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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Το 1978 εlχε κυρηχθ1j aπο η)ν UNESCO «l!τος τού 'Αριστοτέ

λους». Σε παγκόσμια κλίμακα έξεδηλώθη το ένδιαφέρον και ό Οαυ

μασμος ποv τρέφει δ σύγχρονος aνθρωπος προς τον μέγα φιλόσοφο, 

τού όποίου τa l!ργα δεν ί!παυσαν ποτε νa aπασχολούν τοvς στοχαστάς, 
' 1 ' ' 1' ' β λ' ' "1 ' τους ΠΟΛιτικους, τους ιωινωνιοιωγους, τους ιο ογους και 0/,ους γενικα 

τοvς Π1ιευματικοvς aνθρώπους. 

Καμμία aλλη πνευματικiι προσωπικότης δεν έχάραξε και δεν 

.έδρα[ωσε την λειτουργία το·ίJ όρθού λόγου, τον μηχανισμό και τijν 

τεχνικiι τijς σκέψεως τόσο θεμελιακa και λεπτομερειακa δσον ό 'Αρι

-στοτέλης, aνο[γοντας ταυτόχρονα στο11 a1Ιθρωπο τOjl δρόμο τijς επιστη

μονικής μεθόδου. 

Χωρις νa aρνηθ·ιj η]ν ενδοσκόπηση γιa α-Ότογνωσία δ 'Αριστοτέλης 

aνοιξε διάπλατα τις αίσθ1}σεις και τον 110ύ στον έξωτερικο κόσμο-το 

φυσικο και κοινωνικΌ Jιεριβάλλο1ι-και l!γινε ό θεμελιωτijς τr7ηι Φυσι

κcvν και Κοινωνικών 'Επιστημών, a11άγων τψι Πολιτικ1]ν έπισηίμην 

.είς η}ν ύψ[στη περιοχ1) τού πρακτικού λόγου. 

Ί-Ι Βουλiι τcvν ·Ελλ-ιίνων, δπως θa βεβαιωθij ό ιΊ.ναγνώστης αvτού 

τού τεύχους, δεν ύστέρησε στο χρέος προς τον μεγάλο φιλόσοφο τijς 

Έυ.φιικijς aρχαιότητος. Με άγορητaς έπιφανείς πολιτικοvς 1)γέτας 

και έπίλεκτα στελέχη δλων τών πολιτικwν κομμάτων ί!πλεξε σε επίσημη 

.συνεδρ[α το Ιlγκώμιο τού aρχα[ου φιλοσόφου και ιΊ.νέπτυξε το μέγεθος 

και το βάθος τού συγγραφικού του έργου. 

·ο Άριστοτέλης εlναι και Θα παραμε!νη 1) μεγάλη δόξα τού 

~Ελληνικού πνεύματος. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ 

Πρόεδρος τijς ΒουΜ]ς τών Έλλψιων 



('Απόσπασμα έκ της ΞΒ' συνεδριάσεως της ·ολομέλειας 
της Βουλής των ·Ελλήνων της 5ης Φεβρουαρίου 1979 
κατ&. την δποίαν έγένετο πανηγυρικfι έκ:δήλωση δια την 
συμπλήρωση 2.300 χρόνων aπό την γέννηση τοϋ 
, Αριστοτέλη). 

ΠrΟΕΔΡΟΣ (Δημi]τριος Γ. Παπασπύρου). Κύριοι συνάδελφοι, 
εχω ηΊν τψ1l να ανακοινώσω στό Σώμα, δτι στiς έκ:δηλώσεις που έ'{ιναν 
με πρωτοβουλία τi'jς 'Ακαδημίας , Αθηνών σε Πα'{ κόσμια κλίμακα 'fι<'ι 
τό φιλόσοφο τGJν αiίονων, τόν 'Αριστοτέλη, ή Οuνέσκ:ο έτίμησε τη 
μν1)μη του με'{άλου Στα'{ειρίτη με συμμετοχ1Ί ύψηλi'jς στάθμης καi 
άκόμα με χρυσα κ:αi ά.ρ'(υρα μετάλλια στά όποια προβάλλεται ά.νά'fλυ
φη ή μορφ1Ί του φιλοσόφου. 

Ί-f Οuνέσκο έπεφωιαξε '{ιa ηΊv πατρίδα μας καi τό Έλληνικ:ό 
Κοινοβούλιο μιa ξεχωριστη τψΊl. Τό τρίπτυχο σύμπλεγμα μεταλλίων 
aπό τα πρώτα που κυκλοφόρησαν τα aφιέρωσε σi'Ιl ΒουλΊ1 τG)V ΈλλiΊ
νων καi είχα τη με'{άλη χαρά να δεχθώ ώς Πρόεδρος του Σώματος ηΊv 
τιμητιΚΊl αυη1 προσφορά. Μου τα έπέδωσε στiς 25 του περασμένου 
μηνός ό έν Άθτjναις Διευθυντi]ς του Γραφείου τώv 'Ηνωμένων ·'Εθνών 
κ. Νικ. Γρανίτσας σε μια σεμν11 τελετη που ιbρ'{ανώθηκε έδ&, σηΊν εδρα 
του Κοινοβουλίου. Μου έξέφρασε aκόμα ό κ. Γρανίτσας τiς θερμες 
ευχαριστίες του Ο.Η.Ε. γιά την πανηγυρικ1Ί συμμετοχ1Ί τi'jς Βουλfjς 
στον έορτασμό του Διεθvους έτους του παιδιου. 

'Έτσι με τΊΊV έvημέρωση του Σώματος γιά τά μετάλλια του , Αρι
στοτέλη δίδεται 1'1 ευiα1ιpία να τιμήση καi ll Βουλ1Ί τώv Έλλήνων τό 
φιλόσοφο τGJν αiώνων. Είχε βέβαια κηρυχθfj σαν ετος του' Αριστοτέλη 
τό 1978 με η1 συμπλήρωση 2.300 έτών ι'.ιπό του θανάτου του, δπως 
όμως εΊπα καi άλλοτε, ό με'{άλος Σταγειρίτης άv1Ίκει σε δλους τους αi
ώvες καi σε δλα τα χρόνια. ΕΊχε γίνει άλλωστε εγκαιρα σχετιΚΊl πρό
ταση aπό τό συνάδελφο έξ Ευβοίας κ. Κώστα Καλλία καi aπό τόν 
Άρχηγό τi'jς Ε.Δ.Α. κ. 'Ηλία Ήλιου, ή προγραμματισμένη ομως έκδή
λωση eα γίνει σηΊ σημερινη συνεδρίαση και ετσι συγχρονίζεται με ηΊν 
aνriκοίνωση για την εuγενi'j προσφορα τΊ~ς Ούνέσκο. 

Παρακαλώ πρός τουτο να με έξου::ηοδοτήσετε να έκφράσω τiς 

ευγνώμονες εuχαριστίες του Σώματος πρός τό μεγάλο Διεθνfj 'Οργα
νισμό τfjς Οuνέσκο καi τό Διευθυντ1Ί του Γραφείου του Ο.Η.Ε. κ. Γρα
νίτσα. 

Καi τώρα ολίγες λέξεις για τόν 'Αριστοτέλη. 
Ή Βουλ1) των Έλλ1jνων με βαθύτατο σεβασμό στρέφει ηΊ σκέψη 

της πρός τό μεγάλο δάσκαλο δλων τών έποχG)ν, τόν 'Αριστοτέλη τό 
Σταγειρίτη. 
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Ό χώρος αuτος iiχει το μεγάλο προνόμιο να εlναι ό δημιουργός 
καi θεματοφύλαξ του νόμου, τής έννοίας εκείνης ποu ό σοφός Σταγει
ρίτης aνiΊΥαγε ώς το ύπέρτατο θεμέλιο του Κράτους. Τήν ύπεροχή του 
νόμου εχαρακτήρισε ό 'Αριστοτέλης ώς γν<ί)ρισμα του ευνομουμένου 

κράτους κ:αi επέκρινε τό δάσκαλό του τον Πλάτωνα, γιατi εσφαλμένα 
θεωρουσε iσότιμη ηΊν tσχυ καi δύναμη του Νόμου με τi]ν Κυβέρνηση 
των Σοφων. 'Έλεγε ό μεγάλος δάσκαλος των αiώνων δτι καi ό σοφώτε
ρος &κόμη Κυβερνi1της, δέν μπορει να παραβλέψει το νόμο καi ιiνέ
φερε χαρακτηριστικα οτι είναι ό χωρος οπου ή «λογικιΊ δρα. ανεπηρέ
αστη ιiπό το πάθος». Καμμιό. aλλη προσωπικότης δεν δλαβε ποτε τi] 
παγκοσμιότητα καi η)ν ιiνα-γνώριση, δπως ό 'Αριστοτέλης. Κανένα 
κείμενο -θα δλεγα μέ ι':ξαίρεση η1ν Καινι1 Διαθι1κη- καi αιηο πάλι 
δχι σε Πα'{Κόσμια κλίμακα- δεν μελεη)θηκε, δεν μεταφράστηκε, δεν 

υίοθεηΊθηκε δσο το iiρ'{o του 'Αριστοτέλη. 
Καi κανένα άλλο κείμενο δέν είναι τόσο έπίκαιρο, τόσο νέο, τόσο 

κλασσικό, δσο τα συηράμματά του. Ή παρουσία του στη πολιτικ1) 
i:πιστi1μη, ση)ν ήθική, ση) φιλοσοφία, στη λογικi] il δπως η)ν ιiπο
καλοi:Jσε τ1Ίν αναλυτική, στiς φυσικες επιστi'jμες, στη μεταφυσική εΙ ναι 
ακατάλυτη, παρ' δλα τα δύο καi πλέον χιλιάδες χρόνια, που ό aνθρώ
πινος νους δεν δπαυσε να προσθέτη νέες '{νώσεις, μεθόδους καi &να
καλύψεις. Δέν ύπάρχει τομευς τi'jς aνθρώπινης δραστηριότητος καi 
διανόησης στον όποίο ό 'Αριστοτέλης νa μ1Ίν δχη έντρυφήσει. Ό 
'Έρμιππος ό Άλεξανδρινος ιbμιλοiJσε για τετρακόσια συπράμματα, 
ενω ό περιπατητικος Πτολεμα'ίος τα ύπελόγιζε σε χίλια. 

Πρiν κληθουν να λάβουν το λόγο άρμοδιώτεροι όμιληταί, θεωρω 
χρi1σψο να ιiναφερθcο μέ δέος σηΊ θέση του 'Αριστοτέλη προς τι) δικαι
οσύνη. 'Έλεγε γι' αυη1 την εξουσία ό σοφός Σταγειρίτης «ό άνθρωπος 
δταν εlναι τέλειος εlναι το καλλίτερο θηρίο, δταν δμως αποκοπi'j ιiπό 
τό νόμο καi τη δικαιοσύνη τότ::: γίνεται το χειρότερο». . 

'Αλλ&. τ&. πολιτικό. καi προσωπικα πάθη του aρχαίου κόσμου, χω
ρiς να εξαιρω καi τον νεώτερο, δέν ίiφησαν οuτε τόν 'Αριστοτέλη άθικτο. 
'Έτσι μετα τό θάνατο του 'Αλεξάνδρου ό 'Αριστοτέλης κατηγορήθηκε 
ιiπό όπαδους του Δημοσθένη για aσέβεια καi είσι)χθη σέ δίκη μέ τι)ν 
κατηγορία δτι ε1'κοσι χρόνια πρότερον, στους Δελφους «έποίησε ϋμνοv 
πρός τον Έρμείαν». Ό σοφός Σταγειρίτης δμως δέν άφησε τους 'Αθη
ναίους δημαγωγοlις «δiς να aσεβήσουν προς τ11ν φιλοσοφίαν». 'Έλεγε 
γι' αυτους καi τι'jν ευφορία για εuκολες συκοφαντίες «Οχνη έπ' οχνΊ] 
γηράσκει, σύκον δι' i':πi σύκφ». Έγκάτέλειψε εγκαιρα τας 'ΑθΙ)νας-καi 
κατέφυγε ση) Χαλκίδα δπου κqi &πέθανε μετα ενα iiτος. 'Έτσι διέφυγε 
τη σκληρ1) μοί'ρα του Σωκράτη. 

Ό κ. Ύπουργός iiχει τον λόγον. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΑΝΙΑΣ (Ύπ. ΠολιτισμοiJ καi 'Ε1πστημων). Κύ

ριοι Συνάδελφοι με συγκίνηση i':πληροφορ1)θην μόλις πρiν ιiπό λίγη 
wρα η1ν έξαίρετη aπόφαση του Προέδρου μας κ. Παπασπύρου, δπως 
τό Σώμα μας τιμήση η)ν μνι1μη του μεγάλου 'Έλληνος Φιλοσόφου. 
Καi ευχαρίστως ανέρχομαι στο βfΊμα, για νύ. μιλΙ1σω <«iπό περιουσίας», 
για τον γίγαντα αuτόν τi'jς Έλλάδος και. του Κόσμου. Καi ε1ναι πράγματι 
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ξεχωριστi] ή στιγμη κατa η)ν όποία i1 έλευθέρα Βου/.1) τών ΈλλΊ1νων 
έορτάζει την επέτειο, τα 2300 χρόνια aπό της γενν1Ίσεως του μεγάλου 
φιλοσόφου του Έλληνικου Βορρϊ:ί, τοϋ φιλοσόφου, ό όποίος f]νωσε 
δλη την πρό αi'Jτou ΈλληνικιΊ φιλοσοφία καθιΟς καi κύ.Θε προ αi'Jτου 
γνιiJση σε ένtαtΟ σύστημα καi τοί) φιλοσόφου, ΠΟU διηύρ_υνε τ1Ίν μελέτη 

του κόσμου καi 'ίδρυσε έπιστfίμες άγνωστες προηγουμ~:νως καi του 
όποίου τέλος ή διδασκαλία διέδραμε δλους τους αίώνες τi'jς Έλλη
νικi'jς, τfjς δυτικi'jς, τfjς έβραϊκi'jς καi τfjς aραβικfjς σκέψεως. 

Τέτοια είναι 11 γενικότητα του εργου του 'Αριστοτέλη. Κάθε τι 
που εχει λεχθi'j πρiν aπό αuτόν, πέρασε τώρα κριτικό. σέ ενα ένιαίο σύ
στημα που θέλει να έρμηνεύση συγχρόνως τόσο τό μεταφυσικό νόημα 
δσο καi τό ίστορικό νόημα τi'jς ζωfjς καi μαζi να χορηγήση κανόνες 
συμπεριφορίiς του aνθρωπίνου βίου. Ηναι γιό. τουτο που ό 'Αριστοτέ
λης Θεωρείται ό γενικώτερος άπό δλους τους φιλοσόφους τfjς άρχαιό
τητας, Cικόμα περισσότερο καi aπό τόν Πλάτωνα. ΕΙναι γνωστi] βέβαια 
ή διαφορό. ανάμεσα στους δύο, έκτός των άλλων καi κ:ατα τό γεγονός 
δτι ό 'Αριστοτέλης εδωσε μεγαλύτερη εμφαση σ' αuτο που λέγεται aτο
μικη προσωπLJαΊ βίωση καi κανόνας ζωfjς μέσα στο γενικώτερο πλαί
σιο των εκτιμήσεών του για το κοινωνικό καi ήθικο γεγονός. 

Ό 'Αριστοτέλης ι':ξ ϋ.λλου είναι 1) προσωπικότητα εκείνη που πρά
γματι aπετέλεσε·η)ν πηγ1Ί του νεωτέρου ευρωπαϊκου πνεύματος. 'Ολό
κληρη ή σταδιοδρομία τών τελευταίων 1000 ετων τi'jς ίστορίας τi'jς 
Δύσεως, άλλα καi τi'jς Άνατολi'jς, καi όλόκληρο το πεπρωμένο τi'jς 
Δύσεως, διεμορφώθη θετικώς η aρνητικώς ι':ν συσχετισμφ προς ηΊν 

σκέψη έκείνου. Σε μια εσχατη ανάλυση τό πεπρωμένο του κόσμου 
προσδιωρίσθηκε μετα aπό τη μεγάλη εiσβολη που έπιχειρε'lται ηδη 
aπό τόν Μεσαίωνα, με το πνεuμα του 'Αριστοτέλη στη ΔυτιΚll φιλο
σοφία, έννοω την καθηγεμόνευση τfjς δυτικi'jς πνευματικής ζωης καi 
δη των θετικών 'Επιστημών, τi'jς Λογικi'jς aπό την 'ΑριστοτελικΊΊ 
σκέψη. 

Ό 'Αριστοτέλης εζησε, καΟιΟς ξέρουμε, στον αiώνα που πολιτικα 
11 Έλλας ένοποιείται καi άρχίζει ηΊν πορεία της προς τα εξω, με τόν 
μεγάλον εκεινον βάρδο των στρατοπέδων καi τον μεγάλο όραματισηΊ 
τi'jς Έλληνικi'jς καi της παγκοσμίας έvότητος, τόν Μέγα 'Αλέξανδρο. 

Καi οί δύο,' Αριστοτέλης, ό δάσκαλος, καi 'Αλέξανδρος, ό μα0ηη1ς, 
εδωσαν τό μεγάλο τους εργο μέσα σε μιό. 12ετία. υΟταν ό 'Αριστοτέλης 
κατέβηκε ση)ν ΆθΊ1να, η)ν ίδια χρονιά, aκριβώς λίγο πρίν, εΙχε ξεκι
νήσει ό 'Αλέξανδρος γιό. τό μεγάλο ταξίδι του σηΊν 'Ανατολή, δταν, 
δπως γράφει ό 'Αρριανός, «πόθος κατέλαβεν 'Αλέξανδρον iδείν 'Ασίαν». 
την ίδια aκριβως έποχη ό 'Αριστοτέλης έρχεται στην παλαια πόλη των 
σπουδών του, την' Αθήνα, δπου είχε περίπου 20 χρόνια κοντa στον Πλά
τωνα. 'Όταν εlχε πρωτοέλθει aπο το Βορρϊ:ί i'jταν ήλικίας 17 έτών καi 
δταν εφυγε aπό τόν Πλάτωνα, i'jταν 38 έτcον. Μακρι'ι θητεία σπουδi'jς καi 
οργανώσεως τi'jς σκέψεώς του. 

(Σ' αυτόν δε aκριβώς τό χώρο που εΙ ναι 11 σημεριν1) Βουλ1Ί μας, ύπο
τίθεται δτι είναι -καi ύπάρχουν ενδείξεις- τό Λύκειο του 'Αριστο-

11 



τέλους. 'Από έδcο καi πρός 'Ανατολάς, προς τοuς Άμπελοκ1)πους, ύπο
τίθεται δτι εΙ ναι τό Λύκειο του 'Αριστοτέλους). 'Εδώ πράγματι ό μέγας 
φιλόσοφος aποκορύφωσε σε σύστημα μέγα, κάθε τι που εχει εισαγάγει 
11 Έλληνικι) Σκέψη, aπό τόν 'Όμηρο καi τοuς 'Ίωνες φιλοσόφους ώς 
τόν Πλάτωνα καi κάθε τι, ποu ό 'ίδιος μέσα aπό ενα <'ισταμάτητο καi 
τιτάνειο πνευματικο &.γωνα ε1χε συλλάβει, είχε διατυπώσει. Όργανό 
του, i1 συνομιλία, ό διάλογος καi δ1) δ διάλογος έν περιπάτφ κυρίως 
-«Περιπατικι) Σχολ1)»- καi συγχρόνως i1 διδασκαλία ό.πό καθέδρας. 
'Εδώ έπίσης στό Λύκειο έγράφησαν τα μεγάλα του συγγράμματα καi 
δll έπανειλ ημμένες μορφές i1 εκδόσεις. 

* :;: * 
τα συγγράμματα του 'Αριστοτέλη διαιρουνται καθως ξέρουμε σε 

τέσσερις κατηγορίες, ση) λογική, στα μεταφυσικά, στα κοινωνικά καi 

1Ίθικά καi στά φυσικά. 
'Υπάρχει ενα πνευματικό κλΊμα U.λλά καi μία θεμελιώδης διανοη

τικι'] θέση ποu δένει εις δλον την φιλοσοφία του 'Αριστοτέλη. 
Καi πρωτον αuτό που τl)ν διακρίνει, εΙ ναι ΙΊ πίστη στην λογικil, 

δηλαδη ή πίστη σε μία aνθρώπινη δύναμη ποu αντιστέκεται στό δόγμα, 
που aντιστέκεται στό δεδομένο, ποu aντιστέκεται στό συναίσθημα, ποu 
aντιστέκεται στην συγκίνηση. Ή λογικ1) εΙ ναι έκείνη, ποu i1 σωση) 
aναγνώριση Kal ή Cίσκ:ησή της, tδωσε νέα τρΟΠll στ1) μοlρα τοί\ ιiνθρώ
που μέσα στον κόσμο καi τόν aπελευθέρωσε aπό τό δόγμα. Καi τούτο 
aκριβως εΙναι «aνακάλυψη» θά tλεγα γενικώτερα τών Έλλi1νων. 

Καθrbς γνωρίζομε, ll ίστορία των aνθρώπων πρiν aπό τοuς 'Έλλη
νες κυλάει για έκατομμύρια, θά tλεγα, χρόνια, γιά έκατοντάδες χιλιά
δες χρόνια, μέσα ση)ν έπανάληψη του 'ίδιου ψυχοδιανοητικου μηχα
νισμοί\. Ό CίνΟρωπος ζη κάτω &πο η)ν τυραννία του δόγματος, τοϋ δε
δομένου, i1 κάτω aπό τ1)ν τυραννία του τρόμου καi κάτω άπό τι)ν τυ
ραννία τfjς δυνάμεως, τi'jς (ινθρωπίνης καi τi'jς φυσικi'jς δυνάμεως. 
<Ερμηνεύει τό σύμπαν κατα τρόπο μυθικό, δπως έρμηνεύει καi την 
ζω1) κατα τρόπο εξ i'σου μυθικό. Δεσπόζει σ' δλη αύη) η) στάση 

ή ομοιομορφία του δογματικοί\ στοιχείου καi παρά τl)V ποικιλία των 
κοινωνιων καi τiς εξελίξεις aνθρωπίνων σχέσεων καi τεχνολογικων 
μέσων, κατά βάθος ύφίσταται στάσις. 'Έως δτου σε μιά στιγμ1) καi ένω 
όλη αύτ1) 11 πορεία αίώνων ακινητούσε κάπου, σέ μιό. γωνια τf]ς γης 
μερικοi άνθρωποι, ί5ψωσαν τιΊν σκέψη τους ενάντια σ' αuηΊν ηΊν 
έρμηνεία του κόσμου, του σύμπαντος καi εiς αuη)ν ηΊν έρμηνεία της 
ζωf]ς. Καi εΙπαν «μι1 περαιτέρω». Τώρα εΙναι καιρός να ξαναδουμε 
τό παν, φύση, ζωiι θεό, νόημα τi'jς ζωης έκ νέου aπ' ιiρχi'jς καi με όργα

νο τη λοyικ11. 
Aun) εΙναι μια άπό τiς μεγαλύτερες επαναστάσεις στην ίστορία 

του άνθρωπίνου γένους, δτι τώρα δηλαδl) ό άνθρωπος ανακαλύπτει 
πράγματι τόν έαυτό του. Τούτο πρωτογίνεται μέ τι) ν φιλοσοφικη tρευνα 
τών φιλοσόφων τi'jς Μικρδ.ς 'Ασίας - τών κοσμολόγων φιλοσόφων. 
Καi αuηΊ εΙναι 11 μεγαλύτερη <«Ίνακάλυψη» του έλληνικοϋ πνεύματος, 
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του 'Έλληνος. ΈπανατίΟεται ή ζωή. Μαζi με αuτο ώς λογικό παρακό
λουθο καi cbς λογικό επίσης σύστημα ερχεται καi ή Δημοκρατία. Γιατi 
ή Δημοκρατία ερχεται μαζi με ηΊν εκρηξη τi'jς λογικης. uοταν οί άν

θρωποι ε1παν δτι πρέπει να εξετάσουν κάθε τi που εlναt εξω καi κάθε τi 
που εΙ ναι μέσα λογικώς, σκέπτονται συγχρόνως δτι κάθε τi που ιiφορί'ί
δλους μας, πρέπει να εξετάζεται ιiπο δλους μας για να εχουμε μία aπό
φαση δλων μας. Αuτό, το κοινόν που συσκέπτεται, για να βγάλη 
κοινές aποφάσεις, γιιi κοινιi θέματα, εΙναι aκριβ&ς 11 ανακάλυψη της 
Δημοκρατίας. Είναι ή &ρα που λέει ό άνθρωπος «οχι» στη δύναμη καi 
στό δόγμα καi λέγει «ναi» στον διάλογο, στό διαλέγεσθαι, που όδηγει: 
η οφείλει να όδηγfί στην όμαλ1Ί κοινωνικη συμπεριφορά. Αuτά, λοιπόν, 
δλα κορυφώνονται με την μεγάλη σταδιοδρομία των :Ελλήνων φιλο
σόφων καi δη με την «&.ποθέωση» του πρωτείου της λογικfjς, ή όποία 
1)ρευνήθη συστηματικα καi aπετέλεσε βάση δλων των .επιστημ&ν 
με το εργο του 'Αριστοτέλη. 

Το πρωτο αuτό μεγάλο γεγονός που καθιερώνει καθολικα πια ηΊν 
λογιΚ1l σaν ενα aνεκτόπιστο οργανο ση)ν πορεία του παγκοσμίου πνεύ
ματος, ξανασημειώθηκε εξ 'ίσου σφοδρα σηΊννεώτερη Εuρωπαϊκη ίστο
ρία. Τό τονίζω άπλ&ς τουτο μονολεκτικά, γιατί θέλω να εΙμαι σύντομος. 
Μετιi την επικράτηση του χριστιανισμου ση)ν Δύση -καi η)ν 
εγκατάσταση aργότερα των νέων φυλων στο δυτικό χωρο- τό μεγάλο 
σύστημα του παπισμου τίθεται, μετά ιiπό πολλές ταλαιπωρίες, σε μιcι 
καλα cbργανωμένη κίνηση για την επικράτησή του καi ηΊν οργάνωση 
των νέων κοινωνιων, κατορθώνει δχι μόνο να κυβερνα μά καi να 
καθορίζει όλόκληρη την ζω1Ί έκατομμυρίων aνθρώπων, που τους δίδει 
κοινη γλώσσα καi τους ένοποιει κάτω aπό τό πολιτικό καi πνευματικό 
σκi'jπτpο του. Θα ελεγα δτι ή εκκλησία έκει Cιποκτα τα μεγαλύτερα 
δικαιώματα που aπέκτησε ποτε μέσα ση)ν ίστορία του κόσμου οίοδiΊ
ποτε cbς τώρα Σύστημα, καθcbς γίνεται ό κεντρικός πανίσχυρος μηχα
νισμός ό όποιος κατευθύνει όλόκληρη την ζω1Ί, ηΊν i]θικiι η)ν πο
λιτικΊΊ εξουσία καi ηΊν γνώση. Πρέπει να χορηγi1σει Ίτ εκκλησία 
την άδεια γιά η)ν γνώση. Καi για την ήθικ1Ί συμπεριφορά. Μα καi 
ll τέχνη, καi ή οικονομία καi τα πολιτικα συστήματα καi οί πολι
τικi;ς δυνάμεις βρίσκονται κάτω aπό ηΊν δική της, ένοποιουσα 
δύναμη καi κατεύθυνση. ΣηΊν πρώτη φάση, ό μέγας φιλόσοφος τfjς 
εκκλησίας είναι ενας UΕλλην φιλόσοφος, ό Πλάτων, που ιiρχίζει 
ηΊν επίδρασή του «μεταμφιεσμένος» σηΊν φιλοσοφία του Αuγου
στίνου. Πολυ λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν πόσο ενας καi μόνο άνθρωπος, 
ενα πνευμα, ό Αuγουστινος, «κουμαντάρησε» έπι 1000 σχεδόν 
χρόνια την σκέψη καi την ίστορία τfjς aνθρωπότητας. 

Είναι πράγματι σ1Ίμερα πολυ λίγο γνωστό, πόσο ή σκέψη ένός 
aνθρώπου διαπέρασε την σκέψη της Εuρώπης άλλα καi τi'jς Άνατολfjς 
καi εγινε ή κατευθύνουσα σκέψη του κόσμου δλου, εως δτου επfjλθε ll 
δευτέρα Έλληνικη «εiσβολ1Ί» στο εκκλησιαστικό σύστημα, ή «εiσβο
λη» του 'Αριστοτέλη. 
Ή φιλοσοφία του 'Αριστοτέλη ήταν βέβαια γνωστi] aπό τον 6ο-

7ο αi&να aλλιi σε περιωρισμένο βαθμό. Κάποτε δμως, σε κάποια στι-
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γμή, αναγκάσθηκε 'ή 'Εκκλησία να συμβιβασθfj μέ ττiν ανάγκη να χο
ρηγΊΊσει περισσότερο 'Αριστοτέλη. Τοuτο εγινε μt τi]ν εiσαγωγi] τi'jς 
Διαλεκτικης τοu Άplστοτέλη στο σύστημα της Παιδείας καi στο σύ
στημα της ερευνας. ΕiσαγωγΊ1 που εlναι aθέατη επανάσταση. Γιατi 
καθως 11 'Εκκλησία συμβιβαζόταν μέ τον 'Αριστοτέλη, ό όποιος γινό
ταν μέρος τϊjς Έκκλησιασηκης φιλοσοφίας, aνέκυπτε τό πρόβλημα, 
το θεμελι&δες, το όποιο i:γtνε θεμελι&δες πρόβλημα τf\ς Ει'Jρωπωκης 
μοίρας, αν ή πίστη -εννοcο το aλογο, τό συναίσθημα, ή διαίσθηση, ό 
φωτισμός, ή ενόραση- κατευθύνει τό πνεuμα προς τiς μεγάλες φυσικές 
καi ηθικές ιΊλi1θειες 11 είναι καi ll λογική ΊΊ όποία συγχρόνως μπορεr να 
όδηγ1Ίσει προς τi]ν γεύση της ιΊ.λήθειας τόσο του θείου δσο καi του κό
σμου. Τό Δόγμα έκi1ρυσσε τ~Ίν πίστη. Ό υίοθετούμενος Άριστοτ~:λης 
κηρι'Jσσει τό)ρα ηΊν λογικ1J, cος κατάλληλο «οργανο γνά1σεως». 

Μέσα στά τείχη τfjς 'Εκκλησίας σημειωνεται ί:νας ορυμαγδός 
ό.πόψεων ό όποίο; επέπρωτο νa σφραγίσει ηiν πορεία της Δύσης. Τέ
λος γίνεται δ συγκερασμος των δύο ρευμάτων καi ό Θωμuς 'Ακiνό.της 
γίνεται ιbς συνθέτης των δύο, ό μέγας άρχων τi'jς σr:έψεως τi'jς Δύ
σεως καi τουτο σημαίνει δτι μέγας Ciρχων εγινε δ 'Αριστοτέλης 
-δ όποΤος δχι μόνον «έν μεταμφιέσει»- έν έρμηνείq.- aλλα αuτού
σιος ιbς «ό Φιλόσοφος» διαπερνα το εργο του 'Ακινάτη. 

'Όταν aναγνωρίστηκε, δτι καt ll λογtΚ1l μπορεΊ: να χορηγi1σει aλή
Οειες μέ τi]ν παρατήρηση καi τi]ν έμπειρία τόσο μl: τον 'Ακινάτη δσο 
καi μέ τους σκεπτικιστές, τον Δον Σκ&το, τον Ρογfjρο Βάκωνα, τον 
Γουtκλιφ κ.ά., τότε cίρχισε ή εκρηξη τfjς επιστήμης. 'Ολόκληρη ή 
επιστημονική πορεία της Δύσης οφείλεται σηΊν κοιτίδα του Άριστο

τέλη ll όποία διεπι'Jτισε το πνεuμα μέ τi]ν πίστη στi]ν λογικΊΊ του αν
θρώπου καi ηΊv πίστη στ1Ίν παρατήρηση. 

Ή λογική είναι τό κατ' i';ξοzΊΊν aνθρώπινο λειτούργημα. Αί'η1Ί ηΊv 
πίστη του 'Αριστοτέλη παρατηροuμε καi σε ενα άλλο ακόμη θέμα: ηΊν 
ΉΗθιι.:ή του, στην όποία είσερχόμαστε τώρα. 

Τό i]θικό γεγονός εlναι κατ' εξοχΊ1ν aνθρciJπινο γεγονός. 'Απ' δλα 
τα ζωα, ι'ιπο δλους τοuς ενόργανους όργανισμοuς μι'Jνο ό aνθρωπος εχει 
τό προτέρημα 11 την τραγωδία νrl λέγει «καλό» η «κακό», «έπιδοκιμάζω 
η aποδοκιμάζω», <&γκρίνω i) aπορρίπτο)». Καi μαζi τό δτι «πρέπει» 
να πράξω ετσι 11 «δέν πρέπει» νa πράξω aλλοιδ)ς. ΑuηΊ είναι ή εξαίρετη 
λειτουργία του aνΟρωπίνου πνεύματος. Βεβαίως καi το ζ&ο μπορεΊ: να 
εγκρίνει καi νό. απορρίπτει, να ελκεται καi να απωθεϊ:ται, να θέλει 11 να 
αποφεύγει. Κάποιον μηχανισμό επιλογfjς μπορουμε νa παρατηρήσουμε 
καί στοuς κατάηερους οργανισμούς. "Ομως ή μεγάλη περιπέτεια καi 

τό μεγαλεiΌ του aνΘρώπου, ιbς aνθρώπου, aρχίζει aπο ηΊν στιγμ1i 
που αuτό τό «πρέπει», καi αuτό τό «θέλω» η «aπορρίπτω», «έγκρίνω» 
11 «aποδοκιμάζω», οφείλει να στηριχθfi εt\λογα, σηΊν λογικ1). Τοuτο 
ι'ιιφιβ&ς διακρίνει το ζωο aπό τον άνθρωπο. 

Ό 'Αριστοτέλης ηταν δ πρ&τος πotJ μίλησε για την 1)θικ1Ί προαί
ρεση, που την βλέπει οχι ως άπλη βούληση, aλλα ώς λογικ1Ί iφοαί
ρεση, κατευθυντήρια τfjς πράξεως. Τώρα ή προαίρεση αuη), το «ι'ιπο-
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-δοκιμάζω» 11 «i:πιδοκιμάζω», πρέπει νιi προέρχεται aπό λογικες στα
θμίσεις, &.πο λογικες εκτιμιΊσεις για να εlναι δυνατόν να προχωρήσει 
Ό βίος καi ή συμβίωση. Αuτο εΤναι κανων βίου. 

Κα\. ω)το είναι 11 κοιτiς της δημοκρατί.ας πotJ συνάr.τεται με η) ν 
μεγάλη κοιτίδα ηΊς ανθρώπινης σκέψεω; καi τfjς ελευθερίας τfjς βου
λιΊσεως. Βοί!i .. ηση, λέγει ό 'Αριστοτέλης, ΠOtJ βρίσκεται κίιτω &.πο τον 
τρόμο του δόγματος i1 &.πο τον τρόμο του (lλόγου είναι τόσο επικίνδυνη, 
·δσο επικίνδυνο εlναι ενα φυσικο στοιχεΙο, μία πράξη τfjς φύσεως. 

Τέλος, aνάμεσα στ&. iiλλα θεμελιώδη χαρακτηριστικfλ τfjς φιλο
·σοφίας του , Αριστοτέλη που aν1Ίκοuν στον 'ίδιο ΚίJκλο χαrακτηpιστι
κό)ν που προσπαθ& να περιγράψω, δηλαδ1) την πίστη του 'Αριστοτέλη 

-στον άνθρωπο καi στη λογικ1) πρέπει να σημειώσω ενα τρίτο χαρακτη
ριστικό: εlναι ή εμπιστοσύνη, που συνάδει προς η)ν λογικfι στην πα
ρατήρηση του aνθρώπου. Ί-1 παρατ!Ίρηση, οί αισθήσεις του Cινθρό)ΠΟυ 
αναγνωρίζονται τώρα καi αuτοi ίος οί αξιόπιστοι χορηγοi τfjς Cιλή
θειας. Γιατi καi μέσα Cιπο τiς αiσΘijσεις μπορεΙ να χορηγεtται ΊΊ ι'ιλi)
θεια προς τον Ciνθρωπο. Τουτο βεβαίως δεν σημαίνει δτι δλοι βλέ
πουν την άλιΊΟεια. Σημαίνει πάντως δτι ό πνευματικΌς οργανισμός 
επεξεργάζεται αuτ6 που είσά"{ει καi ή παρατήρηση καi δτσι φΘάνει 
σε γνώση δχι μόνο φυσικ&ν &.λλιi ιiθικcον aληθειc!Ν. 'Έτσι φθάσαμε 
ση)ν 'Αναγέννηση της Δύσεως, μιιΊ i:ποχίι δπου 6 δ.νθpωπος καi ot 
·αiσθήσεις του καi ή λογικιΊ τοu ξαναρχίζουν νέα εποχή, απελευθε
ρώσεως από τό Δόγμα. 

Κατ&. συvι::πεια με ηΊν παρατήρησ1i, τιΊν φυσικιΊ παραη1ρηση, τιΊν 
aνθρώπινη παρατήρηση, έγκάθίσταται στον χ&ρο της ι'ι.λijθειας ενας 
aλλος μηχανισμός του <'ιvθρωπίνου πνεύματος: 11 πι:φαηΊρησις καi ή 
·σημασία τi'jς αiσθήσεως ώς μεθόδου Δπαφfjς μ~: τον εξωτερικό καi Δσωτε
ρικό χ&ρο. Συνδυάζοντας τα δύο, δηλαδη ηΊν παρατήρηση aφ' ένός καi 
την λογικιΊ uφ' έτέρου, Οιi δεΤτε πόσο cινΟρώπινο γίνεται το βασικό 
στοιχειο τi'jς φιλοσοφίας του 'Αριστοτέλους. 

Βεβαίως για νa ξαναγυρίσω στο f]θικό θέμα, ή έλευθερία η"jς προ
Ηιpέσεως καi ή πίστη στη διαλεκτικιΊ ύπάρχουν καi. στον Πλάτωνα, 
uλλα ύπάρχουν μεταξυ των δι)ο φιλοσόφων ουσιώδεις διαφορές, που 
δεν θέλω να τiς αναφέρω, διότι δεν πρόκειται να κάνω τώρα έδω φιλο
σοφικ1) aνάλuση, αλλα νό. π& λίγα λόγια εiς την σκια καi το πνευμα 
του μεγάλου ανδρός. 

* * * 
ΥΗΟελα πάντως με αuτες τiς παρατηρilσεις να τόνίσω μόνο συνο

πτικως τα μεγάλα χαρακτηριστικά, τα όποία κατα ηΊν γνίομη μου ξε
·χωρίζουν τον 'Αριστοτέλη aπό τους δ.λλους φιλοσόφους καi να τονίσω, 
οτι χωρiς τiιν εiσβολ1) του 'Αριστοτέλη εις την σκέψη της Δύσεως, 
ιΊ επιστi1μη δεν θα εΊχε πάρει τον δρόμο που πι"jρε δταν aκριβ&ς 11 
εiσβολ11 εκείνου προκάλεσε την ~κρηξη τfjς λογικι"jς καi εδωσε 
iδιαίτερη φορα στην ίστορία του κόσμου καθwς aρχισε η)ν νεώτερη 
-πορεία της ή φυσικι) έπιστήμη : ό Κοπέρνικος πρwτα χρησιμοποιών-
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τας την παραηΊρηση καi τ1)ν λογικ1), dρχισε ν' ανακαλύπτει iiνα 
νέο σύμπαν. Καi aκολουθοuν ό Μπρουνο, ό Καiπλερ, ό Γαλιλα'ϊος 
καi ό Νεύτων. Είναι ll πορεία τfjς λογικfjς, aπηλλαγμένης aπο 
τα δεσμό. της καθοδηγήσεως καi της πίστεως. Ή βραχώδης κοίτη τfjς 
μεγαλειώδους πορείας τi'jς φύσεως εΙ ναι το πνεuμα του' Αριστοτέλους. 

Τελειώνω, λέγων δτι ήταν έκεί κατa τον 13ον αiωνα μέσα στ&. 
τείχη τi'jς παιδείας, που στα μονασηΊρια τi'jς Δύσεως αποφασίστηκε ll 
νέα πορεία τfjς Εt.Jρώπης καi 11 μοϊ'ρα των ευρωπαίων καi του νεώτερου 
κόσμου. Καi Ίl aπόφαση ήλθε μόνη της δταν δ 'Αριστοτέλης εiσi'jλθε 
για δεύτερη φορa ση)ν ίστορία τi'jς aνθρωπότητας. Αuτό εiναι το 
χρέος του νεωτέρου κόσμου στον Μέγα UΕλληνα του ΈλληνικουΒορρίi. 

Κύριοι Βουλευταί. ΕΙμαι ευτυχής, διότι εiς έμε τον ταπεινό, έδόθη 
ή ευκαιρία να μιλήσω για το εργο του 'Αριστοτέλη ένώπιον της Βου
λi'jς των Έλλήνων. 

Σας εuχαριστω. (Χειροκροτήματα έξ δλων των Πτερύγων). 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (ΔημiΊτρως Γ. Παπασπύρου). 'Εκ μέρους τi'jς Νέας 
Δημοκρατίας, δ κ. Κωνσταντiνος Καλλίας εχει τον λόγον. 

ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ ΚΑΛΛΙΑΣ. Κυρίες καi κύριοι συνάδελφοι, 
τύχη uγαθη έπεφύλαξε στην δεύτερη Βουλ1) τi'jς Έλληνικ1"jς Δημο
κρατίας, καθcbς συμπληρώθηκαν, μέσα στό 1978, 2.300 χρόνια aπό τόν 
θάνατο του μεγάλου Σταγειρίτη, τό προνόμιο, δικαίωμα καi καθ1"jκον 
μαζί, να τιμήση με βαθύτατο σεβασμό καi cιπέραντο θαυμασμό τό εργο 
καi. την μνήμη ένος παγκόσμιας ακτινοβολίας καi αναγνωρίσεως κορυ
φαίου τοu Έλληνικου Πνεύματος, του 'Αριστοτέλους. 

[Ή μικρl) ίστορία τfjς σημερινης εκδηλώσεως εΤναι Ιi έξης : 
Στον Πρόεδρο τfjς Βουλfjς aπέστειλα η)ν 25 Μα'fου 1978 η)ν ακό

λουθη έπιστολ1) που δημοσιεύθηκε στά Πρακτικά τfjς Βουλi'jς της 
iδίας ήμέρας : 
«Κύριε Πρόεδρε, 

'Όλος ό κόσμος θ&. τιμ1Ίση τό πολύτιμο εργο καi το ασυγκριτο 
ί\ψος του 'Αριστοτέλους έφέτος, που συμπληρώνονται 2.300 χρόνια 
aπο τον θάνατό του. 

Ή σημαντικώτερη έκδi1λωση, πιστεύω, δτι θα εiναι το παγκό
σμιο συνέδριο «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», που συνέρχεται στη Θεσσαλονίκη 
aπό 7-14 Αυγούστου. 'Οργανώνεται aπό την Έλληνικ1) Πολιτεία 
καi η)ν UNESCO μαζi καi προεδρεύεται ή τιμητικη επιτροπή του 
aπό τόv Πρόεδρο τfjς 'Ελληνικi'jς Δημοκρατίας». 

(Ή συνέχεια τi'jς έπιστολi'jς εχει ώς έξfjς) : «Νομίζω, έν τούτοις, 
δτι θa πρέπει καi ll Βουλη τι!}ν Έλλi1νcόν νa μετάσχη στον έορτασμό, 
όρίζοντας μι&. συνεδρίαση, πρiν η μετα aπό τiς διακοπές της, γιά 
νa έξαρθfj tδιαιτέρως ή πολιτικi) καi ll πολιτειολογικ1) πλευρό. τού 
εργου του. 

Στηρίζω η)ν πρότασ1Ί μου στiς (ικόλουθες σκέψεις : 
1. Ό 'Αριστοτέλης, aπό τα Στάγειρα τfjς Μακεδονίας, aληθινη 

δόξα η"jς πατρίδας μας, ύπfjρξε οχι μόνον ό μεγαλύτερος πολιτικός 
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φιλόσοφος δλων των έποχων, άλλα καi ό θεμελιωη1ς η"jς πολιτικfjς 
επιστήμης. ΚαθιΟς δε είχε όχι μόνον θεωρητικές, όλΜ καi πρακτικές 
συλλήψεις, διέστειλε τό έφικτό άπό τό dριστο καi προσπάθησε νά 
άξιοποιΊΊση τόν κοινό νου καi η)ν πείρα των αιώνων καθώς καi νά 
συμφιλιώση τό Ιδανικό μέ η)ν πραγματικότητα. 

2. · Ό Άριστοτέλ ης εΙ. χε έγ.κύψει στ ι) ν μελέτη δλων των πολι
τευμάτων τfjς έποχfjς του καi aξιοποιήσει τα συμπεράσματα τfjς 
όλοκληρωμένης εποπτείας καi τfjς συγκριτικfjς μελέτης των. 

3. Ό 'Αριστοτέλης είχε κηρύξει επιγραμματικό. την άξία τfjς 
νομιμότητος καi η)ν ύπεροχι) τοu νόμου. «Οuκ l:ωμεν aρχειν άνθρω
πον, &λλα τόν νόμον» ('Ηθικά Νικομάχεια V, 6,5). 

4. Ό 'Αριστοτέλης, τέλος, διεκήρυξε δτι μόνον 11 συνταγματικ1) 
διακυβέρνηση συμβιβάζεται με ηΊν aξιοπρέπεια του πολίτη καi έξε
δΊΊλωσε η)ν προτίμησ11 του, ώς πρός τόν τρόπο οργανώσεως καi διοι
κήσεως του κράτους, προς την μορφη τfjς «Πολιτείας», δηλ. μιας 
μετριοπαθοuς Δημοκρατίας. Ώς συνταγματικι) διακυβέρνηση (πιο τόν 
'Αριστοτέλη ένοείτο εκείνη, που ι'ιπέβλεπε στι)ν εξυπηρέτηση των 
γενικών συμφερόντων καi προϋπέθετε η)ν κυριαρχία του νόμου καi 
την στήριξη τfjς εξουσίας έπάνω στι)ν θέληση του Λαου. 

Μεγάλοι επιστήμονες η"jς έποχfjς μας, έχουν χαρακτηρίσει ώς 
άθάνατο ολο γενικα τό έργο του 'Αριστοτέλη καi εiδικώτερα τα 
«Πολιτικά» του. 

Εuτυχης συγκυρία χάρισε στη σημεριν1) Βουλι1, με η)ν συμπλ1Ί
ρωση 23 αιώνων άπό τό θάνατό του, την ευκαιρία μιας τιμητικl'jς εκ
δηλώσεως. Να έπωφεληθουμε αuτι"jς τfjς εuκαιρίας, έχω τfιν τιμη vu. 
προτείνω πρόc τό Σωμα, γιά να έκδηλώσωμε τό θαυμασμό μας πρός 
τό εργο του, τό σεβασμό μας πρός η)ν προσωπικότητά. του καi την 
έθνικ1Ί μας ύπερηφάνεια για την "Ελληνικι) καταγωγi1 του. 

Μέ πολλη εκτίμηση 

ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ Μ. ΚΑΛΛJΑΣ 

Βουλευτι)ς Εuβοίας» 

Τι)ν 15 'Ιουνίου 1981 δέκα πέντε Βουλευτi;ς ζητήσαμε, σύμφωνα 
μέ τό iiρθρο 40 παρ. 9 του Κανονισμοί) τfjς Βουλfjς, να συζητηθή 
ή πρ6τασή μου καi VU, ληφθfj aπόφαση. Κατα τιΊv συζήτηση έτόνισα 

' ')'-
τα ε.,ης : 

«Κύριε Πρόεδρε, μέ τι)ν συμπλιΊρωση 23 αiώνων aπό τό θάνατο 
του 'Αριστοτέλους ολος ό Κόσμος, δλη ll Άνθρωπότης τιμά τι)ν 
μνήμη του καi τό εργο του, τό όποιο εχει χαρακτηρισθ11 ό.σύγκρtτο 
καi Cιθάνατο. 

Ή παράκλησή μου είναι να εξουσιοδοτήση η Βουλη σας νό. όρί
σετε μια συνεδρίαση για ν&. τιμ1Ίση καi τό Έλληνικό Κοινοβούλιο 
τό εργο του '~ριστοτέλους, εiδικώτερα δέ ηΊν πολιτικ1Ί καi πολιτειακrΊ 
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πλευρ(λ του ί:ργου του. για τους έξης λόγους, τους όποίους μέ aπό

λυτη συντομία Θα εκθέσω : . 

Πρώτον, διότι εl:ναι ό μεγαλύτερος πολιτικός φιλόσοφος δλωv των 
εποχών. Δεύτερον, διότι ε\ναι ό Οεμελιωη)ς τfjς πολιτικi'jς έπιση)μης. 
Τρίτον, διότι διέστειλε τό έφικτό aπό τό άριστο καi ετόνισε η) 
σημασία του κοινοu νου, iδέες καi διακρίσεις που εχουν Ιδιαίτερη 
σημασία καi ιiξία iδίως στόν τομέα τi'jς ποληικijς. Τέταρτον, διότι 
εlχε έγκ.ύψει στη μελέτη δλωv των πολιτευμάτων τijς εποχfjς του. 
Πέμrιτον, διότι έκήρυξε ηΊν ι'ιξία της νομιμότητος. «Οuκ έ&μεν άρ
χειν ανθρωπον aλλ&. τό νόμον» εΊ:χε εiπfj. Καί, εκτον, διότι διεκΊ)
ρυξε την προτίμησf] του πρός ηΊ μορφη μιας μετριοπαθους Δημοκρα
τίας. 

Πρό ολίγων Ί)μερ&ν εlχα η)ν εύκαιρία να παρευρεΘώ σέ μια 

εκδi1λωση τfίς Οuνέσκο. στο Παρίσι. Είχε όργανωθη aπό ηΊv Οuνέ
σκο καi. τό Διεθνες Συμβούλιο τi'jς Φιλοσοφίας καi aπό πολλες χ&ρες 
aντιπρόσωποι ελαβαν το λόγο. Είμαι iδιαιτέρως ίκανοποιημένος 
διότι •1 πλέον οuσιαστικιΊ όμιλία, ηταν του ·Έλληνος 'Ακαδημα"ίκου 
'Ιωάννοι:ι Θεοδωρακόπουλου. Aun) ή έκδήλωση εγινε μέσα στα 
πλαίσια «διεθνους στρογγύλης τραπέζης», την όποία διηύθυνε μέ 
έξαιρετικ1) δεξιότητα καi μέ μεγάλο κ\Jρος η Έλληνικi'jς καταγωγfjς 
Πρόεδρος του Πανεπιστημίου τ&ν Παρισίων κ. Έλένη Άρβελέρ, 
τό γένος Γλύκατζη. Στην στρογγύλη τράπεζα μετεl'χαν aξιόλογοι 
aντιπρόσωποι πολλών Χωρών. 

'Ελπίζω, aξιότιμε κύριε Πρόεδρε, δτι Θα Θελ1)ση ή Βουλη να 
aποφασiση, σέ χρόνο, τον όποίο σείς Θα όρίσετε, να τιμήσωμε ηΊ 
μνΊ)μη το\J 'Αριστοτέλους καi τό ί:ργο του μέ ύπερηψcινεια εθνική, 
πνευματικΊΊ καi πολιτική». 

Την πρότασή μου ύποστι'1ριξαν έκ μέρους τοu ΠΑΣΟΚ, ό Βου
λευτi]ς κ. Σπυρ. Πλασκοβίτης καi έκ μέρους τοϋ ΚΚΕ ό Βουλευη)ς 
κ. Γρηγόρης Φcφi'i.κος. Τελικό, ό.νέλαβε ό Πρόεδρος τfjς Βουλi)ς να 
όρίση τόν χρόνο τljς τιμητικfjς εκδηλώσεως για τον 'Αριστοτέλη 
σέ συνεννόηση με η)ν Κυβέρνηση καi δλα τa πολιτικιi Κόμματα. 

Τ:Ίν avάγκη να γίνη η συζήτηση πρiν άπο ηΊν λήξη τοϋ ετους 
1978 ύποστηρίξαμε μαζi με τόν Πρόεδρο τfjς ΕΔΑ κ. 'Ηλία Ήλιου 
κατιi τψι συνεδρίαση τfjς 6 Δεκεμβρίου 1978. Αuτιi προηγιΊΘηκαv 
Τl)ς σημεpινfίς έκδηλώσεως]. 

Ό 'Αριστοτέλης γεννήθηκε τό 384 π.Χ. στα Στάγειρα τi'jς Χαλ
κιδικi'jς. Ή μητέρα του Φαιστiς κατrπετο ιiπό την Χαλκίδα. Ό πατέρας 
του Νικόμαχος κατήγετο aπό τα Στάγειρα κα,ί ηταν φίλος καi γιατρός 
του βασιλέως τfjς Μακεδονίας 'Αμύντα του 2ου. Ό Νικόμαχος πέθανε 
ένωρίς, καi τόν 'Αριστοτέλη ανέλαβε εvας aξιωματικός τfjς Auλfjς, 
δ Πρόξενος, ό δποiος τόν εστειλε σε 1Ίλικία 17 έτ&ν, το 367, σηΊν 
ΆΟήνα, να μαθητεύση στην 'Ακαδημία τοϋ Πλάτωνος. 'Εκεί εμειvε, 
μέχρι τον θάνατο τοϋ δασκάλου, τό 348, ση)ν άρ;cη ώς μαθητης καi 
aργότερα ώς άνεξάρτητος ερευνητής. 
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Τό 348, φεύγει μαζi μέ τόν Ξενοκράτη καi εγκαθίστανται καi οί 
-δύο στην 'Άσσο τfjς Τρωάδος, δπου ό 'Αριστοτέλης συνάπτει στενές 
σχέσεις μέ τόν τύραννο μιας γειτονικης πόλεως, του 'Αταρνέως, τόν 
Έρμεία, του όποίου μάλιστα την ανεψιό. καi θετη κόρη Πυθιάδα, ελαβε 
ώς σύζυγο. ΣηΊν νΑσσο ό 'Αριστοτέλης μέ τόν Ξενοκράτη τό 347 συναν
τουν δύο ι'iλλους μαθητές του Πλάτωνος, τόν ΥΕραστο καi τόν Κορίσκο. 
Τό νέο, που εφερναν ό 'Αριστοτέλης καi ό Ξενοκράτης, ηταν οί τελευ
ταϊ:ες ερευνες τfjς 'Ακαδημίας καi πρό πάντων οί πολιτικές iδέες του 
Πλάτωνος, aπό τό τελευταϊ:ο του εργο, το\)ς Νόμους ,που είχαν εκδοθi'Ί 
ιiμέσως μετα τόν θάνατό του. 

ΥΕτσι οί τέσσαρες μαθητες του Πλάτωνος ίδρύουν σηΊν "Άσσο 

ε να εlδος 'Ακαδημίας. 

'Όταν τό 344 ό Έρμείας φονεύεται aπό τόν βασιλέα η"jς Περσίας, 
ό 'Αριστοτέλης βαθύτατα λυπημένος, φεύγει καi εγκαθίσταται στην 
Μυτιλ1Ίνη. Λίγο κατόπιν, τό 342, τόν προσκαλεΊ: ό Φίλιππος ση)ν Πέλ
λα για να αναλάβει τήν συμπλήρωση τfjς μορφώσεως του' Αλεξάνδρου. 
ΆΗ μαθητεία του 'Αλεξάνδρου διαρκεϊ: μόνον δύο εως τρία χρόνια, γιατi 
από τό 340 ό Φίλιππος aπασχολεΊ: τόν γυιό του σε κρατικές ύποθέσεις. 

Βεβαίως, παρα τiς aσχολίες του, ό 'Αλέξανδρος εβλεπε συχνα τόν 
δάσκαλό του καi μετα την λ1Ίξη τfjς μαθητείας του. Γι' αuτό ό μελετη
της του 'Αριστοτέλη Octave Haιηelin λέγει δτι ό 'Αριστοτέλης «Εμεινε 
όκτω χρόνια κο ντα στόν 'Αλέξανδρο», ό όποΙος μάλιστα είναι αναμφι
σβήτητο δτι τον βοήθησε ι'φγότερα πάρα πολU στiς ερεύνές του. 

Τό 335 ερχεται ό 'Αριστοτέλης στήν 'Αθήνα καi ίδρύει η)ν Σχολή 
του, τό «Λύκειον» στους πρόποδες του Λυκαβηττου. Εlναι τώρα τα 
χρόνια τών εντατικών ερευνητικών καi συγγραφικών δραστηριοτήτων 
του. ΤΙ) ν ερευνα βοηθεϊ: ιiπό μακρυα ό , Αλέξανδρος μέ την αποστολ1) 
έπιστημονιιωυ ύλικου, που συνελέγετο aπό συνεργάτες του Άριστο
τέλους, οί δποϊ:οι τόν συνώδευαν, aλλα καi μέ σοβαρώτατη οiκονομική 
ένίσχυση. 'Από τα λάφυρα της Άνατολfjς ύπολογίζεται δτι του εστειλε 
τό τεράστιο ποσόν τών 800 ταλάντων. 

την έποχι) έκείνη ή Άθi1να είχε γίνει προτεκτορδ.το τiΊς Μακε
δονίας καi μέ τόν 'Α ντίπατρο, στόν όποιο είχε αναθέσει δ 'Αλέξαν
δρος ηΊ διακυβέρνηση της Μακεδονίας καi τfjς άλλης Έλλάδος, ό 
'Αριστοτέλης είχε έγκά.ρδιες σχέσεις. 

Τό 323 ή εt:δηση του θανάτου του 'Αλεξάνδρου προκάλεσε σηΊν 
'Αθήνα την εκρηξη μιας κινήσεως, που εlχε aρχίσει δύο -τρία χρόνια 
προηγουμένως, εναντίον τών Μακεδόνων. Ή 'Εκκλησία του Δήμου 
είχε κηρύξει τόν πόλεμο γιά τήν ελευθερία δλόκληρης τfjς 'Ελλάδος 
καi οί Μακεδονικές φρουρές έξεδιιοκοντο aπό διάφορες πόλεις. Φυ
σικα τό πρόσωπο έναντίον του δποίου έστρέφετο ή κίνηση ηταν ό 
Άντίπατρος. Ό 'Αριστοτέλης, στενός φίλος του Άντιπάτρου, για ν' 
aποφύγει την δίωξη για aσέβεια καταφεύγει στην Χαλκίδα, aπό την 
όποία κατήγετο ή μητέρα του Φαιστ:ίς, ιiλλά καi iΊταν, κατά τήν επι
κρατέστερη γνώμη, ή Μητρόπολη τών Σταγείρων, τfjς γενέτειράς του. 
'Εξ ι'iλλου στην Χαλκίδα είχε καi κτfjμα aπό την μητέρα του. 
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Ό 'Αριστοτέλης, δόξα της Έλλάδος καi του aνθρωπίνου πνεύ
ματος, μαθητης του Πλάτωνος καi δάσκαλος του Μεγάλου 'Αλεξάν
δρου, ύπi'jρξε Σταγειρίτης aπό τόν πατέρα του καi η)ν γέννησή του, 
'Αθηναίος aπό την παιδεία του καi η) ν κορυφαία περίοδο τfjς ζωής του, 
Χαλκιδαίος aπό την μητέρα του, η)ν καταγωγ1) τών Σταγείρων (που 
iΊταν aποικία τfjς Χαλκίδας καi τfjς 'Άνδρου), καi τόν τόπο του θανά
του του, πανέλληνας ώς πρός τό φρόνημα καi τους aποδέκτες της δι
δασκαλίας του, οικουμενικός aπό η)ν εuρύτατη διάδοση ,η) βαθύτατη 
έπίδραση, τη μακραίωνη διάρκεια καi τη σημερινη έπιρρο1) της διδα
σκαλίας του. 

Θά fιταν aδύνατο να aποτολμήσω παρουσίαση του Άριστοτελικοϋ 
θησαυροu με συντομία καi προχειρότητα. Θα περιορισθώ μόνον σε μια 
γενικώτατη θεώρηση καi τοποθέτηση του εργου του. Καi uστερα, έν

δεικτικα καi σποραδικa, eα αναφερθώ σε dψισμένα θέματα, που σχετί
ζονται iδίως με η)ν πολιτικη έπιστiηιη καi πράξη. 

Ό 'Αριστοτέλης ύπηρξε τό εuρύτερο καi πολυσχιδέστερο ϊeνεuμα 
δλων των έποχών, καθολικός επιστήμων, θα ελεγα πανεπιστilμων, μέ 
θαυμαστή πολυμέρεια ενδιαφερόντων. Ύπήρξε παμμέγιστος φιλόσο
φος, εvας άπό τους μεγαλύτερους στοχαστες δλων τών αiώνων καi πρω
τοπόρος έρευνηηΊς. Συνεδύαζε έπίσης ηΊν κριτικlΊ δύναμη με τι)ν οξεία 
παρατηρητικότητα καi ηΊν θεωρητικ1) σύλληψη με την έπιστημονικ1) 
έπαλήθευση. Άσχολi1θηκε με δλους τους κλάδους· του έπιστητοu καi 
σε πολλους τομείς της γνώσεως ύπηρξεν ίδρυτης νέων επιστημονικών 
κλάδων. Συνέγραψε περίπου 400 τόμους, aπό τους όποίους εχουν δια
σωθη περίπου τό ενα τρίτο. τα εύρεθέντα εργα του εχουν έκδοθfj συγ
κεντρωμένα καi aπό η)ν 'Ακαδημία του Βερολίνου σε δύο τόμους με
γάλου σχήματος με δίστηλες σελίδες, οί όποίες περιέχουν 118.000 στί
χους. 

τα συγγράμματά του εΙναι δύο κατηγοριών. τα προοριζόμενα για 
τό εuρύτερο αναγνωστικό κοινό καi τιΊ. λεγόμενα ακροαματικά, που 
προωρίζοντο για τους μαθητες τfjς σχολi'jς του. τα εργα που εφθασαν 
εως έμiiς είναι aπό τα τελευταία καi άποτελοuν συνήθως σημειώσεις 
άπό η)ν διδασκαλία του. Τό ϋφος αuτων είναι συμπυκνωμένο καi ή δια
τύπωσlΊ τους ακριβολόγος χωρiς διακοσμητικa στοιχεία. Έν τούτοις 
ό Κικέρων όμιλεϊ γιιΊ. <φεuμα χρυσής εuγλωττίας» καiγιa «aπίστευτη 
γλυκύτητα του λεκτικοί) τρόπου», γιατi φαίνεται δτι κρίνει τι'.ι. εργα της 
πρώτης κατηγορίας, aπό τα όποία εχουν διασωθη σήμερα μόνον απο
σπάσματα. των εργων αuτών τi]v λογοτεχνικη δύναμη έξαίρει καi ό 
διακεκριμένος 'Έλλην φιλόλογος Χαράλαμπος Φλωρfiτος. Πάντως στα 
εργα του δεν ύπάρχει ll iδεολογικl) εξαρση που περιέχεται σε κείμενα, 
δπως ό 'Επιτάφιος, δ όποΙος aποδίδεται στον Περικλή. Τό εργο δμως 
του Άριστότέλη εlναι «εκφραση μιCί.ς πνευματικfjς κινήσεως με ί5ψιστο 
δυναμισμό», δπως γράφει ό Albin Lesky σηΊν «'Ιστορία τfjς 'Αρχαίας 
Έλληνικfjς ·Λογοτεχνίας». 

Ό 'Αριστοτέλης αναγνωρίζεται ώς θεμελιωη)ς Ί:ης Λογικης, την 
όποίαν δρίζει ώς <(Οργανον», δηλ. ώς έργαλείο κάθε έπιστήμης, τfjς 
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Ψυχολογίας, τi'jς Μεταφυσικfjς καi της Πολιτικης 'Επιστήμης, την 
Όποία μάλιστα αναγορεύει ό)ς την ϋψιστη ήγετικη επιστήμη. 

'Επίσης αναγνωρίζεται ώς ό μέγιστος των πολιτικων φιλοσόφων 
καi ώς ό πρώτος συστηματικός συνταγματολόγος. Άναφορικα με αuτή 
του ηΊν ιδιότητα πρέπει να σημειωθη καi να εξαρθη οτι συγκέντρωσε 
καί μελέτησε 158 συντάγματα της εποχfjς του για να μπορέσει να οl.κο
.δομήσει επάνω σε εuρύτατες βάσεις το θεωρητικό οικοδόμημα τοϋ (φί
·στου πολιτεύματος (Lesky). 'Από τiς συνταγματικες αuτες μονογραφίες 
.διεσώθη μόνον ή «'Αθηναίων Πολιτεία», ή όποία φαίνεται δτι ύπfjρξε 
καi ή σημαντικώτερη. 

Ό «συλλογισμός» ε'ίναι ανακάλυψη του 'Αριστοτέλη. Καi ό κα
·θηγητης Paul Moι-aux, διευθυντl']ς του Άριστοτελικου Κέντρου τοu 
'Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου, γράφει σχετικά: «Πολύ 
σπάνια ση)ν ίστορία τών έπιστημ&ν συμβαίνει το κείμενο, στο όποιο 
πρωτοεμφανίζεται καi πρωτοεκφράζεται μία επισηΊμη, να σ.ντιπροσω
πεύει συγχρόνως το aπόγειο της επισηΊμης αuτης, πού κανένας δεν 
μπόρεσε να ξεπεράσει. Να ή συμβολ1Ί του' Αριστοτέλη στην συλλο
γιστικη με i-o εργο του «'Αναλυτικα πρότερα». Δύο περίπου αiώνες πα
λαιότερα ό Kant είχε παρατηρ1Ίσει δτι ή Λογικl'] τfjς iδικfjς του έποχfjς 
·δέν i'jταν καλύτερη aπό την ΛογικΊ) του 'Αριστοτέλους. 

Ό Πλάτων ιlποκαλοuσε τον μαθητil του 'Αριστοτέλη «νοuν» της 
'Ακαδημίας του. Ό ποιηη'jς του 6ου αiώνα Χριστόφορος Κοπτίτης τον 
.έχαρακηΊριζε «σοφίης πρόκον», δηλ. aρχηγό τfjς σοφίας. Ό Δάντης 
-στο «Συμπόσιό» του τον aποκαλεl, «ό φιλόσοφος», ώς τον κατ' έξο
χήν φιλόσοφο καi ό Rembrandt το 1653 του aφιέρωσε εναν πίνακα, πού 
παρουσίαζε τον 'Αριστοτέλη στοχαζόμενο μπροστό. στην προτομη τοi.ί 
·ομήρου. Ό Μάρξ, παρ&. τiς ριζικώτατες ιδεολογικές διαφορες πού 
τούς χωρίζουν, τον !:χαρακτήριζε cbς γίγαντα τfjς σκέψεως καi ό Paul 
Moranx ώς «θαυμαστη προσωπικότητα». Ό Herdeι- γράφει δτι ό Άρι
·στοτέλης «δεσπόζει (πνευματικα) σαν μονάρχης δλων των εποχδ)ν» και 
-ό Hegel δτι «ύπfjρξε iiνας dνδρας, δμοιο του όποίου καμμια εποχή δέν 
.εχει ν' aντιπαραθέσει». Στο τέλος του 4ου αiώνα ό Αuγουστlνος γράφει 
·στiς «'Εξομολογήσεις» του, για τον «Προτρεπτικό» του 'Αριστοτέλη, 
·του όποίου εχουν σωθεl μόνον aποσπάσματα : «Αuτό το βιβλίο dλλαξε 
τiς iδέες μου καi εστρεψε την προσευχή μου προς Σε Κύριε». Τον 8ο 
.αiώνα ό Ίωάννής Δαμασκηνός γράφει aξιόλογο εργο για την 'Οντο
λογία καi τη ΛογωΊ του Άριστοτέλ η. Καi το 1879 ό Πάπας Λέων ΙΓ' 
-συνιστci με την 'Εγκύκλιό του «Aeterni Patris» η) ν παραδοχ1) του 'Αρι
·στοτελισμου. Στούς iδεολογικούς aντίποδες, ό Λένιν τιμii βαθύτατα τήν 
-aντίληψη του 'Αριστοτέλη για τη φύση των μαθηματικων aφαιρέσεων. 

τέλος ό φιλόσοφος Πρόεδρος τfjς Έλληνικfjς Δημοκρατίας Κων
-σταντινος Τσάτσος, κηρ.ύσσοντας την εναρξη του Παγκοσμίου Συνε
·δρίου τfjς Θεσσαλονίκης, χαρακτήρισε τον 'Αριστοτέλη «πανίσχυρο 
νομοθέτη του πνεύματος πού &ρισε καi επέβαλε τiς μορφf:ς τfjς σκέ
ψεως του σε aπειράριθμους στοχαστες καi δια μέσου αuτών σε όλό
.κληρη την πολιτισμένη aνθρωπότητα>). 
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Φυσικα δέν θa ιiποπειραθώ νό. έξαντλήσω η)ν aτέλειωτη σειρa 
τών θαυμ(!στών του 'Αριστοτέλους. Περιορίζομαι στα ελάχιστα που 
ανέφερα. 

Καi τώρα ερχομαι σέ μερικa θέματα που συνδέονται μέ τι)ν πολι
τικη πράξη καi την πολιτικι) επιστήμη. 

α) ΥΕγραψε ό 'Αριστοτέλης πολύτιμο έργο ποu δμως δέν όλοκληρώ
θηκε η τουλάχιστον δέν διασώθηκε όλόκληρο. Τό εργο επιγράφεται 
«Πολιτικa» καi aποτελείται aπό 8 βιβλία, χαρακτηρίζεται δέ ώς «aθά
νατο». Δέν εlναι βέβαια Κllρυγμα δημοκρατικfjς ιδεολογίας, aλλα εlναι 
aξιοθαύμαστο εργο πολιτικ11ς φιλοσοφίας καi θεωρίας τfjς Πολιτείας,. 
καθci.Jς καi πλούσια πηγι) πολιτειακών προβληματισμών. 

β) Τονίζει ό 'Αριστοτέλης στ<'ι «Πολιτικά» του δτι ό aνθρωπος 
είναι ζώον πολιτικό, aλλα καi κοινωνικό καi οικονομικό. 

γ) Στό. «'Ηθικα Νικομάχεια» χαρακτηρίζει τι)ν πολιτικι) έπιστι'1μη 
ώς τι)ν Uψιστη ση)ν περιοχ1) του πpακτικου λόγου. 

Κατό. τον 'Αριστοτέλη ΊΊ πολιτικι) είναι «iΊ κυριωτάτη καi μάλιστα 
aρχιτεκτονικι) τών επιστημών ΙΊ δυνάμεων». Τι) ν θεωρεί ώς υπερέχουσα 
καi aπέναντι τfjς ijθικfjς ακόμη, aφου εχει ώς aντικείμενο να έξασφα
λίση την εuημερία δχι ένός aτόμου, &.λλa μιϋ.ς κοινωνίας στό σύνολό 
της. Καi η εξαρση αuτη γίνεται στα «Ήθικa Νιιωμάχεια», δηλ. σέ 
εpγο, που εχει ώς κύριο θέμα η)ν Ίiθικι) καi δχι τι)ν πολιτική. 

Καi προσΘέτει 6 'Αριστοτέλης δτι υπό η)ν έξουσία τfjς πολιτικfjς 
.είναι «αί έντιμόταται τών δυνάμεων, δπως ή στρατηγική, η οiκονομικΊ1, 
1l ρητορική», δτι αuτη χρησιμοποιεί τiς άλλες επιστfjμες, αuη) νομο
Θετεί τί πρέπει νό. πράττουν οί πολίτες καi άπό τί να άπέχουν, αuτfjς 
ό σκοπός περιέχει τους σκοπους τών aλλων, ό σκοπός της δέ είναι «τ' 
aνθρώπινον aγαΘόν». 

δ) Ό 'Αριστοτέλης δίδει στα Πολιτικά του Δ,/, 1289 α (17- 20) τόν 
cικόλουΘο έξαίρετο όρισμό του Πολιτεύματος «Πολιτεία μέν γαρ έστi 
τάξις ταίς πόλεσιν 11 περi τό.ς cίρχάς, τίνα τρόπον νενέμηνται, καi τί 
τό κύριον τfjς Πολιτείας καi τί τό τέλος έκάστης τfjς κοινωνίας έστίν». 

Ό 'Αριστοτέλης επίσης διακρίνει τους κοινούς νόμους aπό τους 
Θεσμούς, πού ι~αθορίζουν τό περιεχόμενο καi τι)ν μορφ1) του πολιτεύ
ματος. 

ε) Ό μεγάλος Σταγειρίτης διακρίνει τρία εΊδη πολιτευμάτων, η)ν 
Βασιλεία, τι)ν 'Αριστοκρατία καi η)ν Πολιτεία, δηλαδι) την Δημοκρα
τία. 'Αποκρούει όπωσδ1Ίποτε τiς παρεκβάσεις αuτών τών πολιτευμά
των, δηλαδι) την Τυραννίδα, τ1)ν 'Ολιγαρχία καi τι)ν 'Οχλοκρατία. 
Άλλa δεν ε'ίναι aποσαφηνισμένη η προτίμησ!1 του προς τό πολίτευμα 
τfjς Δημοκρατίας. 'Υπάρχουν aξιόλογοι έρμηνευτές που ύποστηρίζουν 
δτι η προτίμηση δέν στηρίζεται σέ κείμενα του 'Αριστοτέλη. 'Εν τού
τοις νομίζω δτι εμμεσα υποδηλώνεται ή προτίμηση. Ή έκδοχι) αuτη 
εχει πολλους ύποστηρικτές, μεταξυ τών όποίων καi τόν Jean Aubon
net, ό όποιος έκδίδει σε aρκετους τόμους τa «Πολιτικό.» του Άριστο
τέλη στην Γαλλικ1) σειρό. τών «Bclles LettΓes». 'Επίσης τόν Σοβιετικό· 
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ι'ικαδημαϊκό 'Άσμους, ό όποΙος επικαλεΙται τό ι'ικόλουθο χωρίο τών 
«Πολιτικών» (V, 1 1302 α) : «"Ομως δε aσφαλεστέρα καi aστασίαστος 
ll δημοκρατία τfjς ολιγαρχίας ... ετι δε ή εκ τών μέσων πολιτεία εγγυ
τέρω του διΊμου i1ι1 των ολίγων· flπερ εστιν ασφαλεστάτη των τοιούτων 
πολιτειών». 

Ό όρισμος πού δίδει στην Δημοκρατία, είναι ό ι'ικόλουθος «. .. δταν 
δε το πλfjθος προς τό κοινόν πολιτεύεται συμφέρον, καλεί: τό κοινόν 
δνομα πασών τών πολιτειών, Πολιτεία». (Πολ. Γ. 7, 1278 α 40- 42). 
Τι)ν λέξη πλfjθος ό J. Bartl1elemy Saint Hilaire, στι)ν εξαίρετη aπόδοση 
τών Πολιτικών πού εχει κάμει κατa τι'ι μέσα του 19ου αiώνα μεταφράζει 
ίος Ma.iorite, δηλαδη πλειοψηφία. Ό δε καθηγητι)ς Γεώργιος Βλάχος, 
χαρακτηρίζει η)ν Πολιτεία ώς τύπο πολιτεύματος μεταξύ συμμετοχικi'jς 
καi uντιπροσωπευτικfjς Δημοκρατίας. 

στ) Καi μέ το Διεθνες Δίκαιο aπασχολήθηκε ό 'Αριστοτ~;λης, οπως 
προκύπτει από το σύγγραμμά του με τον τίτλο «Τα δικαιόψατα των πό
λεων», στό όποίο είχε συγκεντρώσει διάφορες περιπτώσεις συρρύ.
ξεων μεταξύ 'Ελληνικών πόλεων. 

ζ) Ό καθηγητης ΔημιΊτριος Κυριαζi'jς - Γουβέλης στό εργο του 
«Συνταγματικόν Δίκαιον» aποδίδει στον 'Αριστοτέλη τιΊν πρόJη] aρχι) 
τi'jς Θεωρίας περi διακρίσεως των εξουσιών. την γνώμη του στηρίζει 
στι'ι «τρία μόρια», πού όρίζονται σαφέστατα στά Πολιτικα ( 1297 α 37 -
1298 α 3). 'Ιδού το κείμενο: «Εστi δι) τρία μόρια των πόλιτειων πασών ... 
εστι δε τών τριων τούτων εν μεν τι το βουλευόμενον περi των κοινων, 
δεύτερον δε το περi τι'ις αρχι'ις ... , τρίτον δέ τι το δικύ.ζον». 

η) 'Από τόν Άριστοτι~λη διακηρύχθηκε ή aρχη τi'jς συμμορφώ
σεως των aρχόντων προς τούς νόμους. «Τόν ϋ.ρα νόμον Ciρχειν αίρε
τώτερον μi'ί.λλον 11 των πολιτών ενα τινά., κατ:ι'ι τον αύτόν δε λόγον του
τον, καν ε'lς τινας Ciρχειν βέλτιον, τούτους καταστατέον νομοφύλακας 
καi ύπηρέτας τοίς νόμοι ς» (Π ο λ. 1287 α 1 8). 

Ο) Ό 'Αριστοτέλης aντιμετώπισε καi ανέλυσε με εμβρίθεια καi το 
πρόβλημα των επαναστάσεων καi τών πολιτικων ι'ιναταραχων. Άνε
ζilτησε τόσο τα γενικα αtτια (κοινωνικο - ψυχολογικα) δσο καi τα πε
ριστασιακά, καθwς καi τούς στόχους τών έπαναστάσεων. Πολiι aξιό
λογη εiσήγηση παρουσίασε επάνω στό θέμα ό ακαδημαϊκός Γεώργιος 
Μιχαηλίδης - Νουάρος στο Συνέδριο τi'jς Θεσσαλονίκης, έιπεταμένη 
δε καi πολύ σημαντικι) πραγματεία δγραψε ό 'Έλλην διδάκτωρ του 
Πανεπιστημίου των Παρισίων Γεώργιος Κοντογεώργης. 

ι) Ή μεσότητα εlναι l] πασίγνωστη ΆριστοτελικιΊ τοποθέτηση 
εστω και αν συχνα παρερμηνεύεται, δηλαδιΊ έρμηνείJεται οχ ι οπως πρέ
πει, i]θικι'ι καi λογικά, aλλι'ι μηχανικό. καi aφιλοσόφητα. 

'Ιδού ό όρισμός του 'Αριστοτέλη <(Εστι ν ϋ.ρα 11 aρετιΊ εξις προ
αιρετικι1, εν μεσότητι οuσα τi] πρός ήμας, ώρισμένη λόγψ κ:αi ω αν 
ό φρόνιμος όρίσειεν». Ή aρεηΊ ώς μεσότητα εχει τα {;ξι'jς zαρακτη
ριστικά : α) τi]ν προαιρετικότητα, β) τi]ν σχετικ:η μi; εμας μεσότητα, 
γ) τον καθορισμό aπό τον ορθό λόγο, δηλ. δπως οα τιΊν χαΘό.ψιζε 
ό φρόνιμος άνθρωπος. 
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Δεν είναι δηλαδη ή aρεη) το σημεϊ:ο τfίς ίσης aποστάσεως, aπό 
τά άκρα. Καi είναι μεν κατά τό οντολογικό της περιεχόμενο μεσότητα, 
όπως την καθωρίσαμε μόλις προ ολίγου, κατa τόν aξιολογικό της 
όμως χαρακτήρα δεν είναι συμβιβασμός, είναι κάτι τό aπόλυτο. 
Αuτό ύποστηρίζει καi. ό συγγραφέας τfjς μονογραφίας «'Αριστοτέλης» 
Κωνσταντίνος Γεωργούλης, άκολουθών τόν NICOLAI HARTMANN. 
Καi οί δύο έπικαλουνται το ακόλουθο χωρίο τών 'Ηθικών Νικομα
χείων : «Διό κατα μεν την οuσίαν καi τόν λόγον μεσότης έστiν ll αρετή, 
κατα δε τό aριστον καi τό εϋ άκρότης». 

Γενικώτερα ll μεσότητα του 'Αριστοτέλη είναι τό «μέτρον», 11 
«μετριοπάθεια>}, είναι iΊ αποφυγη του έξτρεμισμου. ΥΕτσι έξηγεϊ:ται 
ή προτίμησ11 του καi προς τiς μετριοπαθε1ς iδέες, πρός τiς μέσες 
περιουσίες καi πρός τiς μέσες τάξεις, τών όποίων τονίζει ττ)ν έξισορ
ροπητικΊi έπίδραση. 

Ό Σοβιετικός 'Ακαδημαϊκός Β.Φ. 'Άσμους, στην πραγματεία του 
«'Αρισωτέλης», καταπολεμεί μεν η)ν έκδοχη δτι ll μεσότητα εχει 
οίανδήπΟϊε σχέση με την μετριοπάθεια, δέχεται δμως δτι «το μέσο 
σημείο δεν θα τό βρουμε στό πλαίσιο του κακου, aλλα μόνο στό πλαί
σιο τοϋ καλοϋ· ώστόσο καi μέσα σ' αuτα τα πλαίσια είναι πάντοτε 
το ϋψιστο». 

ια) Ήθικα καi κοινωνικα εuπαθΙ)ς με τα κριη1ρια τfjς εποχfjς 
μας είναι ή τοποθέτηση τοϋ 'Αριστοτέλους aπέναντι τοϋ θεσμοϋ της 
δουλείας. Τό σχετικό κείμενο τών «Πολιτικών» δεν ικανοποιεί τiς περi 
έλευθερίας καi δημοκρατίας άντιλήψεις μας. 'Εξηγείται μόνον άπό 
την κοινωνικη καi οtκονομικ1) δομ1) της εποχfjς του 'Αριστοτέλους. 

Ή δε προβλεπόμενη aπό την διαθήκη του aπελευθέρωση των 
δούλων του είναι προσωπικη φιλάνθρωπη πράξη που δείχνει τό πολυ
πολυ πόσο είχε προβληματισθfj γύρω από τόν θεσμό τfjς δουλείας 
ό 'Αριστοτέλης. 

Πάντως οί5τε συνιστα οίlτε έπαινε[ τόν θεσμό τfjς δουλείας ό 
'Αριστοτέλης, δεν βρfjκα δμως κείμενο στο όποίο να επαληθεύεται 
ή γνώμη δ τι ό 'Αριστοτέλης στιγματίζει η) ν δουλεία, την όποία διετύ
πωσε ό Πρύτανις τfjς Παντείου Κωνσταντϊ:νος Δεσποτόπουλος κατα 
την διάρκεια τών συζητήσεων στό Συνέδριο τfjς Παντείου. 

ιβ) Έντελως aντίθετη πρός τiς σύγχρονες άντιλήψεις, Θα δλεγα 
aπαράδεκτη σήμερα, είναι καi 11 γνώμη του 'Αριστοτέλους για την 
aνισότητα μεταξυ ανδρωv καi γυναικών. 

Πρέπει να τελειώσω av καi δχω πλήρη έπίγνωση καi των άτε
λειων καί των έλλείψεων τfjς σύντομης αuτfjς όμιλίας μου. Πάντως 
δέν οφείλονται ούτε οί πρώτες ούτε οί δεύτερες σε ελλειψη θαυμασμου 
καi σεβασμοϋ πρός τον πνευματικό κολοσσό, που είναι ενας κορυ
φαίος πνευματικός όδηγός τfjς aνθρωπότητος, Cιλλα καί ενας θησαυρός 
της 'Εθνικής κληρονομίας μας. 'Αντίθετα ώς aνθρωπος αiσθάνομαι 
δέος δταν aποπειρώμαι να συλλάβω δλο τό πλάτος καi τό βάθος του 
δργου του καi ώς ~Ελλην έθνικη ύπερηφάνεια. 
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Κυρίες καi κύριοι συνάδελφοι, ή σημεριν1) εκδήλωση της Βου
λης είναι ή πέμπτη, aπ' δσο γνωρίζω, για τα 2300 χρόνια aπό τό θάνατο 
του 'Αριστοτέλους, που γίνεται μέ Έλληνικ1) πρωτοβουλία 1) τοuλά
χιστον συμμετοχi1. Προηγ1Ίθηκαν τέσσερις άλλες. Ήπρώτη rοργανώ
θηκε στό Παρίσι, ση)ν δδρα τfjς Οuνέσκο. Ή δεύτερη στην Θεσσαλο
νίκη δπου συνfjλθε τό Παγκόσμιο Συνέδριο «'Αριστοτέλης». Ή τρίτη 
είναι ή συνεδρία τfjς 'Ακαδημίας 'Αθηνών μέ δμιλητη τόν καθηγηη) 
'Ιωό.ννη Θεοδωρακόπουλο, ό όποΙος ήταν καi δ ~Ελλην όμιληη'ις 
στην πανηγυρικη συνεδρίαση τi'jς μNESCO στiς aρχές 'Ιουνίου 
1978. ΆΗ τέταρτη είναι τό συνέδριο «'Αριστοτέλης καi ή πολιτικ1) 

. επιστήμη» που συνfjλθε ση)ν Πά.ντειο προ δύο περίπου μηνοJν. 
Να μου έπιτραπη να τελειώσω η)ν ταπεινή μου εiσφορa ση)ν 

σημεριν1) έκδήλωση μέ ώρισμένες προτάσεις. Καi πρiν aπ' αΌτές 
μέ τi]ν εuχ1) να αναλάβουν δ λα τα 'Α νcοτατα Πνευματικό. Ίδρύματα 
της Χώρας ('Ακαδημία και Πανεπιστήμια) να συντάξουν !:να 1::ργο 
συλλογικό, που ν' αναφέρεται σέ όλόκληρο τό παμμέγιστο και πολυ
σχιδέστατο εργο του 'Αριστοτέλους. 

OL προτά.σεις μου προς η)ν Βουλ1) εlναι οί έξfjς : 
Πρώτον. Να ι'Ί.νατεθi'j σέ άρμόδιο 11 ι1ρμόδια πρόσωπα i1 συγγραφ1) 

μιας σημαντικi'ίς εκδόσεως τcον «Πολιτικών» του 'Αριστοτέλους, τά 
όποία δίκαια έχουν χαρακτηρισθi'j cbς i:ργο «&θάνατο». 

Kai δεύτερο να στηθi'j σέ περίβλεπτη θέση μέσα στό ΒουλευηΊ
ριο ll προτομη του 'Αριστοτέλους. Αuη) 'ίσως Θα είναι ΊΊ πιο απτη 
έκδήλωση τιμfjς, που πιστε1Jω δτι 1Ί Βουλη των Έλλi1νων Θα την 
άποφασίση μέ βαθύτατη έπίγνωση της παγκόσμια ανεγνωρισμένης 
πνευματικi'jς του δόξας, iΊ.λλά καi μέ έθνικ1) υπερηφάνεια για τόν 
'Έλληνα 'Αριστοτέλη, τόν κορυφαt:ο φιλόσοφο, δάσκαλο καi ερευνη
ηΊ, τον πατέρα της Πολιτικi'jς Φιλοσοφίας, τον θεμελιωη) τfjς Πολι
τικfjς 'Επιστήμης καi του Συνταγματικοϋ Δικαίου. Ευχαριστώ. (Χει
ροκpοηiματα aπό δλες τiς πτέρυγες). 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Δημi1τpιος Γ. Παπασπύpου). 'Εκ μέρους τοϋ 
ΠΑΣΟΚ, ό κ. Ποττάκης έχει τον λόγον. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΤΤΑΚΗΣ. ΕΙvαι άδύνατο μέσα σέ λίγες γραμμές 
νά Θελ1Ίσει κανεiς ν' ι.lναφερθεί στο έργο τοu 'Αριστοτέλη. 'Από την 
άρχ1) λοιπόν μπαίνει θέμα έπιλογfjς. 'Επιλογη σημαίνει περιορισμός 
καi περιορισμός σημαίνει κίνδυνος να μην aποδώσει κανεiς τό θέμα. 

Ό χώρος που βρισκόμαστε, τό Κοινοβούλιο, ιlπιβό.λλει καi αuτός 
την έπιλογΊ) του θέματος. Μια aναφορό. στiς aπόψεις τοϋ 'Αριστο
τέλη για η)ν Πολιτικi1. 

Ό χώρος της σημερινfjς Βουλfjς, κυρίες καi κύριοι συνάδελφοι, 
δ χcορος που σήμερα βρισκόμαστε για να τιμi1σουμε τόν 'Αριστοτέλη, 
iΊταν τμημα της Περιπατητικης του Σχολης. Έδω που σήμερα συvε
δριό.ζουμε, καi στον περιβάλλοντα χώρο, ήταν ή τοποθεσία τfjς Σχο
λης τοϋ 'Αριστοτέλη, δπως μαρτυρεϊ: ό &.ρχαιολόγος κάi φιλέλληνας 
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ΒΑΝΝΤΕΡΠΟΥ Λ. Καi καταλαβαίνετε τι) συγκίνηση [-:νος νέου βου
λευηΊ, ερασιτέχνη τi'jς φιλοσοφίας, να μιλάει σΊΊμερα στο χώρο που· 
aλλοτε Ί']χουσε ll φωνή τοϋ 'Αριστοτέλη. 

'Ο Άριστοτi:λης ε'ίναι πρ&τα uτc' δλα Θεωρητικός. Διατυπώνει 
μια Θεωρία του δντος. Σ' CJ.tHll η) θεωρία, κυρίαρχες είναι οί εννοίες 
τfjς «uλης», τi'jς «μορφης», «niς εντελέχειας». 

'Επεκτείνει τι] θεωρία του στήν Κοινωνία. Τι) ν Οεωρε'ί όργανιqμό, 
καi τιΊν nαραβάλλει μi; βιολογικό οργανισμό. Που «i:;γινε» χάριν του 
ζην, καi «εlναι» χάριν του <-ύ ζfjν. 

[Έπιτρέψατέ μου νό. uποφι)yω τον πειρασμό να &.σχοληθώ 
μi; το «εlναι» καi το «γίγνεσθαι» καi τήν στρέβλωση που 

iiπαθε στό διάβα τfjς 'Ιστορίας, ιi ριΊση του 'Αριστοτέλη 
«Ή Πόλις ...... γινομένη μr':ν οδν του ζην ενεκα, οlισα δέ 
του εu ζίlν». (Πολιτικ:α Α', l252 Β. 32). Στρf:βλωση που 
προέκυψε &.ποη)ν &ρα ποu ανεπίτρεπτα τέθηκε τό ερώτημα. 
τι 0<1 φτιcΊξω πρώτα; Τον Cίνθρωπ:ο, που θα βελτιό)σει τους 
θεσμούς, 11 τους θεσμους που eα βελτιώσουν τον άνθρωπο; 
Θα tπανέλθουμε σ' αί'Jτό]. 

Κυρίαρχες :~δι\) εlναι οί εννοιες τοu ωωλίτη», ηiς «πολιτικfjς 
. πρcΊξης», του «ποιεtν» σέ aντιδιαστολl) μέ τό «πράττειν», καi ηiς 
«προαίρεσης». 

Είναι αuτονόητο, δτι για νιL βρωι~όμαστε μέσα στα δρια τfjς 
Άριστοτελικfjς διδασκαλίας, πρέπει vu. aποφύγουμε τiΊν αναφορα 
σέ Cίλλους τρόπους γνώσης, ηΊν ενόραση του ΜΠΕΡΞΟΝ, την πράξη 
σαν πηγή ηiς γνώσης, Cίλλων διαvoη'i'(JJV, κ:αi να μείνουμε στό Λόγο, 
που «θεωρεt», στι1 θεωρία σό.ν δργαvο <'ιναζΊΊτησης της Θεωρητικ-ί'jς 
άλιΊθειας, καi σαν οδηγό τrις όρθfjς πολιτικfjς πρcΊξης. Στον ίδιο 
δρόμο ποu aπό τότε u.κολουθεϊ ll aνθρωπότητα, «μc τ(Ί. πόδια στη γη 
καi το κεφάλι ψηλά», i1 «με το κεφάλι ση) γ1i καi τα πόδια ψηλά», 
για να θuμηθοϋμε η)ν αναφορα του ΜΑΡΞ στον ΧΑΙΓΚΕΛ. 

'Έτσι, στο πρόβλημα τfjς διαλεκτικi']ς σχέσης που αναπτύσσεται 
&.νάμεσα ση) θεωρία κ:αi η)ν πράξη, θό. περιοριστοϋμε σέ μια μόνο 
μικpl) σημείωση. ·Ότι δηλαδiJ, ΙΊ εργασία, ll επεξεργασία τΊiς φύσης 
καi των aντικειμένων, οί πρακτικές εμπειρίες c'ιπό η)ν πραγματικότητα, 
δίνουν στη σκέψη τι)ν εiκόνα, ή όποία προτοϋ ξαναγυρίσει ση)ν πρα
γματικότητα, εκχέεται, συσχετίζεται μι'; άλλες, aνασυντίθεται, δέχεται 
λογικi] επsξεργασία. Ό U.νθρωπος μέ τι)v Δpγασία του, με τι)ν πράξη 
του, διαμορφό)νει η)ν πραγματικότητα, καi η)ν ί:δια &ρα διαμορφώ
νεται καi ό 'ίδιος. Δ{;χεται τiς i;μτcεφίες καi aπαντα δχι αυτόματα κ:αi 
c'ι.ντανακλαστικίc, &.λλα αφοϋ σχηματίσει ση1 σκέψη του «τό εί:δωλο 
τfjς πράξης», «n1 δοκιμi] της πρcΊξης», που ό Φρόϋντ ονομάζει 
ιπobel1andeln. 'Έτσι, ή πράξη του δίνει η) δυνατότητα νό. φτιάξει 
Οεωρία (κι' δχι το aντίθετο), καi να δοκιμά.σει τ1) θεωρία του, &στε 
μετα aπό συνεχείς <Ί.ναζηη1σεις, προσπάθειες, επιτυχίες καi aποτυχίες, 
νά εμπλουτίσει την πείρα του, κ:αi να γράψει ηΊν Ίστορία του. 
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Διαφορετικό εΙ ναι το πρόβλημα τ ης μεΘόδοu τijς ~ρεuνας, ΠΟl} 
χρησιμοποιεί ι1 θεωρία, καi τi'jς δέσμει;σιΊς της ύ.πό νόμους, ποt' 
προκαθορίζουν τα aποτελέσματα, γιατi μ' αuτό θ' r)σχοληθοομε έρευ
νώνταςτiς aπόψεις τοϋ 'Αριστοτέλη για τον ντετι::ρμινισμό, ηΊν αιτιο
κρατία δηλαδi1, στην φύση καi ηΊν κοινωνία. 

Πίσω, λοιπόν, aπό κάθε πολιτικιΊ πρά.ξη βρίσκεται μιό. θεωρία. 
Καμμιa πολιτικιΊ πράξη, στο βαθu περιεχόμι:νο της λέξης, δέν μπο- · 
ρεί να ύπάρξει, χωρiς πολιτικιΊ θεωρία. 

Άλλα καi τό .aντίστροφο ε1ναι aληθινό, δσο κι δ.ν φαίνεται έκ 
πρώτης δψεως παράδοξο. Καμμιa πολιτικι) Θεωρία δέν μπορεί να θεμε
λιωθεΊ:, Ciν δέν στηριχθεί σέ μια πράξη. Καμμια θεωρία δέν μτcορεϊ: νa 
είναι αuθύπαρκτη. Θα iΊταν αuθύπαρκτη, aΛ' εκλεινε μέσα της, δλοuς 
τους λόγους των προτάσεών της. 

'Όμως, αuτό δέν συμβαίνει. Κάθε λογικη ij έπιστημονιΚΙl aπό
δειξη προϋποθέτει κάτι που δέν μπορεί νa εΤναι ά.ντικείμενο απόδειξης. 

Στο οiκοδόμημα τi'jς θεωρίας μπαίνει κανεiς πάντα, μ' ενα πιΊδημα 
aπ' εξω! 

Δρασκελίζοντας αuτό το βi'jμα, κι εΙναι ι'.ιπαραίτητο να τό κάνουμε 
για ν('ι βαδίζουμε τον Ιδιο μέ τον 'Αριστοτέλη δρόμο, βρισκόμαστε 
aμέσως μπροστα στι1 διάσταση του 'Αριστοτέλη μέ τον Πλό.τωνα. 

Οί κάθε λογi'jς ιδεοκράτες φιλόσοφοι προσπαθουν να μειcί)σουν 
τη σημασία της. 'Εγώ η1 θεωρω καθοριστική. 

«Φίλος ό Πλάτων, φιλτάτη ιi aλi1θεια»! 

Κι' aπό αuτιΊ τι1 διάσταση, δύο μόνο Θα θυμίσω σημεία, που μου. 
είναι aπαραίτητα στiς σκέψεις μου. Τό πρωτο ε\ναι Ίl κριτικη της 
θεωρίας των iδεων του Πλ6τωνα. Τό δείJτερο, i1 i::ννοια της αiτιοκρα
τίας. 

'Αρχίζουμε aπό η)ν κριτικη τijς Θεωρίας των iδεων στον Πλά
τωνα: 

«ΕΥχαμε ενα κόσμο. Τον κόσμο ηί>ν συγκεκριμένων δντων. 

Κι' ό Πλάτωνας τον διπλασίασε μάταια. Δίπλα σ' αuτόv, εφτιαξε 
ενα ξεχωριστό κόσμο. Τον κόσμο των iδεGJν». 

Για να τοuς συνδέσει, χρειάστηκε μετα την εννοια τi'jς «μέ
θεξης». 

Στό i::ργο του Πλάτωνα, καi δλων των μετέπειτα ίδεοκρατων 
φιλοσόφων, ύπάρχει ενας δυϊσμός. 'Ανάμεσα στιΊν 'Ύλη καi τι)ν 'Ιδέα. 
ΆΗ iδέα εΙναι τό aρχέτυπο, τό αiώνιο τό &.Θάνατο, τό αμετάβλητο, 
τό τέλειο. Άρχ11 ένότητας γιa τιΊν πραγματικότητα. Νόμος που διέπει 
την πραγματικότητα. Άξία που κρίνει την πραγματικότητα. Τό aπό
λυτο, που όδηγει στη σύλληψη του σχετικοί>. 

Για τη σύνδεση του αiσθητου κόσμου μέ την iδέα χρειάζεται 
1l «μέθεξη». Ή μέθεξη σηΊν iδέα, κάνει τόν αiσθητό κόσμο, aντικεί
μενο γνcί)σης. 

Ό 'Αριστοτέλης aντιτίθεται σ' αuτό τό δυ·ίσμό. Μορφη καi 

οuσία συνάπτονται σι~ U.διάσπαστο, ένιαίο σύνολο. Το είδος για τον 
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'Αριστοτέλη, είναι f1 αίτία που ενεργει μέσα στα οντα, καi τους δίνει 
τη μορφη (δνυλο είδος). 
Ή ω)λη» εlναι το υποκείμενο που μεταβάλλεται, που παίρνει 

μορφ11 στα όντα του κόσμου, καi χαρακτηρίζεται ώς «το δυνάμει ον» 
το δέ είδος εlναι ή μορφή. 'Ονομάζεται το είδος καi ενέργεια καi 
«ένεργεία ον», καi εντελέχεια, (έντελώς δηλαδη εχειν) έπειδη τα 
μετέχοντα τούτου, δχουν πλέον ηΊν τέλεια μορφ11. 

I ((~ΟV~~ομα ~νέργεια λέγετω και το εργον και συντείνει 
προς την εντελεχειαν>). 

· Ό δυϊσμός που τον βρίσκουμε σ' δλες τίς μορφές τfjς ζωfjς καi 
η'jς σκέψης. 'Ύλη καi 'Ιδέα, Σώμα καi Νοuς, Δύναμη· καi Γνώση, 
ό.λλα καi. Οuρανός καi Γfj, καί Σώμα καi Ψυχ11. 

Μεταφερόμενα σηΊν Πολιτική, εδωσαν φιλοσοφικό κάλυμα στο 
διαχωρισμό των aνθρώπων σέ «βασιλικοuς άνδρες» που δχουν το νου 
καί τή γνώση καi «φύρδην οχλο», που εχει τό σώμα καί τη φυσικ1) 
ρώμη, σέ διοικοuντες· καί διοικούμενους. Καi δικαιολόγησαν ηΊν 
έξάρτηση του ό.νθρώπου aπό τό συνό.νθρωπό του, παραγνωρίζοντας 
δτι κάθε άνθρωπος ε'ίναι ίκανός ν' ό.ναπτύξει τό σύνολο της προσωπι
κότητάς του. 

Καi Θα τήν &.ναπτύξει, δχι μέ ηΊν ξερή γνώση, ιiλλό.. μέ ηΊ δημιουρ

γικ11 πολιτιιοΊ πράξη, δπως Θα έξηγήσω ακόλουθα. 
Σύμφωνα λοιπόν μέ τον 'Αριστοτέλη, στό «ενυλο» είδος, ύπάρχει 

l] δύναμη, τό «δυνάμει ον», καi oi προϋποθέσεις για ενέργεια, για 
δράση, τό «ι~νεργείq. ον». Για την ένεργοποίηση δηλαδη τfjς δύναμης 
<(Το δs δυνάμει, εlς εντελέχειαν βαδίζει». (Φυσικα 257, 6, 7). 

'Εκείνο που &.φυπνίζει τη δύναμη καi ηΊν ενεργοποιεΊ, εlναι iΊ 
πολιτυαΊ πράξη, ll συμμετοχ1Ί δηλαδη σηΊν πολιτικ1Ί ζω1Ί. 

Ή κατάργηση του «δυϊσμοί\» aπό αuτη τη σκοπιά, δίνει νέο 
περιεχόμενο σηΊν οργάνωση τfjς συλλογικl'jς πολιτικfjς πράξης. 
τα μέλη του πολιτικοί\ σώματος, δέν χωρίζονται σέ δρώντες, σε ύπο
κείμενα τfjς πολιτικi'jς πράξης, καί σε παθητικα αντικείμενα αuτfjς, 
που δέχονται τό ενέργημα τών πρώτων, καi τους επιδοκιμάζουν η 
τους άποδοκιμάζουν, τους ζητωκραυγάζουν καi τους χειροκροτοuν. 

ΧειροιφοηΊματα καί ζητωκραυγές, μοιάζουν μέ τiς άναρθρες 
κραυγές τών ζώων, με τiς όποιες, δπως λέει ό 'Αριστοτέλης, εκφρά
ζουν κι' αuτύ. ηΊν ευχαρίστηση i1 τη δυσαρέσκειά τους. (Πολιτικα 
Α2, 1253, α 13). 

Ό πολιτικός σχηματισμός, δπως κι' ή κοινωνία όλόκληρη, είναι 
οργανισμός, που δρα, ό'ιστε νό. aφυπνίζει τό «δυνάμει ον», τη δύναμη, 
ηΊ δυνατότητα για ενέργεια, που βρίσκεται στον κάθε ενα. ηα να 
γίνει ό καθένας «ένεργείq. ον», «έντελεχής», να δώσει μορφη στη 
δυνατότητά του! Φτερό. στι'ι δνειρά του ! Na γίνει κι' αuτός πομτης. 
Οuσιαστικα άvθρωπος. Γιατi ό άνθρωπος, είναι φύσει πολιτικόν δν· 
Αuτό είναι τό νόημα η'jς ρήσης του 'Αριστοτέλη, 

28 

((Ότι fJ.νΟρωπος φύσει πολιτικον ζώον». 

(Πολι τικι'ι Α2, 1253, α 2, 3). 



Τό πολίτευμα εΙναι συνάρτηση τfjς πολιτικi)ς πράξης, Δεν είναι 
προκαθορισμένο. 

«Ή φύση εlναι i:τσι κι' οχι f1λλοιwς. ΆΗ 
κοινωνία είναι ετσι, θα μπορουσε δμως νι1ταν 
κι' άλλοιώς», λέει 6 'Αριστοτέλης. 

Στα aνθρώπινα, δέν εχει θέση i1 αiτιότητα. 'Όταν ή δποχΊ1 
μας η)ν Cι.ντικαθιστα με η)ν <'φχη τfjς aπροσδιοριστίας στη φύ
ση, θιi i'jταν παράδοξο νιi έμμένουν ση)ν i;φαρμογΊ1 της στην κοι
νωνία. Κάτω ιiπο συγκεκριμένες σχέσεις ή aνθρώπινη δράση αuτο
νομεlται καi στέκεται aπέναντι στον άνθρωπο σαν ξένη δύναμη. 
Καi. μοιάζει νάχει δικούς της νόμους, εν& αuτο δέν συμβαίνει. Είναι 
aνθρώπινο δημιούργημα. Καί γι' αuτό μπορεί ν(l μετατραπεl. 

Ό Πλάτωνας εχει μιι'ι σταθερ1) σειρι'ι διαδοχi'ίς πολιτευμάτων. 

Ό 'Αριστοτέλης τό συναρτί1 aπό τiς κρατουσες συνθfjκες καi 
ηΊν aνθρώπινη δράση. rια ηΊ ζω11 του καi το μέλλον του ύπεύθυνος 
είναι ό άνθρωπος μέ τiς επιλογές του. ΜΕ: τiς πράξεις του καί τiς παρα
λείψεις του. 

ΆΗ 'Ιστορία δέν εlναι οi5τε «ή αναδίπλωση τi'jς iδέας», οi5τε «c"Ί.να
γκαιότητα που εξελίσσεται μέσω τών aνθρώπων». ΕΙ ναι u.νθρc_;)Πι νη 

δημιουργία\ 

«Τwν πράξεων, aπ' c'ι.r.ιχι)ς, μέχρι τέλους, %uριοι εσμέ1')). 

(Ήθικ. Νι κο μ. 1Ιl4α, J 2- 1137 α,5- 1114 b,30) 

Ό Πλάτωνας λατρεύει τl) μαθηματιια) aπόδειξη. ΣτιΊv πύλη τί'j; 
εtσόδου τfjς 'Ακαδημίας του εΙναι γραμμένη i1 ρΊ1ση «Οuδεiς αγεω
μέτρητος εισιτω μου την στέγην». Ό 'Αριστοτέλης σχολιάζει 
καυστικιi η)ν aξίωση δλων έκείνων που (1ξιώνουν aκριβεις aποδείξεις 
aπό ενα ρ1Ίτορα. 

«'ΆΕνα καλλιεργημένο μυαλό ζητάει μαθηματικές aποδείξεις 
ι~κει που ή φύση του πράγματος, του aντικειμένου, τό επιδέχεται» 

(Ήθ. Νικομ. Βιβλ. Α', 1094 b, 30) 
Ή φύση της πολιτικης πράξης δμως, δέν επιδέχεται μαθηματιΚll 

aπόδειξη. Γιατί εΙ ναι έπιλογ1l t Έπιλογη aνάμεσα σέ διαφορετικές 
προτάσεις, που ιlναφέρονται σε θέματα που «θα μποροuσαν να ηταν 
καi aλλοιώς». Είναι στάθμιση τ&ν ύπέρ καi τ&ν κατά. Του λόγου 
καi του aντίλογου. του ένός καi του άλλου ρΊ1τορα. Ή Δημοκρατία 
τελικα άρχίζει μέ ηiν κατανόηση, 6τι 1Ί πολιτικ1Ί πράξη εlναι χώ
ρος ελευθερίας, προσωπικfίς έπιλογfίς καi εuθύνης, στάθμισης τ&ν 
aντιθέτων, κι' οχι μαθηματικfίς aπόδειξης. Ση) μαθηματικη aπόδειξη, 
άλλως τε, τί aξία θ(ι εlχε ll ψi'jφος; 

Ό Πλάτωνας έξορίζει aπό η)ν Πολιτεία του τοuς δεξιοτέχνες 
η'jς εκφρασης, τοuς ποιητές καi τους λογοτέχνες (Πλ. πολ. 398α). 

Ό 'Αριστοτέλης γράφει ποιητική\! 

Ό Πλάτωνας εξορίζει τους ρΊ1τορες. 

Ό 'Αριστοτέλης_ γράφει Ρητορικ11t! 
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Ό Πλό.τωvας ;;:εριπαίζει τ1'1 συμμετοχτ] δλων σττ]ν εξουσία (Πλ. 
Πολ. 557b, 558c), δ 'Αριστοτέλης η1 θεωρεί i:γγύηση τfjς σωστfjς 
(Jπόφασης!! (Πολιτικά: 1281α44-1232α17). 

Για τη σωστιΊ :ιολιτικιΊ ι::ρό.ξη, χρειά.ζεται Παιδεία καi 'Ενημέ
ρωση. 

1. Παιδεία : 'Όταν iι aνθρωπότητα συλλογιέται τον 'Αριστοτέλη, 
θα θυμaται πίιντα τα μηνύματα που uντά.λλαξε με τόν Φίλιππο, δταν 
γεννήθηκε δ 'Αλέξανδρος. Σέ συηαίρω, γιατi &.πόκτησες γυιό, του 
δγραψε ό 'Αριστοτέλης. 'Η χαρά μου εlναι πράγματι μεγάλη, c1παντα 
ό Φίλιππος. 'Όχι γιατi aπόκτησα γυιό, &.λλιΊ. γιατi τον aπόκτησα 
στην εποχτ] σου! Για νι'.ι σε δχει δάσκαλο. Ή uπόσταση aπό κεl μέχρι 
η] ρήση τοu μαθητfί : «Στοuς 'fΟνείς μου οφείλω τό ζfjv, στους δασκά
λους μου τό εδ ζfjν» εlναι πιrί μικρή. Ό γονιός που θεωρεί ευτυχία 
του τον καλό δό.σιαλο, κι' ό μαθηη]ς που οφείλει στό δάσκαλο τό 
ευ ζην, εΙ ναι ό καλίJτερος ϋμνος για τ τ] ν παιδεία. 

ΕΙναι Cιτύχημα τfjς Δνθρωπότητας δη τό σωζόμενο τμημα aπό 
τα «Πολιτικα» του 'Αριστοτέλη Cιφήνει ήμιτελtς τό κεφάλαιο της 
παιδείας καi ττΊ μέθοδο τfjς εκπαίδευσης, aφou τελειcί)νει ση] Ίυμνα
στικη που δυναμώνει τό σώμα καi η] μουσικη που εξευγενίζει τό 
συναίσΘημα, η]ν άρμονία. Δίνει δμως η]ν κατεύθυνση. Τό σκοπό τfjς 
παιδείας. Ί-J δημιουργία πολίτη καλοu καi έλεύθερου. 

«Φανερον δτι η]ν παι&ίαν μίαν και τψ αvτψ aναγ-
- "';" Ι \ I \ ') l'j "$ 

κ~ιο1ι ,ειν~ι, π~ν~α:ν και ταυτης την επιμεΛειαν ει.1'α και-

γην και. ,αη κατ ιδια1')). 
(Πολιτικι'ι 1337, α, 22). 

Εlναι αυτονόητο, δίδασκε ό 'Αριστοτέλης, δτι ή Παιδεία εΙναι 
μία, κοιντ) για δλους τους πολίτες, ιJτ.οχρεωτικ1) για δλους, χρέος τi'jς 

πολιτείας, ΠΟU δ:~ν aφfινεται σττ)ν iδιωτtΚll πρωτοβουλία. 
Μόνο δν χωρίζονταν οί πολίτες σέ ι'iρχοντες καi cφχόμενους, 

Θα δικαιολογιόταν διαφορετικη παιδεία, aλλη για τους άρχοντες, 
'{tι'ι να γίνουν άρχοντες, κι' ι'iλλη γιι'ι τοuς ιiρ;zόμενους, γιό. νό. γίνουν 
aρχόμενο ι, λέει ό Άριστοτέλ ης. 

2. Ή ι'\νημέρωση : 
«'Έχομεν τi και νόν ;» 
Αuτ1) 1"jταν ή καθημεριν1) προσαγόρευση στ1Ίν ιΊ.γορά. Κι' έκεϊ:, 

aντάλλασσαν τiς σκέψεις καi τiς aπόψεις τους οί πολίτες, αντάλλασ
σαν πληροφορίες, φιλοσοφούσαν, aφou φιλοσοφία σημαίνει ξανα
κάνω κάτι πρόβλημα. Μ:ν δέχομαι τiς ετοιμες λύσεις, τiς δοσμένες 
συνταγές, κάτι που κάποιοι aλλοι σκέφτηκαν για μένα, rιλλu aξιώ 
να μπορώ να σκεφθώ καi γώ. 

ΥΕτσι, τjταν κτi'jμα δλου του Λαοu. Ό 'Ισοκράτης δεν εlχε ι'iδικο 
δταν διακήρυσσε δτι άπλοί πολίτες της 'Αθήνας, Θα πέρναγαν aλλοu 
για επαηελματίες του λόγου. Κι' δταν Ίl Πραξαγόρα, σττ)ν κωμωδία 
του 'Αριστοφάνη, ρωτi1Θηκε, μετα aπό ενα εi5γλωττο λόγο, που δμαθε 
νι'ι μιλάει, aπάντησε «ση]ν εκκλησία του ΔΊ1μου». Ση)ν Πέργαμο 
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rκαi την 'Αλεξάνδρεια δεν ύπfιρχ::: πι{i λαός συvηΟισμ~νος νύ. συζητi'ί. 
κ:αi να αποφασίζει για η'ι μεγάλα του rφοβλΊιμσ.τα Ή U.VOlKcϊl δημο
·σιότητα τi'jς aγορaς, εΙχε χαΟεΙ! 

Χάθηκαν δσοι πολιτισμοί στηρίχτηκαν στο. «ίερατεία». Το ϊδιο 
πρόσωπο, ό Ίlγεμόνας, με τiς διάφοrεr; ονομασίες του, ij i1 iδια κάστα, 
1l ίδια κλειστη όμfιδα, ΊΊ tδια «έλίτ», ΠΟt) είzc.ν το προν(ψιο νι}. είναι 
μονοι αuτοί, νομοθέτες καi !φμηνευτf.ς τοu ν6μου, καi δικαστές, 
άλλα καi κοινωνοi του Οείου καi ίερε'i:ς. 

Μπροστa στον κίνδυνο τfiς δημιουργίας r:'ιος νέου ίερατε(ου, 
ίερατείου του πλούτου, [ερατείου της γνώσης, ίερατείου τfjς c'ιπόφα
σης, aπό τα βάΟη τών αiό)νοΝ ερχεται σ1Ηtερα μπροστά μας 1Ί μορφη 
του 'Αριστοτέλη, καi ή Πολιτεία που t\μνησε, καi ό πολίτης που 
η) δημιούργησε, μέ η)ν 1φάξη του, συνέπεια σωστfjς παιδείας καi 

:ενημrφωσης. 

Ποιόν ιiλ1Ίθεια θεωρεί πολίτη ό 'Αριστοτέλης καi τi εlναι εκεινο 
ΠOtJ θa κάνει τον πολίτη έλεί)Οερο καi καλό; 

Δtν ιχρκει, γιό. η) σκέψη του Άριστοτ{;λη, i;νας όποιοσδ1ιποτε 
«νομικός» δεσμός. Ό δεσμός του α'ίματος, ό δεσμός του γάμου, ό 
δεσμός της τοπικης εγκατάστασης i1 τfjς συμβίωσης μέσα σέ δpισμένη 
κοινωνία, γιa νι'ι θεωρε'i:ται κανciς «πολίτης». Ί-1 ι:vνοια ι;ίναι ο\Jσιrι

,στικη κι' οχι «νομικιΊ». 

<<Πολίτης ο1.Ιδενι τώv aλλωγ ορίζεται μι1λλον ·l) τιp μετέχειv 
κρίσεως και Cιρχ·Fjς (Πολιτικ.a 1275 α Ξδ). 
Πολίτης εΙvαι !:κείνος που μετέχει ιφi.σεως και cφzi'jς. Πολίτης 

.ει ναι εκείνος που δικαιοδοτε1: καi C.ίρχει. 'Εκείνος που συμμετέχει στιΊ 
λήψη καi σηΊν εκτέλεση των uποφ·iσεων πο\1 τον ιΊφοροuν. 

Ποιος ε"ίναι α\Jτος δμως ; Ποιος μποrει νa εlναι α\Jτός ; Έδ& 
βρίσκεται ·iΊ κορυφαία στιγμι1 για ηΊν πολιτικιΊ Θεώρηση τοu 'Αρι
στοτέλη. 

Δέν ύπό.ρχουν δρισμένα cιπό η) φύση 11 η)ν καταγωγΊ1, i1 την 
δύναμη τοu πλούτου aτομα, που μόνα αuτά., κατ' αποκλεισμό τt11ν UΠΟ
λοίπων, oi «επαtοντες», oi. «φιλοσοφοuντες», «oi βασιλικοi G.νδρες» 
μποροuν να cισκοuν τιΊν πολιτικη εξουσία. την πολtτικτΊ εξουσία 
πρέπει καi μπορεΊ: να TllV ασκεί όλόκληρος ό Λαός. "'Ολοι οί πολίτες. 
Κι' iiς μι)ν εΊναι σπουδαίοι. '"Εστω κι' i'lν καΘένας χωριστό. ύστερεί 
μπροστα στον κύ.θε «επαΊοντα». Κι' αuτό δχι σ<'ιν ηθικη επιταγή. 
Άλλα σαν σωστότερη, καί λογικά, έπιλογi1. 

«ΤΌ1\ς. γdρ πολλο·ύς, rLν Ι!καστος ιlστιv ov σcτοvδαϊος 
' ' Ν ' δ' }t'j' ~ β 1 ' , ' α~η~, cομα,~ς εv εχετ,~ι,, σ·~νε c\J,οντες, εινω, . εΛτιοvς εJ(εινων, 

ουχι. ως εκαστον, αι.λ ως συμπαvτας>> 

(Πολιτικα '1281 α, 44) 
Κρίνοντας στο σημείο αuτό ηΊ Σωκραηκτ]- ΠλατωνικιΊ παρά

-δοση εγραφε : 
«'Επικίνδυνος εΙναι ό τρόπος μf. τόν όποΙο ό Σωκράτης καθορί

ζει τiς αρχές. Γιατί κάνει ι'ίρχοντες πάντα τους Ίδιους. 
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Είναι βέβαια φανερό, δτι είναι αuτο αναγκαστικό ύ.ποτέλε
σμα της Θεωρίας του, γιατi (για τον Σωκράτη) το χρυσύ.φι που 
βάζει ό Θεός στtς ψυχές, πηγαίνει πάντα (καi μόνο) στiς 'ίδιες». 

((' Επισφαλsς δs και τοvς aρχοντας, ώς καθίστησιν 
Σωκράτης. Άεi, γaρ ποιεί τοvς αvτοvς aρχοντας ...... 
'Ότι δ' aναγκαίον αvτφ ποιείν τοvς αvτοvς aρχοντας, 
φαγερόν. 

Ov γάρ, δτs μsν aλJ.οις, δτ8 δs aλλοις μdμεικτω ταίς 
ψυχαίς ό παρa τού Θεοv ι.;qυσός, a?.λ' &ει τοίς αvτοϊς» 
(Πολιτικα Α. 1263 6, 7). 

Κι' αλλοu πάλι : 
«Χάρι στίς ωφέλειες aπό η) διαχείριση των κοινων καi η)v 

uσκηση τfjς έξουσίας, Θέλουν να βρίσκονται πάντα οί 'ίδιοι σn)v 
εξουσία, σα νά συνέβαινε, νά εlναι μόνο οί aρχοντες καλα κι' 
δλοι οί aλλοι aρρωστοι» (Πολιτικα Γ, 1279 α 15). 

'Ανάμεσα στην πολιτικ1) πράξη καi η1 δημιουργία του πολίτη 
που είναι iκανός γι' αυτη η)ν πράξη ύπάρχει μία αλληλεξάρτηση, 
μιι:'ι. διαλεκτικΊ) σχέση. Άκριβως γιατt ό aνθρωπος μετέχει ση) λl)ψη 
καi ση)ν εκτέλεση τι'J)ν aποφάσεων JΊOlJ τόν ι'ιφορουν, &.ποκτii πολι
τιΚ:ΊΊ ίκανότητα, διαπαιδαγωγε'tται πολιτικά, όλοκληρώνεται σαν 
προσωπικότητα. Υ Αν &ποκοπεl άπο τ1)ν πολιτικη πράξη, αν πάψει 

ν&. μετέχει στη λi1ψη καi την εκτέλεση των άποφάσεων που τόν aφο
ρουν, πολιτικα μαραίνεται, φθίνει, aχρηστεύεται, aσχολείται πια 
μόνο με τον έαυτό του, μόνο με τiς aτομικές του ύποθέσεις, μόνο με το 
χωραφάκι του, ττ) δουλίτσα του, τα παιδιά του,. Auτoi οί πολίτες καi 
τiς παλαιες τυραννίδες ύπέμειναν και τiς ολιγαρχίες ύπομένουν &.pκεϊ 
VU μ1)ν τοuς παρεμποδίζει κανεiς QΠΟ τίς ι1pγασίες τους, καί νa μΊ)V 
τους uφαιρουν κάτι aπό τίς περιουσίες τους. 

((και γaρ τaς aρχαίας τvρραγίδας ύπέμενον και τuς 
ολιγαρχίας ύπομένουσι, εάν τις αvτοvς sργάζεσθαι μ1] 
κωλύει, μηδ' aφαιρείται μηδs1':) (Πολιτικα 1318, b, 20). 

ΥΑς ανακεφαλαιώσουμε πρίν προχωρilσουμε λίγο &κόμα. 

την εννοια του πολίτη δεν την δίνει όποιοσδήποτε νομικός δε
. σμός με ηΊν πολιτεία, &.λλa ουσιαστικός δεσμός με την κοινωνία, 
τfjς όποίας μετέχει. Ή συμμετοχl) ση) λ11ψ11 καi τl)ν εκτέλεση των 
αποφάσεων που τόν &.φοροuν. ΆΗ πολιτικΊi πράξη δεν ε'ίναι προνόμω 
του πλούτου, τfjς καταγωγfjς, τfjς γνώσης, aλλd δικαίωμα δλων των 
πολιτων, οί όποiΌι ~;τσι έθίζονται, εκπαιδεύονται, γίνονται κάθε μέρα. 
ικανότεροι, και ασκουν, σαν σύνολο, σωστότερα ηΊ διαχείριση τf\ς 
κοινωνίας, την αuτοδιαχειρίζονται ! 

Προχωρώντας περισσότερο ό 'Αριστοτέλης έρεύνησε καi τόv 
τρόπο πραγματοποίησης της πολιτικfjς πράξης. Θα έξουσιοδοτουν, 
δηλαδή, δλοι οί πολίτcς, μερικοuς aπ' αuτοuς, μέ εκλογη η κλήρω
ση, για νό: τους ι'lντιπροσωπεύουν η eα συμμετέχουν oi ίδιοι ίίμεσα 
και προσωπικά; 
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Τό πρωτο σύστημα εlναι το aντιπροσωπευτικό. Το δεύτερο, τi'jς 
aμεσης συμμετοχικi'jς Δημοκρατίας. 

Τό πρωτο επικρατει στην εποχi1 μας. 'Η Δημοκρατία επαψε να 
είναι «τρόπος ζωi'jς». 'Έγινε «τρόπος διακυβέρνησης». 'Αξιώνεται 
καi aπό τη Δημοκρατία, τό 'ίδιο γνώρισμα που aξιώνεται καi aπό η)ν 
τεχνική. 'Αποτελεσματικότητα! ... Ή σύνδεσή της με τόν καπιτα
λισμό τi'jς προσέδωσε τiς 'ίδιες aρετές. Ό πολίτης, εξομοιωμένος με 
τόν καταναλωτη πρέπει νa εχει τll δυνατότητα νa επιλέγει πολιτtΚ1l, 
δπως aκριβως επιλέγει μέσα σ' ενα σύνολο aπό διαφορετικα εμπορεύ
ματα. Κατa συνέπεια ύπάρχει δημοκρατία aπό τη στιγμ1) που ύπάρχει 
συναγωνισμός, aντίθεση, δπως καi ση)ν aγορa ύπάρχει συναγωνι
σμός μεταξυ των επιχειρηματιων στην προσφορα των προϊόντων τους. 

Σ' αοτη ηΊ δημοκρατία η)ν iσότητα επιβεβαιώνει το γεγονός δτι 
ολοι εχουν εκλογικό βιβλιάριο, καi τ1)ν ελευθερία, το δικαίωμα κάθε 
τέσσερα χρόνια να aποφασίσουν για το ποιοi θa aποφασίζουν γι' 
αότούς. Auτi'jς της μορφi'jς ή συμμετοχη στό μεσόχρονο δύο εκλογων 
διάστημα έπιδρil κατευναστικά. Δίνει στόν πολίτη την ψευδαίσθηση 
τi'jς συμμετοχi'jς, για να εξασφαλίσει η)ν ύπακοil του στiς ό.ποφάσεις, 
ποu πάρθηκαν μακριa aπό αuτόν καi χωρiς αuτόν. Ό «ύπΊΊκοος» 
γίνεται· «ύπάκουος». Ό «μορφωμένος», «συμμορφωμένος». 

Στό κεφάλαιο Ζ' των «Πολιτικων» του 'Αριστοτέλη βρίσκουμε 
την περιγραφη τi'jς πραγματικi'jς πολιτικfίς δημοκρατίας. Ti'jς aμεσης 
συμμετοχικi'jς Δημοκρατίας. Ή διάκριση σε κυβερνωντες καi κυβερ
νώμενους η σε διοικουντες καi εκτελεστές, δπως τους θέλει ή σύγχρο
νη όρολογία, σε δχλο καi βασιλικοuς ι'iνδρες, δπως τους ηΘελε ή 
παλαιά, κάτω ό.πό διαφορετικες συνθi'jκες, καταργεϊ:ται. ΟΟλοι ε1ναι 
πολίτες. Ίκανοi καi για aρχοντες καi γιCι aρχόμενοι. Καi γιό. δλα 
τa aξιώματα. Ή διάκριση «σκοπου» καi «μέσου» δεν εχει θέση στ' 
aνθρώπινα. 

Κι' aλλου: 

((Ta τοιαvτα δημοτικά : Το αlρεΖσθαι τaς dρχaς 
π;J.ν;ας ~κ πάν,των το ι'iρχειν πάντας μεν έκάστου, !!καστον 
δ εν μερει παντων;;. 

({Υπόθεσις μ/ον οvν τi]ς δημοκρατικi]ς πολιτείας 
lλευθερία. 'Ελευθερίας δε ί!ν μe1ι· τrΊ εν μέρει Cίρχεσθαι καi 
Cίρχειν;;. 

«Βό.σεις δηλαδ1) τοu Δημοκρατικου πολιτεύματος είναι, να εκλέ
γονται δλοι οί ι'iρχοντες aπό δλους τους πολίτες. Νά γίνονται aρχοντες 
ολοι μεν του κάθε πολίτη καi κάθε πολίτης εκ περιτροπi'jς, ι'iρχων δλων 
των πολιτων. ΥΕτσι κατακτάται ή βασική aρχή τi'jς δημοκρατίας 
που εΙναι ή ελευθερία. Κύριο χαρακτηριστικό τi'jς ελευθερίας είναι 
δτι κάθε πολίτης γίνεται εκ περιτροπi'jς aρχων καi aρχόμενος, καi 
διοικων καi διοικούμενος, καi κυβερνων καi εκτελεστής ... » 

Σ' δλα λοιπόν τa aξιώματα, σ' δλα τα έπίπεδα, δργανα με όλιγο
χρόνια εξουσία, κάτω aπό την κυριαρχία της εκκλησίας του Δήμου 
ελεύθερα αίρετα καi ανακλητά. 
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Καi 11 μεγαλειώδης αuηΊ σύλληψη, συμπληρώνεται μέ ενα ακόμα 
χωρίο άπό τό Γ τών «Πολιτικών» (1281 D JI). 

«Καθένας aπό τό σύνολο προσφέρει ενα κομμάτι &.ρετfjς 
καi σοφίας κι' όταν συγκεντρωθοϋν δλοι, γίνονται σαν ενας 
άνθρωπος μέ πολλό, πόδια, πολλα χέρια, πλοuτο αtσθ1Ίσεων, 
χαρακτήρων και διάνοιας ... » 
Καi αuτοi εΙναι οί καταλληλότεροι να κρίνουν. 'Όχι οί έπαiοντες, 

δ πως τους ijθελε ό Πλάτωνας στον Κρίτων α. 

«Γιατi προκειμένου να κριθεί: αν μία οiκία εlναι κατάλληλη, 
άρμόδιος δέν εlναι ό κατασκευαστης της, aλλα καταλληλότερος 
εlναι έκεΙνος ό όποΙος θα την μεταχειρισθεί, ό οικογενειάρχης 
δηλαδή. Καθ&ς καi γιό, τα φαγητό. ένός συμποσίου, κριτης καταλ
ληλότερος δέν ε1ναι ό μάγειρος που τa κατασκεύασε» (Πολιτικά, 
Γ' 1282α, 20). 

uοσο ώραια περιέγραψε τη δημοκρατία ό 'Αριστοτέλης, iiλλο 
τόσο χλεύασε τη δικτατορία. 

«Κάθε τι που ύπηρετεί τό φρόνημα τό γεννα'ίον, καi ηΊν 
εμπιστοσύνη τών πολιτών μεταξύ τους συγκεντρώνει τi]ν κατα
δίωξη τfjς δικτατορίας. 'Εξαφάνιση εκείνων που εχουν γενναt:ο 
φρόνημα, aπαγόρευση λειτουργίας συλλόγων, aπαγόρευση συν
αθροίσεων καi διασκεδάσεων, &στε να μένουν ξένοι μεταξύ τους 
οί πολίτες. Γιατi ή aλληλογνωριμία φέρνει η)ν έμπιστοσύνη. 

ΥΕτσι, Θα υπάρχουν κατάσκοποι, καi γυναικες, οί «ποταγωγίδες», 

και ωτακουστές, καi βασανιστικη εργασία καi εργα βιτρίνας, aλ
λα καi πόλεμοι που χρειάζονται cφχηγό. Ή τυραννία δέν εμπι
στεύεται ο15τε τους φίλους της. Άγαπα ό τύραννος τοuς πονηροuς 
καi τους κόλακες, μέχρι να συνηθίσουν οί πολίτες να γίνουν 
κόλακες καi δοϋλοι. 'Αποφεύγει το λαό, συνευωχεiται μέ τους 
ξένους, διώχνει τήν περιουσία που σχημάτισε στο εξωτερικό, 
δ,ποδίδει ό ιδιος τiς τιμές, καi βάζει iiλλους να επιβάλλουν 
ποινές καi δείχνει Θεοφοβούμενος κ.λπ.». (Πολιτι κα Ε' 1313 
D-13l5 D). 

Σέ μι&. τέτοια περίπτωση, στην ανατροπη τfjς Δημοκρατίας καi 
τιΊν έγκαθίδρυση της Δικτατορίας, της τυραννίας, μπροστα σε τί 
βρισκόμαστε ; 

Ύπάρχει, έξακολουθεϊ: να tJπάρχει, ταυτότητα της Πολιτείας; 
Ή 'Αθήνα μέ δημοκρατικό πολίτευμα, εξακολουθεί' να εlναι 'Αθήνα, 
και μέ τυραννικό πολίτευμα ; . 

Ό 'Αριστοτέλης &παντα χωρiς δισταγμό. 'Όχι, δέν είναι ή ίδια 
Πολιτεία. 
Ή &λλαγ1) τfjς «μορφi'jς» (καί μορφ1Ί είναι τό πολίτευμα), &νή

ρεσε τήν «οuσία». Τό aπόσπασμα : 
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«UΟταν τό πολίτευμα μεταβληθεί στό εlδος του καi γίνει 
διαφορετικό aπό τό προηγούμενο, εlναι aναγκαίο να θεωρηθεΤ 



καi ή πόλη διαφορετικη &.πό την προηγούμενη, (εστω κι' αν 
οί πολίτες μένουν οί ίδιοι) δπως κι' ό χορός. ό όποϊ:ος, αν καi 
πολλές φορές σχηματίζεται από τα tδια πρόσωπα, ονομάζεται, 
aλλοτε τραγικός, καi aλλοτε κωμικός». (Πολιτικό. Γ J 276 β). 

Τι) φιλοσοφικΊ) καi πολιτική του αυτη aποψη εμελλε να έπιβε-
'βαιώσει μέ την πολιτικΊΊ του πράξη στό τέλος της ζωi'jς του. 

Ό θάνατος του 'Αλέξανδρου προκάλεσε πολιτικη iιναταραχΊ) 
στην 'Αθήνα. Στόχος κι' ό 'Αριστοτέλης. Γυιός του γιατροu του Φί
λιππου, δάσκαλος του 'Αλέξανδρου, ευεργετημένος aπ' αυτόν μέ την 
.ανέγερση της γενέτειρας πόλης του 'Αριστοτέλη. 

Εiναι αρκετά! ... 
Λεπτομέρειες θεωρουνται, δτι ηΊν πόλη που &.νiηειρε ό 'Αλέ

ξανδρος, την εΙχε καταστρέψει ό πατέρας του, ό Φίλιππος. "Οτι &.κόμα 
-ό 'Αλέξανδρος δέν εδειξε κανένα ελεος στόν Καλλισθένη, &.νηψιό 
του 'Αριστοτέλη, καi αντιπρόσωπό του ση)ν εκστρατεία, που πλή
ρωσε μέ τη ζωή του, τiς συμβουλές του στόν 'Αλέξανδρο. 

Θυμήθηκαν καi τόν ϋμνο στην aρετή, aφιερωμένο aπό τόν Άρι
·στοτέλη στόν Έρμεία, θετό πατέρα τfjς μετέπειτα πρώτης γυναίκας 
του. Λεπτομέρεια κι' έδω, δτι ό Άσιάτης αuτός εΙχε συμμαχήσει μέ 
τους Μακεδόνες, έναντίον των 'Ασιατών. τα προμηνύματα εφταναν 
·aγρια. Ή πόλη των Δελφών &.φαίρεσε τιμές που προηγούμενα του 
εΙ χ αν αποδοθεΊ:. Ίστορικη γνώση εχει. "Ενας νεώτερος σοφός ελεγε· 
.,.y Αν σέ κατηγορi]σουν -σέ τέτοιες μεταλλαγές- δτι εκλεψες τiς 

καμπάνες τfjς Παναγίας τ&ν Παρισίων, κι' αν aκόμα τiς aκους νιi 
·χτυπaνε, φύγε». 

Ό Σωκράτης i:μεινε, καi ηπιε τό κώνιο. Ό Πλάτωνας, εμεινε 
(στη Σικελία). Καi πουλήθηκε σαν δουλος στην Α'ίγινα. Ό Άριστο
·τέλης aρνήθηκε την ύποταγή. 

Ό πολίτης, κήρυξε, πρέπει νιi αγωνίζεται, μέχρι η)ν τελευταία 
του πνοή, στην πόλη του, 11 φυγάδας στην ξένη, για να διορθώνει 
τους θεσμούς, καi νά τους aπαλλάξει aπό τους παρανομουντες 

έπιβιΊτορες. 

Τιμfiμε σi1μερα, μαζi μ' δλη ηiν ανθρωπότητα, την κυρίαρχη 
·μορφη του 'Αριστοτέλη. 

Στό Βατικανό, ύπάρχει δνα cφιστούργημα τfjς ζωγραφικfίς. ΆΗ 
'Ακαδημία των 'Αθηνών. Ό χρωστήρας του ζωγράφου aποδίδει δσα 
·προσπάθησα τόση rορα να σκιαγραφήσω. Τόν Πλάτωνα, μέ τό βλέμ
μα στραμμένο στους ουρανούς. Καi τόν 'Αριστοτέλη, μέ τό βλέμμα 
·στραμμένο στη γfj, στην πολιτεία τi'jς έποχfjς του. 

Ό πρώτος όραματίστηκε την lδανικη πολιτεία. Ό 'Αριστοτέλης 
.έρμήνευσε ηΊν πολιτεία τfjς έποχfίς του. 

7

Ηταν μια ι'iμεση συμμετοχικη Δημοκρατία, δνα aπό τα έλάχιστα 

πρότερα τfjς aυτοδιαχείρισης. Ή Πολιτεία του Πλάτωνα εμεινε δια
νοητικό κατασκεύασμα. Δεν· πραγματοποιήθηκε ποτέ, γιατi κανεiς 
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δεν η)ν aγάπησε. Την «'Αθηναίων Πολιτείαν» του 'Αριστοτέλη η)v 
δημιούργησαν οί 'Αθηναίοι πολίτες. Καi την aγάπησαν δλοι. Γιατi 
μετεlχαν δλοι : 

<<lVl;] μετέχοντες η]ς πολιτείας, πcuς οίον τε φιλικώς i!χειν 
προς την πολιτείαν ;>> (Πολιτικά. : Β 1268 α 25). 

Παρατηροfiν πολλοί : Μά, ηταν μια δημοκρατία των aριστοκρα
των που είχε δούλους. 

'Απαντουμε εμείς : 
Είχε πράγματι δούλους, aλλα οχι πολίτες-δούλους. Ή Πολιτεία 

άρχιζε καi τελείωνε στους πολίτες της. Καi δέν uπi'jρχαν πολίτες 
χωρiς ίση συμμετοχη στην εξουσία, η μέ «θεωρητικά» μόνο δικαιώ
ματα, που δεν εlχαν aνταπόιφιση ση)ν πράξη, πολίτες πρώτης καi 
δεύτερης κατηγορίας! 

Στα χρόνια που πέρασαν, το θλιβερό εlναι δτι ή Κοινωνία 
έργάστηκε, δχι για να κάνει τους δούλους τi'jς έποχi'jς ελεύθερους. 
Άλλα για το πως Θα κανει τους έλεύθερους της έποχi'jς έκείνης 
δούλους! .... 

Γιατi καi τότε δούλους ε'ίχαν οί πλούσιοι. Οί φτωχοi είχαν βόδια 

'Ο ' β - ' :) , ' - I ., ' << γαρ ους αντ οικετου τοις πενησι εστιν>>. 

(Πολιτικά : Α 1252 β, 13). 
οι φτωχοi, καi τότε, δεν είχαν δούλους, καi χρησιμοποιοiJσαν 

aπό ανάγκη τίς γυναίκες τους καi τα παιδιά τους, σα βοηθους 
στίς έργασίες τους. 

((1Όίς γaρ aπόροις aνάγκη χρ1]σΟαι r;αι γυναιξι και 
παισiν, wσπερ aκολούθοις, διa η}ν aδουλίαν». 
(Πολιτικά : Ζ 1323, α 5). · 

Καi επιλέγει δ 'Αριστοτέλης : 
'Ο -·J θ' β' -δ _,' φ-, ~< ~ου ειcευ ερου ιος του εσποτικου αμεινων . .ι ουτο 

γαρ αληθες». 

Αuη) εt:ναι ή aλi1θεια. 'Ότι «είναι καλύτερη ή ζωη του ελεύθερου, 
aπό το βίο του δεσπότη δούλου». 

'Ότι, λοιπόν, δ 'Αριστοτέλης 6μνησε τη δουλεία, είναι Ίl πρώτη 
πλάνη. 'Ότι aσχολ1Ίθηκε μόνο με το «έποικοδόμημα» καi αγνόησε 
τη «βάση» η)ν οiκονομικ1) δομη τfjς Κοινωνίας, είναι i1 δεύτερη 
πλάνη. 

'Επιτρέψτε μου λίγες λέξεις, για την δλοκλιΊρωση. 
Στα Ήθικα Νικομάχεια δ 'Αριστοτέλης μιλάει γιό. η)ν aρετή. 

οοταν έρχόμαστε σ' έπαφτ) με τον άλλο άνθρωπο, ή &ρεη) παίρνει 
τη μορφη τi'jς δικαιοσύνης, κι' aνήκει στο χωρο τi'jς Πολιτικi'jς. 

Δύο είναι οί λειτουργίες τi'jς Δικαιοσύνης. Ή διανεμητικη καi 
Ίl διορθωτική. Το σχετικό aπόσπασμα: 
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Ή μια λειτουργία τfjς δικαιοσύνης, Ίl διανεμητικ1) « ... σχετί
ζεται με η) χορήγηση τιμωv, χρημάτων 11 άλλων, aπό δσα είναι 
δυνατό να μοιράζωνται στα μέλη τi'jς πολιτείας ... ». 



«Ή άλλη (λειτουργία τfjς δικαιοσύνης, ή διορθωτικη) ρυ
θμίζει τiς συναλλακτικες σχέσεις, τiς έκούσιες (στiς όποίες κυ
ριαρχεί ή ελευθερία τ&ν συμβάσεων) καi στiς &κούσιες». Καi 
aριθμεί είδη εγκλημάτων. 

<('Εν μεν εlδος εστι το εν ταίς διανομαίς τιμής fj 
χρημάτων fj των aλλων, δσα μεριστa τοίς κοινωνοvσιν 
τής πολιτείας . .. ». (Ή θ. Νικ. 1130 D 34). 

Ή πολιτεία λοιπόν, &σκοϋσα η)ν διανεμητικi) της λειτουργία• 
πρέπει να είναι δίκαιη. Πίσω &π' αuτη την σχεδόν aόριστη i]θικη 
&ρχή, Ίl σκέψη του 'Αριστοτέλη ανοίγει πραγματικους όρίζοντες 
ερευνας. 

Ή ύποχρέωση τiΊς Πολιτείας νό. σέβεται η) Δικαιοσύνη στη 
διανεμητική της λειτουργία, δi;ν έξαντλεlται δταν μοιράζει τιμές, 
δηλαδ1) αξιώματα. Δεν έξαντλεlται aκόμα δταν μοιράζει χρήματα. 
Καi βέβαια οφείλει καi τiς τιμές, τα αξιώματα καi τα χρήματα να 
τα μοιράζει δίκαια. Ύπάρχουν δμως καi τα άλλα. 'Από αuτα τα άλλα, 
που δεν είναι τιμές, αξιώματα, χρήματα, μερικα είναι «μεριστα τοίς 
κοινωνοϋσιν» διανεμητικα στους κοινωνούς, μερικα δμως δεν είναι 
μ~ριστά, aλλα παραμένουν σ' όλόκληρο τό κοινωνικό σύνολο. 

Χωράφια καi ζωα, τότε, δ,τι ονομάζουμε μέσα παραγωγfjς σήμερα. 
Αuτα είναι τα aλλα, που δσα aπό αuτα είναι «μεριστα» οφείλει να τα 
μοιράζει δίκαια ή Πολιτεία. 'Έτσι, επεκτείνοντας ό 'Αριστοτέλης 
άπο τότε τi]ν εννοια τfjς διανομfjς, &στε να μην περιλαμβάνει μόνο 
παραγμένα «aγαθα», τό aποτέλεσμα δηλαδi] τfjς διαδικασίας, &λλα 
καi τα μέσα παραγωγfjς τους, τοποθετεί τη διανομ1) οχι στό τέλος, 
aλλα καi στi]ν ιlρχ1) τfjς παραγωγικfjς διαδικασίας. 

Προσδιορίσαμε τi πρέπει να διανεμηθεϊ: δίκαια. Μένει να δοϋμε 
ποιο ει ναι· το κριτήριο γι&. μια δίκαιη διανομή, σύμφωνα με τόν 'Αρι
στοτέλη. 

«Σ' αuτό οφείλονται OL μάχες καi οί aντεγκλήσεις, δταν 
εχουν καi εκμεταλλεύονται fι ίσοι ι'iνισα, 11μi] ίσοι ίσα. Γιατί, 
πως ή δικαιοσύνη στη διανομη πρέπει να γίνεται κατ' aξίαν τινά, 
τό δέχονται ολοι, μόνο που οί μεν aριστοκρατικοi (βρίσκουν τό 
κριτήριο για η) δίκαιη διανομη) σττ)ν ίκανότητα, οί όλιγαρχικοi 
στον πλοϋτο 11 την εuγενικ1) καταγωγή, καi οί δημοκρατικοi. στην 
ελευθερία». 

<<'Αλλ' εντεvθεν αί μάχαι και τα εγκλήματα 8ταν fj 
ίδιοι μη ίσα fj μη ίσοι ίσα l!χωσιν και νέμωνται. 

Το γaρ δίκαιον εν ταίς διανομαίς όμολογοvσι πάντες, 
κατ' &ξίαν τινa εlναι, την μέντοι aξίαν αvτην λέγοvσιν 
πάντες ύπάρχειν, aλλ' οί μεν δημοκρατικοι ελεvθερίαν, 
οί δε όλιγαρχικοι πλοvτον, οί δ' εVγένειαν, οί δε aριστοκρα
τικοι aρετήν». (Ήθ. Νικ. 1131 α 25 καi έπ.). 
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Δίκαιη, λοιπόν, ίση διανομή, στiς τιμές, τα aξιώματα, τα χρήματα~ 
aλλα καi τα άλλα, «δσα μεριστα έστiν», τα παραγωγικα μέσα, γιατi 
δλοι οί άνθρωποι είναι ελεύθεροι λέγανε οί δημοκρατικοi τfjς 'Αρ
χαίας 'Αθήνας, καi για να μείνουν ελεύθεροι, θα προσθέταμε έμεϊ:ς 
σήμερα. 

'Από τι')ν άποψη αΌτiι ή Καπιταλιστικη Κοινωνία ε'ίναι aπό τη 
φύση της ολιγαρχική. Έκε"ίνο δηλαδη που εγγυi'iται το Κράτος στον 
καθένα είναι, δτι Θα του παρέχει προστασία καi ίσους δρους άνταγω
νισμου, μέ δ, τ ι ό κ α θ ένα ς κ ατέ χ ε ι. Ό καπιταλιστης μέ το· 
κεφάλαιό του, ό εργαζόμενος με τ1)ν εργασία του ! .. , ... 

Καi δύο σκέψεις aκόμα, πρiν aφήσουμε τό περi Δικαιοσύνης 
κεφάλαιο, για η)ν aλλη της μορφή, τη «διορθωτική». Να τό aπό
σπασμα: 

«Στiς συναλλαγές, κερδίζω σημαίνει δτι παίρνω περισσότερα 
aπό δσα εχω καi δίνω. Ζημιώνομαι δέ (σημαίνει) δτι μετα τη 
συναλλαγΊ) εχω λιγότερα, aπό δσα εΙχα στην aρχή. UΟπως συμ
βαίνει στiς ι'ηοραπωλησίες καi στiς dλλες συναλλαγές, που 
επιτρέπει ό νόμος. Καi Θcι πω, δτι εχω τα ίδια, καi ούτε ζημιώ
θηκα &.λλα καi δέν κέρδισα δταν τίποτα περισσότερο, καi τίποτα 
λιγότερο, aλλα τα ίδια, μπfjκαν στη θέση τους. 'ΆΕτσι ή μεσό
τητα στο κέρδος καi στη ζημιά, το δίκαιο, ε1ναι νό. εχει κανεiς 
καi πρωτα καi μετα τη συναλλαγη «ίσα». 

((Το μeν lχειν, ij τa έαυτοv, κερδαίνει1ι λέγεται. Το δε 
lλαττον τοv lξ U.ρχijς, ζημιοvσΟαι· οlον εν τip wνείσθαι 
και πωλείν και εν δσοις aλλοις aδειαν l!δωκε ό νόμος. 
'Όταν δe μήτε πλέον μιίτε l!λαττον aλλa αvτa δε αvτώv 
γένηται τa αvτa φασιy lχειν και οvτε ζημιοvσθαι οvτε 
κερδαίνειν wστε κέρδους τινος και ζημίας μέσον το δίκαιον 
εστι το παρa τrΊ έκούσιον το ίσον l!χει,ν και πρότερον και 
vστερον)). ('ΗΘ. Νικ. 1132α 14). 

Ή aξίωση δμως για παρέμβαση τi'jς πολιτείας στο Θεσμό τfjς &.γο
ρi'iς, καi για διόρθωση μέ ηΊ διορθωτικ1) λειτουργία τfjς Δικαιοσύνης 
των μηχανισμων της, μηχανισμων ΠOtJ aπό τη φύση τους γεννουν το 
κέρδος για τον ενα καi η) ζημια για τον dλλο συναλλασσόμενο, μέ 

σκοπό κάθε r1γαθό να aντικαθίσταται τελικa μέ το iσάξιό του, προ
υποθέτει ανάλυση τfjς «aξίας>> των αγαθωv, καi αναγωγή τους σέ 
ΚΟινό μέτρο μετρ1Ίσεως τfjς aξίας τους. 

οι λεπτές κεραϊ:ες του 'Αριστοτέλη συνέλαβαν κι αυτό τό πρό
βλημα: Στα aποσπάσματα aπό το εργο του που aκολουθοuν έπιλεγμένα 
aπό τα Ήθικα Νικομάχεια (δγδοο κεφάλαιο του Β' βιβλίου) καi τα 
Πολιτικα (βιβλίο Α, 8- 9), διαπιστώνουμε δτι ό 'Αριστοτέλης: Διέκρινε 
στά εμπορεύματα δύο aξίες, η)ν aξία χρΊ1σης καi τ1)ν aξία aνταλλαγfjς. 
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«Κατα δύο τρόπους μπορεί να γίνει ή χρήση κάθε &.γαθου. Ό 
ενας εt:ναι έκεϊ:νος που άρμόζει στήν 'ίδια του η) φύση, ό dλλος εΙ
ναι iΊ εΊ.νταλλαγΊ1, τό ύπόδημα π.χ. να το φοράει κανεiς i1 νό. το 
aνταλλάσσει μέ dλλο πρi'iγμω> (Πολιτικa Α, J 257 α, 8), 



και χωρiς να aντικατασταθει στα μάτια του ή σχέση που συνδέει τα 
δύο πρόσωπα, του παραγωγοu καi του καταναλωτi'j, 11 προσωπικr] σχέση 
με μια aπρόσωπη, ψυχρη σχέση, που συνδέει δυό πράγματα μεταξύ 
τους, aναζ1Ίτησε κοινη aναφορa στην aξία των εμπορευμάτων, γι(ι νa 
βρεί η)ν iσοτιμία τους, 

«Κλίναι πέντε &.ντί ο1κίας» δεν διαφέρουν Cιπο «ι(λίναι πέντε 
aντi. .. δσον αί πέντε κλίναι», το 'ίδιο δηλαδη είναι αν δίνει κανείς 
γιa μια οiκία πέντε κλίνες, 11 τό aντίτιμο των πέντε κλινών σέ με
τρητa» καi προχωpει: 

«Κάθε τι που πρέπει να aνταλλάσσεται, πρέπει να εlναι συγ
κρίσιμο. Δεν μπορεί να είναι aνταλλαγη χωρίς iσότητα καi καμ
μιa ισότητα χωρiς συμμετρία - «οuτε Cινταλλαγη iσότητος μη 
οuσης οί5τε ισότης μη οϋσης συμμετρίας». 

Στη σχέση του κτίστη με τόν uποδηματοποιό Cιναλογει επί
σης καi τουτο, δτι τόσα καi τόσα ύποδήματα κοστίζει ενα σπίτι. 
Τοϋ ύποδηματοποιοϋ με τόν Cιγρότη δτι τόσα ύποδήματα Cιναλο
γοϋν για όρισμένο aριθμό τροφίμων. Ό ο1κοδόμος Θα λάβει aπό 
τό σκυτοτόμο τό προϊόν της εργασίας του, καi Θα δώσει σ' αυτόν 
τό προϊόν τi'ίς δικi'jς του εργασίας. Πρέπει έπίσης να ύπάρχει μια 
μονά.δα, &στε με βάση αun) να μπορεί να τα μετρα κανεi.ς δλα. 
(ΉΘ. Νικομ. Ε, 8, 1133 α). 
Ό Μaρξ εσκυψε με προσοχ1) στiς οiκονομικες παρατηρήσεις τοu 

'Αριστοτέλη. Στό Κεφάλαιο (Κ. Μάρξ: Das Kapital DietzVerlag, Ber
Iin 1977, Marx - Engels Werke), τόν Cιποκαλεϊ: γίγαντα τi'jς σκέψης 
(«Denkriese» Σελ. 96 Α' τόμου), κι' aλλοϋ, το μεγαλύτερο διανοητη τfjς 
'Αρχαιότητας (Σελ. 430 Α' τόμου), μνημονεύει aποσπάσματά του, γιcι 
τη διαφορό. ι'ινάμεσα σε χρfίμα καi κεφάλαιο. γι&. η)ν όποία Θα ποϋμε 
δυό λέξεις ση) συνέχεια (τόμ. Α' Σελ. 167), γιό. τiς δυό βασικες μορφές 
τοϋ κεφαλαίου τό εμπορικο καi τό τοκογλυφικό κεφάλαιο (Σελ. 179 
Α' Τόμου), για τi]ν επίβλεψη καi τη διεύθυνση τfίς εργασίας (Σελ. 398 
Γ Τόμος), για τiς μηχανές σέ σχέση με τόν άνθpωίtο, δπου μνημονεύει 
το γνωστο aπόσπασμα ( ((aν κάθε εργαλείο μi: nροσταγiι . .. μnοgοvσε νa 
βγάλει πέρα το lργο του . .. οvτε Ol πρωτομιίστοροι, θaχαν J:vάγκη ano 
nαραγυιούς, οvτε ol ιlφέντες ιlno δούλους)) aπόσπασμα που δίνει νέους 
όρίζοντες ση)ν Κυβερνητικ1) την αυτοματοποίηση καi τόv Ι)λεκτρο
νικό έγκέφαλο (τόμος Α' Σελ. 430), καi τι'ι, ιJ.νωτέρω Cιποσπά.σματά του 
για την aξία χρήσης καi ι'ιξία aνταλλαγfjς καi το κοινό μέτρο ό.ναφο
ρaς, που γιa τον Μaρξ ε'ίναι i) έργασία που περιέχουν δλα τα ιμπορεύ
ματα, ό' μέσος δρος του κοινωνικα αναγκαίου χρόνου, για να κατα
λήξει: «'Η μεγαλοφυ·ια του 'Αριστοτέλη λάμπει ιJ.κριβ&ς σ' αuτό, δτι 
στην εκφραση της aξίας των εμπορευμάτων aποκαλύπτει μιιί. σχέση 
iσότητας. Μόνο τα ίστορικα δρια της κοινωνίας, μέσα ση)v όποία 
ζοuσε τόν εμποδίζουν να βρεϊ σε τί. συνίσταται ση)ν πραγματικότητα 
αuτη η σχέση Ισότητας». (τόμος Α' Σελ. 73, 74, 100). 

Καi ό 'Αριστοτέλης, καi ό Μά.ρξ aσχολΙ1Θηκαν ό καθένας μi; η)ν 
κοινωνία τfίς έποχi'jς του, κάτι ποu συνήθως C(γνοεl 11 κριτικiΊ. Μέ 
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δύο ριζικα διαφορετικές κοινωνίες. Τ1Ίν άμεση συμμετοχικη Δημο
κρατία ό sνας. Τον Καπιταλισμό ό άλλος. 

Οuτε ό 'Αριστοτέλης έγραψε θεωρία του Καπιταλισμοί), - μιiiς 
κοινωνίας δηλαδη ηΊν όποία εχει κυριολεκτικα επικαλύψει ή οικο
νομία, ή όποία στόν καπιταλισμό άποτελεί το δλον καi δχι τό μέρος·-, 
για να του καταλογισθε"ί, δ τι ύποτίμησε τi]ν οικονομία, αναπτύσσοντάς 
την μέσα στ&. πολιτικά, σαν τμfjμα της Πολιτικfjς. Στi]ν εποχi] του ή 
οικονομία άποτελοuσε πράγματι τό μέρος καi δχι τό δλον, καi ή 
πολιτικi] πράξη όδηγοuσε σηΊν άριστη ζωή. («'Ά.ριστος βίος ό πρα-
κτικος» : Πολιτικα 1325α, 18). . 

Οuτε ό Μάρξ εγραψε θεωρία του Σοσιαλισμοu,- μιας κοινωνίας 
δηλαδή, στijν όποία 11 Οiιωνομία θα πάψει να aποτελεί τό δλον, θό. 
άπαλλαγεί' aπό την κυριαρχία του οικονομισμοu, καi Θα έπιτρέψει 
την άνάπτυξη ολων των ίκανοηΊτων του aνθρώπου-, για να του 
καταλογιστει οτι ύπερεκτίμησε ηΊν οικονομία καi την εΘεώρησε 
καi ό tδιος σαν τό μόνο που προσδιορίζει τόν άνθρωπο. 

Συμβαίνει βέβαια αuτό στον καπιταλισμό καi αuτό διαπίστωσε καi 
διατύπωσε ό Μάρξ. 

Άλλα ποτέ δέν τό υiοθέτησε, aφου για τον 'ίδιο, για τό δικό του 
δραμα, γι&. τό Σοσιαλισμό δηλαδή, έκεiνο που προσδιορίζει τόν 
άνθρωπο εt:ναι ή 'Εργασία, i1 Πράξη, καi δχι ή Οικονομία. 

'Από ηΊν άποψη αί'Jτή, ή Κοινωνία της έποχi'jς του 'Αριστοτέλη, 
ή dμεση συμμετοχικi] Δημοκρατία, καi 1) Κοινωνία που όραματίζεται 
ό Μάρξ, ό Σοσιαλισμός, εχουν αuτο το κοινό. "Οτι θεωροuν την Οiκο
νομία μέρος του "Ολου, καi δτι άποδίδουν κυριαρχικη σημασία στην 
πολιτικ1Ί π~άξη. ' 

'Ανακεφαλαιώνουμε πρiν προχωρήσουμε: 

Ή Δικαιοσύνη, σύμφωνα μέ τον 'Αριστοτέλη πάντα, εχει δυό λει
τουργίες, τη διανεμητικ:Ί1 για τiς τιμές, τα άξιώματα, τα χρΊ1ματα, τα 
παραγωγικα μέσα, με aποστολ1Ί τη δίκαιη διανομΊ1 τους, που Θα άπο
τρέψει εριδες καi aντεγκλ11σεις καi ηΊ διορθωτική, για νι'ι παρεμβαίνει 
ή Πολιτεία στό μηχανισμό της άγορiiς, που δημιουργεί κέρδος για τόν 
ενα καi ζημια γιι'ι τον άλλο, μέ σκοπό την «iσοτιμία» των άγαθων. 

Προτοu ό 'Αριστοτέλης νι'ι καταλήξει στό συμπέρασμα, δτι ό μη
χανισμός της aγορiiς χρειάζεται τη διορθωτική παρέμβαση τfjς λει
τουργίας της Δικαιοσύνης, είχε χωρΊ1σει σηΊν ανατομία του, καi είχε 
μελετήσει ηΊ δυναμική του, με βαθυστόχαστες παρατηρΊ1σεις, ή ύπό
μνηση των όποίων είναι ό.ναγκ:αία γιι'ι την πληρότητα τi'jς εικόνας. 

Άνατέμνοντας ηΊν οίκονομικη δομi] τi'jς κοινωνίας, βρέθηκε 
μπροστα στ1Ίν τέχνη του βιοπορισμοί), καi την όποία όνόμασε <ωiκο
νομικη», καi τη διέκρινε καθαρα άπό την τέχνη του πλουτισμοϋ, την 
όποία ονόμασε «Χρηματιστική». Είδος τfjς Χρηματιστικfjς είναι ή 
«Καπηλική», ή μεταπώληση δηλαδΊι τό έμπόριο εμπορευμάτων, για 
τi]ν όποία παρατηρε!: 
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«'Αφου aπό την aνάγκη των &.νταλλαγών, βρέθηκε τό νόμι
σμα, γεννi1θηκε καi τό iiλλο είδος της χρηματιστικfjς, ή καπηλική, 
άπλη στην aρχή, με εμπειρία καi τέχνη aργότερα, aπό που καi πως 
θa φέρει τα περισσότερα κέρδη». 

((Πορισθέντες σον ijδη νομίσματος έκ η]ς aναyκαίας 
aλλαyής, Θaτερον εlδος τ-ίjς χρηματιστικής έyένετο το 
καπηλικόν, το μiν πρώτον άπλώς ίσως γενόμενον, εlτα δε 
έμπειρίας ijδη τεχνικώτερον, πόθεν καΙ. πrvς μεταβαλλόμενον, 
πλείστον ποιt]σει κέρδος . . ». 

'Ακολούθως διακρίνει τό aντικείμενο καi τό σκοπό τi'jς κάθε μιας, 

για να συμπεράνει, δτι aλλο χρfiμα κι iiλλο κεφάλαιο: 
«Είναι διαφορετικΊ)Ίl χρηματιστικiι (διαφορετικός) ό πλοuτος 

δ κατα φύσιν που aνήκει στήν Οi.κονομικ11, καi διαφορετικη i1 Κα
πηλικη -«ποιητικη χρημάτων διa χρημάτωιι μεταβολής»-ση)ν 
όποία ή κυκλοφορία του χρήματος είναι Ίl πηγη τοϋ πλούτου (τό 
χρfjμα γεννιέται aπό τό χρfjμα). 'Εδώ τό νόμισμα δεν εlναι μόνο 
τό μέσο, είναι ή aρχ1) καi τό τέλος τfjς συναλλαγfις». 

"Ε ' (" ' C' ' ' C' λ- ' ' , (( 'σ~ ι. ~_αρ ετ~ρα ;η χρημα;ικ·~ κ~ι ο π ου~ ο ς ο κατ~ 
φυσιν, και αυτη μεν οικονομικη, η δε καπηλικη ποιητικη 
χρημάτωγ, ov πά1ιτως, aλλa διa χρημάταηι μεταβολής ο ο ο 
Το γaρ νόμισμα στοιχείον καΙ. πέρας τής aλλαyής εστίν . .. >>. 

Αυτό λοιπόν τό χρημα, που πηγi1 του εχει η)ν κυκλοφορία του' 
που δεν. παραμένει δηλαδη μόνο «χρfjμα», γιιΊ. να έξυπηρετilσει τό 
βιοπορισμό, aλλιΊ. γίνεται «Κεφάλαιο», γιιΊ. νιΊ. εξυπηρετήσει τόν πλου
τισμό, εχει τη δική του δυναμικi1. Ποιά εΊ:ναι; 

«ΆΗ Οiκονομικη εχει δριο. Ή Χρηματιστικ1) όχι». «Ti'jς δ' 
οiιωνομικi'jς, ου χρηματιστικfjς, εστι πέρας ... ». 

«Ή μία (ή Οiκονομικil: ΊΊ τέχνη του βιοπορισμοί)) εχει σκοπό 
κάτι διαφορετικό aπό τό ίδιο τό χρfjμα, ll iiλλη (11 χρηματιστική: 
ll τέχνη του πλουτισμοϋ) εχει σκοπό η)ν αuξηση, τον πολλαπλα
σιασμό τοϋ χρήματος». <<Τ1]ς μiν f.τερον τέλος, τής δε ή αvξησις . .. >>. 
«Καi γι' αuτό είναι iiπειρος ό πλοϋτος που μπορεί: να πηγάζει 
aπ' αuτi1ν». (([(α/. aπει.ρος δ1} ό πλούτος, δ aπο ταύτης, η]ς χρη
,ιιατιστι.κής>>. 

('Αριστοτέλους: Πολιτικό. Α-9, 1257 β-1, 23, 35, 42, 27, 
aντίστοιχα: Κ. Μάρξ: δπου aνωτέρω. Τόμος Α' σελ. 127). 

'Ανήκει λοιπόν στόν 'Αριστοτέλη Ίl τιμi1, δτι μίλησε γιιΊ. διανεμη
τικη λειτουργία τfjς Δικαιοσύνης, που aφορί"i τiς τιμές, τa aξιώματα, τα 
χρήματα, τα παραγωγικό. μέσα, με aποστολη τη δίκαιη διανομή τους, 
δσων μεριστα εστίν, που Θα aποτρέψει εριδες καi αντεγκλήσεις, &να
ζήτησε τό aσφαλές της βάθρο ση)ν ελευθερία δλων των πολιτών, φω
τίζοντας όχι μόνο τό τέλος, aλλα καi η)ν aρχη της παραγωγικης δια
δικασίας. 

'Ανήκει aκόμα στόν 'Αριστοτέλη 11 τψi1, δτι μίλησε ΎιιΊ. διορ
θωτικη λειτουργία της Δικαιοσύνης, γιιΊ. την ιiναζi1τηση κοινοϋ 
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μέτρου μετρήσεως τfjς aξίας των εμπορευμάτων, γιa τ1)ν aξία χρήσης 
καi η)ν aξία ό.νταλλαγi'jς, για τό χρi'jμα που γίνεται κεφάλαιο, γιa τό· 
έμπορικό καi τοκογλυφικό κεφάλαιο, για τό μηχανισμό τi'jς aγορίiς, γιa 
ηΊν ανατομία του, τήν 'Ιστορία του, "{t.a η) δυναμικΊ1 του, καi τήν συγ
κέντρωση τοu κεφαλαίου. 

Auτa aπετέλεσαν το βάθρο, Ίιά το πολιτικό εποικοδόμημά, η)ν 
οuσία για η) ν μορφ11, Ίια να καταλιΊξει στiς ακόλουθες παρατηρήσεις: 

I. Χρειάζεται κάποια iσότητα - όμαλότητα - εναρμόνιση -
στiς περιουσίες. Γιατi αί:Jτό aσκεt: δυναμικ1) <':πιρροι) ση)ν πολιτικ1Ί· 
κοινωνία. 

«'Ότι Ίl iσότης τi'jς περιουσίας εχει έπίδραση ση)ν πολιτικi] 

κοινωνία, φαίνεται δτι δι{:'(vωσαν •ωi παλαιοi νομοθέτες, διrως ό 
Σόλων, ό όποΙος καi εΘέσπισε τέτοιο νόμο». 

<<Διότι οδν !!χει τι,νa γύιιαμι.ν εlς τψι πολιτι;~ηιι κοινω
?ιίαν 1J τ1)ς 0Uσίας δμα).ότης, καΙ. τC{)1Ι πάί.αt. Τt?ιl::ς φαίνονται, 
διεγνωκότες, οlον καΙ. Σόλων sνομοΟ{τησεν;;. 

('Αριστοτέλους Πολιτικά: Β, 7, 1266 β, 16). 

2. 'ΕπικαλεΊται ση) συνέχεια τό παράδειγμα τοu τυράννου των 

Συρακουσων Διονυσίου, ό όποιος εδιωξε κάποιον εμπορο ποu είχε δη
μιουργΊΊσει «μονοπώλιο», γιατi εύρfίκε aσύμφορες γιa η)ν πόλη τiς 
μεθόδους του, μολονότι «ou πολuν ποΙΊΊσας ύπερβολ1)ν τfjς τιμfjς», liv 
καi δεν είχε ανεβάσει ύπερβολικa τiς τιμές, για νa ζητήσει ηΊν ι'ιποβολη 
τδJν μονοπωλίων, χλευάζοντας ταi'Jτόχρονα τ1)ν προσπάθεια ν' aποδοθεί 
σf. εμπνευση τό κέpδος τοί} μονοπωλίου, κι όχι σ' αίJτ1)ν τllY 'ίδια τ1) 
δυναμικi] τfjς μονοπωλιακi'jς οργάνωσης. 

«Γιατi δπως ε!παμε ό καθένας μπορεt: να εχει αuτij τi]ν εμ
πνευση δταν μπορέσει καi δημιουργήσει υπέρ έαυτοu μονοπώλιον» 

«'Έστι δ{, cΊJσπερ ε'ίπομεν καθόλου το τοιούτον χρη
ματιστικον sάν τις δύνηται. μονοπω?.fαν αuτψ κατασκευά
ζειν)), ('Αριστοτέλους Πολιτικά: Α 11, 1259α 22). 

3. "Αν ό μηχανισμός τi'jς aγορilς δεν ύποβληθει στ1) διορθωτtκ1) 
λειτουργία τi'jς Δικαιοσύνης, σκέφτεται ό 'Αριστοτέλης, liν δέν ύπάρξει 
άρμονία στiς περιουσίες, iiν δεν ιiποβληθοuν τα μονοπώλια, τότε τό 
aποτέλεσμα Θα εtναι ll Χώρα όλόκληρη να περιέλθει στJ)ν κυριότητα 
ολίγων. 
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«'Άλλοι μεν συμβαίνει νa εχουν πολu μεγάλη περιουσία iiλλοι 
δε παντάπασι μικρΊ) καi γι' αuτό ll χι'uρα περιi'jλθε στi]ν κυριότητα 
λίγων». 

1,_'' ,_ β'β -ο λλ' << οις μεν γαρ αυταχJΙ συμ ε ηχ.ε κεκτησ · αι πα ην 

λίαν οvσίαν, τοίς δε τιάμπαν μικράν, διόπερ εlς ολίγους 
fίκε?ι ·ι} χά>ρω;. ('Αριστοτέλους Πολιτικά: Β 9, 1270α, 
J 8). 



4. Κι' αuτοi οί λίγοι, για να προφυλαχτοuν άπό τον πάμπτωχο λαό, 
θό. του μιλ1Ίσουν γιό. ξένες χ&ρες μακρινt:ς, για επίγειους παράδεισους, 
για πλούτη πού τον περιμένουν aλλοu, κι' οχι στιΊν χώρα του, καi eeι 
τον στείλουν μετανάστη σ' άλλες χ&ρες, στιΊν ξενητειeι. 

«Προφυλάγοντο aπό κινδύνους επαναστάσεως των πτωχων· 
χάριν πλουτισμοί) αποστέλλοντες μέρος του λαοϋ εiς τaς πόλεις». 

(("Jiριστα lκφεύγουν τι~ι πλουτεϊν, δ..sι τι μiρος το·ίj. 
δ1jμου lκπiμποντες εlς τaς πόλεις». ('Αριστοτέλους Πολι
τικά: Β 11,1273 β, 20). 

5. Κι' aφou θα εΙναι κύριοι ,ης χώρας, θό. έπιζηηΊσουν πια να 
μεταβάλουν κό.τι άλλο. Το κριτήριο της ό.ρετijς. 'Ώστε ό λαός να πάθη 
στραβισμό!! Na θεωρεί έπιτυχία τi]ν aπόκτηση του χρήματος!! 
Οί δe πάσας πόιοvσι. χρηματιστικU.ς . .......... Auτoi δλες τiς ίκανό

τητες μεταβfιλλουν σε 
μέσα αποκηΊσεως 

χρ1Ίματος. 
ώς τούτο τfλος δν .......................... σαν νcι i'jταv τάχα. 

αuτός ό προορισμός. 
προς δe το τέλος ........................... Καi προς τον όποίο 

aπαντα δέον δ.παντaν σκοπό πρέπει να στο
χεύουν δλες οί ανθρώ-

Λ. 9 - 1258α, 14 

Κι' aλλοu: 

πινες ίκανότητες. 

«Τi]ν τψll τ1Ί δίνει αuηΊ ll νομοθεσία στον πλοt>το κι' δχι 
στi]ν ιiρεηΊ καi σ' δλους τους πολίτες έμπνέει τόν πόθο του χρΊΊ
ματος. Κι' δ,τι θεωροuν τίμιο οί κύριοι, εΙναι αναγκαίο, να το 
ακολουθήσουν καi οί άλλοι πολίτες». 

(('Έντιμον γaρ ό νόμος ούτος πωεί. τr\ν πJ.U'uτον μaλλογ· 
η]ς δ.ρετijς και τiιν πόλι1! δλην τψ} φίλοχρήματον. VΟτι δ' 
aν ύποβάλλη τίμιον είναι. τr) κύριον δ.νάγκη και τ-ι)ν τri>ν 
aλλων πολιτών δόξαν δ.κολουθεϊν τούτοις>>. ('Αριστοτέλους. 
Πολιτικά: Β 1 Ι, 1273α, 40). 

Περιττa εΙναι νομίζω τα σχόλια. Γιατi εΙναι φτωχα νό. δείξουν το 
φτώχεμα της aνθρώπινης ϋπαρξης -πού προείδε ό μεγrιλος στοχασηΊς. 
τijς 'Αρχαιότητας- κι' aδύναμα να θρην1Ίσουν μπροστα στο χαμό τi')ς 
aνθρώπινης aξιοπρέπειας στο βωμό του κέρδους ,πού γίνεται χρημα, 
κι' uστερα κεφάλαιο, κι' uστερα μονοπό)λιο, κι' ϋστερα κρfιτος, κι, 
ί5στερα κριτήριο καί μέτρο aξίας!! .. 

Τιμοuμε σ1Ίμερα τόν 'Αριστοτέλη, καi τi]ν Πολιτεία που ϋμνησε .. 
Θυμόμαστε καi θυμίζουμε στους κάθε λογΊ'jς άριστοκράτες τijς διανό
ησης η της πράξης, που προσκολλ&νται στο δοσμένο κοινωνικό σχ1'jμα. 
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έκείνης της Δημοκρατίας, για να aπορρίψουν το μήνυμα της άμεσης 
Δημοκρατίας. Δεν Ίjταν οί δουλοι έιcείνοι που κατέστησαν δυναηΊ στους 
έλεύθερους πολίτες ηΊ συμμετοχη στα κοινα. Δούλους καi τότε εΙχαν 
οί πλούσιοι, για να aντικαθιστουν τα βόδια των φτωχων, λέει ό 'Αρι
στοτέλης. Καi την βάναυση έργασία μπορεί να την aντικαταστήσει 
ή μηχανή, ό ηλεκτρονικός έγκέφαλος. 'Εκείνο που ήταν τέλεια, όλο
κληρωπκα διαφορετικό, ηταν το αξιολογικό κριηΊριο του πολιτισμου. 
Καi ή aλλαγιΊ του κριτηρίου, σημαίνει αλλαγιΊ δλου του οiκοδομΊ1μα
τος του πολιτισμου. 

Τότε, ή πράξη έλευθερίας. ΆΗ συμμετοχ1Ί στη δημιουργtκΊ) πράξη. 
Σήμερα τό «κέρδος». Σέ πείσμα τους, ή σκαπάνη του ι'φχαιολόγου, 
i::φερε στήν έπιφάνεια τους θησαυρους της aρχαιότητας. Παλάτια κι' 
ανάκτορα δημόσια, πολλά. 'Ιδιωτικό Cι.νάκτορο κανένα. Του Σίμωνα 
δμως του πεταλωτi'j βρέθηκε στήν aρχαία αγορα τό μαγαζάκι του. Έκει 
Όπου δ Σωκράτης κι' οί μαθητές του συζητουσαν τα προβλήματα της 
ζωi'jς. Για να θυμίζει, δτι σ' έκείνο τον αiωνα ρώμη καi γνώση, σκέψη 
καi πράξη ένώθηκαν στον κάθε πολίτη. Καi εδωσαν τον Χρυσουν αi
·5JΥα του Πολιτισμου. (Χειροκροτήματα). 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Δημήτριος Γ. Παπασπύρου). Ό Πρόεδρος της 
ΕΔΗΚ κύριος Ζίγδης, εχει τον λόγον. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΓΔΗΣ (Πρόεδρος της ΕΔΗΚ). Κύριε Πρόεδρε, ή 
ΕΔΗΚ συμφωνεί μέ τιΊν πρότασή σας ν&. έκφράσουμε θερμές τiς ευχα
ριστίες μας προς τον 'Οργανισμό Πολιτισμου καi Έπιστημων των 'Η
νωμένων 'Εθνων, τήν UNESCO. Γιατi μέ τήν aπόφαση τi1ς Γενικης 
Συνελεύσεως του 1976, στο Ναϊρόμπι, προσφέρθηκε νa συμμετάσχει 
στον έορτασμο «του ετους του 'Αριστοτέλη» καi να προσδώσει ετσι 
οικουμενικότητα σ' αυτό τον έορτασμό. 

Ευχαριστουμε τήν UNESCO, διότι έξετέλεσε ενα καθηκον πρός 
την οiκουμενιιcότερη διάνοια που γέννησε ποτέ ή aνθρωπότητα, Cι.λλa 
καi γιατi δίδει στοuς ~Ελληνες μια ευκαιρία να aποτίσουν τον φόρο· 
τi'jς τιμi'jς προς μία aπό τiς μεγαλύτερες -αν έπιτρέπεται δ δρος
μεγαλοφυΊες τiς δποίες εδωσε το 'Έθνος αυτό, τον Σταγειρίτη 'Αρι
στοτέλη. 

Τό μετάλλιο που εστειλε ΊΊ UNESCO στή ΒουλιΊ των Έλλi1νων, 
~ίναι μια αναγνώριση προς το 'Έθνος, δτι δέν είναι ιΊ.σχετη aπό τό γένος 
των Έλλήνων iΊ δωρεα του 'Αριστοτέλη προς ηΊν aνθρωπότητα. 

Μαθητής του Πλάτωνα καi: δάσκαλος του 'Αλεξάνδρου, συνδέει 
τήν οικουμενικότητα με τον 'Ελληνισμό. Δάσκαλος του 'Αλεξάνδρου, 

του δποίου 11 μεγαλυτέρα συμβολτ) σηΊν ίστορία ε1ναι δτι κατώρθωcrε 
μέσα σε μια γενεα να διαχύσει τό έλληνικό φως στην τότε οικουμένη. 
"Όχι μόνο μέχρι του Ίνδου ποταμου, άλλα σέ σύμπαντα τόν πολιτι
σμένο κόσμο της έποχfjς έκείνης. 

Άλλά δέν εiναι δ 'Αριστοτέλης μόνο δ πνευματικός πατέρας του 
"Αλεξάνδρου. Διά του 'Αριστοτέλη δ 'Ελληνισμός έπε βλ ήθη των Άρά
βων. Οί 'Άραβες στiς πολεμικές συγκρούσεις τους με τό Βυζάντιο 
ύπηρξαν οί νικητές, aλλα στον πνευματικό τομέα δ 'Ελληνισμός έπε-
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κράτησε δια του 'Αριστοτέλη. Διότι Ίl μετάφραση του 'Αριστοτέλη 
στήν ΆραβικΊ], που εγινε τον 6ο αiωνα, ώδήγησε στον εκπολιτισμο 
αuτων των νομάδων τi'jς έρ1Ίμου καi τοuς μετέβαλε καθ' δλο τον μεσαί
ωνα στους επιτελεις τfjς φιλοσοφικfjς σκέψεως μιiiς ολόκληρης ίστο

ρικfjς περιόδου. Άλλα 6 'Αριστοτέλης δέν έπέβαλε τό έλληνικό πνευ
μα μόνο δια των 'Αράβων. Ή δεύτερη ω';πίθεση», θa ελεγα, 11 δεύτερη 
παρουσία του Έλληνισμου, μiiλλον, στην Δυτική Εuρώπη, οφείλεται 
στον 'Αριστοτέλη, δταν στον 12ο αιωνα εγινε ή μετάφραση των !:ργων 
του aπό ηΊν 'Αραβικη στη Λατινικη καi ετσι ή Εuρώπη έγινε γνώστης 
τfjς σοφίας του Σταγειpίτη. Καi στον 13ο αiωνα, τον περίφημο βεβαίως 
για τήν ίστορία τfjς Ευρώπης, μέ πρωτο τον μεγάλο Θωμii 'Ακομινilτο, 
γνώρισε ή Εuρώπη η]ν aρχαία σοφία καi έξελληνίσθη ΊΊ Δυτικη Ευ
ρώπη δια του 'Αριστοτέλη. 

ΕΙναι πράγματι ό 'Αριστοτέλης Ίl μεγαλύτερη διάνοια που γέννησε 
Ίl aνθρωπότητα. Είχε τήν εuτυχία να εΙ ναι μαθητης του Πλάτωνα. Γεν
νήθηκε ίσως στήν πιο περίφημη περίοδο τfjς έλληνικfjς, aλλα καi τfjς 
aνθρώπινης ίστορίας. Άφομοίωσε δλη τη σοφία του παρελθόντος. Καi 
μέ τον' Αριστοτέλη τόσο ή φιλοσοφική σκέψη, δσο καi ή επιστημοvικΊΊ 
σκέψη, παίρνουν ένα καινούργιο ξεκίνημα. Μετα τον 'Αριστοτέλη 
εχουμε συστηματιΚΊl πράγματι φιλοσοφία. Καi μετα τον 'Αριστοτέλη 
έχουμε συστηματικη επιστήμη, μέ συνδετικό κρίκο βέβαια η) λογικ1Ί. 

Ή ΕυρωπαϊκΊ] επιστημονικ:τ] 'Αναγέννηση οφείλεται ση] μελέτη 
του 'Αριστοτέλη. 'Ανεφέρθη δτι ό Καi:πλερ, ό Γαλιλαi:ος, ό Κοπέρνι
κος, άρχισαν να σκέπτονται επιστημονικα μόνο aφου διaβασαν τον 
'Αριστοτέλη, οχι πιrι aπό τίς μεταφράσεις τiς 'Αραβικές, &.λλa U.πό τa 
ΆΕλληνικα πρωτότυπα. 

Κύριε Πρόεδρε, δέν Θα τολμήσω να κάνω όποιαδ1Ίποτε περίληψη 
11 &.ξιολόγηση τfjς συιiβολfjς αt>του του κολοσσοu σηΊν aνθρώπινη 
σκέψη, τόσο τή φιλοσοφική, δσο καi ηΊv έπιστημονικ1Ί. 'Επειδή δμως, 
έδώ είναι τό τέμενος τfjς πολιτικfjς ζωi'jς των συγχρόνων Έλλ1Ίνων 
νομίζω δτι πρέπει, aποτίωντας φόρο τιμfjς στον μεγάλο Έλληνα, νά 
διαβάσω δυο - τρεις περικοπές aπό τό εργο του -θa εlναι σύντομες
διότι νομίζω δτι δίδουν τό μέγεθος τfjς σκέψεώς του σέ αυτό ποι) λέμε 
πολιτικη θεωρία καi σέ αυτό που λέμε Δημοκρατία. 

ΕΙναι γνωσηΊ σέ δλο τον πολιτισμένο κόσμο 11 πρώτη περικοπή: 
«Ό γaρ aνθρωπος ου μόνον πολιτικόν, aλλα καi οiκονομικόν 

ζωον ... aλλα κοινωνικόν dνθρωπος ζωον προς ο6ς φύσει συγγέ
νεια έστιν», ('Ηθ. Ευδήμεια 1242α 22). (Διότι ό Cίνθρωπος δέν 
είναι μόνον ζώον πολιτικόν &λλa καi οiκονομικόν ... aλλα είναι 
καi κοινωνικόν ζωον προς έκ:είνους, προς τους όποίους εχει κατ&. 
φύσιν συγγένειαv). 

Μία aλλη επίqης σημαντικη περικ:οπ1Ί, διότι εμφανίζει δτι ό ορ
γανισμός -ή πολιτεία- εΙναι το προέχον καi δχι το άτομον, είναι ή 
ακόλουθη: 

«Καi πρότερον δέ τij φύσει πόλις η οiκία καi εκαστος 1Ίμων 
εστίν. Τό γaρ δλον πρότερον aναγκαιον εΙναι του μέρους, &.ναι-
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ρουμένου γcφ του δλου ουκ εσται πους ούδέ χεiρ» (Πολ. 1253 α 
18). (Καi πρότερον βεβαίως κατα ηΊν φύσιν ε'ίναι ή πόλις καi δχι 
ή οικογένεια fj το μεμονωμένοΥ άτομον ένος έκάστου έξ ήμων. 
Διότι κατc{ λοytκΊΊν αναγκαιότητα το σύνολον εχει προτεραιό
τητα εναντι τοu μέρους. Διότι αν διασπασθi] ή όλότης (του aν
θρωπίνου σώματος) δέν δύναται να υπάρξη ούτε πόδι ούτε χέρι) ... 

Καi ll τρίτη Περικ:οπ1'] 1l όποία Θέλω έπίσης να καταχωρηθfί στα 
-πρακτικα εΙ ναι i] άκόλουθη: 

«Λόγον δέ μόνον aνθρωπος εχει των ζώων· ή μέν oi'Jν φωνi] 
του λυπηρου καi ήδέος έστi σημείΌν, διο καi τοις aλλοις υπάρχει 
ζώοις (μέχρι γαρ τούτου ή φύσις αuτων έλήλυθε, του εχειν αίσθη
σιν λυπηροίι καi ήδέος καi ταυτα σημαίνει ν &λλήλοις), ό δέ λόγος 
έπi τψ δηλοί'\ν έστι το συμφέρον καi το βλαβερόν, &στε καi το δί
καιον καi το άδικον· τοuτο γαρ προς τα iJ.λλα ζωα τοις άνθρώποις ο 
ίδιον, το μόνον αγαΘου καi κακου καi δικαίου καi αδίκου καi 
των άλλων α'ίσθησιν i::χειν· ll δέ τούτων κοινωνία ποιει οi.κίαν καi 
πόλιν» (Πολ. 1253 α 9). 
Μεταφρασμένο το κείμενο -πάντα χρησιμοποιω τη μετάφραση 

τοί'\ &ειμν11στου Κ. Γεωργούλη- εχει ως έξi]ς: 

Λόγον δέ έκτων ζώων μόνον ό άνθρωπος εχει· ή ίκανότης βε
βαίως προς έκφόΝησιν ανάρθρωv κραυγ&ν υπάρχει καi εiς aλλα 
ζωα (διότι ή φύσις των εχει φθάσει μέχρι του σημείου να aντιλαμ
βάνεται το λυπηρον καi το εuχάριστον καi να κάμνl] φανεραν την 
άντίληψιν των συναισθημάτων τούτων τό εν εις τό aλλο), ό λό
γος δμως χρησιμεύει, δια να δηλώνεται το συμφέρον καi τό βλα
βερον καi κατ' ακολουθίαν καi τό δίκαιον καi τό άδικον. Διότι, 
έν συγκρίσει προς τα άλλα ζωα, εχει ως {διαίτερον χαρακτηριστι
κον ό άνθρωπος, τό δτι μόνον αuτος aντιλαμβάνεται τό δίκαιον καi 
το aδικον καi τας ύπολοίπους (iδέας)· καi ή απο κοινου aντίληψις 
(των aνωτέρω tδεων) γίνεται αiτία να δημιουργηται ι'Ί οικογένεια 
καi ll πολιτεία. 
Μέ τi]ν επιγραμματικi] αuτi] διατύπωση καθώρισε ό 'Αριστοτέλης 

τη διαφορα μεταξu aγέλης ζώων καi ανθρωπίνης κοινωνίας. Μέ τiς 
λίγες αuτές λέξεις aπέδειξε δτι ό aνθρωπος κατα πρώτιστο λόγο είναι 
ζωον πολιτικόν, κατα δευτερεύοντα δέ λόγον κοινωνικο καi οικονο
μικό. 

Ό 'Αριστοτέλης είναι βέβαια ό θεμελιωηΊς της πολιτικης φιλο
σοφίας. ΕΙναι ό πρωτος Συνταγματολόγος. Είναι ό διαμορφωτης της 
περίφημης θεωρίας της μεσότητας. 'Αλλα χωρiς να εlναι ό δημοκράτης 
της έποχης μας- διότι ή σύγχρονη δημοκρατία εΙ ναι, κατα ενα μεγάλο 
ποσοστό, δημοκρατία των κοινωνικων συνθηκων του 2Οου αtωνα, είναι 
ό aπολογητης τfjς καθολικfjς ψηφοφορίας. Λέγει, πράγματι, σέ ενα 
έδάφιο, το όποιο θα αναφέρω εiς την νεοελληνική. «Ή κρίσις των πολ
λων εν τψ συνόλφ της εΙναι aνωτέρα της κρίσεως του ένος 11 των όλί
γων δχι μόνο περi των πολιτικων aλλα καi περi των καλλιτεχνικων ζη
τημάτων». 
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'Από της aπόψεως αυτης, παρ' δλους τους άλλους :~νδοιασμούς, 
:εlναι, 1Ίμπορουμε να πουμε, ό θεμελιωτης της iδέας της πολιτtκ1]ς Δη
μοκρατίας aπό τi'jς cφχαιότητας μέχρι σήμερα. 

Κύριε Πρόεδρε, νομίζω δτι θa εΙναι aσέβεια νά έπεκταθω περισσό
τερο. "Ας μου επιτραπεt: δμως να διατυπώσω η)ν έξης ι'iποψη: Ή aν
θρωπότητα πολλές φορές ση)ν επιπολαιότητ(.ι της, ι'φνi1θηκε 11 κατάγ
γειλε τον 'Αριστοτέλη. "Ένα δμως εΙναι το γεγονός, δτι κό.θε φορa που 
θέλει νά διεισδύσει στα βό.θη του μυστηρίου η]ς ίJπάρξεως καi να aνοί
ξει θύρες νέας γνώσεως, δεν εχει παρα να προσφύγει στον 'Αριστοτέλη. 
Πάρτε τl) σημερινi] φιλοσοφία, τον ύπαρξισμό, τη φαινομενολογία, τcι 
1rάντα, θα δητε δτι οί ρίζες τους, βρίσκονται στόν 'Αριστοτέλη. 'Έτσι 
μπορει να πη κανεiς δτι ή πρόοδος της φιλοσοφίας καi τfjς επιστi,μης 
aποτελει μία συνεχη προσπάθεια διεισδύσεως ση)ν 'Αριστοτέλειο 
σκέψη. 

Αuτός εlναι ό επαινος. Τόσο μεγάλος είναι ό επαινος του aνδρός. 
Γι' αuτό, δίκαια το 'Ελληνικό 'Έθνος, aποτίει σήμερα, στα 2.300 χρό
νια aπό τό θάνατό του, τον οφειλόμενο φόρο τιμ ης. Άλλα πολU περισ
σότερο είναι δίκαιο δτι όλόκληρη ή aνθρωπότητα δια τfjς ΟΥΝΕ
ΣΚΟ aποτίει τον οφειλόμενο φόρο τιμης. Γιατi δ 'Αριστοτέλης 0&. 
είναι ό φάρος που θcι καταυγάζει την πορεία της, δχι για μερικους αiω
νες, aλλa για τiς χιλιετηρίδες που ερχονται. Σας ευχαριστω. 

(Χειροκροτήματα εξ δλων των Πτερύγων τi'Ίς Βουλης). 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Δημήτριος Γ. Παπασπίφου). Ό κ. Παναγιώτης 
Κανελλόπουλος εχει τον λόγον. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ. Κυρίες καi κύριοι συνά
δελφοι, δεν ξέρω τί aπομένει σε μένα για να πω. 'Αλλα το ερώτημα που 
διετύπωσα εlναι μόνο σχijμα λόγου. Είναι πό.ρα πολλα που Θα μπορουσε 
να πει κανεiς για τον 'Αριστοτέλη, μολονότι τόσα σοφι'ι καi σπουδαt:α 
ειπώθηκαν σήμερα στην αίθουσα αuτή. Άλλa εκείνο τό όποΙον εlμαι 
ύποχρεωμένος να σεβασθω, είναι ό χρόνος. Πρέπει νι'ι το σεβασθω, 
γιατί ό ίδιος ό 'Αριστοτέλης Oa επιθυμοuσε στην Αιοουσά αuτfι νά 
μπουμε τό ταχύτερον στη νομοθετικη έργασία. 

'Άκουσα με πολλη προσοχη δλους που μίλησαν για τον Άριστο
τέλη. Τον Ύπουργό Πολιτισμου κ. Νιάνια, τόν παλαιόν ι'ιγαπητό μου 
φίλο Κωνσταντl:νο Καλλία, τον βουλευη) Κορινθίας κ. Ποττάκη καi 
τόν 'Αρχηγό τiΊς ΕΔΗΚ κ. Ζίγδη. . 

Auτa που Θα πω, είναι aπαύγασμα των εντυπώσεων που δημιουρ
γήθηκαν μέσα μου aπό τίς όμιλίες των άλλων. 

7

Ηταν όμιλίες σημαντι
κές καi χαίρομαι που οί όμιλίες αuτες Θα μείνουν στι'ι Πρακτικό. τfjς 
Βουλης. 

Ό 'Αριστοτέλης ήταν πράγματι -δπως εlπε κάποιος έκτων συνα
·δέλφων-οίκουμενικό πνευμα. 

7

Ηταv ίσως tό κατ' έξοχi1ν, σύμφωνα 
με την aντίληψη ποu εΙ χε επικρατήσει στην' Αναγέννηση, οικουμενικό 
πνευμα. 7Ηταν ό κατ' έξοχήν ΗΟΜΟ UNIVERSALIS.' Αλλα δεν πρέπει 
να πουμε, δτι i)ταν τό πρωτο οικουμενικό πνεuμα. Ει χ αν προηγηθεΙ καi 
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aλλα οiκουμενικr1 πνεύματα. Καi εlχε.προηγηθεϊ, iiς μη τον ύποτιμουμε 
-καi ύπηρξε ιlπόψε κάποια τάση για ύποτίμηση του Πλάτώνος- ε'ίχε 
προηγηθεί ό Πλάτων. 

Ό Πλάτων καi. δ 'Αριστοτέλης συνεβάδισαν 20 χρόνια. Ό Πλάτων 
τότε εβαινε πρός τό τέλος της ζωης του. 7Ηταν στα 20 τελευταί:α χρό
νια τi'ίς ζωfjς του. Ό 'Αριστοτέλης ήταν, δπως εiπώθηκε, τό εlπε δ κ. 
Ζίγδης, 17 χρονων, δταν ijλθε στην 'Αθi1να καi εφυγε 20 περίπου χρόνια 
aργότερα. 

Πολλά, πάρα πολλά διδάχθηκε δ 'Αριστοτέλης aπό τον Πλάτωνα. 
Άλλα πρέπει να προσθέσω κάτι ποu δεν θα σας φανει, ι';λπίζω, παρά
δοξο. Κάμποσα πράγματα διδάχθηκε καi δ Πλάτων-και αuτό είναι 
aξιοσημείωτο-11 μαλλον καταδέχθηκε να διδαχθεί aπό τον πολυ νεώ
τερο μαθητή καi συνεργάτη του. 

Στους Νόμους, τό εργο των γηρατειων του Πλάτωνος, στόν μεγάλο 
αuτο διάλογο, δπου δεν f.μφανίζεται διόλου ό Σωκράτης, εlναι εuδιά
κριτα τα ίχνη του Άριστοτελικοu νου. 
Ό κ. Ποττάκης μας θύμισε την περίφημη τοιχογραφία που ύπάρ

χει στην STANZA DELLA SEGNATURA του Βατικανου, την τοιχο
γραφία του Ραφαηλ, που ονομάζεται «ΆΗ Σχολη τG)ν Άθηνων». Στην 
τοιχογραφία αuτή, η μiiλλον στό κέντρο τfjς τοιχογραφίας στέκονται 
Όρθιοι δ Πλάτων καi ό 'Αριστοτέλης. Ό Πλάτων κρατa με το aριστερό 
του χέρι τόν Ί'ίμαιο καi δείχvει με τό δεξί του τόν Ούρανό. Ό 'Αρι
στοτέλης κρατα με τό aριστερό του χέρι τό. Ήθικα καi με τα δάχτυλο 
του δεξιου του χεριοu δείχνει ηΊν γfj. 

Γεγονός είναι, δτι ό Πλάτων εlχε ξεπεράσει συχνό. τον φιλόσοφο 
μέσα του. ΉΗταν καi ποιηηΊς. τις iδέες, τα είδη, συνέλαβε δ Πλάτων 
περισσότερο με ηΊν φιλοσοφικιΊ φαντασία του, παρα με την αuστηρη 
καi στενό_ νοούμενη έπιστημονικη γνώση. Ύπηρξε κάτι το μυθοπλα
στικό σηΊν προσπάθεια τotJ Πλάτωνος νό_ συλλάβει τiς iδέες. Καi ό 
μύθος, δ όποιος aλλωστε ύπάρχει σηΊν Πολιτεία, είναι εργο ποιητικου 
πνεύματος. 

Ό 'Αριστοτέλης, δπως τονίσθηκε, αντέκρουσε τόν Πλάτωνα. 
'Υπάρχουν φράσεις σε πολλά εργα του, φράσεις οί όποιες δείχνουν, 
δτι δεν μπορουσε να συμφωνι1σει με ηΊν περi iδε&ν θεωρία του Πλά
τωνος. 'Ακόμη και στα Ήθικ&.Νικομάχεια ύπάρχει μιaφράση πολu χα
ρακτηριστική, που δείχνει δμως καi κάποια λεπτότητα aπέναντι του 
φιλοσόφου, aπέναντι του δασκάλου του: 'Αλλa κυρίως στό εργο του 
«Ta μετα τα Φυσικa» -τον τίτλο αΌτόν τόν πfjpε τό Εργο μεταγενέ
στερα- στο εργο του αuτό, καi συγκεκριμένα στό 9ο κεφάλαιο του 
πρώτου βιβλίου, επιχειρεί καi επιχειρει με πολλη επιτυχία ό 'Αριστο
τέλης την aντίκρουση της θεωρίας του Πλάτωνος γι&. τiς iδέες. 
Ή aντίκρουση είπα, δτι Ί1ταν πολu επιτυχής. Αuτο δεν σημαίνει 

δτι οί iδέες εξαφανίσθηκαν. Χρειάζεται πολλη προσοχη στην εκτίμηση 
των διαφόρων θεωριων των μεγάλων φιλοσόφων. Και δεν ξέρω (1ν είναι 
σωστό να τiς παίρνουμε τiς θεωρίες αuτες μόνο από ηΊν πλευρα τfiς 
πολιτικfjς σκοπιμότητας. Ό Πλάτων, λοιπόν, Ί1ταν καi ποιητής. Άλλα 
και ό 'Αριστοτέλης δεν ijταv στερημένος aπό ποιητικi} διαίσθηση καi 
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διάθεση. Δεν εΙ ναι aνάγκη να λέμε, δτι 6 'Αριστοτέλης δεν ηταν παρ α 
μόνο ενας απόλυτα προσγειωμένος νους. Ή προσγείωση εlναι αναγ
καία, αλλα καi. f1 ποιητικη απογείωση εlναι συχνα i:πίσης άναγκαία. 
Οuτε ό Πλάτων είχε στραμμένο ιiποκλειστικα τό μάτι του στόν ουρανό, 
οί5τε ελειψε aπό τον 'Αριστοτέλη ή ποιητικη διαίσθηση καi. 6 ποιη
τικος λόγος. 

Στιi δύο προτελευτα'lα κεφάλαια του εργου του «'Ηθικ<'.ι Νικομά
χεια», στα δύο εκεiνα κεφάλαια, δπου πραγματεύεται τό μέγα θέμα τi']ς 
φιλίας, υπάρχουν φράσεις που μόνο ενας ποιηηΊς θα μποροuσε να δια
τυπώσει. 'Επίσης θα παρατηρ1Ίσω κάτι, που ίσως θα φανεί παράδοξο. 
'Ακόμα καi στό εργο του «Περi φυσικfjς» ό μέγας aρχιτέκτονας τijς 
λογικijς, ό 'Αριστοτέλης, στό εργο του αυτό καi συγκεκριμένα στο 
«Φυσικfjς aκροάσεως» δεύτερο βιβλίο, συλλαμβάνει με την ποιητικ11 
του διαίσθηση ηΊν aρχ1Ί του αυτομάτου που τό όνομάζει καi τό παρά
λογο. 

Ό aρχιτέκτονας ηΊς λογικης συλλαμβάνει τό παράλογο μέσα σηΊν 
ίδια τη φύση, σαν ενα aπό τα κίνητρα του φυσικοί) γίγνεσθαι, προλαμ
βάνοντας κατa κάποιο τρόπο, η προβλέποντας δ,τι ή μοντέρνα φυσικ11 
καi συγκεκριμένα 6 Βέρνερ Χάϊζεμπεργκ ονόμασε ιiρχη τfjς αβε
βαιότητας η τfjς aπροσδιοριστίας. 

Άγαπητοi συνάδελφοι, δεν νομίζω λοιπόν, δτι πρέπει να προβαί
νουμε σε μιa τόσο μεγάλη αντιπαράταξη του Πλάτωνος πρός τόν 'Αρι
στοτέλη. Οuτε ό Πλάτων ήταv μόνο αιΘεροβάμων, οuτε 6 'Αριστοτέλης 
Ί'μαν μόνο πεζοπόρος. Άλλ<'ι βέβαια ό 'Αριστοτέλης i'jταν αναμφισβή
τητα έκει:νος που εθεμελίωσε συστηματικa καi ανέπτυξε συστηματικα 
την πολιτικη επιστήμη. 

Τό εργο του «Ta Πολιτικa», που δυστυχ&ς δεν εχει διασωθεί 
ολόκληρο, εlναι, παρα τό γεγονός δτι δέν μποροuμε παρa νa διαφω
νήσουμε σε ορισμένες aπόψεις του -δεν μποροuμε να συμφωνήσουμε 
μέ η1 διάκριση που κάνει μεταξυ των δύο φύλων, δεν μποροuμε ν&. 
συμφωνήσουμε καi μέ aλλα, τα όποια εlναι aλλωστε συναρτήσεις 
του πνεύματος της εποχης εκείνης, τό εργο αυτό πάντως «Τό. Πο
λιτικa», παραμένει ακόμα ή ανυπέρβλητη, ή ό.ξεπέραστη βίβλος η"jς 
πολιτικfjς επιστήμης. 

Καi γι' αυτό συμφων& aπόλυτα μέ η)ν πρόταση του κυρίοu 
Καλλία, να αναλάβει ΊΊ Βουλ1Ί την ευθύνη τfjς εκδόσεως «τ&ν Πολι
τικ&ν», να κάνει μια εκδοση με τό aρχαιο κείμενο, μέ μετάφραση 
καλη καi με μεγάλη ε!.σαγωγi], να κάνει μια εκδοση, που νό. μετα
φρασθει:, γιό. να δείξει στόν κόσμο όλόκληρο, δτι σήμερα σηΊν 'Ελ
λάδα καi. οί πολιτικοi aνδρες καi οί γυναικες που εχουν aφιερωθεί 
στην πολιτική, δχι μόνο τιμοuν τόν 'Αριστοτέλη, οχι μόνο ξέρουν 
να τον διαβάζουν, aλλα ξέρουν καi να τον διδάσκουν. 
Ό κ. Καλλίας, εlπε, δτι ό 'Αριστοτέλης, στό τέλος η"jς ζωης του, 

δπέστη μία φοβερ1Ί συκοφαντία. ΕΙναι γεγονός. 
Θό. μου επιτρέψετε, ιiγαπητε φίλε, νό. έξηγi]σω κάπως διαφορετικό. 

εκεινο, που συνέβη τότε στην 'Αθήνα : Στο ετος 322, ι'.φκετους μfjνες 
μετό. τόν θάνατο του Μ. ;Αλεξάνδρου, οί 'Αθηναίοι αίσθάνθηκαν την 
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aνάγκη να εξεγερθουν κατα του Μακεδονικου ζυγου, -&.διάφορο iiν 
αuτό aπό ίστορικfjς απόψεως i'jτo σωστό 11 δχι- αiσθάνθηκαν, λέγω, 
την ανάγκη αuηΊ, aγόμενοι aπο ενα εντονο δημοκρατικό πάθος. 
co 'Αριστοτέλης βρισκόταν στην 'Αθήνα. Δεν i'jταν βέβαια aντιδημο
κρατικός, aλλa i'jταν φίλος τών Μακεδόνων, i'jταν φίλος καi δάσκαλος 
του Μ. 'Αλεξάνδρου, καi i'jταν μάλιστα φίλος στενός του τοποτηρητfj 
του Μ. 'Αλεξάνδρου, Άντιπάτρου, τόν όποιο καi δρισε -δπως λέγει 

ό Διογένης ό Λαέρτιος- έκτελεστη τfjς διαΘ1Ίκης του. 
7

Ητάν δύσκολο νa μείνει ό 'Αριστοτέλης στην 'Αθ1Ίνα μετa τον 
θάνατο τοu Μ. 'Αλεξάνδρου. Βρέθηκαν ι':iνθρωποι οί όποΙοι τον συκο
φάντησαν, ι'ιλλα βρfjκαν καi κατάλληλο το περιβάλλον, κατάλληλη 
την aτμόσφαιρα, για να γίνει δεκτη ή συκοφαντία για την aσέβεια. 
Καi τότε ό 'Αριστοτέλης, ό μεγάλος αuτος ι':iνθρωπος καi δάσκαλος 
αναγκάσθηκε να φύγει, αναγκάσθηκε να καταφύγει στην ιδιαιτέρα 
σας πατρίδα, ι'ιγαπητέ κύριε Καλλία, η)ν Χαλκίδα, δπου εΙχε όρισμέ
να κτήματα καi. δπου πέθανε ι:να χρόνο aργότερα. 

'Εδώ δμως θυμαμαι κάτι, τό όποιο συνδέεται μέ το δνομά σας 
κύριε Καλλία. 

Άρκετa χρόνια προηγουμένως, αμέσως μετa η)ν μάχη της Χαι
ρωνείας, ενας Χαλκιδεύς, δημοκρατικός δρΟόδοξος, που εΙ χε συνεργα
σθει μέ τον Δημοσθένη καi i'jταν εναντίον του Φιλίππου, αναγκά
σθηκε -δταν πλέον άρχισε να επεκτείνεται ή κυριαρχία του Φιλίππου 
στην Εύβοια- αναγκάσθηκε να εγκαταλείψει την Χαλκίδα καi να 
καταφύγει στην δημοκρατικη 'Αθήνα. Ό Χαλκιδευς αuτος λεγόταν 
Καλλίας. Δέν εΙχε βεβαίως καμμιa σχέση μέ τον Καλλία, τον πλούσιο 
σύζυγο τi'jς ΆΕλπινίκης, τfjς ιiδελ<γης του Κίμωνος που έζησε 100 χρόνια 
πρίν. Δέν εΙ χε συγγένεια ούτε μέ τον σ:ημερι νό συνάδελφό μας, τον 
κύριο Καλλία. Πάντως, νομίζω, δτι οφείλω νa &,ναγνωρίσω στο πρό
σωπο του παλαιου φίλου μου, εναν aπόγονο του Εuβοέως Καλλία 
τfjς έποχfjς έκείνης, aπόγονο ύπο η)ν εννοια τfjς δημοκρατικης 
ορθοδοξίας. 

Θa μου επιτρέψετε να κλείσω ττ)ν πρόχειρη καi σύντομη όμιλία 
μου, μέ ενα προσωπικό περιστατικό. 

Την lην Μαρτίου του 1935 ανέβηκα για τελευταία φορα σε εδρα 
Πανεπιστημιακή, στl']ν εδρα τfjς κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου 
'Αθηνών. ΕΙ χα οργανώσει στό ακαδημαϊκό ετος 1934-35 ενα σεμινάριο 
uψηλ1"jς στάθμης, δπου διαβάσαμε τa πρώτα βιβλία τGJν «Πολιτικών» 
του 'Αριστοτέλους καi έκάναμε έρμηνεία, όχι βέβαια φιλολογική, 
ούτε γενικώτερη ίστορικ1Ί, ι'ιλλα μια εiδικώτερη έρμηνεία ύπο. την 
ακόλουθη έννοια: : 

'Εξετάζαμε ποιες ι'ιπό τiς θεωρίες του, 11 ποιές aπό τiς aπόψεις 
που εΙναι σπαρμένες στό !:ργο του «Ta πολιτικά», i'jταν δυνατόν να 
θεωρηθοuν Ισχύουσες καi στiς μέρες μας. Καi ποια φαινόμενα που 
έκει:νος εΙ χε αναλύσει Υjταν aνάλογα, iiν όχι δμοια, iiν δχι ταυτόσημα, 
μέ φαινόμενα της έποχfjς μας. 

Μεταξυ τών φοιτητών που εΙχαν ένεργa μετάσχει του σεμιναρίου 
εκείνου, i'jταν δύο συνάδελφοί μας στην Αίθουσα αuτή, ό. Παναγfjς 
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Παπαληγούρας καi ό 'Ιωάννης Πεσμαζόγλου. "ΑλΊωι, μεταξυ των 20-
25 φοιτητων που ε"ίχαν παρακολουθιΊσει το σεμινάριο εκείνο, καi εlχαν 
λάβει μέρος ενεργό στiς συζητήσεις, ηταν ό τωρινος Πρόεδρος του 
Συμβουλίου 'Επικρατείας Νικόλαος Μπουρόπουλος, ό τωρινός Πρύ
τανις τfjς Παντείου 'Ανωτάτης Σχολfjς Κώστας Δεσποτόπουλος, 
i'jταν ό aδελφός του 'Αλέκος, που εχει εκλεγεί πρόσφατα έπίσης καθη
γητijς στην Πάντειο Σχολ1Ί, ηταν ό Γεώργιος Σαραyτάρης, ενα 
πνευμα μεγάλης aξίας, που δυστυχώς εσβησε πολυ νωρίς. 

'Απόγευμα κάναμε τό σεμινάριο αυτό, γύρω στiς 5 τό aπόγευμα. 
Καi διαβάζαμε η) ν ή μέρα εκείνη, η) ν 1 η Μαρτίου του 1935, περικοπές 
aπ<'>τό δεύτερο βιβλίο των «Πολιτικών», περικοπές που αναφέρονται 
εiδικώτερα στiς στάσεις μέσα στiς πολιτείες. Καi ακούστηκε ξαφνικa 
τό κανόνι του ΛυκαβητοD. 

7

Ηταν τό σύνθημα του συναγερμοί». Εlχε 
εκραγεί ή επανάσταση, το στρατιωτικό κίνημα της I ης Μαρτίου 
του 1935. 7

Ηταν 11 τελευταία φορa που μίλησα στο Πανετrιστi1μιο. 
Κατέβηκα aπό ηΊν εδρα μέ τα «Πολιτικeο> του 'Αριστοτέλη στο χέρι 
καi κατέβηκα για να μην ιJ.νεβώ πλέον. Παραδόθηκα ση)ν πολιτική, 
είτε καλώς ε'ίτε κακώς. 'Εγω νομίζω καλώς. Γιατί ; 'Όχι γιατi εlχα να 
προσφέρω κάτι ουσιώδες, aλλό. γιατi μοu εδωσε ή πολιτtΚll τi)ν δυνα
τότητα εμπειριών που eα μου μείνουν αλησμόνητες, εμπειριών ποι) 
η aναπόλησή τους θα εΙναι δυνατόν aπό καιροu εl.ς καιρόν να εlναι 
χρήσιμη ση1ν αtθουσα αυτιΊ. 'Άν μπορώ αυτη την ύπηρεσία να προ
σφέρω στον τόπο μου καi σε σας δλους εtδικώτερα, θa είμαι εuτυχi1ς. 
Ευχαριστώ. (Χειροκροτ1Ίματα έξ δλης τfjς Αiθούσης). 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Δημ1Ίτριος Γ. Παπασπύρου). Ό Πρόεδρος κ. Ήλιου 
εχει τον λόγον. 

ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΟΥ (Πρόεδρος της Ε.Δ.Α.). Κυρίες καi κύριοι 

συνάδελφοι, τό καλοκαίρι οργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη ό έορτασμός 
των 2.300 χρόνων aπό το Θάνατο του 'Αριστοτέλη, διδασκάλου τοϋ 
Μεγάλου 'Αλεξάνδρου, μ' ~:να περίλαμπρο συνέδριο, δπου μετέσχοv 
σοφοί, επιστήμονες καi φιλόσοφοι aπ' δλο τον κόσμο. 

'Ανεξάρτητα aπό το συνέδριο εκείνο, σωσηΊ uπιΊρξε 1Ί aπόφαση 
τfjς Βουλης των 'Ελλήνων να τψi1σει κι αύτή, μέ ηΊ σημερινή της 
εκδήλωση, τό παγκόσμιο εκείνο πνευμα, εναν aπό το\Jς κορυφαίους 
πvευματικους ήγέτες τfjς aνθρωπότητας. 

Καi συνηγορώ καi για τ1)ν ύλοποίηση τι'jς πρότασης τοu φίλου 

κ. Καλλία για να τιμηθεί με ανέγερση Cινδριάντα στο χώρο του Βουλευ
τηρίου καi μέ η)ν εκδοση τοϋ εργου του. 

ΣτιΊ νεώτερη γραμματεία μας τρεΙς σταθμοi διαφωτισμοu εlναι 
aξιοσημείωτοι, καi συνέβαλαν στην. ανάπτυξη του νεοελ/.ηνικου 
πολιτισμοί». Καi οί τρεΙς επιχειροuν να συνδέσουν τον Cιρχαiο έλλη
νικό λόγο μέ ηΊν εποχi1 μας. Ό πρώτος εΙναι οί εκδόσεις των aρχαίων 
συγγραφέων aπό τον 'Αδαμάντιο Κοραι'j τότε που ώρίμαζε 11 έθνεγερ
σία του 182 J, με σοφa έρμ ηνευτι κ α προλεγόμενα. Ό δεύτερος ε1: ναι ή 
εκδοση σέ νεοελληνικη μετάφραση των cφχαίων συγγραφέων στ11 
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βιβλιοθήκη Φέξη, σε έποχη που συνέπιπτε με ηΊν πρώτη δεκαετία 
.του αΙώνα μας, αδτijν πού, ξεκινώντας aπό η'ι συμφορa του 1897 
φτάνει wς το Γουδi του 1909, καi χαρακτηρίσθηκε σαν ή έποχη aνό
δου η'jς αστικfjς τάξης στην 'Ελλάδα. Καi δ τρίτος, που συγχρόνως 
ό.πο τον έκδότη Ι. Ζαχαρόπουλο καi aπό τον Πάπυρο ξεκίνησε πάλι 
με μεταφράσεις τfjς προγονικfjς μας κληρονομιας τcον aρχαίων 'Ελ
λήνων συγγραφέων, δπου έπi πλέ.ον, παράλληλα καi aντικρυστιl προς 
η'ιν έλληνικη μετ~φραση, παρατίθεται καi το aρχαιο κείμενο. Κι 
αυτός δ σταθμός συμπίπτει με την κυοφορία η'jς έποποιtας τfjς Έθνι
κfjς μας 'Αντίστασης. 

Ση)ν εκδοση ΖαχαροποίJλου, που την διηύθυνε &.ρχικa δ Γιάννης 
Κορδατος καi aργότερα ό ΕΜγyελος Παπανούτσος, μου ζητήθηκε 
να μεταφράσω, ανάμεσα σε aλλα aρχαία κείμενα καi τη Ρητορικη 
του 'Αριστοτέλη, που τυπώθηκε c(πο το 1936 σε τρία τεύχη, iσάριθμα 
με τα βιβλία τfjς Ρητορικfjς. 

Δεν θεωρω δτι είναι ό.νάγκη να επαναλάβω, δσα έχουν 11δη 
εiπωθεί, σχετικα με τον 'Αριστοτέλη. Πρόκειται για μια ευρύτατη 
διάνοια. Το εργο του έπi αιωvες δριοθετουσε :την aνθρώπινη σκέψη. 
Ξεκινώντας aπό τό εργο του Πλάτωνα, του δποίου ύπfjρξε έπi 20 
-zρόνια μαθηη'ις καi aμεσος συνεργάτης ση)ν 'Ακαδημία, ϊδρυσε 
uστερα η1ν δικi1 του περιπατητιια) σχολή, το Λύκειο. Προσήγγισε 
τη φιλοσοφία στην έπιστημονtΚll ερευνα KO.l ετσι ύπfjρξε ό ουσιαστι
κός ίδρυηΊς μιας σειρiiς έπιστημονικων σπουδων, από τη λογική, 
η'ιν πολιτική, τι'ιν ποιητική, εως τη φυσιογνωσία, τη γεωλογία, ηΊ 
συγιφιτικη ανατομία καi φυσιολογία, αστρονομία, μετεωρολογία, 
γραμματικΙΊ, ρητορική, ίστορία, οΙκονομία, πολιτικf1, ψυχολογία. 
Δεν iΊταv μόνο φιλόσοφος aλλa καi καθολικός έπιση)μονας. Κατε1χε 
όλόκληρο τό χωρο του έπtστητου τΊ'jς ΕΠΟχΊ'jς του, KL ετσι μπόρεσε 
να δημιουργήσει aπό τό μηδέν νέους έπιστημονικους κλάδους. 'Ορ
γάνωσε σέ φιλοσοφικό σύστημα τους κανόνες τfjς Ί'ιθικl'jς, και εοεσε 
τiς βάσεις η'jς πολιτικfjς σκέψης. 

Στη διαδικασία αυη) (ι.ναπτύσσεται l1 αντίθεσή του πρός η)ν 
Πλατωνικη '[δεοκρατία. Για τόν Πλάτωνα, οί 'Ιδέες ύπάρχουν καθ' 
έαυτές, αιώνιες. Ό αΙσθητός κόσμος εΙναι άπλός aντικαθρεφτισμός 
τους. 'Απεναντίας ό 'Αριστοτέλης θεωρει τα πράγματα, τον αισθητό 
κόσμο, aξεχώριστα aπό τiς Ιδέες. 

Ό ρεαλισμός του βρίσκεται σε aντίθεση με τόν Ιδεαλισμό του. 
Πλάτωνα. Σε κάθε πράγμα διακρίνει την ί5λη καi τή μορφή, που μορ
φώνει ηΊν ί5λη. Δίνει τους όρισμους του χώρου καi του χρόνου. Ή 
λογικi1 του είναι τυπικη καi συνάμα διαλεκτικi1, δηλ. επιστήμη του 
γίγνεσθαι καi τών aντιθέσεων. 'Ενώνει τiς έγκυκλοπαιδικες γνώσεις, 
η) λoγtKll aκρίβεια καi τό μεταφυσικό βάθος σε αμοιβαία στήριξη 
καi καθορισμό. Τό σύνολο των εργων του των σχετικων μι': τη λογικη 
ονομάσθηκε τό VΟργανον. Ή μεταφυσικil του αποτελεΊ: μια ένιαία 
θεώρηση του σύμπαντος που διακρίνεται για τήν πρωτοτυπία, τη 
βαθύτητα του όρίζοντά της. 'Αποτελει μια έπίπονη προσπάθεια για 
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την άναζήτηση τfjς άλήθειας. Θεμελιώνεται πάνω σε σίγουρα έμπειρι
Κll βάση. 

Κυρίες καi Κύριοι συνάδελφοι, 

Ό έπιστημονικός σοσιαλισμός ό.πό τότε που έμφανίσθη κε κατα
πολέμησε, καl ώς ενα βαθμό t'ιν{;τρεψε μια όλόκληρη σειρά Θεωριων 
προορισμένων να φpεν(φουν η]ν έπαναστατιΚ:lJ διαδικασία, την πο
ρεία τής ίστορίας προς τα έμπρός. Δ ηλαδη tδεων καi έρμηνειων tδεαλι
στικων, μυστικιστικων, σκ:οταδιστικων, σχετικα με η]ν ϋπαρξη καi 
την έξέλιξη του σύμπαντος, τfjς ϋλης καi τοϋ aνθρώπου, Λ.χ. στον 
τομέα ηΊς βιολογίας ό Δαρβινισμός έκφράζει τον aγώνα των προοδευ
τικων δυνάμεων τi'jς κοινωνίας στά πλαίσια της γνώσης του κόσμου, 
εναντίον των aπαρχαιωμένων καi όπισΟοδρομικων ι'ι.ντιλΊ1ψεων των κυ
ριάρχων τάξεων. Καi ό Δαρβίνος θεωρουσε τον 'Αριστοτέλη ασύγκριτα. 

Τό ενδιαφέρον του 'Αριστοτέλη για η]ν παρατi1ρηση τi'jς φύσης 
(ετσι καi για η]ν iατρικ1]) έκδηλώθηκε aπό πολυ νωρίς, άπό τότε 
που έργαζότανε κοντα στον Πλr.ιτωνα. Ό Πλάτων του είχε άναθέσει 
εiδικα τη διδασκαλία τi'jς Ρητορικfjς. Mt τη βοi1θεια τi'jς 'Ελληνικής 
Παιδείας που τοuχε δώσει ό 'Αριστοτέλης, ό Μέγας 'Αλέξανδρος 
aπό πολεμικός κατακτηη]ς μετατρέπεται σε πολιτιστικό u.πελευθε-
ρωηΊ. . 

Ό 'Έγελος είπε πως μετι'ι τόν 'Αριστοτέλη δεν γεννΊ10ηκε οuτε 
eα γεννηθεί: παρόμοιο πνευμα. Ό Μάρξ έξ dλλου τόν χαρακτηρίζει 
σaν παγκόσμιο τ.νεϋμα καi πρότυπο διανοητή. Γιατi εiσάγει στην 
ερευνα καi στην έπιστi1μη την παρατi1ρηση καi τό πέρασμα, κι δτσι 
είναι ό δημιουργός της έπιστημονικί'jς μεθόδου για η]ν προσέγγιση 
στην άί. .. 11θεια. Στα συγγράμματά του ό 'Αριστοτέλης αναγνωρίζει την 
·aντικεψενικ:l] ϋπαρξη του 6λικου κόσμου, ό όποιος ύπήρχε, υπάρχει 
καi eα ύπάρχει εξω aπό μας, οί αiσθ1Ίσεις, οί παραστάσεις, οί ~:ννοιες 
παράγονται aπό τα ύλικα πράγματα. 

Ση]ν πορεία τfjς έξέλιξης των ι'.ινΟρωπίνων κοινωνιων δρχεται 
dναγκαστικa ή i';ποχη της δουλείας, που παρουσιάζει κατα τόπους 
καi έπομένως καi στην Έλλάδα, τiς iδιομορφίες της. Δεν είναι δμως 
σωστό δτι ό 'Αριστοτέλης uπfjρξε ό ό.πολογητης της δουλείας. 
Άλλά, aπό την παρατήρηση των πραγμάτων aπορρέει, στη δεδομένη 
ίστορικη στιγμ1Ί, iΊ αναγκαιότητα της δουλείας. Ό Μάρξ άλλωστε 
dναγνωρίζει δτι «ό δουλοκτητικός τρόπος τfjς παραγωγΊ1ς ε1ναι μιa 
αναπότρεπτη φάση τfjς κοινωνικfjς πορείας τfjς ι'ι.νθρωπότητας». 

Στήν έποχη τοϋ 'Αριστοτέλη κινητ1Ίρια δύναμη είναι ή δύναμη 
του (ινθρώπου καi τοϋ ζώου. 'Επομένως για τόν 'Αριστοτέλη ή δουλεία 
δεν εiναι φαινόμενο ύποχρεωτικό γιa πάντα, CιλλCι οφείλεται σηjν 
τεχνολογικ1) καθυστέρηση τi'jς έποχfίς του. ΆΗ έξέλιξη ύποχρεωτικ<'ι. 
θa όδηγήσει ση]ν κατάργηση τfjς δουλείας. Τελικα ή δουλεία εiναι τό 
τίμημα, πού, σε μια όρισμένη περίοδο τfjς έξέλιξής της, κατέβαλε ή 
aνθρωπότητα για ηΊν πρόοδο . .ι·vrε αuτό τό πνεϋμα πρέπει να έρμηνευ
eει ή Άριστοτελικη ρi1ση "/ιό. «aνθρώπους φύσει δούλους». 'Εξυπα
κούεται δτι αiJτό συμβαίνει στό παρόν (κατc1 ηΊν έποχ1Ί τοϋ Άριστο-
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τέλη), στύ.διο τfjς παραγωγικfjς διαδικασίας. Το 'ίδιο, δέν εlναι aπόλυτη 
γιU. τον 'Αριστοτέλη καi i1 διάκριση σε 'Έλληνες καi σε βαρβάρους. 
Δεν εlναι κάποιο εΙδος δόγματος Μονρόε που aπομονώνει την Έλ
λάδα aπ' δλον τον ύπόλοιπο κόσμο, οuτε κάποιος εθνι κοσοσιαλιστι
κός ρατσισμός. 

Μιλώντας στiς 7 Αuγούστου ό Πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας κ. 
Κωvσταντ'ίνος Τσάτσος στα έγκαίvια του συνεδρίου που εγινε στιΊ 

Θεσσαλονίκη, τόνισε δτι, γιό. κείνους που πιστεύουν δτι οuσιαστικιΊ 
ίστορία εΙναι i1 ίστορία τοu Πνεύματος i1 του πολιτισμου·, ό 'Αριστο
τέλης aποτελεί μιό. παρουσία AERE PERENNlA. 'Όλοι οί συνειδητά 
σκεπτόμενοι Cίνθρωποι, εΙτε συμφωνουν εΊ:τε διαφωνουν με τον 'Αρι
στοτέλη, aντλουν κάτι aπό το φως του. Το i:ργο του που ό Κικέρων 
το χαρακτήριζε σό.ν χρυσό ποταμό πέρασε, ο.συγκράτητο καi στον 

Έλληνο- Χριστιανικό κόσμο καi στο Ίσλό.μ καi μέσα aπ' αuτόν, 
aπό το δρόμο τi'jς Ίσπανίας στο δυτικό κόσμο.Φυσικά, στη μεγάλη αuτη 
διαδρο~lll πολλες φορες i1 διδασκαλία του 'Αριστοτέλη aλλοιώΟηκε. 

Ή φιλοσοφία του 'Αριστοτέλη i'jταν τόσο στενa δεμένη μt ηΊν 
έπιστημονικη γνr!)ση, &στε δπως εΙναι γνωστό, ό Χριστόφορος Κο
λόμβος, διαβάζοντας τό. Φυσικό. του Σταγειρίτη σοφου, ενθαρρύνΘηκε 
στο νa aναζητ11σει το δρόμο προς στiς '[νδίες ταξιδεύοντας προς 
δυσμάς. 

Γιό. τον 'Αριστοτέλη ΊΊ ποίηση ε1ναι πολU σπουδέστερη ιiπό ηΊν 
ίστορία. Ό στίχος καi τό μέτρο δ?:ν u.ποτελουν ύπο;(ρεωτικο γνώρι
σμα τi'jς ποίησης. Εiδικό. ΊΊ τραγωδία πλουτίζει με aνώτερη μάθηση. 

Γιό. νιi περάσουμε στα πολιτικά. ΓιU τόν 'Αριστοτέλη ό CίνΘρωπος 
εΙναι ζωο πολιτικό καi μόνο μέσα σηΊν κοινωνία βρίσκει την τελείω
σΊ1 του. Στον 'Αριστοτέλη συνυπάρχουν καi ύποβάλλονται σέ i::ρευνα 
σχεδόν δλες οί γνωστές, καi ση1ν έποχή μας πολιτικές εννοιες, τό 
κράτος, ιΊ νομοΘεσία, τό. πολιτικό. καθεστωτα, ό aνταγωνισμός πλου
σίων καi φτωχων, δηλ. i1 πάλη τcον τάξεων. Ή δουλεία εlναι ίστορικό. 
αναγκαία. Ό 'Αριστοτέλης καταδικάζει τον τόκο. Διακηρύσσει ηΊν 
φυσικιΊ iσότητα aν6μεσα στους συζύγους. 'ΑντίΘετα προς τον Πλατω
νικό iδεαλισμό, γιa τον 'Αριστοτέλη 11 πολιτικη εlναι ενα συγκεκρι
μένο aντικείμενο μελέτης καi ό.ντιμετωπίζεται ρεαλιστικά. Ό 'Αρι
στοτέλης βλέπει τους aνθρώπους οπως ε1ναι καi δχι δπως Θι'iπρεπε 
νό. εΙναι. Αt1τ6 δέν τον εμποδίζει νό. επεξεργασΘεί μtσοδο διακυβέρ
νησης προορισμένη να εξισορροπεί τu. μειονεκηΊματα που εlναι 
έγγενi'j σέ διάφορες κατηγορίες πολιτων. 'Αναγνωρίζει τό πρωτεϊ:ο 
του νόμου καi ενδιαφέρεται γιa μιa εξισορρόπηση ανάμεσα σε πλού
σιους καi φτωχούς. Γίνεται λοιπόν Cιπολογητi]ς των μεσαίων τcιξεων 
καi το πολιτικό τμi'jμα του εργου του παίρνει τόνους περίερ"{CΙ. μον
τέρνους. 

Διακηρύσσ·ει τιΊν aντίΘεσ11 του προς τον δεσποτισμό. Δέν εlναι 
δυνατόν, λέγει, νa ύπάρξει ευτυχισμένο κράτος που δεν εχει Θεμέλιό 
του ηΊν τιμιότητα. Διακηρύσσει τiς aρχtς τfjς δημοκρατίας, ανάμεσα 
στίς όποίες κατατάσσει τό δικαίωμα δλωv va συμμετέχουν σηΊν 
έκλογι1 των άρχόντων, τό δικαίωμα των νό. κυβερνουν καi va κυβερ-



νωνται, την ανάδειξη aρχόντων με κλl1ρωση, δταν τό λειτούργημά 
των δεν χρειάζεται εiδικη μόρφωση 11 πε!ρα, χωρiς να υπολογίζεται 
·iiν ε'ίναι πλούσιοι η φτωχοί. 'Ότι δλοι οί πολίτες πρέπει νa εναλλάσ
·σονται στην aσκηση της δικαστικης έξουσίας. 'Ότι δλες οί εξουσίες 
πρέπει νdχουν σύντομη διάρκεια καi iδίως δτι ή συνέλευση των πολι
των, ή «εκκλησία του δήμου» πρέπει νάναι κυρίαρχη. Τονίζει δτι 
οταν όρισμένοι πολίτες aποκηΊσουν μεγάλη δύναμη, αuτο γίνεται 
·αiτία εξεγέρσεων του λαου καl δτι ή εξαθλίωση εlναι ή πηγη δλων 
των δεινων της δημοκρατίας. Γι' αuτό πρέπει νό. aσκείται κοινωνικη 
πολιτικη -θa λέγαμε σ11μερα- δηλ. δλοι νa εχουν μόνιμα μιa σχε
τικη dνεση. 

Τελειώνοντας θα επιθυμοuσα να εtπω δυό λόγια για η1 ΡητορtΚll 
του 'Αριστοτέλη, που εχω μεταφράσει σττ)ν εποχη του μεσοπολέμου 
ση) βιβλιοθήκη Ζαχαροπούλου. 

Το εργο αυτό aνήκει μερικa ση)ν πολιτικη καi μερικa στην 
·αiσθητικη ·του 'Αριστοτέλη. Ό ρητορικός λόγος στijν έποχη της 
.ακμης των Άθηνων, στον αiώνα που aρχίζει με τον Θουκιδίδη καi 
τελειώνει με τον 'Αριστοτέλη εlχε aναχθε! σε σπάνια τελειότητα. 
Σ' αuτό συνετέλεσαν πιο πολυ aπό κάθε Ciλλο οί ελεύθεροι δημοκρα
τικοi θεσμοi σε συνδυασμό με το ο1κονομικοκοινωνικό δουλοκτητικό 
σύστημα, πού φορτώνοντας στους δούλους το μόχθο για την ίκανο
ποίηση των ό.ναγκων, {iφηνε στους ελεύθερους η)ν dνεση να συζη

-τουν στα μεγάλα σώματα (έκκλησία του δήμου, βουλ1ι δικαστήρια). 
'Έτσι ή ρητορικη καi πρiν aπό τον 'Αριστοτέλη είχε γίνει aντικείμενο 
μελέτης. Ό 'Αριστοτέλης δμως, περιορίζοντας στiς πρέπουσες δια
στάσ'εις, δσα αναφέρονταν σε έξωτερικα στοιχεία της ρητορικης 
(διάταξη λόγου, ρητορικα σχήματα κ.λπ.) aφιερώθηκε iδίως ση) 
μελέτη τi'jς φύσης καi του σκοπου τi'jς ρητορικi'jς, που είναι να πείσει 
τους &.κροατές. Διερευνώντας η)ν οuσία της ρητορικ:ης δέχεται δτι 
·αuτη είναι τέχνη τυπική, δπως ή λογικη 11 τα μαθηματικό. καί εφαρμό
ζονται οί κανόνες της ανεξάρτητα aπό τό θέμα που κάθε φορό. χειρί
ζεται ό όμιλητής. Ό ρητορικός λόγος προϋποθέτει την ϋπαρξη aμφι
σβΊΊτησης. Δεν παραγνωρίζει έξ aλλου ό 'Αριστοτέλης τη σημασία 
που εχει ll ψυχικη κατάσταση καi το ήθος του aκροατου καi τα ψυχικά 
του πάθη. Ή εξέτασ11 τους γίνεται σε μερικό; aπό τα ωραιότερα καί 
αίώνιότερα κεφάλαια του Β' βιβλίου, ένφ στο Γ βιβλίο εξετάζονται 
τa εξωiερικα στοιχεία, ή τεχνικ11, το λεκτικό, ό ρυθμός, ll γλώσσα, 
τα σχ1,ματα, ή κομψότητα καi ή διάταξη του ρητορικου λόγου. 

'Αγαπητοi συνάδελφοι καi φίλοι, φοβοuμαι δτι αuτή μου i1 μικρη 
συνεισφορό. στο σχολιασμό του μεγάλου εργου του 'Αριστοτέλη 
θυμίζει τον σχολαστικό που «οiκίαν πωλων, λίθον aντ' αuτi'jς ως δεϊ:γμα 
περιέφερε». · 

Ώστόσο εκανα δ,τι μποροuσα. Εuχαριστω. (Χειροκροτήματα). 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Δημήτριος Γ. Παπασπύρου). Ό κ. Φαράκος, ως 
:έκπρόσωπος του ΚΚΕ, εχει τον λόγον. 
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ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΦΑΡΑΚΟΣ. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, 
δλη 1l aνθρωπότητα τιμσ. το μεγάλο φιλόσοφο 'Αριστοτέλη, που τΟ. 
εργο του επηρέασε &.φάνταστα ηΊν πορεία της aνθρώπινης σκέψης. 
Δέν υπάρχει τομέας της aνθρώπινης '{Vό)σης τοϋ aρχαίου κόσμου. 

που να μ11ν aπασχόλησε το εργο του. Ή .φιλοσοφία του στάθηκε το 
κορύφωμα τfjς φιλοσοφίας του ι'φχαίου κόσμου. Μυαλό έγκυκλο
παιδικό, ό 'Αριστοτέλης στάθηκε ό πρ&τος ταξινόμος τ&ν έπιστημ&ν. 
Βέβαια, aπό την έποχ1Ί του 'Αριστοτέλη iΊ aνθρώπινη σκέψη, δπως 
iΊταv φυσικό, άπλ<οθηκε καi aνέβηκε σέ νέα ί5ψη. Ή προοδευτικ1Ί 
φιλοσοφιΚll σκέψη σ' εvα aδιάκοπο aντιπάλεμα του φιλοσοφικοί) 
ύλισμου καi του φιλοσοφικοϋ iδεαλισμου εφτασε σέ νέα, πιο πλούσια 
πορίσματα, που βοήθησαν ηΊν aνθρωπότητα να προχωρει σε νέους, 
προοδευτικους κοινωνικους σχηματισμούς, νό. καταχτi'i δλο και περισ
σότερη έλευθερία. 

Μα δτι κατάχτησε καi καταχτi'i ή επιστήμη καi ή κοινωνία χτί
ζεται ύποχρεωτικα πάνω σέ δ,τι το γόνιμο, τό προοδευτικό Ciφησαν 
οί προηγούμενες γενιές, μαζi καi οί φιλόσοφοι οί άξιοι του ονόματός 
τους. 

Ή μεγάλη προσφορα του 'Αριστοτέλη είναι πcος μέ ηΊ «Λογικ1Ί» 
του, που πρ&τος συστηματοποίησε σε επιστήμη, εδειξε το μονόπλευρο 
τ&ν «iδεG)ν» του δασκάλου του Πλάτωνα, παρ& το κύρος του μεγάλου 
εκείνου iδεαλιστfj φιλόσοφου. Ό 'Αριστοτέλης πάλεψε για η)ν αλή
θεια, &ψηφώντας αuτό τό κύρος. «Φίλος μεν Πλάτων, φιλτάτη δ' aλή
θεια» ... 

Γιu. τον Πλάτωνα ό αiσθητός κόσμος δέν υπάρχει η μaλλον καθ

ορίζεται από τiς «iδέες», που είναι το πρωτευόν. Για τον 'Αριστοτέλη, 
ό αiσθητός κόσμος εΙναι ή ύλικη πραγματικότητα, που 'υπάρχει 
ό.νεξάρτητα aπό τi.ς iδέες. Ό 'Αριστοτέλης, επίσης, δέν &.μφιβάλλει 
δτι, με aφετηρία τiς αtσθf1σεις, μποροuμε να γνωρίσουμε ηΊν πραγμα
τικότητα. Με τό \:διο εργο του τη «Λογικiν>, που είναι ή ε11:ιστ11μη 
για ηΊν aπόδειξη τiiς aλήθειας καi για τους κανόνες της νόησης, 
που μας όδηγοtιν σηΊ γνώση, επεξεργάσθηκε παραπέρα ηΊ διαλεκτική. 

Βέβαια, ό 'Αριστοτέλης, ζώντας σε μια κοινωνία δουλοκτητιον, 
δπου το να εΙ ναι κανένας δοϋλος θεωροϋνταν «φυσικό» πρilγμα, που δέν 
μποροuσε να ξεπεράσει τiς δυνατότητες της εποχfjς του. Ταλαντεύεται 
ανάμεσα στον ύλισμο καi τον iδεαλισμό. Άδυvατει να δώσει λύση 
στη σχέση ί5λης καi μορφfjς της. Ή κριτική του στον Πλάτωνα δεν 
όλοκληρώνεται, ι'ιφου και ίδιος παραμένει σc θέσεις του tδεαλισμου 
σέ σοβαρα θέματα. Ό 'Αριστοτέλης πληρό)νει φόρο σηΊν «ψυχ1Ί» 
σαν ύπέρτατη δύναμη. Οί τέτοιες καταλήξεις του στον iδεαλισμό θα 
τροφοδοτflσουv, κατa τό φεουδαρχικό μεσαίωνα, τήν aρχουσά τάξη 
καi τους πνευματικούς της λειτουργοuς του σκοταδισμοί), ιδίως την 
καθολικη εκκλησία, κάτι που δεν εlναι άγνωστο καi στον τόπο μας. 

Παρ' δλα αuτa πολλές βασικές aφετηρίες τοu μεγάλου Σταγει
ρίτη εστφωξαν την aνθρώπινη σκέψη προς τα εμπρός. 'Ιδιαίτερα, 
εlναι ό πρ&τος, που διακρίνει ηΊ διτηΊ ύπόσταση τi"'ις aξίας των εμπο
ρευμάτων : &πό τη μια τη χρηστικη aξία και aπό την άλλη τιΊν aνταλ-
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λακτικη aξία τους. 'Η έξέχουσα ίδιοφυία του 'Αριστοτέλη, γράφει 
ό Μάρξ στο «Κεφάλαιο», φαίνεται καi μόνο aπό το γεγονός, δτι &.να
κάλυψε ση)ν δκ:φραση της aξίας των εμπορευμ{ιτων μια σχtση ισό
τητας. Μόνο, που οί ιδιότυπες συνθfjκες τfjς κοινωνίας, στην όποία 
εζησε, τον εμπόδισαν να ανακαλύψει τi aληθινα βρισκόταν στη βάση 
αuτi'jς τfjς ίσότητας. Πάντως δ 'Αρtστοτέλης αγγίζει την πρώτη 
πηγη τfjς έκμετάλλευσης aνθρώπου aπό ι'iνθρωπο. Στιi εργα του πρω
τοαναφέρονται οί δροι οικονομία καi Χρηματιστικfι. 

Καi σε Cίλλους τομείς, δπως στον τομέα τi'jς πολιτειολογίας, τfjς 
σωματικfjς aγωγfjς, τfjς παιδείας γενικότερα, στό.θηκε μεγάλος δά
σκαλος. Για την παιδεία έγραψε πως πρέπει να εϊναι εργο του κράτους 
καi δχι των ίδιωτων. 'Αναπτύσσει μια παιδαγωγική, που οα τείνει στο 
κάλλος καi η) φυσικ1) ρώμη, σε aντtθεση με τό Σωιφάτη καi τον 
Πλάτωνα, που όδηγουν περισσότερο προς την αυτογνωσία καi την 
ένδοσκόπηση. Βέβαια, ενδιαφερόταν για η) νεολαία των δουλοκτη
των. 

Οί μεγάλοι δάσκαλοι καi δδηγοi τfjς σύγχρονης τίiξης τfjς προ
όδου, τfjς έργατικfjς τάξης -Μάρξ, ΥΕνyκ:ελς, Λένιν-, εδωσαν 
σ' δλο τό πολύπλευρο εργο τους η)ν ύψηλότερη εκτίμηση στο εργο 
του 'Αριστοτέλη. Ό Μάρξ τον ονόμασε τό μεγαλύτερο διανοητη 
τfjς cφχαιότητας. Ό VΕνγκ:ελς, καθολικό νου τfjς aρχαίας φιλοσοφίας. 
Ό Λένιν επισημαίνει πλfjθος θετικές συνεισφορες καi κάνει παρατη
ρήσεις για το εργο του Άριστοτι:;λη στα «Φιλοσοφικα Τετράδιά» του 
καi aλλου. 

Οί κομμουνιστές καi οί φίλοι τfjς προόδου στην Έλλιίδα, παιδια 
του λαοu τfjς Χ(ορας που γέννησε τό μεγάλο διανοηηΊ, τιμούμε τό 
μεγάλο Σταγειρίτη. Καi είμασί:ε βέβαιοι πως σ' εvα σοσιαλιστικό 
καθεστως αύριο, ΊΊ Έλλάδα, μ' ενα πιο συγχρονισμένο σύστημα 
παιδείας, οα κάνει πραγματικό χτfjμα τfjς νεολαίας μας δλα τα γόνιμα 
στοιχε!α του έργου του. Εuχαριστω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Δημήτριος Γ. Παπασπύρου). Κύριοι συνάδελφοι, 
κηρύσσεται περαιωμένη ·iΊ τιμητικτ) έκδτΊλωση του Σώματος πρός τόv 
μεγάλο φιλόσοφοΥ των αiώνων, τον 'Αριστοτέλη. 
(Χειροκροτήματα έξ δλης τi'jς Αiθούσης). 
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