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1. Εισαγωγή

Ό Αριστοτέλης αναγγέλλει στο πρώτο κεφάλαιο τοϋ δευτέρου 
βιβλίου1 των Πολιτικών μιαν εκτενή μελέτη, ή όποια έχει εσωτε
ρική συνάφεια μέ την ίδικήν του προγραμματισμένη2 εξέταση τοϋ 
άρίστου πολιτεύματος: Να πραγματευθή γιά τον τύπον τής «κοι
νωνίας τής πολιτικής»3, ή όποια είτε έχει σχεδιασθή άπδ τους πο
λίτικους στοχαστές κα\ πολιτειολόγους4 εϊτε εύρίσκεται σε εφαρ
μογή5, κα'ι παραλλήλως ν’ άναζητηθή άφ’ ένός μεν «το τ’ όρθώς έχον 
καί τό χρήσιμον»6, άφ’ έτέρου δέ, έάν παρά ταϋτα ζητηθή νά δια
γραφή άλλο πολίτευμα, νά μη φανή τοϋτο ως επιτήδευμα σοφίας7. 
Ή δήλωση αυτή τοϋ Άριστοτέλους, ή όποια, ως έδειξε ό Eckart

1. L. Bertelli, Historia e Methodos. Analisi critica e topica politica nel secondo 
libro della <Politica > di Aristotele. Torino 1977 (Historien Politica Philosophica, 
Il Pensiero Antico, Studi e Testi 3). E. Schtitrumpf, Die Analyse der Polis durch 
Aristoteles. Amsterdam 1980, Κεφ. 2, σσ. 67-89 (Studien zur antiken Philosophie, 
Heft 10).

2. Άριστοτέλους, Πολιτικά B 1, 1260b 28: «προαιροϋμεθα».
3. Άριστοτέλους, Πολιτικά B 1, 1260b 28-29.
4. Άριστοτέλους, Πολιτικά B 1, 1260b 31-33.
5. Άριστοτέλους, Πολιτικά B 1, 1260b 30-31.
6. Άριστοτέλους, Πολιτικά B 1, 1260b 34-35.
7. Άριστοτέλους, Πολιτικά B 1, 1260b 34-35.
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Schütrumpf8, διαφοροποιείται άπό τις εισαγωγές άλλων έργων του9, 
άποτελεΧ συνέχεια τής αντιστοίχου δηλώσεως στην άκροτελεΰτια 
παράγραφο του δέκατου βιβλίου των Ηθικών Νικομαχείων. «Πα- 
ραλιπόντων συν των προτέρων άνερεΰνητον το περ\ τής νομοθεσίας, 
αυτούς έπισκέψασθαι μάλλον βέλτιον ’ίσως, καί ολως δή περί πολι
τείας, όπως είς δΰναμιν ή περί τα ανθρώπινα φιλοσοφία τελειωθή. 
Πρώτον μεν ουν ει τι κατά μέρος είρηται καλώς υπό των προγε
νεστέρων πειραθώμεν έπελθεΐν, ειτα εκ τών συνηγμένων πολιτειών 
θεωρήσαι τα ποία σώζει καί φθείρει τάς πόλεις καί τα ποία έκάστας 
τών πολιτειών, καί διά τίνας αιτίας αί μεν καλώς, αί δε τουναντίον 
πολιτεύονται»10. Ή δήλωση αυτή έπέχει ένα προοίμιο τοϋ B 1 τών 
Πολιτικών, όπου όμως ή έκφραση «είρηται καλώς υπό τών προ
γενεστέρων» άφορά τα κεφάλαια 1-8 του δευτέρου βιβλίου, είς τά 
όποια ό Αριστοτέλης διαλαμβάνει το ζήτημα τής Ιδιοκτησίας11, την 
κριτική του επί τής νομοθεσίας τής Πολιτείας12 καί τών Νόμων τοϋ 
Πλάτωνος, την διαγραφή τοϋ πολιτεύματος τοϋ Φαλέου τοϋ Χαλ- 
κηδονίου13 καί τοϋ Ίπποδάμου τοϋ Μιλησίου14, όστις «πρώτος τών 
μη πολιτευομένων ένεχείρησέ τι περί πολιτείας είπειν τής άρίστης»15. 
Στο δεύτερο βιβλίο έπεκτείνεται ό Αριστοτέλης σε τρία πολιτεύματα

8. Ε. Schütrumpf, Aristoteles, Politik Buch II und III. Berlin, Akademie Verlag, 1991, 
σσ. 90-91 [Aristoteles Werke in deutscher Übersetzung 9/II] (στο εξής Schütrumpf, 
Politik II und III).

9. Άριστοτελους, Φυσική Άκρόασις I 2 Περί ψυχής A 2 403b20 Τα Μετά τα Φυσι
κά A3 Περί γενεσεως καί φθοράς I 1-2.

10. Άριστοτελους, Ηθικά Νικομάχεια Κ 10, 1181b 15-24.
11. Άριστοτελους, Πολιτικά Β 5, 1262 b38-1264 b26.
12. Άριστοτελους, Πολιτικά Β 2-3.
13. Άριστοτελους, Πολιτικά Β 7, 1266 a32-1266 b22. Τις γνώσεις μας για τις θε

ωρίες καί, την πολιτική φιλοσοφία του Φαλέα - για τον οποίον πρβ. I. Lana, «Le 
teorie egualitarie di Falea di Calcedone», Rivista Critica di Storia della Filosofia, 
5(1950) 265-276. M. Duric, «L’ ideal politique de Phaléas de Chalcédon (σερβιστί 
μετά περιλήψεως γαλλιστί)», Ziva antika, 4(1954) 69-77. R. Vattuone, «Alcune 
osservazioni sulla νομοθησία di Falea di Calcedone», Rivista Storia dell’ Antichità, 
X(1980) 145-155. Schütrumpf, Politik II und III, σσ. 238-258- τίς άντλοϋμε άπό 
αύτό το κεφάλαιο τών Πολιτικών.

14. Άριστοτελους, Πολιτικά Β 8, 1267 b23-1269 a28.
15. Άριστοτελους, Πολιτικά Β 8, 1267 b30-31. Πρβ. Schütrumpf, Politik II und III, 

σσ. 259-282 με εκτενή βιβλιογραφία.
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-τής Σπάρτης16, τής Κρήτης17 καϊ τής Καρχηδόνος18- τά όποια έχουν 
ένα κοινό γνώρισμα: «χρώνταί τινες των πόλεων των εύνομεΐσθαι 
λεγομένων»19. Τον ορισμό τής ευνομίας έθεσε ό Αριστοτέλης υπό 
διττήν σημασίαν: Άφ’ ενός σημαίνει την ύπακοήν τών πολιτών τοΐς 
«κειμένοις νόμοις»20, άφ’ ετέρου «το καλώς κεΐσθαι τους νόμους οις 
έμμένουσιν»21. Σε μία εύνομουμένη πόλη «έκαστος ποιεί τά αύτοϋ»22, 
άποψη ή όποια άπηχειται άπό τό πλατωνικό χωρίο «πάσι τοΐς εύνο- 
μουμένοις έργόν τι έκάστω εν τή πόλει προστέτακται»23. Ή ευνομία 
ορίζεται ως ή φροντίδα διά την άρετοπλασία τών πολιτών.

Ή δήλωση αυτή του Άριστοτέλους περ'ι ευνομίας πρέπει να με- 
λετηθή με τον συνδυασμό τών τριών πολιτειών, τις όποιες πραγμα
τεύεται. Ή σύγκριση κα'ι ή παράλληλη μελέτη του ζεΰγους Σπάρτη 
- Κρήτη είναι άρχαιοτέρα τοΰ αντιστοίχου ζεΰγους Σπάρτη - Καρ- 
χηδών24. Ή τοποθέτηση αυτή τοϋ Άριστοτέλους περ'ι ευνομίας τών 
τριών πολιτειών άνάγεται σε συγχρόνους τοϋ Άριστοτέλους συγγρα
φείς, όπως τον Ισοκράτη25, συνεχίζεται όμως νά διατηρήται ή παράδο
ση στον Στράβωνα26, ό όποιος άναφέρεται στους Νόμους τοϋ Πλάτω
νος27, άλλα κα'ι στον Πολύβιο, που αναλύει τέσσερα πολιτεύματα, τής 
Σπάρτης, τής Κρήτης, τής Μαντινείας κα'ι τής Καρχηδόνος, τά όποια

16. Άριστοτέλους, Πολίτικά Β 9, 1269 a29-1271 bl8.
17. Άριστοτέλους, Πολιτικά Β 10, 1271 Μ9-1272 b24.
18. Άριστοτέλους, Πολιτικά Β 11, 1272 b25-1273 b27.
19. Άριστοτέλους, Πολιτικά Β 1, 1260 b31-32.
20. Άριστοτέλους, Πολιτικά Δ 8, 1294 a6.
21. Άριστοτέλους, Πολιτικά Δ 8, 1294 al.
22. Πλάτωνος, Πολιτεία Γ 406 c3-4. Ξενοφώντος, Οικονομικός IX 14.
23. Άριστοτέλους, Ηθικά Νικομάχεια Γ5,1112 ά14.Πρβ. Άριστοτέλους, Ηθικά 

Εύδήμεια Α5,1216 bl8.
24. R. Weil, Aristote et Γ histoire. Essai sur la <Politique>. Paris 1960, oo. 228- 231.
25. Ίσοκράτους, Παναθηναϊκός 41.
26. Στράβωνος, Γεωγραφικών Γ 4,9= FGrH II A 70 F33: «υπέρ τής Κρήτης όμολο- 

γειται, διότι κατά τους παλαιούς χρόνους έτΰγχανεν εύνομουμένη κα'ι ζηλωτάς 
έαυτής τούς άρίστους τών Ελλήνων άπέφηνεν, έν δε τοις πρώτοις Λακεδαι
μονίους, καθάπερ Πλάτων τε έν τοΐς Νόμοις δηλοϊ και Έφορος έν τή Ευρώπη 
άναγέγραφεν».

27. Πλάτωνος, Νόμοι Γ 682 e- 683a. Στο απόσπασμα αύτό τών Νόμων έπισημαίνε- 
ται με έμφαση ότι ή σπαρτιατική κα'ι ή κρητική νομοθεσία και πολιτεία είναι 
στενά συγγενικές. Ά. Παναγόπουλος, Πλάτων κα'ι Κρήτη. Αθήνα 1981, σσ.134- 
136 [Ελληνική Ανθρωπιστική Εταιρεία. Μελέται κα'ι Έρευναι 33].
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έχουν μελετήσει έξέχοντες συγγραφείς 28. Πράγματι, ό Πολύβιος στο 
έκτο βιβλίο του, το όποιο σώζεται στο μεγαλύτερο μέρος του καί απο
τελεί παρέκβαση, παραθέτει αρκετές πληροφορίες γιά το πολίτευμα 
τής Σπάρτης, το όποιο ό Ιστορικός συγκρίνει τόσον με το καρχηδο- 
νιακόν, όσον και με το ρωμαϊκόν κα'ι κρητικόν. Ή Κρητική πολιτεία 
θεωρείται ώς μία έκ τών τριών που έχουν εύλογα μεγάλη φήμη, «δι
καίως εύδοκιμοΰσι»29, κα'ι οί όποιες «τών άλλων πολύ διαφέρουσιν»30.

Ή επιλογή από τον Αριστοτέλη τών τριών αυτών πολιτειών δεν 
αποτελεί πρωτοτυπία. Πρωτότυπος είναι ό τρόπος με τον όποιο έπι- 
χειρεϊται ή κριτική παρουσίαση τών πολιτευμάτων. Οί πολιτείες 
πρέπει να έκτιμηθοΰν σύμφωνα με δυο κριτήρια. Σύμφωνα με το 
πρώτο κριτήριο, κάθε θετικός νόμος θά κριθή καλός ή κακός υπό 
τδ φώς τής «άρίστης πολιτείας»31. Σύμφωνα με το δεύτερο κριτήριο, 
ένας νόμος θά κριθή καλός ή κακός άναλόγως με τδ εάν έναρμονίζε- 
ται ή όχι με τήν ιδέα ή τήν «ύπόθεσιν» κα'ι τήν «πολιτεία» που έχει 
παρουσιάσει στους πολίτες ό νομοθέτης32.

Με βάση τά κριτήρια αυτά ό φιλόσοφος άναλΰει κα'ι άξιολογεΐ 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα του σπαρτιατικού33 κα'ι καρχηδονι- 
ακοϋ34 πολιτεύματος κα'ι άκολουθεΐ τήν Γδια μεθοδολογία γιά τήν 
κριτική παρουσίαση τών πολιτειακών κα'ι οίκονομικοκοινωνικών 
θεσμών τής Κρήτης.

Ή πραγμάτευση τής Κρητικής πολιτείας γίνεται άπδ τον Αρι
στοτέλη σε σύγκριση με τδ πολίτευμα τής Σπάρτης κα'ι τούς θεσμούς 
τής πόλεως. Τήν κριτική παρουσίαση τών πολιτειακών θεσμών τής 
Κρητικής πολιτείας (Ενότητα 2) ακολουθεί ή κριτική άνάλυση τών

28. Πολυβίου, Ιστοριών Δ 43,1.
29. Άριστοτέλους, Πολιτικά 1273 b26.
30. Άριστοτέλους, Πολιτικά 1272 b27.
31. Άριστοτέλους, Πολιτικά Β 9, 1270 a31-33.
32. Άριστοτέλους, Πολιτικά Β 9, 1270 a31-33.
33. Για τήν κριτική τών πολιτειακών καϊ οίκονομικοκοινωνικών θεσμών τής Σπάρ

της άπδ τον Αριστοτέλη πβ. Χ.Π. Μπαλόγλου, «Ή κριτική τών πολιτειακών 
καί κοινωνικοοικονομικών θεσμών τής Σπάρτης άπο τον Αριστοτέλη», Πρα
κτικά Β' Τοπικού Συνεδρίου Λακωνικών Σπουδών (Ξηροκάμπι Άακωνίας, 28- 
31 ’Οκτωβρίου 2004), τόμ. Β'. Αθήνα 2006 καί τήν αυτόθι άναφερομένην βιβλι
ογραφίαν.

34. Είδικώτερον περί Άριστοτέλους καί Καρχηδόνος πβ. Χ.Π. Μπαλόγλου, «Ή κρι
τική τών πολιτειακών καί κοινωνικοοικονομικών θεσμών τής Καρχηδόνος άπδ 
τον Αριστοτέλη», Άθηνά ΠΑ' (2009-2011) 69-86 (υπό έκτΰπωσιν).
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κοινωνικοοικονομικών δομών της (Ενότητα 3). Τα Συμπεράσματα 
άνακεφαλαιώνουν τα πορίσματα τής μελέτης.

2. Ή Κρητική πολιτεία

Ό Αριστοτέλης άναφέρεται στην Κρήτη σε διάφορα έργα του35 
εϊτε σε συνάφεια με γνωστούς νομοθέτες της, όπως τον Ραδάμαν
θυ36 καί τον Επιμενίδη37 είτε συγκρίνοντας τους θεσμούς της με την 
Αίγυπτο38. Στην συλλογή των πολιτειών που έχει συγγράψει ό Αρι
στοτέλης καί έχει έκδώσει ό V. Rose39 φέρεται καί το έργον με τον 
τίτλο Κρητών πολιτεία40.

Το πρώτο άπδ τά δυο άποσπάσματα τής συλλογής τοϋ Rose 
άναφέρει ότι ό Ηρακλής έκπαιδεΰθηκε άπδ τον Ραδάμανθυ41. 
Πρόκειται γιά τον άδελφδ τοϋ Μίνωος, βασιλέα τής Κρήτης, υίοϋ 
τοϋ Δία καί τής Ευρώπης, διασήμου στήν Αρχαιότητα γιά την όρθή 
δικαστική του κρίση42, σε τέτοιο μάλιστα βαθμό, ώστε νά γίνη δι
καστής τοϋ Κάτω Κόσμου μετά τον θάνατό του. Ή πληροφορία όμως 
ότι ό Ραδάμανθυς εξεπαίδευσε τον Ήρακλέα, δεν στοιχειοθετεί το 
επιχείρημα ότι το άπόσπασμα αυτό προέρχεται εκ τής Κρητών πολι

35. Μία παρουσίαση όλων των χωρίων τών έργων τοϋ Άριστοτέλους που άναφέρον- 
ται στήν Κρήτη, με παράλληλη άπόδοση στήν νεοελληνική κα'ι τον άντίστοιχο 
σχολιασμό, έχει έπιμεληθή ό Στρατής Παπαμανουσάκης, Πανδέκτης Αρχαίου 
Κρητικόν Δικαίου = ΤΑΛΩΣ 1(2002) 168-169.

36. Άριστοτέλους, Ηθικά Νικομάχεια 1132 b.
37. Άριστοτέλους, 'Ρητορική Γ 1418a Αθηναίων Πολιτεία 98,1.
38. Έτσι, ή διάκριση τών κατοίκων τής πόλεως σε «μάχιμον» κα'ι «γεωργοΰν» δεν 

άποτελεΐ επινόηση που «νεωστί» έχει είσαχθή, άλλα είναι παλαιός «τρόπος», 
που στήν Κρήτη έχει είσαχθή άπό τον Μίνωα καί στήν Αίγυπτο άπό τον Σέσω- 
στρι. Άριστοτέλους, Πολιτικά 1329 a-b.

39. V. Rose, edit., Aristotelis qui ferebantur librorum fragmenta. Lipsiae, Teubner, 
18863, F. 518,519.

40. Aristoteles, Die Historischen Fragmente. Übersetzt und erläutert von Martin Hose. 
Berlin, Akademie Verlag, 2002, 38-39, 177-179 [Aristoteles. Werke in deutscher 
Übersetzung, Bd. 20/III].

41. F. 518 R3: Schol. in Theocrit. 13,9(p. 355 Ahrens) όσα μαθών αγαθός: Αριστοτέ
λης φησιν υπό Ραδαμάνθυος παιδευθήναι τον Ήρακλέα.

42. Όμήρου, Ίλιάς Ξ 321-322, Όδνσσεια δ 561. Πινδάρου, Όλνμπ. Γ 17. Πλάτ., Νό
μοι 625 a Μίνως 318b, 320 c. Παυσανίου, Βοιωτικά 33,5. Διοδ. Σικ., Ε' 79,1. Βιρ- 
γιλίου, Αίνειάς VI 565-569.
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τείας, δεδομένου ou ό Ραδάμανθυς συνδέεται επίσης με την Βοιωτία43. 
Είδικώτερον, ό ’Απολλόδωρος44 παραδίδει δτι ο Ραδάμανθυς ως 
εξόριστος, κατέφυγε στην Βοιωτία καί, νυμφεΰθηκε την Αλκμήνη.

Το δεύτερο απόσπασμα45 συνίσταται άπό τέσσερα κείμενα, τά 
όποια ασχολούνται με τον πολεμικό χορό «πρΰλις». Σΰμφωνα με τον 
σχολιαστή του Πινδάρου- Πυθιόνικος 2,127-, ό Αριστοτέλης ταυτίζει 
τον χορό «πρΰλιν» με τον χορό «πυρρίχη»46 47, τον οποίον είσήγαγε ό 
Άχιλλέας εξ αφορμής τοϋ θανάτου του Πατρόκλου. Παρ’ δλα αυτά 
έχει άναγνωρισθή ως προβληματική ή ένταξη τοΰ αποσπάσματος 
αυτού στήν Κρητών πολιτείαν*1· πιθανώτερη θεωρείται ή ένταξή του 
στήν πολιτεία των Κυπρίων48.

Οί επιγραφικές μαρτυρίες κρητικών πόλεων άποδεικνΰουν δτι 
ήδη άπό τήν πρώιμη εποχή, κατά τήν οποίαν είχε όλοκληρωθή ό με
τασχηματισμός τής φυλετικής κοινωνίας σε πολιτική, τήν κυρίαρχη 
μορφή πολιτικής όργανώσεως αποτελούσε ή πόλη. Ή επικράτηση τής 
πόλεως συμπίπτει με τήν παρακμή τής βασιλείας καί, τήν άνοδο τής 
αριστοκρατίας, αλλά καί, τήν παγίωση τού «οϊκου» ώς κοινωνικής 
όμάδος49. Το νησί ήταν πυκνοκατοικημένο με ενενήντα ή εκατόν 
πόλεις, ώς αναφέρει ό Όμηρος50. Αλλά με τον δρο «πόλις» χαρα
κτηρίζει ô ποιητής κάθε μεμονωμένο οικισμό σε λόφο, ανεξάρτητα 
άπό τον άριθμό των κατοίκων του, τήν οικονομία ή τούς τρόπους 
παραγωγής καί, επικοινωνίας. Δεν εννοεί τον αυτόνομο κα'ι αυτάρκη

43. Martin Hose, ενθ’ άν., σ. 178.
44. Απολλοδώρου, Βιβλιοθήκη 2,4,11.
45. F. 518 R3= Μ. Hose, ένθ’ άν., σσ. 38-39.
46. G. Radtke, «Pryles», RE XXIII(l) (1957) cols. 1148-49 «Prylis», RE XXIII(l) 

(1957) cols. 1152-1153.
47. Δεν υπάρχουν πειστήρια για τήν ύπαρξη έργου με τον τίτλο Κρητών πολιτεία, 

υποστηρίζουν ό Η.van Effenterre, La Crète et le monde grec de Platon à Polybe. 
Paris 1948 [1968], σ. 76, G.L. Huxley, «Crete in Aristotle’s Politics», Greek, Roman 
and Byzantine Studies 12(1971) 505-515, εδώ σ. 514, 515, σημ. 28. E. Schütrumpf, 
Politik II und III, 332.

48. M. Hose, ενθ’ άν., σ. 179.
49. Αίκατερίνη Μανδαλάκη, Κοινωνία καί οικονομία στήν Κρήτη κατά τήν αρχαϊκή 

καί κλασική έποχή. Ηράκλειον 2004, σ. 114 [Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη],
50. Όμήρου, Ίλιάς Β 649 «άλλοι θ’ οί Κρήτην έκατόμπολιν άμφενέμοντο» ’Οδύσ

σεια ζ 174, οπού γίνεται λόγος γιά «ένενήντα πόλεις», Σχόλ. Είς Ίλ. 2. 649.3 
«έκατόμπολιν αντί πολΰπολιν». Στράβωνος, Γεωγραφικών I IV 15. Horatius, 
Carm. XXVII.33-34: «centum... Creten».
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πολιτικό οργανισμό, που άποτελειται άπό κεντρικό οικισμό με εκτε
ταμένα καλλιεργήσιμα γΰρω του εδάφη, τον όποιον ό Αριστοτέλης 
ορίζει ώς «πόλιν»51. Για τον λόγον αυτόν κα'ι ή ομηρική αναφορά 
μάλλον άπηχεΐ την πυκνότητα τών οικιστικών εγκαταστάσεων τής 
Κρήτης παρά τον αριθμό τών «Πόλεων»52. Ή κατακερματισμένη 
γεωμορφολογία τοϋ νησιού δεν ευνοούσε τόν πολιτικό έλεγχο 
μεγάλων εκτάσεων. ΓΓ αυτό κα'ι οί «πόλεις» που άνεπτΰχθησαν άπό 
αυτονόμους οικισμούς δεν είχαν τό μέγεθος κα'ι την δύναμη γιά νά 
έξουσιάζουν ευρύτερα γεωγραφικά διαμερίσματα. Ώς προς τις δι
ακρατικές σχέσεις οί πόλεις του 5ου κα'ι 4ου αίώνος περιωρίζοντο σε 
πρόσκαιρες συμμαχίες, όταν έχρειάζετο νά καταστείλουν εσωτερικές 
αναταραχές ή νά έπιλύσουν συνοριακές διαφορές, κα'ι ώδηγοΰντο 
σέ καθολική προσωρινή σύμπραξη, στον γνωστό «συγκρητισμό»53, 
μόνον όταν ενεφανίζετο εξωτερικός κίνδυνος.

Σέ επιγραφές κρητικών πόλεων τό ουσιαστικό «πόλις» είναι συχνά 
τό υποκείμενο ενός ή περισσοτέρων ρημάτων πού δηλώνουν πολι
τικές πράξεις, ιδιότητες ή καταστάσεις, οί όποιες προϋποθέτουν τήν 
ύπαρξη πολιτών. Έτσι, ή «πόλις» αποφασίζει γιά τήν άποστολή βοή
θειας, άναθέτει καθήκοντα κα'ι παραχωρεί προνόμια σέ κάποιον άξι- 
ωματοϋχο, εισπράττει πρόστιμα, άπελευθερώνει δημοσίους δούλους, 
παραχωρεί γαΐες γιά καλλιέργεια κ.τ.λ.54.

Ή γεωγραφική ενότητα τής Κρήτης, ή φυλετική συγγένεια 
μεγάλου μέρους τοϋ πληθυσμού, ή ομοιόμορφη πολιτική κα'ι κοι
νωνική οργάνωση κα'ι ό κοινός θρησκευτικός βίος δημιουργούσαν 
προϋποθέσεις κα'ι γιά πολιτική ενότητα. Ωστόσο, παρά τις παρατη
ρούμενες ένωτικές τάσεις, είτε μέ τήν μορφή τής ηγεμονίας κάποιας 
πόλεως πάνω στους συμμάχους της είτε μέ τήν μορφή τής ομο
σπονδίας διαφόρων πόλεων, ή Κρήτη ποτέ δέν άπετέλεσε ενιαία πο
λιτική δύναμη55.

51. Άριστοτέλους, Πολίτικά 1252 b.
52. Αγγελική Λεμπέση, «Ή Κρητών Πολιτεία (1100-300 π.Χ.)», Κρήτη: Ιστορία καί 

Πολιτισμός, τόμ. Α'. Έπιστ. Επιμέλεια Ν.Μ. Παναγιωτάκης. Πρόλογος Μ. Κα- 
ρέλλης. Κρήτη, Σύνδεσμος Τοπικών Ενώσεων Δήμων κα'ι Κοινοτήτων Κρήτης, 
19872, σσ. 131-172, έδώ σ. 142.

53. Πλουτάρχου, Περ'ι φιλαδέλφειας 19, 490Β.
54. Γιά τήν συλλογή τοϋ σχετικού έπιγραφικοϋ ύλικοΰ, συναφούς μέ τα θέματα 

αυτά, πβ. Αικατερίνης Μανδαλάκη, ένθ’ άν., σ. 115.
55. ’Άγγελος Χανιώτης, «Κλασική κα'ι ελληνιστική Κρήτη», Κρήτη: Ιστορία και Πο-
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Ή άνάπτυξη της Πολιτείας Κρητών ή Κρητικής Πολιτείας, χα
ρακτηρισμοί, καί, οί δυο τοϋ Άριστοτέλους56, δεν άποδίδει στοι
χεία του άρχεγόνου Μινωικοΰ πολιτεύματος τής νήσου, άλλα μετα
γενέστερες πληροφορίες του Άριστοτέλους, αναγόμενες στην χρο
νική περίοδο τής δωρικής κατακτήσεως τής Κρήτης, οί όποιες άν 
καί, άναφέρονται σε μία γενικώτερη μορφή τοϋ πολιτεύματος τής 
Κρήτης, χωρίς δηλαδή διευκρίνιση των τοπικών νομοθεσιών τών 
κρητικών «πόλεων», προσδιορίζουν με αρκετή σαφήνεια τα γενικά 
χαρακτηριστικά τους στοιχεία καί, άνασυνθέτουν τήν είδικώτερη 
συγκρότηση τοϋ περιεχομένου Κρητική πολιτεία57. Ιδιαίτερο χαρα
κτηριστικό στοιχείο που κυριαρχεί στήν αξιολόγηση τής Κρητικής 
Πολιτείας τοϋ Άριστοτέλους είναι ή έλλειψη όποιασδήποτε άνα- 
φοράς στις νομοθεσίες ή στους νόμους τών σπουδαιοτέρων «πόλε
ων» τής νήσου, όπως τής ’Επιγραφής τής Γόρτυνος58, τήν ύπαρξη 
τής όποιας, μολονότι παλαιότερη τής έποχής συντάξεως τών Πολι
τικών του, θά μποροϋσε, εξ αιτίας τής μή αναφοράς του σε αυτήν, 
νά ύποτεθή ότι «άγνοοΰσε» ό Αριστοτέλης59, ενώ αντίθετα, ή όλη 
του άνάπτυξη περιορίζεται στήν παράθεση ορισμένων μόνον πλη
ροφοριακών στοιχείων γιά τήν φύση τών πολιτειακών οργάνων, τά

λιτισμός, τόμ.Α. Έπιστ. ’Επιμέλεια Ν.Μ. Παναγιωτάκης. Πρόλογος Μ. Καρέλλης. 
Κρήτη, Σύνδεσμος Τοπικών Ενώσεων Δήμων κα'ι Κοινοτήτων Κρήτης, 19872, 
σσ. 173-284, εδώ σ. 279.

56. Άριστοτέλους, Πολιτικά B 1269a29-30. 1271 bl9,21-22.
57. Γ. Νάκου, Συμβολή στην Ιστορία τοϋ Αρχαίου Ελληνικόν Δικαίου, τχ. Α'. 

Μορφές άρχαίων έλληνικών νομοθεσιών. Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 
1986, σ. 105.

58. Στα τέλη τοϋ 19ον αίώνος κα'ι είδικώτερα στον χώρο τών ερειπίων τής άρχαι- 
οτάτης Γόρτυνος, που σήμερα θεωρείται ότι εύρίσκετο στήν περιοχή τών χω
ριών 'Άγιοι Δέκα κα'ι Μητρόπολη του νομού Ηρακλείου Κρήτης, άνακαλύφθη- 
κε διαδοχικά, μεταξύ τών ετών 1857, 1879 καί 1884, ή Δωδεκάδελτη Επι
γραφή τής Γόρτυνος, ή όποια αποτελεί το μοναδικό δικαιϊκό μνημείο τής κλασ
σικής ελληνικής άρχαιότητος, το όποιο διασώθηκε αυτούσιο σε δώδεκα λίθι
νες δέλτους (στήλες), μέχρι σήμερον. Για το περιεχόμενό της πβ. R.F. Willetts, 
The Law Code of Gortyn. Berlin 1967 [Supplement I τοϋ περιοδικού Kadmos]. 
Σ.Ι. Φιοράκης, E.E. Περάκης, Ή μεγάλη Δωδεκάδελτος Επιγραφή τής Γόρτυνος. 
Ηράκλειον Κρήτης, 1973. Νικ. Σταθάτος, «Ό κώδιξ τής Γόρτυνος», Παρνασσός 
ΚΔ(3)(Ίούλιος-Σεπτέμβριος 1982) 433-442. Γ. Νάκος, ένθ’ άν., 113-142.

59. Βασ. Λαούρδας, «Ή «Κρητική Πολιτεία» τοϋ Άριστοτέλους», Κρητικά Χρονικά 
ΒΧ1948) 387-415, εδώ σσ.410-411.
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όποια συσχετίζει με τα θεωρούμενα ώς αντίστοιχα όργανα τής «Λα
κεδαιμονίων» κα'ι «Καρχηδονίων πολιτείας».

Το πολίτευμα τής Κρήτης θεωρείται άπδ τον Αριστοτέλη ότι είχε 
πολλές ομοιότητες με το πολίτευμα τών Λακεδαιμονίων: «Ή δε Κρη
τική πολιτεία πάρεγγυς μεν έστι ταΰτης (sc. τής Λακεδαιμονίων πολι
τείας)»60. Περαιτέρω, υποστηρίζεται άπδ τον ίδιον ότι το γενικώτε- 
ρο νομικό καθεστώς τών δυο αυτών «πολιτειών» είχε μεταξύ τους ιδι
αίτερη «άναλογία»: «Έχει δ1 άνάλογον ή Κρητική τάξις προς την Λα
κωνικήν»61. Με τον όρο «Κρητική τάξις» νοείται ολόκληρο το νομοθε
τικό κα'ι πολιτειακό σύστημα τών Κρητών62. Κατά συνέπεια τό σύνο
λο τών θεσμών κα'ι όχι μόνον τό πολίτευμα τής Κρήτης παρουσιάζει 
άντιστοιχίες με τό σύνολο τών θεσμών τής Σπάρτης63, άποψη που υπο
στηρίζει ο Έψορος στις περ'ι τής Κρητικής πολιτείας πληροφορίες του, 
που διεσώθησαν άπό τόν Στράβωνα64, ενώ, άντιθέτως, ρητά διαφωνεί 
ό Πολύβιος, ό όποιος διερωτάται: «πώς οί λογιώτατοι τών άρχαίων 
συγγραφέων, Έφορος, Ξενοφών, Καλλισθένης, Πλάτων, πρώτον μεν 
όμοίαν ειναί φασι κα'ι τήν αυτήν τή Λακεδαιμονίων, δεύτερον δ’ επαι
νετήν ύπάρχουσαν άποφαίνουσιν (πρώτον μεν ισχυρίζονται ότι είναι 
όμοιο καί ίδιο τό πολίτευμα αυτό με εκείνο τών Λακεδαιμονίων, δεύτε
ρο δε άποφαίνονται ότι είναι άξιέπαινο)»65.

2.1. Ή πολιτειακή οργάνωση τής «Κρητικής πολιτείας»

Ό Αριστοτέλης, με βάση τήν πληροφορία ότι ή Κρητών πολι
τεία ακολούθησε μέχρις ενός σημείου τήν εξελικτική πορεία άπό τήν 
κατάργηση τής βασιλείας, περιγράφει τό πολίτευμά της. Άπό τήν άπο
ψη τής όργανώσεώς της, τρία ήσαν τά βασικά πολιτειακά όργανα.

60. Άριστοτέλους, Πολίτικά Β 10, 1271 Μ9.
61. Άριστοτέλους, Πολιτικά Β 10, 1271 b38- 1272 al.
62. Πβ. Άριστοτέλους, Πολίτικα Β 10, 1272 a4 «τής πολιτείας ή τάξις», το όποιο δι

αφέρει άπό 1271 b32 «τάξιν νόμων» και 1272 b40 «τάξει τής πολιτείας». Ά. Πα- 
ναγόπουλος, ’Αριστοτέλης καί Κρήτη. Αθήνα 1987, ο. 62.

63. Πβ. The Politics of Aristotle, with an Introduction, two prefatory Essays and 
Notes critical and explanatory, by W. L. Newman. Oxford, At the Clarendon Press, 
1887[2005], o. 311.

64. Στράβωνος, Γεωγραφικών Γ4, 17.
65. Πολυβίου, Ίστορίαι ΣΤ'45,1.



Αριστοτέλης και Κρητη 175

α. Ίο πρώτο πολιτειακό όργανο είναι οί «κόσμοι», που απο
τελούσαν την ουσιαστική έκφραση τής άνωτάτης πολιτικής 
έξουσίας κα'ι οί όποιοι συγκέντρωναν το σύνολο τής έκτελε- 
στικής εξουσίας με στρατιωτικές, θρησκευτικές, οικονομικές κα'ι 
δικαστικές άρμοδιότητες. Ή αρχή τών «κόσμων» προσομοιάζε- 
ται άπδ τον Αριστοτέλη μέ την άντίστοιχη αρχή τών εφόρων τής 
Σπάρτης66. Όπως όμως έχει παρατηρηθή67, ή προσομοίωση τών 
εφόρων κα'ι τών «κόσμων» δέν οδηγεί στην άπόλυτη ή σχετική 
ταύτιση τών δυο πολιτειακών οργάνων. Στο πλαίσιο μιας τέτοιας 
συγκρίσεως προκύπτουν τρεις χαρακτηριστικές διαφορές που 
άφοροΰν, πρώτον, τον άριθμό τους, άφοΰ οί έφοροι ήσαν πέντε, 
ενώ οί «κόσμοι» δέκα68, δεύτερον, τήν δικαιοδοσία τών «κόσμων» 
ν’ άσκοΰν τήν εξουσία στον πόλεμο, εξουσία τήν οποία στήν 
Σπάρτη άσκοϋσαν οί βασιλείς69, κα'ι τρίτον, τον τρόπο εκλογής 
τών «κόσμων», οί όποιοι δέν εκλέγονται όπως οί έφοροι άπό τό 
σύνολο τών πολιτών, άλλα άπδ ορισμένα γένη70. Όσον άφορά τον 
άριθμό τών «κόσμων», άπό τ'ις επιγραφικές μαρτυρίες προκύπτει 
ότι ό άριθμός τους δέν ήταν σταθερός, άλλα έποίκιλλε άπό δυο έως 
δέκα κατά πόλεις κα'ι έποχές. Στις περισσότερες πόλεις είναι όλι- 
γώτεροι τών πέντε, ένώ ολόκληρη ή δεκάδα δεν μαρτυρεΐται παρά 
μόνον σέ δυο πόλεις, τήν Ίεράπυτνα κα'ι τήν Γόρτυνα71. Ή δια
φοροποίηση στον άριθμό τών «κόσμων» μπορεί νά οφείλεται είτε 
σέ δημογραφικά α’ίτια, δηλαδή σέ μείωση του πληθυσμού, είτε σέ 
συνήθεις άνατροπές, παραιτήσεις κα'ι παραμερισμό τών «κόσμων» 
στις κρητικές πόλεις72. Άς μή λησμονώμεν, τέλος, ότι οί κάτοικοι 
τής Κνωσσού έχουν άναθέσει στον Κλεινία «κα'ι άλλοις εννέα»,

66. Άριστοτέλους, Πολίτικά 1272 a 4-7.
67. Γ. Νάκος, ένθ’ άν., σ. 108-109. S. Link, Das griechische Kreta. Untersuchungen zu 

seiner staatlichen und gesellschaftlichen Entwicklung von 6. bis zum 4. Jahrhundert 
V. Chr.. Stuttgart, F. Steiner, 1994, σσ.100-102.

68. Άριστοτέλους, Πολίτικά 1272 a6-7. Έφορος στον Στράβωνα, Γεωγραφικών I 
VI 22.

69. Άριστοτέλους, Πολιτικά 1272 a9-10.
70. Άριστοτέλους, Πολιτικά 1272 a33-34.
71. Αίκατ. Μανδαλάκη, ένθ’ άν., σ. 124.
72. Έμμ. Μικρογιαννάκης, «Αμαρτία» και «ιατρεία» τής Κρητικής Πολιτείας κατά 

τον Αριστοτέλη», Πεπραγμένα τοϋ ΣΤΛιεθνοϋς Κριιτολογικοϋ Συνεδρίου (Χα
νιά, 24-31 Αύγουστου 1986), τομ. Al. Χανιά, 1990, σσ. 467-475, έδώ σ. 472.
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δηλαδή σε δέκα νομοθέτες, την σύνταξη νόμων για την νέα πόλη 
πού πρόκειται να ίδρυθή, την Μαγνησία73.

Τδ δεύτερο πολιτειακό όργανο είναι ή άρχή των «γερόντων», ή 
όποια στην Κρήτη καλείται βουλή74. Βασική της αρμοδιότητα, στήν 
οποίαν συμμετείχαν μόνον όσοι είχαν διατελέσει «κόσμοι»75, ήταν 
ή προετοιμασία σέ συνεργασία με τούς «κόσμους» των προτάσεων 
νόμων ή άλλων προτάσεων για άποφάσεις σέ σημαντικά πολιτικά 
ζητήματα καί, ή εισαγωγή τους στήν συνέλευση των πολιτών76.

Τδ τρίτο πολιτειακό όργανο είναι ή συνέλευση των πολιτών, ή 
εκκλησία τού δήμου, ή όποια είχε τό ομηρικό όνομα «άγορά». Ό 
όρος αυτός έμφανίζεται στήν μεγάλη επιγραφή τής Γόρτυνος77, ενώ 
άπό τον δεύτερο π.Χ. αιώνα κα'ι μετά εμφανίζονται σέ κρητικές έπι- 
γραφές οί όροι «εκκλησία» κα'ι «κοινόν δάμος» (δήμος)78. Ή αρμο
διότητα τής «εκκλησίας», στήν όποιαν «μετέχουσι πάντες», περιω- 
ρίζετο σύμφωνα μέ τόν Αριστοτέλη στήν «συνεπιψήφιση» τών σχε
τικών προτάσεων τών «γερόντων» κα'ι τών «κόσμων»79.

Κατά τήν σύντομη έκθεση κα'ι άνάλυση τών αρμοδιοτήτων τών 
πολιτειακών οργάνων τής Κρητικής πολιτείας, ό Αριστοτέλης προ
βαίνει κα'ι σέ βραχεία κριτική τών θεσμών της.

2.2. Κριτική παρουσίαση τών θεσμών της πολιτείας

Ώς τρωτόν τού πολιτεύματος διαβλέπει ό Αριστοτέλης τό γε
γονός ότι ό δήμος τής Κρήτης δέν μετέχει τής «μεγίστης αρχής», πού 
είναι οί «κόσμοι», οί όποιοι εκλέγονται άπό ορισμένα γένη πολιτών. 
Είδικώτερον, ό Σταγειρίτης επικρίνει τήν διάταξη αυτή συγκρίνοντας

73. Πλάτωνος, Νόμοι Γ 702 c2-6. R. Ε. Wycherley, How the Greeks Built Cities. 
London 1962, a. 31.

74. Άριστοτελους, Πολιτικά 1272 a7-8.
75. Άριστοτελους, Πολιτικά 1272 a34-35. "Εφορος, εις Στράβωνα, Γεωγραφικών I 

V 22.
76. Άριστοτελους, Πολιτικά 1272 a 10-12.
77. Σ.Ι. Φιοράκης, Ε.Ε. Περάκης, Ή μεγάλη Δωδεκάδελτος Επιγραφή... ενθ’ άν., σ. 

109.
78. Αίκατ. Μανδαλάκη, ενθ’ άν., σ. 116.
79. Άριστοτελους, Πολιτικά Β 10, 1272 a 12-14: «κυρία δ’ ούδενός έστιν άλλ’ ή συνε- 

πιψηφίσαι τα δόξαντα τοίς γέρουσι κα'ι τοίς κόσμοις».
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τον τρόπο εκλογής τών «κόσμων» με τον άντίστοιχο των εφόρων τής 
Σπάρτης, υπογραμμίζοντας «τα δε περί, τους κόσμους έτι χείρον τών 
εφόρων. Ό μεν γάρ έχει κακόν το τών εφόρων άρχειον, υπάρχει κα'ι 
τοΰτοις, γίνονται γάρ οί τυχόντες»80, αιτιολογώντας ευθύς αμέσως 
την επίκρισή του αυτή «Ό δ’ εκεί συμφέρει προς την πολιτείαν, 
ένταύθ’ ούκ έστιν»81, θέτοντας με τον τρόπον αυτόν τον γενικώτε- 
ρο άφορισμό του «εκείνο που συμφέρει στο πολίτευμα έκει (sc. στην 
Σπάρτη), δεν υπάρχει στην Κρήτη», που άποτελει μία άλλη διάστα
ση στο ουσιαστικό «συμφέρον» του πολιτεύματος. Ή επικέντρωση 
τής συγκεκριμένης έπικρίσεως του Άριστοτέλους άναφέρεται στην 
έλλειψη δυνατότητος συμμετοχής τών πολιτών στην εκλογή τών 
«κόσμων», οί όποιοι «ούκ εξ απάντων αίροΰνται τούς κόσμους άλλ’ 
έκ τινων γενών»82, με τήν οποίαν είδικώτερον αιτιολογείτο ποιο ήταν 
το βασικό στοιχείο πού «συμφέρει» νά ύπάρχη σε ένα πολίτευμα, καί 
το όποιον υπήρχε στήν Σπάρτη, έξ αιτίας τής ενεργού συμμετοχής 
τών πολιτών στήν εκλογή τών εφόρων.

Ένα δεύτερο μειονέκτημα τού πολιτεύματος συνίσταται, κατά 
τον Αριστοτέλη, στο γεγονός ότι ή «εκκλησία τού δήμου» δεν είχε 
το δικαίωμα νά συνέλθη μόνη της, δηλαδή χωρ'ις νά συγκληθή άπδ 
τούς αρμοδίους άρχοντες, οί όποιοι, με τήν παρουσία τους κα'ι μόνον, 
προσέδιδαν τό νομικό κύρος στήν συνέλευση αυτή τών πολιτών, ή 
όποια, στήν συνέχεια, με τ'ις προτάσεις πού θά είσήγαγαν σε αυτήν 
οί «γέροντες» κα'ι οί «κόσμοι», θά «συνεπιψήφιζε» μόνον: «κυρία δ’ 
ούδενδς εστιν άλλ’ ή συνεπιψηφίσαι»83.

Ή ερμηνευτική αξιολόγηση τής διατυπώσεως τού Άριστοτέλους, 
παρ’ όλη τήν περιληπτική της άναφορά σε μία τόσο σημαντική δι
αδικασία, όπως ήταν ή λήψη όποιασδήποτε άποφάσεως πού 
θά είσαγόταν σ’ αυτήν νομότυπα άπό τούς «γέροντες» κα'ι τούς 
«κόσμους», δεν μπορεί νά έχη απλώς τό περιεχόμενο μιας τυπικής 
έγκρίσεως, ώς ερμηνευτικής έκφράσεως τού δικαιώματος «συνεπι- 
ψηφίσεως», άλλά πρέπει τό περιεχόμενό της, ώς δικαίωμα νά ήταν 
ευρύτερο, περιορισμένο «μόνο» στήν λειτουργική έκταση τού δι
καιώματος αυτού, μέσα στά όρια τής «συνεπιψηφίσεως», δηλαδή

80. Άριστοτέλους, Πολίτικά Β 10, 1272 a28-31.
81. Άριστοτέλους, Πολιτικά Β 10, 1272 a31-32.
82. Άριστοτέλους, Πολιτικά Β 10, 1272 a34-35.
83. Άριστοτέλους, Πολιτικά Β 10, 1272 a 12-13.
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στην «συναπόφαση» τής σχετικής προτάσεως, θετικά ή άρνητικά, 
που εξειδικεύεται στο ότι ό λειτουργικός περιορισμός τής «συνεπι- 
ψηφίσεως» θα άφοροΰσε μόνο στην είσαγόμενη για «συνεπιψήφιση» 
πρόταση νόμου ή άλλου θέματος84. Ή αξιολόγηση τού χωρίου «κυρία 
δ1 ούδενός έστιν άλλ’ ή συνεπιψηφίσαι τα δόξαντα» κρίνεται άπο- 
φασιστικής σημασίας, διότι δηλώνει ότι ή εκκλησία λειτουργούσε 
μέσα στα όρια τής θετικής ή άρνητικής συναποφάσεως των προτάσε
ων των «γερόντων» καί των «κόσμων». Περιορισμός τού δικαιώμα
τος συνεπιψηφίσεως τής «εκκλησίας» υπήρχε μόνον στην περίπτωση 
εκτροπής άπό τον λειτουργικό προορισμό του δικαιώματος που είχε: 
« άλλ’ ή συνεπιψηφίσαι» , τόν όποιον προορισμό δεν είχε την δικαιο
δοσία ή «εκκλησία» να υπερκέραση με μία ενδεχόμενη άντιπρότασή 
της στα προτεινόμενα. Τεκμηρίωση τής τελευταίας αυτής συλλο
γιστικής παρέχεται από τόν ίδιο τόν Αριστοτέλη, ό όποιος άξιο- 
λογώντας στην συνέχεια τό πολίτευμα των Καρχηδονίων, αναφέρει 
ότι στην περίπτωση που θά «εισφέρονταν» στον «δήμο» των Καρχη
δονίων, άπό τούς «βασιλείς καί τούς γέροντες», σχετικές προτάσεις 
«ου διακοϋσαι μόνον άποδιδόασι τω δήμιο τά δόξαντα τοΐς άρχου- 
σιν»85· οποιοσδήποτε πολίτης είχε την δυνατότητα «άντειπεΐν»· είχαν 
δηλαδή τά μέλη τού «δήμου» τό δικαίωμα όχι μόνον νά άκοΰσουν 
τις προτάσεις των άρχόντων, άλλά «κύριοι κρίνειν είσί καί τω βου- 
λομένω τοΐς είσφερομένοις άντειπεΐν έξεστιν»86. Αυτό σημαίνει ότι 
ό «δήμος» θά άπεφάσιζε όχι μόνον κυριαρχικώς επί των προτει- 
νομένων, άλλά παρείχετο έπί πλέον τό δικαίωμα άντικροΰσεως των 
προτάσεων των άρχόντων, «πολιτείαις ούκ έστιν»87, πράγμα πού 
δηλώνει ότι τό δικαίωμα τού «άντειπεΐν τοΐς είσφερομένοις» δεν τό 
είχε ό «δήμος» στις άλλες «ευνομούμενες» πολιτείες, την Λακωνική 
καί την Κρητική.

Συνοψίζοντες την λειτουργία τού δήμου στις τρεις ευνομούμενες 
πολιτείες, ό δήμος στην Κρητική πολιτεία λέγει μόνον «ΝΑΙ», συγκα
τανεύει, λαμβάνει μόνον γνώση· στην Σπάρτη ό δήμος λέγει «ΝΑΙ» ή 
«ΟΧΙ»- τέλος, στην Καρχηδόνα, ό δήμος εύρίσκεται άπό πολιτειακή 
άποψη σε άνώτερη βαθμίδα καί «άντειπεΐν έξεστι», πού σημαίνει ότι

84. Γ. Νάκος, ένθ’ αν., σ. 111.
85. Άριστοτελους, Πολίτικά Β 10, 1273 all-12.
86. Άριστοτελους, Πολίτικά Β 10, 1272 al2-13.
87. Άριστοτελους, Πολιτικά Β 11, 1273a 13-14.
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μπορεί όχι μόνον να άποφασίζη θετικά η άρνητικά ώς προς το προ- 
τεινόμενο, άλλα κα'ι να άντιπροτείνη κάτι88.

Τα δυο αυτά τρωτά τής πολιτειακής διαρθρώσεως κα'ι λειτουργίας 
του πολιτεύματος συνηγοροϋν στην ύπαρξη λειτουργικών άνωμα- 
λιών κα'ι συνεπακολοΰθων έπαναστάσεων. Τέτοια όμως φαινόμε
να απουσιάζουν. Ό δήμος «ησυχάζει», δεν είναι «σημεΐον» ότι το 
πολίτευμα «τετάχθαι καλώς»89. Ό Αριστοτέλης, αν κα'ι άναγνωρίζη 
την βιαία άνατροπή τών «κόσμων»-, «πολλάκις γάρ έκβάλλουσι 
συστάντες τινές τους κόσμους ή τών συναρχόντων αυτών ή τών ιδι
ωτών»90- αποδίδει την άπουσία τών έπαναστάσεων σε δυο βασικούς 
λόγους: Ό πρώτος λόγος γιά τον όποιον δεν γίνονται έπαναστάσεις 
είναι ότι γιά τους «κόσμους» τής Κρήτης δεν υπάρχει «λήμμα»: «ούδέν 
γάρ λήμματός έστι τοΐς κόσμοις ώσπερ τοίς έφόροις»91. Πράγματι, γιά 
τους «κόσμους» τής Κρήτης δεν υπάρχει χρηματική ή άλλη διαφθορά, 
σε άντίθεση με τους έφορους τής Σπάρτης, οί όποιοι δελεάζονται άπό 
τό χρήμα. Ό δεύτερος λόγος, άμεσα συνδεδεμένος με τον πρώτο, 
είναι τό γεγονός τής άποστάσεως, δηλ. ή γεωγραφική θέση τής νήσου. 
Πράγματι, οί «διαφθεροϋντες» «πόρρω άποικοϋσιν»92. Περαιτέρω, 
υπογραμμίζεται ότι ή ασφάλεια τών κατοίκων έξασφαλίζεται άπό 
την θέση τής νήσου: «σώζεται διά τον τόπον»93. Φαινόμενα, όπως οί 
στάσεις τών ειλώτων κα'ι ή έπιβολή «έξωτερικής άρχής»94, χαρακτη
ριστικά γνωρίσματα τής Σπαρτιατικής πολιτείας, άπουσιάζουν άπό 
την Κρήτη, λόγω τής γεωγραφικής θέσεως τής νήσου95.

88. Έμμ. Μικρογιαννάκης, «Αριστοτέλης μαστιγοΰμενος», Τιμητικός Τόμος τοϋ 
Κώστα Ε. Μπέη ώς αίνος τής άττικής διαλεκτικής, έπιμ. Η. Nakamura, Η. 
Fasching, H.F. Gaul, Άπ. Γεωργιάδης. Αθήνα, Άντ. Σάκκουλας-Eunomia, 2003, 
σσ.3241-3250, εδώ σ. 3245 «Ό δήμος εις «τάς εύδοκιμουσας» πολιτείας κατ’ 
Αριστοτέλη», Άθηνά ΟΓ'-ΟΔ'(Λειμωνάριον N. Β. Τωμαδάκη) (1972-1973) 402- 
415. Πβ. Έμμ. Μικρογιαννάκης, «Άρκυς (web) of views», Επιστημονική Έπε- 
τηρίς τής Φιλοσοφικής Σχολής τον Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΔ'(2002-2003) 
39-57, έδώ σ. 49.

89. Άριστοτέλους, Πολιτικά Β 11, 1272 a40-bl.
90. Άριστοτέλους, Πολιτικά Β 11, 1272 b4-6.
91. Άριστοτέλους, Πολιτικά Β 11, 1272 bl-2.
92. Άριστοτέλους, Πολιτικά Β 11, 1272 b2-3.
93. Άριστοτέλους, Πολιτικά Β 11, 1272 bl8-19.
94. Άριστοτέλους, Πολιτικά Β 11, 1272 b21: «ούτε γάρ έξωτερικής άρχής κοινω- 

νοϋσιν οί Κρήτες».
95. Ο. Gigon, Aristoteles’ Politik. Zürich und Stuttgart, Artemis, 19712, Ά. Παναγό-
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Ό Aubonnet96 σχολιάζοντας το χωρίον «πόρρω γ’ άποικοϋσιν 
έν νήσω των διαφθεροΰντων» εννοεί τους Πέρσες η τις ηπειρωτικές 
έλληνικές πόλεις. Είναι όμως άμφίβολο, αναφέρει ό Α. Παναγόπου- 
λος97, ότι ό Αριστοτέλης σε αυτό εδώ το «περιβάλλον» κα'ι με αυτά 
τά συμφραζόμενα μπορεί νά ύπονοή τους Πέρσες· τους Έλληνες τής 
σημερινής λεγομένης «κυρίως Ελλάδος», τής ηπειρωτικής Ελλάδος, 
προφανώς υπονοεί. Το σχόλιον του Aubonnet «les îles grecques au 
contraire étaient pauvres d’ordinaire» κα'ι κατά συνέπειαν δεν απο
τελούσαν σοβαρή πηγή διαφθοράς είναι μεν γενικά σωστό, άσχετο 
όμως με τά συζητούμενα εδώ.

Ενδιαφέρον προκαλεΐ το σχόλιον του Newman98. Είδικώτερον, 
συγκρίνει το παρόν χωρίον που άναφέρεται στήν Κρητική πολιτεία 
μέ το χωρίον 1308a25: «σώζονται δ1 αί πολιτειαι ου μόνον διά το 
πόρρω είναι τών διαφθειρόντων, άλλ’ ενίοτε κα'ι διά τά εγγύς». Στο 
συγκεκριμένο αυτό χωρίο χρησιμοποιεί το «διαφθείρειν» μέ την ση
μασία του «καταλύω», «καταστρέφω», ενώ στο χωρίον τής Κρητικής 
πολιτείας μέ την σημασία του «δεκάζω», «εξαγοράζω».

Ή ήσυχία του δήμου τής Κρήτης έχει τον λόγο της κατά την οξυ
δερκή παρατήρηση του Άριστοτέλους: το πολίτευμα τά ίδιο έχει τον 
τρόπον άντιδράσεώς του, έχει κάποια «τής αμαρτίας Ιατρείαν»99. 
Μέ τον όρον «αμαρτία» έννοεΐ ότι κακώς, κατά την γνώμη του, 
τόσο μεγάλα αξιώματα, όπως ήταν στήν Κρήτη οί «κόσμοι» κα'ι 
«οι γέροντες» ησαν ανοικτά σέ λίγα μόνον γένη κα'ι όχι σέ όλους 
τους πολΧτες100. Το στοιχεΧον αυτό χαρακτηρίζει την τάξη τής πολι
τείας «δυναστευτική»101. Ή χρήση τοΰ όρου «πολιτικός» έχει έδώ 
τήν σημασίαν εκείνου που άνήκει ή αρμόζει σέ έλεΰθερη πολιτεία,

πουλος, Αριστοτέλης... ένθ’ άν., σ. 93.
96. J. Aubonnet, Aristote, Politique, Livres I et II. Texte établit et traduit par J. 

Aubonnet. Paris, Budé, 1960.
97. Ά. Παναγόπουλος, ένθ’ άν., σ. 94.
98. W.L. Newman, The Politics of Aristotle... ένθ’ άν., τόμ. B'.
99. Άριστοτέλους, Πολίτικά B 10, 1272 b3.
100. Έμμ. Μικρογιαννάκης, « «Αμαρτία» κα'ι «ιατρεία» της Κρητικής Πολιτείας 

κατά τον Αριστοτέλη», Πεπραγμένα τοϋ ΣΤ Διεθνοϋς Κρτιτολογικον Συ
νεδρίου (Χανιά 24-31 Αύγουστου 1986), τόμ. Al. Χανιά, Φιλολογικός Σύλλο
γος «Ό Χρυσόστομος», 1990, σσ.467-475, έδώ σ. 469.

101. Άριστοτέλους, Πολίτικά Β 10, 1272 b4: «άτοπος κα'ι ού πολιτική άλλα δυνα
στευτική», 1272 b 11-12: «άλλ’ ού πολιτεία έστ'ιν άλλα δυναστεία μάλλον».
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σε αυτήν πού ή έξουσία ασκείται με βάση την γραπτή νομοθεσία102. 
Τούτο ορίζεται με σαφήνεια στο Α' βιβλίον τών Πολιτικών «όπου 
γάρ μή νόμοι άρχουσιν, ούκ εστι πολιτεία. Δει γάρ τον μεν νόμον 
άρχειν πάντων...τών δε καθ’ εκαστα τάς άρχάς, καί, ταΰτην πολιτείαν 
κρίνειν»103. Ή ταύτιση τού όρου «πολιτικός» στον Αριστοτέλη με το 
«νομοθετικά κατοχυρωμένο» φαίνεται σαφέστερα στο βιβλίο Ζ'τών 
Πολιτικών, «πώς γάρ αν εϊή τούτο πολιτικόν ή νομοθετικόν, ό γε 
μηδέ νόμιμόν έστιν; ου νόμιμον δε τό μή μόνον δικαίως, άλλα καί, 
αδίκως άρχειν, κρατεΐν δ’ έστι καί μή δικαίως»104.

Όσον αφορά τον όρο «δυναστευτικός» τον έννοεΐ ρητά ώς τό 
άντίθετον ή μάλλον τό αρνητικόν ή άναιρετικόν τού «πολιτικού», 
δηλαδή πρόκειται γι’ αυτόν πού άρμόζει ή ανήκει σε δυναστεία. 
’Ένα τέτοιο πολίτευμα παρέχει τήν εντύπωση ότι έχει κάποια στοι
χεία «πολιτείας», δηλαδή μιας «ορθής» πολιτειακής μορφής, κατά 
τήν άριστοτέλεια αξιολόγηση, πού είναι «μΐξις ολιγαρχίας κα'ι δη
μοκρατίας»105. Ό Αριστοτέλης θεωρεί ότι παρά τό γεγονός ότι τό 
πολίτευμα τής Κρήτης «έχει τι πολιτείας», δεν κατατάσσεται στήν 
«πολιτεία» «αλλά δυναστεία μάλλον»106. Τό κάτι όμως αυτό δεν 
έπαρκει γιά νά θεωρηθή τό πολίτευμα τής Κρήτης ώς «πολιτεία», δεν 
είναι «μΐξις», δεν χαρακτηρίζεται ούτε ώς ολιγαρχία ούτε ώς δημο
κρατία, άλλά μέ τόν Ιδιάζοντα αυτόν όρον «δυναστεία»107.

Ποιά στοιχεία είναι εκείνα πού χαρακτηρίζουν τό «τί πολιτεία»; 
Ό Αριστοτέλης δεν δίδει σαφή απάντηση. Τό ολιγαρχικό στοιχεΐον 
τού πολιτεύματος έγκειται στό γεγονός ότι οί «κόσμοι» «αίροϋνται... 
έκ τινων γενών»108. Τό δημοκρατικό στοιχείο συνίσταται στήν πα
ραδοχή ότι οι ολίγοι πού έξεγείρονται παίρνουν ώς βοηθούς στίς 
επιδιώξεις τους τόν δήμο, «είώθασι δε διαλαμβάνοντες τόν δήμον 
καί τούς φίλους άναρχίαν ποιείν καί στασιάζειν καί μάχεσθαι προς 
άλλήλους»109. Τό χωρίον «διαλαμβάνοντες τόν δήμον καί τούς φίλους 
άναρχίαν (sc. Bernays μοναρχίαν) ποιείν καί στασιάζειν καί μάχε-

102. Άριστοτέλους, Πολιτικά Β 1278 a38.
103. Άριστοτέλους, ΠολιτικάΑ 10, 1292 a32-34.
104. Άριστοτέλους, Πολιτικά Ζ 1324 b26-28.
105. Άριστοτέλους, Πολιτικά Δ 8.
106. Άριστοτέλους, Πολιτικά Β 1272 bl 1-12.
107. Έμμ. Μικρογιαννάκης, « Αμαρτία» καί «Ιατρεία»...», ένθ’άν., ο. 472.
108. Άριστοτέλους, Πολιτικά 1272 a 34-35.
109. Άριστοτέλους, Πολιτικά Β 1272 b 12-14.
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σθαι προς άλλήλους» συμπυκνώνει, όπως έδειξε ό Καθηγητής Έμμ. 
Μικρογιαννάκης110, με τα τρία άπαρέμφατα το είδος τής επαναστα
τικής δραστηριότητος. TÒ πολίτευμα τής Κρήτης τείνει με τις συχνές 
επαναστατικές ενέργειες να γίνη αναρχία ή μοναρχία. Βέβαια, ή 
επικράτηση τής μοναρχίας θά εχη ώς επακόλουθο τήν άντίδραση 
όλων έκείνων που παραμερίζονται άπδ τον έκάστοτε έπικρατοΰντα. 
Ή εξουσία καταλήγει στους ολίγους, οί όποιοι, για να κρατηθούν, 
μετέρχονται βίαια μέσα. Έτσι το πολίτευμα γίνεται τυραννία των 
ολίγων καί, ονομάζεται ειδικώτερον «δυναστεία», που κατά τον Αρι
στοτέλη είναι «έγγυς μοναρχίας»111.

Τδ πολίτευμα με το νά έπιφυλάσση τήν άνωτάτη αρχή σε ολίγα 
μόνον γένη, έδιδε λαβές κα'ι καθιστούσε τήν πόλη κονίστρα άγώνων. 
Ή πόλη καταντούσε «διά τίνος χρόνου μηκέτι πόλιν είναι τήν τοι- 
αΰτην άλλά λΰεσθαι τήν πολιτικήν κοινωνίαν»112. Ή «λΰσις» των 
πολιτειών γίνεται σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, όπως γράφει στο 
Ε' βιβλίον των Πολιτικών, άπδ εσωτερικούς παράγοντες, δηλαδή 
«εξ αυτών» καί «έξωθεν»113. Στους χρόνους του Σταγιρίτου ό βα
σικότερος λόγος «λΰσεως» ήταν οί εσωτερικές αιτίες. Στους ελλη
νιστικούς χρόνους, χωρ'ις νά άτονίση ό εσωτερικός παράγων, πα
ρουσιάζεται καί ό εξωτερικός μέ μεγάλη επιμονή κα'ι άποτελεσμα- 
τικότητα. Στά χρόνια του Άριστοτέλους, «νεωστ'ι», κάποια έξωτε- 
ρική επέμβαση, «πόλεμος ξενικός», που πέρασε στήν νήσο, «διαβέβη- 
κεν εις τήν νήσον», έδειξε αυτό που μπορούσε κάποιος κα'ι θεωρη
τικά νά διακρίνη στήν πολιτεία τών Κρητών, δηλαδή «τήν ασθένει
αν τών εκεί νόμων»114. Σέ ποιό «ξενικό πόλεμο» αναφέρεται ό Αρι
στοτέλης; Δεδομένου ότι έχει άποκλεισθή τδ ένδεχόμενο αποστασί
ας ή έπαναστάσεως τών περίοικων - «περ'ι δέ τους Κρήτας ούδέν 
πω τοιοΰτον συμβέβηκεν»,- τότε ή εσωτερική διάλυση προέρχεται ώς 
απότοκη πεμπτοφαλαγγιτικής δράσεως, δηλαδή γιά σύμπραξη μιας 
άπδ τις άντιμαχόμενες φατρίες μέ ξένη δύναμη, πράγμα που έχει ύπο- 
στηριχθή άπδ τον Kirsten: «Έτσι τώρα είναι φανερή στά χρόνια τοΰ 
Άριστοτέλους ή άδυναμία τών Κρητικών Νόμων. Σύμφωνα μέ τά

110. Έμμ. Μικρογιαννάκης, «Αμαρτία» κα'ι «Ιατρεία»...», ένθ’άν., σ. 475.
111. Άριστοτέλους, Πολιτικά Δ 6, 1293 b312T 6, 1320 b31 ή δυναστεία χαρακτηρί

ζεται τυραννία. Πβ. Schütrumpf, Politik II und III, σ. 342.
112. Άριστοτέλους, Πολιτικά Β 10, 1272 bl5-16.
113. Άριστοτέλους, Πολιτικά Ε 7, 1307 b20.
114. Άριστοτέλους, Πολιτικά Β 10, 1272 b 22-23.
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συμφραζόμενα μπορεί να προστεθή: μέσω μιας ξένης άναμίξεως στα 
κρητικά ζητήματα, μέσω τής ύποστηρίξεως μιας άπό τις άντιμαχόμε- 
νες φατρίες»115.

Για ποιόν «ξενικόν πόλεμον» κάνει λόγο ό Αριστοτέλης, ό όποιος 
«νεωστί» έπληξε την Κρήτη; Οί γνώμες διΐστανται. Τόσον ό Willetts116 
όσον καί ό Schütrumpf117 δεν παίρνουν θέση. Δυο εισβολές έχουν κα
ταγραφή στήν Κρήτη στα χρόνια του Άριστοτέλους. Ή πρώτη ξε
νική εισβολή χρονολογείται στήν Κρήτη το 346 ή 345 ή 343118 καί 
άναφέρεται σέ κάποιον Φάλαικο καί τους μισθοφόρους του119. 
Στήν περίπτωση αυτή συνεισέφεραν καί οί κάτοικοι τής Κνωσού, οί 
όποιοι είχαν άποσταλή στον Μαλέα «επί συναγωγή μισθοφόρων»120. 
Κατώρθωσαν νά πείσουν τον Φάλαικο «καί τοις ήγεμόσι» με την 
καταβολή «άξιολόγων» μισθών καί καταπλέοντας στήν Κρήτη «εξ 
έφόδου κατελάβοντο τήν πόλιν Λυκτον»121. Ό ίδιος ό Φάλαικος, στήν 
προσπάθειά του νά καταλάβη τήν Κυδωνιά, «κατασκευάσαντος μη- 
χανάς πολιορκητικός», έφονεΰθη.122

Ή δεύτερη ξενική επέμβαση που λαμβάνει χώρα στήν Κρήτη τήν 
περίοδο τής συγγραφής τών Πολιτικών οφείλεται στον βασιλέα τών 
Σπαρτιατών Αγιν τον Γ'. Πράγματι, ό βασιλέας Εύρυπωντίδης άπό 
του 338, υιός τοϋ Άρχιδάμου Γ"123, συνήντησε στήν Σίφνο τους Πέρσες

115. Ε. Kirsten, Die Insel Kreta im fünften und vierten Jahrhundert. Würzburg 1936, 
σ. 61.

116. R. F. Willetts, Aristocratic Society in Ancient Crete. London 1955, σ. 160 Ancient 
Crete. A Social History from Early Times until the Roman Occupation. London 
1956,o. 62.

117. E. Schütrumpf, Politik II und III., 344.
118. Για τις διάφορες γνώμες που υποστηρίζουν τις χρονολογήσεις πβ. Ά. Παναγό- 

πουλος, ενθ’ άν., σ. 104.
119. Τήν εισβολή τοϋ Φαλαίκου ώς περίπτωση «ξενικού πολέμου» υποστηρίζουν ό 

W. Jaeger, Aristoteles. Grundlegung einer Geschichte seiner Entwicklung. Berlin 
1923, σ. 300, σημ. 2, ό O. Immisch, εις Aristotelis Politica, edit, altera et corrigenda 
, ed. O. Immisch. Berlin 1929, app. Crit. στο χωρίο, ó E. Kirsten, Die Insel Kreta 
im ... ένθ’άν., σσ.60-61, ό Η. de Effenterre, La Crète et le monde grec de Platon à 
Polybe. Paris 1948, σσ.82-83 [Bibliothèque des Écoles Françaises d’Athènes et de 
Rome, No 163],

120. Διοδ. Σικ., ΙΣΤ'62,3.
121. Διοδ. Σικ., ΙΣΤ'62,3.
122. Διοδ. Σικ.,ΙΣΤ'3.
123. Πλουτάρχου, Άγις 3. Παυσανίου, III 10,5. Άρριανοϋ, Άλεξ. ΆνάβασιςΒ'13,6.
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σατράπες Φαρνάβαζο κα'ι Αύτοφραδάτη το φθινόπωρο τοϋ 333, με 
σκοπό να τους πείση να χρηματοδοτήσουν πόλεμο στην Ελλάδα ώς 
άντιπερισπασμδ στην εκστρατεία τοϋ Αλεξάνδρου. Παρ’ όλο που 
ή άναγγελία τής καταστροφής τής Ίσσοϋ έδημιοϋργησε πρόβλη
μα στους Πέρσες, ό Χγις κατώρθωσε νά εξασφάλιση «παρ’ Αύτο- 
φραδάτου» «τάλαντα αργυρίου τριάκοντα» κα'ι «τριήρεις δέκα»124. 
Τά άπέστειλε στον αδελφό του Αγησίλαο, ό όποιος είχε σταθμεύσει 
«έπ'ι Ταίναρον», με την υπόδειξη νά έκστρατεϋση στην Κρήτη125. Ό 
Χγις « έπλευσεν εις Κρήτην» κατέλαβε άρκετες πόλεις, άπδ τις όποιες 
«τάς πλείους χειρωσάμενος ήνάγκασε τά Περσών αίρεϊσθαι»126.

Από τους δύο «ξενικούς πολέμους»127, οι περισσότεροι των ερευ
νητών συντάσσονται με την εισβολή τοϋ Φαλαίκου. Ή εκδοχή αυτή 
εδράζεται στήν άποψη τοϋ Άριστοτέλους με τήν «άσθένειαν των εκεί 
νόμων», πράγμα πού υπαινίσσεται πεμπτοφαλαγγιτική δράση.

3. Οί κοινωνικοοικονομικοί θεσμοί τής Κρητικής πολι
τείας κα'ι ή κριτική θέση τοϋ Άριστοτέλους

Ό Αριστοτέλης έστιάζει τό κριτικόν ενδιαφέρον του σε ένα 
θεσμό τής Κρήτης πού δεν άπαντά συχνά σε άλλες έλληνικές πόλεις. 
Είδικώτερον, είχε είσαχθή ό θεσμός των συσσιτίων ώς βάση δια- 
τηρήσεως τοϋ κοινωνικού συστήματος κα'ι διασφαλίσεως τής κοινω
νικής ειρήνης. Ό Αριστοτέλης προβάλλει τήν άρχέγονη προέλευση 
τοϋ θεσμοΰ «άρχαία δε έοικεν είναι κα'ι τών συσσιτίων ή τάξις, τά 
μεν περ'ι Κρήτην γενόμενα περ'ι τήν Μίνω βασιλείαν»128. Τά κρητικά 
συσσίτια προσείλκυσαν τό ενδιαφέρον αρχαίων συγγραφέων, όπως

124. Άρριανοϋ, Άλες. Άνάβασίζ ΒΊ3,6.
125. Άρριανοϋ, Άλεξ. Άνάβασις ΒΤ3,6.
126. Διοδ. Σικ.ΙΣΤ'48,2. Curtius IV 1,39. Τελικά τό θέρος τοϋ 331 υποχρεώθηκε 

ό Άμφοτερδς να πλεύση μέ τον μακεδονικό στόλο για να τις άνακτήση. Η. 
Berve, Das Alexanderreich auf prosopographischer Grundlage, τόμ. B'. Leipzig 
1926[ανατ. Salem, New Hampshire, Ayer Co., 1988], No 15, σσ.18-19.

127. Τήν είσβολή τοϋ Άγιδος άναγνωρίζουν ώς «ξενικόν πόλεμον» ο W. Oncken, Die 
Staatslehre des Aristoteles in historisch-politischen Umrissen, τόμ. B'. Leipzig 
1875, σ. 396, H. von Arnim, Zur Entstehungsgeschichte der aristotelischen 
Politik, Sitzungsberichte der Akademie Wien, philos. - hist. Klasse, τόμ. 200, 1. 
Abh., Wien 1924, σ. 112, ό Βασ. Λαούρδας «Ή «Κρητική...», ένθ’ άν., σ. 415.

128. Άριστοτέλους, Πολιτικά 1329 b5.



Αριστοτέλης και Κρητη 185

τοΰ Πλάτωνος129, τοϋ Έφορου130, του Πλουτάρχου131, ενώ τις γνώσεις 
μας γι1 αυτά συμπληρώνουν οί πληροφορίες τοΰ Δωσιάδα132 καί τοΰ 
Πυργίωνος133. Τά κρητικά συσσίτια ονομάζονταν «άνδρεϊα»134 κα'ι 
άποτελοΰσαν την άφορμή γιά την συνάντηση των ενηλίκων άνδρών- 
μελών ομάδων - «έταιρείες»- που συμβίωναν καί συνέτρωγαν135. Τά 
κοινά αυτά συσσίτια άπέβλεπαν, κατά τον Έφορο, στην εξασφάλι
ση τής ίσότητος κα'ι τής όμοιάτητος των πολιτών, τουλάχιστον σε ο,τι 
άφορά την διατροφή τους136. Με την άποψη τοΰ Έφορου φαίνεται νά 
συμφωνή κα'ι ό Αριστοτέλης, ό όποιος εκτιμά τά σύστημα τών κρη- 
τικών συσσιτίων ώς δημοκρατικώτερον137 έν σχέσει με τά σπαρτιατικά 
συσσίτια. Επικρίνοντας τον τρόπο συγκροτήσεως τών σπαρτιατικών 
συσσιτίων, ό φιλόσοφός μας σημειώνει ότι ό θεσμός τους είχε έξελιχθή 
διαφορετικά άπδ την άρχική πρόθεση τοΰ νομοθέτη138. Ένώ στην 
Σπάρτη οί πολίτες ώφειλαν νά συνεισφέρουν μιάν προκαθορισμένη 
κα'ι ίση γιά όλους εισφοράν, άνεξάρτητα άπδ την παραγωγική δυ
νατότητα τοΰ καθενός139, στην Κρήτη ό άνεφοδιασμός τών συσσιτίων 
έπεβάρυνε περισσότερο την κοινότητα140. Ή δημόσια αυτή συμβολή 
στις δαπάνες τών συσσιτίων συνέβαλε σημαντικά στήν μείωση τοΰ 
κίνδυνου που άντιμετώπιζαν οί πτωχοί πολίτες νά άπολέσουν τά πο
λιτικά τους δικαιώματα, έξ αιτίας τής άδυναμίας τους νά άνταποκρι- 
θοΰν στις οικονομικές υποχρεώσεις τους πρός τά συσσίτια141. Πέραν 
αύτοΰ, ή διατροφή στά κοινά συσσίτια κάτω άπδ τήν γενική έποπτεία

129. Πλάτωνος, Νόμοι 625 d-626b, 633a, 636d, 780a-c, 780d-781c, 842b.
130. Στράβωνος, Γεωγραφικών l IV 16-21.
131. Πλουτάρχου, Λυκούργος 12,1-4.
132. Αθηναίου, Αειπνοσοφισταί A' 143 a-d.
133. Αθηναίου, Αειπνοσοφισταί Δ' 143 e-f.
134. Άριστοτελους, Πολιτικά Β 10, 1272 al-4.
135. Έφορος είς Στράβωνα, Γεωγραφικών IIV 18.
136. Στράβωνος, Γεωγραφικών 1IV 16.
137. Άριστοτελους, Πολίτικα Β 10, 1272 al8.
138. Άριστοτελους, Πολιτικά Β 10, 1272 a26-37. Ά. Καραγιάννης κα'ι X. Μπαλό- 

γλου, Ήέπιχειρηματικόττιτα στην άρχαία ελληνική οικονομία. Αθήνα, Ακαδη
μία Αθηνών, 2008, σσ. 54-64 [Γραφεΐον Οικονομικών Μελετών 8],

139. Άριστοτελους, Πολιτικά Β 1272 a 16.
140. Άριστοτελους, Πολιτικά Β 1272 al8-23.
141. S. Link, Das griechische Kreta. Untersuchungen zu seiner staatlichen und 

gesellschaftlichen Entwicklung von 6. bis zum 4. Jahrhundert v. Chr.. Stuttgart, 
F. Steiner, 1994, σσ.14-16.
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τής πολιτείας, δημιουργούσε στους πολίτες την αίσθηση τής ισότιμης 
μεταχειρίσεως άπό την πολιτεία142, με δεδομένο ότι, όπως διαφαίνεται 
άπδ τον Αριστοτέλη143 καί τον Έφορο144, ή οικονομική καί κοινωνική 
άνισότητα ήταν γνώρισμα τής Κρήτης. Με τον τρόπο αυτό ό θεσμός 
των συσσιτίων συνέβαλε κατά κάποιον τρόπο στήν έκτόνωση τών 
κοινωνικών εντάσεων. Για νά το θέσωμε διαφορετικά, τά συσσίτια 
λειτουργούσαν στήν οικονομία τής Κρήτης ως μέσο αναδιανομής τού 
πλούτου, κάτι πού δεν ισχύει γιά τήν σπαρτιατική οίκονομία.

3.1. Ιδιοκτησιακό καθεστώς

Ή συζήτηση ή οποία έχει προκύψει σχετικά με το καθεστώς τής 
γαιοκτησίας στήν Κρήτη έκπορεύεται άπδ το χωρίο τών Πολιτικών 
τού Άριστοτέλους, το όποιον άναφέρεται στο σύστημα ανεφοδια
σμού τών συσσιτίων καί χρησιμοποιείται ώς τεκμήριον τής συλλο
γικής κατοχής τής γής145. Το ιδιοκτησιακόν καθεστώς καί είδικώτε- 
ρον το καθεστώς κτήσεως τών αγαθών άποτελει τήν άφετηρία γιά 
τήν διερεύνηση καί τον εξονυχιστικό έλεγχο τόσο τών πολιτειολο
γιών θεωριών όσο καί τών πολιτευμάτων146. Συμφώνως με τήν ρητή 
αναφορά τού Άριστοτέλους147 άπδ τίς τρεΙς δυνατότητες διακανο
νισμού περιουσιακών σχέσεων ή κατ’ άλλην διατύπωση λύσεις τού 
κοινωνικού προβλήματος, ήτοι, πρώτον, νά είναι όλα κοινά σε όλους 
τούς πολίτες, δεύτερον, νά μήν είναι τίποτε κοινό στούς πολίτες , καί 
τρίτον, ώρισμένα αγαθά είναι κοινά στούς πολίτες καί άλλα όχι, άπο-

142. Α. Petropoulou, Beiträge zur Wirtschafts-und Gesellschaftsgeschichte Kretas in 
hellenistischer Zeit. Frankfurt am Main, P. Lang, 1985, 115.

143. Άριστοτέλους, Πολιτικά B 1272 a33-34.
144. Στράβωνος, Γεωγραφικών IIV 16.
145. Άριστοτέλους, Πολιτικά Β 1272 al7-18 : «έν δε Κρήτη κοινοτέρως».
146. Το πρόβλημα αυτό καί ο! δυνατότητες έπιλύσεώς του απασχολούν έντονα τον 

Αριστοτέλη. Εκκινεί στο Β' βιβλίον τών Πολιτικών άπό το πρόβλημα τής ιδι
οκτησίας καί άκολούθως μελετά τίς θεωρίες τών πολιτικών φιλοσόφων καί 
τά διάφορα πολιτεύματα. Πβ. K. I. Δεσποτόπουλος, «Το κοινωνικό πρόβλημα 
κατ’ Αριστοτέλη», Νέα Εστία, έτ. Β', τχ. 1234, 1.12.1978, 1541-1548 [= Επιστη
μονική Έπετηρίς ΠΑΣΠΕ, 1981, σσ.93-108] [= Δ.Ζ. Άνδριόπουλος, έκδ., Αρι
στοτέλης. ’Οντολογία, Γνωσιολογία, Ηθική, Πολιτική Φιλοσοφία. Αφιέρωμα 
στον John P. Anton. Έπιμ. Ν. Σ. Μελισσίδης. Αθήνα, Πιτσιλάς, 19962, σσ. 11-30].

147. Άριστοτέλους, Πολιτικά Β 1, 1260 b37- 40.
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κλείει την δεύτερη δυνατότητα διακανονισμοί) των περιουσιακών 
σχέσεων, κα'ι πρεσβεύει ότι τρεις είναι οί εναλλακτικές λύσεις τού 
προβλήματος: πρώτον, ιδιοκτησία τών «γαιών», άλλα ιδιοκτησία κα'ι 
ιδιοχρησία τών «καρπών»148. Ή κριτική κατά τού κοινωνισμοΰ -πού 
προβάλλει την δυσαναλογία άνάμεσα στις άπολαβές κα'ι στον πα
ραγωγικό μόχθο των πολιτών-, ή προβολή τών προτερημάτων τού 
θεσμού τής ιδιοκτησίας, ή άναγνώριση τών δύο σημαντικών μειο
νεκτημάτων της, τής φιλαυτίας149 κα'ι τής φιλοχρηματίας150, κα'ι ή 
ταυτόχρονη προβολή τών θετικών σημείων τής κοινοκτημοσύνης- τής 
κοινωνικής άλληλεγγύης κα'ι τής φιλανθρωπίας στήν κυριολεκτική 
της σημασία151- οδηγεί τον Αριστοτέλη σε πρόταση συγκερασμού 
τής άτομικής ιδιοκτησίας με τον άντίστοιχο τής κοινοκτημοσύνης152. 
Τον κορμό τής συγκρίσεως θά άποτελέση, σύμφωνα με τον Αρι
στοτέλη, ό θεσμός τής άτομικής ιδιοκτησίας, ό όποιος θά βελτιωθή 
προσλαμβάνοντας ώρισμένα στοιχεία άπδ τήν κοινοκτημοσύνη. «Φα
νερόν τοίνυν», καταλήγει ό Αριστοτέλης, «ότι βέλτιον είναι μεν ιδίας 
τάς κτήσεις τή δε χρήσει ποιείν κοινάς»153. Στο πρόβλημα, όμως, πώς 
θά έξασφαλισθή ό άνθρώπινος παράγοντας, άπαραίτητος γιά τήν λει
τουργία τού μικτού αυτού οικονομικού συστήματος, πώς δηλαδή θά 
υπάρξουν άνθρωποι με ιδιοκτησιακό συναίσθημα πάντοτε, άλλά κα'ι 
με κοινοχρησιακδ φρόνημα, ό Αριστοτέλης δεν παρουσιάζει κάποια 
συγκεκριμένη λύση. Απλώς κα'ι μόνον επιφορτίζει τον νομοθέτη με 
τήν άνεύρεση κα'ι τήν θέσπιση τών άναγκαίων γι’ αυτήν θεσμών154.

Όσον άφορά το Ιδιοκτησιακό καθεστώς τής Κρήτης, αυτό προσι
διάζει προς τον μικτό τύπο. Όπως μάς πληροφορεί ό Αριστοτέλης, 
ένα μέρος τής γής είχε παραμείνει άδιαίρετο ώς ιδιοκτησία τής

148. Άριστοτελους, Πολίτικά Ζ 5, 11319 al5- 19.
149. Άριστοτελους, Πολίτικα Β 5, 1263 bl-3.
150. Άριστοτελους, Πολιτικά Β 5, 1263 b5.
151. Άριστοτελους, Πολιτικά Β 5, 1263 bl5-16.
152. Άριστοτελους, Πολιτικά Β 5, 1263 a21-27.
153. Άριστοτελους, Πολιτικά Β 5, 1263 a38-41. Πβ. και Άριστοτελους, Πολιτικά 

Η 10, 1329 b40-1330 a2, χωρίο το όποιον άναφέρεται στήν συγκρότηση τής 
«άρίστης πολιτείας» κα'ι προβάλλεται ό μικτός θεσμός τής ιδιοκτησίας κα'ι ιδι
οχρησίας, τοϋ οποίου ή επιτυχία θά έξαρτηθή άπδ τήν φιλία.

154. Άριστοτελους, Πολιτικά Β 5, 1263 a40-41. Πβ. Κ. Δεσποτόπουλος «TÒ κοινω
νικόν...», ένθ’άν., σ. 99. Ε. Anghern, «Besitz und Eigentum. Zu einem Problem der 
politischen Philosophie», Zeitschrift für die philosophische Forschung 43(1989) 
94-110, εδώ σσ.100-101.
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κοινότητος. Το μεγαλύτερο μέρος της ώστόσο, όπως συνάγεται άπό 
επιγραφικές μαρτυρίες καί φιλολογικές πηγές, το κατείχαν ιδιώτες, 
γεγονός που προϋποθέτει πιθανώς κατάτμηση και στην συνέχεια πα
ραχώρηση τεμαχίων γης σέ παρωχημένες έποχές155.

Ή οικονομία τής Κρήτης παρέμεινε κατά βάσιν άγροτική. Ό Αρι
στοτέλης προβαίνει στο έβδομο βιβλίο τών Πολιτικών σέ μία διάκρι
ση του πληθυσμού τής Κρήτης, σέ έκεΐνο το μέρος τοΰ πληθυσμού το 
όποιο έκαλλιεργοΰσε την γή κα'ι προσέφερε καθορισμένες υπηρεσίες 
στους πολίτες, το καλούμενο «γεωργοΰν», κα'ι σέ εκείνο το τμήμα 
τοΰ πληθυσμού, το όποιον ήσχολεΤτο μέ τά κοινά κα'ι τόν πόλεμο, 
τον άποκαλοΰμενον «μάχιμον»156. Πολιτικά δικαιώματα είχαν μόνον 
οί ελεύθεροι άνδρες, οί όποιοι είχαν γεννηθή άπό άνδρα πολίτη κα'ι 
ελεύθερη γυναίκα, είχαν παρακολουθήσει την ειδική άγωγή στην 
«άγέλα» καί είχαν ένταχθή σέ μία «εταιρία». Άπό την μεγάλη επι
γραφή τής Γόρτυνος γίνεται γνωστή ή ύπαρξη ατόμων που ονομάζον
ταν «άπέταιροι». Όπως δηλώνει ή ίδια ή λέξη, οί «άπέταιροι» ήσαν 
άτομα άποκλεισμένα άπό τίς «εταιρίες», δέν είχαν πολιτικά δικαιώμα
τα καί εύρίσκονταν σέ μειονεκτική θέση σέ σχέση μέ τους πολίτες157. 
Στο πεδίον τής πολιτικής δράσεως, τό περιεχόμενο τών πολιτικών δι
καιωμάτων συνίσταται στο δικαίωμα τοϋ έκλέγειν καί έκλέγεσθαι 
καί στήν συμμετοχή στήν συνέλευση τοΰ λαοΰ. Οί πολίτες που διαι
ρούνται σέ φυλές, διαίρεση που άνάγεται στους Δωριείς158, είχαν το 
δικαίωμα καί τήν υποχρέωση νά στρατεϋωνται, καθώς καί το δικαίω
μα νά διατρέφωνται οί ίδιοι καί οί οικογένειές των μέ τό σύστημα τών 
συσσιτίων. Γιά νά έχουν τήν δυνατότητα νά άνταποκρίνωνται στίς 
οικονομικές υποχρεώσεις άπέναντι στήν κοινότητα, οί πολίτες είχαν 
τό δικαίωμα νά κατέχουν άκίνητη περιουσία-, γή καί οικία-, ή νά 
μισθώνουν δημόσια γή. Νά κάνουν χρήση τών προνομίων που τους

155. Αικατερίνη Μανδαλάκη, ένθ’ άν., σσ. 100-101.
156. Άριστοτέλους, Πολιτικά Ζ' 1329 a40- 1329 b5: «Έοικε δε ου νϋν ουδέ νεωστί 

τοΰτ’ είναι γνώριμον τοις περί πολιτείας φιλοσοφοϋσιν, δτι δει διηρήσθαι χωρίς 
κατά γένη τήν πόλιν καί τό τε μάχιμον είναι καί τό γεωργοΰν. Έν Αίγύπτω τε 
γάρ έχει τον τρόπον τούτον έτι καί νϋν, τά τε περί τήν Κρήτην, τα μέν ούν 
περί Αίγυπτον Σεσώστριος, ώς φασιν, οϋτω νομοθετήσαντος, Μίνω δε τά περί 
Κρήτην».

157. Αικατερίνη Μανδαλάκη, ένθ’ άν., σσ. 46-48.
158. Γιά τίς φυλές στήν αρχαία Κρήτη πβ. N.F. Jones, Tribal Organization in Dorian 

Crete, Ph.D., University of California Berkeley 1975, σσ. 528-552.
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εξασφάλιζαν οί συμβάσεις τής πόλεως με άλλες πόλεις, καί, τέλος, νά 
έχουν την δυνατότητα συμμετοχής στις κοινές λατρείες159.

Οί παραγωγικές δραστηριότητες, που αφορούσαν την βιοτεχνία, 
το έμπόριο καί τα ελεύθερα επαγγέλματα, ασκούνταν από τούς άπε- 
λευθέρους καί τούς μετοίκους. Ή Κρήτη δέν έγνώρισε τούς πολιτικο
κοινωνικούς μετασχηματισμούς τού ελληνικού κόσμου μεταξύ τού 
ογδόου καί τού έκτου αίώνος, μέ άποτέλεσμα ή κοινωνική ομάδα τών 
εμπόρων, τών βιοτεχνών καί τών τεχνιτών νά μείνη αποκλεισμένη άπό 
το σώμα τών πολιτών160. Οί εξαρτημένοι καλλιεργητές τών κρατικών 
πόλεων, πού μνημονεύονται κα'ι χαρακτηρίζονται μέ ποικίλες ονο
μασίες άπό τούς συγγράφεις, όπως «κλαρωταί»161, «άμφαμιώται»162, 
«περίοικοι»163, κατέβαλαν συγκεκριμένο φόρο - εισφορά σέ είδος - 
γιά τον ανεφοδιασμό τών συσσιτίων164.

3.2. Ή ξενηλασία

Ό Αριστοτέλης συγκρίνει την Σπάρτη μέ την Κρήτη. Πρόκειται 
δηλ. γιά ένα θέμα πού ήταν άναμενόμενο κα'ι κοινά165. Ό θεσμός τής 
ξενηλασίας, χαρακτηριστικά γνώρισμα τής σπαρτιατικής κοινωνίας, 
δέν φαίνεται νά Γσχυε στην Σπάρτη κατά τάν 4ον π.Χ. αιώνα166. Αντίθε
τα, ό Αριστοτέλης προκρίνει την φιλοξενία τών Κρητών167.

159. Αικατερίνη Μανδαλάκη, t'vffàv., σ. 34.
160. Α. Chaniotis «Vinum Cretium excellens: Zum Weinhandel Kretas», Münstersche 

Beiträge zur antiken Handelsgeschichte 7(1) (1988) 62-89, εδώ σσ.70-71. A. 
Chaniotis «Die Inschriften von Amnisos», έν J. Schafer, έπιμ., Amnisos nach den 
archäologischen , historischen und epigraphischen Zeugnissen des Altertums und 
der Neuzeit. Berlin, Akademie Verlag, 1992, σσ. 287- 322, εδώ σσ.305-307.

161. Πολυδεύκους, ’Ονομαστικόν Γ 83: «μεταξύ δ’ ελευθέρων κα'ι δούλων οί Λακεδαι
μονίων είλωτες, κα'ι Θετταλών πενέσται, κα'ι Κρητών κλαρωταί, κα'ι μ(υ)νωιτα'ι κα'ι 
Μαρινδύνων δωροφόροι, κα'ι Άργείων γυμνήτες, κα'ι Σικυωνίων κορυνηφόροι».

162. Αθηναίου, Αειπνοσοφισταί VI 263 e-f.
163. Άριστοτέλους, Πολιτικά Β 1269 a36-45 1271 b40-42 al 1272 bl8-19.
164. Άριστοτέλους, Πολιτικά B 1272 a 17-21. Αθηναίου, ΑειπνοσοφισταίIV143 a-b.
165. Θουκυδίδου, Α'144,2 Β 39,1. Ξενοφώντος, Λακεδαιμονίων Πολιτεία 14,4. Πλά

τωνος, Πρωταγόρας 342 c5 Νόμοι ΙΒ'950 b2.
166. Ξενοφώντος, Λακεδαιμονίων Πολιτεία 14,4.
167. F. 611 §15R3. Δωσιάδας εις FGrHist. 458F2.
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3.3. Το δημογραφικόν πρόβλιρια

Με άφετηρία το γνωστόν άριστοτέλειον χωρίον που φαίνεται να 
έχη άμεση σχέση με τον θεσμό των κρητικών συσσιτίων έρευνάται το 
δημογραφικό πρόβλημα.

Στο χωρίον τοϋ Άριστοτέλους υποστηρίζεται ότι ο επισιτισμός των 
Κρητών δεν αποτελούσε ιδιαίτερα όξυ πρόβλημα εξ αιτίας τής λιτότη- 
τος που έχαρακτήριζε τους Κρήτες στην διατροφή τους, άποψη που επι
βεβαιώνεται καί άπδ τον Έφορο, ο όποιος κάνει λόγο για την λιτότη
τα στην διατροφή τών πολιτών: «σωφρόνως γάρ καί λιτώς ζώσιν άπα- 
σιν ούτε φθόνον οΰθ1 υβριν ούτε μίσος απαντάν προς τους όμοιους»168. 
Ό Αριστοτέλης αιτιολογεί ότι τδ δημογραφικό δεν άποτελοϋσε ιδι
αίτερα όξυ πρόβλημα, διότι έλαμβάνοντο σχετικά μέτρα: ό κρητικδς 
νομοθέτης, διαπιστώνοντας τήν ανάγκη να συγκρατηθή ή αύξηση 
τοϋ πληθυσμού, είχε θεσπίσει τήν «διάζευξιν τών γυναικών» άπό τους 
άνδρες« ϊνα μή πολυτεκνώσι», πραγματοποιώντας έτσι «τήν πρός τους 
άρρενας ομιλίαν»169. Στο σημείο αυτό οιξίξ,ει, έστω καθ’ ύπέρβασιν, νά 
τονισθή ότι τήν άποψη τοϋ Άριστοτέλους γιά τον στόχο τοϋ κρατικοΰ 
νομοθέτη - «ϊνα μή πολυτεκνώσι»-, τήν συναντοΰμε καί στους Νόμους 
τοϋ Πλάτωνος , ώς μέτρο που προτείνεται άπδ τον Αθηναίο ξένο γιά 
τον έλεγχο τών γεννήσεων στήν σχεδιαζομένη πολιτεία τών Νόμων. 
Εκεί προτείνεται170 άπδ τον Αθηναίο ξένο ώς μέτρο γιά τον περιο
ρισμό τών γεννήσεων ή εγκράτεια καί μάλιστα θεσπισμένη με νόμο171. 
Ό Πλάτων, ωστόσο, έκτος άπδ τήν θέσπιση τής εγκράτειας, προτείνει 
μία άκόμα λύση-, «τδ παλαιόν μηχάνημα»-, γιά τήν αντιμετώπιση τοϋ 
προβλήματος τοϋ υπερπληθυσμού, τήν εκπομπή άποικιών172.

Ό Αριστοτέλης είναι προσεκτικός στήν διατύπωσή του όσον 
άφορά τον κρητικδ νομοθέτη: Ή «διάζευξις» τών γυναικών άποτελεΐ 
θεραπευτικό μέτρο προς τήν πολυτεκνία, οί άνδρες «ποιούνται» με
ταξύ των «ομιλία», όμως, εάν τδ μέτρο αυτό καλώς καθορίσθηκε ή όχι, 
δεν απαντάται άπδ τον Αριστοτέλη: «περί ής εί φαύλως ή μή φαύλως

168. FGrHist. 70 F. 149= Στράβωνος, Γεωγραφικών IIV 16 (C. 480).
169. Άριστοτέλους, Πολιτικά Β 10, 1272 a23-26. Πβ. σχετικά Newman, 1887, σ. 354 

κ.έξ.. Ά. Παναγόπουλος, ενθ’άν., σσ. 85-86.
170. Πλάτωνος, Νόμοι Η 838 e-839 a.
171. Πλάτωνος, Νόμοι Η 839 b-c.
172. Πλάτωνος, Νόμοι Ε 740 e.
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έτερος έσται τοϋ διασκέψασθαι καιρός»173. Ή πληροφορία αυτή του 
Άριστοτέλους για την νομοθετική ρύθμιση τής «διαζεύξεως» των γυ
ναικών υποδηλώνει ότι οΐ γυναίκες διεκειντο δυσμενώς πρός τους 
άνδρες. Ή διαπίστωση αυτή εμφανίζεται στήν προς Τίτονεπιστολή του 
Αποστόλου Παύλου174, όταν συνιστα στις γυναίκες να είναι σώφρο- 
νες κα'ι ιεροπρεπείς, «μηδε ο’ίνω πολλώ δεδουλωμέναι»175, παραλλήλως 
δε να είναι οίκουργοί, να παραμένουν δηλαδή στον οίκο κα'ι να ασχο
λούνται μέ τήν περιποίηση αυτού. Μεταγενέστερες πληροφορίες πα
ρουσιάζουν στήν Κρήτη κινήσεις εναντίον τού γάμου, τάσεις έγκρα- 
τευτικές, τις όποιες μέ έπιστολές του προς τούς επισκόπους τού νησιού 
κατεπολέμησεν ό Διονύσιος Κορίνθου176. Τά φαινόμενα αυτά έχει ύπ’ 
όψιν του ό Παύλος , όταν συνιστα στις γυναίκες τής Κρήτης νά είναι 
φίλανδροι κα'ι φιλότεκνοι, όροι οί όποιοι σπανίως χρησιμοποιούνται 
κα'ι άπαντούν σε έπιγραφή τής Περγάμου τού 2ον μ.Χ. αίώνος177.

Τό συγκεκριμένο χωρίον τού Άριστοτέλους, βραχύ στήν διατύπω
σή του, κρίνεται σκόπιμο να συσχετισθή μέ άλλα χωρία τών Πολι
τικών178, κα'ι ιδιαίτερα στο έβδομο βιβλίο, στο όποιον εξετάζεται τό 
πληθυσμιακόν πρόβλημα στήν «άρίστη» πολιτεία. Ό Αριστοτέλης, 
άναγνωρίζοντας ότι ένας πολύ μεγάλος άριθμός πολιτών δέν έξα- 
σφαλίζει ευνομία κα'ι ευταξία, τονίζει ότι στήν πόλη πρέπει να ύπάρχη 
τόσο πλήθος όσον κατά πρώτον χρειάζεται πρός αύτάρκειαν, γιά νά 
ζή καλώς κατά τις άπαιτήσεις τής πολιτικής κοινωνίας179. Ή αύξηση 
τού άριθμού τών πολιτών χωρ'ις τήν συνεπακόλουθη αύξηση τής πε
ριουσίας των οδηγεί σε πενία τών πολιτών, ή οποία προξενεί «στάσιν 
κα'ι κακουργίαν»180. Γιά τόν λόγον αυτόν ό νομοθέτης επιβάλλεται 
νά λάβη μέτρα γιά τήν άποφυγή τής πολυτεκνίας, «ώστ’ άριθμού τι-

173. Άριστοτέλους, Πολίτικά Β 10, 1272 a26-27.
174. Πβ. Π. Κ. Χρήστου, «'Ιστορικά στοιχεία περί Κρήτης έν τή προς Τίτον έπι- 

στολή», Κρητικά Χρονικά 4(1950) [= ίδιου, Θεολογικά μελετήματα 1. Άρχα'ι 
τής Χριστιανικής Γραμματείας. Θεσσαλονίκη, Πατριαρχικόν 'Ίδρυμα Πατε- 
ρικών Μελετών, 1973, σσ.91-104],

175. Τιτ. β'4.
176. Ευσεβίου, Εκκλησιαστική Ιστορία 4, 23 5,17.
177. Α. Deissmann, Biblische Studien, 6,255: «τή γλυκύτατη γυναικί, φιλάνδρω και 

φιλοτέκνψ, συμβιωσάση έτη λ'», άναφ. ύπό Π. Κ. Χρήστου, Θεολογικά Με
λετήματα 1. Άρχαί... σσ.99-100, σημ. 6.

178. Άριστοτέλους, Πολιτικά Ζ 1326 a5-10.
179. Άριστοτέλους, Πολιτικά Ζ 1326 b6-12.
180. Άριστοτέλους, Πολιτικά Β 6, 1265 b6-12.
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νος μη πλείονα γεννάν»181. Για τον λόγον αυτόν ορίζεται ανώτατο 
όριο τεκνοποιίας καί σε περίπτωση ύπερβάσεώς του, προτείνεται ή 
άμβλωση : «εάν δε τισι γίγνηται παρά ταΰτα συνδυασθέντων, πρ'ιν 
αίσθησιν έγγενέσθαι καί, ζωήν έμποιεΐσθαι δει την άμβλωσιν»182.

Τις απόψεις του Άριστοτέλους περ'ι διαζεύξεως τών άνδρογΰνων 
ώς μέτρου για τον έλεγχο τής τεκνοποιίας άμφισβητεί ό Spyridakis183. 
Ο Spyridakis άποδεικνΰει με πειστικά έπιχειρήματα ότι ό πληθυσμός 
τής Κρήτης, σύμφωνα με ορισμένες ενδείξεις, παρέμενε σταθερός ή 
κα'ι αυξήθηκε κατά τήν διάρκεια τής έλληνιστικής εποχής184. Το ενδι
αφέρον του κυριάρχου σώματος τών πολιτών νά διατηρήση το κα
θεστώς επικυριαρχίας σε μία πληθυσμιακά υπέρτερη κατηγορία υπο
τελών θά πρέπει ν’ αποτελούσε πράγματι Ισχυρό κίνητρο γιά τήν 
ένθάρρυνση μάλλον παρά γιά τον έλεγχο τών γεννήσεων, λαμβα- 
νομένων ύπ’ όψιν πολλών παραγόντων-, όπως άγονοι γάμοι, τεράστι
ες άπώλειες άπό τους εμφυλίους πολέμους μεταξύ τών κρητικών 
πόλεων, εκπατρισμός άρκετών κατοίκων κατά τήν διάρκεια τής τα
ραγμένης ελληνιστικής εποχής-, οί όποιοι μπορούσαν νά επιφέρουν 
σημαντική μείωση του πληθυσμού. Ή πολεμική υπεροχή θά μπο
ρούσε νά διασφαλισθή μόνον με το έμπρακτο ενδιαφέρον τών κρη
τικών πόλεων γιά τήν αύξηση του πληθυσμού185.

ΟΙ φιλολογικές μαρτυρίες πού διαθέτομε ενισχύουν τις υποθέσεις 
του Spyridakis. Τόσο στον Όμηρο186 όσο κα'ι σε άπόσπασμα τού δι
αλόγου «Μίνως»187, επιβεβαιώνεται ή μαρτυρία ότι ή Κρήτη είχε άπδ 
παλαιά πρόβλημα υπερπληθυσμού, σε άντίθεση με τήν Σπάρτη, ή 
οποία ύπέφερε άπδ όλιγανθρωπία188. Κατά τήν ελληνιστική έποχή 
παρατηρεϊται έντονο το φαινόμενο έκπατρισμοΰ Ικανού αριθμού 
Κρητών καί τής έγκαταστάσεώς τους σε άλλες περιοχές εκτός Κρήτης, 
προκειμένου νά υπηρετήσουν ώς μισθοφόροι στά στρατεύματα τών

181. Άριστοτέλους, Πολιτικά Β 6, 1265 b6-7.
182. Άριστοτέλους, Πολιτικά Ζ 1335 bl9-25.
183. St. Spyridakis, «Aristotle on Cretan πολυτεκνία», Historia 28(1979) 380-384.
184. St. Spyridakis, «Aristotle on Cretan...», ένθ’ άν., ο. 381, σημ. 8.
185. St. Spyridakis, «Aristotle on Cretan...», ένθ1 άν., ο. 381-382.
186. Όμηρου, ’Οδύσσεια τ 172 κ. έξ τ 174 Ιλιάς Β 649. Πβ. Στράβωνος, Γεωγρα

φικών IIV 15 (C. 680).
187. [Πλάτωνος], Μίνως 319b - 320a. Πβ. Σχετικώς Ά. Παναγάπουλος, Πλάτων καί 

Κρήτη. Άθήναι 1981, σ.100 Αριστοτέλης καί Κρήτη. Άθήναι 1987, ο. 90.
188. Άριστοτέλους, Πολιτικά Β 1270 a33-b6.



Αριστοτέλης και Κρητη 193

κρατών τοϋ έλλαδικοϋ χώρου καί τής Ανατολικής Μεσογείου189. 
Βέβαια, δεν είναι εύκολο να διαπιστωθή σε ποιο βαθμό το φαινόμε
νο αυτό οφείλεται σε υπερβολική αύξηση του πληθυσμοϋ της Κρήτης 
ή είναι απόρροια τής συγκεντρώσεως τής γής στα χέρια ολίγων ο’ικο- 
γενειών κα\ τής άπότοκης αύξήσεως τών άκτημόνων190. Εκείνο που 
πρέπει να ύπογραμμίσωμε είναι ή άπασχόληση τών Κρητών ώς πει
ρατών, το όποιον άπετέλεσε είτε μέτρον έκτονώσεως τών έσωτερικών 
εντάσεων191 είτε μέτρον εξωτερικής πολιτικής192. Έτσι, κατά τον 
«Λακωνικόν»193 ή κατ’ άλλον χαρακτηρισμόν «Spartanum»194 πόλε
μο τοϋ Νάβιδος κατά τών Ρωμαίων μετέχουν ένεργώς Κρήτες πει
ρατές στό πλευρό τοϋ Σπαρτιάτη βασιλέα. Ό αριθμός τών Κρητών 
πολιτών που έχει στήν διάθεση του ό Νάβις ανέρχεται σε χίλιους195.

Τέλος, τήν ροπή καί, τήν τάση τών Κρητών προς τήν κερδοσκοπίαν, 
αισχροκέρδειαν κα'ι πλεονεξίαν με τά συναφή μέσα τής πειρατείας 
διαπιστώνουν Έλληνες196 καί Ρωμαίοι συγγραφείς197, ενώ παράλλη

189. R.F. Willetts, Aristocratic Society in... σ. 246. H. van Effenterre, La Crete et 
le monde grec de Platon a Polybe. Paris 19682, a. 303, σημ. 1. St. Spyridakis 
«Aristotle on Cretan πολυτεκνία», Historia 28(1979) 380-384, έδω σ. 381 
«Cretan Therapontes», La Parola del Passato 42(1987) 81-90, εδώ σ. 87, σημ. 28. 
A. Chaniotis, Die Verträge zwischen kretischen Poleis in der hellenistischen Zeit. 
Stuttgart 1996, σ.25, σημ. 109.

190. Αίκατ. Μανδαλάκη, ένθ’άν., σ. 226.
191. R.F. Willetts, Aristocratic., σσ.241-248. Ρ. Brulé, La piraterie Cretoise hellénistique. 

Paris 1978, σσ.161-165, 182-184. Π. Βερτουδάκης, Epigrammata Cretica. Λογο
τεχνικοί τόποι κα'ι μΰθοι τής Κρήτης στο αρχαίο έλληνικδ έπίγραμμα. Ηράκλει
ον 2000, σσ. 101-106.

192. Έμμ. Μικρογιαννάκης, Ή Κρήτη κατά τους Ελληνιστικούς χρόνους ai πολί
τικα! ίδίςτ σχέσεις τής νήσον μετ' άλλων πόλεων ή κρατών. Έν Άθήναις 1967, 
σσ.173, 184-185, 170 κ. έξ..

193. Πολυβίου, Ιστοριών Γ κ'5,2.
194. Titus Livius, Ab urbe condita XXXIV 41,7.
195. Titus Livius, Ab urbe condita XXXIV 27, 4-8. Επ’ αύτοΰ Ίω. Ταϊφάκος, Ρω

μαϊκή πολιτική έν Λακωνία. 'Έρενναι επί τών παλαιών σχέσεων Ρώμης καί 
Σπάρτης. Αθήναι, τυπογραφεΐον «Ελλάς», 1974, σ. 18.

196. Πολυβίου, Ιστοριών VI 46: «ό περ'ι τήν αισχροκέρδειαν κα'ι τήν πλεονεξίαν 
τρόπος ούτως έπιχωριάζει ώστε παρά μόνοις Κρηταιευσι τών απάντων 
άνθρώπων μηδέν αισχρόν αν νομίζεσθαι κέρδος». Βλ. Πολυβίου, Ιστοριών VI 
47, VIII 18 21. Πλουτάρχου, Αιμίλιος Παϋλος 23: «τοις χρήμασιν όπως κηρίοις 
μέλισσαι προσλιπαροϋντες».

197. Titus Livius, Ab urbe condita XLIV 45: «Cretenses spem pecuniae secuit».
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λα έντοπίζεται κα'ι στην προς Τίτον επιστολήν τοϋ Αποστόλου 
Παύλου198, ό όποιος υπογραμμίζει το μαχητικόν πνεύμα των Κρητών 
κα'ι συνιστά στον Τίτο να τούς ύπενθυμίζη «άρχαΐς κα'ι έξουσίαις 
ύποτάσσεσθαι, πειθαρχείν προς παν έργον άγαθόν έτοιμους είναι, 
μηδένα βλάπτειν, άμαχους είναι, έπιεικεϊς, πάσαν έπιδεικνυμένους 
πραότητα προς πάντας ανθρώπους».

4. Τελικές παρατηρήσεις

Ό Αριστοτέλης κατώρθωσε εύσυνόπτως κα'ι συστηματικούς να 
σκιαγράφηση τις άρχές οί όποιες διέπουν το πολίτευμα τής Καρ- 
χηδόνος, συγκρίνοντας τούτο με το αντίστοιχον τής Σπάρτης κα'ι 
τής Κρήτης. Είναι αξιον προσοχής ότι οί χαρακτηρισμοί, πού άφο- 
ροΰν τούς Κρήτες κατά την εποχή την όποια πραγματεύεται ό Αρι
στοτέλης, ύφίστανται στην εποχή τού Αποστόλου Παύλου.

198. Για τούς χαρακτηρισμούς τών Κρητών ύπό τού Άπ. Παύλου πού έδράζον- 
ται στο επίγραμμα τοϋ Έπιμενίδου πβ. Tir. al αΊΟ γ'3. Π.Κ. Χρήστου « Ό 
Απόστολος Παύλος καί το τετράστιχον τοϋ Έπιμενίδου», Κρητικά Χρονικά 
3(1949) 118-126[=ΙΔΙΟΥ, Θεολογικα Μελετήματα 1. Άρχαί τής Χριστιανικής 
Γραμματείας. Θεσσαλονίκη, Κέντρον Πατερικών Μελετών, 1983, σσ.79-88].


