
Σελίδα 1 από 4 

θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε την ευκαιρία να ασχοληθώ με 

ένα από τα αντικείμενα της Αριστοτελικής σκέψης, την πολιτική, που δεν είχα 

ασχοληθεί ιδιαίτερα στο παρελθόν, διευρύνοντας την προσέγγισή μου στο τεράστιο, 

πολυσχιδές και κυρίως διαχρονικό έργο του Σταγειρίτη φιλόσοφου. 

Εισαγωγικά, θα αρκεστώ σε μια μεθοδολογική επισήμανση ότι έχοντας την 

αίσθηση του περιορισμένου χρόνου προτίμησα να αναπτύξω ορισμένα θέματα που 

αναδεικνύουν το επίκαιρο της αριστοτελικής διδασκαλίας που μέχρι σήμερα αποτελεί 

το θεμέλιο της Πολιτικής Επιστήμης, ενώ συνειδητά απέφυγα να επεισέλθω στις 

υποκατηγορίες εκάστου πολιτεύματος θεωρώντας αυτές όχι ήσσονος σημασίας, 

αλλά αδύνατον να αναπτυχθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. 

Είναι αναμφισβήτητο ότι ο Αριστοτέλης μαζί με τον Πλάτωνα αποτελούν τους 

δύο κύριους πυλώνες της δυτικής σκέψης. 

Ο Αριστοτέλης δίκαια έχει χαρακτηρισθεί ως πανεπιστήμων – φιλόσοφος της 

Αρχαιότητας, καθώς πρώτος έθεσε σε επιστημονική βάση γνωστικά αντικείμενα, που 

μέχρι τότε δεν ήταν άγνωστα, αλλά εξέλιπε η συστηματική τους μελέτη και η 

τυπολογική τους ανάλυση. 

Ένας από τους τομείς της επιστημονικής αυτής πρωτοπορίας αποτέλεσε η 

πολιτική φιλοσοφία, ιδίως μετά τη χειραφεσία του Σταγειρίτη από την Πλατωνική 

διδασκαλία την οποία διδάχθηκε στην Ακαδημία, όπου μετέπειτα συνέχισε να 

διδάσκει χαράζοντας το δικό του μονοπάτι, το οποίο και τον οδήγησε μετέπειτα 

μακριά από την Αθήνα, το λίκνο της δημοκρατίας. 

Στην πλατωνική ουτοπία υπάρχει ρητή αξιολογική κατάταξη των 

πολιτευμάτων: προτιμότερη η αρίστη πολιτεία των βασιλέων φιλοσόφων, και έπονται 

κατά φθίνουσα τάξη η τιμοκρατία, η ολιγαρχία, η δημοκρατία, η οχλοκρατία και η 

τυραννία. 

Στα “Πολιτικά” ο Αριστοτέλης προβαίνοντας σε ταξινόμηση των πολιτευμάτων 

ακολουθώντας το πλατωνικό σχήμα των έξι πολιτειών στο οποίο θέτει μια κάθετη 

διάκριση, τροποποιώντας το σχήμα αυτό με κριτήριο το κοινό συμφέρον. 

Ως κοινό συμφέρον εννοεί οτιδήποτε συμβάλλει θετικά στη ζωή της 

συμβιωτικής κοινότητας και στην αυτάρκεια των αγαθών της πόλεως, κυρίως στην 

ηθική και πνευματική προαγωγή των πολιτών και γενικά ό,τι συμβάλλει στην 

ευδαιμονία της πόλεως, που είναι το ύψιστο αγαθό και η έσχατη νομιμοποιητική 

αρχή κάθε ορθού πολιτεύματος. 

Το κοινό αγαθό ενσαρκώνει την αναλογική, και όχι την πλήρη ισότητα, και την 

κοινωνική αρετή της δικαιοσύνης. Τοιουτοτρόπως ουδόλως ταυτίζεται με την πολύ 
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μεταγενέστερη χρησιμοθηρική θεωρία των Bentham και Mill, σύμφωνα με την οποία 

το ηθικό αγαθό ταυτίζεται με ό,τι είναι χρήσιμο για το άτομο ή συμβάλλει στην 

εξυπηρέτηση του συνόλου. 

Όσες πολιτείες αποβλέπουν στο κοινό συμφέρον είναι “ορθαί ”, όσες όχι 

αποκαλούνται “παρεκβάσεις”, “ημαρτημέναι”. 

Στις ορθές μορφές του πολιτεύματος οι κυβερνήτες ενδιαφέρονται 

πρωταρχικώς για την ευημερία των πολλών, ενώ οι άλλες αποτελούν τις αντίστοιχες 

εκφυλισμένες μορφές. 

Ως ορθές πολιτείες αναγνωρίζονται η βασιλεία, η αριστοκρατία και η Πολιτεία, 

την οποία μετέπειτα στα “Ηθικά Νικομάχεια” αποκαλεί τιμοκρατία. Σε καθεμία εκ των 

ορθών πολιτειών αντιστοιχεί μια παρέκβαση: η τυραννία συνιστά παρέκβαση της 

βασιλείας, η ολιγαρχία της αριστοκρατίας, και η δημοκρατία του ορθού πολιτεύματος 

της Πολιτείας. 

Στη Βασιλεία κυβερνά ένας που μεριμνά για το καλό της ολότητας, ενώ στην 

εκφυλισμένη μορφή της την τυραννία ο μονάρχης μετατρέπει το καθεστώς σε 

δεσποτεία. 

Ο Σταγειρίτης φιλόσοφος ενώ την αριστοκρατία, την ορθή πολιτεία της οποίας 

παρέκβαση είναι η ολιγαρχία, ορίζει με την αρετή, την ευγενή καταγωγή, και την 

παιδεία, αντίθετα την ολιγαρχία την προσδιορίζει με το γένος, τον πλούτο και την 

παιδεία. Ολιγαρχία είναι η εξουσία των ολίγων πλουσίων. Ωστόσο επισημαίνει ότι 

ένας τρόπος δημιουργίας της ολιγαρχίας αποτελεί η περίπτωση να υπάρχει στη 

δημοκρατία μια ισχυρή τάξη ευπόρων, η οποία επιθυμεί την εξουσία για λογαριασμό 

της, και να έχει κυριαρχήσει έναντι της αδύναμης πλειοψηφίας που επιδεικνύει 

αδιαφορία.  

Κεντρική θέση στην αριστοτελική πολιτική φιλοσοφία έχει η διδασκαλία για τον 

φυσικό χαρακτήρα της ανθρώπινης κοινωνίας και συνακόλουθα για τη φύση του 

ανθρώπου ως “πολιτικού ζώου”. 

Η πολιτική φιλοσοφία του Σταγειρίτη χαρακτηρίζεται κοινωνικοκεντρική καθώς 

η κοινωνία είναι ζωντανός οργανισμός που νοηματοδοτεί την ύπαρξη και 

λειτουργικότητα των μελών της τόσο από οντολογική όσο και από αξιολογική άποψη. 

Η Πολιτεία καθορίζει τις προτεραιότητες στις κοινωνικές επιδιώξεις ενώ 

ταυτοχρόνως υπέχει την ευθύνη της θεσμοθέτησης και τήρησης ενός 

ολοκληρωμένου νομικού πλαισίου, το οποίο αρμολογεί το σύνολο της κοινωνικής 

ζωής. 

Εύλογα τίθεται το ερώτημα γιατί ο Αριστοτέλης ουσιαστικά απορρίπτει τη 

δημοκρατία, θεωρώντας την παρέκβαση. 

Όπως αναφέρει στα “Πολιτικά” κυρίαρχο στοιχείο της είναι η αριθμητική και όχι 

η αναλογική, δηλαδή η πραγματική αξιοκρατική ισότητα, ενώ ο Αριστοτέλης 
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πρεσβεύει τη διανεμητική δικαιοσύνη, που συνίσταται στην αναλογική διανομή των 

υλικών αγαθών, των αξιωμάτων και των τιμών με κριτήριο την ποιότητα, την αξία του 

πολίτη. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι που υπερέχουν στην αρετή πρέπει να έχουν 

περισσότερα δικαιώματα στην κατάληψη των αξιωμάτων. 

Ο Αριστοτέλης απορρίπτει την ακραία δημοκρατία, επειδή αυτή υιοθετεί την 

ακραία ελευθερία, ως καθαρά θεωρητική κατασκευή, καθώς τάσσεται ρητά υπέρ μιας 

συντεταγμένης πολιτείας με νόμους και κανόνες στους οποίους ορίζεται τι 

επιτρέπεται και τι απαγορεύεται προκειμένου να πραγματωθούν οι κοινοί στόχοι. 

Επίσης θεωρεί ότι η ακραία δημοκρατία δεν σέβεται τους νόμους καθώς τα 

ψηφίσματα που συνιστούν το ταξικό συμφέρον της πλειοψηφίας των φτωχών, αν και 

ευκαιριακές αποφάσεις υπερτερούν έναντι του Νόμου. Γι’ αυτό υποστηρίζει πως 

αυτού του είδους η δημοκρατία μοιάζει με τη μοναρχία ενός τυραννικού καθεστώτος, 

όπου ο λαός είναι ο απόλυτος μονάρχης, αφού δεν υπακούει σε νόμους. Στη 

δημοκρατία ισχύουν τα ψηφίσματα, όπως στην τυραννία οι διαταγές. Στην πρώτη 

επικυριαρχούν οι δημαγωγοί, στη δεύτερη οι κόλακες του τυράννου. Τελικά σε 

αμφότερα τα πολιτεύματα, κατά τον Αριστοτέλη, η εξουσία ασκείται κατά τρόπο 

δεσποτικό. 

Τελικά ποια είναι η άριστη πολιτεία για τον Αριστοτέλη; 

Για να φτάσει σε αυτήν ξεκινά με αφετηριακή αναφορά στις Πολιτείες που τις 

θεωρεί ευνομούμενες και έχουν ως κοινή συνισταμένη τον ολιγαρχικό χαρακτήρα 

τους: των Λακεδαιμονίων, των Κρητών και των Καρχηδονίων. Τούτο αποδεικνύει τη 

σαφή προτίμησή του προς ολιγαρχικές και συντηρητικές μορφές πολιτευμάτων 

έναντι της δημοκρατίας η οποία θεωρείται παρέκκλιση. 

Θέτει θεμέλιο της σκέψης του την ευπραξία μετ’ αρετής ως προϋπόθεση της 

ευδαιμονίας. Οι δυνάμενοι να αποκτήσουν την ευδαιμονία δικαιούνται και το 

μεγαλύτερο μερίδιο της νομής και εξουσίας. Τούτο καταλήγει στη διάκριση αυτών 

που για να αποκτήσουν την αρετή και συνεπώς την ευδαιμονία, έχουν πράγματι 

ελεύθερο χρόνο και είναι οι λίγοι, οι ικανοί να άρχουν. Σε αντίθεση με τους 

οικονομικά αδύναμους που πρέπει να αποκλείονται από τα δημόσια αξιώματα γιατί 

λόγω έλλειψης ελεύθερου χρόνου δεν δύναται να ενασκηθούν στην αρετή. 

Αντίθετα στο ιδανικό πολίτευμα της « Πολιτείας », όπως το ονομάζει ο 

Σταγειρίτης φιλόσοφος, ύψιστη αρχή διακυβέρνησης είναι νόμοι, οι οποίοι 

επιβάλλονται σε όλους, πλειοψηφία και μειοψηφία. Το είδος και η ποιότητα των 

νόμων εξαρτώνται βεβαίως από το είδος του πολιτεύματος αλλά και από την 

ποιότητα των πολιτών. 

Η « Πολιτεία » του Αριστοτέλη αποτελεί μεικτό πολίτευμα μεταξύ ολιγαρχίας 

και δημοκρατίας. 
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Η αρχή της μεσότητας ως αρχή της ηθικής φιλοσοφίας του, με την Πολιτεία 

πραγματώνεται και στο πεδίο της πολιτικής επιστήμης. Η μεσότητα ως αποφυγή των 

άκρων της έλλειψης και της στέρησης στο κοινωνικό επίπεδο αντιστοιχεί στη μεσαία 

τάξη η οποία πρέπει να είναι ισχυρή για να αποτελέσει τη βάση ενός σταθερού 

πολιτεύματος, χωρίς αναταραχές. Εξυψώνοντας τις ηθικές αρετές της μεσαίας τάξης 

επισημαίνει ότι τα μέλη της είναι οι πλέον ευπειθείς στο Νόμο, σε αντίθεση με τους 

πλούσιους που δεν έχουν μάθει να άρχονται και με τους απόρους που δεν μάθει να 

άρχουν. 

Σε αυτό το σημείο έχει επισημανθεί από τους ερευνητές μια από τις πολλές 

αντιφάσεις στην Αριστοτελική πολιτική σκέψη καθώς ενώ αποκλείει τα κατώτερα 

στρώματα από τη νομή της εξουσίας γιατί δεν διαθέτουν τη σχολή, δηλαδή τον 

ελεύθερο χρόνο να ενασκήσουν την αρετή και μετέπειτα να ασκήσουν την εξουσία, 

τίθεται ευλόγως το ερώτημα εάν αυτή η μεσαία τάξη που είναι απαλλαγμένη από την 

αναγκαιότητα της εργασίας, εξακολουθεί να είναι πράγματι η μεσαία τάξη, αλλά 

μάλλον προσιδιάζει την αριστοκρατία, ως μια πνευματική ελίτ με οικονομική 

επάρκεια που να απαρτίζεται « από τους αρίστους κατ’ αρετή και κατά παιδείαν ». 

Για να αξιολογήσουμε την προτεινόμενη Αριστοτελική Πολιτεία σαφέστατα 

οφείλουμε να εντάξουμε το φιλόσοφο στο χωροχρόνο της διαδρομής του ανθρώπου 

Αριστοτέλη. Μην ξεχνάμε ότι στην εποχή που έζησε ο Αριστοτέλης η δουλεία 

αντιμετωπίζονταν ως φυσική κατάσταση και οι γυναίκες δεν αποτελούσαν πολίτες. 

Την ανωτέρω θεώρηση ασπάστηκε και ο Σταγειρίτης φιλόσοφος. 

Τελικά ο Αριστοτέλης κατέληξε στο ορθολογικό συμπέρασμα ότι η μορφή του 

ορθού πολιτεύματος πρέπει να επιλεγεί για κάθε πόλη – κράτος ξεχωριστά, ανάλογα 

με τα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα που επικρατούν σε αυτήν.  

Η αναγκαιότητα της σύμπλευσης ηθικής και πολιτικής προβάλλει διαχρονικά 

πανανθρώπινο αίτημα για μια κοινωνία που ο πολίτης δεν θα είναι ιδιώτης και μέσω 

της ενάσκησης της αρετής επιδρά ενεργά στο κοινωνικό σύνολο. 

Επιλογικά, κτίζοντας μια γέφυρα με την επόμενη ομιλία θα αναφερθώ απλά, 

στην ιδιαίτερη ευθύνη του πολίτη που προσέδωσε ο Αριστοτέλης, στη διαλεκτική 

σχέση πολίτη και Πολιτείας ως καθοριστικού διαμορφωτή των ποιοτικών 

χαρακτηριστικών εκάστου πολιτεύματος. Προέκταση αυτής της συμμετοχικής 

θεώρησης αποτέλεσε η κατοπινή επισήμανση του αδ Νίκου Καζαντζάκη: 

“ Δεν απομένει τίποτα πια σε εμάς, παρά να χτυπάμε τα κεφάλια μας στα κάγκελα. 

Και θα σπάσουν πολλά κεφάλια. Αλλά κάποτε θα σπάσουν και τα κάγκελα ”. 

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος 


