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Πολιτεία Πλάτωνος  

και  

Πολιτικά Αριστοτέλους 

 

 

 

 



Ο Πλάτωνας και ο μαθητής του Αριστοτέλης είναι οι 

θεμελιωτές της πολιτικής θεωρίας. 

   



 



• Ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης, δάσκαλος και μαθητής, 

παρουσιάζουν σε αυτά τα δύο έργα (Πολιτεία, Πολιτικά) 

δύο διαφορετικές πολιτικές θεωρίες που έχουν ωστόσο 

πολλά κοινά.  

• Οι έννοιες της ευδαιμονίας (ευτυχίας), της δικαιοσύνης, 

της παιδείας και του κοινού συμφέροντος εντοπίζονται 

και στις δύο θεωρίες.  

• Ο Πλάτων αντιμετωπίζει την πόλη ως έναν οργανισμό 

ανώτερο από το άτομο.  

• Ο Αριστοτέλης δίνει μεγαλύτερη σημασία στην 

ατομικότητα, θεωρώντας την ευδαιμονία του ατόμου ως 

βασικό στόχο της ύπαρξης της πόλης.  

 



Πλατωνική Πολιτεία 

 

• Η ιδανική πολιτεία κατά τον Πλάτωνα έχει ως στόχο 

ύπαρξής της την ευδαιμονία. 

 

• Και μάλιστα όχι την ευδαιμονία του κάθε ατόμου 

ξεχωριστά ή της κάθε ομάδας/τάξης, αλλά ολόκληρης 

της πόλης ως συνόλου. 

      

 

 

 

 



Πλατωνική Πολιτεία 
 

 

ou) mh\n pro\j tou=to ble/pontej th\n po/lin 
oi¹ki¿zomen, oÀpwj eÀn ti h(miÍn eÃqnoj eÃstai  
diafero/ntwj euÃdaimon, a)ll' oÀpwj oÀti    

ma/lista oÀlh h( po/lij. (Πολιτεία 420b5-8) 
 

 

 

 

 



Πλατωνική Πολιτεία 

 

• Ο Πλάτων χωρίζει τους πολίτες σε τρεις τάξεις: τους 

φύλακες-επίκουρους, τους άρχοντες και τους 

δημιουργούς,  

 

• Έχουν διαφορετική εκπαίδευση και ανατροφή και έχουν 

τελείως διαφορετικές δραστηριότητες. 

 

• Οι δημιουργοί αποτελούν το μεγαλύτερο αριθμητικό 

τμήμα των πολιτών και έχουν την πιο φυσιολογική - για 

τα σημερινά δεδομένα - ζωή, καθώς μπορούν να έχουν 

οικογένεια και ιδιοκτησία.  



Πλατωνική Πολιτεία 

 

• Οι φύλακες όπως και οι κυβερνήτες δεν έχουν 

δικαιώματα για ιδιοκτησία ή οικογένεια.  

 

• Οι άρχοντες είναι οι φιλόσοφοι/ κυβερνήτες  

 

• οι φύλακες βοηθούν τους κυβερνήτες και αποτελούν 

την προστατευτική δύναμη του κράτους 

 

 

 



Πλατωνική Πολιτεία 

• διαχωρισμός είναι ανάμεσα σε αυτούς που κυβερνούν 

και σε αυτούς που κυβερνώνται  

 

• οι δημιουργοί δεν είναι ελεύθεροι να διεκδικήσουν 

οποιαδήποτε πολιτική εξουσία  

 

• Χαρακτηριστικός είναι επίσης και ο διαχωρισμός 

εξουσίας και πλούτου:  

 

οι τάξεις που κατέχουν την πολιτική εξουσία δεν έχουν 

δικαίωμα ιδιοκτησίας 



Πλατωνική Πολιτεία 

• Ο Πλάτων χρησιμοποιεί έναν παραλληλισμό με την 

ψυχολογία του κάθε ατόμου για να τονίσει τα 

επιχειρήματά του.  

• Αντίστοιχα με τις τρεις τάξεις της πολιτείας, υπάρχουν 

τα τρία μέρη της ψυχής του ανθρώπου: το επιθυμητικό, 

το θυμοειδές και το λογιστικό.  

• Οι χαρακτηριστικές ιδιότητες των τάξεων  αντανακλούν 

τις ψυχολογικές ιδιότητες των 3 μερών της ψυχής. 

 

 



Πλατωνική Πολιτεία 

• Η κοινωνία με την ιδεατή δικαιοσύνη,   απαρτίζεται από 

3 τάξεις.  

o τους  παραγωγούς-δημιουργοί,  

o τους φύλακες, και   

o τους  κυβερνήτες.   

• Τοποθετούνται δηλαδή  οι πολίτες σε τάξεις  ανάλογα 

με το ποιό μέρος της ψυχής τους είναι το κυρίαρχο.  

• Η καταγωγή και το φύλο τους δεν παίζουν ρόλο.  

 

 



Πλατωνική Πολιτεία 

• Ακόμα και δούλοι μπορουν να γίνουν κυβερνήτες, και 

τα παιδιά των κυβερνητών μπορούν να γίνουν 

παραγωγοί ή φύλακες.  

• Το μόνο μέσο ταξινόμησης είναι η παιδεία  μέσω της 

εκπαίδευσης, που είναι ευθύνη του κράτους.  

• Όταν τα άτομα εχουν προβλήματα στην εκπαίδευση, 

αποχωρούν, και γίνονται μέλη της παραγωγικής τάξης, 

και αργότερα φύλακες.  

• Οσοι συνεχίζουν γίνονται φιλόσοφοι, και αποτελούν  

την τάξη των κυβερνητών.  



• Ιδανική λειτουργία σημαίνει ότι κάθε τάξη εχει τη δική 

της αρετή.  

• Η αρετή της παραγωγικής είναι η σωφροσύνη, των 

φυλάκων  η ανδρεία, ενώ των αρχόντων  η σοφία. 

• Οταν αυτές εναρμονίζονται επικρατεί η δικαιοσύνη.  

• Η γενική αρετή της πολιτείας εξαρτάται από την αρετή 

των αρχόντων-φιλοσόφων  

 

 

 

 



Πλατωνική Πολιτεία 

 

 

Η δομή της πολιτείας αντανακλά τη ψυχολογική δομή των 

ατόμων. Ετσι υπάρχει δομική ομοιότητα μεταξύ της 

αρετής της πολιτείας και εκείνης των πολιτών. 

  

 

 

 

 



Πλατωνική Πολιτεία 

Η παιδεία έχει σημαντική θέση στη θεμελίωση της 

πολιτείας του Πλάτωνα. Η εκπαίδευση θα δημιουργήσει 

ανθρώπους που θα μπορούν να διακρίνουν τί είναι καλό 

και τί κακό, τόσο μάλιστα που η νομοθεσία, γραπτή και 

άγραφη, να θεωρείται δευτερεύουσας σημασίας. 

     

Th\n paidei¿an, hÅn d' e)gw¯, kaiì trofh/n: e)a\n ga\r euÅ      
paideuo/menoi me/trioi aÃndrej gi¿gnwntai, pa/nta tau=ta  
r(#di¿wj dio/yontai, kaiì aÃlla ge oÀsa nu=n h(meiÍj         

paralei¿pomen (Resp 423.e.4-6) 

 

 



Πλατωνική Πολιτεία 

• Η δε δικαιοσύνη ορίζεται ως η αυτογνωσία του ατόμου 

για το τι είναι ικανό να κάνει καλύτερα.  

• δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει εάν όλοι οι πολίτες 

δεν ήταν κατά μια έννοια επιστήμονες.  

• Το υπόβαθρο ολόκληρης της νοητικής κατασκευής του 

Πλάτωνα δεν είναι άλλο από την γνώση, η οποία 

βρίσκεται ως προϋπόθεση πίσω από κάθε 

χαρακτηριστικό των πολιτών. 

• μια ιδεώδης, δίκαιη πολιτεία, δεν μπορεί παρά να 

αποτελείται από ιδεώδεις, δίκαιους πολίτες 

• η πολιτεία για την οποία μιλάει τελέως ἀγαθὴν εἶναι. 



Πολιτικά Αριστοτέλη 

Ο Αριστοτέλης στο πρώτο βιβλίο των «Πολιτικών» ξεκινάει 

αμφισβητώντας την άποψη του Πλάτωνα ότι η διαφορά 

μεταξύ της εξουσίας του οικογενειάρχη και του πολιτικού 

δεν βρίσκεται στο πλήθος των εξουσιαζόμενων. 

 

 

 

 

 

 



Πολιτικά Αριστοτέλη 

• Χρησιμοποιεί τη μέθοδο της ανάλυσης του ζητήματος 

μέχρι τα αδιαίρετα μόριά του.  

 

• Ξεκινάει να εξετάζει τη δημιουργία και τη φύση της 

πόλης από τα συστατικά της, χωρίς να έχει εκ των 

προτέρων προσδιορίσει πώς θα έπρεπε να είναι αυτή.  

 

• Ο Αριστοτέλης θεωρεί δεδομένη την ταυτότητα της 

φύσης ενός πράγματος με τον σκοπό προς τον οποίο 

κατατείνει.  

 



Πολιτικά Αριστοτέλη 

• Έτσι, ξεκινάει από την ένωση του αρσενικού και του 

θηλυκού με σκοπό την τεκνοποίηση και  

• τη σχέση αυτού που εξουσιάζει και αυτού που 

εξουσιάζεται (εννοώντας τον κύριο και τον δούλο) με 

σκοπό την κοινή σωτηρία.  

• Θεμελιώνει έτσι τη βασική κοινωνική μονάδα, την 

οικογένεια, η οποία αποτελείται από τον άντρα, τη 

γυναίκα και τον δούλο (ή το βόδι για τους φτωχούς).  

• Δεδομένου λοιπόν ότι η φύση έχει καθορίσει τον 

προορισμό της γυναίκας και του δούλου, η οικογένεια 

υπάρχει εκ φύσεως.  

 



Πολιτικά Αριστοτέλη 

• Η μόνιμη ένωση περισσότερων οικογενειών είναι η 

κώμη, η οποία έχει σκοπό την ικανοποίηση 

περισσότερων αναγκών τις οποίες ο Αριστοτέλης δεν 

κατονομάζει.  

• Η οικογένεια και η κώμη ως κοινωνικές μονάδες 

εξυπηρετούν τον σκοπό του ζειν.  

• Όμως δεν καλύπτουν την αρχαία έννοια της 

ευδαιμονίας, που είναι και εδώ το ζητούμενο όπως και 

στον Πλάτωνα.  

 

 



Πολιτικά Αριστοτέλη 

• Ο Αριστοτέλης στα «Ηθικά Νικομάχεια» ορίζει την 

ευδαιμονία ως το τέλος (τον σκοπό) εκείνο που είναι 

καθ' αὑτὸ διωκτόν, που είναι δηλαδή πλήρες χωρίς να 

απαιτεί την επίτευξη κάποιου άλλου σκοπού ή να 

αποτελεί το μέσον για κάποιον άλλον σκοπό.  

• Η πόλη είναι ο τελικός σκοπός της ύπαρξης της 

οικογένειας και της κώμης.  

• Έχει ως δικό της σκοπό όχι μόνο την αυτάρκεια και την 

εξασφάλιση των αναγκαίων, αλλά την ικανοποίηση της 

επιθυμίας για ευζωία, η οποία περιλαμβάνει την ηθική 

και την πνευματική δραστηριότητα.  

 



Πολιτικά Αριστοτέλη 

• Αυτή η ηθική και πνευματική δραστηριότητα αποτελεί 

κατά τον Αριστοτέλη αποκλειστικό γνώρισμα του 

ανθρώπου και οφείλεται στο χάρισμα του λόγου.  

• Η ικανότητα του ανθρώπου να ξεχωρίζει το καλό από 

το κακό και η επικοινωνία μέσω του λόγου δημιουργεί 

την οικογένεια και την πόλη.  

• Συνεπώς, αφού ἡ δὲ φύσις τέλος ἐστίν, η πόλη υπάρχει 

εκ φύσεως και ο άνθρωπος είναι από τη φύση του 

κοινωνικό ον.  

• Ο άνθρωπος μάλιστα που δεν μπορεί να ζήσει στην 

κοινωνία ή μπορεί να ζήσει έξω από αυτήν, για τον 

Αριστοτέλη δεν είναι άνθρωπος αλλά θηρίο ή θεός.  



Πολιτικά Αριστοτέλη 

• Ο Αριστοτέλης θεμελιώνει έτσι τη φύση της πόλης, 

χωρίς όμως από την αρχή να ορίζει πώς θα πρέπει να 

είναι η ιδανική πόλη.  

• Περιγράφει την αρχή λειτουργίας της πόλης ως ένα 

φυσικό δημιούργημα.  

• η διάρθρωση δηλαδή της πόλης από μικρότερες μονάδες 

και απαραίτητη παρουσία του σκοπού σε κάθε τι (το 

αγαθό ορίζεται ως ο σκοπός των όντων 

• Εξετάζει τη δουλεία ξεκινώντας από τις σχέσεις 

εξουσίας ανάμεσα στα μέλη της βασικής κοινωνικής 

μονάδας, της οικογένειας.  



• Ο σκοπός καθορίζει και τη διάκριση μεταξύ ηθικού και 

μη ηθικού στην ανάλυση που κάνει ο Αριστοτέλης στο 

θέμα του πλούτου.  

• Η απόκτηση των αναγκαίων για τη ζωή αγαθών είναι 

για τον Αριστοτέλη φυσική, ενώ το εμπόριο (καπηλική) 

και η τοκογλυφία αφύσικα και καταδικαστέα.  

• Ο σκοπός είναι και εδώ το κριτήριο που ξεχωρίζει το 

ηθικό από το ανήθικο. 

• Η έννοια της ευδαιμονίας αποτελεί ζητούμενο και στον 

Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη.  

 

 



• Ο Πλάτων αποβλέπει στην ευδαιμονία της πόλης ως 

σύνολο και στην ευδαιμονία κάθε τάξης ανάλογα με τη 

φύση της.  

• Ο Αριστοτέλης θεωρεί ότι σκοπός της ύπαρξης της 

πόλης είναι όχι μόνο το ζῆν αλλά το εὖ ζῆν.  

     

h( d' e)k pleio/nwn kwmw½n koinwni¿a te/leioj po/lij,   
hÃdh pa/shj eÃxousa pe/raj th=j au)tarkei¿aj ẅj eÃpoj   
ei¹peiÍn, ginome/nh me\n tou= zh=n eÀneken, ouÅsa de\ tou= euÅginome/nh me\n tou= zh=n eÀneken, ouÅsa de\ tou= euÅginome/nh me\n tou= zh=n eÀneken, ouÅsa de\ tou= euÅginome/nh me\n tou= zh=n eÀneken, ouÅsa de\ tou= euÅ

 zh=n zh=n zh=n zh=n. (Πολιτικά 1253b6-9) 

 

 



• Τόσο ο Αριστοτέλης όσο και ο Πλάτων εξετάζουν την 

πόλη σαν σύνολο, σαν κοινότητα.  

• Όμως η λογική διαδρομή που ακολουθούν είναι 

διαφορετική.  

• Ο Πλάτων ορίζει την ιδεώδη πολιτεία (υποθέτοντας ότι 

είναι και εφικτή) και μετά προσπαθεί να σκιαγραφήσει 

τον τρόπο που αυτή θα λειτουργούσε.  

• Ο Αριστοτέλης αντίθετα χρησιμοποιεί μια κυρίως 

επαγωγική μέθοδο και ξεκινώντας από τα υπαρκτά, 

βασικά συστατικά που αποτελούν μια κοινωνία (όπως 

μια οικογένεια) προσπαθεί να συνθέσει και να 

περιγράψει την ιδεώδη πολιτεία.  

 



 

 

ο Αριστοτέλης ξεκινάει από την πραγματικότητα για να 

βρει το ιδανικό, ενώ ο Πλάτων ξεκινάει από το ιδανικό 

και (τουλάχιστον στο 4o βιβλίο της Πολιτείας) δεν τον 

απασχολεί ιδιαίτερα κατά πόσο αυτό το ιδανικό είναι 

πραγματοποιήσιμο. 

 

 

 

 



• Αν στη θεωρία του Αριστοτέλη κυριαρχεί η ιδέα του 

σκοπού που καθορίζει την ύπαρξη της πόλης, στον 

Πλάτωνα μια άλλη έννοια βρίσκεται διάχυτη στη 

θεωρία του: η παιδεία.  

• Στον Αριστοτέλη η παιδεία αποτελεί ένα μέσο με στόχο 

την προετοιμασία πολιτών ηθικά αγαθών.   

• Στον Πλάτωνα όμως η παιδεία αποτελεί στοιχείο 

κυρίαρχο της λειτουργίας της ιδανικής πολιτείας.  

• Χωρίς την παιδεία, η οποία θα επιτρέψει στον κάθε 

πολίτη (και στηνπολιτεία ως σύνολο) να προσδιορίσει 

την τάξη για την οποία προορίζεται, όλο το οικοδόμημα 

της πολιτείας του Πλάτωνα καταρρέει.  

 



 

• Η παιδεία είναι αυτό που στηρίζει τη νοητική 

κατασκευή του Πλάτωνα. Ακόμα και η απόλυτη ιδεατή 

δικαιοσύνη (όπως και οι άλλες τρεις αρετές), 

προϋποθέτει σύμφωνα με τον Πλάτωνα την ύπαρξη της 

παιδείας.  

 

• Ας σημειώσουμε εδώ και ένα ακόμα κοινό στοιχείο: την 

απαίτηση και στις δύο θεωρίες για ηθική αρετή, τόσο 

από τους άρχοντες όσο και από τους υπόλοιπους 

πολίτες 

 



 

• Ο Αριστοτέλης εντοπίζει ποιοτική διαφορά ανάμεσα 

στην αρετή του άρχοντα και του αρχόμενου, σε 

αντίθεση με τον Πλάτωνα που εντοπίζει διαφορετικές 

αρετές στις τρεις τάξεις.  

 

• Και οι δύο φιλόσοφοι διακρίνουν μια διαίρεση σε 

ψυχολογικό επίπεδο η οποία αντανακλά βασικές ιδέες 

της πολιτικής τους θεωρίας.  

 

 

 



• Για τον Αριστοτέλη, η ψυχή συνίσταται από δύο 

διαφορετικά μέρη: το ἂρχον και το ἀρχόμενον, 

αντίστοιχα των συστατικών των κοινωνικών μονάδων 

που εξετάζει.  
 

• Ο Αριστοτέλης αμφισβητεί τον Πλάτωνα και στο θέμα 

της εξουσίας ως επιστήμης.  

 

• Ο Πλάτων θεωρεί την ικανότητα του εξουσιάζειν ως ένα 

είδος επιστήμης (βασιζόμενος πάλι στην πανταχού 

παρούσα ιδέα της παιδείας), την οποία κατέχουν όλοι 

όσοι έχουν κάποια εξουσία, εξομοιώνοντας έτσι τις 

διάφορες εξουσίες μεταξύ τους.  

 



 

• Ο Αριστοτέλης διαφωνεί με αυτήν την εξομοίωση και 

διαχωρίζει τα είδη εξουσίας. 

 

• Αμφισβητεί τον χαρακτηρισμό της εξουσίας ως 

επιστήμης.   

 

• Τέλος, παρ' όλη τη σημασία που δίνουν και οι δύο στον 

πολίτη: ο Αριστοτέλης διαφωνεί με την πλήρη 

ενοποίηση της πόλης όπως την εννοεί ο Πλάτων, 

δίνοντας μεγαλύτερη σημασία στην ατομικότητα: 

 

 



 

     
plh=qoj ga/r ti th\n fu/sin e)stiìn h( po/lij, ginome/nh te
 mi¿a ma=llon oi¹ki¿a me\n e)k po/lewj aÃnqrwpoj d' e)c  
oi¹ki¿aj eÃstai: ma=llon ga\r mi¿an th\n oi¹ki¿an th=j      
po/lewj fai¿hmen aÃn, kaiì to\n eÀna th=j oi¹ki¿aj: wÐst'   
ei¹ kaiì dunato/j tij eiãh tou=to dra=n, ou) poihte/on:    
a)nairh/sei ga\r th\n po/lin. ou) mo/nou) mo/nou) mo/nou) mo/non d' e)k pleio/nwn on d' e)k pleio/nwn on d' e)k pleio/nwn on d' e)k pleio/nwn 
a)nqrw¯pwn e)stiìn h( po/a)nqrw¯pwn e)stiìn h( po/a)nqrw¯pwn e)stiìn h( po/a)nqrw¯pwn e)stiìn h( po/lij, a)lla\ kaiì e)c eiãdei lij, a)lla\ kaiì e)c eiãdei lij, a)lla\ kaiì e)c eiãdei lij, a)lla\ kaiì e)c eiãdei                                 
diadiadiadiafero/ntwn. ou) ga\r gi¿netai po/lijfero/ntwn. ou) ga\r gi¿netai po/lijfero/ntwn. ou) ga\r gi¿netai po/lijfero/ntwn. ou) ga\r gi¿netai po/lij e)c o(moi¿wn.  e)c o(moi¿wn.  e)c o(moi¿wn.  e)c o(moi¿wn.                     

eÀteron ga\r summaxi¿a kaiì po/lij: (Αριστοτέλους 

Πολιτικά 1261a.16-25) 

 



 Πηγή:  

Θοδωρής Σολδάτος http://ixnilasia.blogspot.gr/2010/12/blog-

post_3646.html#axzz2EFbeMXdP 


