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Προλογικό Σημείωμα

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, «Κανένας δεν θα μπορούσε να αμφισβητήσει ότι ο νομοθέτης 
πρέπει να φροντίσει πάρα πολύ για την εκπαίδευση των νέων, στις πόλεις, αφού αν αυτό δεν γίνει, 
καταστρέφονται και τα πολιτεύματα. Γιατί η αγωγή του πολίτη πρέπει να είναι σύμφωνη με το 
πολίτευμα, εφόσον το πνεύμα που διέπει κάθε είδος πολιτεύματος, όχι μόνο συνήθως τα διαφυ-
λάσσει αλλά και τα εγκαθιστά αμέσως από την αρχή. Έτσι το δημοκρατικό πνεύμα διαφυλάσσει 
και εγκαθιστά το δημοκρατικό πολίτευμα και το ολιγαρχικό πνεύμα το ολιγαρχικό πολίτευμα. 
Και πάντοτε το καλύτερο πνεύμα είναι η αιτία του καλύτερου πολιτεύματος.
Από τα παραπάνω έγινε φανερό πως υπάρχει κάποια παιδεία που πρέπει να διδάξουμε στους 
γιους μας, όχι επειδή έχει πρακτική σκοπιμότητα, ούτε επειδή είναι αναγκαία, αλλά επειδή είναι 
επάξια ελεύθερων και με καλή αγωγή πολιτών.» (Αριστοτέλης, Πολιτικά)
Η μαθητεία στη δημοκρατία, η μαθητεία σε βασικές πολιτικές αξίες είναι απαραίτητη. Αν θέλουμε 
να επιβιώσει η δημοκρατία και όσα αυτή κομίζει είναι απαραίτητο η πολιτεία και ειδικότερα το 
σχολείο να ενδιαφερθεί για την πολιτική παιδεία του πολίτη. Να ενδιαφερθεί για τη διαμόρφωση 
ελεύθερων και υπεύθυνων πολιτών, γιατί χωρίς πολίτες δεν μπορεί να σταθεί η πολιτεία και η 
δημοκρατία. Βέβαια, η δημοκρατία είναι τρόπος ζωής και ως εκ τούτου πολλοί παράγοντες τη 
διαμορφώνουν, αλλά το σχολείο συνεχίζει να είναι κυρίαρχος παράγοντας διαμόρφωσης της 
πολιτικής συνείδησης. Άλλωστε, η δημοκρατία προϋποθέτει επαρκή παιδεία, ώστε οι πολίτες να 
είναι ικανοί να κατανοούν και να κρίνουν, να σέβονται και να υπερασπίζονται τη δημοκρατία. 
Ζητούμενο είναι οι σημερινοί μαθητές να αποκτήσουν μια δημοκρατική πολιτική παιδεία, με 
πολιτικές αρετές, που θα κληθούν να προτείνουν και να εφαρμόσουν, σε κάθε τους βήμα, ως 
αυριανοί πολίτες και πολιτικοί. 
Το πρόβλημα της δημοκρατίας είναι πρόβλημα παιδείας. Το μάθημα «Πολιτική Παιδεία» είναι 
εκείνο που κατ’ εξοχήν εμπεριέχει κοινωνικές και πολιτικές αξίες, με τις οποίες επιδιώκει να 
κοινωνικοποιήσει και να πολιτικοποιήσει τους μαθητές. Αξίες που σχετίζονται με τον ρόλο και 
την ιδιότητα του πολίτη. Με πολιτικές αξίες όπως η ελευθερία, η ειρήνη, η δημοκρατία, το μέτρο, 
η ισότητα, η δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη, ο διάλογος. 
Το μάθημα «Πολιτική Παιδεία» είναι πρωτίστως μια μαθητεία στη δημοκρατία. Σκοπός του 
είναι να διαμορφώσει έναν ελεύθερο, υπεύθυνο και ενεργό πολίτη, ο οποίος έγκαιρα και με επί-
γνωση θα κατανοήσει τη σημασία και την αξία της δημοκρατίας, θα σέβεται τους πολιτειακούς 
θεσμούς, θα αγαπά και θα αγωνίζεται για τη δημοκρατία και την πολιτεία. Έναν πολίτη με πολι-
τική συνείδηση και κριτική σκέψη, ώστε να συμμετέχει ενεργά στο τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό 
και παγκόσμιο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό γίγνεσθαι. 
Σκοπός είναι ο αγώνας και η αγωνία για μια καλύτερη κοινωνία, για έναν καλύτερο κόσμο, το 
αέναο και ανεξάντλητο ενδιαφέρον για την πολιτική, γιατί είναι σπουδαία δραστηριότητα, που 
δίνει χαρά και νόημα στη ζωή, γιατί είναι «ό,τι οργανωτικά ευγενέστερο φαντάστηκε ο άνθρωπος 
για να υπηρετήσει τους άλλους».
Το βιβλίο αυτό γράφτηκε με πολλή αγάπη για την πολιτεία και για τη δημοκρατία, αλλά και για 
τους μαθητές. Θα έχει επιτύχει το σκοπό του αν αποδειχθεί χρήσιμο για τη μαθητική σας πορεία 
αλλά και για τη μετέπειτα ζωή σας.
 

                      Οι Συγγραφείς
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1.1 Άνθρωπος: κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό ον
1.2 Η πόλις και ο πολίτης 
1.3 Η πολιτική τέχνη
1.4 Ο πολιτικός – Οι ιδιότητες του πολιτικού
1.5 Η οικονομία
1.5.1 Κοινωνία, πολιτεία και οικονομία: αμφίδρομες σχέσεις 
1.5.2 Από την οικονομία του οίκου στην οικονομία της πόλης

Στόχοι, οι μαθητές/τριες να μάθουν:
- Να αναλύουν τη δυναμική αλληλεξάρτηση της κοινωνίας – πολιτείας – οικονομίας.
- Να προσεγγίζουν συνθετικά την έννοια του πολίτη.
- Να ενδιαφέρονται και να εφαρμόζουν την πολιτική τέχνη.
-  Να εξηγούν τον ρόλο και τα χαρακτηριστικά του πολιτικού και να αξιολογούν τις 

δραστηριότητές του.
- Να αξιολογούν τα λόγια και τις πράξεις των πολιτικών.
-  Να εξηγούν τη λειτουργία της οικονομίας και τις σχέσεις κοινωνίας – πολιτείας και 

οικονομίας.

Βασική ορολογία

- αντιπραγματισμός
- άτομο
- αυθεντικό νόμισμα 
-  θεμελιώδες πολιτικό 

πρόβλημα
- καταμερισμός εργασίας
- κοινωνία
- κοινωνική ομάδα

-  κοινωνικό, οικονομικό, 
πολιτικό ον

- οικονομία οίκου
- οικονομία πόλης
- πόλις
- πολίτης
- πολιτικές αξίες
- πολιτικές αρετές

- πολιτική συμμετοχή
- πολιτική τέχνη
- πολιτικό ήθος
- πολιτικός
- πολιτικός ηγέτης
- ρόλος πολιτικού
- σχέσεις ανταγωνισμού
- σχέσεις συνεργασίας
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Αριστοτέλης (384-322 π.Χ.) 

 «Μια και η πόλη (κοινωνία) απο -
τελείται από πλήθος ανθρώπους, 
πρέπει να τους οδηγεί με την παιδεία 
στην κοινότητα και στην ενότητα.» 
(Αριστοτέλης, Πολιτικά)

Μέχρι το πρόσφατο παρελθόν,  κυ-
ρίαρχη άποψη ήταν ότι το άτομο ως 
ξεχωριστό πρόσωπο δεν παίζει ρόλο 
στο ιστορικό γίγνεσθαι. Η «Θεία 
Πρόνοια», η «ιδέα της προόδου», η 
«πορεία προς κάποιο τέρμα» (φινα-
λισμός) θεωρούνταν οι αφηρημένες 
κινητήριες δυνάμεις της κοινωνίας. 
Δηλαδή, τα πάντα διέπονται από μια 
νομοτέλεια, εξηγούνται από κοινωνι-
κούς και οικονομικούς νόμους, από 
απρόσωπες κοινωνικές δυνάμεις. 
Αυτός ο άκρατος ντετερμινισμός 
(προκαθορισμός) δεν γίνεται σήμερα 
αποδεκτός. Το τέλος του 20ού αιώνα 
επανέφερε στο προσκήνιο τον ρόλο 
της προσωπικότητας στο ιστορικό γί-
γνεσθαι. Ο ρόλος του Νέλσον Μαντέ-
λα στην κατάρρευση του απαρτχάιντ 
(πολιτική φυλετικών διακρίσεων)  και 
ο ρόλος του Μιχαήλ Γκορμπατσώφ 
στην κατάρρευση της ΕΣΣΔ, αποδει-
κνύουν ότι δεν αρκούν οι «κοινωνικοί 
νόμοι» και οι «κοινωνικές δυνάμεις», 
αλλά χρειάζονται και τα συγκεκριμέ-
να πρόσωπα που θα μπορέσουν την 
κατάλληλη στιγμή να προωθήσουν 
και να εκφράσουν τα αιτήματα της 
εποχής τους.

1.1 Άνθρωπος: κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό ον
Ο Αριστοτέλης αναφέρει ότι «ο άνθρωπος από τη φύση του 

είναι πολιτικό ον» (Ηθικά Νικομάχεια), και συμπληρώνει ότι «ο 
άνθρωπος δεν είναι μόνο πολιτικό ον, αλλά και οικονομικό και 
κοινωνικό» (Ηθικά Ευδήμεια). Δηλαδή, μετέχει στην κοινωνική, 
οικονομική και πολιτική ζωή.
«Ο άνθρωπος είναι από τη φύση του κοινωνικό ον και όποιος μπο-
ρεί να ζήσει εκτός κοινωνίας είναι ή θηρίο ή Θεός» (Αριστοτέλης, 
Πολιτικά). Ο άνθρωπος έχει ανάγκη την συν-ύπαρξη και την συν-
οίκηση, διότι στην κοινωνία και μέσα από τη συνεργασία με τους 
συνανθρώπους του μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες του  (τροφή, 
κατοικία, ένδυση κτλ.).
Ο άνθρωπος γεννιέται με ορισμένα βιολογικά χαρακτηριστικά 
(φύλο, χρώμα ματιών, χρώμα δέρματος, σωματική κατασκευή 
κτλ.). Η ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, της μόρφωσής του, 
των ικανοτήτων του, των αξιών που πιστεύει κτλ. οφείλεται στην 
κοινωνική ζωή, στην αλληλεπίδρασή του με την κοινωνία. Το ερώ-
τημα αν προϋπάρχει ο άνθρωπος ή η κοινωνία στερείται νοήματος. 
Άνθρωπος και Κοινωνία διαμορφώνονται ταυτόχρονα και συνεχώς, 
δίχως να προϋπάρχει το ένα έναντι του άλλου, μέσα και διαμέσου 
της δυναμικής αλληλεπίδρασής τους τόσο μεταξύ τους, όσο και 
με τη φύση. 
Κάθε χαρακτηριστικό της προσωπικότητας του ανθρώπου είναι απο-
τέλεσμα της διαρκούς αλληλεπίδρασης βιολογικού και κοινωνικού 
παράγοντα. Μόνο ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα σκέψης-κρίσης-
ομιλίας, δυνατότητα η οποία αναπτύσσεται στην κοινωνία. Μόνο ο 
άνθρωπος έχει την δυνατότητα να επεμβαίνει στη φύση και να την 
αλλάζει, αλλάζοντας ταυτόχρονα και τον εαυτό του, να δημιουργεί 
κοινωνία και κοινωνικές σχέσεις, να διαμορφώνει το μέλλον του. 
Κοινωνία είναι σύνολο ανθρώπων που έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 
α) Οργάνωση. Η κοινωνία δεν είναι τυχαίο σύνολο ανθρώπων. Τα 
μέλη της συνδέονται με σχέσεις, οι οποίες ρυθμίζονται από κανόνες 
άγραφους και γραπτούς (νόμοι).
β) Αυτοτέλεια. Αυτό το σύνολο ανθρώπων είναι ξεχωριστό από 
κάποιο άλλο σύνολο, έχει όρια και αυτοτέλεια που το κάνουν να 
είναι διαφορετικό. Κάθε τέτοιο σύνολο περιλαμβάνει άλλα υπο-
σύνολα (οικογένεια, ομάδες, τάξεις κτλ.).
γ) Διάρκεια. Η κοινωνία έχει συνέχεια στον χρόνο. Η διάρκειά της 
δεν εξαρτάται από τη διάρκεια της ζωής των μελών της. 
δ) Ταυτότητα. Αυτό το σύνολο ανθρώπων έχει ξεχωριστή συλ-
λογική ταυτότητα. Έχει συνείδηση ότι έχει δική του οργάνωση, 
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Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γεώργιος Ιακωβίδης, Παιδική  
Συναυλία,  Εθνική Πινακοθήκη. 

«Περί το έτος 1540 εξαφανίσθηκε από 
αμέλεια των γονιών του ένα παιδάκι 
τριών ετών από ένα χωριό της Έσσης. 
Μετά από χρόνια παρατήρησαν οι χω-
ρικοί, ότι μαζί με τους λύκους έτρεχε 
ένα τετράποδο ζώο διαφορετικό που 
έμοιαζε με άνθρωπο. Το παιδί συλ -
λαμβάνεται και οδηγείται στον δούκα 
του Kassel. Στην αυλή του ηγεμόνα 
αποσπάται, τρέχει, φεύγει, κρύβεται 
κάτω από το τραπέζι, από όπου έριχνε 
άγρια βλέμματα και έβγαζε φοβερές 
κραυγές. Ο ηγεμόνας διέταξε να το 
αναθρέψουν μεταξύ των ανθρώπων. 
Το άγριο ζώο αρχίζει σιγά-σιγά να 
γίνεται ήμερο, έπειτα να ορθώνεται 
στα πισινά πόδια και να βαδίζει, τέ -
λος να ομιλεί λογικά και να γίνεται 
άνθρωπος. Στη συνέχεια, διηγούνταν 
το παιδί, όσο μπορούσε να θυμηθεί, 
ότι το άρπαξαν οι λύκοι και έπειτα 
έβγαινε μαζί τους στο κυνήγι.» (Αντώ-
νης Δανασσής-Αφεντάκης, Θεματική 
της Παιδαγωγικής Επιστήμης, Αθήνα 
1985)

Για θέματα κοινωνικοποίησης, εκπαί-
δευσης και διαμόρφωσης της προ-
σωπικότητας βλ. και το υλικό που 
είναι αναρτημένο στο «Κλειδιά και 
Αντικλείδια» 
(www.kleidiakaiantikleidia.net)

αυτοτέλεια, διάρκεια, ότι είναι ένα ξεχωριστό σύνολο.
ε) Διαφοροποίηση. Η κοινωνία δεν είναι ενιαίο και ομοιογενές 
σύνολο ανθρώπων. Αποτελείται από ομάδες, oι οποίες πολλές 
φορές έχουν αντίθετα συμφέροντα. Δεν υπάρχουν μόνο σχέσεις 
συνεργασίας στην κοινωνία. Υπάρχουν και σχέσεις ανταγωνισμού 
και εκμετάλλευσης μεταξύ των μελών, διαφορετικών ομάδων κτλ.
Το ερώτημα είναι αν η συμπεριφορά (δράση, δημιουργία κτλ.) 
του ανθρώπου είναι αποτέλεσμα έμφυτων, δηλαδή κληρονομικών 
παραγόντων, ή είναι αποτέλεσμα επίκτητων, δηλαδή περιβαλλο-
ντικών παραγόντων. Παλιότερα, κυριαρχούσε η αντίληψη ότι η 
συμπεριφορά του ανθρώπου προσδιορίζεται κυρίως από έμφυτους 
παράγοντες (τάσεις, ροπές, κλίσεις κτλ.) και δευτερευόντως από 
παράγοντες του περιβάλλοντος (οικογένεια, σχολείο, εργασία κτλ.). 
Σήμερα, οι κοινωνικές επιστήμες υποστηρίζουν ότι η προσωπικό-
τητα του ανθρώπου διαμορφώνεται μέσα από την αλληλεπίδρασή 
του με την κοινωνία. Δεν υπάρχουν άνθρωποι χωρίς την κοινωνία 
και κοινωνία χωρίς ανθρώπους.  Ανάμεσα στο άτομο και στην κοι-
νωνία υπάρχει μια σχέση διαρκούς αλληλεπίδρασης. Ο άνθρωπος 
είναι δημιουργός και δημιούργημα της κοινωνίας.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι κάθε άνθρωπος έχει τη δική του 
προσωπικότητα, το «Εγώ» του. Η προσωπικότητα είναι αποτέλε-
σμα της διαδικασίας κοινωνικοποίησης, της αλληλεπίδρασης του 
ατόμου με την κοινωνία. Έξω από την κοινωνία και χωρίς την 
αλληλεπίδραση μαζί της, είναι αδύνατον ο άνθρωπος να αναπτύξει 
ικανότητες και δεξιότητες, να αποκτήσει γνώσεις, να μάθει τρόπους 
συμπεριφοράς κτλ.  
Όμως, η ένταξη του ατόμου στην κοινωνία δεν είναι μια διαδικασία 
παθητική. Η κοινωνία δεν δίνει στο άτομο μηνύματα και αυτό τα 
δέχεται παθητικά. Κάθε άνθρωπος δέχεται, προσαρμόζει ή /και 
απορρίπτει τα μηνύματα (κανόνες, αξίες κτλ.) που εκπέμπονται από 
την κοινωνία. Το άτομο λειτουργεί όχι μόνο ως δέκτης αλλά και 
ως πομπός, που σημαίνει ότι δέχεται αλλά και στέλνει μηνύματα 
στην κοινωνία. Αυτό σημαίνει ότι η συμπεριφορά του ανθρώπου, 
όπως αυτή εκδηλώνεται στην καθημερινή ζωή (φαγητό, ντύσιμο, 
παιχνίδι, μουσική, διάβασμα κτλ.), είναι συγχρόνως ατομική και 
κοινωνική.
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1.2  Η πόλις και ο πολίτης 
Ο όρος «πολιτεία» είναι αρχαιοελληνικός, σημαίνει το δημο-

κρατικό πολίτευμα και προέρχεται από τον Αριστοτέλη.  Ο όρος 
«κράτος» εμφανίζεται με τη σύγχρονή του έννοια, τον 15ο αιώνα. 
Στην αρχαία Ελλάδα το νόημά του αφορούσε την έννοια της δύνα-
μης-ισχύος. Επιπλέον, σημειώνεται ότι στην κλασική αρχαιότητα 
δεν υπάρχει διάκριση κοινωνίας και πόλης-πολιτείας.
Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, η πόλη αποτελεί επέκταση της οικί-
ας και της κώμης. Κώμη είναι «η εκ πλειόνων οικιών κοινωνία», 
ενώ πόλη είναι «η εκ πλειόνων κωμών κοινωνία». Αποτελεί τον 
τελευταίο κρίκο της αλυσίδας: οικία–γένος–φατρία–φυλή–πόλις. 
Η πόλη περιλαμβάνει, εκτός των άλλων, και τους χώρους συνά-
θροισης των πολιτών που διευκολύνουν τη συλλογικότητα, και γι, 
αυτό γίνονται αντικείμενο φροντίδας, σε αντίθεση με τις κατοικίες, 
τους κλειστούς ιδιωτικούς χώρους.
Ο Θουκυδίδης αναφέρει «άνδρες γαρ πόλις». Δηλαδή, η πόλη είναι 
κοινότητα ανθρώπων, οι οποίοι συγκροτούν την πόλη-κράτος. Η 
πόλη έχει υποχρέωση να εξασφαλίζει ευδαιμονία σε όλους τους 
πολίτες, αλλά και οι πολίτες έχουν υποχρέωση να προστατεύουν 
την πόλη. Πρωταρχικός στόχος του πολίτη είναι η σωτηρία της 
κοινωνίας και της πόλης, αφού στο πλαίσιο της πόλης συγκροτείται 
η κοινωνία. 
Κάθε πόλη-κράτος ήταν υπερήφανη για τον πολιτισμό της. Είναι 
χαρακτηριστικό πως ο Περικλής στον Επιτάφιο Λόγο του αναφέρει: 
«η πόλη μας είναι σχολείο της Ελλάδας».
Η δημοκρατική πόλη καταφέρνει να επιτύχει την ισορροπία, κατα-
φέρνει να μην θυσιάσει τον πολίτη στο βωμό της πόλης, αλλά και να 
μην υποτάξει την πόλη στην αυθαιρεσία και ιδιοτέλεια του πολίτη. 
Αυτό είναι το επίτευγμα της ελληνικής πόλης: Να αποδεχτεί χωρίς 
να εξαφανίσει τις διαφορές, να κατανοήσει την ανθρώπινη φύση για 
φιλοπρωτία και να τη διοχετεύσει έτσι ώστε αυτή η τάση να υπηρετή-
σει το κοινό καλό. Μια τέτοια πόλη θα γεννήσει πνεύματα όπως τον  
Σωκράτη και θα δημιουργήσει έργα όπως τον Παρθενώνα. Βέβαια, 
ο Σωκράτης καταδικάσθηκε από την ίδια την πόλη που τον γέννησε, 
και αυτό συνέβη διότι είχε αρχίσει η παρακμή της πόλης. Αλλά, 
τόσο ο Σωκράτης, όσο και ο Παρθενώνας έμειναν στην παγκόσμια 
ιστορία σύμβολα της συνέπειας και της τελειότητας αντίστοιχα.                                                                                                                                     
Γενικότερα, το αρχαιοελληνικό «θαύμα» είναι έργο ανθρώπων, οι 
οποίοι δημιούργησαν ορισμένες κοινωνικές συνθήκες στο πλαίσιο 
της πόλης. Είναι δημιούργημα του δημοκρατικού πολιτεύματος. 
Πολλές σύγχρονες αξίες, όπως η δημοκρατία, η ελευθερία, η ισότητα, 

Θεόφιλος, Ο Περικλής από της 
Πνυκός δικαιολογών χάριν της 

Ακροπόλεως δαπάνας», Μουσείο 
Θεόφιλου, Μυτιλήνη. 

Όταν οι άνθρωποι θέλησαν να δη-
μιουργήσουν την «πόλιν», ο Δίας 
έστειλε τον Ερμή με δώρα θεϊκά: 
την αιδώ (αίσθηση ντροπής) και 
την δίκην (αίσθηση δικαιοσύνης).

«Δεν υπάρχει πολιτισμένο έθνος που 
να μην έχει επηρεαστεί από την αρχαία 
ελληνική πόλη και όλες τις αξίες, πνευ-
ματικές, θεσμικές, κοινωνικές, καλ -
λιτεχνικές, που γεννήθηκαν σε αυτήν, 
αρχίζοντας από την ίδια την έννοια 
της πολιτικής.» (Greco E.)

«Πολίτης, με την πιο ακριβή σημα -
σία του όρου, είναι εκείνος που έχει 
το δικαίωμα να γίνεται δικαστής και 
άρχοντας.» («Πολίτης, δι’ απλώς ου-
δέν των άλλων ορίζεται ή τω μετέχειν 
κρίσεως και αρχής.») (Αριστοτέλους, 
Πολιτικά) 

Κλεισθένης 
Αθηναίος πολιτικός του 6ου αι. π.Χ. 
Έθεσε τις βάσεις για το δημοκρατικό 
πολίτευμα της Αθήνας. Έδωσε όλη 
την εξουσία στην Εκκλησία του Δή-
μου και καθιέρωσε τον οστρακισμό 
για να προστατεύσει το πολίτευμα.
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η δικαιοσύνη, ο ορθός λόγος, ο σεβασμός των νόμων κτλ., είναι 
δημιούργημα της πόλης-κράτους. Πολλές έννοιες που αφορούν την 
πολιτική δημιουργήθηκαν από τους Έλληνες. Από την ελληνική 
γλώσσα πέρασαν στις άλλες γλώσσες.
Η πόλη-κράτος γεννήθηκε σε αυτόν εδώ τον τόπο, στην αρχαία 
Ελλάδα. Θεωρείται γεγονός υψίστης κοσμοϊστορικής σημασίας, 
διότι για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας γεννιέται 
στο πλαίσιο της πόλης η έννοια του πολίτη και της πολιτικής. 
Πολίτης είναι εκείνος που έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση 
συμμετοχής στα κοινά, εκείνος που μετέχει στην εξουσία και στην 
απονομή της δικαιοσύνης. Είναι εκείνος που εκλέγει και εκλέγεται με 
τη σειρά του, εκείνος που γνωρίζει να κυβερνά και να κυβερνιέται. 
Ο πολίτης, κυρίως στην Αθήνα των κλασικών χρόνων, καταλαμ-
βάνει διάφορα αξιώματα (βουλευτής, δικαστής, στρατηγός κτλ.) 
και ασκεί πολιτική. Στην αρχαία Αθήνα κάθε πολίτης που συμμε-
τέχει ενεργά, που εκφέρει δημόσιο λόγο, επηρεάζει τις πολιτικές 
εξελίξεις. Η έννοια «πολίτης» είναι τίτλος τιμής, είναι «αξίωμα 
με απεριόριστη διάρκεια.» (Αριστοτέλης, Πολιτικά)
Ύψιστη αρετή του πολίτη είναι η ικανότητα του άρχειν και άρχε-
σθαι. Γι, αυτό είχε μεγάλη σημασία η αγωγή του  πολίτη, δηλαδή 
η διάπλαση ελεύθερων και υπεύθυνων πολιτών, καθώς και η  
εναλλαγή στην εξουσία, ώστε να αποτρέπεται η δυνατότητα κυ-
ριαρχίας κάποιου.
Πρέπει, όμως, να επισημανθεί ότι η αρχαία ελληνική δημοκρατία 
αφορούσε μόνο άνδρες και μόνο ελεύθερους πολίτες. Οι δούλοι 
και οι γυναίκες δεν συμμετείχαν στα κοινά. Οι πόλεις είχαν, πολλές 
φορές, αντίθετα συμφέροντα. Είχαν, επίσης, κοινωνικά προβλή-
ματα, ανισότητες, κοινωνικές αντιθέσεις ανάμεσα σε πλούσιους 
και φτωχούς, ελεύθερους και δούλους. Γι, αυτό και προκλήθηκαν 
πόλεμοι ανάμεσα στις πόλεις και συγκρούσεις στο εσωτερικό των 
πόλεων (εξεγέρσεις, στάσεις κτλ.). Η εικόνα ενός ενιαίου αρχαίου 
ελληνικού κόσμου δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
Ένα συγκεκριμένο συμβόλαιο ένωνε την πόλη και τον πολίτη. Αυτό 
το συμβόλαιο αποτυπώνεται στον «όρκο του πολίτη» που έδινε κάθε 
πολίτης όταν ενηλικιωνόταν και αποκτούσε πολιτικά δικαιώματα. 

Περικλής Πανταζής, Άρειος Πάγος, 
Εθνική Πινακοθήκη.  

Οι Αθηναίοι όταν γίνονταν 18 ετών 
παρουσιάζονταν στην Εκκλησία του 
Δήμου στην Πνύκα και έδιναν τον 
παρακάτω όρκο:  

«Δεν θα ατιμάσω αυτά τα ιερά όπλα˙ 
δεν θα εγκαταλείψω το σύντροφό μου 
στη μάχη˙ θα πολεμήσω για τους θε-
ούς μου και για την εστία μου, μόνος 
ή μαζί με άλλους. Δεν θα επιτρέψω 
να μικρύνει η πατρίδα, αλλά θα την 
αφήσω πιο μεγάλη και πιο δυνατή από 
ό,τι την παρέλαβα. Θα υπακούσω στις 
διαταγές που θα μου δώσει η σωφρο-
σύνη των αρχόντων. Θα συμμορφω-
θώ με τους νόμους που ισχύουν και 
με αυτούς που θα ψηφίσει ο λαός με 
κοινή συμφωνία˙ εάν κάποιος θελήσει 
να ανατρέψει αυτούς τους νόμους ή 
να μην υπακούσει σε αυτούς, δεν θα 
το ανεχθώ, αλλά θα πολεμήσω για 
αυτούς, μόνος ή μαζί με άλλους. Θα 
σεβαστώ τις λατρείες των πατέρων 
μου.» (Στοβαίος, Ανθολόγιον) 

«Ο δούλος, εξ ορισμού, είναι ένας 
άνθρωπος χωρίς δικαιώματα […] 
στην αρχαιότητα η δουλεία έδινε την 
καλύτερη ίσως δυνατή απάντηση, στο 
καθαρά οικονομικό επίπεδο […] οι 
δούλοι ήταν διαθέσιμοι σε μεγάλους 
αριθμούς και σε τιμές καταπληκτικά 
χαμηλές, […] η δουλεία αύξησε το 
πλεόνασμα στα χέρια της ιδιοκτήτριας 
τάξης τόσο πολύ όσο δεν θα μπορούσε 
να το είχε πετύχει διαφορετικά, και 
αποτελούσε, επομένως, μια βασική 
προϋπόθεση των υπέροχων επιτευγ -
μάτων του κλασικού πολιτισμού.» 
(Τζ. Ε. Μ. ντε Σαιντ Κρουά, Ο Ταξι-
κός Αγώνας στον Αρχαίο Ελληνικό Κό-
σμο, εκδ. Ράππα, Αθήνα 1986, σ.68)
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1.3 Η πολιτική τέχνη
«Άρα πολιτική για μας σημαίνει αγώνα για να μετάσχουμε στην 

εξουσία ή για να επηρεάσουμε τη διανομή της εξουσίας, είτε μεταξύ 
κρατών είτε μεταξύ ομάδων μέσα σε ένα κράτος» 

(Μαξ Βέμπερ, Η Πολιτική ως Επάγγελμα)

Κάθε πολίτης ασκεί πολιτική. Αλλά τι σημαίνει πολιτική; 
Πολιτική είναι η τέχνη και η επιστήμη της διακυβέρνησης.
Πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού και όχι του επιθυμητού.
Πολιτική είναι η ενεργός συμμετοχή του πολίτη στα κοινά. 
Πολιτική είναι η κοινή και συντονισμένη δράση μεμονωμένων 
ατόμων ή ομάδων με σκοπό την επιτυχία στόχων που αφορούν το 
κοινωνικό σύνολο. 
Πολιτική είναι η επιλογή ενός μέσου / μέτρου για την επιτυχία 
ενός σκοπού / στόχου. 
Πολιτική είναι ο αγώνας για την απόκτηση, την άσκηση και την 
κατανομή της εξουσίας.
Πολιτική είναι οτιδήποτε σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την ορ-
γάνωση και τη λειτουργία της εξουσίας, άρα με την οργάνωση και 
λειτουργία κάθε κοινωνίας.
Το θεμελιώδες πρόβλημα της πολιτικής είναι το εξής: περισσότε-
ρη ισότητα (δικαιοσύνη) ή περισσότερη αποτελεσματικότητα; 
Επιπλέον, η πολιτική υπηρετεί αξίες ή συμφέροντα; Το ερώτημα 
τέθηκε στην αρχαία Ελλάδα και συνεχίζει να υφίσταται. Η πολιτική 
είναι μέσο πραγμάτωσης αξιών που οδηγούν την πόλη σε πρόοδο 
ή είναι πεδίο σύγκρουσης ομάδων με διαφορετικά συμφέροντα; 
Για τους Έλληνες (Σωκράτης, Πλάτων, Αριστοτέλης κτλ.), η πολι-
τική δεν έχει σκοπό να εξουσιάζει, ούτε να εξυπηρετεί συμφέροντα, 
αλλά να υπηρετεί αξίες. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, η πολιτική 
πρέπει να υπηρετεί το κοινό συμφέρον. Άρα, εξυπηρετεί και αξίες 
και ένα συμφέρον: αυτό που αποκαλούμε δημόσιο συμφέρον. 
Επιπλέον, ο Σωκράτης σύνδεσε την πολιτική με την ηθική, υπο-
στηρίζοντας ότι η πολιτική είναι μέγιστη τέχνη και καλλίστη αρετή, 
γι, αυτό στόχος της πολιτικής οφείλει να είναι η ηθική βελτίωση 
των πολιτών. 
Ο άνθρωπος χωρίς αξίες είναι άγριο ον. Το ίδιο και η πολιτική, 
χωρίς αξίες είναι πανουργία. Η ελευθερία, η ισότητα, η δικαιοσύνη, 
ο νόμος, το μέτρο, η συμμετοχή, ο διάλογος, αποτελούν βασικές 
πολιτικές αξίες. Ειδικότερα, όσον αφορά τη συμμετοχή, είναι η 
«μετοχή» του πολίτη στα κοινά, τα αξιώματα, τις τιμές, τη δια-
κυβέρνηση, την εξουσία, τις αποφάσεις. Η ουσία της αθηναϊκής 
δημοκρατίας έγκειται στη συμμετοχή των πολιτών, η οποία αποτε-
λεί συνάμα δικαίωμα και υποχρέωση. Και όποιος δεν συμμετέχει 

Πλάτων (427-347 π.Χ.)

«Η αληθινή πολιτική τέχνη δεν πρέπει 
να ενδιαφέρεται για το ατομικό αλλά 
για το κοινό συμφέρον, διότι το ατο-
μικό διασπά, ενώ το κοινό ενώνει την 
πολιτεία.» (Πλάτων, Νόμοι)

«Τελικός σκοπός κάθε επιστήμης και 
τέχνης είναι το αγαθό. Και αγαθό στην 
πολιτική είναι η δικαιοσύνη, δηλαδή 
το κοινό συμφέρον.» (Αριστοτέλης, 
Πολιτικά)

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, η πολι-
τική είναι αρχιτεκτονική επιστήμη, 
γιατί αυτή καθορίζει ποιες επιστήμες 
είναι απαραίτητες για την πολιτεία, 
ποιες πρέπει να μαθαίνει καθένας και 
ως ποιο σημείο. Γι, αυτό και οι πιο 
αξιόλογες επιστήμες, όπως η στρατη-
γική, η οικονομική, η ρητορική υπο-
τάσσονται στην πολιτική. Επιπλέον, η 
πολιτική χρησιμοποιεί όλες τις άλλες 
πρακτικές επιστήμες και εκτός απ’ 
αυτό, νομοθετεί τι πρέπει και τι 
δεν πρέπει να κάνουμε. Η πολιτική 
χρησιμοποιεί ως εργαλεία τη λογι-
κή, τη διαλεκτική, τη ρητορική, ερ-
γαλεία που ταιριάζουν στη φύση του 
ανθρώπου. Γι, αυτό η πολιτική είναι 
υπόθεση όλων. Στην πολιτική όλες οι 
γνώμες είναι, κατ’ αρχήν, ισοδύναμες 
και μόνο ο διάλογος θα αποκαλύψει 
την πιο συμφέρουσα.
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θεωρείται ιδιώτης (που σημαίνει στην αρχαία ελληνική γλώσσα, 
άχρηστος –βλ. και την αγγλική λέξη idiot που πήρε το νόημά της, 
αν και κάπως παραλλαγμένο, από την αρχαιοελληνική λέξη «ιδι-
ώτης»). Ο πολίτης συμμετέχει στην Εκκλησία του Δήμου, τη 
βουλή, τη δικαιοσύνη, τα δημόσια αξιώματα.
Όσοι αναλάμβαναν δημόσιο αξίωμα, πριν αναλάβουν τα καθήκοντά 
τους, υφίσταντο προληπτικό έλεγχο, περνούσαν από «δοκιμασία». 
Κάθε υποψήφιος άρχοντας έπρεπε να αποδείξει ότι επιτελούσε τις 
υποχρεώσεις του ως πολίτης, δηλαδή ότι σεβόταν τους θεούς, σεβό-
ταν τους γονείς, είχε εκπληρώσει τη στρατιωτική θητεία, πλήρωνε 
τους φόρους κτλ. Αλλά και κατά τη διάρκεια των καθηκόντων 
τους, ο έλεγχος ήταν καθημερινός από την Εκκλησία του Δήμου 
και επίσημος, στο τέλος κάθε χρόνου, από τη Βουλή. Ειδικά όσοι 
άρχοντες διαχειρίζονταν δημόσιο χρήμα, στο τέλος της θητείας 
τους, έδιναν λόγο για τις δαπάνες στους λογιστές.
Η πολιτική γεννήθηκε επειδή υπάρχουν περισσότερες επιλογές 
(λύσεις) για κάποιο πρόβλημα. Η πολιτική δίνει συγκεκριμένες 
απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα / προβλήματα. Η «καλή» 
πολιτική απαιτεί: πρώτον, σαφή καθορισμό του σκοπού. Δεύτε-
ρον, εύρεση των πιο κατάλληλων μέσων-μέτρων που υλοποιούν 
τον σκοπό. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες σκοπός και μέσα 
συγκρούονται. Ωστόσο, «ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα». 
Επιπλέον, στην πολιτική δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία το λέγειν 
αλλά το πράττειν. Παράλληλα, η πολιτική δεν κρίνεται από τις 
προθέσεις αλλά από το αποτέλεσμα. Όμως, πολλές φορές, οι 
πολιτικές αποφάσεις αργούν να δώσουν καρπούς, θετικούς ή αρ-
νητικούς. Έτσι π.χ. μια «πολιτική» για την παιδεία, την υγεία, την 
ανεργία κτλ. θα δώσει αποτελέσματα μετά από χρόνια (π.χ. 5-10 
χρόνια). Μετά από τόσα χρόνια είναι δύσκολο να διαπιστωθεί αν το 
αποτέλεσμα οφείλεται στην πολιτική αυτή καθεαυτή ή σε άλλους 
παράγοντες (ανάπτυξη της οικονομίας, ενέργειες άλλων προσώπων, 
έμμεσες επιδράσεις από αλλαγές σε άλλους θεσμούς κτλ.). 
Η πολιτική ρυθμίζει την οργάνωση της κοινωνίας, δίνει λύσεις 
σε προβλήματα. Από τη ρύθμιση αυτή άλλοι ευνοούνται, άλλοι 
όχι. Ζητούμενο είναι να υπάρξει αυτή η πολιτική, που θα φέρει το 
μέγιστο καλό στον μέγιστο αριθμό ανθρώπων. Σε κάθε πολιτεία 
σε κάθε εποχή, η πολιτική πάντοτε θα είναι χώρος αντιπαράθεσης 
ατομικών ή ομαδικών συμφερόντων. Η άσκηση της εξουσίας πά-
ντοτε θα είναι πρόκληση για περισσότερη εξουσία ή προσφορά, για 
αυθαιρεσίες ή συνεργασία, για εξυπηρέτηση του ατομικού οφέλους 
ή του οφέλους του κοινωνικού συνόλου.

Νίκη Καραγάτση,  
Ο σοφός Κοραής, 1981,  

Εθνική Πινακοθήκη.     

Ερώτηση δημοσιογράφου:
Πρώτα θα ήθελα να ρωτήσω τον κ. 
Φουκώ για ποιον λόγο ενδιαφέρεται 
τόσο για την πολιτική […] 
Απάντηση Φουκώ: (σύγχρονος Γάλλος 
φιλόσοφος):  Η ερώτησή σας είναι: γιατί 
ενδιαφέρομαι τόσο για την πολιτική. Αν 
ήθελα να σας απαντήσω πολύ απλά, θα 
σας έλεγα: γιατί να μην ενδιαφέρομαι; 
Μ’ άλλα λόγια, ποια τυφλότητα, ποια 
κωφότητα, ποια πυκνότητα ιδεολογίας 
θα έπρεπε να βαραίνει πάνω μου ώστε 
να με εμποδίζει να ενδιαφέρομαι για 
το πιο κρίσιμο ίσως θέμα της ύπαρξής 
μας, δηλαδή για την κοινωνία μέσα στην 
οποία ζούμε, τις οικονομικές σχέσεις 
μέσα στις οποίες λειτουργεί και το 
σύστημα της εξουσίας που ορίζει τις 
κανονικές μορφές, τα κανονικά επιτρε-
πτά και τις κανονικές απαγορεύσεις της 
διαγωγής μας. Η ουσία της ζωής μας 
συνίσταται, σε τελική ανάλυση, στην πο-
λιτική λειτουργία της κοινωνίας στην 
οποία βρισκόμαστε. 
Γι,  αυτό δεν μπορώ ν’ απαντήσω στο 
ερώτημα γιατί θα έπρεπε να ενδια -
φέρομαι· μπορώ μόνο ν’απαντήσω 
ρωτώντας γιατί δεν θα έπρεπε να εν -
διαφέρομαι;»
(Μισέλ Φουκώ, Ανθρώπινη φύση: 
δικαιοσύνη εναντίον εξουσίας. Η μι-
κροφυσική της εξουσίας, εκδ. Ύψιλον/
βιβλία, Αθήνα 1991)

Για κείμενα αρχαίων Ελλήνων συγ-
γραφέων βλ. Η Πύλη για την ελλη-
νική γλώσσα 
(http://www.greek-language.gr/
greekLang/index.html)
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