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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· οἷον γὰρ
ἕκαστόν ἐστι τῆς γενέσεως τελεσθείσης, 
ταύτην φαμὲν τὴν φύσιν εἶναι ἑκάστου, 
ὥσπερ ἀνθρώπου ἵππου οἰκίας. Ἔτι τὸ 
οὗ ἕνεκα καὶ τὸ τέλος βέλτιστον· ἡ δ’ 
αὐτάρκεια καὶ τέλος καὶ βέλτιστον. Ἐκ 
τούτων οὖν φανερὸν ὅτι τῶν φύσει ἡ 

πόλις ἐστί, καὶ ὅτι ὁ ἄνθρωπος φύσει πολιτικὸν ζῷον, καὶ ὁ ἄπολις διὰ φύσιν καὶ οὐ διὰ τύχην ἤτοι 
φαῦλός ἐστιν, ἢ κρείττων ἢ ἄνθρωπος· ὥσπερ καὶ ὁ ὑφ’ Ὁμήρου λοιδορηθεὶς «ἀφρήτωρ ἀθέμιστος 
ἀνέστιος»· ἅμα γὰρ φύσει τοιοῦτος καὶ πολέμου ἐπιθυμητής, ἅτε περ ἄζυξ ὢν ὥσπερ ἐν πεττοῖς. 
διότι δὲ πολιτικὸν ὁ ἄνθρωπος ζῷον πάσης μελίττης καὶ παντὸς ἀγελαίου ζῴου μᾶλλον, δῆλον. 
Οὐθὲν γάρ, ὡς φαμέν, μάτην ἡ φύσις ποιεῖ· λόγον δὲ μόνον ἄνθρωπος ἔχει τῶν ζῴων· ἡ μὲν οὖν 
φωνὴ τοῦ λυπηροῦ καὶ ἡδέος ἐστὶ σημεῖον, διὸ καὶ τοῖς ἄλλοις ὑπάρχει ζῴοις (μέχρι γὰρ τούτου ἡ 
φύσις αὐτῶν ἐλήλυθε, τοῦ ἔχειν αἴσθησιν λυπηροῦ καὶ ἡδέος καὶ ταῦτα σημαίνειν ἀλλήλοις), ὁ δὲ 
λόγος ἐπὶ τῷ δηλοῦν ἐστι τὸ συμφέρον καὶ τὸ βλαβερόν, ὥστε καὶ τὸ δίκαιον καὶ τὸ ἄδικον· τοῦτο 
γὰρ πρὸς τὰ ἄλλα ζῷα τοῖς ἀνθρώποις ἴδιον, τὸ μόνον ἀγαθοῦ καὶ κακοῦ καὶ δικαίου καὶ ἀδίκου καὶ
τῶν ἄλλων αἴσθησιν ἔχειν· ἡ δὲ τούτων κοινωνία ποιεῖ οἰκίαν καὶ πόλιν. Καὶ πρότερον δὲ τῇ φύσει 
πόλις ἢ οἰκία καὶ ἕκαστος ἡμῶν ἐστιν. Τὸ γὰρ ὅλον πρότερον ἀναγκαῖον εἶναι τοῦ μέρους· 
ἀναιρουμένου γὰρ τοῦ ὅλου οὐκ ἔσται ποὺς οὐδὲ χείρ.

Μτφρ. Β. Μοσκόβης, Ἀριστοτέλους Πολιτικά, Ι–ΙΙ, 
Ἀθήνα, 1989, Νομικὴ Βιβλιοθήκη. 

Ἡ κοινωνία ποὺ προέρχεται ἀπὸ περισσότερα χωριά, σχηματίζει τὴν τέλεια πόλη, ποὺ
φθάνει  στὸ  σημεῖο,  κατὰ  κάποιο  τρόπο,  νὰ  ἔχει  πλήρη  αὐτάρκεια,  καὶ  ἐνῶ
σχηματίσθηκε γιὰ νὰ ἐξασφαλίσει εὐκολώτερα τὰ ἀπαραίτητα γιὰ τὴν ζωή, διατηρεῖται
ἐπειδὴ ἐπιτρέπει τὴν καλοζωία τῶν κατοίκων της. Γι’ αὐτό, κάθε πόλη ὑπάρχει ἀπὸ τὴ
φύση της, ὅπως καὶ οἱ πρῶτες κοινωνίες. Γιατὶ ἡ τελειοποίηση ἐκείνων εἶναι ἡ πόλη, ἡ
δὲ φύση τελειοποίηση τοῦ παντός. Ὁποιοδήποτε δηλ. ὄν φτάσει ἐξελικτικὰ στὴν τέλεια
ἀνάπτυξή  του,  λέμε,  ὅτι  αὐτὸ  εἶναι  ἡ  φύση  του,  ἔστω  κι  ἄν  πρόκειται  γιὰ  ἕναν
ἄνθρωπο, γιὰ ἕνα ἄλογο, γιὰ ἕνα σπίτι. Ἐπίσης ὅτι ἡ ἔσχατη αἰτία καὶ ὁ προορισμὸς
τῶν ὄντων εἶναι τὸ πιὸ σημαντικὸ ἀγαθό. Καὶ ἡ αὐτάρκεια ἀποτελεῖ συγχρόνως τὸν
σκοπὸ καὶ τὸ μέγιστο ἀγαθό. Ἀπὸ τὶς παραπάνω, λοιπόν, σκέψεις, γίνεται ὁλοφάνερο
ὅτι ἡ πόλη εἶναι μιὰ φυσικὴ πραγματικότητα καὶ ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἀπὸ τὴ φύση
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του προορισμένος νὰ ζήσει μέσα στὴν πόλη (πολιτικὸν ζῶον). Ἐκεῖνος δὲ ποὺ περνᾶ τὴ
ζωή του  ἔξω ἀπὸ τὴν  πόλη,  ἀπὸ  τὴ  φύση  του  καὶ  ὄχι  ἀπὸ  κάποια  ἀτυχία,  εἶναι
ἀνήθικος ἤ κάτι ἀνώτερο ἀπὸ ἄνθρωπος. Εἶναι σὰν ἐκεῖνον ποὺ ὁ Ὅμηρος κατηγορεῖ
ὅτι  «δὲν ἔχει οὔτε οἰκογένεια, οὔτε νόμους, οὔτε ἑστία». Γιατὶ ἀπὸ τὴ φύση του
εἶναι συνάμα καὶ φιλοπόλεμος, σὰν πιόνι ἀπομονωμένο ἀπὸ τὰ ἄλλα στὸ παιχνίδι τῶν
πεσσῶν. 

Νά  ὁ  λόγος  γιὰ  τὸν  ὁποῖο  εἶναι  ὁλοφάνερο  πὼς  ὁ  ἄνθρωπος  εἶναι  ζῶο  πολιτικὸ
περισσότερο κι ἀπὸ τὴ μέλισσα κι ἀπὸ ὅλα τὰ ἄλλα ποὺ ζοῦν σὲ ἀγέλες. Γιατί, ὅπως
εἴπαμε,  δὲν κάνει  τίποτε στὴν τύχη.  Καὶ  μόνος ἀπ'  ὅλα τὰ ζῶα ὁ ἄνθρωπος ἔχει
ἔναρθρο λόγο. Καὶ οἱ μὲν ἄναρθρες κραυγὲς ἐκφράζουν τὴ λύπη καὶ τὴν εὐχαρίστηση,
καὶ  γι'  αὐτὸ  ὑπάρχουν  στὰ  ἄλλα  ζῶα.  Ἡ  φύση  τους  δηλαδὴ  τοὺς  ἐπιτρέπει  νὰ
αἰσθάνονται τὴ λύπη καὶ τὴν εὐχαρίστηση καὶ νὰ γνωστοποιοῦν τὰ συναισθήματα αὐτὰ
τὸ  ἕνα  στὸ  ἄλλο.  Ἀλλὰ  ὁ  ἔναρθρος  λόγος  δημιουργήθηκε  γιὰ  νὰ  ἐκφράζεται  τὸ
συμφέρον καὶ τὸ βλαβερό, καὶ φυσικὰ καὶ τὸ δίκαιο καὶ τὸ ἄδικο. Αὐτό, πραγματικά,
εἶναι τὸ διακριτικὸ σημεῖο ποὺ κάμνει τὸν ἄνθρωπο νὰ ξεχωρίζει ἀπ' ὅλα τὰ ἄλλα
ζῶα: μονάχα αὐτὸς δηλ. ἀντιλαμβάνεται τὸ καλὸ καὶ τὸ κακό, τὸ δίκαιο καὶ τὸ ἄδικο
καὶ  τὶς  ἄλλες  παρόμοιες  ἀξίες.  Ἡ  κοινὴ  γνώση  αὐτῶν  τῶν  ἀξιῶν  συντείνει  στὴ
δημιουργία  τῆς  οἰκογένειας  καὶ  τῆς  πόλης.  Εἶναι,  ἑπομένως,  φυσικὸ  ἡ  πόλη  νὰ
προηγεῖται  τῆς  οἰκογένειας  καὶ  τοῦ  καθενὸς  ἀπὸ  μᾶς,  ἀφοῦ  ἀναγκαστικὰ  τὸ  ὅλο
προϋπάρχει τοῦ μέρους. Ἄν ἐκμηδενισθεῖ δηλ. ὁλόκληρο τὸ σῶμα, δὲ θὰ ὑπάρχει οὔτε
πόδι, οὔτε χέρι.
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