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Λρ Φιλοσοφίας 

Σκοπός του παρόντος κειμένου είναι να παρουσίαση: α) την σημα
σιολογική διακύμανση των επιθέτων πολυπράγμων και άπράγμων, 
των παραγώγων και συνωνύμων τους, όπως διαφαίνεται στους συγ
γραφείς του 5ου και 4ου αιώνα, β) την σπουδαιότητα πού αποδίδει 
ο Αριστοτέλης στον πρακτικό βίο και τον καταμερισμό εργασίας στην 
φύση και την κοινωνία, αποφεύγοντας όμως να άναφερθη στα δύο 
παραπάνω επίθετα, τα όποια στο καθημερινό λεξιλόγιο τών Αθη
ναίων μετατράπηκαν σε πολιτικά συνθήματα. 

Ό όρος πράγματα, μέ γενική σημασία, αναφέρεται σέ καταστά
σεις και ζητήματα, κυρίως πολιτικού και νομικού ενδιαφέροντος1. 
Ή πολυπραγμοσύνη, πολλά πράττει ν ή πολυπραγμονείν είναι ιδιό
τητα οποίου καταπιάνεται μέ πολλές και ποικίλες ασχολίες. Άπραγ-
μοσύνη χαρακτηρίζεται ή έλλειψη δραστηριοτήτων και κατ' επέκτα
ση ή τάση προς αδράνεια και αδιαφορία γιά ευρύτερου ενδια
φέροντος θέματα. 

Στην Αθήνα τού 5ου και 4ου αι. μέ τις ιδιάζουσες κοινω
νικοπολιτικές συνθήκες πού διαμορφώθηκαν λόγω της εμπλοκής και 
ήττας στον Πελοποννησιακό Πόλεμο, ή πολυπραγμοσύνη και άπραγ-
μοσύνη έγιναν συνθήματα αντίπαλων ιδεολογικών ρευμάτων. Από τό 
Θουκυδίδη και μετά, οι δύο όροι συνδέθηκαν μέ τήν εξωτερική πολι-

1. Τά πολιτικά πράγματα (Πλάτων 'Απολογία 31d), των εν τοις πράγμασι: οσοι 
έχουν τήν εξουσία ('Αριστοτέλης Πολιτικά 1307Μ0). 
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τική των "Αθηναίων2. Ως πολυπράγμονες κατηγορούνταν οι 
'Αθηναίοι πολίτες πού υποστήριζαν και υποκινούσαν επεκτατική 
εξωτερική πολιτική, δηλαδή διεύρυνση της αθηναϊκής ηγεμονίας με 
συνέχιση των πολεμικών συγκρούσεων. Άπράγμονες αποκαλούνταν 
όσοι επεδίωκαν φιλειρηνικό βίο για τον εαυτό τους και τήν πόλη, 
άρα απεμπλοκή από κάθε είδους επιθετικό πόλεμο- αυτοί κατα
κρίνονταν για παθητικότητα. 

Οι φιλόσοφοι, ενήμεροι για τήν σημασιολογική βαρύτητα των 
παραπάνω λέξεων στο πολιτικό περιβάλλον της εποχής, εϊτε 
αποφεύγουν να τις αναφέρουν στα κείμενα τους, εϊτε θέτουν συνώ
νυμες αυτών προκειμένου να περιγράψουν συγκεκριμένες επιλογές 
και στάσεις ζωής. 

Ό Δημόκριτος (5 ο ζ -4ος αι.) συμβουλεύει οτι δεν πρέπει να 
ασχολούμαστε με πολλά (χρή μή πολλά πρήσσειν) ούτε στον 
ιδιωτικό ούτε στο δημόσιο βίο. Ό άνθρωπος πρέπει νά πράττη 
αυτά πού ταιριάζουν στον χαρακτήρα του και τή φύση του (fr. 
3.5, Stob. Ιν. 39, 25Η). 

Ό Πλάτων στην Πολιτεία συζητεί διεξοδικώς τα αύτοϋ πράττειν 
ή οίκείοπραγία, δηλαδή τήν ενασχόληση μόνο με ζητήματα άμεσου 
ιδιωτικού ενδιαφέροντος και αποφυγή ανάμιξης σε πολυποίκιλες 
ασχολίες. Είναι αδύνατο ó πολίτης νά ασχολείται αποδοτικά με 
πολλές εργασίες συγχρόνως, γι' αυτό οφείλει νά επικεντρώνεται μόνο 
σε αυτή πού αρμόζει στην φύση του, "ένας άνθρωπος-μία εργασία". 
Κατ' αναλογία, κάθε εργασιακή και κοινωνική ομάδα οφείλει νά 
καταπιάνεται με συγκεκριμένο τομέα, "μία όμάδα-μία εργασία", 
χωρίς νά αναμιγνύεται στις δραστηριότητες της άλλης (374 a-e). Ή 
οίκείοπραγία ισοδυναμεί με δικαιοσύνη δηλαδή αρμονική και 

2. Ιστορία 11.63.1-64.4. Ο 'Αλκιβιάδης κατηγορεί τον Νικία για απραγμοσννη 
(VI.18.6-7) και ó Περικλής στον 'Επιτάφιο λέει οτι οποίος δεν συμμετέχει στον 
πολιτικό βίο ουκ άπράγμονα, αλλ' άχρεϊον νομίζομεν (ΙΙ.40.2). Ό W. Nestle, 
Apragmosyne (zu Thukydides 11.63), Philologus 81, 1926 (σσ. 129-140) υποστηρίζει 
οτι ό θουκυδίδειος Περικλής με τον χαρακτηρισμό άπράγμων υπονοεί τον 
Σωκράτη και τον κύκλο του. Βλ. επίσης, Κ. Kleve, Άπραγμοσύνη and 
Πολυπραγμοσύνη. Two slogans in Athenian Politics, Symbolae Osloenses 39, 1964, σσ. 
83-88, και Ehrenberg V., Polypragmosyne: A Study in Greek Politics, Journal of Hellenic 
Studies 67 (1947) 46-67. 

3. To οτι ή οίκείοπραγία Ισοδυναμεί με σωφροσύνη είχε ηδη διατυπωθη στους πρώ
ιμους διάλογους (Χαρμίδης 161b κ.έξ.). 
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ισορροπημένη διάταξη των μερών της ανθρώπινης ψυχής και κατ' 
αναλογία τών μερών πού συνθέτουν την πόλιν (433d-434a). 

Ό Αριστοτέλης συμφωνεί με την άποψη οτι κάθε πολίτης πρέπει 
να ασχολείται με αυτά πού του ταιριάζουν ώστε να κατορθώνη τον 
σκοπό του και να είναι ωφέλιμος στον εαυτό του, τον οίκο και την 
πόλιν του. Ωστόσο, αποφεύγει να συμφωνήση φανερά με την πλα
τωνική οίκειοπραγίακαί δεν υιοθετεί το λεξιλόγιο του δασκάλου του. 
"Αλλωστε ή οίκειοπραγία άφορα και αρμόζει στο πρότυπο της πλα
τωνικής Καλλίπολης καί όχι στην πολιτική πρόταση του 'Αριστοτέλη. 
Οι συνεχείς αναφορές του στον πρακτικό ως τον άριστο βίο, 
προφανώς υπονοούν οτι ή αποκλειστική ενασχόληση με τις ιδιωτικές 
υποθέσεις δεν ήταν άποψη μόνο κάποιων φιλοσόφων - τού Πλάτωνα 
καί τού κύκλου του4 - άλλα είχε γίνει στάση ζωής γιά πολλούς 
'Αθηναίους πολίτες. 

Στην αριστοτελική ηθική ή ευδαιμονία συνίσταται σε ενεργό δράση 
(ή γαρ ευδαιμονία πραξίς εστίν)5, είναι εκδήλωση και ενέργεια 
αρετής6. Ή τέλεια αρετή δεν είναι απλή ιδιότητα άλλα "έξις ενεργη
τική" πού εκδηλώνεται σε πράξη. Ή πραξις δεν εκτελείται κατόπιν 
αναγκαστικής επιβολής (εξ υποθέσεως) άλλα απόλυτα (απλώς), κατό
πιν προαιρέσεως, δηλαδή συνειδητής επιλογής μέσου, τρόπου καί 
σκοπού δράσης. Σε αντίθεση με τήν απλή καί τυχαία δραστηριότητα, 
ή εκούσια πράξη δηλώνει τον τελικό σκοπό καί αποκαλύπτει τον 
χαρακτήρα τού πράττοντος (εκ της προαιρέσεως κρίνομεν ποιος τις 
/ τοϋτο δ' εστί το τίνος ένεκα πράττει) (Ήθικ. Εϋδημ. 1228a2-8, 
Πολιτ. 1332a7-16). 

Ή απραξία συγκρίνεται με τήν ουδέτερη κατάσταση τού ύπνου 
(ένεργεΐν-καθεύδειν... απρακτεϊν) (Ήθικ. Νικ. 1095b32-33, 1178bl9). 
"Αλλωστε αυτός πού δέν πράττει τίποτα, είναι αδύνατο νά πράξη καί 
τό καλό (Πολιτ. 1325a21-22). 

'Αναλόγως με τό τέλος πού επιδιώκει ή ανθρώπινη δραστηριότη
τα, ο Πλάτων διέκρινε τρία είδη ανθρώπινου χαρακτήρα: τό φιλόσο-

4. Μόνο ολίγοι μορφωμένοι αριστοκράτες υποστήριζαν φιλειρηνική πολιτική τον 5ο 
αι. Βλ. P. Harding, In search of a polypragmatist, Classical Contributions, G.S. Schrimpton 
and D.J. Me Cargan (eds), J.J. Augustin, N.York 1981 (σσ.41-50) κυρίως σελ. 48. 

5. Φυσικά 197b5, Ήθικ. Νικ. 1095al9, Πολιτ. 1325a31-32,1325bl6, b30-32. 
6. Ήθικ. NIM. 1095al9, Πολιτ. 1325a22-23,1328a37, Ρητορική 1360M4. 
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φον, το φιλόνικον, και το φιλοκερδές μέ αντίστοιχο τρόπο ικα
νοποίησης, την γνώση, τις τιμές, και το κέρδος (Πολιτεία 581c). Ή 
αρμονία στην πόλη επιτυγχάνεται μέ την ειρηνική συμβίωση και 
συνεργασία ανθρώπων πού επιδιώκουν διαφορετικούς στόχους στην 
ζωή τους. 

Παρόμοια διάκριση ανθρώπινων χαρακτήρων και επιλογής βίου 
υιοθετεί ο Αριστοτέλης: ο απολαυστικός, ο πολιτικός και ο θεωρητι
κός (κατά νουν) βίος (Ήθ. Νικ. 1095Ò17-19). Στα Ηθικά προκρίνει 
τον θεωρητικό βίο πού στοχεύει στο ανώτατο αγαθό αυτό καθ' εαυτό, 
σε αντίθεση μέ τον πρακτικό βίο πού θέτει συνεχώς τους διαδοχικούς 
σκοπούς (Ήθικ. Νικ. 1177b2-4,1179a22-24). Στά Πολιτικά προκρίνεται 
ο πρακτικός πολιτικός βίος της ενεργού ενασχόλησης μέ τα κοινω
νικοπολιτικά δρώμενα μέσω του οποίου εκπληρώνεται τό τέλος του 
ανθρώπου και της κοινωνίας. 

Ή φύσις ποιεί εν προς εν 

Ό Αριστοτέλης διαπιστώνει οτι στο φυσικό περιβάλλον ενα 
όργανο ή και οργανισμός έχει δημιουργηθή γιά νά εξυπηρέτηση ενα 
μόνο σκοπό (εν προς εν) (Πολιτικά 1252b3). Τό ϊδιο όργανο δέν τίθε
ται σέ ποικίλες χρήσεις (μή ταύτό όργανο επί ανόμοιας εχειν χρή
σεις) γι' αυτό ή φύση φροντίζει νά χρησιμοποιή δύο διαφορετικά 
όργανα γιά δύο εϊδη εργασιών χωρίς νά παρεμποδίζη τό ενα τήν 
λειτουργία του άλλου (χρήσθαι δυσίν επί δύ' έργα και μή εμποδίζειν 
προς έτερον) (Περί ζώων μορίων 683a20-25). Ωστόσο, παρατη-ροΰνται 
αρκετές εξαιρέσεις του κανόνα εν προς εν καθώς ή φύση μερικές 
φορές επιφορτίζει ένα ζωτικό όργανο μέ μιά επιπλέον λειτουργία, 
εκτός από τήν αρχική του, γιά νά εξυπηρέτηση και άλλους σκοπούς 
(ή φύσις παρακαταχρήται... επί πλείονα τοις αντοίς μορίοις). 

Τό παραπάνω πραγματεύεται ο Αριστοτέλης στο Περί ζώων 
μορίων παρουσιάζοντας παραδείγματα όπου πολλές λειτουργίες μαζί 
συνενώνονται σέ ενα όργανο τό όποιο ποικίλει άπό είδος σέ είδος 
και γιά διαφορετικές χρήσεις. Έτσι όργανα πού εκ φύσεως έχουν 
έπιφορτισθή μέ πολλαπλές λειτουργίες εΐναι τά έξης: 
α) ή στοματική κοιλότητα (στόμα): κοινό σέ όλα τά ζώα γιά πολλα

πλούς σκοπούς ή τροφή, αναπνοή, ομιλία, άμυνα (662al9 κ.εξ.), 
β) τό άνω άκρο (χέρι): συνενώνει πολλά όργανα ταυτοχρόνως γιατί 
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εκπληρώνει ποικίλες λειτουργίες. Ό άνθρωπος ώς το πιο ευφυές 
ον έχει την ικανότητα να άναπτύσση το μέγιστο δυνατό αριθμό 
δεξιοτήτων πού τοΰ δίνει ή φύση γι' αυτό διαθέτει το πιο εκτε
ταμένο πεδίο χρήσεως τοΰ χεριού (687al9 κ.εξ.). 

γ) τα μπροστινά άκρα στά πολυδάκτυλα τετράποδα ζώα: εξυπηρε
τούν οχι μόνο στην ισορροπία τού σώματος αλλά και τήν αρπαγή 
τροφής (659a 24-25). 

δ) στον ελέφαντα ή μύτη-προβοσκίδα εξυπηρετεί: i) τήν αερόβια 
αναπνοή, όπως σε ολα τά ζώα πού έχουν πνεύμονες, ii) τήν αναε
ρόβια αναπνοή, iii) αναπληρώνει τήν λειτουργία των μπροστινών 
άκρων. Οι ελέφαντες, μολονότι πολυδάκτυλα, εξ αιτίας τού 
μεγάλου μεγέθους και βάρους, έχουν τά μπροστινά άκρα τους 
μόνο γιά μία λειτουργία, τήν ισορροπία τού σώματος (659al5-36). 

ε) ή αναπνοή (τό πνεύμα) εκτελεί πολλές λειτουργίες (πολύχρηστα) 
(Περί ζώων γενέσεως 789b9). 

στ)ή σταθερή ποσότητα αέρα στο φυσικό οργανισμό χρησιμεύει γιά 
δύο έργα (Ή φύσις επί δύο έργα): i) γιά νά διατήρηση τήν εσωτε
ρική θερμότητα τού σώματος πού είναι απαραίτητος όρος γιά την 
ζωή, ii) γιά τήν δημιουργία φωνητικών ήχων πού είναι απαραί
τητος ορός γιά τήν καλή ζωή (Περί ψυχής 420Ò21-23). 

ζ) τό γλωσσικό όργανο (γλώσσα) δημιουργήθηκε άπό τήν φύση γιά 
νά εξυπηρέτηση δύο λειτουργίες: i) τήν γεύση πού είναι αναγκαία, 
γι ' αυτό τήν διαθέτουν τά περισσότερα ζώα, ii) τον έναρθρο λόγο 
(δίάλεκτον), τήν λεκτική έκφραση, πού συντελεί στην ποιότητα 
ζωής (77 δ' ερμηνεία ένεκα τον εϋ ) (Περί ψυχής 420bl8-20). 

Στο πεδίο τών τεχνών και χειρωνακτικών ασχολιών πολλά αντι
κείμενα κατασκευάσθηκαν άπό τον άνθρωπο γιά νά εξυπηρετήσουν 
πολλαπλές χρήσεις. Αυτά τά πολύχρηστα εφευρήματα περιγράφονται 
άπό τον 'Αριστοτέλη με υποτιμητικό ύφος χαρακτηρίζοντας τα 
ανεπαρκή καί μέ ευτελή σκοπό (πενιχρώς, προς εϋτέλειαν) (Πολιτ. 
1252b2, Περί ζώων μορίων 683a25)7. Τέτοιου είδους είναι τά έξης: i) 
ή σφύρα καί ο άκμων (=άμόνι) (Περί ζώων γενέσ. 789bll), ii) ή δελ
φική μάχαιρα (σουγιάς) (Πολιτ. 1252b2),πoύ χρησιμοποιόταν πολλα-

7. 'Αντιθέτως, σήμερα, στον αιώνα της εξειδίκευσης, τα τεχνολογικά επιτεύγματα 
(μηχανήματα καί συσκευές) πού είναι άξια θαυμασμού είναι όσα κατασκευάζονται 
για πολλαπλές καί ποικίλες λειτουργίες. 
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πλά για κοπή, βρώση, όργανο θυσιών, iii) το οβελισκολύχνιον (Πολιτ. 
1299bl0), μεταλλικό όργανο μέ πολλαπλές χρήσεις: πλάκα ξύλινη η 
ορειχάλκινη, μήκους περίπου σαράντα εκατοστών, οπού στο ενα 
άκρο της μέ σχήμα πετάλου κρεμόταν λυχνία λαδιού πού αιωρούταν 
ελεύθερα ανάλογα μέ την θέση αυτού πού τήν κρατούσε. Το άλλο άκρο 
ήταν αιχμηρό ώστε νά μπορή νά στερεώνεται στο έδαφος. Οι στρα
τιώτες πού χρησιμοποιούσαν τήν λυχνία άποσυνέδεαν το αιχμηρό 
άκρο τού όβελισκολυχνίου και το έμπηγαν στο κρέας σάν σούβλα γιά 
νά το ψήσουν (οβελίας)8. 

Καταμερισμός εργασίας 

Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρόλο στον οίκο και τήν πόλιν. 
Το μόνο πού πρέπει νά κάνη είναι νά βρή τήν ασχολία πού τού 
ταιριάζει ανάλογα μέ τίς φυσικές του ικανότητες όπως υποστήριξε 
ο Πλάτων: 

"είναι αδύνατο γιά τον άνθρωπο νά μπόρεση νά άποδώση 
επαρκώς όταν άναλαμβάνη δύο αρμοδιότητες ή καταπιάνεται μέ 
δύο εργασίες" {Πολιτ. 374a, Νόμοι 846d), 

"ο καθένας πρέπει νά ασχολείται μέ αυτό πού είναι εκ φύσε
ως ικανός" (προς δ επεφύκει έκαστος... φύσεως επιτήδειας εις 
αυτό το επιτήδευμα, Πολιτ. 374b-e), 

"κάθε εργασιακή ομάδα πρέπει νά κάνη το έργο της βάσει τών 
φυσικών της τάσεων χωρίς νά αναμιγνύεται στο έργο άλλης 
ομάδας" (Πολιτ. 434b). 
Ή αρχή οτι ή "εξειδίκευση οδηγεί στην αποδοτικότητα" είναι 

προσφιλής στον αριστοτελικό στοχασμό. Τά φυσικά όργανα και οί 
φυσικοί οργανισμοί βελτιώνονται όταν εκτελούν μία και μόνη εργα
σία (μή πολλοίς εργοις αλλ' ένί δουλεϋον). Ωστόσο δέν αρκεί μόνο 
ή θεωρητική εκμάθηση άλλα ή επιμελημένη πρακτική άσκηση της. Ή 
γνώση σέ λανθάνουσα κατάσταση δέν ωφελεί, μόνο ή εφαρμογή της 
κάνει επιδέξιο τον άνθρωπο. Γιά παράδειγμα οικοδόμος θά γίνη 

8. Θεόπομπος Ειρήνη στο Όνομαστικόν τον Πολυδεύκη (10.118). «Έρμιππος δε ό 
κωμψδιοποιος εν Ίάμβοις το στρατιωτικον λυχνειον σύνθετον οΰτως ονομάζει..., 
ξυλολυχνοϋχον, οΰ μνημονεύει "Αλεξις, και τάχα τούτψ ομοιόν έστι το παρά θεο-
πόμπψ οβελισκόλυχνον» ('Αθηναίος Αειπνοσοφιστες 15.60.117 κ.έξ.). 
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αυτός πού θα άσχοληθή μέ την οικοδομική τέχνη, κιθαριστής αυτός 
πού θα παίζη κιθάρα (ΉΘικ. Νικ. 1103a32-b2). 

Ή κατανομή έργου συντελεί στην εύρυθμη λειτουργία του οίκου -
του πρώτου κοινωνικού συνόλου - καθώς διαφορετικά έργα επιτελεί 
ο κύριος, ή γυναίκα, ο δούλος, γιατί διαθέτουν διαφορετικές φυσικές 
ικανότητες. Ό φυσικός ρόλος τού κυρίου ορίζεται στην άσκηση εξου
σίας σέ όλα τά πρόσωπα τού οίκου. Ή σαφής διάκριση τού ρόλου 
καί της θέσης των μελών τού οίκου άφορα στις ελληνικές κοινωνίες, 
και ο καταμερισμός εργασιών είναι δείγμα πολιτισμένης κοινωνίας. 
'Αντιθέτως, οι βάρβαροι λαοί δέ διαχώριζαν τον ελεύθερο άνθρωπο 
από τον δούλο μέ αποτέλεσμα ol ρόλοι στον οίκο και τήν πόλιν να 
μήν είναι διακριτοί και οι γυναίκες εξισώνονται μέ τους δούλους, 
εκτελούν τίς ίδιες εργασίες μέ αυτούς (Πολιτ. 1252a34-b8). 

Στον τομέα της πολιτικής διακυβέρνησης ο "Αριστοτέλης επικρί
νει τήν συγκέντρωση αξιωμάτων σέ ενα μόνο πρόσωπο. Στην συζή
τηση περί πολίτη καί πολιτείας τών Πολιτικών τονίζει οτι στις 
μεγάλες πόλεις τήν ανάληψη καί διεκπεραίωση ενός έργου επιφορτί
ζεται ένας αξιωματούχος {μίαν (αρχήν) τετάχθαι προς εν έργον). 
Λόγω τού μεγάλου πληθυσμού οί περισσότεροι πολίτες μπορούν νά 
λαμβάνουν αξιώματα ώστε μέ συνεχή διαδοχή όλοι νά άρχουν καί 
νά άρχωνται μέ χρονικά διαλείμματα ή τουλάχιστον γιά μία φορά. 
Στις πολιτικές κοινωνίες όλοι οί φύσει ελεύθεροι καί ΐσοι πολίτες 
άρχουν. Επειδή όμως δέν είναι δυνατό νά άρχουν όλοι ταυτοχρό
νως, άρχουν εκ περιτροπής, έτσι ώστε ή ανάληψη αρμοδιοτήτων νά 
γίνεται διαδοχικά μεταξύ ομοίων. Ό πολίτης γίνεται πιο αποτελε
σματικός στά καθήκοντα του όταν οί φυσικές δεξιότητες του μπορούν 
νά ανταποκριθούν στις απαιτήσεις τού έργου πού τού ανετέθη καί 
χωρίς ο ίδιος νά αποσπάται σέ πολλές καί ποικίλες ασχολίες 
(Πολιτ. 1261a22-26, 1299a31-bl). Πράγματι στην πολιτική πρακτική 
τών 'Αθηναίων, μέ εξαίρεση τά αξιώματα τού βουλευτή καί τού 
στρατηγού, δέν επιτρεπόταν ή ανάληψη δημόσιας διοικητικής θέσης 
άπό το ίδιο πρόσωπο περισσότερο από μιά φορά ('Αθηναίων 
Πολιτεία 31.3). 

Στά Πολιτικά Β' στην παρουσίαση εφαρμοσμένων πολιτευμάτων 
αναφέρεται οτι είναι φαύλο αυτό πού συμβαίνει στην πολιτεία τών 
Καρχηδονίων, νά συγκεντρώνωνται πολλά αξιώματα σέ ένα μόνο 
πρόσωπο (το πλείους αρχάς τον αυτόν αρχειν). Κάθε έργο εκτελείται 
καλύτερα άπό έναν άνθρωπο (ϋφ' ενός έργον αριστ' αποτελείται), 
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γι" αυτό πρόνοια τοϋ νομοθέτη κυρίως στις μεγάλες πόλεις είναι να 
άναδεικνύωνται πολλά πρόσωπα στα αξιώματα (πλείονας μετέχειν 
των άρχων) ώστε να εκτελούνται καλύτερα και ταχύτερα οι υπηρε
σίες, ενώ ταυτοχρόνως οι πολίτες μαθαίνουν να άρχουν και να 
άρχωνται. Ή πρακτική αύτη είναι σύμφωνη με την πολιτική οργά
νωση και εκφράζει τήν λαϊκή βούληση (πολιτικώτερον... και δημοτι-
κώτερον) (Πολιτ. 1273b8-17). 'Αντιθέτως, στις πόλεις με μικρό πλη
θυσμό αδυνατεί ή εφαρμογή τοϋ κανόνα "ενα άξίωμα-ενα πρόσωπο". 
Λόγω της ολιγανθρωπίας περιορισμένος αριθμός συγκεκριμένων 
προσώπων αναλαμβάνουν διαδοχικά πολλά καθήκοντα, με αποτέλε
σμα τά ίδια πρόσωπα να έπανέρχωνται συχνά στα ίδια αξιώματα. 
Έτσι στις μικρές πόλεις κάθε αξιωματούχος επιφορτίζεται μέ πολλά 
πολιτικά και διοικητικά καθήκοντα (Πολιτ. 1299bl-13). 

Ό συνδυασμός ασχολίας και σχολής (=έλεύθερου χρόνου) επιφέ
ρει ισορροπία στον άνθρωπο. Ό πρακτικός βίος έχει τήν ανάγκη 
ελεύθερου χρόνου και τήν ενασχόληση μέ λιγότερο επίπονες δραστη
ριότητες (Πολιτ. 1337b33-42). Αναπαυόμαστε επειδή μοχθούμε στην 
εργασία χωρίς όμως ή ανάπαυση νά γίνεται αυτοσκοπός (1176b32-33, 
1177a2-3). Ό τ α ν oí δραστηριότητες πού αναπτύσσονται τις ώρες της 
σχολής δεν αφορούν "διασκεδάσεις" (ουκ εν παιδιζί άρα ή ευδαιμο
νία, Ήθικ. Νικ. 1176b28,1177a3), τότε λειτουργούν συντελεστικά στην 
απόκτηση φρόνησης (Πολιτ. 1339a25-6) και κατ' επέκταση ευδαι
μονίας (δοκεΐ τε ή ευδαιμονία εν τ fi σχολή είναι, Ήθικ. Νικ. 
1177b4). Ή εκπαίδευση πού παρέχει ή πόλις οδηγεί τον πολίτη στην 
δημιουργική αξιοποίηση τού ελεύθερου χρόνου του (εν rfj διαγωγή 
σχολήν, Πολιτ. 1338a9-13, a21). 

'Από τήν νβριν στην πολυπραγμοσύνη 

Στην αρχαία ελληνική γραμματεία ύβρις θεωρείται ή αλαζονεία 
πού επιδεικνύει ένας θνητός όταν αποκτά υλικά αγαθά ή καί φήμη 
πού δεν τοϋ αξίζουν υπερβαίνοντας τά περιορισμένα ανθρώπινα 
δεδομένα. Ο κορεσμός, ή αυταρέσκεια και ή αχαλίνωτη ματαιοδοξία 

9. Οί ελληνικές πόλεις ήταν σχετικά μικρές σέ έκταση και πληθυσμό σέ αντίθεση μέ 
τις μή-έλληνικές. 
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προκαλούν ϋβριν . Ό θνητός διαταράσσει την "μοίρα", το συγκε
κριμένο μερίδιο πού έχει κάθε άνθρωπος στον κόσμο, όπως το 
όρισαν οι θεοί οι οποίοι τιμωρούν την ϋβριν επιβάλλοντας άτηνκαί 
επαναφέρουν Ισορροπία και τάξη. Στις Ιστορίες του Ηροδότου 
(μέσα τοϋ 5ου αι.) χρησιμοποιείται γιά πρώτη φορά το ρήμα «πολυ
πράγμονα)» με την έννοια της πρόκλησης ύβρεως και περιφρόνησης 
της κοσμικής τάξης (Γ' 15.2, Ε' 33.4, Η' 5.2). 

'Από τα μέσα τοϋ 5ου αι. καΐ μετά, στο αττικό λεξιλόγιο ή ϋβρις 
αντικαθίσταται από την πολυπραγμοσύνη. Ή αλλαγή αντικατοπτρί
ζει τη μεταβολή των κοινωνικών και πολιτικών συνθηκών με τήν 
εδραίωση της δημοκρατίας, τήν ανάπτυξη τοΰ νομικοϋ συστήματος 
και τήν μακροχρόνια εμπλοκή στον Πελοποννησιακό Πόλεμο. Ή πολυ
πραγμοσύνη δεν έχει θρησκευτικές αναφορές όπως ή ύβρις ή οποία 
πλέον ανήκει μόνο στο λεξιλόγιο τών ποιητών11. 

Ά π ο τήν ησυχία στην οικειοπραγία 

Πριν από τον Πλάτωνα ή οικειοπραγία και τα αύτοϋ αποδιδόταν 
μέ τό ουσιαστικό ησυχία - αντίθετο της ύβρεως12. Ο Πίνδαρος ήταν 
ο πρώτος πού εξύψωσε τήν ησυχία ώς ιδανικό της αιώνιας ειρήνης 
(Πυθιον. 1.71), πρότυπο της ήρεμης και γαλήνιας ζωής μακριά από 
τις πολλαπλές δραστηριότητες πού αποτελούν παγίδα ματαιοδοξίας. 
Τήν εποχή τού Περικλή (μετά τό 445) ο ποιητής ήταν ήδη ηλικιω
μένος και υμνεί τήν ησυχία ώς θεά, κόρη της Δίκης, τιμωρό της 
ύβρεως (Πυθιον. 8.ΑΊ κ.εξ.). Επαινεί τον σοφό νέο πού μισεί τήν 
ϋβρίν και δεν αντιμάχεται τους αγαθούς (έμαθε δ' υβρίζοντα μισεϊν, 
ούκ ερίζων αντία τοις άγαθοΐς, Πυθιον. 4. 284-85), και τον τύραννο 
πού επιλέγοντας τήν ησυχία αποφεύγει τήν άσχημη μοίρα τών άλλων 
τυράννων (Πυθιον. 11.53). Ή ησυχία είναι φιλόπολις ('Ολύμπιον. 
4.16), ή Δίκη καί ή Ειρήνη - συνώνυμο της ησυχίας - συνδέονται μέ 

10. τίκτει γαρ κόρος ϋβρίν (Σόλων στο Άριστοτ. Άθην.Πολ. 12.2), Ύβριν, Κόρον 
ματέρα θρασύμυθον (Πίνδαρος Όλυμπιονίκαι 13.10). 

11. Ή Κλυταιμήστρα ψέγει τήν Ήλεκτρα ότι διαπράττει ϋβριν γιατί αντιτίθεται 
στην μητέρα της, καί πρέπει να ασχολείται μόνο μέ τα δικά της θέματα (τά 
σαύτής πρασσ', Σοφοκλής Ηλέκτρα, στ. 678, 612 κ.εξ.). 

12. Πίνδαρος Πυθιονίκαι 8, Αισχύλος Πέρσαι 820-2, 826-7, 'Αγαμέμνων 750 κ.έξ. 
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την ευνομία για να απομακρύνουν την ϋβριν (Όλυμπ. 13.1). Ή 
ησυχία στην πόλιν απειλείται από τις πολιτικές έριδες, την στάοιν 
(άπόσπ. 109). Παρομοίως αργότερα ó Πλάτων θα πη οτι ή οίκειοπρα-
γία αποτρέπει την πολιτική μεταβολήν (Πολιτεία 434b) και την 
αναταραχή (στάοιν) στην ψυχή του άνθρωπου (444b). 

Ή ησυχία, το αγαπημένο σύνθημα του Πινδάρου, σταδιακά έλαβε 
συγκεκριμένο περιεχόμενο στο καθημερινό λεξιλόγιο των Αθηναίων 
για τους μέν εξέφραζε αποδοκιμασία γιά τήν επεκτατική εξωτερική 
πολιτική της 'Αθήνας, ενώ γιά τους δέ, ύπονοοοΰσε αδράνεια και 
αδιαφορία γιά τά πολιτικά δρώμενα. 

Τά αριστοτελικά κείμενα περιλαμβάνουν λιγοστές αναφορές στην 
ησυχία - μέ θετικό περιεχόμενο - γιά νά δηλώσουν κοινωνική και 
πολιτική ειρήνη χωρίς εκδήλωση στάσεων. Έτσι αναφέρεται οτι οί 
Σπαρτιάτες και οί Κρήτες δέν επαναστατούν (ησυχάζει ο δήμος), 
επειδή έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο ανώτατο αξίωμα των εφόρων 
(Πολιτ. 1270bl8-19, 1272a39) ή σέ ορισμένα πολιτεύματα* οί άποροι 
δέν εξεγείρονται (ήσυχίαν έχειν), μολονότι δέν απολαμβάνουν πολι
τικών δικαιωμάτων, άρκεΐ νά μήν προσβάλλεται ή ιδιοκτησία τους 
(1297b6-8). 

Πολυπραγματείν και ΜονοπραγματεΙν 

Στην Πολιτεία ή πολυπραγμοσύνη προκαλεί "ανακάτωμα" της 
μιας κοινωνικής ομάδας μέ τήν άλλη οδηγώντας σέ όλεθρο, μεγίστη 
βλάβη και κακουργία (434bc). 

Ό Αριστοτέλης αποφεύγει νά όμιλήση σαφώς γιά «πολυπραγ
μοσύνη» αντικαθιστώντας τον ορο μέ ισοδύναμες εκφράσεις. Στά 
Τοπικά (llla9-10) ή πολυπραγμοσύνη είναι συνώνυμη της φιλοπραγ-
μοσύνης, ή δεύτερη μπορεί νά άντικαταστήση τήν πρώτη. Στά Ηθικά 
Νικομάχεια (1142al-2) ô φιλόσοφος αναφέρει τήν άποψη οτι ο φρό
νιμος γνωρίζει οσα τον αφορούν (τά περί αυτόν) καί αφιερώνεται 
στην επίτευξη τους, σέ αντίθεση μέ όσους διάγουν πρακτικό πολιτικό 
βίο, τους πολιτικούς, πού πολυπραγμονοϋν. 

Στο τέλος τού 5ου αι. ή άπραγμοσύνη δήλωνε τήν πολιτική 
ειρήνης καί αποκλειστικής ενασχόλησης μέ τις εσωτερικές υποθέσεις 
της πόλεως. Σταδιακά ή έννοια της λέξης έφθάρη καί δήλωνε ενασχό
ληση μόνο μέ ιδιωτικά ζητήματα, αδιαφορία καί αποχή άπό τά πολι
τικά δρώμενα. Μέ τήν πρώτη - θετική - σημασία απαντάται στην 
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Ρητορική (1381a24-5), οπού συσχετίζεται με την σωφροσύνη και την 
δικαιοσύνη, καθώς "δίκαιοι είναι οι σώφρονες πού δεν ζουν σε βάρος 
των άλλων, και οι άπράγμονες πού δεν ανακατεύονται σε ξένες 
υποθέσεις". Ή παραφθορά της λέξης απεικονίζεται στά Ηθικά 
Νικομάχεια οπού αναφέρονται οι στίχοι του Ευριπίδη με τον 
'Οδυσσέα νά αναρωτιέται πώς είναι δυνατό νά είναι φρόνιμος άφοϋ 
παραμένει αδρανής (πώς δ' αν φρονοίην, φ παρήν άπραγμόνως....) 
(1142a2-6)13. Στην Ρητορική προς Άλέξανδρον (1437a36) πολυπράγ-
μων χαρακτηρίζεται ο φλύαρος, αυτός πού μιλά επί παντός 
επιστητού, ασταμάτητα και ανόητα. 

Στά Πολιτικά ο 'Αριστοτέλης βρίσκει διέξοδο στην πολιτική φόρ
τιση των συνθηματοποιημένων λέξεων πολυπραγμοσύνη και άπραγ-
μοσύνη. "Ετσι καινοτομεί εισάγοντας στο αττικό λεξιλόγιο του 4ου 
αι. δύο νέες σύνθετες λέξεις, τά ρήματα μονοπραγματώ καί πολυ-
πραγματώ. Τό πρώτο, με θετικό περιεχόμενο, δηλώνει την ενασχόλη
ση τον πολίτη με ένα έργο στις απαιτήσεις του οποίου μπορεί νά 
άνταποκριθή - ανάλογο με τήν πλατωνική ο'ικειοπραγία· τό δεύτερο 
με αρνητικό περιεχόμενο είναι συνώνυμο της πολυαπασχόλησης. Οι 
μετοχές αυτών τών δύο ρημάτων απαντώνται μόνο στο συγκεκριμένο 
χωρίο τών Πολιτικών (1299a39, εκαστον έργον τυγχάνει της επιμε
λείας μονοπραγματούσης ή πολυπραγματούσης). 

Τό παιχνίδι τών συνθηματοποιημένων λέξεων διαφαίνεται στά κεί
μενα τών ρητόρων του 4ου αι. Ή πολυπραγμοσύνη δηλώνει ανάμει
ξη στις δουλειές άλλων, εκδήλωση χαιρεκακίας, δραστηριότητα 
συκοφαντών14. Άπραγμοσύνη, με θετική έννοια, είναι ή απασχόληση 
σε έντιμη εργασία, άπράγμων είναι ο "μέσος" πολίτης, ο άκακος15. 
Ό 'Ισοκράτης, πού κρατούσε φιλειρηνική στάση, αποφεύγει τον όρο 
άπραγμοσύνη καί υιοθετεί τά συνυποδηλωτικά ουσιαστικά ησυχία, 
δικαιοσύνη, σωφροσύνη (Περί ειρήνης 26,30,58)16. Ό φιλοπράγμων 

13. Ό Δίων ό Χρυσόστομος (Λόγ. 59 Φιλοκτήτης) αναφέρει οτι αυτά ήταν λόγια 
τοϋ Όδυσσέα στον πρόλογο της τραγωδίας Φιλοκτήτης. 

14. Λυσίας Υπέρ Ερατοσθένους φόνου 16, Υπέρ 'Αδυνάτου 24, 'Ισοκράτης Περί 
Άνηδόσεως 230, 237. 

15. Δημοσθένης Κατά Μειδίου 141, Κατά Κόνωνος 24, Προς Φαίνιππον 12, Κατά 
Εύέργου καί Μνησιβούλου 82. Στους Όρνιθες (στ. 44) τοϋ Αριστοφάνη οι δύο 
ήρωες αναζητούν ενα τόπο "άπράγμονα". 

16. Kleve, δπ.π., σ. 85. 
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αντικαθιστά το επίθετο πολνπράγμων και χαρακτηρίζει αυτόν πού: 
i) μπορεί να επιβάλλεται σε όσους τα συμφέροντα τους είναι αντίθε
τα με τα δικά του, ii) προκαλεί δικαστικούς αγώνες για ήσσονα ζητή
ματα, iii) πιέζει φορτικά για ικανοποίηση των απαιτήσεων του . 

Συμπερασματικά, τα έργα των συγγραφέων από τα μέσα του 5ου 
και τον 4ο αι. απεικονίζουν τήν ποικιλότροπη διακύμανση του 
εννοιολογικού περιεχομένου των λέξεων πολυπραγμοσύνη και άπραγ-
μοσύνη και των συνώνυμων λέξεων ή φράσεων τους, όπως αυτές 
διαμορφώθηκαν ακολουθώντας τις πολιτικές εξελίξεις της κοινωνίας 
των 'Αθηναίων. 

17. Δημοσθ. Κατά Μειδίον 137, Προς Βοιωτόν περί τον ονόματος 1, 'Ισαίος Περί 
τον Νικοστράτον κλήρο ν 30. 


