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Μηνάς Σαµατάς 
Τµήµα Κοινωνιολογίας                                                                       

Πανεπιστηµίου Κρήτης 

 

 

Η ΣΠΟΥ∆ΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ  AΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΡΑ 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Η δηµαγωγία - ο λαϊκισµός και  η διαφθορά των πολιτικών ηγετών  µε βάση την 

πολιτική απάθεια, την ιδιώτευση και την  απογοήτευση των πολιτών από την πολιτική    

χαρακτηρίζουν  την εποχή µας και αναπαράγουν µια κρίση κυρίως αξιών σε όλες τις 

δυτικές «δηµοκρατίες» που έχουν µετασχηµατιστεί σε φιλελεύθερες ολιγαρχίες.  Η 

διέξοδος από αυτή την κρίση αξιών βρίσκεται µέσα µας και στην ιστορία µας . 

Ιδιαίτερα για µας τους νέο-΄Ελληνες η διέξοδος από τη γενικευµένη κρίση της 

κοινωνίας µας δεν είναι στην ιδιώτευση, στην πολιτική αποχή ή και στη βία  αλλά 

στη  δηµοκρατική   παρακαταθήκη της καθολικής συµµετοχής των πολιτών στην 

Εκκλησία του ∆ήµου της Αθηναϊκής ∆ηµοκρατίας του 5
ου

 αιώνα π.Χ. 

Eπανεξετάζοντας την κρίση στην εποχή µας υπό το φως της    πρώτης δηµοκρατικής 

εµπειρίας που βίωσε  ο άνθρωπος στην αρχαία Αθήνα  µπορούµε κι εµείς να 

αναβιώσουµε τη δηµοκρατική  δυναµική της, όπως αισιόδοξα  µας συστήνει η µεγάλη 

ελληνίστρια Ζακλίν ντε Ροµιγί , η οποία σ΄ όλη της ζωή υπήρξε στρατευµένη στα 

ελληνικά κλασικά κείµενα υπερασπιζόµενη τη διδασκαλία τους και την ηθική και 

πνευµατική τους επικαιρότητα . Χωρίς αρχαιολατρικές και εθνοκεντρικές 

διακηρύξεις και χωρίς  να θεωρούµε εξιδανικευµένο πρότυπο προς µίµηση την 

Αθηναϊκή ∆ηµοκρατία, αλλά σύµφωνα και µε τον Κορνήλιο Καστοριάδη ως  

“γονιµοποιό σπέρµα”, κέντρισµα , έµπνευση και πηγή ιδεών για τη σηµερινή µας 

κρίση. 

Ο Αριστοτέλης  στο πρώτο βιβλίο του έργου του Ηθικά  Νικοµάχεια, θεωρεί την  

Πολιτική ως µια των επιστηµών ή δυνάµεων. Όµως σε χωρίο του έβδοµου βιβλίου 

του ίδιου έργου του (1141β 23-25) χαρακτηρίζει την πολιτική ως «φρόνησις […] 

περί πόλιν ». Με τη δεύτερη αυτή  έννοια του Αριστοτέλη για την πολιτική, δηλαδή 

περιφραστικά τη “δια φρονήσεως φροντίδα του κοινού (συµφέροντος)  της πόλης” 

θα ασχοληθούµε καταρχήν στην εισήγησή µας εδώ. Στον ορισµό αυτό κατέληξε ο 
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Αριστοτέλης παρατηρώντας εµπειρικά και  αναλύοντας πλειάδα υπαρκτές  πόλεις-

κράτη της εποχής του, εφαρµόζοντας δηλαδή την επαγωγική µέθοδο κι όχι µιαν 

αφηρηµένη, ιδεολογική, απαγωγική µέθοδο. Ας κρατήσουµε τις βασικές λέξεις του 

αρχικού και του περιφραστικού ορισµού που αναλύουµε παρακάτω: Φρόνησις, 

Πόλις, Κοινά (συµφέροντα). 

 

1. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ  ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ  ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΟΥ  

ΟΡΙΣΜΟΥ  ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  (Α.Ο.Π.); 

     Α. Ας ξεκινήσουµε από το πρωταρχικό, οργανικό  στοιχείο της πολιτικής στον 

Αριστοτέλη, που είναι η Πόλις,  διότι η Πολιτική ως έννοια και ως δράση  

είναι συνυφασµένη µε  την Πόλη, δηλαδή µε την αυτόνοµη  Ελληνική Πόλη- 

Κράτος της Ελληνικής κλασσικής εποχής, που ταυτίζεται  µε την έννοια της  

Πολιτείας και όχι του Κράτους.  Η έννοια της Πόλης ως άνθρωποι-πολίτες  κι όχι ως 

τόπος ή κτίσµατα. «Άνδρες γαρ η πόλις», δηλαδή  όλοι οι  άρρενες ενήλικες, 

ελεύθεροι πολίτες.  Αρνητικό στοιχείο  µε τα σηµερινά δεδοµένα αποτελεί βέβαια ο 

αποκλεισµός  των γυναικών, των µετοίκων, των δούλων και των ανηλίκων. Η Πόλη 

ως µια οικονοµικά αυτάρκης συλλογικότητα, πετυχαίνει τη σύνθεση Ατοµικού και  

Συλλογικού, Ιδιωτικού και ∆ηµόσιου , Κοινωνικού και Πολιτικού, δηλαδή 

Πολιτείας και  Κοινωνίας. Πολίτης είναι αυτός που (συµ)µετέχει κρίσεως και 

αρχής, δηλαδή  άµεσα  στη ∆ικαστική και Πολιτική Εξουσία. Η Πόλη είναι 

Ελεύθερη όταν είναι Αυτόνοµη, Αυτόδικη και Αυτοτελής,  όπως υπογραµµίζει και 

ο  Κορνήλιος Καστοριάδης. 

 

   B. Το δεύτερο στοιχείο του Αριστοτελικού ορισµού είναι η Φρόνησις, δηλαδή η 

Πολιτική  ως εκδήλωση της  Φρόνησης, ως  φρονησιακή έξη  που εκδηλώνεται ως 

νοµοθετική σοφία και ως γνώση των πολιτικών πραγµάτων. Η φρόνηση οδηγεί  στην  

ενεργή συµµετοχή , δράση,   µέριµνα και φροντίδα των κοινών,  που καθοδηγείται 

από το νου,  το λόγο, τη σωφροσύνη, δηλαδή τον  ορθολογισµό, µ’ ένα εκ των 

προτέρων  καθορισµένο αντικειµενικό σύστηµα αξιών,  µε το οποίο προσδιορίζεται 

το κοινό συµφέρον. Μόνο µε την ενεργή πολιτική δράση – συµµετοχή, ο 

άνθρωπος ολοκληρώνεται  σε πολίτη  και ο πολίτης σε άνθρωπο. 

 

   Γ. Το τρίτο (περιφραστικό) στοιχείο του Αριστοτελικού ορισµού είναι ο σκοπός  

της Πολιτικής, που είναι το κοινό συµφέρον της Πόλης: Η πολιτική κατευθύνεται  
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«προς το τέλος» προς την αρετή όταν είναι   πραγµάτωση  µιας ύψιστης 

σκοπιµότητας, δηλαδή του κοινού συµφέροντος της Πόλης. ∆εν υπάρχει διάκριση 

ή υπεροχή του ατοµικού από το συλλογικό συµφέρον,   γιατί το συµφέρον της 

Πόλης  αποτελεί  σύνθεση  του ατοµικού και συλλογικού (καθολικού ) 

συµφέροντος.  Η ατοµική ηθική τελείωση-ολοκλήρωση εκ των προτέρων 

προσδιορισµένη   ως « ευ ζην »  ταυτίζεται  µε  την ευδαιµονία (αυτάρκεια και  

ευηµερία) της Πόλης.   

 

2.  ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΟΥ  

ΟΡΙΣΜΟΥ  ΤΗΣ   ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΟΠ); 

 

   Α. Ο ΑΟΠ  βασίζεται στην εντελέχεια, δηλαδή σε µια έµφυτη, οργανική 

προδιαγεγραµµένη κατάληξη.  Με την έννοια αυτή,  η ηθικο-πολιτική ολοκλήρωση  

για τον άνθρωπο ως Ζώον Πολιτικόν  είναι φυσική, έµφυτη – οργανική,  βασίζεται 

δηλαδή  στην εντελέχεια,  στην οργανική ανάπτυξη του ατόµου  σύµφωνα µ έναν 

έµφυτο, οργανικό  σκοπό, όπως  και η φύση  κάθε πράγµατος  ταυτίζεται µε το τέλος 

του,  δηλαδή  µε τον προκαθορισµένο του σκοπό. Η Πόλη και η ευδαιµονία αυτής και 

των πολιτών της   αποτελεί την αναγκαία οργανική κατάληξη µιας φυσικής 

ανάπτυξης που συντελείται υπό την επίδραση µιας   έµφυτης – φυσικής σκοπιµότητας 

(τέλους). Άρα η πολιτική είναι µια οργανική – έµφυτη ιδιότητα του  Πολίτη, ο 

οποίος   γεννιέται παρά γίνεται. Αντίθετα   ο ιδιώτης είναι «άχθος αρούρης» 

(βάρος της γης). ο δε ά-πολις, αυτός που δεν ταυτίζεται µε κάποια πόλη, είναι θηρίο 

ή θεός    υπάνθρωπος ή υπεράνθρωπος. 

  Β. Ο  Αριστοτελικός ορισµός της Πολιτικής είναι µια  υπερβολικά στενή 

αντίληψη, αφού αυτή νοείται µόνο  στα στενά προκαθορισµένα  όρια της Πόλης και 

πουθενά αλλού. Αποκλείει δηλαδή  το γεγονός  η ΠΟΛΙΤΙΚΗ να  υπάρχει και 

εκτός της Εκκλησίας του ∆ήµου και εκτός  των τειχών της Πόλης. 

   Γ. Επίσης  µε τα δεδοµένα της εποχής του,  η Πολιτική είναι υπόθεση µόνο των 

ενηλίκων, ελευθέρων, ανδρών Αθηναίων .  Αποκλείει δηλαδή τις γυναίκες , τους  

µέτοικους, τους  δούλους και τους  ανήλικους.  

   ∆. Ο ΑΟΠ παραγνωρίζει την  πολιτική διαφοροποίηση, δηλαδή τη διάκριση 

κυβερνώντων και κυβερνωµένων. Αυτή  διακρίνει κάθε κοινωνία, που σταδιακά  

αποδεσµεύεται  από τη φύση. Μόνο οι φυσικές  (πρωτόγονες) κοινωνίες  που 

βασίζονται στην κοινοκτηµοσύνη, δεν έχουν σαφή πολιτική – εξουσιαστική  ηγεσία  

και  κοινωνικοπολιτική διαφοροποίηση. Σταδιακά όµως όλες οι κοινωνίες  γίνονται 



 4 

πολιτικές µε τη δηµιουργία θεσµών,  όπως η ατοµική ιδιοκτησία , και µπαίνουν στην 

τροχιά  της οικονοµικής και πολιτιστικής  ανάπτυξης και  προόδου. 

     Ε. Ο ΑΟΠ παραγνωρίζει το ανταγωνιστικό στοιχείο, το οποίο είναι αυτό, 

αντίθετα µε την εντελέχεια,   που προσδιορίζει την πολιτική δράση  και τη φροντίδα 

των κοινών , η οποία  συνήθως γίνεται ανταγωνιστικά  από διαφορετικές οµάδες-

τάξεις, ηγέτες , αξίες, και συµφέροντα.  

     ΣΤ. Ο ΑΟΠ επίσης δεν επιτρέπει το στοιχείο της αµφισβήτησης και κριτικής για 

το τι είναι και πως ορίζεται το κοινό συµφέρον. ∆ιότι,  τελικά , σε κάθε  

πραγµατική κοινωνία   η ατοµική και συλλογική πολιτική ολοκλήρωση 

συντελείται µέσα από ανταγωνισµούς και αντιπαλότητες διαφορετικών 

ατοµικών και συλλογικών συµφερόντων.  

 

   3. Η ΣΠΟΥ∆ΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΟΥ  ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ   

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΟΠ) ΣΗΜΕΡΑ  

 

  Η αναφορά των προβληµατικών στοιχείων του ΑΟΠ  γίνεται για να µη ξεχνούµε την 

περιορισµένη αναφορά του στην αρχαία Πόλη Κράτος,  αλλά επ’ ουδενί για να 

µειώσουµε τη σπουδαιότητά του, ιδιαίτερα σήµερα  που επικρατεί γενικά µια 

παρωδία δηµοκρατίας , η οποία προκαλεί αποχή, αγανάκτηση ακόµη και βία. 

Πράγµατι,  παρά τα προβληµατικά  στοιχεία του ΑΟΠ,  η ουσία του  ως ΑΜΕΣΗ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και ΑΥΤΟΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  είναι ιδιαίτερα σηµαντική 

συγκρινόµενη µε την  παρακµή της σηµερινής κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας.  

     Ιδιαίτερα   σε τοπικό επίπεδο ο Αριστοτελικός ορισµός της Πολιτικής είναι 

εξαιρετικά σηµαντικός,   διότι εκεί η  ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  είναι 

περισσότερο εφικτή λόγω του µικρότερου πληθυσµού και της δυνατότητας άµεσης 

συµµετοχής, συν  όλα τα υπόλοιπα  στοιχεία της που δεν πρέπει να ξεχνούµε,  

δηλαδή:  

• τον  ισότιµο  δηµόσιο ∆ΙΑΛΟΓΟ ( ΙΣΟΤΙΜΙΑ-ΙΣΗΓΟΡΙΑ), 

• την  ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ 

• την  ΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ, 

• τη ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ, 

• τη ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ, 

• τη ΛΟΓΟ∆ΟΣΙΑ, αλλά και 

• την  ΑΝΑΚΛΗΤΟΤΗΤΑ. 
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Χωρίς τα στοιχεία αυτά ή κάποια  από αυτά επικρατεί  η  Ολιγαρχία των λίγων και 

ισχυρών - της ΕΛΙΤ,   η  µετα-δηµοκρατία   και  ψευτο-δηµοκρατία,  δηλαδή η  

κατ’ όνοµα ‘δηµοκρατία’ των ιδιοτελών και διεφθαρµένων, που καλλιεργείται µε τη 

συνενοχή και  απάθεια  των ιδιωτών, δηλαδή των µη-πολιτών. 

 

   Γι αυτό καλό είναι να θυµηθούµε το 37
ο
  κεφάλαιο  από τον Επιτάφιο του 

Περικλή στο  οποίο ορίζεται η σύνθεση της Αθηναϊκής Πολιτείας και του 

Αθηναίου Πολίτη, όπως τα πραγµάτωσε  ο χρυσός αιώνας. Αν και τα δύο 

χαρακτηρίζονται από  κάπως αντίθετα µεταξύ τους χαρακτηριστικά , η συνισταµένη 

τους  είναι το ΜΕΤΡΟ , που αποτελεί την πραγµατική ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ , η οποία 

χαρακτηρίζει  τόσο τη δηµόσια όσο και την ιδιωτική ζωή του Αθηναίου Πολίτη. 

 

37. Το πολίτευµα  που  έχουµε  δεν  αντιγράφει  τους νόµους  των  άλλων  και 

 περισσότερο  είµαστε οι  ίδιοι  υπόδειγµα σε µερικούς, παρά µιµητές 

άλλων. Και, ως προς το όνοµα, καλείται δηµοκρατία, επειδή 

η εξουσία δεν βρίσκεται στα χέρια των ολιγαρχικών,  

αλλά του δήµου. Όλοι  έχουν τα ίδια δικαιώµατα 

απέναντι στους νόµους για τις ιδιωτικές τους διαφορές και, 

ως προς το κύρος, ανάλογα µε την ευδοκίµηση που 

παρουσιάζει ο καθένας σε κάποιο τοµέα, δεν εξαρτάται η 

προτίµηση του στα δηµόσια αξιώµατα από τη σειρά, αλλά 

από την ικανότητα, ούτε αντίθετα, αν είναι φτωχός, 

εφόσον µπορεί να κάνει κάτι καλό για την πόλη, 

εµποδίζεται εξαιτίας της ασηµότητας της κοινωνικής του 

θέσης. Τις σχέσεις µας µε την πολιτεία τις διέπει η 

ελευθερία και είµαστε απαλλαγµένοι από καχυποψία 

µεταξύ µας στις καθηµερινές µας απασχολήσεις. δεν 

αγανακτούµε µε το γείτονα µας, αν κάνει κάτι όπως του 

αρέσει, ούτε παίρνουµε το ύφος του πειραγµένου, που 

φυσικά δεν επιφέρει ποινή, είναι όµως δυσάρεστο. Και , ενώ 

στις ιδιωτικές µας σχέσεις δεν ενοχλούµε ο ένας τον άλλο, στη 

δηµόσια ζωή δεν παραβαίνουµε τους νόµους προπάντων 

από εσωτερικό σεβασµό,  υπακούοντας κάθε φορά σ 

'αυτούς που διοικούν την πόλη και στους νόµους και 



 6 

κυρίως  σε όσους απ' αυτούς ισχύουν για την προστασία 

 αυτών  που  αδικούνται  και σε κείνους  που, αν και είναι 

άγραφοι , επιφέρουν αναµφισβήτητη ντροπή. 

 (Μετάφραση Στάθη Παπακωνσταντίνου). 

 

   Στο διθυραµβικό αυτό έπαινο της οργάνωσης της πόλης του και του τρόπου 

ζωής τους ο Θουκυδίδης   διά στόµατος Περικλή συµπεραίνει ότι η πόλη είναι 

ένα σχολείο για όλη την Ελλάδα,  και γιατί όχι και για τη σηµερινή. 

   Στην εποχή µας όπου όλοι διαµαρτυρόµαστε  µόνο για τα προσωπικά µας 

προβλήµατα και τις προσωπικές µας ελευθερίες ας θυµηθούµε όπως µας συστήνει  

η Ροµιγί  ότι η λέξη ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  στην αρχαία Αθήνα σήµαινε  την άρνηση του 

ΠΟΛΙΤΗ να αποδεχτεί  την αυθαιρεσία οποιουδήποτε. 

 

4. EΠΙΛΟΓΟΣ 

      Για να επιβιώσει η σύγχρονη αντιπροσωπευτική δηµοκρατία µας  δεν έχει 

ανάγκη  µόνο από σωστή αντιπροσώπευση , αλλά χρειάζεται όπως ο 

Αριστοτελικός Ορισµός της Πολιτικής ορίζει  µια ουσιαστική συµµετοχή των 

πολιτών στη δηµόσια ζωή, ένα πνεύµα αυτονοµίας, πρωτοβουλίας , διαλόγου και 

κριτικής απέναντι στην εξουσία και γραφειοκρατία, δηλαδή ένα πνεύµα εντελώς 

αντίθετο από την παθητικότητα, αδιαφορία  ή αποδοχή των ιδεολογηµάτων που 

στηρίζουν την αυθαίρετη κρατική κυριαρχία.  Τελικά αυτό που αναδεικνύεται ως 

το πιο ουσιαστικό για τη δηµοκρατία στην αρχαία Αθήνα αλλά και σήµερα, 

σύµφωνα και µε τον Καστοριάδη  είναι το ηθικό ιδεώδες της ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ, 

δηλαδή η δυνατότητα και το δικαίωµα του ανθρώπου  να ρυθµίζει τη ζωή του  

σύµφωνα µε τους δικούς του νόµους αλλά και η   ΑΥΤΟΘΕΣΜΙΣΗ , δηλαδή η 

διαδικασία  να µεταβάλλει σταδιακά τους  βασικούς  καταστατικούς , 

συνταγµατικούς νόµους της Πολιτείας του σύµφωνα µε τις νέες ανάγκες και 

περιστάσεις, αρκεί η δράση του καθενός  να συγκλίνει µε τη δράση των 

συµπολιτών µε γνώµονα το κοινό καλό –συµφέρον. Η αυτονοµία όµως δεν είναι 

µια αφηρηµένη, τυπική  ελευθερία αλλά  είναι καρπός  µιας δηµοκρατικής 

παιδείας και µιας κουλτούρας που διαµορφώνει και διαµορφώνεται από τον 

Πολίτη. Απέναντι λοιπόν στην αρχαία δηµοκρατική κληρονοµιά µας , χρέος µας 

είναι να ανακαλύψουµε ξανά την ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΑΣ για να ξεπεράσουµε την 

πολύπλευρη  κρίση της δηµοκρατίας και κοινωνίας µας. 
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