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 Εισαγωγή

1    Σε ποιο πλαίσιο αναπτύσσεται και αξιολογείται η ηθική συμπεριφορά του ανθρώ-
που; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτού του πλαισίου; 

 || Σχολικό βιβλίο, σελ. 151 ||

 Σύμφωνα με τη διδασκαλία του Αριστοτέλη, το πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσεται 
και αξιολογείται η ηθική συμπεριφορά του ανθρώπου είναι η πόλις –το είδαμε στην 
προηγούμενη Θεματική Ενότητα (Ενότητα Δ). Ασφαλώς ο φιλόσοφος έχει υπόψη του 
κυρίως το πολιτειακό μοντέλο της αρχαιοελληνικής πόλης-κράτους. Η πόλις είναι μια 
συγκεκριμένη μορφή κοινωνίας, εξελικτική τελειοποίηση πρότερων και ατελών κοι-
νωνικών μορφωμάτων, του οἴκου και της κώμης. Δεν αποβλέπει όμως, όπως αυτά, 
μόνο στην επιβίωση των μελών της αλλά και στη συλλογική και ατομική ευτυχία των 
πολιτῶν, δηλαδή των συμπολιτών (αυτή είναι η αρχαία σημασία της λέξης πολίτης). 
Η συλλογική εὐδαιμονία υπηρετείται από τη σχετική αυτάρκεια, αυτονομία και αυτο-
διοίκηση (ελευθερία), που χαρακτηρίζουν την αρχαιοελληνική πόλη.

2    Πώς συνδέονται οι μορφές κοινωνικής οργάνωσης του ανθρώπου με τη φύση; 
 || Σχολικό βιβλίο, σελ. 151 ||

 Καθώς οι πρότερες μορφές κοινωνικής οργάνωσης, ο οἶκος και η κώμη, συστήνονται 
με φυσικό τρόπο, η εξέλιξή τους και η τελειότερη μορφή κοινωνίας, η πόλις, είναι 
επίσης ένα φυσικό δημιούργημα. Εξάλλου, το κύτταρό της, ο πολίτης, είναι πολιτικὸν 
ζῷον εκ φύσεως: ζωντανό ον που η φύση του προϋποθέτει πολυποίκιλες σχέσεις 
ανταλλαγών και αλληλεπίδρασης μεταξύ των μελών αυτής της οργανωμένης κοινω-
νίας. Αυτό ακριβώς το πλέγμα σχέσεων είναι που συστήνει την πόλιν.

3    Ποιο είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των σχέσεων των πολιτών μεταξύ τους; 
 || Σχολικό βιβλίο, σελ. 151 ||

Δεν πρόκειται απλώς για σχέσεις αλληλεπίδρασης σαν αυτές που αναπτύσσουν τα 
ζώα μεταξύ τους και με το περιβάλλον· οι σχέσεις των πολιτών έχουν έλλογο χαρα-
κτήρα: υποστηρίζονται από τον λόγον, τη λογική και τη γλώσσα. Η λογικότητα του 
ανθρώπου είναι η άλλη όψη της πολιτικής του φύσης. Αυτή, εξάλλου, είναι και μια 
παλιά σημασία της αρχαιοελληνικής λέξης λόγος: σχέση.

Μέσω του λόγου οι άνθρωποι σημασιοδοτούν, κατανοούν και σημαίνουν διακρί-
σεις που αποτελούν συστατικό πυρήνα της πολιτικής κοινωνίας: το ωφέλιμο και το 
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βλαβερό, το δίκαιο και το άδικο. Η ηθική διάσταση των ανθρωπίνων σχέσεων μόνο 
μέσα στο λογικό περιβάλλον της κοινωνίας νοηματοδοτείται και αξιολογείται.

4    Τι αντικατοπτρίζει για τους αρχαίους Έλληνες ο τρόπος οργάνωσης της ζωής τους; 
 || Σχολικό βιβλίο, σελ. 151 ||

 Η λογικότητα και ηθικότητα της κοινωνικής ζωής και των πολιτικών σχέσεων αντικατο-
πτρίζει για τους αρχαίους Έλληνες την κοσμική λογικότητα, δηλαδή την αρμονία, την 
ισορροπία και την ευταξία των κινήσεων στον κόσμον. Η σοφία της φύσης αλλά και οι 
νόμοι που διέπουν σταθερά τους λόγους-σχέσεις μεταξύ των ουρανίων σωμάτων, αυ-
τοί που ρυθμίζουν και εξασφαλίζουν μιαν αταλάντευτη σταθερότητα στον χώρο και τον 
χρόνο, γίνονται για τους αρχαίους Έλληνες πρότυπο των ανθρώπινων νόμων. Οι νόμοι 
αυτοί καλούνται να εξασφαλίσουν μιαν αντίστοιχη προς τον κόσμον κοινωνική αρμο-
νία. Αν, όμως, δημιουργός των κοσμικών νόμων είναι ο θεός ή η φύση, δημιουργός των 
νόμων της κοινωνίας είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Για τον Αριστοτέλη αυτό το δημιούργη-
μα, η αυτοθέσμιση της πολιτικής κοινότητας, συμπυκνούται στο πολίτευμα. 

5    Τι είναι το πολίτευμα; Πώς διακρίνονται και πώς αξιολογούνται τα πολιτεύματα; 
 || Σχολικό βιβλίο, σελ. 151-2 ||

 Για τον Αριστοτέλη η αυτοθέσμιση της πολιτικής κοινότητας, συμπυκνούται στο πολί-
τευμα. Το πολίτευμα είναι το σύνολο των νόμων και των θεσμών, αλλά και ο αντίστοι-
χος προς αυτούς τους νόμους και θεσμούς τρόπος ζωής μέσα στην πόλη-κράτος.

Πολιτεύματα υπάρχουν –επισημαίνει ο φιλόσοφος– πολλά και τρόποι κοινωνικής 
ζωής αντίστοιχα πολλοί. Καθοριστικοί παράγοντες συνδεμένοι με το πολίτευμα είναι 
η εξουσία και το συμφέρον. Έτσι, κριτήριο διάκρισης των πολιτευμάτων είναι το ποιος 
ασκεί την εξουσία: ο ένας, οι λίγοι ή οι πολλοί· και κριτήριο αξιολόγησής τους είναι το 
ποιου το συμφέρον υπηρετεί το καθένα: ενός, λίγων ή όλων. Κατεξοχήν, όμως, και 
άριστο πολίτευμα, αυτό και μόνο για το οποίο θα ταίριαζε απόλυτα η λέξη πολιτεία, 
είναι εκείνο που έχει ως κύτταρά του όντως πολίτες, ελεύθερους ανθρώπους που 
συμμετέχουν στα κοινά και παίρνουν αποφάσεις για τη ζωή τους, αποβλέποντας στη 
συλλογική ευτυχία.

6    Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της αριστοτελικής πολιτείας; Ποια πόλη-κράτος αποτέ-
λεσε το πλαίσιο σημείο αναφοράς για τις πολιτειακές αντιλήψεις του Αριστοτέλη; 

 || Σχολικό βιβλίο, σελ. 152 ||

 Στην αριστοτελική πολιτεία την εξουσία την έχουν οι πολλοί και κυρίαρχη είναι η αρχή 
της πλειοψηφίας μεταξύ των πολιτών, των ελεύθερων ενήλικων ανδρών που έχουν 
κατοχυρωμένα πολιτικά δικαιώματα. Και ο Αριστοτέλης στοχάζεται την πολιτεία με 
βάση όσα ισχύουν για τους Αθηναίους πολίτες: στην αρχαία Αθήνα οι ανήλικοι, οι 
γυναίκες, οι δούλοι και οι μέτοικοι δεν αποτελούν πολίτες.
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Σε μια ιδανική πολιτεία οι πολλοί ασκούν την εξουσία τους για το συμφέρον όλων, 
του συνόλου των πολιτών. Σε μια πραγματική πόλη, όπως την αρχαία Αθήνα, η εξου-
σία των πολλών και φτωχότερων πολιτών αποβλέπει στο δικό τους συμφέρον, στο 
κράτος του δήμου. Άρα η δημοκρατία, για τον Αριστοτέλη, δεν μπορεί να είναι ένα 
άριστο πολίτευμα, εφόσον τρόπον τινά μεροληπτεί υπέρ του δήμου, των πολλών και 
οπαδών της, έναντι των πλουσιότερων ή ευγενικής καταγωγής πολιτών (των λεγόμε-
νων ἀρίστων). Σίγουρα, όμως, είναι το καλύτερο δυνατό πολίτευμα, αυτό που επιτρέ-
πει να διεκδικούν πάντα οι πολίτες της το εὖ ζῆν.



16η
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16η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ |   ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ , 
Α 1.1·8, 1252a1-7· b27-32

ΚΕΙΜΕΝΟ

Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν 

κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γὰρ εἶναι 

δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν πάντα πράττουσι πάντες), δῆλον ὡς 

πᾶσαι μὲν ἀγαθοῦ τινος στοχάζονται, μάλιστα δὲ καὶ τοῦ κυρι-

ωτάτου πάντων ἡ πασῶν κυριωτάτη καὶ πάσας περιέχουσα 

τὰς ἄλλας. Αὕτη δ’ ἐστὶν ἡ καλουμένη πόλις καὶ ἡ κοινωνία ἡ 

πολιτική. […]

Ἡ δ’ ἐκ πλειόνων κωμῶν κοινωνία τέλειος πόλις, ἤδη πάσης 

ἔχουσα πέρας τῆς αὐταρκείας ὡς ἔπος εἰπεῖν, γινομένη μὲν 

τοῦ ζῆν ἕνεκεν, οὖσα δὲ τοῦ εὖ ζῆν. Διὸ πᾶσα πόλις φύσει 

ἔστιν, εἴπερ καὶ αἱ πρῶται κοινωνίαι. Τέλος γὰρ αὕτη ἐκείνων, 

ἡ δὲ φύσις τέλος ἐστίν.

 Η πόλις ως ένα είδος 
κοινωνίας.

 Τελικό αίτιο κάθε  
κοινωνίας το αγαθό.

 Η πόλις αποτελεί  
την ανώτερη μορφή 

συνύπαρξης που επιδιώκει το 
ανώτερο αγαθό.

 Η προέλευση της πόλεως.

 Ο σκοπός της πόλεως.

 Η φύσει προέλευση  
της πόλεως. 



Ο πρωταγόρειος 
h dia
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Η πόλις

METAΦΡΑΣΗ

Επειδή βλέπουμε ότι κάθε πόλη-κράτος είναι κάποιου είδους κοινότητα και ότι κάθε κοι-

νότητα έχει συσταθεί για την επίτευξη κάποιου αγαθού (πράγματι όλοι κάνουν τα πάντα 

για χάρη εκείνου που θεωρούν ότι είναι αγαθό), είναι φανερό ότι όλες (οι κοινότητες) 

επιδιώκουν κάποιο αγαθό, προπάντων όμως αυτή που είναι ανώτερη από όλες τις άλλες 

και περιέχει μέσα της όλες τις άλλες (έχει για στόχο της) το ανώτερο από όλα (τα αγαθά). 

Αυτή λοιπόν είναι (η κοινότητα) που ονομάζεται πόλη και κοινωνία πολιτική. […]

Και η τέλεια κοινωνία που αποτελείται από περισσότερες κώμες είναι η πόλη, η οποία, 

μπορούμε να πούμε, έχει ήδη κατακτήσει την απόλυτη αυτάρκεια, δημιουργήθηκε βέ-

βαια για να διασφαλίσει τη ζωή, στην πραγματικότητα όμως υπάρχει για να αποβλέπει 

στην καλή ζωή.

Γι’ αυτό κάθε πόλη είναι φυσικό δημιούργημα, αν βέβαια αυτό ισχύει και για τις πρώ-

τες κοινωνίες. Γιατί αυτή (η πόλη) αποτελεί την ολοκλήρωση εκείνων, και η φύση οδηγεί 

στην ολοκλήρωση.
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πᾶσαν, πᾶσαι, πάντων, πασῶν, πάσας, πάσης (πᾶς): ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ: θέμα παντ- + κατάληξη -ς. 
ΕΤΥΜ. ΟΙΚΟΓ.: πάγκρεας, παγκόσμιος, πανάκριβος, πανανθρώπινος, πανάρχαιος, πανδαιμόνιο, 
πανελλήνιος, πανέμορφος, πανέξυπνος, πανεπιστήμιο, πανευτυχής, πανηγύρι, πανίσχυρος, 
πανοπλία, πανόραμα, πανούργος, πανσέληνος, πάνσοφος, παντογνώστης, παντοπώλης, πα-
μπάλαιος, πάμπλουτος, παμπόνηρος, πάμφθηνος, πάμφτωχος, πασίγνωστος. ΣΥΝΩΝΥΜΑ: 
ὅλος, ἅπας, σύμπας. ΑΝΤΩΝΥΜΑ: οὐδείς, ἕκαστος.

πόλιν (πόλις), πολιτικὴ (αβέβαιης ετυμολογίας). ΕΤΥΜ. ΟΙΚΟΓ.: πόλη, πολίτης, πολιτισμός, πολιτεία, 
πολίτευμα, πολεοδομία, πολιορκώ, πολιούχος, πολιτικολογώ, πολιτογραφώ, απολίτιστος, αντι-
πολίτευση, συμπολίτης, ακρόπολη, κωμόπολη, μητρόπολη, μεγαλούπολη, κοσμοπολίτης.

ὁρῶμεν (ὁράω -ῶ): ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ: θέματα: α) Fορα + κατάληξη -ω > ὁράω > ὁρῶ· β) ὀπ- > ὄψομαι, 
ὄπωπα· γ) Fιδ- > ἔ-Fιδ-ον > εἶδον (υποτακτ. ἴδω). ΕΤΥΜ. ΟΙΚΟΓ.: όραση, οραματισμός, όραμα, 
οραματίζομαι, ορατός, ορατότητα, όψη, οπτικός, μάτι (< ὀμμάτιον), είδος, είδωλο, ιδέα, οπή, 
όφις, φίδι (< ὀφίδιον < ὄφις), οφθαλμός, οφθαλμίατρος, οφθαλμοφανής, αόρατος, άποψη, 
απρόοπτος, διορατικός, εποπτεύω, ευσύνοπτος, έφορος, κάτοπτρο, κάτοψη, μέτωπο, αντιμετω-
πίζω, περιωπή, προοπτική, προορατικός, πρόσοψη, πρόσωπο, συνοψίζω, υπερόπτης, ύποπτος, 
υποψία, ανύποπτος, αυτόπτης, εξόφθαλμος, θυρωρός, μονόφθαλμος, μυωπία, πανόραμα, 
σκυθρωπός, στενωπός, τιμωρός, χαρωπός. ΣΥΝΩΝΥΜΑ: θεῶμαι, θεωρῶ, βλέπω, ἐξετάζω, σκο-
πῶ. ΑΝΤΩΝΥΜΑ: ἀβλεπτῶ, τυφλώττω.

κοινωνίαν, κοινωνία, κοινωνίαι (κοινωνία): ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ: κοινωνέω -ῶ < κοινωνὸς < κοινὸς < 
θέμα κοιν-. ΕΤΥΜ. ΟΙΚΟΓ.: κοινός, κοινότητα, κοινωνώ, κοινωνία, κοινωνικός, κοινόβιο, κοινο-
βούλιο, κοινοκτημοσύνη, κοινολογώ, κοινωνικοποιώ, κοινωνιολογία, κοινοποιώ, κοινοπολι-
τεία, κοινοπραξία, κοινοτάρχης, κοινόχρηστος, κοινωφελής, ακοινώνητος, ανακοινώνω, ανα-
κοινωθέν, αντικοινωνικός, διακοίνωση, επικοινωνώ, συγκοινωνώ, πάγκοινος. 

οὖσαν, ἐστίν, οὖσα (εἰμί): ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ: ρίζα ἐσ- + κατάληξη -μι > ἐσμί· με αφομοίωση του σ σε μ 
> ἐμμί· με απλοποίηση των δύο μ και με αντέκταση > εἰμί. ΕΤΥΜ. ΟΙΚΟΓ.: όντως, ουσία, ουσιαστι-
κός, ανούσιος, απουσία, απών, εξουσία, επουσιώδης, παρουσία, παρουσιάσιμος, παρόν (το), 
παρών, περιουσία, αυτούσιος, αυτεξούσιος, εσθλός, έτυμος, ετυμολογία. ΣΥΝΩΝΥΜΑ: γίγνομαι, 
ζῶ, ὑπάρχω. ΑΝΤΩΝΥΜΑ: θνῄσκω, τελευτῶ, ἐκλείπω, ἀπολείπω, ἀπόλλυμαι.

ἀγαθοῦ (ἀγαθός): ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ: αβέβαιη η ετυμολογία του (ίσως από το ἄγαν + θέω). ΕΤΥΜ. ΟΙΚΟΓ.: 
αγαθός, αγαθούλης, αγαθιάρης, αγαθότητα, αγαθοεργία, αγαθοποιός, πανάγαθος, υπεράγα-
θος. ΣΥΝΩΝΥΜΑ: χρηστός. ΑΝΤΩΝΥΜΑ: κακός, πονηρός, φαῦλος, αἰσχρός.

συνεστηκυῖαν (συνίσταμαι): ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ: σὺν + ἵσταμαι (ἵστημι)· θέματα: α) ισχυρό στη-, β) ασθε-
νές στα-. ΕΤΥΜ. ΟΙΚΟΓ.: στήνω, σταματώ, στέκομαι, στηρίζω, στασιάζω· στηλιτεύω, στάδιο, στάθ-
μη, σταθμός, σταθμεύω, στάμνα, σταθερός, στάσιμος, στατικός, στητός, στάση, στασίδι, σταυ-
ρός, στήθος, στήλη, στήμονας, στήριγμα, στοά, ιστός, ιστίο, ανάσταση, ανάστημα, αναστατώνω, 
αντικαθιστώ, αντικατάσταση, αναντικατάστατος, αντιστέκομαι, αντίσταση, αποκαθιστώ, αποκα-
τάσταση, απόσταση, αποστάτης, αποστασιοποίηση, διάστημα, ενίσταμαι, ένσταση, εξανίσταμαι, 
εξίσταμαι, εκστατικός, επαναστατώ, επανάσταση, επιστάτης, κατάστημα, κατάσταση, εγκατάστα-
ση, ακατάστατος, καθεστώς, παριστάνω, παράσταση, αναπαράσταση, παραστάτης, παραστατι-
κός, παράστημα, περίσταση, περιστατικό, προΐσταμαι, προϊστάμενος, προστάτης, προστασία, 
συνιστώ, σύσταση, ανασύσταση, σύστημα, συστηματικός, συστάδα, ασύστατος, νεοσύστατος, 
συμπαραστέκομαι, συμπαράσταση, υφίσταμαι, υφιστάμενος, υπόσταση, υποκαθιστώ, υποκα-
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τάσταση, ανυπόστατος, ασταθής, άστατος, αστάθμητος, ευσταθής, ευστάθεια, ναύσταθμος, στα-
διοδρομώ, θερμοστάτης, ορθοστάτης, ορθοστασία, πρωτοστατώ, πρωτοστάτης, χοροστατώ. 
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: σύνειμι. ΑΝΤΩΝΥΜΑ: διασκεδάννυμαι. 

δοκοῦντος (δοκέω -ῶ): ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ: ρίζα δεκ- και με μετάπτωση δοκ-. ΕΤΥΜ. ΟΙΚΟΓ.: δόξα, δοξά-
ζω, δοξασία, δοξαστικός, δόγμα, δογματικός, δογματίζω, δογματισμός, δοκιμάζω, δοκιμασία, 
δοκιμή, δοκιμαστής, δοκιμαστήριο, δοκιμαστικός, δοκίμιο, δοκιμιακός, δόκιμος, δοκησίσοφος, 
δοκιμιογράφος, δοκιμιογραφία, δοξολογώ, δοξολογία, αδόκητος, απροσδόκητος, αποδοκιμα-
σία, αποδοκιμάζω, ένδοξος, άδοξος, επιδοκιμασία, επιδοκιμάζω, επίδοξος, εύδοξος, Ευδοξία, 
ευδοκιμώ, ευδόκιμος, αδόκιμος, ομόδοξος, ετερόδοξος, προσδοκώ, προσδοκία. ΣΥΝΩΝΥΜΑ: 
νομίζω, ὑπολαμβάνω, ἡγοῦμαι, οἴομαι, δοξάζω, φρονῶ, γιγνώσκω, φαίνομαι.

χάριν (χάρις): ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ: χαίρω < ρίζα χαρ-. ΕΤΥΜ. ΟΙΚΟΓ.: χάρη, χαρά, χάρμα, χαρμόσυνος, 
χαίρομαι, χαρίζω, χάρισμα, χαρισάμενος, χαρισματικός, χαριστικός, χαριτωμένος, χαριεντίζο-
μαι, χαριεντισμός, χαρωπός, χαροκόπος, χαριτολογώ, χαριτολόγημα, χαροποιώ, χαροποιός, 
(κατα)χαρούμενος, αχάριστος, άχαρος, ευχάριστος, περιχαρής, πρόσχαρος, συγχαίρω, συγχα-
ρητήρια, συγχαρητήριος, αιμοχαρής, πολεμοχαρής, υδροχαρής.

πράττουσι (πράττω/πράσσω): ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ: θέμα πραγ- + πρόσφυμα -j + κατάληξη -ω. ΕΤΥΜ. ΟΙ-

ΚΟΓ.: πράξη, πράγμα, πραγματικότητα, πραγματικός, πράγματι, πραγματεία, πραγματώνω, πρα-
κτικός, πραματευτής, πραγματογνώμονας, πραγματοποιώ, πράκτορας, πρακτορείο, πραξικό-
πημα, πραξικοπηματικός, απραξία, άπρακτος, πολυπράγμων, αντίπραξη, διαπραγματεύομαι, 
διαπραγματευτής, αδιαπραγμάτευτος, διαπράττω, δυσπραγία, εισπράττω, εισπράκτορας, συ-
μπράττω, σύμπραξη, εχθροπραξία, κοινοπραξία, πολυπραγμοσύνη. ΣΥΝΩΝΥΜΑ: ποιῶ, τελῶ, 
ἐπιτελῶ, δρῶ, ἐργάζομαι. ΑΝΤΩΝΥΜΑ: ἀπρακτῶ, ἀργῶ, ἀδρανῶ, κάθημαι.

δῆλον (δῆλος): ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ: ρίζα δηF- του δῖος (= θεϊκός). ΕΤΥΜ. ΟΙΚΟΓ.: δήλωση, δηλώνω, δηλω-
τικός, δηλαδή (δῆλα + δή), αδήλωτος, διαδήλωση, αντιδιαδήλωση, εκδηλώνω, εκδηλωτικό-
τητα, υποδηλώνω, υποδήλωση. ΣΥΝΩΝΥΜΑ: φανερός, ἐμφανής, σαφής, ἐναργής. ΑΝΤΩΝΥΜΑ: 
ἄδηλος, ἀφανής, ἀδιόρατος.

στοχάζονται (στοχάζομαι): ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ: στόχος, από ρίζα στεχ- ή σταχ-, που μπορεί να είναι συγ-
γενική με τη ρίζα στιγ- του στίζω. ΕΤΥΜ. ΟΙΚΟΓ.: στόχος, στοχασμός, στοχαστής, στόχαστρο, 
στοχεύω, στόχευση, άστοχος, αστοχία, αστόχαστος, εύστοχος. ΣΥΝΩΝΥΜΑ: (με τη σημασία που 
έχει το ρήμα στο κείμενο): σκοπεύω, στοχεύω.

κυριωτάτου, κυριωτάτη (κύριος): ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ: κῦρος (= δύναμη). ΕΤΥΜ. ΟΙΚΟΓ.: κύριος, κυριεύω, 
κυρίευση, κυρίως, κυριότητα, κυριολεκτώ, κυριολεξία, κυριολεκτικός, άκυρος, ακυρωτικός, 
έγκυρος, εγκυρότητα, (επι)κυρώνω, (επι)κύρωση.

περιέχουσα (περιέχω): ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ: περὶ + ἔχω < θέμα σεχ- > ἑχ- (με τροπή του σ σε δασεία) > 
ἐχ- (με ανομοίωση της δασείας: έγινε ψιλή, επειδή ακολουθεί το δασύ χ) > σχ- (και: σεχ- > σχε- 
> σχη-). ΕΤΥΜ. ΟΙΚΟΓ.: έχω, έξη, σχετικός, (ακατ)άσχετος, σχέδιο, σχεδόν, σχέση, σχήμα, σχημα-
τίζω, σχολή, σχολαστικός, σχολείο, ανέχομαι, ανεξίκακος, ανακωχή (< ἀνοκωχή), αντέχω, απο-
χή, εξέχω, εξοχή, ενοχή, εποχή, επίσχεση, κατέχω, κατάσχεση, μετέχω, μέθεξη, παρέχω, αντι-
παροχή, περιέχω, περιοχή, περιεκτικός, προέχω, προεξέχω, προσέχω, προσεχής, πρόσχημα, 
συμμετέχω, συνεκτικός, συνεχής, συνοχή, συσχετίζω, υπερέχω, υπέροχος, εχέμυθος, ενέχυρο, 
εκεχειρία, οχυρός, απροσεξία, ευεξία, καχεκτικός, πλεονέκτης, μειονεκτώ, ευωχία, (απ)ασχο-
λούμαι, απασχόληση, κακουχία, νουνεχής, αδειούχος, αξιωματούχος, αριστούχος, γηπεδού-
χος, διπλωματούχος, εκατομμυριούχος, κυπελλούχος, οικοπεδούχος, πολιούχος, προνομιού-
χος, πτυχιούχος, ταλαντούχος.

ἄλλας (ἄλλος): ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ: ρίζα ἀλλ- (από την οποία και τα ἀλλά, ἀλλοῖος, ἀλλότριος, ἀλλήλων, 
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ἀλλάσσω). ΕΤΥΜ. ΟΙΚΟΓ.: αλλά, αλλιώς, αλλού, άλλοτε, άλλωστε, αλλάζω, αλλαγή, αλλιώτι-
κος, άλλοθι, αλλοιώνω, αλλοτριώνω, αλλαξοπιστία, αλλεπάλληλοι, αλλεργία, αλληγορία, 
αλλήθωρος, αλληλεγγύη, αλληλεπίδραση, αλληλογραφία, αλληλοεκτίμηση, αλληλοθαυμα-
σμός, αλληλουχία, αλλοδαπός, αλλοεθνής, αλλόκοτος, αλλοπρόσαλλος, αλλοφροσύνη, 
ανταλλάσσω, απαλλάσσω, διαλλακτικός, εναλλακτικός, έξαλλος, παραλλαγή, συναλλάσσο-
μαι, συνάλλαγμα. ΣΥΝΩΝΥΜΑ: ἀλλότριος, ἀλλοῖος, ἕτερος. ΑΝΤΩΝΥΜΑ: ἴδιος, οἰκεῖος, ὁ αὐτός.

καλουμένη (καλῶ): ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ: ρίζα καλ-, με μετάθεση > κλα- και με έκταση > κλη-. ΕΤΥΜ. ΟΙΚΟΓ.: 
κάλεσμα, καλεσμένος, κλήση, κλητήρας, κλητεύω, κλήτευση, κλητικός, κλητική (η), κλητό, 
ανακαλώ, ανάκληση, αντίκλητος, αποκαλώ, εγκαλώ, έγκληση, έγκλημα, εγκληματικός, έκκλη-
ση, εκκλησία, εκκλησιάζομαι, εκκλησιαστικός, επικαλούμαι, επίκληση, μετακαλώ, αμετάκλη-
τος, παρακαλώ, παράκληση, παρακάλια, παρακλητικός, προκαλώ, πρόκληση, προκλητικότη-
τα, προκλητικός, απρόκλητος, προσκαλώ, πρόσκληση, προσκλητήριο, απρόσκλητος, συγκα-
λώ, σύγκληση, σύγκλητος, συγκλητικός, αυτόκλητος, ετερόκλητος. ΣΥΝΩΝΥΜΑ: ὀνομάζω, 
προσαγορεύω, φωνῶ.

πλειόνων (πλείων, συγκριτικός βαθμός του επιθ. πολύς). ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ: πλεῖον < πολὺς < θέμα 
πολ- του πίμπλημι· θέματα του πίμπλημι: α) ισχυρό πλη-, β) ασθενές πλᾰ-, γ) πλε-, με μετάπτω-
ση, δ) πολ- με μετάπτωση και ετεροίωση του ε σε ο. ΕΤΥΜ. ΟΙΚΟΓ.: 1) πολύς, πολλαπλασιάζω, 
πολλαπλός, πολυαγαπημένος, πολυάριθμος, πολυκαιρία, πολυκατοικία, πολυμαθής, πολυ-
λογάς, πολύπλευρος, πολύπλοκος, πολυτελής, πολύχρωμος κ.ά.π. 2) πλέον, πλεονάζω, πλε-
ονασμός, πλεονέκτημα, πλεονέκτης, πλειοδότης, πλειο(νο)ψηφία. 3) πλείστος, πλειστηρια-
σμός, πλειστόκαινος. 4) (από το πίμπλημι:) πλήθος, πληθυντικός, πληθυσμός, πληθωρικός, 
πλήρης, πλήρωμα, πληρώνω, πληροφορώ, απλήρωτος, άπληστος, άπλετος (= αυτός που ξε-
περνά το μέτρο), αναπληρώνω, εκπληρώνω, ξεπληρώνω, συμπληρώνω, ακριβοπληρώνω, 
κακοπληρωτής, χρυσοπληρώνω. 

κωμῶν (κώμη): ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ: πιθανόν από την ίδια ρίζα από την οποία και το ρ. κεῖμαι. ΕΤΥΜ. ΟΙ-

ΚΟΓ.: κωμόπολη, κώμος, κωμικός, κωμικοτραγικός, κωμωδία, κωμωδός, κωμωδοποιός, κω-
μωδιογράφος, κώμα, κωματώδης. 

τέλειος: ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ: από το ουσιαστικό τὸ τέλος. ΕΤΥΜ. ΟΙΚΟΓ.: αποτέλεσμα, αποτελεσματικός, 
αναποτελεσματικός, τέλος, ατελής, ατέλεια, τέλειος, τελεία, τελειοποίηση, τελείως, τελείωση, 
τελειωτικός, τέλεση, τελεστής, τελεστικός, τελετή, τελικός, αυτοτελής, εκτέλεση, εκτελεστής, 
εκτελεστικός, εντέλεια, εντελέχεια, εντελώς, επιτέλεση, ευτελής, ημιτελής, ιδιοτελής, ισοτέλεια, 
πολυτέλεια, πολυτελής, συντέλεια, συντελεστής, τελωνειακός, τελωνείο, τελώνης, υποτελής.

πέρας: ΕΤΥΜ. ΟΙΚΟΓ.: περάτωση, αποπεράτωση, πέρα, πέραση, περατής, πέρασμα, συμπέρασμα, 
περασιά, περαστός, περαστικός, πεπερασμένος, πόρος, πορεία, πορθμείο, πόρισμα, βιοπορι-
σμός, άπειρος. 

αὐταρκείας (αὐτάρκεια): ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ: αὐτὸς + ἀρκέω -ῶ. ΕΤΥΜ. ΟΙΚΟΓ.: (α’ συνθετικό) αυτόματος, 
αυτόχθων, φιλαυτία, εαυτός, ταυτότητα· (β΄ συνθετικό) αρκετός, επαρκής, επάρκεια, αυτάρκης. 

ἔπος, εἰπεῖν: ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ: από θέμα Fεπ- > εἰπ- (λέγω)· άλλα θέματα: λέγ-, Fερε-, ἐρε-, Fρε- > ῥε- > 
ῥη-, Fερ-: ΕΤΥΜ. ΟΙΚΟΓ.: έπος, επικός, επύλλιο, καλλιέπεια, καλλιεπής, αμετροεπής, αμετροέ-
πεια· από τα άλλα θέματα: λέξη, λέξημα, λεξικό, διαλογικός, δυσλεξία, ιδεολόγημα, λογάριθ-
μος, λογικός, λόγος, πολυλογάς, φιλόλογος, ρήμα, ρήση, ρητό, ρήτορας, ρήτρα, απόρρητος, 
άρρητος. ΣΥΝΩΝΥΜΑ: λόγος, ἀγόρευσις, διήγησις. ΑΝΤΩΝΥΜΑ: σιωπή. 

γινομένη (γίνομαι < γίγνομαι): ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ: θέματα του γίγνομαι: γεν-, γν- (με αποκοπή του ε), 
γον- (με μετάπτωση του ε σε ο), γενη- (από τη ρίζα γεν- με το πρόσφυμα ε, που εκτείνεται σε η). 
Προσοχή: γένεσις < γίγνομαι, ενώ γέννησις < γεννάω -ῶ. ΕΤΥΜ. ΟΙΚΟΓ.: γίνομαι, γενέθλια (τα), 
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γενεά, γενέτειρα, γενικός, γέννα, γεννάω, γέννηση, γενναίος, γενναιότητα, γένος, γνήσιος, γονέ-
ας, γονιός, γονίδιο, γόνιμος, γόνος, γυναίκα, αγενής, αγέννητος, άγονος, απόγονος, εγγονός, 
μεταγενέστερος, πρόγονος, συγγενής, υπογεννητικότητα, γενάρχης, γονιμοποιώ, γηγενής, εξω-
γενής, ευγενής, ζωογόνος, ιθαγενής, νεογνό, οικογένεια, ομογενής, πρωτογενής, πρωτόγονος, 
ρυπογόνος, υστερογενής. 

ζῆν (ζήω, ζῶ): ΕΤΥΜ. ΟΙΚΟΓ.: ζωή, ζωηρός, ζωτικός, ζωύφιο, ζώδιο, ζωντανός, ζωντάνια, ζήση, ζήσι-
μο, ζήτω, ζωώδης. 

φύσει, φύσις (φύσις): ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ: φύω. ΕΤΥΜ. ΟΙΚΟΓ.: φυσικός, φυτό, φύτρα, φυτικός, φυσιοδί-
φης, φυσιολάτρης, φυσιογνωμία, έμφυτος, σύμφυτος, υπερφυσικός.

 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Α. Σύνδεση με τα προηγούμενα
Το κείμενο της διδακτικής ενότητας αποτελεί την αρχή των Πολιτικών, ενός από τα έργα 
πολιτικής θεωρίας που συνέγραψε ο Αριστοτέλης. Τα Πολιτικά, τα είχε προαναγγείλει ο 
ίδιος ο φιλόσοφος στο τέλος των Ηθικών Νικομαχείων, του έργου που αφιέρωσε στις 
ηθικές αρετές: «Τώρα που μιλήσαμε για όλα αυτά, είναι η ώρα να μιλήσουμε και για νό-
μους και πολιτεύματα. Τότε θα έχουμε ολοκληρώσει την περὶ τὰ ἀνθρώπινα φιλοσοφία 
μας. Ας αρχίσουμε λοιπόν τον λόγο μας». Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, πως για τον Αριστο-
τέλη η ηθική φιλοσοφία είναι στην πραγματικότητα μέρος της πολιτικής φιλοσοφίας. Ο 
αρχαίος Έλληνας προσπαθούσε να κατακτήσει τις ηθικές αρετές, όχι απλώς για χάρη του 
εαυτού του, ούτε θεωρούσε πως η απόκτηση ή η μη απόκτησή τους αφορούσε μόνο τον 
ίδιο, ήταν αποκλειστικά δική του υπόθεση. Πίστευε πως η απόκτηση των αρετών (ή η μη 
απόκτησή τους) θα επηρέαζε τον τρόπο λειτουργίας του μέσα στην πόλη. Απαντά χαρα-
κτηριστικά ο ίδιος ο Αριστοτέλης για τον λόγο, για τον οποίο αποκτούμε τις ηθικές αρετές: 
«Μα, φυσικά, για να γίνουμε καλοί πολίτες· για να λειτουργήσουμε σωστά μέσα στην 
πόλη, ζώντας δίπλα σε όλους τους άλλους συμπολίτες μας»*.

Β. Θέμα
Η πόλη. Η φύσει προέλευση και ο τελικός σκοπός της. 

Γ. Σχεδιαγραμματική παρουσίαση
Η πόλη στοχεύει στο ανώτερο αγαθό, στην ευδαιμονία:
• Η πόλη αποτελεί ένα είδος κοινωνικής οργάνωσης.
•  Το τελικό αίτιο κάθε μορφής κοινωνικής οργάνωσης είναι κάποιο αγαθό. 
    Η πόλη, ως η ανώτερη μορφή κοινωνικής οργάνωσης, επιδιώκει το ανώτερο αγα-

θό, δηλαδή την ευδαιμονία.

* Αρχαία Ελληνικά, Φιλοσοφικός Λόγος, Γ΄Λυκείου, σελ. 178.
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Η φύσει προέλευση της πόλης:
•  Η πόλη, ως μορφή ομαδικής συνύπαρξης ανθρώπων, ως κοινωνική οντότητα, προ-

ήλθε από τη συνένωση των πρώτων κοινωνικών οντοτήτων, της οικίας και της κώμης, 
οι οποίες υπάρχουν εκ φύσεως.

Ο τελικός σκοπός της πόλης: 
•  Η πόλη συγκροτήθηκε για να διασφαλίζει τη ζωή των ανθρώπων (ζῆν), όμως στην 

πραγματικότητα υπάρχει για να εξασφαλίζει την καλή ζωή (εὖ ζῆν).

Δ. Σύντομη απόδοση του περιεχομένου
Κάθε πόλη-κράτος είναι μια μορφή κοινωνικής συνύπαρξης και κάθε μορφή κοινωνικής 
συνύπαρξης έχει συσταθεί για την επίτευξη αυτού που θεωρείται ότι είναι αγαθό, οπότε 
στοχεύει και αυτή σε κάποιο αγαθό. Η πόλη-κράτος είναι η ανώτερη μορφή κοινωνικής 
συνύπαρξης, εφόσον περιέχει μέσα της όλες τις άλλες μορφές κοινωνικής συνύπαρξης, 
και επομένως αποβλέπει και στο ανώτερο από όλα τα άλλα αγαθό. Εξάλλου, η πόλη είναι 
μια κοινωνική οντότητα τέλεια και με απόλυτη αυτάρκεια, που έχει ως αίτιο δημιουργίας 
της το ζῆν, αλλά ως τελικό αίτιο το εὖ ζῆν. Προήλθε εξελικτικά από τις πρώτες κοινωνικές 
οντότητες, την οικογένεια και την κώμη, εφόσον δημιουργήθηκε από τη συνένωση κω-
μών· αφού λοιπόν οι πρώτες αυτές κοινωνικές οντότητες υπάρχουν εκ φύσεως, υπάρχει 
εκ φύσεως και η πόλη, η εξέλιξη και το «τέλος» αυτών.

Ε. Αναλυτική ερμηνευτική προσέγγιση

Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν   
Η πόλη αποτελεί, για τον Αριστοτέλη, την τελειότερη μορφή κοινωνικής συμβίωσης. 
Περιλαμβάνει ατελέστερα κοινωνικά μορφώματα, όπως η οικογένεια, η φυλετική συγγέ-
νεια και σχέση, το χωριό, μια συντεχνία κ.ά. Η πόλις δεν είναι απλώς μια ανταλλακτική 
κοινωνία που διασφαλίζει την επιβίωση των μελών της, αλλά εκείνη η οργανωμένη και 
αρθρωμένη κοινωνία που διασφαλίζει τις προϋποθέσεις για την πλήρη ανάπτυξη όλων 
των δυνατοτήτων του ανθρώπου. Ύψιστος σκοπός της ύπαρξής της είναι το κοινό αγαθό, 
η συλλογική και ατομική ευτυχία των μελών της*.

Η κοινωνία, για τον Αριστοτέλη, είναι μια φυσική και μόνιμου τύπου ένωση και αλ-
ληλεξάρτηση ανθρώπων, η οποία αποβλέπει σε κάποιο τελικό αίτιο. Η ετυμολογία της 
λέξης κοινωνία παραπέμπει στα επίθετα κοινωνός και κοινός και στο ρήμα κοινωνῶ, που 
στα αρχαία ελληνικά σημαίνει συμμετέχω, μοιράζομαι ή κάνω κάτι μαζί με άλλους. Ο 
όρος κοινωνία λοιπόν αναφέρεται σε μια ομάδα ανθρώπων που συνυπάρχουν και συμ-
μετέχουν συνεργαζόμενοι σε κοινές δράσεις, αποβλέποντας –η καθεμιά ξεχωριστά– στην 
επίτευξη κάποιου κοινού για τα μέλη της σκοπού, κάποιου αγαθού, ενός επιμέρους συμ-

*  Αρχαία Ελληνικά, Φάκελος Υλικού, Γ΄Λυκείου, σελ. 154.
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φέροντος (ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν). Μπορεί, για παράδειγμα, αυτοί που πολε-
μούν μαζί να επιδιώκουν τον πλούτο, τη νίκη ή την κατάκτηση μιας πόλης, οι ναυτικοί με 
τα ταξίδια τους να επιδιώκουν την απόκτηση χρημάτων. Ανάλογοι επιμέρους στόχοι μπο-
ρεί να τεθούν και για όσους ανήκουν σε μια φυλή ή σε έναν δήμο ή σε μια φατρία ή σε 
έναν οίκο. Όλες αυτές οι επιμέρους κοινωνικές ομάδες αποτελούν, για τον Αριστοτέλη, 
μόρια της πολιτικής κοινωνίας, εμπεριέχονται δηλαδή σε αυτήν, που είναι η ανώτερη και 
πιο σημαντική όλων και που περιέχει όλες τις άλλες επιμέρους κοινωνικές ομάδες (ἡ πα-
σῶν κυριωτάτη καὶ πάσας περιέχουσα τὰς ἄλλας). Αυτές τοποθετούνται από τον Αριστοτέ-
λη σε υποδεέστερη θέση από την πόλη, αφού αυτή, όπως προαναφέρθηκε, είναι η πολι-
τική κοινωνία, που δεν στοχεύει στο ειδικό κατά περίπτωση συμφέρον, στο συμφέρον της 
περίστασης ή της στιγμής ή στο συμφέρον μιας ομάδας ανθρώπων αλλά σε ένα ανώτερο 
και πιο σημαντικό αγαθό (κυριωτάτου πάντων), δηλαδή στην ευδαιμονία του συνόλου 
των πολιτών, που αφορά ἅπαντα τὸν βίον. Ο Αριστοτέλης είχε μιλήσει διεξοδικά στα Ηθι-
κά Νικομάχεια για το υπέρτατο αυτό αγαθό και το είχε χαρακτηρίσει με την έκφραση: τὸ 
ἀκρότατον πάντων τῶν πρακτῶν ἀγαθῶν. Πρόκειται για την ευδαιμονία, και η πόλη στο-
χεύει ως πολιτική κοινότητα στην ευδαιμονία. Τέλος της πόλης αποτελεί η ευδαιμονία 
όλων των πολιτών.

τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν πάντα πράττουσι πάντες   
Παρατηρούμε ότι ο Αριστοτέλης «βλέπει» όλες τις ενέργειες όλων των ανθρώπων τελ(ε)- 
ολογικά, δηλαδή από την πλευρά του «τέλους», του σκοπού προς τον οποίο αποβλέ-
πουν. Ο φιλόσοφος πιστεύει πως η φύση δεν κάνει τίποτα δίχως λόγο και δίχως κάποιο 
σκοπό και ταυτίζει την αιτία κάθε πράγματος με τον σκοπό του. Διακρίνει, λοιπόν, την 
τελική αιτιότητα από τη γενεσιουργό, υποτάσσοντας την κίνηση ολόκληρου του σύμπα-
ντος στον μοναδικό σκοπό, που καθορίζεται από μια υπερβατική θεότητα. Πιο απλά, η 
φύση προσδίδει σε όλα της τα δημιουργήματα έναν λόγο ύπαρξης που ταυτίζεται με τον 
σκοπό (τέλος) προς τον οποίο κατευθύνονται. Η φυσική κίνηση του κάθε δημιουργήμα-
τος της φύσης το οδηγεί στην εκπλήρωση του ενυπάρχοντος σε αυτό σκοπού. Αυτή η 
τελ(ε)ολογική αντίληψη αφορά και τη σύσταση της πόλεως και όλων των κοινωνιών. 
Η τελ(ε)ολογική αντίληψη του Αριστοτέλη διακρίνεται στις παρακάτω φράσεις: 
• ὁρῶμεν… πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν·
• τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν πάντα πράττουσι πάντες·
• πᾶσαι μὲν ἀγαθοῦ τινος στοχάζονται·
•  μάλιστα δὲ καὶ τοῦ κυριωτάτου πάντων (ενν. τῶν ἀγαθῶν στοχάζεται) … ἡ καλουμένη 

πόλις.
Το ἀγαθὸν για τον Αριστοτέλη δεν είναι ένα και μοναδικό· είναι κατά περίπτωση δια-

φορετικό. Άλλες ανάγκες έχει ένας υγιής άνθρωπος και άλλες ένας ασθενής· μια τροφή 
μπορεί να είναι καλή για ένα ζώο και βλαβερή για ένα άλλο. Επίσης, η έννοια του ἀγαθοῦ 
είναι πολυσήμαντη· αγαθό μπορεί να είναι κάτι σύμφωνο με την αρετή αλλά και κάτι 
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ωφέλιμο ή ευχάριστο. Το ἀγαθόν, ακόμη, μπορεί να είναι όντως αγαθό ή απλώς να 
εκλαμβάνεται ως τέτοιο. Η χρήση της μετοχής δοκοῦντος δηλώνει πως οι άνθρωποι εκτι-
μούν διαφορετικά το κατά περίπτωση ἀγαθόν. Ο σχολιαστής του Αριστοτέλη Ασπάσιος 
αναφέρει πως ο άνθρωπος, όταν πράττει το κακό, οδηγείται σε αυτό από εσφαλμένη 
εκτίμηση και πλάνη, επειδή δεν μπορεί να διακρίνει ποιο είναι όντως αγαθό και πραγμα-
τικά ωφέλιμο για τον ίδιο. Οπωσδήποτε, το αριστοτελικό ἀγαθὸν δεν είναι μια καθολική 
και χωριστή από τον κόσμο ουσία, όπως φαίνεται να πίστευε ο Πλάτων.

Το ἀγαθόν, σε όλες τις εκδοχές του, αποτελεί για τον άνθρωπο και την κοινωνία άμεσο 
ή απώτερο στόχο. Το τονίζει ο φιλόσοφος στις πρώτες του φράσεις στα Ἠθικὰ Νικομάχεια 
1094a1-3: Πᾶσα τέχνη καὶ πᾶσα μέθοδος, ὁμοίως δὲ πρᾶξίς τε καὶ προαίρεσις, ἀγαθοῦ τινὸς 
ἐφίεσθαι δοκεῖ· διὸ καλῶς ἀπεφήναντο τἀγαθόν, οὗ πάντ’ ἐφίεται [: Κάθε τεχνική δεξιότητα 
και κάθε γνωστική δραστηριότητα, παρόμοια και κάθε πράξη και κάθε διαδικασία επιλο-
γής και προτίμησης έχει για στόχο της –κατά την παραδοχή όλων– κάποιο αγαθό. Σωστά, 
επομένως, είπαν για το αγαθό πως είναι αυτό που αποτελεί τον στόχο όλων των πραγμά-
των]*.

Η τελ(ε)ολογία
Φιλοσοφική θεωρία κατά την οποία ο λόγος ύπαρξης όλων των πραγμάτων ταυτίζεται με 
τον σκοπό (τέλος) προς τον οποίο κατευθύνονται. Σύμφωνα με μια περίφημη ανάλυση 
του Καντ, η ύπαρξη των πραγμάτων μπορεί να θεωρηθεί ότι υπόκειται σε δύο κατηγορίες 
αιτιώδους συνδέσμου: κατά την πρώτη κάθε πράγμα προϋποθέτει την ύπαρξη ενός άλ-
λου, χωρίς να μπορεί να είναι με τη σειρά του αιτία εκείνου (κατιούσα εξάρτηση, σύνδε-
σμος των γενεσιουργών αιτίων ή nexus effectivus)· κατά τη δεύτερη, το πράγμα που χα-
ρακτηρίζεται ως αποτέλεσμα είναι με τη σειρά του η αιτία του πράγματος του οποίου είναι 
αποτέλεσμα (ανιούσα και κατιούσα εξάρτηση, αιτιώδης σύνδεσμος ή nexus finalis). Ο 
τελευταίος αυτός σύνδεσμος απαντάται συχνά στην πράξη και στην τέχνη: το σπίτι είναι η 
αιτία του χρήματος που εισπράττεται ως ενοίκιο, αλλά η ιδέα του ενδεχόμενου αυτού ει-
σοδήματος υπήρξε με τη σειρά της η αιτία της κατασκευής του σπιτιού. Η τελ(ε)ολογία 
συνίσταται πάντα στην επικράτηση του συνδέσμου των τελικών αιτίων πάνω στον σύνδε-
σμο των γενεσιουργών αιτίων, θεωρώντας συχνά τα πρώτα σαν να αποβλέπουν σε σκο-
πούς, που είναι χαρακτηριστικό των ανθρώπινων ενεργειών. Για τον λόγο αυτόν οι τελ(ε)- 
ολογικές αντιλήψεις κατέληξαν συχνά σε ανθρωπομορφικά συμπεράσματα. Από το άλλο 
μέρος, όμως, σε μια συνεπή τελ(ε)ολογική αντίληψη, η πραγματοποίηση κάθε επιμέρους 
σκοπού δεν μπορεί να μην είναι σύμφωνη με την πραγματοποίηση όλων των άλλων 
σκοπών. Η τελ(ε)ολογία δηλαδή παρουσιάζεται συχνά ως θεωρία της πρόνοιας, είτε η 
πρόνοια αυτή νοείται ως ενυπάρχουσα στις φυσικές και ιστορικές διαδικασίες είτε, αντίθε-
τα, θεωρείται κατηγόρημα μιας προσωπικής και υπερβατικής θεότητας. Κυρίως στη δεύ-

*  Αρχαία Ελληνικά, Φάκελος Υλικού, Γ΄Λυκείου, σελ. 154.
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τερη αυτή περίπτωση, η τελ(ε)ολογία προϋποθέτει σχεδόν πάντα ένα ιδεώδες κοσμικής 
αρμονίας αισθητικοηθικής έμπνευσης. Αρκετά διαδεδομένη στην αρχαία και στη μεσαιω-
νική σκέψη, η τελ(ε)ολογική άποψη επικρίθηκε συχνά στη νεότερη και στη σύγχρονη 
εποχή και τροφοδότησε έντονες συζητήσεις στη φιλοσοφία των επιστημών και στη φιλο-
σοφία της ιστορίας. Κατά τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, πρώτος ο Αναξαγόρας παρα-
δέχτηκε την αιτιότητα του σκοπού, μιλώντας για μια νόηση ρυθμίστρια όλων των πραγ-
μάτων, αυτόνομη και χωρισμένη από αυτά. Ο Πλάτωνας διατύπωσε εξάλλου την άποψη 
ότι ο νους που κυβερνά τον κόσμο ενεργεί προς το καλύτερο και επομένως τα φυσικά 
αίτια υπόκεινται στους ηθικούς σκοπούς του σύμπαντος. Ο Αριστοτέλης, στη συνέχεια, 
ταύτισε την αιτία κάθε πράγματος με τον σκοπό του και διέκρινε την τελική αιτιότητα από 
τη γενεσιουργό, υποτάσσοντας την κίνηση ολόκληρου του σύμπαντος στον μοναδικό 
σκοπό, που είναι ο θεός. Στη μετά τον Αριστοτέλη φιλοσοφία, θεωρίες πρόνοιας και 
τελ(ε)ολογικές συναντάμε κυρίως στους Στωικούς, που θεώρησαν την αναγκαία αλληλε-
ξάρτηση των πραγμάτων ως έκφραση ενός σχεδίου πρόνοιας, που ενεργεί επιτρέποντας 
το κακό για να υπάρξει το καλό και που μπορούμε να το διακρίνουμε με τη μαντική. 

μάλιστα δὲ καὶ τοῦ κυριωτάτου πάντων   
Με τη φράση τοῦ κυριωτάτου πάντων (ενν. τῶν ἀγαθῶν) ο Αριστοτέλης εννοεί το υπέρτα-
το αγαθό που επιδιώκουν με τις πράξεις τους οι άνθρωποι (τὸ ἀκρότατον πάντων τῶν 
πρακτῶν ἀγαθῶν), δηλαδή την εὐδαιμονίαν, για την οποία γίνεται λόγος διεξοδικά στο 
πρώτο βιβλίο των Ηθικών Νικομαχείων, όπου ο φιλόσοφος προσπαθεί να καθορίσει τη 
φύση και το περιεχόμενο του όρου. 

Η λέξη εὐδαιμονία (εὖ + δαίμων) σημαίνει αρχικά την εύνοια του θείου, επομένως εί-
ναι κάτι που δεν το πετυχαίνει ο άνθρωπος μόνος του, αλλά του το δίνει ο θεός (κάτι 
ανάλογο σημαίνει και η λέξη εὐτυχία, δηλαδή πρόκειται για κάτι που το δίνει η τύχη). 
Πριν από τον Αριστοτέλη ασχολήθηκαν και άλλοι φιλόσοφοι (ο Ηράκλειτος και ο Δημό-
κριτος) με το περιεχόμενο του όρου, διατυπώνοντας την άποψη ότι η εὐδαιμονία δεν 
προέρχεται από το θείο, αλλά την έχει ο άνθρωπος μέσα του και μόνο από τις δικές του 
πράξεις θα την κατακτήσει ή όχι.

Ο Αριστοτέλης, με τη σειρά του, ορίζει την εὐδαιμονίαν του ανθρώπου όχι ως κατάστα-
ση αλλά ως ενέργεια της ψυχής με τους κανόνες της τέλειας αρετής (ἡ εὐδαιμονία ἐστὶ 
ψυχῆς ἐνέργειά τις κατ’ ἀρετὴν τελείαν). Βλέπε και Αρχαία Ελληνικά, Φιλοσοφικός Λόγος, 
Γ΄Λυκείου, σελ. 138-9.

Οι παραπάνω απόψεις των φιλοσόφων αναφέρονται στην εὐδαιμονίαν ως το υπέρτα-
το αγαθό στον ηθικό βίο του ανθρώπου. Ωστόσο για τον Αριστοτέλη η εὐδαιμονία είναι 
και ο προορισμός της πόλεως (το υπέρτατο τέλος της) και αυτό σημαίνει ότι ο φιλόσοφος 
ταυτίζει το υπέρτατο για το άτομο με το υπέρτατο για την πόλη αγαθό (στο έβδομο βιβλίο 
των Πολιτικών ο Αριστοτέλης αναφέρει ότι η εὐδαιμονία του καθενός ανθρώπου ξεχωρι-
στά συμπίπτει με την ευδαιμονία της πόλεως): η ατομική εὐδαιμονία εξαρτάται από τις 
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πράξεις των ανθρώπων ως ατόμων και η εὐδαιμονία της πόλεως εξαρτάται πάλι από τις 
πράξεις των ανθρώπων αλλά ως πολιτών. Όλα αυτά βέβαια οδηγούν στην άποψη του 
Αριστοτέλη για την ηθική φιλοσοφία, που τη θεωρεί μέρος της πολιτικής φιλοσοφίας 
(βλέπε και Αρχαία Ελληνικά, Φιλοσοφικός Λόγος, Γ΄Λυκείου, σελ. 164).

μάλιστα δὲ καὶ τοῦ κυριωτάτου πάντων ἡ πασῶν κυριωτάτη καὶ πάσας 
περιέχουσα τὰς ἄλλας   
Ο Αριστοτέλης χαρακτηρίζει την πόλη ως πασῶν κυριωτάτη πολιτική κοινότητα. Η δικαι-
ολόγηση του χαρακτηρισμού του αυτού έχει ως εξής: 

Η πόλη αποτελεί μια μορφή κοινωνικής συγκρότησης και προήλθε εξελικτικά από τις 
πρώτες κοινωνικές οντότητες, την οἰκία και την κώμη. «Η οἰκία και η κώμη αποτελούν 
ατελείς μορφές ανθρώπινης κοινωνίας, γιατί δεν μπορούν να εξασφαλίσουν στα μέλη 
τους την πληρότητα των σχέσεων και την ολοκλήρωση της κοινωνικής φύσης του αν-
θρώπου. Η οἰκία περιλαμβάνει, κατά τον Αριστοτέλη, μόνο τη συζυγική σχέση άνδρα-γυ-
ναίκας, τη σχέση πατέρα-τέκνων και τη σχέση δεσπότη-δούλου. Η κώμη είναι μια μικρή 
κοινότητα ανθρώπων, π.χ. ένα χωριό. Η κώμη διευρύνει αυτόν τον κύκλο ικανοποιώντας 
κάποιες περαιτέρω ανάγκες, πρωταρχικά οικονομικές. Έτσι, οἰκία και κώμη διασφαλίζουν 
τη ζωή (ζῆν), δεν μπορούν όμως να παράσχουν την καλή ζωή (εὖ ζῆν), την αυτάρκεια 
δηλαδή και την ευτυχία. Αυτό, όπως είδαμε, είναι έργο της πόλεως»*.

Ως εξέλιξη, λοιπόν, αυτών η πόλη χαρακτηρίζεται ανώτερή τους τόσο ποιοτικά όσο και 
ποσοτικά, από το γεγονός ότι περιέχει ως υποσύνολά της τις προηγούμενες αυτές κοινω-
νικές οντότητες. Εξάλλου, βάσει της τελ(ε)ολογικής θεώρησης, κάθε κοινωνική οντότητα 
έχει από τη φύση της προορισμό την επίτευξη κάποιου τέλους, κάποιου σκοπού, καθώς ἡ 
φύσις οὐθὲν μάτην ποιεῖ. Οι κοινότητες αναλόγως της φύσης τους επιδιώκουν ανάλογης 
αξίας αγαθά, οι κατώτερες και ατελέστερες κατώτερα και οι ανώτερες και πληρέστερες 
ανώτερα. Η πόλη ως ανώτερη και πληρέστερη όλων θα επιδιώκει και το κυριώτατον πά-
ντων αγαθό, δηλαδή την ευδαιμονία. Η κοινότητα βέβαια που στοχεύει στο κυριώτατον 
πάντων αγαθό δεν μπορεί παρά και η ίδια να χαρακτηρίζεται ως πασῶν κυριωτάτη. 

Ακόμη, οι άνθρωποι ως άτομα επιδιώκουν το ανώτερο για τους ίδιους αγαθό. Ως πο-
λίτες επιδιώκουν το ανώτερο για τους ίδιους αγαθό στο πλαίσιο της πόλης και όλοι μαζί 
ως σύνολο, ως πόλη, επιδιώκουν το ανώτερο για όλους αγαθό. Αυτό είναι η ευδαιμονία 
της πόλης. Άρα η πόλη αποτελεί την πασῶν κυριωτάτη πολιτική κοινότητα.

Αὕτη δ’ ἐστὶν ἡ καλουμένη πόλις καὶ ἡ κοινωνία ἡ πολιτικὴ   
Ανώτερη όλων των κοινωνικών οντοτήτων αξιολογικά θεωρείται από τον Αριστοτέλη η 
πόλη (ἡ πόλις), η πόλη-κράτος. Αυτή η μορφή κοινωνικής συμβίωσης αποτελεί τον υψη-
λότερο και ανώτερο τύπο κοινωνίας, γιατί σχηματίστηκε από τη συνένωση περισσότερων 

*  Αρχαία Ελληνικά, Φάκελος Υλικού, Γ΄Λυκείου, σελ. 154.
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χωριών, συνεπώς και περισσότερων οικογενειών. Αποτελεί δηλαδή το τέλος της φυσικής 
εξέλιξης και την ανάπτυξη αυτών των πρώτων μορφών κοινωνίας, τη φύσει ολοκληρω-
μένη, τέλεια κοινωνία, η οποία ικανοποιεί και υψηλότερες της κώμης ανάγκες του ανθρώ-
που, τις ηθικές ανάγκες. Σκοπός της δεν είναι μόνο η εξασφάλιση της επιβίωσης, του ζῆν, 
που εξάλλου και η κώμη επεδίωκε και εξασφάλιζε, αλλά η ευδαιμονία, το εὖ ζῆν, που 
ακολουθεί μετά το υπέρτατο αγαθό της αυτάρκειας. Η ευδαιμονία αναφέρεται στην ανώ-
τερη κοινωνικά και ποιοτικά ζωή, την οποία ο Αριστοτέλης θεωρεί ως το ύψιστο αγαθό. 
Και η ευδαιμονία, λέει ο Αριστοτέλης, είναι ψυχῆς ἐνέργειά τις κατ’ ἀρετὴν τελείαν, πρόκει-
ται δηλαδή για ενέργεια της ψυχής σύμφωνα με τους κανόνες της τέλειας αρετής. 

Πρόκειται επομένως για μια κοινωνία που, καθώς σχηματίζεται από αρκετές κώμες, 
οδηγεί στο τέλος, πρόκειται για την τέλειον πόλιν, την ολοκληρωμένη πόλη. Στον αρχαι-
οελληνικό χώρο αυτή η κοινωνία είναι γνωστή με τον όρο πόλις-κράτος. (Για τα χαρακτη-
ριστικά της πόλης-κράτους κατά τον Αριστοτέλη βλέπε παρακάτω: αἱ πρῶται κοινωνίαι· ἡ 
πόλις. 

Ένας πρώτος ορισμός της πόλης 

Σε αυτήν την ενότητα ο Αριστοτέλης επιχειρεί να δώσει έναν πρώτο ορισμό της πόλης με 
έμφαση στα γενετικά χαρακτηριστικά της και ακολουθώντας την κλασική δομή του ορι-
σμού, με διακριτική παράθεση της οριστέας έννοιας, του προσεχούς γένους (genus 
proximum), δηλαδή της ευρύτερης κατηγορίας στην οποία εντάσσεται η έννοια, και της 
ειδοποιού διαφοράς (specifica differentia), δηλαδή του ιδιαίτερου εκείνου γνωρίσματος 
που διαφοροποιεί την έννοια του γένους από τις όμοιές της έννοιες, ώστε να προκύψει η 
οριστέα έννοια. Οριστέα έννοια είναι η πόλις. Προσεχές γένος της πόλης είναι η κοινωνία 
(κοινωνίαν τινὰ οὖσαν), ενώ η ειδοποιός διαφορά της είναι το αγαθό στο οποίο αποβλέ-
πει, το οποίο είναι το ανώτερο από όλα τα αγαθά των άλλων κοινωνιών, και είναι η ευ-
δαιμονία των πολιτών (μάλιστα δὲ καὶ τοῦ κυριωτάτου πάντων). Η πόλη επιδιώκει το συμ-
φέρον του συνόλου των πολιτών, σε αντίθεση με άλλες μορφές κοινωνίας, που επιδιώ-
κουν κάποιο επιμέρους αγαθό για το συμφέρον των μελών τους. Αναλυτικότερα: 

α. Οριστέα έννοια: Αὕτη δ’ ἐστὶν ἡ καλουμένη πόλις καὶ ἡ κοινωνία ἡ πολιτική. 

Ο Αριστοτέλης προσθέτει στον ορισμό της έννοιας πόλις τον χαρακτηρισμό «πολιτική 
κοινωνία». Εννοεί δηλαδή την οργανωμένη πολιτειακά κοινωνία, που χαρακτηρίζεται 
από αυτάρκεια, αυτονομία, ελευθερία, θεσμούς και πολίτευμα. Αναφερόμαστε λοιπόν 
στην πόλη-κράτος, όπως έγινε γνωστή στον αρχαίο ελληνικό κόσμο. 

β. Έννοια του προσεχούς γένους: κοινωνίαν τινὰ οὖσαν. 

Η ετυμολογία της λέξης κοινωνία παραπέμπει στα επίθετα κοινωνὸς και κοινὸς και στο 
ρήμα κοινωνῶ, που στα αρχαία ελληνικά σημαίνει συμμετέχω, μοιράζομαι ή κάνω κάτι 
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μαζί με άλλους. Ο όρος κοινωνία λοιπόν αναφέρεται σε μια ομάδα ανθρώπων που συνυ-
πάρχουν και συμμετέχουν, συνεργαζόμενοι σε κοινές δράσεις, αποβλέποντας –η καθεμιά 
ξεχωριστά– στην επίτευξη κάποιου κοινού για τα μέλη της σκοπού, κάποιου αγαθού, 
ενός επιμέρους συμφέροντος (ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν). Μπορεί, για παράδειγ-
μα, αυτοί που πολεμούν μαζί να επιδιώκουν τον πλούτο, τη νίκη ή την κατάκτηση μιας 
πόλης, οι ναυτικοί με τα ταξίδια τους να επιδιώκουν την απόκτηση χρημάτων. Ανάλογοι 
επιμέρους στόχοι μπορεί να τεθούν και για όσους ανήκουν σε μια φυλή ή σε έναν δήμο 
ή σε μια φατρία ή σε έναν οίκο. Όλες αυτές οι επιμέρους κοινωνικές ομάδες αποτελούν, 
για τον Αριστοτέλη, μόρια της πολιτικής κοινωνίας, εμπεριέχονται δηλαδή σε αυτήν, που 
είναι η ανώτερη και πιο σημαντική όλων και που περιέχει όλες τις άλλες επιμέρους κοι-
νωνικές ομάδες (ἡ πασῶν κυριωτάτη καὶ πάσας περιέχουσα τὰς ἄλλας). Αυτές τοποθετού-
νται από τον Αριστοτέλη σε υποδεέστερη θέση από την πόλη, αφού αυτή, όπως προανα-
φέρθηκε, είναι η πολιτική κοινωνία, που δεν στοχεύει στο ειδικό κατά περίπτωση συμφέ-
ρον, στο συμφέρον της περίστασης ή της στιγμής ή στο συμφέρον μιας ομάδας ανθρώ-
πων αλλά σ’ ένα ανώτερο και πιο σημαντικό αγαθό (κυριωτάτου πάντων), δηλαδή στην 
ευδαιμονία του συνόλου των πολιτών, που αφορά ἅπαντα τὸν βίον. Ο Αριστοτέλης είχε 
μιλήσει διεξοδικά στα Ηθικά Νικομάχεια για το υπέρτατο αυτό αγαθό και το είχε χαρακτη-
ρίσει με την έκφραση τὸ ἀκρότατον πάντων τῶν πρακτῶν ἀγαθῶν. Πρόκειται για την ευδαι-
μονία, και η πόλη στοχεύει ως πολιτική κοινότητα στην ευδαιμονία. Τέλος της πόλης 
αποτελεί η ευδαιμονία όλων των πολιτών. 

γ. Η ειδοποιός διαφορά: καὶ τοῦ κυριωτάτου πάντων ἡ πασῶν κυριωτάτη 

καὶ πάσας περιέχουσα τὰς ἄλλας. 

Η πόλη διαφοροποιείται από τις άλλες μορφές κοινωνικής συμβίωσης, όπως την οικογέ-
νεια και την κώμη, με κριτήρια ποιοτικά και ποσοτικά. Ειδοποιός διαφορά της από τις 
άλλες μορφές κοινωνικής συμβίωσης διαβάζουμε πως αποτελεί το γεγονός ότι είναι η πιο 
σημαντική και ανώτερη από τις άλλες (κυριωτάτη) και ότι στοχεύει σε έναν ανώτερο σκο-
πό, καθώς ο υπέρτατος σκοπός της πόλης υπερβαίνει τους επιμέρους σκοπούς των μορί-
ων (= υποσυνόλων) της πολιτικής κοινωνίας, οπότε προσδιορίζεται βάσει ενός ποιοτικού 
χαρακτηριστικού. Ταυτόχρονα αναφέρεται πως η πόλη περιέχει μέσα της όλες τις άλλες 
μορφές κοινωνικής συμβίωσης, που αποτελούν υποσύνολά της, οπότε προσδιορίζεται 
βάσει ενός ποσοτικού χαρακτηριστικού. Η πόλη είναι η τελειότερη συμβιωτική κοινότητα 
και εμπερικλείει όλες τις άλλες συμβιώσεις. Παρέχει το θεσμικό πλαίσιο και ένα πλέγμα 
σχέσεων και προϋποθέσεων για να πραγματώσει ο άνθρωπος τις ηθικές και πνευματικές 
του δυνάμεις. Αποτελεί την προέκταση μικρότερων και ατελέστερων μορφών κοινωνικής 
συμβίωσης, όπως οι οικογένειες ή άλλες βασικές σχέσεις (λ.χ. άντρα – γυναίκας). Ως κυ-
ριώτατο πάντων αγαθό θεωρείται από τον Αριστοτέλη η ευδαιμονία του συνόλου των 
πολιτών, το οποίο ακριβώς είναι και το υπέρτατο αγαθό στο οποίο στοχεύει η πόλη. Η 
πόλη αποτελεί την ανώτερη μορφή κοινωνικής συμβίωσης και γι’ αυτό και το αγαθό στο 
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οποίο στοχεύει είναι το ανώτερο όλων, ταυτόχρονα όμως και η ανωτερότητα αυτού του 
αγαθού αποδεικνύει και την ανωτερότητα της ίδιας της πόλης έναντι των άλλων κοινωνι-
ών. Για την έννοια της ευδαιμονίας είχαμε διαβάσει στην εισαγωγή των Ηθικών Νικομα-
χείων τη σημασιολογική εξέλιξη της λέξης ως τον Αριστοτέλη και το ιδιαίτερο περιεχόμε-
νο που της είχε προσδώσει ο ίδιος: «Η λέξη, όπως βέβαια δείχνουν τα συστατικά της, 
σήμαινε αρχικά την εύνοια του δαίμονος, του θείου, βρισκόταν επομένως ο όρος αυτός 
πολύ κοντά, θα λέγαμε, στον όρο εὐτυχία, αφού, όπως εκεί (στην εὐτυχία), έτσι και εδώ 
(στην εὐδαιμονία) εννοείται κάτι που δεν το πετυχαίνει ο άνθρωπος από μόνος του, αλλά 
κάτι που για να το αποκτήσει πρέπει να το ζητήσει με προσευχή από τον θεό. Είμαστε, από 
την άλλη, σε θέση να βεβαιωθούμε πως η λέξη αυτή είχε μια περίεργη σημασιακή εξέλι-
ξη. Ήδη ο Ηράκλειτος, ο μεγάλος Εφέσιος σοφός που έζησε γύρω στο 500 π.Χ., είχε πει 
ότι “ἦθος ἀνθρώπῳ δαίμων” (= δαίμων για τον άνθρωπο δεν είναι παρά ο χαρακτήρας 
του). Το ίδιο είχε πει ο Δημόκριτος, ο μεγάλος ατομικός φιλόσοφος του 5ου/4ου αι. π.Χ., 
αυτός μάλιστα με ακόμη μεγαλύτερη σαφήνεια· “εὐδαιμονίη ψυχῆς καὶ κακοδαιμονίη” 
διαβάζουμε σε ένα απόσπασμα από έργο του, και θέλει να πει: “είναι υπόθεση της ψυχής 
η ευδαιμονία και η κακοδαιμονία”, ενώ σε ένα άλλο απόσπασμα διαβάζουμε ότι “εὐδαι-
μονίη οὐκ ἐν βοσκήμασιν οἰκεῖ οὐδὲ ἐν χρυσῷ· ψυχὴ οἰκητήριον δαίμονος”, που πάει να 
πει: “η ευδαιμονία δεν κατοικεί = δεν έχει να κάνει με τα πλούσια κοπάδια και με το χρυ-
σάφι· η ψυχή είναι η κατοικία του δαίμονος = με την ψυχή έχει να κάνει ο δαίμων” (ίσως 
ήθελε να πει: η ευδαιμονία και η κακοδαιμονία). Όλα αυτά θέλουν να πουν πως αυτό 
ακριβώς που ο άνθρωπος περιμένει από τον δαίμονα, από το θείον, το έχει, στην πραγ-
ματικότητα, μέσα στον ίδιο τον εαυτό του. Με άλλα λόγια, όλοι οι άνθρωποι επιζητούν 
την ευδαιμονία, μόνο όμως από τις δικές τους πράξεις εξαρτάται αν θα φτάσουν κάποτε ή 
όχι σ’ αυτήν. Όλες αυτές οι ιδέες λοιπόν πρέπει στο τέλος να έγιναν καθοριστικές για τη 
σκέψη του Αριστοτέλη· το αποτέλεσμα ήταν ο ορισμός του της εὐδαιμονίας όπως τον 
διαβάζουμε στο τέλος του Α’ βιβλίου των Ηθικών Νιχομαχείων του: “ἡ εὐδαιμονία ἐστὶ 
ψυχῆς ἐνέργειά τις κατ’ ἀρετὴν τελείαν”. Ενέργεια λοιπόν, κατά τον Αριστοτέλη, η ευδαιμο-
νία του ανθρώπου, όχι κατάσταση, και πάντως ενέργεια της ψυχής του, με τους κανόνες 
της τέλειας αρετής. Το τελευταίο μέρος του ορισμού αυτού δείχνει καθαρά τη βαθιά πίστη 
του Αριστοτέλη πως την ευδαιμονία τους οι άνθρωποι μόνο με την κατάκτηση της αρετής 
μπορούν τελικά να την εξασφαλίσουν. Αυτός ήταν και ο λόγος που ο Αριστοτέλης ανα-
ζήτησε με πολλή επιμονή αλλά και με πολύν, όπως θα δούμε, ρεαλισμό τον ορισμό της 
αρετής· στην πραγματικότητα τα Ηθικά Νικομάχεια είναι σχεδόν στο σύνολό τους μια διε-
ξοδικότατη διερεύνηση του ενδιαφέροντος αυτού θέματος»*.

Σύμφωνα λοιπόν με τον Αριστοτέλη, η ευδαιμονία αφορά κυρίως τον ηθικό βίο του 
ανθρώπου. Ωστόσο ο όρος αυτός αφορά και τον άνθρωπο ως άτομο με το ηθικό περιε-
χόμενό του, αφορά όμως και τον άνθρωπο ως πολίτη και τίθεται ως ο προορισμός της 

*  Αρχαία Ελληνικά, Φιλοσοφικός Λόγος, Γ΄Λυκείου, σελ. 138-139.
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πόλης. Επομένως ως στόχος του ανθρώπου τίθεται η κατάκτηση της ατομικής του ευδαι-
μονίας μέσω των ηθικών ενεργειών του στο πλαίσιο της πόλης, στις ενέργειές του ως 
πολίτη κατά την αρμονική του συνύπαρξη με τους άλλους πολίτες.

Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο οι πράξεις του ατόμου είναι και πολιτικές πράξεις, καθώς 
έχουν επιρροή και στα άλλα μέλη της πολιτικής κοινωνίας, έχουν δηλαδή και πολιτικές 
συνέπειες, και απ’ αυτές εξαρτάται η ευδαιμονία όχι μόνο η ατομική αλλά και του πολιτι-
κού συνόλου. Ο ίδιος ο Αριστοτέλης στο έβδομο βιβλίο των Πολιτικών του διατυπώνει 
ξεκάθαρα την άποψη αυτή όταν αναφέρει ότι η ευδαιμονία του κάθε ανθρώπου ξεχωρι-
στά συναρτάται με την ευδαιμονία της πόλης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η ηθική φιλοσοφία 
αποτελεί μέρος της πολιτικής φιλοσοφίας.

Η συλλογιστική πορεία του Αριστοτέλη

Στο κείμενο οι σκέψεις του συγγραφέα διατυπώνονται με συντακτική σειρά, όπου προη-
γείται η αιτιολόγηση και έπεται το συμπέρασμα. Αν όμως τις παραθέταμε με την αυστηρά 
συλλογιστική πορεία τους, θα μπορούσαν να διατυπωθούν ως εξής:
•  Όλοι κάνουν τα πάντα για χάρη εκείνου που το θεωρούν καλό (τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦ-

ντος ἀγαθοῦ χάριν πάντα πράττουσι πάντες).
•  Αυτό συμβαίνει και με όλες τις μορφές κοινωνικής συνύπαρξης, οι οποίες αποβλέ-

πουν σε κάποιο αγαθό ([ὁρῶμεν] πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν), 
•  γιατί κάθε μορφή κοινωνικής συνύπαρξης έχει συσταθεί για την επίτευξη κάποιου 

αγαθού (δῆλον ὡς πᾶσαι μὲν ἀγαθοῦ τινος στοχάζονται).
•  Μια μορφή κοινωνικής συνύπαρξης (που φυσικά έχει συσταθεί για την επίτευξη κά-

ποιου αγαθού) είναι η πόλη (πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν).
•  Όμως η πόλη είναι ανώτερη από όλες τις άλλες μορφές κοινωνικής συνύπαρξης, που 

τις κλείνει μέσα της· 
   και (συμπέρασμα:) είναι επόμενο να αποβλέπει στο ανώτερο από όλα τα αγαθά (μάλιστα 

δὲ καὶ τοῦ κυριωτάτου πάντων ἡ πασῶν κυριωτάτη καὶ πάσας περιέχουσα τὰς ἄλλας).

Οι παραπάνω σκέψεις θα μπορούσαν να συνοψιστούν και να διατυπωθούν σχηματικά 
στον ακόλουθο παραγωγικό συλλογισμό: 

1η Προκείμενη:
Κάθε μορφή κοινωνικής συνύπαρξης έχει συσταθεί για την επίτευξη κάποιου αγαθού.

2η Προκείμενη:
 Μια μορφή κοινωνικής συνύπαρξης (που φυσικά έχει συσταθεί για την επίτευξη 
κάποιου αγαθού) είναι η πόλη, η οποία είναι ανώτερη από όλες τις άλλες και τις 
περιέχει εντός της.

Συμπέρασμα:
Η πόλη αποβλέπει στο ανώτερο αγαθό απ’ όλα, την ευδαιμονία. 
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Για τη διατύπωση του συμπεράσματος νοείται ένας άλλος συλλογισμός:

1η Προκείμενη:
 Κάθε μορφή κοινωνικής συνύπαρξης αποβλέπει σε ένα αγαθό, ανώτερο ή κατώτε-
ρο, ανάλογα με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της (αυτό απορρέει από τη φράση του 
κειμένου: τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν πάντα πράττουσι πάντες).

2η Προκείμενη:
Η πόλη είναι ανώτερη από όλες τις μορφές κοινωνικής συνύπαρξης.

Συμπέρασμα:
Επομένως η πόλη αποβλέπει στο ανώτερο από όλα τα αγαθά.

 Είναι φανερό πως ο φιλόσοφος ακολουθεί πορεία από τα γενικά στα επιμέρους 
(παραγωγική συλλογιστική πορεία). 

Ἡ δ’ ἐκ πλειόνων κωμῶν κοινωνία τέλειος πόλις   
Η κοινότητα που αποτελείται από περισσότερες κώμες και αποτελεί το τέλος τους χαρα-
κτηρίζεται από τον Αριστοτέλη ως τέλειος πόλις. Η λέξη τέλος στην αρχαία ελληνική δή-
λωνε τον σκοπό για τον οποίο είναι πλασμένο το καθετί, τον προορισμό του, δήλωνε τη 
στιγμή της τελείωσης, της ακμής, της ολοκλήρωσης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση της 
πόλης, το επίθετο τέλεια, που της αποδίδεται, δηλώνει την ολοκλήρωση του εξελικτικού 
κύκλου των κοινωνικών οντοτήτων (οἰκία g κώμη g πόλις)· αυτή η στιγμή της ολοκλή-
ρωσης δηλώνει και το τέλος της εξέλιξης, που δεν οδηγεί όμως σε μια τελική φθορά αλλά 
σε μια τελική ολοκλήρωση. Η πόλις είναι το σημείο της ολοκλήρωσης του εξελικτικού 
κύκλου, επειδή αυτή, στην ουσία, πέτυχε τελικά την ύψιστη αυτάρκεια, είτε σε σχέση 
προς τα πιο αναγκαία (Πολιτικά 1326b) είτε σε σχέση προς την ευδαίμονα ζωή (Πολιτικά 
1280b). Η πολιτική αυτή κοινωνία, η πόλη-κράτος, έχει φτάσει στο ανώτατο όριο μιας 
πραγματικά ολοκληρωμένης αυτάρκειας, η οποία δεν περιορίζεται στην οικονομική ανε-
ξαρτησία της, αλλά εννοείται γενικότερα και συνδέεται με το εὖ ζῆν. Η πόλη δεν αποκτά 
μόνο οικονομική ανεξαρτησία, αλλά επιδιώκει και επιτυγχάνει την ευδαιμονία, την ανώ-
τερη υλικά, κοινωνικά, ηθικά, πολιτικά, πολιτισμικά ζωή. Η αυτάρκεια της πόλεως και η 
ευδαιμονία της, το εὖ ζῆν, αποτελούν δύο άμεσα συνδεόμενες έννοιες· η αυτάρκεια απο-
τελεί τη βασική προϋπόθεση της ευδαιμονίας. 

«Ο Αριστοτέλης καταπιάνεται με το ζήτημα in medias res δηλώνοντας ότι, εφόσον 
κάθε κοινωνία αποσκοπεί σε κάποιο αγαθό, το κράτος, που είναι η υπέρτατη και καθολι-
κή μορφή κοινωνίας, πρέπει να αποσκοπεί στο υπέρτατο αγαθό. Η τελεολογική αυτή 
άποψη χαρακτηρίζει όλο το σύστημα σκέψης του. Το νόημα και ο χαρακτήρας κάθε πράγ-
ματος στον κόσμο –είτε έμβιο είναι είτε εργαλείο είτε κοινωνία– πρέπει να αναζητηθούν 
στον σκοπό της ύπαρξής του.

Στην περίπτωση ενός εργαλείου πρόκειται για τον σκοπό που επιθυμεί ο χρήστης του 
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και, σύμφωνα με αυτόν τον σκοπό, η μορφή του εργαλείου επιβάλλεται στην ύλη του 
έξωθεν. Στην περίπτωση ενός έμβιου όντος ή μιας κοινωνίας ο σκοπός είναι ενυπάρχων: 
για το φυτό είναι η αύξηση και η αναπαραγωγή, για το ζώο η αίσθηση και η όρεξη που 
επικαλύπτει την ηθική ζωή, για τον άνθρωπο και για την ανθρώπινη κοινωνία ο λόγος και 
η ηθική δράση που επικαλύπτουν τόσο τη φυτική ζωή όσο και τη ζωική. Η ερμηνεία των 
όντων δεν πρέπει να αναζητείται στην αρχή της ανάπτυξής τους αλλά στην τελική μορφή 
προς την οποία κατατείνει· η φύση τους προκύπτει από τον προορισμό και όχι από την 
προέλευσή τους»*.

ἤδη πάσης ἔχουσα πέρας τῆς αὐταρκείας ὡς ἔπος εἰπεῖν   
Η λέξη αὐτάρκεια παράγεται από το επίθετο αὐτάρκης (< αὐτὸς + ἀρκέω /-ῶ), που δηλώνει 
αυτόν ο οποίος είναι σε θέση να καλύπτει ικανοποιητικά τις ανάγκες του μόνος του, με 
δικές του δυνάμεις, χωρίς να εξαρτάται από άλλους. Στην ηθική του Αριστοτέλη η αὐτάρ-
κεια είναι το γνώρισμα του αγαθού που το κάνει να είναι μοναχό του τέλειο και δίνει στον 
άνθρωπο το αίσθημα ότι δεν έχει ανάγκη από τίποτε άλλο· εδώ, στην πολιτική φιλοσο-
φία, η αὐτάρκεια της πόλεως είναι το υπέρτατο αγαθό και οδηγεί στην εὐδαιμονίαν των 
πολιτών (στο εὖ ζῆν). 

Αυτάρκης είναι η πόλις που μπορεί να έχει τα αναγκαία μόνη της, με δικές της δυνά-
μεις και πόρους· η ανεξάρτητη, αυτή που δεν χρειάζεται εξωτερική βοήθεια για να καλύ-
ψει κυρίως τις υλικές (αλλά και τις ηθικές, τις πνευματικές και τις κοινωνικές) ανάγκες της. 
Δεν υπάρχει τίποτε που να το χρειάζεται ο πολίτης και να μην μπορεί να του το προσφέρει 
αυτή η πόλη-κράτος: του προσφέρει και το ζῆν και το εὖ ζῆν, την ευδαιμονία. 

Μια πόλη-κράτος έχει αυτάρκεια, αν έχει τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
• αν διαθέτει δύναμη·
•  αν διαθέτει έμψυχο, ανθρώπινο δυναμικό που διασφαλίζει την άμυνά της·
•  αν έχει σύστημα χρηστής διοίκησης και ευνομίας, που εγγυάται την εσωτερική συνοχή 

της και εξυπηρετεί τη δυνατότητα ευημερίας της·
•  αν διαθέτει εύφορα εδάφη, που εξασφαλίζουν πλούσια προϊόντα· 
•  αν βρίσκεται σε καλή γεωγραφική θέση, που εξασφαλίζει αποτελεσματική άμυνα, 

υλικά αγαθά και εύκολη διακίνηση προϊόντων.
Η αυτάρκεια ως τέλος της πόλης αποτελεί θεμελιώδες γνώρισμά της και πρωταρχική 

επιδίωξή της· αποτελεί και τον ύψιστο σκοπό που καλείται να επιτύχει η πόλη μέσω της 
οργάνωσής της. Μια πόλη είναι δυνατό να επιτύχει την αυτάρκειά της αν εναρμονίσει τέ-
λεια το μέγεθος, τον πληθυσμό και τους πόρους της. Η αυτάρκεια της πόλης σχετίζεται με 
την εξασφάλιση των αναγκαίων μέσων διαβίωσης του πληθυσμού της αλλά και με την 
κάλυψη των προϋποθέσεων, που θα την οδηγήσουν στη συλλογική ευδαιμονία. Και η 
αυτάρκεια ως ηθική αρετή εντοπίζεται στη μεσότητα, ευρισκόμενη μεταξύ δύο ακροτήτων:

*  W.D. Ross, Αριστοτέλης, μτφρ. Μαριλίζα Μητσού, εκδ. ΜΙΕΤ, Αθήνα 1993, σελ. 335-336.
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α.  της ένδειας των αναγκαίων μέσων, υλικών και μη, για την επίτευξη της ευδαιμονίας· 
β.  της υπεραφθονίας, του υπέρμετρου πλούτου, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε 

ανταγωνισμούς και να θέσει σε κίνδυνο τη συνοχή της πολιτείας.
Η αυτάρκεια της πόλης-κράτους θέτει και το ανώτατο όριο κάθε αυτάρκειας, ώστε να 

πληρούνται οι προϋποθέσεις για την επίτευξη της ευδαιμονίας (ἤδη πάσης ἔχουσα πέρας 
τῆς αὐταρκείας).

Το άτομο, η πόλη και η αυτάρκεια
Η πόλη αποτελεί την κατάληξη του εξελικτικού κύκλου των διάφορων μορφών κοινωνι-
κής συμβίωσης. Αρχικά σχηματίστηκε η οικογένεια για την ικανοποίηση των βασικών 
αναγκών του ανθρώπου, στη συνέχεια η κώμη και τελικά η πόλη. Η πόλη αποτελεί μια 
φυσική πολιτική οντότητα, μέσα στην οποία ο άνθρωπος μπορεί να ικανοποιήσει ανώτε-
ρες ανάγκες σε σχέση με τους προγενέστερους αυτής πολιτικούς σχηματισμούς. Σκοπός 
της πόλης είναι η αυτάρκεια και μέσω αυτής η ευδαιμονία όλων των πολιτών, δηλαδή το 
ανώτερο, κατά τον Αριστοτέλη, πάντων τῶν πρακτῶν ἀγαθῶν. Για την επιτυχή προσέγγιση 
ή την κατάκτηση της αυτάρκειας και της ευδαιμονίας καθοριστική είναι η σχέση του ατό-
μου, ως μέρους, προς την πόλη, που συνιστά το όλον. Η πόλη αποτελεί ένα όλον και οι 
οικογένειες και τα άτομα αντιπροσωπεύουν το μέρος. Το μέρος αποτελεί ένα μεμονωμένο 
κομμάτι του όλου, αλλά δεν λειτουργεί ανεξάρτητα από αυτό. Εντάσσεται οργανικά και 
λειτουργικά σε αυτό, μετέχει στις διεργασίες του, προσφέρει και ευεργετείται από αυτό. 
Μόνο χάρη στο όλον, στην πόλη, μπορεί και το άτομο και οι οικογένειες να πετύχουν την 
τελείωσή τους και την αυτάρκεια και μέσω αυτής την ευδαιμονία. Εξάλλου και επιστημο-
λογικά το μέρος μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο μελέτης και γνώσης μόνο ενταγμένο 
σε ένα πλαίσιο συνόλου. Ο άνθρωπος που δεν ζει σε πόλη, που δεν είναι ενταγμένος 
οργανικά στο όλον της πόλης, δεν μπορεί να είναι αυτάρκης. Και φυσικά, αν κάποιος 
μπορεί να αισθάνεται αυτάρκης έξω από την πόλη, τότε αυτός μπορεί να είναι ένα ον 
ανώτερο από τον άνθρωπο, δηλαδή θεός, ή ένα ον κατώτερο από τον άνθρωπο, δηλαδή 
θηρίο. Αυτό φυσικά επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι ο άνθρωπος είναι φύσει πολι-
τικόν ζῷον. Όπως όμως με το παράδειγμα του κομμένου χεριού είναι προφανές ότι χάνε-
ται όχι μόνο η λειτουργικότητα αλλά και η ταυτότητα του όντος, έτσι και ο άνθρωπος, αν 
αποκοπεί από την πολιτική κοινότητα, δεν μπορεί ούτε να λειτουργήσει ούτε και να είναι 
άνθρωπος. Ως ον ο άνθρωπος τοποθετείται ανάμεσα στον θεό και στο ζώο και μπορεί να 
επιβιώσει μόνο μέσα στην πολιτική κοινότητα. Η αυτάρκεια και η ευδαιμονία εξασφαλί-
ζονται στο εσωτερικό της και έτσι επιβεβαιώνεται και η προτεραιότητα, αξιολογική, της 
πόλης στη φυσική τάξη έναντι της οικογένειας και του ατόμου.

Και στον πολιτικό χώρο του 5ου και του 4ου αιώνα π.Χ. έχουμε απόψεις που προβάλ-
λουν την υπεροχή του όλου έναντι του μέρους, σε μια περίοδο, μάλιστα, στην οποία η 
διαφθορά στο πολιτικό ήθος προκαλούσε προβλήματα χαλάρωσης του πολιτικού και 
κοινωνικού ιστού και ανάπτυξη απόψεων και θέσεων υπέρ της προτεραιότητας του ατο-
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μικού συμφέροντος. Ο Περικλής παραινεί σε μια δημηγορία τους Αθηναίους να θέσουν 
υπεράνω όλων την πολιτική κοινότητα και επιχειρηματολογεί υπέρ αυτού: Ἐγὼ γὰρ 
ἡγοῦμαι πόλιν πλείω ξύμπασαν ὀρθουμένην ὠφελεῖν τοὺς ἰδιώτας ἢ καθ’ ἕκαστον τῶν 
πολιτῶν εὐπραγοῦσαν, ἁθρόαν δὲ σφαλλομένην. Καλῶς μὲν γὰρ φερόμενος ἀνὴρ τὸ καθ’ 
ἑαυτὸν διαφθειρομένης τῆς πατρίδος οὐδὲν ἧσσον ξυναπόλλυται, κακοτυχῶν δὲ ἐν εὐτυ-
χούσῃ πολλῷ μᾶλλον διασῴζεται (Εγώ τουλάχιστον πιστεύω ότι η πόλη η οποία ακμάζει 
ως σύνολο ωφελεί περισσότερο τους ιδιώτες παρά αν, ενώ καθένας από τους πολίτες 
ευτυχεί, εκείνη ως σύνολο αποτυγχάνει. Διότι άνθρωπος που ευδοκιμεί στις ιδιωτικές του 
υποθέσεις, αν η πατρίδα του καταστραφεί, χάνεται και αυτός μαζί της, ενώ είναι μάλλον 
πολύ πιθανόν ότι θα σωθεί, αν κακοτυχεί μεν ο ίδιος, η πατρίδα του όμως ευτυχεί).

γινομένη μὲν τοῦ ζῆν ἕνεκεν, οὖσα δὲ τοῦ εὖ ζῆν.   
Πέρα από τη φύσει προέλευση της πόλης ο Αριστοτέλης επισημαίνει ως αναγκαστικό αί-
τιο της δημιουργίας της πόλης τη διασφάλιση της ζωής (ζῆν), ενώ ως τελικό αίτιο την 
εξασφάλιση της ποιοτικής ζωής (εὖ ζῆν). Με τον όρο εὖ ζῆν ο Αριστοτέλης εννοεί την 
ποιοτική ζωή, την καλή κοινωνική ζωή. Ως απαραίτητες προϋποθέσεις της καλής κοινω-
νικής ζωής (Πολιτικά 1325b13 κ.ε.) απαριθμεί τις εξής: α) επάρκεια τροφής, β) ποικιλία 
τεχνών και τεχνιτών, γ) επαρκής οπλισμός, δ) οικονομική ευπορία, ε) θρησκευτικοί θε-
σμοί, στ) θεσμοί δικαιοσύνης. Αυτό το τελευταίο χαρακτηριστικό της πόλης θεωρείται 
από τον φιλόσοφο και το πιο σημαντικό*. 

Αναφέρει ο ίδιος ο Αριστοτέλης στα Πολιτικά: «Γίνεται σαφές, λοιπόν, ότι η πόλη δεν 
προϋποθέτει απλώς συγκατοίκηση στον ίδιο τόπο και δεν έγινε με σκοπό μόνο να μην 
αδικούνται οι άνθρωποι μεταξύ τους και να εξυπηρετούνται με αμοιβαίες παροχές. Όλα 
αυτά είναι απαραίτητα για τη σύσταση της πόλης, αλλά και πάλι η ύπαρξη όλων αυτών 
δεν συνεπάγεται ακόμη την ύπαρξη πόλης. Αντίθετα πόλη είναι οι σχέσεις συνύπαρξης 
των οικογενειών και των γενών με σκοπό το ευ ζην, προκειμένου να επιτευχθεί τέλεια και 
αυτάρκης ζωή. Αυτό όμως δεν είναι εφικτό, αν οι πολίτες δεν κατοικούν στον ίδιο τόπο 
και δεν συνάπτουν γάμους μεταξύ τους. Έτσι καθιερώθηκαν συγγένειες εξ αγχιστείας στις 
πόλεις, ενώσεις γενών σε φατρίες, κοινές γιορτές με θυσίες και κοινές διασκεδάσεις. Κάτι 
τέτοιο όμως είναι έργο φιλίας, γιατί φιλία είναι η συμβίωση ως ελεύθερη επιλογή»**.

Διὸ πᾶσα πόλις φύσει ἔστιν,    
Ο Αριστοτέλης ορίζει ως φύση ενός πράγματος τη μορφή που αυτό λαμβάνει όταν ολο-
κληρωθεί η εξελικτική του πορεία. Στη συνέχεια, παραθέτει τα παραδείγματα του ανθρώ-
που, του αλόγου και του σπιτιού για να δείξει ότι μόνο όταν το καθετί φτάσει στην τελική 
του διαμόρφωση, όταν συντελεστεί ολοκληρωμένα η εξελικτική διαδικασία ανάπτυξης 

* Αρχαία Ελληνικά, Φάκελος Υλικού, Γ΄Λυκείου, σελ. 154.

** Αριστοτέλης, Πολιτικά, Γ, 1280b 29-34. 
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και δημιουργίας του, μόνο τότε μπορούμε να μιλάμε για τη φύση του συγκεκριμένου 
όντος. Η φύση φυσικά αφορά όχι μόνο τα έμψυχα αλλά και τα άψυχα και άλογα, ακόμα 
και τις κατασκευές του ανθρώπου. Η φύση του σπιτιού νοείται όταν ολοκληρωθεί η κα-
τασκευή του και λάβει την τελική του μορφή, η φύση του αλόγου όταν αυτό μεγαλώσει 
τόσο ώστε να ανταποκρίνεται στην τελική του μορφή, η φύση του ανθρώπου όταν αυτός 
έχει πια ενηλικιωθεί. Οι υπόλοιπες μορφές των όντων κατά τη διαδικασία της εξέλιξής 
τους χαρακτηρίζονται ως προσωρινές και μεταβατικές.

Ο Αριστοτέλης συνδέει τη φύση του κάθε όντος με τον σκοπό (τέλος) που καθορίζει 
την ύπαρξή του, τον τελικό λόγο της ύπαρξής του. «Το τέλος, το οὗ ἕνεκα, είναι εκείνο 
που δίδει σε κάθε ον τη μορφή του, το είδος, την πληρότητά του, και γι’ αυτό είναι το 
βέλτιστο. Αυτό σημαίνει ότι, όταν ένα ον φτάσει στην πληρότητά του, τότε πραγματώνει 
τη φύση του, δεν έχει καμιά στέρηση, είναι δηλαδή αὔταρκες. Επομένως η φύση των 
όντων (φυτών, ζώων και ανθρώπου) είναι δυνατόν να κατανοηθεί όταν προσέξουμε όχι 
μόνον το τι είναι το κάθε ον (απ’ αυτά που αναφέραμε) κατά τη γέννησή του, αλλά αν 
θεωρήσουμε αυτό κάτω από την προοπτική των δυνατοτήτων του, οι οποίες, όπως είναι 
φανερό, είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν μόνον στο μέλλον»*.

Σύμφωνα με αυτή την ανάγνωση, η πόλη προήλθε εκ φύσεως, εφόσον ο άνθρωπος 
αναγκάστηκε από τη φύση του να μεταβεί από τις πρώτες κοινωνικές ομάδες (την οικογέ-
νεια και την κώμη) στην επόμενη, την πόλη, προκειμένου να επιβιώσει, να καλύψει τις 
ανάγκες του και να κατακτήσει την ευδαιμονία. Ο άνθρωπος φύσει διέθετε τις δυνατότη-
τες για να πραγματοποιηθούν αυτές οι μεταβάσεις και να επιτύχει μέσω της πόλεως την 
ευδαιμονία, ολοκληρώνοντας τη φύση του.

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, τόσο η κοινωνικότητα του ανθρώπου όσο και η σύστα-
ση της πόλεως ανάγονται στη φύση, είναι φυσικά φαινόμενα. Δεν αποκλείεται η συγκε-
κριμένη διδασκαλία του φιλοσόφου να αποτελεί απάντηση σε ορισμένους σοφιστές που 
υποστήριζαν ότι οι πολιτικοί θεσμοί και οι νόμοι αποτελούν προϊόντα ανθρώπινα, κοινω-
νικές συμβάσεις που έρχονται σε σύγκρουση με τις φυσικές διεργασίες**.

Η πόλη υπάρχει φύσει. Οι συλλογισμοί 

Ο Αριστοτέλης διατυπώνει τη θέση ότι η πόλη είναι φυσική ύπαρξη. Και για τη λογική 
θεμελίωση αυτής της θέσης χρησιμοποιεί κάποια επιχειρήματα, η συλλογιστική σειρά 
των οποίων θα μπορούσε να είναι η ακόλουθη (μαζί με τους αντίστοιχους τύπους των 
συλλογισμών και τις φράσεις από το κείμενο αναφοράς):

* Κ. Βουδούρης, «Η ανθρώπινη φύση και η γένεση της κοινωνίας», στο Αριστοτέλης: Οντολογία, 
Γνωσιοθεωρία, Ηθική, Πολιτική Φιλοσοφία, εκδ. επιμ. Δ.Ζ. Ανδριόπουλος, εκδ. Παπαδήμα, Αθήνα 
1997, σελ. 33.

** Αρχαία Ελληνικά, Φάκελος Υλικού, Γ΄Λυκείου, σελ. 154.
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