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ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΤΙΣΤΟΤΕΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΩΝ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝ 

ΓΕΝΕΙ ΤΩΝ ΗΓΕΤΩΝ  

Αναστάσιος ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Μελετώντας κανείς τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους εκπλήσσεται κάθε φορά που 

θα συναντήσει απόψεις και αναφορές που αφορούν το ρόλο του πολίτη και τις αρετές των 

πολιτικών ηγητόρων. Και αυτό γιατί η Δημοκρατία, με τη συμμετοχή του πολίτη και τη 

λειτουργία της πολιτικής εξουσίας, ήταν φαινόμενο σχετικά πρόσφατο, καθαρά Ελληνικό και 

παντελώς άγνωστο στον υπόλοιπο αρχαίο κόσμο. Ως εκ τούτου θα ήταν λογικό και 

δικαιολογημένο να αναμείνει κανείς ότι η περιορισμένη εμπειρία θα διαμόρφωνε 

επιμερισμένες και ατελείς απόψεις για τη λειτουργία της πολιτείας. Αντ’ αυτού 

καταγράφεται μια διαυγής, στέρεη και ολοκληρωμένη άποψη που εκπλήσσει για την 

ωριμότητα, τη σύλληψη και τη σοφία της. Σ’ αυτή την παράθεση προεξάρχει η ώριμη σκέψη 

του Αριστοτέλη, χωρίς να παραγνωρίζεται η αξία των ιδεών του Πλάτωνα και των Σοφιστών 

και η παρακαταθήκη των ιστορικών, όπως ο Θουκυδίδης, που διέσωσαν τα αποφθέγματα 

σοφίας μεγάλων ηγετών. Στις απόψεις που ακολουθούν σμίγουν οι σκέψεις και οι 

προβληματισμοί, από τη θεώρηση της σύγχρονης πολιτικής πραγματικότητας, με τον απόηχο 

των πολιτικών ιδεών των αρχαίων διδασκάλων, σε ένα περίγραμμα αξιών και αρετών, που 

πρέπει να κοσμεί τους πολιτικούς άνδρες που φιλοδοξούν να άρχουν. 

Η κατάκτηση της εξουσίας είναι η υπέρτατη δικαίωση κάθε φιλόδοξου πολιτικού και η 

επιθυμία της εξουσίας είναι έντονη σε πολλούς ανθρώπους, που ασχολούνται με τα κοινά. 

Άλλωστε όπως έλεγε ο Αριστοτέλης «Το άρχειν ήδιστον», δηλ. το να ασκείς εξουσία συνιστά 

υπέρτατη ευχαρίστηση. Ταυτόχρονα όμως «καματηρόν το άρχειν», δηλ. η ευθύνη της 

διοίκησης είναι μια κουραστική διαδικασία που σε καταβάλλει. Όταν βέβαια υπάρχει 

συναίσθηση της βαριάς ευθύνης που επωμίζεται κάποιος που θα επιλεγεί να ηγηθεί του Λαού 

και να διαχειρισθεί τις τύχες του. Τα ελατήρια μπορεί να είναι ευγενικά, για τους 

πεφωτισμένους και τους χαρισματικούς, μπορεί όμως να είναι ταπεινά και 

συμφεροντολογικά για τους καιροσκόπους. Από καμιά περίοδο της ιστορίας των εθνών δεν 

έλειψαν οι επιβήτορες της εξουσίας, δυνάστες του Λαού, δεν έλειψαν όμως, ευτυχώς, και οι 

λαοπρόβλητοι ηγέτες, που τις κρίσιμες ώρες τους γλύτωσαν από συμφορές. 

Οι πολιτικοί πρέπει να χαρακτηρίζονται, σαν πρόσωπα δημόσια, από ήθος και να 

διακατέχονται από σωφροσύνη. Γιατί το μεν ήθος περιβάλλει τον πολιτικό με μιαν ιερή  αχλύ 

σεβασμού και ανάγει τον σωστό πολιτικό σε ανώτερο επίπεδο, έξω από τη σφαίρα της 
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τρέχουσας εκχυδαϊσμένης αντίληψης και εικόνας του καιροσκόπου πολιτικάντη, η δε 

σωφροσύνη είναι το καταστάλαγμα της αρετής της φρόνησης, που δίνει τη δυνατότητα και 

το χάρισμα της διάκρισης ανάμεσα στο καλό και το κακό. Το ήθος, όμως, και η φρόνηση δεν 

είναι έμφυτα στον άνθρωπο, αλλά επίκτητα. Εμφυτεύονται και μπολιάζονται στον άνθρωπο 

με τη ανατροφή και τη διδασκαλία και σφυρηλατούνται μέσα από τις δοκιμασίες της 

προσωπικής ζωής και του δημόσιου βίου, όμως τα χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα δεν 

είναι άμεσα ορατά στους πολλούς. Έτσι πολλοί υποκρίνονται ότι διακατέχονται από ήθος και 

σωφροσύνη και ξεγελούν, ευτυχώς πρόσκαιρα, το λαό, μέχρι να επιτύχουν το στόχο τους, 

που δεν είναι άλλος από την εξυπηρέτηση ιδίων και αλλότριων συμφερόντων. 

 Η πολιτική, όμως, παρ’ ότι έχει σχέση με την ηθική, δεν καθοδηγείται ούτε πάντα, 

ούτε αποκλειστικά απ’ αυτήν, γιατί είναι ο πιο ισχυρός θεσμικά και πιο αποτελεσματικός 

τρόπος, ώστε να επιδιώκεται και να πραγματώνεται το καλό των πολιτών. Γι αυτό έχει 

κατακτήσει μια αυτονομία έναντι της ηθικής, με την έννοια  ότι πολλές φορές είναι 

διαφορετικά τα κριτήρια εξυπηρέτησης του λαϊκού και του εθνικού συμφέροντος από την 

τρέχουσα ηθική ( και πολλές φορές από την τρέχουσα λογική). Η αποτελεσματικότητα των 

αποφάσεων και η επίτευξη του στόχου πολλές φορές κρίνει και καθαγιάζει τα μέσα και 

δικαιώνει τους σκοπούς, ιδιαίτερα στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής. Δεν είναι λίγες φορές 

που η ιστορία έχει καταγράψει δυσαρμονία ανάμεσα στην τρέχουσα πολιτική ηθική και στις 

αποφάσεις της Διοίκησης, που όμως δικαιώθηκαν, όταν το αποτέλεσμα ήταν η προστασία 

των εθνικών συμφερόντων. Οι πρόσκαιρες λυκοσυμμαχίες ακόμα και με εχθρούς, μέχρι 

πρότινος, μπορεί να μην είναι αρεστές, μερικές φορές, στο λαό αλλά επιβάλλονται να 

συναφθούν όταν αυτό επιτάσσει το συμφέρον της Πατρίδας, που είναι ο υπέρτατος σκοπός. 

 Ο πολιτικός άνδρας πρέπει να έχει και το απαιτούμενο κύρος και την απαιτούμενη 

αξιοπιστία, ώστε να μπορεί να πείθει τους πολίτες να σέβονται και να υπακούν στους νόμους 

χωρίς αμφισβήτηση. Για να το επιτύχει αυτό πρέπει να βρίσκεται σε συνεχή επαφή με το 

λαό, ώστε να γνωρίζει την ψυχολογία και τη νοοτροπία του και να μην αποξενώνεται απ’ 

αυτόν, με τα στεγανά της εξουσίας. Δεν υπάρχει εύρυθμη λειτουργία του πολιτεύματος όταν 

αμφισβητούνται οι νόμοι και οι θεσμοί. Για να μη συμβαίνει αυτό θα πρέπει ο πολίτης να 

βιώνει την ισοπολιτεία και την ισονομία, διότι «κατά τους νόμους μέτεστι πᾶσι τό ἴσον», δηλ 

απέναντι στο νόμο είναι όλοι ίσοι. Το παράδειγμα της τήρησης των νόμων και του σεβασμού 

των αρχών και των θεσμών πρέπει να το δίνει πρώτος ο πολιτικός ανήρ και όχι μόνον σε ότι 

αφορά τον εαυτόν του, αλλά και σε ότι αφορά το στενό ή ευρύτερο περιβάλλον του, την 

κοινωνική του τάξη του ή το κομματικό του  ακροατήριο. Η αμεροληψία είναι αρετή που 
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διαμορφώνει το στέρεο έδαφος του κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ αρχόντων και 

αρχομένων. Επί πλέον καθιερώνει ηθικά πρότυπα που πειθαναγκάζουν τους πολίτες στη 

συμμόρφωση προς τα θέσμια. 

Είναι καθήκον του πολιτικού να διδάξει στο λαό τη χρήση των συνταγματικών του 

ελευθεριών, αλλά και να καλλιεργήσει το συναίσθημα ευθύνης από τη χρήση τους, καθώς 

και να διαγράψει τα όρια της ελευθερίας του, πέραν των οποίων αυτή καθίσταται επικίνδυνη 

για τα συμφέροντα του συνόλου. Πρέπει ακόμα να αντιλαμβάνεται εγκαίρως τις αδυναμίες 

και τους αναχρονισμούς του πολιτεύματος, ώστε να προτείνει, τις κατάλληλες λύσεις, που θα 

συμβαδίζουν με τις επιταγές της κοινωνικής εξέλιξης και θα εναρμονίζονται με τις 

απαιτήσεις των καιρών. 

 Ο σωστός πολιτικός πρέπει να λειτουργεί σαν τον Περικλή, όπως τον σκιαγραφεί ο 

Θυκυδίδης, σαν ηγέτης δηλαδή που έλεγε πάντα την αλήθεια στο λαό, έστω και αν δεν ήταν 

ευχάριστη. Έτσι κέρδιζε την εμπιστοσύνη του λαού και αυτό του έδινε τη δυνατότητα να τον 

καθοδηγεί αυτός, με χέρι στιβαρό, και να μην καθοδηγείται από παρορμητικές εκδηλώσεις 

της λαϊκής βούλησης. Αποτέλεσμα αυτής της καθοδήγησης ήταν η δημιουργία μια 

ευημερούσης πολιτείας που την αποτελούσαν ελεύθεροι άνθρωποι, που λειτουργούσαν σαν 

υπεύθυνοι πολίτες στο δημόσιο βίο. Στις κοινωνικές τους συναναστροφές κυριαρχούσε ο 

ενθουσιασμός, η συνεργατικότητα και η συλλογικότητα, ενώ απουσίαζε η εμπάθεια, ο 

φθόνος και η καχυποψία. Η αίσθηση του καθήκοντος ήταν υψηλή και δεν παρενέβαιναν το 

νόμο, όχι από φόβο, αλλά κυρίως από σεβασμό. Και πολύ περισσότερο σεβασμό έδειχναν 

απέναντι στους άγραφους νόμους γιατί η μακραίωνη παράδοση τήρησής τους θα επέφερε 

ντροπή στους παραβάτες και όνειδος κοινωνικό. Οι ταλαντούχοι και οι χαρισματικοί πολίτες, 

ακόμη και οι πιο τολμητίες, είχαν ευοίωνες προοπτικές κοινωνικής αποδοχής ανέλιξης και 

ανάδειξης. Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του Μπέρτραντ Ράσσελ ότι η εποχή του Περικλή 

ήταν από τις λίγες στην ιστορία της ανθρωπότητας, όπου θα μπορούσε κανείς να είναι 

ταυτόχρονα και ευφυής και ευτυχισμένος. 

 Οι αποφάσεις της διοίκησης πρέπει να είναι αποτέλεσμα ρεαλιστικής ανάλυσης της 

πραγματικότητας ( κάτι ανάλογο της πολιτικής ως τέχνης του εφικτού), μέσω της οποίας 

επιτυγχάνεται η βέλτιστη, για τις δεδομένες συνθήκες, λύση. Μεγάλο ρόλο σ’ αυτό παίζει η 

εμπειρία, αν υπάρχει, όπως και η αξιοποίηση της συσσωρευμένης πείρας από τη διοίκηση 

προηγούμενων ηγετών. Καθοριστικής σημασίας για την ομαλή λειτουργία της διοίκησης 
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είναι και η επιλογή των εξειδικευμένων συμβούλων, που όταν γίνεται με σωστή κρίση και 

γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, συμβάλλει στην λήψη σωστών και δίκαιων αποφάσεων.  

Ο σωστός πολιτικός κρίνεται όχι μόνον από την αποτελεσματικότητά του στην 

αντιμετώπιση των προβλημάτων, αλλά και από την πίστη του στο πολίτευμα και τις αρχές 

της Δημοκρατίας. Σ’ αυτό, άλλωστε οφείλεται και η διαφορά ανάμεσα στην αυταρχική 

διοίκηση, που περιφρονεί τον πολίτη και στη δημοκρατική λειτουργία που εγγυάται τις 

λαϊκές ελευθερίες. Για το λόγο αυτό ο ηγέτης πρέπει να είναι προσηλωμένος στην ανάπτυξη 

και την πρόοδο, αλλά ταυτόχρονα να είναι και εκείνος που θα διασφαλίζει την ομαλή 

λειτουργία του πολιτεύματος. και θα εγγυάται τις δημοκρατικές ελευθερίες. Ταυτόχρονα 

πρέπει να μην είναι απλά διαχειριστής των δημοσίων πραγμάτων, αλλά και οραματιστής, που 

να εμπνέει το λαό και να τον καθοδηγεί με ασφάλεια και εμπιστοσύνη προς ένα καλύτερο 

μέλλον 

Ο Πλάτωνας μπορεί να φαίνεται ανεδαφικός, στη σύλληψή του για την ιδανική 

πολιτεία, η επιλογή όμως των φιλοσόφων, ως ηγητόρων πολιτικών, εμπεριέχει το επιθυμητό 

και ιδανικό στοιχείο για τους πολιτικούς, ήτοι την ικανότητα της καθολικής θεώρησης και 

γνώσης των πραγμάτων, δηλαδή την σπάνια αρετή της επιστημονικής και ηθικής 

πληρότητας. Στην ιδανική πολιτεία του οι άρχοντες φιλόσοφοι είναι ιδιαίτερες 

προσωπικότητες με πολλές αρετές, που διαθέτουν γνώσεις και συνθετική σκέψη, αλλά και 

πείρα ζωής, διοικητικές ικανότητες και αδαμάντινο χαρακτήρα, αναλαμβάνουν δε την 

εξουσία από αίσθηση καθήκοντος, ώστε να υπηρετήσουν την πολιτεία και μέσα από την 

νομοθεσία να διοχετεύσουν την σοφία τους και την ακεραιότητα τους. Δεν διαθέτουν 

περιουσία και οικογένεια, ώστε να είναι αδέκαστοι, ανεπηρέαστοι και ολόψυχα αφοσιωμένοι 

στο λειτούργημα τους, βιώνοντας πειθαρχημένη και λιτή ζωή 

Αλλά και οι πολίτες δεν πρέπει να αρκούνται να είναι απλοί θεατές των πολιτικών 

δρώμενων, αλλά οφείλουν να συμμετέχουν στα κοινά και να κρίνουν τους ηγέτες τους, οι δε 

ηγέτες να δέχονται καλόπιστα την κριτική και να την έχουν ως γνώμονα των ενεργειών τους. 

«μόνοι γάρ τον τε μηδέν τῶνδε μετέχοντα οὐκ ἀπράγμονα, ἀλλ᾽ ἀχρεῖον νομίζομεν» «μόνον 

εμείς οι Αθηναίοι θεωρούμε ότι όποιος μένει αμέτοχος στα κοινά δεν είναι φιλήσυχος αλλά 

άχρηστος» έλεγε ο Περικλής στον Επιτάφιο, όπως μας τον διέσωσε ο Θουκυδίδης. Πρέπει 

επομένως και ο ενεργός πολίτης να έχει την κατάλληλη εκπαίδευση και την κατάλληλη 

ενημέρωση, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στον πολύ σημαντικό ρόλο που του 

επιφυλάσσει η λειτουργία της δημοκρατίας. Στη δημοκρατία ο πολίτης πρέπει να μπορεί να 
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ελέγχει την εξουσία, πρέπει όμως παράλληλα να είναι διατεθειμένος να αποδέχεται τις 

αποφάσεις της και να υπακούει σ’ αυτήν. Πρέπει να διαμορφώνει ολοκληρωμένη άποψη για 

τα δημόσια πράγματα και να αναπτύσσει ορθή κρίση, ώστε να μπορεί κατατάσσει τους 

πολιτικούς με ασφαλή κριτήρια, χωρίς να παρασύρεται από εύκολους εντυπωσιασμούς και 

ανεύθυνες υποσχέσεις. Ο σωστός πολίτης θεωρεί ιερή τη ψήφο του γιατί συνειδητοποιεί ότι 

είναι συνυπεύθυνος για την εξέλιξη των πολιτικών πραγμάτων. 

Τέλος η λειτουργία της δημοκρατίας επιφυλάσσει σπουδαίο ρόλο και σ’ αυτούς που 

είναι αντιπολιτευόμενοι και εν δυνάμει ηγήτορες, γιατί τους αναθέτει τον έλεγχο της 

άσκησης εξουσίας από τους κυβερνώντες. Παράλληλα απαιτεί από αυτούς τη διαμόρφωση 

ολοκληρωμένων εναλλακτικών λύσεων που εν καιρώ μπορεί να τεθούν υπό την κρίση του 

λαού και να εγκριθούν. Αυτό επιβάλλει τους εναλλακτικούς ηγήτορες να λειτουργούν με 

υπευθυνότητα και να μην αποβλέπουν στην παραπλάνηση του λαού και την δημιουργία 

εντυπώσεων με ανεύθυνη ρητορεία, αλλά με σύνεση και μεθοδικότητα να προετοιμάζουν την 

εναλλακτική τους πρόταση, με γνώμονα το λαϊκό συμφέρον και μόνον.- 


