Η Σχολή του Αριστοτέλη. Νωπογραφία, έργο του Gustav Adolph Spangenberg (1883-1888, Πανεπιστήµιο του Χάλε).

ΚΕΦAΛΑΙΟ TΕΤΑΡΤΟ

Αριστοτέλης
Στο κεφάλαιο αυτό:
■ Θα γνωρίσουµε τη ζωή, το συγγραφικό έργο και τη φιλοσοφική δραστηριότητα του Αριστοτέλη, του σηµαντικότερου µαθητή του Πλάτωνα, ο οποίος υπήρξε ο πολυγραφότερος φιλόσοφος της αρχαιότητας και διακρίθηκε για το εύρος των επιστηµονικών του αναζητήσεων και
την εµβρίθεια των φιλοσοφικών του θεωριών.
■ Θα µελετήσουµε προβλήµατα της ηθικής, κοινωνικής και πολιτικής φιλοσοφίας που συνδέονται άµεσα µε τις αντιλήψεις του Αριστοτέλη.
■ Θα εξετάσουµε τις ηθικές αντιλήψεις αυτού σχετικά µε τον τελικό σκοπό του ανθρώπινου βίου,
την ευδαιµονία, θα αναλύσουµε τον ορισµό της αρετής ως ξεως προαιρετικς και ως µεστητος µεταξύ δύο άκρων και θα συζητήσουµε τις απόψεις του Αριστοτέλη για τη φιλία και την
αναγκαιότητά της για την ιδιωτική και δηµόσια ζωή.
■ Θα µελετήσουµε τις κοινωνικές και πολιτικές του αντιλήψεις για τη φύση και την προέλευση
της πολιτικής κοινωνίας, για την οργάνωση και τη δοµή της πολιτείας και την πολιτειακή
συγκρότηση.
■ Θα αναφερθούµε στην επίδραση που έχει ασκήσει η αριστοτελική φιλοσοφία σε όλες τις εποχές και θα επισηµάνουµε την επικαιρότητά της.
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∏ ˙ˆ‹ Î·È Ë ÚÔÛˆÈÎﬁÙËÙ· ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË (384-322 .Ã.)

·) °¤ÓÓËÛË Î·È Î·Ù·ÁˆÁ‹
√ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜ ˘‹ÚÍÂ Ô ÈÔ ÔÏ˘ÌÂÚ‹˜ Î·È ÌÂıÔ‰ÈÎﬁ˜ ÊÈÏﬁÛÔÊÔ˜ ÙË˜ ·Ú¯·ÈﬁÙËÙ·˜.
Œ˙ËÛÂ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· Ë ËÁÂÌÔÓ›· ÙË˜ ª·ÎÂ‰ÔÓ›·˜ ÂÂÎÙÂÈÓﬁÙ·Ó ÛÂ ÔÏﬁÎÏËÚË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙËÓ ·Ú·ÎÌ‹ ÙË˜ ﬁÏË˜-ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË
ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹. °ÂÓÓ‹ıËÎÂ ÙÔ 384 .Ã. ÛÙ· ™Ù¿ÁÈÚ· ÙË˜ Ã·ÏÎÈ‰ÈÎ‹˜,
ﬁÏË ·ÎÚ·ÈÊÓÒ˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹ Ô˘ Â›¯Â ÂÔÈÎÈÛÙÂ› ·ﬁ ÙËÓ ÕÓ‰ÚÔ Î·È ÙË Ã·ÏÎ›‰·. ¶·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ô ¡ÈÎﬁÌ·¯Ô˜, ÚÔÛˆÈÎﬁ˜ ÁÈ·ÙÚﬁ˜ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙË˜ ª·ÎÂ‰ÔÓ›·˜ ∞Ì‡ÓÙ· ÙÔ˘ µ’, Î·È ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ Ë º·ÈÛÙ›˜ Ô˘ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙË˜ ÚÔÂÚ¯ﬁÙ·Ó ·ﬁ ÙË Ã·ÏÎ›‰·. º·›ÓÂÙ·È ﬁÙÈ Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜ ·¤ÎÙËÛÂ ÙÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ‚ÈÔÏÔÁ›· ·ﬁ
ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘, ·ÊÔ‡ ÔÈ ∞ÛÎÏËÈ¿‰Â˜ ÂÎ·›‰Â˘·Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ·ﬁ ÌÈÎÚ‹ ËÏÈÎ›·
ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÌ›· Î·È, ÂÓ‰Â¯ÔÌ¤Óˆ˜, ‚ÔËıÔ‡ÛÂ ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ ﬁÙ·Ó ‹Ù·Ó ÌÈÎÚﬁ˜.
Œ¯·ÛÂ ÙÔ˘˜ ÁÔÓÂ›˜ ÙÔ˘ ÛÂ ÌÈÎÚ‹ ËÏÈÎ›· Î·È ·Ó·ÙÚ¿ÊËÎÂ ·ﬁ ¤Ó·Ó Û˘ÁÁÂÓ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ
∞Ù·ÚÓ¤·, ﬁÏË ÙË˜ ª. ∞Û›·˜.
‚) ∏ Ì·ıËÙÂ›· ÛÙËÓ ∞Î·‰ËÌ›· ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ·
∆Ô 367 .Ã., ÛÂ ËÏÈÎ›· ‰ÂÎ·ÂÙ¿ ÂÙÒÓ, ‹ÁÂ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· Ó· ÛÔ˘‰¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ∞Î·‰ËÌ›· ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ·, ﬁÔ˘ Î·È ·Ú¤ÌÂÈÓÂ ÁÈ· Â›ÎÔÛÈ ¯ÚﬁÓÈ· Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘
‰·ÛÎ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘. À‹ÚÍÂ Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Ì·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ·, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔÓ ·ÔÎ·ÏÔ‡ÛÂ νον ÙË˜ ∞Î·‰ËÌ›·˜. ŒÓıÂÚÌÔ˜ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ‹˜ ÙÔ˘ ﬁÛÔ ÂÎÂ›ÓÔ˜ ˙Ô‡ÛÂ, ÎÚ¿ÙËÛÂ ·ÚÁﬁÙÂÚ· ÎÚÈÙÈÎ‹ ÛÙ¿ÛË ÚÔ˜ ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ Î·È ·Ó¤Ù˘ÍÂ ‰ÈÎﬁ ÙÔ˘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎﬁ Û‡ÛÙËÌ·.
Á) ∂ÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÕÛÛÔ Î·È ÊÈÏÔÛÔÊÈÎ‹ ‰È‰·ÛÎ·Ï›·
ªÂÙ¿ ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ·, ÙÔ 347 .Ã., Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜ ¤Ê˘ÁÂ ·ﬁ ÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È
‹ÁÂ ÛÙËÓ ÕÛÛÔ, ﬁÏË ÙË˜ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ·ﬁ ÙË §¤Û‚Ô, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ∞Ù·ÚÓ¤·, ﬁÔ˘ Â›¯Â ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ. ◊Ù·Ó, Èı·ÓÒ˜, ‰˘Û·ÚÂÛÙËÌ¤ÓÔ˜ ÂÂÈ‰‹ Ô ™Â‡ÛÈÔ˜,
∞ıËÓ·›Ô˜ ÔÏ›ÙË˜ Î·È ·ÓÈ„Èﬁ˜ ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ·, ÙÔÓ ‰È·‰¤¯ıËÎÂ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙË˜ ∞Î·‰ËÌ›·˜. ¶ÈÔ Èı·ÓﬁÓ, ˆÛÙﬁÛÔ, Â›Ó·È Ó· ¤Ê˘ÁÂ ·ﬁ ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· ÏﬁÁÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜,
·ÊÔ‡ ˘‹Ú¯Â ÂÎÂ› ·ÓÙÈÌ·ÎÂ‰ÔÓÈÎﬁ˜ ˘ÚÂÙﬁ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë ÙË˜ √Ï‡ÓıÔ˘ ·ﬁ
ÙÔÓ º›ÏÈÔ (348 .Ã.) Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹ ¿ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛı¤ÓË, Ô˘ ‹Ù·Ó ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜
ÙÔ˘ ·ÓÙÈÌ·ÎÂ‰ÔÓÈÎÔ‡ ÎﬁÌÌ·ÙÔ˜. ™ÙËÓ ÕÛÛÔ ·Ú¤ÌÂÈÓÂ ÙÚ›· ¯ÚﬁÓÈ· Î·È ÁÓÒÚÈÛÂ ÙÔÓ
£ÂﬁÊÚ·ÛÙÔ Ô˘ ¤ÁÈÓÂ ·ÚÁﬁÙÂÚ· Ì·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘. ∂ÎÂ› ÂÚÂ‡ÓËÛÂ ÙÔÓ ÎﬁÛÌÔ ÙˆÓ ˙ÒˆÓ
Î·È ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ Î·È ¤ÁÚ·„Â Ù· Ê˘ÛÈÔÁÓˆÛÙÈÎ¿ ÙÔ˘ ¤ÚÁ·.
‰) √ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜ ‰¿ÛÎ·ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÓÂ·ÚÔ‡ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ÛÙË ª·ÎÂ‰ÔÓ›·
ŒÂÈÙ· ·ﬁ ÚﬁÛÎÏËÛË ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙË˜ ª·ÎÂ‰ÔÓ›·˜ º›ÏÈÔ˘, Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜ ‹ÁÂ
ÛÙËÓ ¶¤ÏÏ· Î·È ·Ó¤Ï·‚Â ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ ÙÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, Ô˘ ‹Ù·Ó ÙﬁÙÂ
13 ÂÙÒÓ. °È· ÙËÓ ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ Ù· ÔÌËÚÈÎ¿ ¤Ë Î·È ¿ÏÏ·

Μαρµάρινη κεφαλή του Αριστοτέλη
(Κοπεγχάγη, Γλυπτοθήκη Ny Carlsberg).

Πλάτων και Αριστοτέλης σε διαλεκτική
αντιπαράθεση. Ανάγλυφο του Λούκα
ντέλα Ρόµπια (Φλωρεντία, περ. 14371439). Το ανάγλυφο αυτό είναι από το
κωδωνοστάσιο του καθεδρικού ναού
της Φλωρεντίας και συµβολίζει τη
φιλοσοφία ή, για την ακρίβεια, τη
λογική µε τη µορφή ζωηρής συζήτησης ανάµεσα στον Πλάτωνα και τον
Αριστοτέλη.

Ο Έλλην Αριστοτέλης. Ο Αριστοτέλης
σε τοιχογραφία του Καθολικού της
Μονής των Φιλανθρωπηνών στο Νησί
των Ιωαννίνων, 13ος αιώνας. Τόσο ο
Πλάτων όσο και ο Αριστοτέλης είχαν
σηµαντική συµβολή στη µεσαιωνική
θεολογία και αποκαλούνταν «Χριστιανοί πριν τον Χριστό», σε ορισµένες
περιπτώσεις µάλιστα απεικονίζονται
σε χριστιανικούς ναούς.
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Αριστοτέλης

«Πντες νθρωποι το εδναι
ργονται φσει».
(Μετά τα Φυσικά, I 2, 980a 22)
Η εναρκτήρια πρόταση
του αριστοτελικού έργου
Μετά τα Φυσικά.

Μαρµάρινο κεφάλι του νεαρού
Αλεξάνδρου, 2ος αι. µ.Χ. (Αθήνα,
Μουσείο Κανελλοπούλου).

Ο Αριστοτέλης διδάσκει τον Αλέξανδρο. Το 343 π.Χ. ο Αριστοτέλης µετέβη στη µακεδονική αυλή και ανέλαβε
την εκπαίδευση του Αλεξάνδρου
µέχρι το 336 π.Χ.

Ο Αριστοτέλης θεωρείται πατέρας της
λογικής, η οποία παρέµεινε κύριο
µάθηµα στην εκπαίδευση του Μεσαίωνα και προσελκύει το ενδιαφέρον
µέχρι σήµερα. Λεπτοµέρεια νωπογραφίας του 15ου αι. από τον καθεδρικό
ναό του Le Puy, όπου απεικονίζεται ο
Αριστοτέλης και προσωποποιηµένη η
Λογική.

¤ÚÁ· ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÁÚ·ÌÌ·ÙÂ›·˜. ∂ËÚ¤·ÛÂ ıÂÙÈÎ¿ ÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘
∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›¯Â ÂÈ: Στον πατρα µου οφελω το «ζν», στο δ!σκαλ µου
το «ε" ζν». ∆Ô 336 .Ã. Ô º›ÏÈÔ˜ ‰ÔÏÔÊÔÓ‹ıËÎÂ Î·È Ô ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜ ·Ó¤‚ËÎÂ ÛÙÔÓ
ıÚﬁÓÔ. √ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜ ¤ÁÚ·„Â ÁÈ’ ·˘ÙﬁÓ Î·È ÙÔ˘ ·ÊÈ¤ÚˆÛÂ ÙÔ Περ$ βασιλεας ¤ÚÁÔ
ÙÔ˘, ÌÂ ÚÔÙÚÔ¤˜ ÁÈ· ÔÚı‹ ¿ÛÎËÛË ÙË˜ ÂÍÔ˘Û›·˜.
Â) ∏ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ §˘ÎÂ›Ô˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·
∆Ô 335 .Ã., ÌÂÙ¿ ·ﬁ Û‡ÓÙÔÌË ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙ· ™Ù¿ÁÈÚ·, Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜ Â¤ÛÙÚÂ„Â
ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ›‰Ú˘ÛÂ ‰ÈÎ‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ‹, ÙÔ «§‡ÎÂÈÔÓ», ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ÏﬁÊÔ ÙÔ˘ §˘Î·‚ËÙÙÔ‡ Î·È ÙÔÓ ÔÙ·Ìﬁ πÏÈÛﬁ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ Ó·ﬁ ÙÔ˘ §˘ÎÂ›Ô˘ ∞ﬁÏÏˆÓ·, ﬁÔ˘ Û˘Ó¤¯ÈÛÂ ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ¤ÚÂ˘Ó· Î·È ÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÙÔ˘. ∆Ô «§‡ÎÂÈÔÓ», Ë ÂÚ›ÊËÌË «¶ÂÚÈ·ÙËÙÈÎ‹ ™¯ÔÏ‹», ÔÓÔÌ¿ÛÙËÎÂ ·ÚÁﬁÙÂÚ· Î·È «¶ÂÚ›·ÙÔ˜», ·ﬁ ¤Ó· ÔÈÎÔ‰ﬁÌËÌ· ÙÚÈÁ˘ÚÈÛÌ¤ÓÔ ·ﬁ ÛÙÔ¤˜, ﬁÔ˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜, ÔÈ «ÂÚÈ·ÙËÙÈÎÔ›», ÂÚ·ÙÔ‡Û·Ó Û˘˙ËÙÒÓÙ·˜ ı¤Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Û·Ó. ∆Ô §‡ÎÂÈÔ ÂÍÂÏ›¯ıËÎÂ ÛÂ ·ÓÒÙ·ÙÔ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎﬁ ›‰Ú˘Ì· Î·È ¤‰ˆÛÂ ÙË ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· ÛÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË Ó· ÁÚ¿„ÂÈ ÂÎÂ› Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁÙÂÚ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘. ∆Ô 323 .Ã., ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ª. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜ Î·ÙËÁÔÚ‹ıËÎÂ ÁÈ· ÊÈÏÔÌ·ÎÂ‰ÔÓÈÎ¿ ÊÚÔÓ‹Ì·Ù· Î·È ·Û¤‚ÂÈ·. ∞Ó·ÁÎ¿ÛÙËÎÂ Ó· ·ÔÛ˘ÚıÂ›
ÛÙË Ã·ÏÎ›‰·, ﬁÔ˘ ¤ı·ÓÂ ÙÔ 322 .Ã. ·ﬁ ·ÚÚÒÛÙÈ·, ÛÂ ËÏÈÎ›· 62 ¯ÚﬁÓˆÓ. √ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜ ·Û¯ÔÏ‹ıËÎÂ ÌÂ ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›·, ÙË ÚËÙÔÚÈÎ‹, ÙËÓ Ô›ËÛË Î·È ÙÈ˜ ÂÈÛÙ‹ÌÂ˜,
Â›¯Â ÈÛ¯˘Ú‹ ËıÈÎ‹ Û˘ÓÂ›‰ËÛË Î·È ÙﬁÓÈ˙Â ÙË ÛËÌ·Û›· ÙË˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹˜ ÂÓÙÈÌﬁÙËÙ·˜.
ªÂÙ¿ ÙÔÓ ı¿Ó·Ùﬁ ÙÔ˘, Û¯ÔÏ¿Ú¯Ë˜ ¤ÁÈÓÂ Ô Ì·ıËÙ‹˜, Ê›ÏÔ˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË˜ ÙÔ˘ £ÂﬁÊÚ·ÛÙÔ˜.

2 ∆· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË
Œ¯Ô˘Ó ‰È·ÛˆıÂ› ÙÚÂÈ˜ Î·Ù¿ÏÔÁÔÈ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ﬁÙÈ
¤ÁÚ·„Â Á‡Úˆ ÛÙ· 150 ¤ÚÁ·. ∆· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÂ ÙÚÂÈ˜ ‚·ÛÈÎ¤˜ Î·ÙËÁÔÚ›Â˜:
(·) ¤ÚÁ· ÂÎÏ·˚ÎÂ˘ÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ô˘ Ù· Â›¯Â ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÛÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜, (‚) ÛËÌÂÈÒÛÂÈ˜
Î·È Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ˘ÏÈÎÔ‡ Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ¤˜ Ú·ÁÌ·ÙÂ›Â˜ Î·È (Á) Ù·
›‰È· Ù· ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ¿ ¤ÚÁ·. ŸÏ· Û¯Â‰ﬁÓ Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Ô˘ ÛÒ˙ÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ·, ÂÎÙﬁ˜
·ﬁ ÙËÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ ¶ÔÏÈÙÂ›· Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÒÙË Î·ÙËÁÔÚ›·, ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ
ÙÚ›ÙË Î·ÙËÁÔÚ›·. ∞ﬁ ·˘Ù¿ ı· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘ÌÂ ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·˘Ùﬁ Ù· ËıÈÎ¿ Î·È Ù· ÔÏÈÙÈÎ¿ ÙÔ˘ Û˘ÁÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ™Ù· ËıÈÎ¿ ¤ÚÁ· ÙÔ˘ (∏ıÈÎ¿ ¡ÈÎÔÌ¿¯ÂÈ·, ∏ıÈÎ¿ ªÂÁ¿Ï· Î·È
∏ıÈÎ¿ ∂˘‰‹ÌÈ·) ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÙÔ˘
·ÙÔÌÈÎÔ‡ ·Á·ıÔ‡ Î·È ÙËÓ Â˘‰·ÈÌÔÓ›·, ÙÔÓ ·Á·ıﬁ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ÙËÓ ÂÎÔ‡ÛÈ· Ú¿ÍË Î·È
ÙËÓ ÚÔ·›ÚÂÛË, ÙÈ˜ ËıÈÎ¤˜ Î·È ÙÈ˜ ‰È·ÓÔËÙÈÎ¤˜ ·ÚÂÙ¤˜, ÙË ‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË, ÙËÓ Ë‰ÔÓ‹, ÙË
ÊÈÏ›· Î·È ÙÔÓ Â˘‰·›ÌÔÓ· ‚›Ô. £¤Ì·Ù· ËıÈÎ‹˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÛÙË ƒËÙÔÚÈÎ‹ ÙÔ˘, ¤ÚÁÔ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙË˜ ÚËÙÔÚÈÎ‹˜ Î·È Ù· ‰È¿ÊÔÚ· Â›‰Ë ÙË˜
ÂÈıÔ‡˜. ™Ù· ¶ÔÏÈÙÈÎ¿, ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜, Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙË˜ ﬁÏË˜-ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÙË Ê‡ÛË ÙË˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÙËÓ
¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË, Ù· Â›‰Ë ÙˆÓ ÔÏÈÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ, Ù· ÔÚı¿ ÔÏÈÙÂ‡Ì·Ù· Î·È ÙÈ˜ ·ÚÂÎ‚¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜, ÙË ‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË, ÙË ÌÔÚÊÔÏÔÁ›· Î·È ÙËÓ ·ıÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ
È‰·ÓÈÎﬁ ÔÏ›ÙÂ˘Ì·.
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3 ºÈÏÔÛÔÊ›· Î·È Ì¤ıÔ‰Ô˜
™ÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË ÔÊÂ›ÏÔ˘ÌÂ ÙËÓ ¿Ô„Ë ﬁÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ÚÈ˙ÈÎ¿ ÛÙ· ‰‡Ô, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ «ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜» Ê˘ÛÈÔÎÚ¿ÙÂ˜ Î·È ÛÙÔ Ó¤Ô Â›‰Ô˜
Ô˘ ÂÈÛËÁ‹ıËÎÂ Ô ™ˆÎÚ¿ÙË˜ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ Ô ¶Ï¿ÙˆÓ, ·ÊÔ‡ Ô ™ˆÎÚ¿ÙË˜ ¤ÛÙÚÂ„Â
ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ËıÈÎ‹ Î·È Ô ¶Ï¿ÙˆÓ, ·ÚÁﬁÙÂÚ·, ÛÙË ÌÂÙ·Ê˘ÛÈÎ‹. √ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜ ÂÈ‰›ˆÍÂ, Î·Ù¿ Î¿ÔÈÔÓ ÙÚﬁÔ, Ó· Û˘ÌÊÈÏÈÒÛÂÈ ÙÈ˜ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ Ù¿ÛÂÈ˜.
¢È¤ÎÚÈÓÂ ÙË ÁÓÒÛË ÛÂ ÙÚÂÈ˜ Î·ÙËÁÔÚ›Â˜, ÙËÓ Ú·ÎÙÈÎ‹, ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎ‹ Î·È ÙË
ıÂˆÚËÙÈÎ‹. ∏ ÁÓÒÛË Â›Ó·È ıÂˆÚËÙÈÎ‹ ﬁÙ·Ó Ô ÛÎÔﬁ˜ ÙË˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô‡ÙÂ Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ Ô‡ÙÂ Ë Ú¿ÍË, ·ÏÏ¿ ·ÏÒ˜ Ë ·Ï‹ıÂÈ· Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ﬁÏ· ﬁÛ· ÙÒÚ· ıÂˆÚÔ‡ÌÂ ÂÈÛÙ‹ÌË. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË, Ë ıÂˆÚËÙÈÎ‹ ÁÓÒÛË ˘Ô‰È·ÈÚÂ›Ù·È
ÛÂ ÙÚ›· Â›‰Ë, ÙË Ì·ıËÌ·ÙÈÎ‹, ÙË Ê˘ÛÈÎ‹ ÂÈÛÙ‹ÌË Î·È ÙË ıÂÔÏÔÁ›·. √È ·Ú·ÁˆÁÈÎ¤˜ ÂÈÛÙ‹ÌÂ˜ Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ (Ï.¯.
ÁÂˆÚÁ›·, ÌË¯·ÓÈÎ‹, ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎ‹, ˙ˆÁÚ·ÊÈÎ‹, ÔÈËÙÈÎ‹), ÂÓÒ ÔÈ Ú·ÎÙÈÎ¤˜ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÌÂ ÙÔ Ò˜ ÔÊÂ›ÏÔ˘ÌÂ Ó· Ú¿ÙÙÔ˘ÌÂ ÛÂ È‰ÈˆÙÈÎ¿ Î·È ÛÂ ‰ËÌﬁÛÈ· ı¤Ì·Ù·.
∆· ∏ıÈÎ¿ Î·È Ù· ¶ÔÏÈÙÈÎ¿ ¤ÚÁ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙË ‚·ÛÈÎ‹ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË
ÛÙÈ˜ Ú·ÎÙÈÎ¤˜ ÂÈÛÙ‹ÌÂ˜. √ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎ‹, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ·Ó·Ï˘ÙÈÎ‹ Ì¤ıÔ‰Ô Ô˘ ÂÎÎÈÓÂ› ·ﬁ ÙÔ ÁÂÓÈÎﬁ Î·È ÌÂÙ·‚·›ÓÂÈ ÛÙ· ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜,
Î·È ÙËÓ Â·ÁˆÁÈÎ‹ Ì¤ıÔ‰Ô, Ô˘ Â›Ó·È Û˘ÓıÂÙÈÎ‹ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÂ› ·ÓÙ›ıÂÙË ÔÚÂ›·.

Τα Πολιτικά του Αριστοτέλη επέδρασαν
στον Mεσαίωνα και την Αναγέννηση σε
βαθµό που ο ίδιος ο Αριστοτέλης δεν θα
µπορούσε ποτέ να έχει προβλέψει. Στο
σκίτσο, από µικρογραφία χειρογράφου
του κειµένου (15ος αι.), παρουσιάζεται
µια εξέγερση τεχνιτών.

4 ∏ Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË: ·ÚÈÛÙÔÙÂÏÈÎÔ› Î·È ÓÂÔ·ÚÈÛÙÔÙÂÏÈÎÔ›
∆Ô ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË ¤¯ÂÈ ·ÛÎ‹ÛÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Â›‰Ú·ÛË ÛÂ ﬁÏÂ˜ Û¯Â‰ﬁÓ ÙÈ˜ ÂÔ¯¤˜ ·ﬁ ÙËÓ ·Ú¯·ÈﬁÙËÙ· Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. ∆· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ·Ú·‚ÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ· Î·È ¤ÁÈÓ·Ó Â˘Ú‡Ù·Ù· ÁÓˆÛÙ¿ ÛÙË ÌÂÛ·ÈˆÓÈÎ‹ ¢‡ÛË. ¶ÔÏÏÔ› ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› ÕÚ·‚Â˜ ÊÈÏﬁÛÔÊÔÈ Û¯ÔÏ›·Û·Ó Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘, ﬁˆ˜ Ô ∞Ï-∫›ÓÙÈ, Ô ∞Ï-º·Ú¿ÌÈ, Ô
πÌÓ ™›Ó· (∞‚ÈÎ¤ÓÓ·˜) Î·È Ô πÌÓ ƒÔ˘ÛÓÙ (∞‚ÂÚÚﬁË˜). ™ËÌ·ÓÙÈÎﬁ˜ ·ÚÈÛÙÔÙÂÏÈÛÙ‹˜
˘‹ÚÍÂ Â›ÛË˜ Ô πÔ˘‰·›Ô˜ ÊÈÏﬁÛÔÊÔ˜ ªˆ˘Û‹˜ ª·˚ÌÔÓ›‰Ë˜. ÕÛÎËÛÂ È‰È·›ÙÂÚË
ÂÈÚÚÔ‹ ÛÙË ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎ‹ ¢‡ÛË Î·Ù¿ ÙÔ˘˜ ª¤ÛÔ˘˜ ÃÚﬁÓÔ˘˜ Î·È ÂËÚ¤·ÛÂ Î·ıÔÚÈÛÙÈÎ¿ ÙÔ ıÂÔÏÔÁÈÎﬁ Î·È ÊÈÏÔÛÔÊÈÎﬁ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ £ˆÌ¿ ∞ÎÈÓ¿ÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Î·ÓÂ
Û‡ÓıÂÛË ÙË˜ ·ÚÈÛÙÔÙÂÏÈÎ‹˜ Î·È ÙË˜ ‰ÔÁÌ·ÙÈÎ‹˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎ‹˜ ‰È‰·ÛÎ·Ï›·˜. °ÂÓÈÎﬁÙÂÚ·, Ë Â›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË ˘‹ÚÍÂ ÙﬁÛÔ Î·Ù·Ï˘ÙÈÎ‹ Ô˘ Ô ·ÚÈÛÙÔÙÂÏÈÛÌﬁ˜ Î˘ÚÈ¿Ú¯ËÛÂ ÛÙË Ê˘ÛÈÎ‹ ıÂÔÏÔÁ›· ﬁÏˆÓ ÙˆÓ ÌÔÓÔıÂ˚ÛÙÈÎÒÓ ıÚËÛÎÂÈÒÓ (ÈÔ˘‰·˚ÛÌﬁ˜, ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌﬁ˜, ÈÛÏ·ÌÈÛÌﬁ˜). ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙË˜ ÔıˆÌ·ÓÈÎ‹˜ Î˘ÚÈ·Ú¯›·˜ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎﬁ ¯ÒÚÔ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Â›Ó·È
ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹. ∫˘ÚÈﬁÙÂÚÔ˜ Û¯ÔÏÈ·ÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË ÙÔÓ 17Ô ·È. ˘‹ÚÍÂ Ô £ÂﬁÊÈÏÔ˜ ∫ÔÚ˘‰·ÏÏÂ‡˜ (ÓÂÔ·ÚÈÛÙÔÙÂÏÈÛÌﬁ˜). ∞ﬁ Ù· Ì¤Û· ÙÔ˘ 19Ô˘ ·È. Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·
·Ó·˙ˆ˘ÚÒÓÂÙ·È ÙÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÁÈ· ÙË ÌÂÏ¤ÙË ÙË˜ ÛÎ¤„Ë˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË.

Ο Θωµάς Ακινάτης (1225-1274), θεολόγος, φιλόσοφος και άγιος της καθολικής χριστιανικής εκκλησίας, επηρεάστηκε βαθύτατα από την αριστοτελική φιλοσοφία. Στον αναγεννησιακό
αυτό πίνακα που ονοµάζεται Ο θρίαµβος του Θωµά του Ακινάτη, αυτός έχει
αριστερά του τον Αριστοτέλη και
δεξιά τον Πλάτωνα. Στα πόδια του
βρίσκεται ο Άραβας φιλόσοφος και
σχολιαστής του Αριστοτέλη Αβερρόης (1126-1198). Λεπτοµέρεια τοιχογραφίας του Francesco Treni, 14ος
αι. (Πίζα, Αγία Αικατερίνη).

5 ∏ ÂÈÎ·ÈÚﬁÙËÙ· ÙË˜ ·ÚÈÛÙÔÙÂÏÈÎ‹˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜
∏ ËıÈÎ‹, Ë ÔÏÈÙÈÎ‹ Î·È Ë ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· ÈÔ
Â›Î·ÈÚË ·ﬁ ÔÙ¤. ∏ ËıÈÎ‹ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ ÌÂÏÂÙ¿Ù·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎ¿ ‚ÚÈÛÎﬁÌÂÓË
ÛÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰· ÙˆÓ ÓÂﬁÙÂÚˆÓ ËıÈÎÒÓ ıÂˆÚÈÒÓ. ∏ ÔÏÈÙÈÎ‹ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ,
Â›ÛË˜, ÂËÚÂ¿ÛÂÈ Û‡Á¯ÚÔÓÂ˜ ÔÏÈÙÈÎ¤˜ ıÂˆÚ›Â˜ Ô˘ ·ÛÎÔ‡Ó ÎÚÈÙÈÎ‹ ÛÙË ıÂˆÚ›·
ÙÔ˘ ÊÈÏÂÏÂ˘ıÂÚÈÛÌÔ‡.

Ο Άραβας αριστοτελιστής φιλόσοφος
Αβερρόης (1126-1198) σε λεπτοµέρεια της νωπογραφίας Σχολή των
Αθηνών του Ραφαήλ που βρίσκεται
στα παπικά διαµερίσµατα του Βατικανού (16ος αι.).
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∆Ô ˘¤ÚÙ·ÙÔ ·Á·ıﬁ Î·È Ë Â˘‰·ÈÌÔÓ›·
™ÙËÓ ÂÓﬁÙËÙ· ·˘Ù‹ ı· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ ËıÈÎ¤˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂÈ˜ ÙÔ˘ AÚÈÛÙÔÙ¤ÏË. £· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘ÌÂ ÙË ıÂˆÚ›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ˘¤ÚÙ·ÙÔ ‹ ‡„ÈÛÙÔ ·Á·ıﬁ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Â˘‰·ÈÌÔÓ›·. £· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘ÌÂ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘
ﬁÙÈ Ë Â˘‰·ÈÌÔÓ›· Â›Ó·È ÙÔ ˘¤ÚÙ·ÙÔ ·Á·ıﬁ, ÙÔ ·Á·ıﬁ Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ› ÙÔÓ ÛÙﬁ¯Ô, ÙÔ «Ù¤ÏÔ˜», ﬁÏˆÓ ÙˆÓ
Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ. A˘Ùﬁ ÙÔ ˘¤ÚÙ·ÙÔ ·Á·ıﬁ ÙÔ ÂÈ‰ÈÒÎÔ˘ÌÂ ÁÈ’ ·˘Ùﬁ ÙÔ ›‰ÈÔ, Â›Ó·È ‰ËÏ·‰‹ Ô ÙÂÏÈÎﬁ˜ ÛÙﬁ¯Ô˜, Î·È ﬁ¯È ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘ÌÂ ¿ÏÏ· ·Á·ı¿.

KEIMENO ∫
Το αγαθ αποτελε το «τλος» 1 λων των πραγµτων 2

Κεφαλή του Αριστοτέλη, ρωµαϊκό αντίγραφο της εποχής του αυτοκράτορα
Κλαύδιου, από ανδριάντα της εποχής
του φιλοσόφου (Βιέννη, Μουσείο Ιστορίας της Τέχνης).

«ε0η ν 1 ε2δαιµον4α ζω6ς τελε4ας 7νργεια κατ’ 9ρετ:ν τελε4αν».
Ηθικ! Ευδ)µια, Α, 1219α 38-39

Κ!θε τεχνικ) δεξιτητα [τχνη] και κ!θε γνωστικ) δραστηριτητα [ρευνα],
παρµοια και κ!θε πρ!ξη και κ!θε διαδικασα επιλογ)ς και προτµησης χει
για στχο της –κατ! την παραδοχ) λων– κ!ποιο αγαθ3. Σωστ!, εποµνως,
επαν για το αγαθ πως εναι αυτ που αποτελε τον στχο λων των πραγµ!των4 […] ∆εδοµνου, τ1ρα, τι υπ!ρχουν πολλ1ν ειδ1ν πρ!ξεις5 και πολλ1ν ειδ1ν τχνες και επιστ)µες, δεν µπορε παρ! να εναι πολλ! τα τλη [οι
σκοπο]2 το τλος [ο σκοπς] 6 π.χ. της ιατρικ)ς εναι η υγεα, της ναυπηγικ)ς
το πλοο, της στρατηγικ)ς η νκη, της διαχερισης του σπιτικο3 ο πλο3τος […]
Αν λοιπν πρ!γµατι υπ!ρχει κ!ποιο τλος σε λες τις πρ!ξεις µας, να τλος
που το θλουµε γι’ αυτ το διο και λα τα !λλα για χ!ρη του7, και αν δεν επιδι1κουµε το καθετ για χ!ρη κ!ποιου !λλου πρ!γµατος (γιατ ττε θα φτ!ναµε, ββαια, στο !πειρο, µε αποτλεσµα η επιθυµα και η προσπ!θει! µας να
εναι κεν) περιεχοµνου και µ!ταιη), εναι φανερ τι αυτ το τλος εναι το
αγαθ, και µ!λιστα το υπρτατο αγαθ8. ∆ε θα πρπει ττε να πο3µε τι η
γν1ση αυτο3 του υπρτατου αγαθο3 χει µια ιδιατερη βαρ3τητα για τη ζω)
µας, και τι σαν τοξτες που χουµε τον συγκεκριµνο στχο, πετυχανουµε
και εµες µσω αυτο3 ευκολτερα και αποτελεσµατικτερα το πρπον;
(%Αριστοτλης, %Ηθικ! Νικοµ!χεια, Α, 1094a 1-3, Α, 1094a 6-9 και A, 1094a 18-24)

Μεσαιωνικό χειρόγραφο των Ηθικών
Νικοµαχείων του Αριστοτέλη.
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ΓΛΩΣΣAΡΙO

¶ƒ∞°ª∞∆O§O°π∫∞ ∫∞π ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∞ ™ÃO§π∞

∞°∞£√: το ηθικά κατ’ εξοχήν

1 √ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜ ÛÙÔ ∞’ ‚È‚Ï›Ô ÙˆÓ ∏ıÈÎÒÓ ¡ÈÎÔÌ·¯Â›ˆÓ ÚÔÛ·ıÂ› Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔÓ
˘¤ÚÙ·ÙÔ ÛÎÔﬁ ÙË˜ ËıÈÎ‹˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ﬁÙÈ ÙÔ È‰·ÓÈÎﬁ Ù¤ÚÌ· ÙË˜ ËıÈÎ‹˜ ÔÚÂ›·˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Â›Ó·È Ë Â˘‰·ÈÌÔÓ›·.
∂ÍÂÙ¿˙ÂÈ Â›ÛË˜ Ù· ÙÚ›· Â›‰Ë ÙË˜ ·ÓıÚÒÈÓË˜ ˙ˆ‹˜ (βος <πολαυστικς, βος
πολιτικς και βος θεωρητικς) Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÙÚﬁÔÈ ˙ˆ‹˜ Ì¤Û· ÛÙËÓ
ÎÔÈÓˆÓ›·.

2 √ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ﬁÙÈ ﬁÏÂ˜ ÔÈ ·ÓıÚÒÈÓÂ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜ ¤¯Ô˘Ó
Î¿ÔÈÔ «Ù¤ÏÔ˜», Î¿ÔÈÔ ÙÂÏÈÎﬁ ÛÎÔﬁ, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÂ Î¿ÔÈÔ ·Á·ıﬁ. ∏
Â˘‰·ÈÌÔÓ›· ·ÔÙÂÏÂ› ÙÔÓ ÙÂÏÈÎﬁ ÛÎÔﬁ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, ÙÔ ˘¤ÚÙ·ÙÔ ·Á·ıﬁ, Ô˘
ÙÔ ÂÈ‰ÈÒÎÔ˘ÌÂ ÌﬁÓÔ ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È ﬁ¯È ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘ÌÂ ¿ÏÏ· ·Á·ı¿. °È’
·˘Ùﬁ Î·È Ë ËıÈÎ‹ ÙÔ˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÙÂÏÂÔÏÔÁÈÎ‹.

καλό.
∞°∞£√™: γενναίος, ανδρείος,

ευγενής ως προς την καταγωγή.
∂À¢∞πª√¡π∞: ο τελικός σκο-

πός της ζωής των ανθρώπων είναι η ευδαιµονία.
Η ευδαιµονία είναι ενέργεια της ψυχής σύµφωνα
µε την αρετή (ψυχς νργεια κατ’ ρετ ν τελε αν).
∆∂Ã¡∏: ανθρώπινη δραστη-

ριότητα που στηρίζεται σε
γνώσεις και κατάκτηση
τεχνικής.

3 ∫¿ıÂ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ‰ÂÍÈﬁÙËÙ·… Î¿ÔÈÔ ·Á·ıﬁ: ÚﬁÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ·ÚÎÙ‹ÚÈ· ÚﬁÙ·ÛË ÙˆÓ ∏ıÈÎÒÓ ¡ÈÎÔÌ·¯Â›ˆÓ, ﬁÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ë ÎÂÓÙÚÈÎ‹ È‰¤· ﬁÏË˜ ÙË˜
Ú·ÁÌ·ÙÂ›·˜, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ÔÔ›· Î¿ıÂ Ù¤¯ÓË Î·È Î¿ıÂ ¤ÚÂ˘Ó·, Î¿ıÂ Ú¿ÍË
Î·È ÂÈÏÔÁ‹ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÛÎÔÂ› ÛÂ Î¿ÔÈÔ ·Á·ıﬁ Î·È ÁÈ’ ·˘ÙﬁÓ ÙÔÓ ÏﬁÁÔ ÙÔ
·Á·ıﬁ ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛıÂ› ˆ˜ ·˘Ùﬁ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ù· ¿ÓÙ· ·ÔÛÎÔÔ‡Ó.

4 ∆Ô ·Á·ıﬁ… ÙÔ ÛÙﬁ¯Ô ﬁÏˆÓ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ: Ë ËıÈÎ‹ Â›Ó·È Ë ÂÈÛÙ‹ÌË Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙËÓ Ú·ÎÙÈÎ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÛÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎ‹ ÙÔ˘ ˙ˆ‹ Î·È ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÈ˜ Ú¿ÍÂÈ˜ Ô˘ ·˘Ùﬁ˜ ÂÈÙÂÏÂ›. ™ÎÔﬁ˜ ÙË˜ ËıÈÎ‹˜ ÂÈÛÙ‹ÌË˜ Â›Ó·È
Ó· Î·Ù·‰Â›ÍÂÈ ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ˘¤ÚÙ·ÙÔ ·Á·ıﬁ (τ= >ριστον) Î·È Ò˜ ·˘Ùﬁ ÌÔÚÂ›
Ó· ÂÈÙÂ˘¯ıÂ›.

5 À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÒÓ ÂÈ‰ÒÓ Ú¿ÍÂÈ˜: Î¿ıÂ ·ÓıÚÒÈÓË Ú¿ÍË ·ÔÙÂÏÂ› ÂÓ¤ÚÁÂÈ·
Ô˘ ·Ô‚Ï¤ÂÈ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Î¿ÔÈÔ˘ ÛÎÔÔ‡. √È ÛÎÔÔ› ·˘ÙÔ› ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ˆÚÈÛÙÔ‡Ó ÛÂ ‰‡Ô Î·ÙËÁÔÚ›Â˜: ÚÒÙÔÓ, Û’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÈ‰ÈÒÎÔ˘ÌÂ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘ÌÂ ÛÂ ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ ÛÎÔﬁ, ÁÈ· Ó· ÂÈÙ‡¯Ô˘ÌÂ Î¿ÙÈ ¿ÏÏÔ, Î·È
‰Â‡ÙÂÚÔÓ, ÛÂ ÛÎÔÔ‡˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔÓ ÙÂÏÈÎﬁ ÛÙﬁ¯Ô Ì·˜. ∫·Ù¿ ÙÔÓ ›‰ÈÔ
ÙÚﬁÔ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Á·ı¿ Ô˘ Ù· ÂÈı˘ÌÔ‡ÌÂ ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘ÌÂ Î¿ÙÈ ¿ÏÏÔ
(ﬁˆ˜ Ô ÏÔ‡ÙÔ˜ ‹ Ë ˘ÁÂ›·) Î·È ·Á·ı¿ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔÓ ÛÙﬁ¯Ô ﬁÏˆÓ ÙˆÓ ÂÈ‰ÈÒÍÂÒÓ Ì·˜ (ﬁˆ˜ Ë Â˘‰·ÈÌÔÓ›·).

Ο βυζαντινός λόγιος και αριστοτελιστής Θεόδωρος Γαζής· σελίδα βιβλίου
που περιέχει τη λατινική µετάφραση
της έργου Φυσική Ακρόασις του Αριστοτέλη που τύπωσε ο ίδιος ο Γαζής το
1756.

6 ∆Ô Ù¤ÏÔ˜: ÛÎÔﬁ˜, ÛÙﬁ¯Ô˜. ∞Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ·ÒÙÂÚÔ ÛÎÔﬁ, Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜
·Ó·˙ËÙ¿ ÙÔÓ ÛÎÔﬁ Î¿ıÂ ÔÚıÔÏÔÁÈÎ‹˜ ‰Ú¿ÛË˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔÓ ¤Ó· Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎﬁ
ÛÎÔﬁ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ì¤ÛÔ ÁÈ· Î¿ÔÈÔÓ ÂÈÏ¤ÔÓ ÛÙﬁ¯Ô (?ντελχεια).

7 ŒÓ· Ù¤ÏÔ˜... ÁÈ· ¯¿ÚË ÙÔ˘: Î·Ù¿ ÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¿ÓÙÔÙÂ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ÙÂÏÈÎﬁ˜ ÛÎÔﬁ˜ ÙË˜ ·ÓıÚÒÈÓË˜ Ú·ÎÙÈÎ‹˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ·˜ ÁÈ· ¯¿ÚË
ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ﬁÏÂ˜ ÔÈ ÛÎﬁÈÌÂ˜ Ú¿ÍÂÈ˜. √ ÙÂÏÈÎﬁ˜ ·˘Ùﬁ˜ ÛÎÔﬁ˜
Â›Ó·È ÙÔ ·Á·ıﬁ (ÙÔ ˘¤ÚÙ·ÙÔ ·Á·ıﬁ), ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏÂ› ÙÔÓ ÛÙﬁ¯Ô ﬁÏˆÓ ÙˆÓ
ÂÈ‰ÈÒÍÂÒÓ Ì·˜.

Τζιορτζιόνε, Οι τρεις φιλόσοφοι (γύρω
στα 1506). Οι τρεις µορφές θεωρείται
ότι απεικονίζουν το κύρος της αρχαίας σκέψης, τους συλλογισµούς των
Αράβων αριστοτελικών και την εµπειρική-νατουραλιστική θεώρηση της
νεότερης φιλοσοφίας.
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8 ∆Ô ˘¤ÚÙ·ÙÔ ·Á·ıﬁ: ÙÔ ˘¤ÚÙ·ÙÔ ·Á·ıﬁ Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È ÌÂ ÙËÓ Â˘‰·ÈÌÔÓ›· Ô˘
·ÔÙÂÏÂ› ÙÔÓ ÙÂÏÈÎﬁ ÛÎÔﬁ ÙË˜ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ∏ Ï¤ÍË «Â˘Ù˘¯›·» ‰ÂÓ ·Ô‰›‰ÂÈ Ï‹Úˆ˜ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙË˜ «Â˘‰·ÈÌÔÓ›·˜», ·ÊÔ‡ Ë Â˘‰·ÈÌÔÓ›· ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÂ›
·ÏÒ˜ ÌÈ· ÁÂÓÈÎ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â˘Ù˘¯›·˜ Î·È Â˘ËÌÂÚ›·˜, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È «ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙË˜
„˘¯‹˜ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ·ÚÂÙ‹».
Ο Αριστοτέλης θεωρείται πατέρας
της επιστηµονικής βιολογίας. Ο
Μέγας Αλέξανδρος έστελνε σ’ αυτόν
είδη σπάνιων οργανισµών από τις
εκστρατείες του. Η βοήθεια αυτή
προς τον πρώην παιδαγωγό διανθίστηκε µε λεπτοµέρειες στον ελληνιστικό και µεσαιωνικό θρύλο, όπως
φαίνεται στη µεσαιωνική απεικόνιση
του Αλεξάνδρου ως εξερευνητή του
θαλάσσιου βυθού (Λονδίνο, Βρετανική Βιβλιοθήκη).

¶∞P∞§§H§∞ KEIMEN∞
1 ∆ÚÂÈ˜ Â›Ó·È ÔÈ Î˘ÚÈﬁÙÂÚÔÈ ÙÚﬁÔÈ ˙ˆ‹˜
Με κριτ)ριο τις µορφς µε τις οποες ζουν τη ζω) τους οι !νθρωποι, ο πολ3ς κσµος,
οι πιο χοντροκοµµνοι δηλαδ) !νθρωποι, φανεται τι θεωρο3ν αγαθ και ευδαιµονα (πρ!γµα, φυσικ!, απολ3τως αναµενµενο) την ηδον)2 αυτς εναι ο λγος
που οι !νθρωποι αυτο προτιµο3ν τη ζω) των απολα3σεων. Τρεις εναι, πρ!γµατι,
οι κυριτεροι τρποι ζω)ς: νας αυτς που επαµε µλις τ1ρα, νας !λλος ταν η
ζω) εναι στην υπηρεσα της πλης και νας τρτος ταν η ζω) εναι αφιερωµνη στη
σπουδ) και στη µελτη.
(%Αριστοτλης, %Ηθικ! Νικοµ!χεια, Α, 1095b 14-19)

Τοιχογραφία Κατακόµβης στη Via
Latina (Ρώµη, 4ος αιώνας µ.Χ.). Θεωρείται ότι απεικονίζει τον Αριστοτέλη
να διδάσκει ανατοµία.

2 ∏ Â˘‰·ÈÌÔÓ›· Â›Ó·È ÙÔ ÙÂÏÈÎﬁ ·Á·ıﬁ
Γενικ! ονοµ!ζουµε τελικ το αγαθ που επιλγεται π!ντοτε γι’ αυτ που εναι το
διο και ποτ για χ!ρη κ!ποιου !λλου αγαθο3. Dνα ττοιο αγαθ εναι κατ! τη
γν1µη λων ανεξαρετα η ευδαιµονα, γιατ αυτ)ν επιλγουµε π!ντοτε γι’ αυτ που
εναι η δια και ποτ για χ!ρη κ!ποιου !λλου αγαθο3, εν1 την τιµ), την ηδον), τη
διανοητικ) δραστηριτητα και γενικ! κ!θε αρετ) τις επιλγουµε, ββαια, και γι’
αυτ που εναι (γιατ, ακµα και αν δεν προκυπτε καννα !λλο φελος απ αυτς,
εµες θα τις επιλγαµε), τις επιλγουµε µως και για χ!ρη της ευδαιµονας, επειδ)
θεωρο3µε τι µσω αυτ1ν θα γνουµε ευδαµονες. Την ευδαιµονα µως κανες δεν
την επιλγει για χ!ρη αυτ1ν, ο3τε –γενικ!– για χ!ρη οποιουδ)ποτε !λλου αγαθο3.
(%Αριστοτλης, %Ηθικ! Νικοµ!χεια, Α, 1097a 30-1097b 8)

Αριστοτέλης, Θεόφραστος, Στράτων,
∆ηµοσθένης. Παράσταση από τη
ζωφόρο των Προπυλαίων του Πανεπιστηµίου Αθηνών, όπου εικονίζεται
ο Αριστοτέλης µε τους µαθητές του
σε µια σκηνή µαθήµατος ανατοµίας
(λεπτοµέρεια, 19ος αι.).
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ΓΛ Ω Σ Σ Α Ρ Ι O

EPøTH™EI™ – EP°∞™IE™

∆∂§∂√§√°π∞: η διδασκαλία

1 ¶ÔÈ· Â›‰Ë ÙÂ¯ÓÒÓ Î·È ÂÈÛÙËÌÒÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜; ¶ÔÈ·
·Á·ı¿ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÂ Î·ıÂÌÈ¿ ·ﬁ ·˘Ù¤˜;

2 √ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÛÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ Ù· «Ù¤ÏË» ·ﬁ ÙÔ «Ù¤ÏÔ˜». ªÔÚÂ›ÙÂ Ó·
ÂÍËÁ‹ÛÂÙÂ ÁÈ·Ù› Î¿ÓÂÈ ÙË ‰È¿ÎÚÈÛË ·˘Ù‹;

3 ∆È Â›Ó·È Ë Â˘‰·ÈÌÔÓ›·, Î·Ù¿ ÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË; ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÔÚÈÛÌﬁ˜ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÛÙÔ
·Ú¿ÏÏËÏÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ (2);

4 ¶ÔÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ÙÚﬁÔÈ ˙ˆ‹˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜ ÛÙÔ
·Ú¿ÏÏËÏÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ (1); ¶ÔÈÔÓ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È ÔÈÔÓ
Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜;

£EM∞ °I∞ ™YZHTH™H ◊ °P∞¶TH EP°∞™I∞
√ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ› ÙË Ï¤ÍË «Â˘‰·ÈÌÔÓ›·» Î·È ÙË ıÂˆÚÂ› ÙÂÏÈÎﬁ ÛÎÔﬁ
(Ù¤ÏÔ˜) ÙË˜ ·ÓıÚÒÈÓË˜ Ú¿ÍË˜. ªÔÚÂ›ÙÂ Ó· ·Ó·ÙÚ¤ÍÂÙÂ ÛÂ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÊÈÏÔÛﬁÊÔ˘˜, ﬁˆ˜ Ï.¯. ÙÔ˘˜ ¶ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ™ÔÊÈÛÙ¤˜, Î·È Ó· ‚ÚÂ›ÙÂ ÔÈÔ˘˜
·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ ﬁÚÔ˘˜ ·˘ÙÔ› ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó;

Τελευταίες σελίδες από το έργο του Αριστοτέλη EΗθικ! Νικοµ!χεια σε αντίγραφο (1458-59) από τον γραφέα Gabriel Altadell.

για τη σκοπιµότητα του
κόσµου και των φαινοµένων του, σύµφωνα µε την
οποία όλα στη φύση λειτουργούν σκόπιµα. Κύριος
εκπρόσωπος της τελεολογικής θεώρησης του
κόσµου είναι ο Αριστοτέλης, που υποστήριξε ότι η
φύση δεν κάνει τίποτε
άσκοπα (οδν µτην
ποιε), καθετί που γίνεται,
γίνεται για κάποιο σκοπό
και υπάρχει κάποιος σκοπός (τέλος) στον οποίο όλα
τα πράγµατα στοχεύουν.
Για παράδειγµα, ο σκοπός
του µατιού είναι να βλέπει
καλά, του µαχαιριού να
κόβει καλά, ενώ ο έσχατος,
τελικός σκοπός του ανθρώπου είναι η ευδαιµονία.

Η παραµυθία της φιλοσοφίας, έργο
του µεσαιωνικού φιλοσόφου Βοήθιου, ο οποίος αναφέρει ότι του παρουσιάστηκε η φιλοσοφία σε µορφή
γυναίκας. Εδώ από έκδοση µεγάλου
σχήµατος του 15ου αι., όπου στο
φόρεµα της γυναίκας είναι κεντηµένα τα ονόµατα των επτά ελευθέριων
τεχνών που σχηµάτιζαν το βασικό
πρόγραµµα σπουδών του µεσαιωνικού πανεπιστηµίου (αριθµητική, µουσική, γεωµετρία, αστρονοµία, γραµµατική, ρητορική και λογική).
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∏ ·ÚÂÙ‹ Â›Ó·È ÌÂÛﬁÙËÙ·
™ÙËÓ ÂÓﬁÙËÙ· ·˘Ù‹ ı· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘ÌÂ ÙË ıÂˆÚ›· ÙÔ˘ AÚÈÛÙÔÙ¤ÏË Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ÔÔ›· Ë ·ÚÂÙ‹ Â›Ó·È
ÌÂÛﬁÙËÙ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ ‰‡Ô ¿ÎÚ·, ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Î·È ÙËÓ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹. £· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘ÌÂ Â›ÛË˜ ÙÔÓ ÔÚÈÛÌﬁ
ÙË˜ ·ÚÂÙ‹˜ ˆ˜ «¤ÍÂˆ˜ ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎ‹˜» Î·È ˆ˜ ÙÂÏÂÈﬁÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ı· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘ÌÂ ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎﬁ ÚﬁÏÔ Ô˘ ·˘Ù‹ Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÔÙÂÏÈÎ‹ ËıÈÎ‹.

KEIMENO ∫∂πª
Αρετ", µεστητα και ακρτητες

Η εκλογή του Ηρακλή, 1596, έργο
του Annibale Caracci (1560-1609),
(Νάπολη, Εθνική Πινακοθήκη του
Capodimonte), όπου παρουσιάζεται ο
Ηρακλής ανάµεσα στην Αρετή και την
Κακία.

«Μεσ=της 7στ>ν 1 9ρετ:, κατ?
δ@ τA ριστον κα> τA εB 9κρ=της».
(Αριστοτλης,
Ηθικ! Νικοµ!χεια, B, 1107a8)

∂¡O
1

Το λ!θος γνεται µε πολλο3ς τρπους (γιατ το κακ και το !πειρο π!νε µαζ,
πως δδασκαν οι Πυθαγρειοι, εν1 το καλ π!ει µαζ µε το πεπερασµνο),
το σωστ µως γνεται µε ναν µνο τρπο (γι’ αυτ και το πρ1το εναι ε3κολο, εν1 το !λλο εναι δ3σκολο: εναι ε3κολο, πρ!γµατι να αποτ3χεις στον
στχο σου και εναι δ3σκολο να τον πετ3χεις)2 να γιατ η υπερβολ) και η λλειψη εναι χαρακτηριστικ! της κακας και η µεστητα της αρετ)ς: «καλο µε
ναν µνο τρπο, κακο µε χλιους τσους τρπους»2. Η αρετ) λοιπν εναι µια
ξη3, που α) επιλγεται ελε3θερα απ το !τοµο, β) βρσκεται στο µσον, στο
µσον µως το «σε σχση προς εµ!ς»42 το µσον αυτ καθορζεται απ τη
λογικ) –πιο συγκεκριµνα, απ τη λογικ), πιστε3ω, που καθορζει ο φρνιµος
!νθρωπος52 εναι µεστητα µεταξ3 δ3ο κακι1ν, που η µα βρσκεται απ την
πλευρ! της υπερβολ)ς και η !λλη απ την πλευρ! της λλειψης62 και ακµη
µε το νηµα τι ορισµνες κακες αποτελο3ν λλειψη και !λλες π!λι υπερβολ) σε σχση µε αυτ που πρπει, ετε στα π!θη ετε στις πρ!ξεις, εν1 η αρετ)
και βρσκει και επιλγει το µσον. Απ την !ποψη λοιπν της ουσας της, και
σο µας ενδιαφρει ο ορισµς της φ3σης της, η αρετ) εναι µεστητα, απ την
!ποψη µως του σωστο3 και του !ριστου εναι, ασφαλ1ς, κ!τι που βρσκεται
στο ψηλτερο σκαλ 7.
(%Αριστοτλης, %Ηθικ! Νικοµ!χεια, Β, 1106b 27-1107a 8)

Αλληγορία της αρετής και της κακίας
(Paolo Veronese, Η εκλογή του Ηρακλή, 1580).
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¶ƒ∞°ª∞∆O§O°π∫∞ ∫∞π ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∞ ™ÃO§π∞
1 ∆Ô ‚·ÛÈÎﬁ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎﬁ ÙÔ˘ Â˘‰·›ÌÔÓÔ˜ ‚›Ô˘ Â›Ó·È Ë Û˘ÌÌﬁÚÊˆÛË ÙË˜ „˘¯ÈÎ‹˜ Ì·˜ ÂÓÂÚÁËÙÈÎﬁÙËÙ·˜ ÌÂ ÙËÓ ·ÚÂÙ‹. √ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÙÈ˜ ·ÚÂÙ¤˜ ÛÂ
‰È·ÓÔËÙÈÎ¤˜ Î·È ËıÈÎ¤˜. √È ËıÈÎ¤˜ ·ÚÂÙ¤˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· ¿ıË, Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·
Î·È ÙÈ˜ Ú¿ÍÂÈ˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÙÔ Â‰›Ô ÙÔ˘˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÌÂÚÈÎ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ·Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ¤Ó·Ó Ù‡Ô Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ¿ÏÏÔÙÂ ÌÂ ¤Ó·Ó Ù‡Ô Ú¿ÍË˜. ŸÏÂ˜
Ì·˙› ÔÈ ËıÈÎ¤˜ ·ÚÂÙ¤˜ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ ‹ıÔ˜, ‰ËÏ. ÙÔÓ ËıÈÎﬁ ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ™ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÓﬁÙËÙ· Â›‰·ÌÂ ﬁÙÈ Ô ÙÂÏÈÎﬁ˜ ÛÎÔﬁ˜ ÙË˜ ˙ˆ‹˜ Â›Ó·È Ë
Â˘‰·ÈÌÔÓ›·. ∂‰Ò, Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙÈ Â›Ó·È Ë ·ÚÂÙ‹, ‰›ÓÂÈ ÙÔÓ ÔÚÈÛÌﬁ ÙË˜
Î·È ÙË Û˘Ó‰¤ÂÈ ÌÂ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙË˜ ÌÂÛﬁÙËÙ·˜ Ô˘ Â›Ó·È ·ÍÈ¤·ÈÓË, ÂÓÒ Ë ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ Î·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Â›Ó·È Î·Ù·ÎÚÈÙ¤Â˜.

∆ιάγραµµα του Ν. Hartmann (Κ. ∆.
Γεωργούλης, Αριστοτέλης ο Σταγιρίτης, Θεσσαλονίκη 1962, σελ. 346).

2 ∆Ô Ï¿ıÔ˜ Á›ÓÂÙ·È… Î·ÎÔ› ÌÂ ¯›ÏÈÔ˘˜ ÙﬁÛÔ˘˜ ÙÚﬁÔ˘˜: Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È
Â‰Ò ÛÙÔ˘˜ ¶˘ı·ÁﬁÚÂÈÔ˘˜ Î·È ÛÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÈ˜ ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜ Ô˘
Î˘‚ÂÚÓÔ‡Ó ÙÔÓ ÎﬁÛÌÔ, ÔÈ ÔÔ›Â˜ Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙÂ˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜.

3 ∏ ·ÚÂÙ‹ ÏÔÈﬁÓ Â›Ó·È ÌÈ· ¤ÍË Ô˘ ÂÈÏ¤ÁÂÙ·È ÂÏÂ‡ıÂÚ· ·ﬁ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ: Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜ ÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÚÂÙ‹ ˆ˜ ¤ÍË ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎ‹, ‰ËÏ. ÌÈ· ÌﬁÓÈÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË
Î·È ‰È¿ıÂÛË ÙË˜ „˘¯‹˜ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÔ·›ÚÂÛË (ÙËÓ ÔÚıÔÏÔÁÈÎ‹ ÂÈÏÔÁ‹), ÛÂ ÌÈ· Û˘Ó‹ıÂÈ· Ô˘ ÂÈÏ¤ÁÂÙ·È ÂÏÂ‡ıÂÚ· ·ﬁ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. √È ·ÚÂÙ¤˜ Â›Ó·È ¤ÍÂÈ˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È ﬁÌˆ˜ ﬁÏÂ˜ ÔÈ ¤ÍÂÈ˜ ·ÚÂÙ¤˜, ·ÏÏ¿ ÌﬁÓÔ ﬁÛÂ˜ ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ¿ÍÈÂ˜ Â·›ÓÔ˘.

«Στη σωφροσύνη και την ανδρεία
δεν υπάρχει υπερβολή και έλλειψη, γιατί η µεσότητα είναι, κατά
κάποιο τρόπο, ακρότητα».
(Αριστοτέλης, Ηθ. Νικ., 1107a 22-23)

4 …‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Ì¤ÛÔÓ ﬁÌˆ˜ ÙÔ «ÛÂ Û¯¤ÛË ÚÔ˜ ÂÌ¿˜»: Ë ·ÚÂÙ‹ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È
·ﬁ ÙËÓ ÚÔ·›ÚÂÛË (ÙËÓ ÂÏÂ‡ıÂÚË ‚Ô‡ÏËÛË, ÙËÓ ÂÏÂ‡ıÂÚË ÂÈÏÔÁ‹), Ë ÔÔ›·
ÎÚ·ÙÂ›Ù·È ÛÂ Ì›· ÌÂÛﬁÙËÙ· Û¯ÂÙÈÎ‹ ÌÂ Ì·˜. ∏ ÌÂÛﬁÙËÙ· ·˘Ù‹ Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È ·ﬁ
ÙÔÓ ÏﬁÁÔ, Û‡ÌÊˆÓ· ‰ËÏ. ÌÂ ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌﬁ Ô˘ ı· ÙË˜ ·¤‰È‰Â Î¿ıÂ ÊÚﬁÓÈÌÔ˜
¿ÓıÚˆÔ˜. ∏ ÚÔ·›ÚÂÛË ÔÚ›˙ÂÙ·È ·ﬁ ÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË ˆ˜ ÂÈı˘Ì›· Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ
Ô˘ ÂÌ›ÙÔ˘Ó ÛÙË ‰ÈÎ‹ Ì·˜ ‰‡Ó·ÌË, ·ÊÔ‡ ·ﬁ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘, ‡ÛÙÂÚ· ·ﬁ ‰È·ÓÔËÙÈÎ‹ ÂÚÁ·Û›· Î·È ‰È·‚Ô‡ÏÂ˘ÛË, ÎÚ›Ó·ÌÂ ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÏ¤ÍÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ÚÔÙÈÌ‹ÛÔ˘ÌÂ, ¤¯Ô˘ÌÂ ÂÈı˘Ì›Â˜ È· Û‡ÌÊˆÓÂ˜ ÌÂ ÙË ‰È·ÓÔËÙÈÎ‹ ÂÚÁ·Û›· Î·È ÙË
‰È·‚Ô‡ÏÂ˘Û‹ Ì·˜.

5 √ ÊÚﬁÓÈÌÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜: Ô ÊÚﬁÓÈÌÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Â›Ó·È ·˘Ùﬁ˜ Ô˘ Ú¿ÙÙÂÈ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ ÔÚıﬁ ÏﬁÁÔ, ÙË ÏÔÁÈÎ‹ ÙÔ˘. √ ÂÓ¿ÚÂÙÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Â›Ó·È ¿ÓÙÔÙÂ
ÊÚﬁÓÈÌÔ˜, Î·ıÔ‰ËÁÂ›Ù·È ·ﬁ ÙËÓ ·ÚÂÙ‹ ÙË˜ ÊÚﬁÓËÛË˜ Î·È ÂÈÏ¤ÁÂÈ ·˘Ùﬁ Ô˘
Â›Ó·È ÛˆÛÙﬁ Ó· Ú¿ÍÂÈ.

6 ÀÂÚ‚ÔÏ‹ Î·È ¤ÏÏÂÈ„Ë: Ë ·ÚÂÙ‹ Â›Ó·È ÌÂÛﬁÙËÙ· (Î·È ﬁ¯È ÌÂÙÚÈﬁÙËÙ·) ÌÂÙ·Í‡ ‰‡Ô
Ï·Óı·ÛÌ¤ÓˆÓ ÙÚﬁˆÓ, ÙË˜ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹˜ Î·È ÙË˜ ¤ÏÏÂÈ„Ë˜. ∏ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ Î·È Ë
¤ÏÏÂÈ„Ë Â›Ó·È Î·Î›Â˜ Ô˘ ÓÔÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ËıÈÎﬁ Â‰›Ô ˆ˜ ËıÈÎ¤˜ ÌÂÈÔÓÂÍ›Â˜.

7 ∂›Ó·È ÌÂÛﬁÙËÙ·… ÙÔ Ì¤ÛÔÓ: Ë ·ÚÂÙ‹ ·ÔÙÂÏÂ› ÌÂÛﬁÙËÙ· ÌÂÙ·Í‡ ‰‡Ô Î·ÎÈÒÓ, Ë
Ì›· Î·Î›· ·ÔÙÂÏÂ› ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ Î·È Ë ¿ÏÏË ·ÔÙÂÏÂ› ¤ÏÏÂÈ„Ë. ∏ ÌÂÛﬁÙËÙ· ‰ÂÓ
Â›Ó·È ·ﬁÏ˘ÙË, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÌÂÛﬁÙËÙ· «ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÂÌ¿˜», ‰ËÏ. ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔÓ
¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ› ÙÔ ˘ÔÎÂ›ÌÂÓÔ ÙË˜ ËıÈÎ‹˜ Ú¿ÍË˜. ∏ ÌÂÛﬁÙËÙ· ÔÈÎ›ÏÏÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÈ˜ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂÈ˜ Î·È Ù· ÚﬁÛˆ·, ﬁˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ·Ú¿ÏÏË-

Η ΑΡΕΤΗ ΩΣ ΜΕΣΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΩΣ ΑΚΡΟΤΗΤΑ
Ακρότητα

Υπερβολή

Μεσότητα Έλλειψη
(προς ηµάς)

«Παρόλο που η αρετή αποτελεί
µεσότητα µεταξύ της υπερβολής
και της έλλειψης, η ίδια, ως µεσότητα, αποτελεί αξιολογική κορύφωση. ∆εν είναι µια «χρυσή µετριότητα, που προκύπτει ως συµβιβασµός
αντιτιθέµενων ροπών, αλλά η δυναµική σύνθεση και η υπέρβασή τους,
δηλ. η ηθική τελειότητα, και γι’
αυτό δεν επιδέχεται ούτε υπερβολή ούτε έλλειψη».
(Κ. Σ. Κατσιµάνης, Πλάτων και
Αριστοτέλης, εκδ. Gutenberg,
Αθήνα 2001, σελ. 231)
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Η αρετή είναι µεσότητα

ΓΛΩΣΣΑΡΙO
∞ƒ∂∆∏: η αρετή είναι ξις
προαιρετικ, δηλαδή µια

µόνιµη κατάσταση και διάθεση της ψυχής που στηρίζεται στην προαίρεση. Η
ηθική αρετή ορίζεται ως
«µεσότητα» ανάµεσα στην
έλλειψη και την υπερβολή.
¢π∞¡√∏∆π∫∂™ ∞ƒ∂∆∂™: οι
νοητικές καταστάσεις µε
τις οποίες προσεγγίζουµε
την αλήθεια. Οι διανοητικές αρετές είναι πέντε:
επιστήµη, τέχνη, φρόνηση,
νους, σοφία.
∂£√™: εθισµός, συνήθεια,
τρόπος συµπεριφοράς
(απ’ αυτήν παράγεται
η λέξη ηθική).
∂§§∂πæπ™: το έλαττον.
∂•π™ (από το ρήµα χω):
εθισµός, συνήθεια.
∏£π∫∂™ ∞ƒ∂∆∂™: οι ηθικές
αρετές σχετίζονται µε τα
πάθη και τις πράξεις του
ανθρώπου και είναι αποτέλεσµα του έθους (της
συνήθειας) που µε την
επανάληψη διαµορφώνει
την ανάλογη αρετή. Κάθε
ηθική αρετή υφίσταται και
τελειοποιείται πάντοτε
κάτω από την επίδραση
της διανοητικής αρετής
της φρόνησης.
ª∂™√∆∏™: το µέσον µεταξύ
δύο άκρων, ακροτήτων.
∆√ ª∂™√¡: τ σον.
¶ƒ√∞πƒ∂™π™ (ρεξις βουλευτικ): η ορθολογική επιλογή µιας συγκεκριµένης
πράξης, η οποία γίνεται
ελεύθερα και προκαλείται
από επιθυµία και βούληση.
À¶∂ƒµ√§∏: το πλεον (!πρ
+ βο#λοµαι).
À¶∂ƒµ√§∏ ∫∞π ∂§§∂πæ∏: η
αρετή είναι µεσότητα
µεταξύ δύο λανθασµένων
τρόπων (κακιών), της
υπερβολής και της έλλειψης. Η υπερβολή και η
έλλειψη είναι κακίες που
νοούνται στο ηθικό πεδίο
ως ηθικές µειονεξίες.
ºƒ√¡πª√™: σώφρων, συνετός, αυτός που διαθέτει
φρόνηση και φρονιµάδα.

ÏÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ (1), Î·È ÁÈ’ ·˘Ùﬁ ÂÓ·ÔÙ›ıÂÙ·È ÛÙÔÓ ÊÚﬁÓÈÌÔ ¿ÓıÚˆÔ Ó· ÙËÓ Î·ıÔÚ›ÛÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Î¿ıÂ ÊÔÚ¿.
8 ∞ﬁ ÙËÓ ¿Ô„Ë… ÛÙÔ „ËÏﬁÙÂÚÔ ÛÎ·Ï› (µεστης ?στ$ν G <ρετ), κατH δI τ= >ριστον κα$ τ= ε" <κρτης): Ë ÌÂÛﬁÙËÙ·, ·ﬁ ·ÍÈÔÏÔÁÈÎ‹ ‰ËÏ. ¿Ô„Ë, Á›ÓÂÙ·È Î·È
·˘Ù‹ ·ÎÚﬁÙËÙ·, ‰ËÏ. Î¿ÙÈ ÙÔ ·ﬁÏ˘ÙÔ.

¶∞P∞§§H§∞ KEIMEN∞
1 ∏ ÌÂÛﬁÙËÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ›‰È· ÁÈ· ﬁÏÔ˘˜
Το µσον µως το σε σχση προς εµ!ς δε θα το ορσουµε τσι2 γιατ αν για να !τοµο
εναι πολ3 το να φ!ει δκα «µερδες» και λγο να φ!ει δ3ο, δεν θα πει πως ο προπονητ)ς θα ορσει ξι «µερδες», γιατ και αυτ) η ποστητα µπορε να εναι πολλ)
γι’ αυτν που θα τη φ!ει ) λγη: λγη για ναν Μλωνα, πολλ) για τον αρχ!ριο στη
γ3µναση. Το διο ισχ3ει και στο τρξιµο ) την π!λη. Συµπρασµα: Ο ειδ)µονας αποφε3γει την υπερβολ) ) την λλειψη και ψ!χνει να βρει το µσον2 αυτ εναι η τελικ)
του προτµηση – φυσικ! χι το µσον το σε σχση προς το πρ!γµα, αλλ! το σε σχση
προς εµ!ς.
(%Αριστοτλης, %Ηθικ! Νικοµ!χεια, Β, 1106a 36-1106b 7)

2 ∏ ÌÂÛﬁÙËÙ· ‰Â ‚Ú›ÛÎÂÈ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÛÂ Î¿ıÂ Ú¿ÍË Î·È ÛÂ Î¿ıÂ ¿ıÔ˜
Εν π!ση περιπτ1σει η θεωρα αυτ) της µεστητας δε βρσκει εφαρµογ) σε κ!θε
πρ!ξη και σε κ!θε π!θος2 υπ!ρχουν, πρ!γµατι, π!θη που )δη η λξη που τα δηλ1νει φρνει στο µυαλ µας κ!τι αρνητικ και τιποτνιο, π.χ. επιχαιρεκακα, αδιαντροπι!, φθνος, και στην περπτωση των πρ!ξεων: µοιχεα, κλεψι!, φνος2 γιατ
λα αυτ! –και σα !λλα ττοια– τα λµε µε τη βεβαιτητα τι εναι αρνητικ! και
τιποτνια τα δια και χι η υπερβολ) ) η λλειψ) τους. ∆εν υπ!ρχει, λοιπν, περπτωση να κ!νει ποτ κανες το σωστ σε σχση µε αυτ!2 αυτ! εναι π!ντοτε λ!θος.
(%Αριστοτλης, %Ηθικ! Νικοµ!χεια, Β, 1107a 8-15)

3 ∆ÚÂÈ˜ ‚·ÛÈÎÔ› ÙÚﬁÔÈ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜
Φ!νηκε λοιπν καθαρ! πως τρεις βασικο τρποι συµπεριφορ!ς υπ!ρχουν: δ3ο
λανθασµνοι (κακες), ο νας της κατηγορας της υπερβολ)ς και ο !λλος της κατηγορας της λλειψης, και µα αρετ), η µεστητα. Και οι τρεις τους βρσκονται κατ!
ναν τρπο σε αντθεση µεταξ3 τους: τα δ3ο !κρα προς το µσον και µεταξ3 τους,
και το µσον προς τα δ3ο !κρα. Lπως το σο εναι µεγαλ3τερο σε σχση προς το
µικρτερο και µικρτερο σε σχση προς το µεγαλ3τερο, τσι οι µεστητες αποτελο3ν
υπερβολ) σε σχση προς την λλειψη και λλειψη σε σχση προς την υπερβολ) τσο
στα π!θη σο και στις πρ!ξεις.
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EPøTH™EI™ – EP°∞™IE™
1 ¶Ò˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜ ÙËÓ ·ÚÂÙ‹; ¢ÒÛÙÂ ÙÔ ·ÓÙÒÓ˘ÌÔ ÙË˜ Ï¤ÍË˜ ·˘Ù‹˜.
2 ∆È ÂÓÓÔÂ› Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜ ﬁÙ·Ó Ï¤ÂÈ ﬁÙÈ Ë ·ÚÂÙ‹ Â›Ó·È ÌÂÛﬁÙËÙ·; ¶Ò˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ Î·È ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë;

3 ¶ÔÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ÙÚÂÈ˜ ÙÚﬁÔÈ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜ ÛÙÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ (3); ¶Ò˜ ·˘ÙÔ› ·ÔÙ˘ÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Û¯Â‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ÙË˜ ·ÚÂÙ‹˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Û·˜;

4 ™ÙÔÓ ¢ËÌﬁÎÚÈÙÔ (·ﬁÛ. 102) ‰È·‚¿˙Ô˘ÌÂ: «™Â Î¿ıÂ Ú¿ÁÌ· Â›Ó·È Î·Ïﬁ ÙÔ ›ÛÔØ
Ë ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ Î·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ‰Â ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ». ¶ÔÈÂ˜ ÔÌÔÈﬁÙËÙÂ˜ ¤¯ÂÈ ·˘Ù‹ Ë ¿Ô„Ë
ÌÂ ÙËÓ ·ÚÈÛÙÔÙÂÏÈÎ‹ ıÂˆÚ›· ÁÈ· ÙË ÌÂÛﬁÙËÙ·; ¶ÔÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÌÔÚÂ› Ó· ¤¯ÂÈ Ë
·ÚÈÛÙÔÙÂÏÈÎ‹ ıÂˆÚ›· ÙË˜ ÌÂÛﬁÙËÙ·˜ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹;

£EM∞ °I∞ ™YZHTH™H ◊ °P∞¶TH EP°∞™I∞
°È·Ù› ÛÙÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ (1) Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜ Ï¤ÂÈ ﬁÙÈ Ë ÌÂÛﬁÙËÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ›‰È·
ÁÈ· ﬁÏÔ˘˜; ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÁÈ· Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ¿Ô„‹
ÙÔ˘; ªÔÚÂ›ÙÂ ÂÛÂ›˜ Ó· ÛÎÂÊÙÂ›ÙÂ Î·È ¿ÏÏ· ·ÚﬁÌÔÈ·;

Benzamin West, Η εκλογή του Ηρακλή, 1764 (The Victoria and Albert
Museum, Λονδίνο). Το θέµα αυτό της
αρχαίας ελληνικής µυθολογίας, που
σχετίζεται µε τις αρετές και τις κακίες
και τα ηθικά διλήµµατα µπροστά στα
οποία βρίσκεται αντιµέτωπος ο
άνθρωπος, απασχόλησε ιδιαίτερα
τους ζωγράφους ανά τους αιώνες.

«Οι αληθινές λοιπόν θεωρίες είναι
χρησιµότατες όχι µόνο για την απόκτηση γνώσης, αλλά και για τη ζωή·
γιατί αν συµφωνούν µε τα πράγµατα, γίνονται πιστευτές, και έτσι παρακινούν αυτούς που τις καταλαβαίνουν να ζουν σύµφωνα µε αυτές».
(Αριστοτέλης, Ηθικά Νικοµάχεια,
Κ, 1, 1172b 3-7)

¢π∞£∂ª∞∆π∫∏ ∂ƒ°∞™π∞
™ÙÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ (1) Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔÓ ·ıÏËÙ‹ ª›ÏˆÓ·, ÁÓˆÛÙﬁ ·Ï·ÈÛÙ‹ ÙË˜ ·Ú¯·ÈﬁÙËÙ·˜ Î·È √Ï˘ÌÈÔÓ›ÎË. ∞Ó·ÙÚ¤ÍÙÂ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ Î·È ‚ÚÂ›ÙÂ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘. ¶Ò˜ ÂÍËÁÔ‡Û·Ó ÙËÓ ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎ‹ ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ ÙË˜ ÂÔ¯‹˜ ÂÎÂ›ÓË˜; ∆È Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜, ﬁÙ·Ó
ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ Ê·›ÓÔÓÙ·È Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó ÙÈ˜ Ê˘ÛÈÎ¤˜ ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜ ÙÔ˘˜; ªÂ ÔÈÔÓ ÙÚﬁÔ
ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ Ì¤ÙÚÔ;

Υπερβολή
ργιλ=της
θραστης
9ναισχυντ4α
9κολασ4α
φθ=νος
κρδος
9σωτ4α
9λαζονε4α
κολακε4α
9ρσκεια
τρυφερ=της
χαυν=της
δαπανηρ4α
πανουργ4α

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΡΕΤΩΝ (Dπογραφ:)
Έλλειψη
9ναλγησ4α
δειλ4α
κατπληξις
9ναισθησ4α
9νHνυµον
ζηµ4α
9νελευθερ4α
ερωνε4α
9πχθεια
α2θδεια
κακοπθεια
µικροψυχ4α
µικροπρπεια
ε2:θεια

Μεσότητα
πρα=της
9νδρε4α
αδHς
σωφροσνη
νµεσις
δ4καιον
7λευθερι=της
9λ:θεια
φιλ4α
σεµν=της
καρτερ4α
µεγαλοψυχ4α
µεγαλοπρπεια
φρ=νησις

«JΕστιν Lρα 1 9ρετM Nξις προαιρετικM, 7ν µεσ=τητι οBσα τO 6
πρAς 1µPς».
(Αριστοτέλης, Ηθικά Νικοµάχεια,
Β, 1106b36-1107a1)

«Κα> 1 προα4ρεσις Rν εSη βουλευτικ: Uρεξις τVν 7φ’ 1µWν».
(Αριστοτέλης, Ηθικά Νικοµάχεια
1113a 10-11)

%Αριστοτλης, %Ηθικ! ΕMδ)µια, Α, 1221a 1-10
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∏ ÊÈÏ›· Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹
™ÙËÓ ÂÓﬁÙËÙ· ·˘Ù‹ ı· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ ·ﬁ„ÂÈ˜ ÙÔ˘ AÚÈÛÙÔÙ¤ÏË ÁÈ· ÙË ÊÈÏ›·, Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, Î·È ı· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘ÌÂ ÙÔ˘˜ ÏﬁÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ﬁÙÈ «Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜
··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹». £· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘ÌÂ ÙÔÓ ÔÚÈÛÌﬁ ÙË˜ ÊÈÏ›·˜ Î·È ı· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘ÌÂ Ù· ÙÚ›· Â›‰Ë ÊÈÏ›·˜
Ù· ÔÔ›· Ô AÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜ ıÂˆÚÂ› ﬁÙÈ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜.

KEIMENO ∫
Ο ορισµς της φιλ ας 1

Προσωποποίηση της Amicitia (της
φιλίας, στα λατινικά) που διακοσµεί το
έργο «Iconologia» του Cesare Ripa.

Ας πο3µε τ1ρα ποιους αγαπο3ν οι !νθρωποι και θλουν να τους χουν
φλους τους και ποιους µισο3ν2, καθ1ς και για ποιον λγο3 –αφο3 µως
πρ1τα δ1σουµε τον ορισµ της φιλας και της αγ!πης. Ας δεχθο3µε, λοιπν,
τι αγαπ1 κ!ποιον και θλω να τον χω φλο µου θα πει θλω γι’ αυτν καθετ που το θεωρ1 καλ, χι για να κερδσω κ!τι ο διος, αλλ! αποκλειστικ! για
χ!ρη εκενου2 κ!νω µ!λιστα και ,τι µπορ1 για να αποκτ)σει αυτ! τα καλ!
εκενος4. Φλος εναι το πρσωπο που αγαπ! µε τον διο τρπο που επαµε και
αγαπιται µε τον διο τρπο: σοι πιστε3ουν τι η σχση τους εναι αυτο3 του
εδους, θεωρο3ν τι εναι φλοι5. Με λα αυτ! να τα χουµε δεχτε, καταλ)γουµε πια –υποχρεωτικ!– στο τι φλος εναι αυτς που χαρεται µε τα καλ!
και λυπ!ται µε τα δυσ!ρεστα που συµβανουν στον φλο του – και αυτ χι
για καννα !λλο λγο παρ! µνο για χ!ρη εκενου6.
(%Αριστοτλης, Ρητορικ), Β, 1380b 35-1381a 10)

Η Ρητορική του Αριστοτέλη σε λατινικό χειρόγραφο. Στο έργο αυτό ο Αριστοτέλης αναλύει και διδάσκει γύρω
από την τέχνη της πειθούς η οποία
ήταν απαραίτητη για τους ρήτορες.
Στο βιβλίο αυτό περιέχονται επίσης
απόψεις του για τη φιλία και γενικότερα για τα πάθη των ανθρώπων.
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¶ƒ∞°ª∞∆O§O°π∫∞ ∫∞π ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∞ ™ÃO§π∞
1 ™ÙËÓ ·Ú¯·ÈﬁÙËÙ·, Ë Ï¤ÍË «ÊÈÏ›·» ‰‹ÏˆÓÂ Î¿ıÂ ·ÌÔÈ‚·›· ¤ÏÍË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ ‰‡Ô
¿ÙÔÌ·. ∞Ó·Ê¤ÚÂÙ·È, ﬁ¯È ÌﬁÓÔ ÛÂ ﬁÏÂ˜ Û¯Â‰ﬁÓ ÙÈ˜ ÛÙÂÓ¤˜ ÚÔÛˆÈÎ¤˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÙˆÓ
·ÓıÚÒˆÓ ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜ Ô˘ ‰Â Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ (ﬁˆ˜
Â›Ó·È Ë ÛËÌ·Û›· ÙË˜ Ï¤ÍË˜ Û‹ÌÂÚ·), ·ÏÏ¿ Î·È ÛÂ ﬁÏ· Ù· Â›‰Ë ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ
Û¯¤ÛÂˆÓ, ﬁˆ˜ ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ ÚÔ˜ Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜, ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÁÔÓÂ›˜,
ÙˆÓ Û˘ÁÁÂÓÒÓ ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜, Î·ıÒ˜ Î·È ÛÙÈ˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ˙Â˘Á·ÚÈÒÓ.

«ΤοZς µ@ν φ4λους [φελεWν, τοZς
δ’ 7χθρος βλπτειν».
(Σιµωνίδης, στο Πλάτων, Πολιτεία, Α,
336a 2-3 και 334b 3-9)

2 ∞˜ Ô‡ÌÂ ÙÒÚ· ÔÈÔ˘˜ ·Á·Ô‡Ó… Î·È ÔÈÔ˘˜ ÌÈÛÔ‡Ó: Ê›ÏÔ˜ Â›Ó·È ÔÔÈÔÛ‰‹ÔÙÂ Â›Ó·È ·Á·ËÙﬁ˜ ÛÂ ÂÌ¿˜ (·Ù¤Ú·˜, ÌËÙ¤Ú·, ·È‰È¿, ·‰¤ÏÊÈ·, Ê›ÏÔÈ, Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ, Û˘ÌÔÏ›ÙÂ˜, Û˘Ì·ÙÚÈÒÙÂ˜). ∆Ô ·Ú¯·›Ô Ú‹Ì· φιλεWν (φιλω, -V), ·ﬁ
ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ Ï¤ÍÂÈ˜ Ê›ÏÔ˜ Î·È ÊÈÏ›·, ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ·
ÛËÌ·›ÓÂÈ «·Á·Ò».

3 ∫·ıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÔÈÔ ÏﬁÁÔ: ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙ· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ Â›Ó·È ¿ÍÈ· Ó· ·Á·ËıÔ‡Ó (·Ú¯.: αX φιλ:σεις), ÛÙÔ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ ÙË˜ ·Á¿Ë˜ (·Ú¯.: τA φιλητ=ν),
·˘Ùﬁ Ô˘ ÎÈÓÂ› ÙËÓ ·Á¿Ë Î·È ÁÂÓÓ¿ÂÈ ÙË ÊÈÏ›·. ∆Ú›· Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ô˘ Â›Ó·È ¿ÍÈ· Ó·
·Á·ËıÔ‡Ó Î·È Ó· ÚÔÎ·Ï¤ÛÔ˘Ó ÙË ÊÈÏ›·: ÙÔ ·Á·ıﬁ, ÙÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ Î·È ÙÔ ¯Ú‹ÛÈÌÔ. ∆Ú›· Â›Ó·È Î·È Ù· Â›‰Ë ÙË˜ ÊÈÏ›·˜: ÊÈÏ›· ÁÈ· ÙË ¯ÚËÛÈÌﬁÙËÙ· (δι? τA χρ:σιµον), ÊÈÏ›· ÁÈ· ÙËÓ Â˘¯·Ú›ÛÙËÛË (δι? τA 1δ) Î·È ÊÈÏ›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÂÙ‹ (δι? τA
9γαθ=ν).

4 ∞˜ ‰Â¯ıÔ‡ÌÂ, ÏÔÈﬁÓ, ﬁÙÈ ·Á·Ò Î¿ÔÈÔÓ… ÂÎÂ›ÓÔ˜: ÚﬁÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ÁÂÓÈÎﬁ
ÔÚÈÛÌﬁ ÙË˜ ÊÈÏ›·˜: «Ô ∞ Î·È Ô µ Â›Ó·È Ê›ÏÔÈ ·Ó Î·È ÌﬁÓÔÓ ·Ó (·) ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ô ¤Ó·˜
ÙÔÓ ¿ÏÏÔ, (‚) ÓÈÒıÔ˘Ó ·ÌÔÈ‚·›· Â‡ÓÔÈ· ÚÔ˜ ﬁÊÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘, (Á) ÓÈÒıÔ˘Ó ·Á¿Ë
Ô ¤Ó·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÏÏÔ Î·È (‰) Î·È ÔÈ ‰‡Ô ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ù· (‚) Î·È (Á)». √ ÔÚÈÛÌﬁ˜
·˘Ùﬁ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙË «ÊÈÏ›· ÁÈ· ÙÔ ·Á·ıﬁ» (ÛÙË ÊÈÏ›· ÙˆÓ ·Á·ıÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ), ·ÔÙÂÏÂ› ﬁÌˆ˜ ÙË ‚¿ÛË Î·È ÁÈ· Ù· ÙÚ›· Â›‰Ë ÊÈÏ›·˜.

Έκδοση της Ρητορικής του Αριστοτέλη του 1581.

5 º›ÏÔ˜ Â›Ó·È… ıÂˆÚÔ‡Ó ﬁÙÈ Â›Ó·È Ê›ÏÔÈ: ÁÈ· Ó· Â›Ó·È Î¿ÔÈÔÈ Ê›ÏÔÈ, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·È
ÔÈ ‰‡Ô Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙË ÊÈÏ›· ÙÔ˘˜. ∏ Â‡ÓÔÈ·, Ë Â˘ÓÔ˚Î‹ ‰È¿ıÂÛË, Â›Ó·È ·Ó·ÁÎ·›· ÚÔ¸ﬁıÂÛË ÁÈ· ÙË ÊÈÏ›·, ·ÏÏ¿ ﬁ¯È Â·ÚÎ‹˜. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ‰ËÏ·‰‹ Î¿ÔÈÔ˜
Ó· Â›Ó·È Â˘ÓÔ˚Î¿ ‰È·ÙÂıÂÈÌ¤ÓÔ˜ ÚÔ˜ Î¿ÔÈÔÓ ¿ÏÏÔ, ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ
Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘. ∏ Â‡ÓÔÈ·, ﬁÌˆ˜, ·ﬁ ÌﬁÓË ÙË˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ‹ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Î·ÓÂ›˜
Ê›ÏÔ˜ ÌÂ Î¿ÔÈÔÓ, ·ÊÔ‡ Ë ÊÈÏ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ·ﬁ ÙËÓ ·Á¿Ë Ô˘ Ê¤ÚÓÂÈ Ë
Û˘Ó·Ó·ÛÙÚÔÊ‹ Î·È Ë ·ÌÔÈ‚·ÈﬁÙËÙ·.

6 ªÂ ﬁÏ· ·˘Ù¿… ÁÈ· ¯¿ÚË ÂÎÂ›ÓÔ˘: Ë ÈÔ ·ÏËıÈÓ‹ ÊÈÏ›· Â›Ó·È ·˘Ù‹ ÙˆÓ ·Á·ıÒÓ
·ÓıÚÒˆÓ, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ÂÈ‰ÈÒÎÂÈ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎﬁ ﬁÊÂÏÔ˜ ·ÏÏ¿ ÙÔ ﬁÊÂÏÔ˜ ÙÔ˘
Ê›ÏÔ˘. ŸÌˆ˜, ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÊÈÏ›Â˜ Â›Ó·È Û¿ÓÈÂ˜, ﬁˆ˜ Û¿ÓÈÔÈ Â›Ó·È Î·È ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿ ·Á·ıÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ, Î·È, ﬁˆ˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜, ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜
Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿ Ù˘¯ÂÚﬁ˜ ·Ó Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Ì›· ‹ ‰‡Ô Ù¤ÙÔÈÂ˜ ÊÈÏ›Â˜ ÛÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘.

Το χρέος της λατινικής µεσαιωνικής
φιλοσοφίας στους Έλληνες και Άραβες προδρόµους της φαίνεται σε αυτή
τη µικρογραφία χειρογράφου µε τον
Αβερόη (αριστερά) και τον Πορφύριο.
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¶∞P∞§§H§∞ KEIMEN∞
1 ∫·Ó¤Ó·˜ ‰Â ı· Â¤ÏÂÁÂ Ó· ˙ÂÈ ‰›¯ˆ˜ Ê›ÏÔ˘˜

Προτοµή του Θεόφραστου, µαθητή,
φίλου και διαδόχου του Αριστοτέλη.

[Η φιλα εναι…] αρετ) ) προϋποθτει την αρετ), και επιπλον εναι εντελ1ς απαρατητη για τη ζω). Πραγµατικ!, καννας δε θα επλεγε να ζει δχως φλους, κι ας
εχε λα τα υπλοιπα αγαθ!. Ακµη και οι πλο3σιοι !νθρωποι, πως και αυτο που
χουν αξι1µατα και εξουσα, χουν –λος ο κσµος το πιστε3ει– ιδιατερα µεγ!λη
αν!γκη απ φλους. Αλ)θεια, ποιο το φελος λης αυτ)ς της καλ)ς τους κατ!στασης, αν δεν υπ!ρχει η δυναττητα της ευεργεσας, η οποα γνεται κατ! κ3ριο λγο
και στην πιο αξιπαινη µορφ) της προς τους φλους; Και απ την !λλη, π1ς θα µπορο3σε λη αυτ) η καλ) κατ!σταση να διατηρηθε και να διαφυλαχθε δχως τους
φλους; Γιατ σο µεγαλ3τερη εναι, τσο επισφαλστερη εναι. Αλλ! και στη φτ1χεια και στις !λλες δυστυχες της ζω)ς οι !νθρωποι θεωρο3ν τους φλους ως το µνο
καταφ3γιο.

(%Αριστοτλης, %Ηθικ! Νικοµ!χεια, Θ, 1155a 1-12)

2 ∆Ô ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ ÙË˜ ·Á¿Ë˜

Αχιλλεύς και Πάτροκλος. Η φιλία τους
είναι από τις πιο γνωστές στην αρχαιότητα, όπως γνωρίζουµε από την
Ιλιάδα του Οµήρου. Εδώ ο Αχιλλέας
φροντίζει τις πληγές του Πάτροκλου
Εσωτερικό αττικής ερυθρόµορφης
κύλικας, που υπογράφει ο Σωσίας,
500 π.Χ. περίπου (Βερολίνο, Αρχαιολογικό Μουσείο).

Pσως µως τα πρ!γµατα θα γνονταν σαφστερα σε σχση µε το θµα αυτ, αν
πρ1τα γνωρζαµε ποιο εναι ακριβ1ς το αντικεµενο της αγ!πης, αυτ που γενν!ει
τη φιλα. Γιατ δε φανεται να κινε την αγ!πη και να γενν!ει τη φιλα το καθετ,
παρ! µνο αυτ που εναι !ξιο να αγαπηθε και να προκαλσει τη φιλα, και ττοιο
θεωρεται πως εναι το αγαθ, το ευχ!ριστο, και το χρ)σιµο.
(%Αριστοτλης, %Ηθικ! Νικοµ!χεια, Θ, 1155b 17-21)

3 ºÈÏ›· ÁÈ· ÙË ¯ÚËÛÈÌﬁÙËÙ· Î·È ÊÈÏ›· ÁÈ· ÙËÓ Â˘¯·Ú›ÛÙËÛË
Αυτο λοιπν που αγαπο3ν ο νας τον !λλον και γνονται φλοι για τη χρησιµτητα,
δεν αγαπο3ν τον !λλον καθεαυτν, αλλ! για το αγαθ που µπορε να π!ρουν απ
αυτν. Το διο και στην περπτωση που οι !νθρωποι αγαπο3ν ο νας τον !λλον και
γνονται φλοι για χ!ρη της ευχαρστησης2 πραγµατικ!, οι !νθρωποι αγαπο3ν τους
χαριτολγους χι για τον χαρακτ)ρα τους, αλλ! γιατ τους εναι ευχ!ριστοι […]
Αυτς, λοιπν, οι φιλες εναι φιλες για ναν λγο συµπτωµατικ, αφο3 το πρσωπο που αγαπιται δεν αγαπιται επειδ) εναι αυτ που εναι, αλλ! επειδ) εξασφαλζει σ’ αυτν που το αγαπ!ει κ!ποιο αγαθ ) κ!ποια ευχαρστηση. Ε, αυτο3 του
εδους οι φιλες διαλ3ονται ε3κολα, αν τα δ3ο µρη δεν παραµνουν αυτ που )ταν2
πραγµατικ!, αν ο νας δεν εναι πια ευχ!ριστος ) χρ)σιµος στον !λλον, ο !λλος
πα3ει να τον αγαπ!ει.
(%Αριστοτλης, %Ηθικ! Νικοµ!χεια, Θ, 1156a 10-14 και Θ, 1156a 19-24)
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ΓΛΩΣΣΑΡΙO

EPøTH™EI™ – EP°∞™IE™
1 ¡· ÁÚ¿„ÂÙÂ Û‡ÓıÂÙÂ˜ Ï¤ÍÂÈ˜ ÌÂ ·’ ‹ ‚’ Û˘ÓıÂÙÈÎﬁ Ù· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿ Ê›ÏÔ˜ Î·È ÊÈÏ›·.
2 ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÔÚÈÛÌﬁ˜ ÙË˜ ÊÈÏ›·˜, Î·Ù¿ ÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË; ªÂ ÔÈÂ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂÈ˜ ÌÔÚÔ‡Ó ‰‡Ô ¿ÓıÚˆÔÈ Ó· ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ˆ˜ Â›Ó·È Ê›ÏÔÈ;

3 ™ÙÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ (1), ÁÈ· ÔÈÔ˘˜ ÏﬁÁÔ˘˜ ıÂˆÚÂ› Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜ ﬁÙÈ «Ë
ÊÈÏ›· Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹» Î·È «Î·ÓÂ›˜ ‰Â ı· ‹ıÂÏÂ Ó· ˙ÂÈ ¯ˆÚ›˜
Ê›ÏÔ˘˜»;

4 ™Ù· ·Ú¿ÏÏËÏ· ÎÂ›ÌÂÓ· (2) Î·È (3), Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙ· ÙÚ›· Â›‰Ë
ÊÈÏ›·˜ Ô˘, Î·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜.
¶ÔÈ· Â›Ó·È ·˘Ù¿, Ò˜ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜ Î·È ÁÈ·Ù› ÔÈ ÊÈÏ›Â˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Â˘¯·Ú›ÛÙËÛË Î·È ÙË ¯ÚËÛÈÌﬁÙËÙ· ‰È·Ï‡ÔÓÙ·È Â‡ÎÔÏ·;

£EM∞TA °I∞ ™YZHTH™H ◊ °ƒ∞¶∆∏ ∂ƒ°∞™π∞
1 ™ÙËÓ πÏÈ¿‰· ÙÔ˘ √Ì‹ÚÔ˘ ¤¯Ô˘ÌÂ ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÂ ÌÈ· ‰˘Ó·Ù‹ ÊÈÏ›·, ·˘Ù‹ ·Ó¿-

ºπ§∂ø, -ø: αγαπώ.
ºπ§∏™π™: η αγάπη, η φιλία.
ºπ§∏∆√¡: το αντικείµενο της

αγάπης.
ºπ§π∞ (εκ του ρηµ. «φιλ&»

που στα αρχαία σηµαίνει
αγαπώ): δηλώνει κάθε
αµοιβαία έλξη ανάµεσα σε
δύο άτοµα που συνδέονται
µε συγγενικούς ή άλλους
δεσµούς.
ºπ§√™: αυτός που είναι αγα-

πητός σε εµάς.
ºƒ√¡∏™π™: διανοητική αρετή

που συνίσταται στην ικανότητα του ατόµου να διαχωρίζει µε ορθή κρίση τη
σωστή από τη λανθασµένη
πράξη, το καλό από το
κακό. Η εύστοχη εκτίµηση
των περιστάσεων που ταυτίζεται µε τον ορθό λόγο.

ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ∞¯ÈÏÏ¤· Î·È ÙÔÓ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ. ∞Ó·ÙÚ¤ÍÙÂ ÛÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ √Ì‹ÚÔ˘,
·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË Ì˘ıÔÏÔÁ›·, Î·È ÂÚÈÁÚ¿„ÙÂ ÙË ÊÈÏÈÎ‹ ·˘Ù‹ Û¯¤ÛË. ªÔÚÂ›ÙÂ Ó·
ÛÎÂÊÙÂ›ÙÂ Î·È ¿ÏÏ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ·ﬁ ÙË Ì˘ıÔÏÔÁ›· ‹ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÂ ÊÈÏ›Â˜ ÌÂÙ·Í‡ ÚÔÛÒˆÓ;

2 ∫·Ù¿ ÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË, Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙË˜ ÊÈÏ›·˜ ÂÂÎÙÂ›ÓÔÓÙ·È Î·È ÚÔ˜
ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È, ﬁˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ﬁÏÂ˜ ÔÈ ·ÚÔÈÌ›Â˜ Û˘ÌÊˆÓÔ‡Ó Û’
·˘Ùﬁ, ﬁˆ˜ .¯. «ÌÈ· „˘¯‹», «ﬁÏ· ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ ÎÔÈÓ¿», «ÊÈÏ›· ı· ÂÈ ÈÛﬁÙËÙ·»,
«ÎÔÓÙÈÓﬁÙÂÚÔ ·ﬁ ÙËÓ ÎÓ‹ÌË Â›Ó·È ÙÔ ÁﬁÓ·ÙÔ», «Û·Ó ¿ÓÂ ‰˘Ô Ì·˙›», «Ô ﬁÌÔÈÔ˜
ÙÔÓ ﬁÌÔÈÔ», «Ô ÎÔÏÈﬁ˜ ÌÂ ÙÔÓ ÎÔÏÈﬁ», «Ë Î·ÏÈ·ÎÔ‡‰· ÛÙËÓ Î·ÏÈ·ÎÔ‡‰·». ªÔÚÂ›ÙÂ Ó· ÛÎÂÊÙÂ›ÙÂ Û‡Á¯ÚÔÓÂ˜ ·ÚÔÈÌ›Â˜ Ô˘ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙË ÊÈÏ›·; µÚ›ÛÎÂÙÂ ﬁÙÈ ·˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÔÌÔÈﬁÙËÙÂ˜ ÌÂ ÙÈ˜ ·Ú¯·›Â˜ ·ÚÔÈÌ›Â˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô
∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜; ∫·Ù¿ ﬁÛÔÓ ÔÈ ·ÚÔÈÌ›Â˜ ·˘Ù¤˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙÈ˜ ·ﬁ„ÂÈ˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË ÁÈ· ÙË ÊÈÏ›·;

¢π∞£∂ª∞∆π∫∏ ∂ƒ°∞™π∞
∏ ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈÎ‹ Ï·˚Î‹ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ· ÙË ÊÈÏ›· Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙﬁÓ Ó· Û˘ÓÔ„ÈÛÙÂ› ÛÙË
Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ ™ÈÌˆÓ›‰Ë Ô˘ ¤ÏÂÁÂ «Ó· ˆÊÂÏÂ›˜ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘ Î·È Ó· ‚Ï¿ÙÂÈ˜
ÙÔ˘˜ Â¯ıÚÔ‡˜ ÛÔ˘». ¡· Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙÂ ÙËÓ ¿Ô„Ë ·˘Ù‹ ÌÂ ÙË ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎ‹ ÂÓÙÔÏ‹ «·Á·¿ÙÂ ·ÏÏ‹ÏÔ˘˜» Î·È Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÙÂ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ.

Το δένδρο της γνώσης στον «φιλοσοφικό κήπο» του Αριστοτέλη. Την
περίοδο της Αναγέννησης φαντάζονταν ορισµένες φορές τη λογική ως
την κύρια ρίζα του.
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∏ ﬁÏË Â›Ó·È Ë ˘„ËÏﬁÙÂÚË ÌÔÚÊ‹ ÎÔÈÓˆÓ›·˜
™ÙËÓ ÂÓﬁÙËÙ· ·˘Ù‹ ı· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘ÌÂ ÙË ıÂˆÚ›· ÙÔ˘ AÚÈÛÙÔÙ¤ÏË ÁÈ· ÙËÓ ﬁÏË. ∏ ﬁÏË ·ÔÙÂÏÂ› ÙËÓ ˘„ËÏﬁÙÂÚË ÌÔÚÊ‹ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙﬁ¯Ô ÙËÓ Â˘‰·ÈÌÔÓ›·. £· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ ı¤ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË Î·È Û‡ÛÙ·ÛË ÙË˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, Î·ıÒ˜ Î·È ÙÈ˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎ›· Î·È ÙËÓ ÎÒÌË Î·È
ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ˙ˆ‹. £· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘ÌÂ Ò˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Ë ﬁÏË Î·È ÁÈ·Ù› ·ÔÙÂÏÂ› ÙËÓ ÙÂÏÂÈﬁÙÂÚË ÌÔÚÊ‹ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ Û˘Ì‚›ˆÛË˜.

KEIMENO ∫
Η πλη ε ναι η πιο σηµαντικ" κοινων α που περιχει λες τις λλες 1

Ο Αριστοτέλης υποστηρίζει στα Πολιτικά ότι η κοινωνία είναι µια οµάδα
συνεργαζόµενων ατόµων για την επίτευξη ενός κοινού αγαθού. Εδώ ανάγλυφο από τη βόρεια πλευρά του
Παρθενώνα, παράσταση της ποµπής
των Παναθηναίων, όπου εικονίζονται
τρείς άνδρες που κρατούν υδρίες µε
νερό για τη θυσία (Αθήνα, Μουσείο
Ακρόπολης).

Επειδ) βλπουµε2 τι κ!θε πλη3 αποτελε µια µορφ) κοινωνας4 και τι κ!θε
κοινωνα χει συσταθε αποσκοπ1ντας σε κ!ποιο αγαθ (διτι λοι οι !νθρωποι ,τι κ!νουν το κ!νουν για να κατακτ)σουν αυτ που τους φανεται
αγαθ), εναι φανερ τι λες οι κοινωνες αποσκοπο3ν βεβαως σε κ!ποιο
αγαθ5, η κοινωνα µως που εναι η πιο σηµαντικ) απ’ λες και που εµπεριχει λες τις !λλες6 εναι αυτ) που κατεξοχ)ν επιδι1κει το αγαθ, και µ!λιστα το πιο σηµαντικ. Και αυτ) εναι η καλο3µενη πλη και πολιτικ) κοινωνα […] Η πλη δεν εναι λοιπν τποτε !λλο παρ! η τλεια κοινωνα που
αποτελεται απ περισστερες κ1µες και διαθτει, µπορο3µε να πο3µε, τη
µγιστη δυνατ) αυτ!ρκεια72 συγκροτ)θηκε βεβαως για την εξασφ!λιση των
αναγκαων για τη ζω) προϋποθσεων, µως υπ!ρχει χ!ριν της ευδαιµονας.
Γι’ αυτ κ!θε πλη εναι µια φυσικ) πραγµατικτητα8, εφσον αυτ ισχ3ει και
για τις πρ1τες µορφς κοινωνας9. ∆ιτι αυτ) συνιστ! γι’ αυτς το σκοπ τους
και η φ3ση εναι σκοπς10. ∆ιτι ,τι εναι το κ!θε πρ!γµα, αφο3 ολοκληρωθε η αν!πτυξ) του, αυτ λµε τι εναι η φ3ση του, πως π.χ. του ανθρ1που,
του ππου, της οικας11.
(%Αριστοτλης, Πολιτικ!, Α, 1252a 1-7 και Α, 1252b 27-34)

¶ƒ∞°ª∞∆O§O°π∫∞ ∫∞π ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∞ ™ÃO§π∞
1 ∆· ¶ÔÏÈÙÈÎ¿ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ·ﬁ Ù· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÎÂ›ÌÂÓ· ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜. ™ÙÔ ∞‘ ‚È‚Ï›Ô ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜
·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘ ﬁÙÈ Ë ﬁÏË ·ÔÙÂÏÂ› ÙËÓ ˘„ËÏﬁÙÂÚË ÌÔÚÊ‹ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È, ÂÈ‰ÈÎﬁÙÂÚ·, ÂÎı¤ÙÂÈ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎ›·. ∞Ó·Ê¤ÚÂÈ, Â›ÛË˜,
Ò˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Ë ﬁÏË Î·È ÁÈ·Ù› ·˘Ù‹ ·ÔÙÂÏÂ› ÌÈ· Ê˘ÛÈÎ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ· Î·È, ·ÎﬁÌË, ﬁÙÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Â›Ó·È ·ﬁ ÙË Ê‡ÛË ÎÔÈÓˆÓÈÎﬁ Î·È ÔÏÈÙÈÎﬁ ˙ÒÔ.
Η ιδεώδης Αθήνα σε µικρογραφία
(1500 µ.Χ.) για τα Ηθικά Νικοµάχεια
από το βιβλίο του Reginaldus Piramus
Monopolitanus.

2 ∂ÂÈ‰‹ ‚Ï¤Ô˘ÌÂ… ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁ: ÚﬁÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ·ÚÎÙÈÎ‹ ÚﬁÙ·ÛË ÙˆÓ
¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ, ﬁÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ë ÎÂÓÙÚÈÎ‹ È‰¤· ﬁÏË˜ ÙË˜ Ú·ÁÌ·ÙÂ›·˜, Û‡Ì-
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ÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ÔÔ›· Ë ﬁÏË ·ÔÙÂÏÂ› ÙËÓ ˘¤ÚÙ·ÙË ÌÔÚÊ‹ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ë ÔÔ›·
ÂÌÂÚÈ¤¯ÂÈ ﬁÏÂ˜ ÙÈ˜ ¿ÏÏÂ˜ Î·È Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘, Î·ÙÂÍÔ¯‹Ó, ÂÈ‰ÈÒÎÂÈ ÙÔ ·Á·ıﬁ,
Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁ.

3 ¶ﬁÏË: Ë ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÔÏÈÙÈÎ‹ ÎÔÈÓˆÓ›·. √ ﬁÚÔ˜ ﬁÏÈ˜ Â›Ó·È Â‰Ò ÓÔËÌ·ÙÈÎ¿ ÈÛÔ‰‡Ó·ÌÔ˜ ÌÂ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. ∏ ·Ú·‰ÔÛÈ·Î‹ ﬁÏË-ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙË˜ ·Ú¯·ÈﬁÙËÙ·˜, ÚÈÓ
·ﬁ ÙËÓ ÂÎÛÙÚ·ÙÂ›· ÙÔ˘ ª. ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˘, Â›¯Â ÌÈÎÚ‹ ¤ÎÙ·ÛË.

4 ∫ÔÈÓˆÓ›·: Ô ﬁÚÔ˜ ÎÔÈÓˆÓ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÌÂ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ ÛËÌ·Û›Â˜. ∂‰Ò
ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓﬁÙËÙ·, ÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∞Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ Û˘Ì‚›ˆÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘ Î·È ÙË˜ ÎÒÌË˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ê˘ÛÈÎ¤˜ ÎÔÈÓﬁÙËÙÂ˜.

5 ™Â Î¿ÔÈÔ ·Á·ıﬁ: ÙÔ ·Á·ıﬁ Â›Ó·È Ë Â˘‰·ÈÌÔÓ›· ÙË˜ ﬁÏË˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ Î¿ıÂ
ÔÏ›ÙË ¯ˆÚÈÛÙ¿.

Αριστοτελικό χειρόγραφο σε πάπυρο
για το πολίτευµα των Αθηναίων (Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο).

6 ∏ ÎÔÈÓˆÓ›·… ÂÌÂÚÈ¤¯ÂÈ ﬁÏÂ˜ ÙÈ˜ ¿ÏÏÂ˜: ÂÓÓÔÂ› ÙËÓ ﬁÏË, Ô˘ Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂÈﬁÙÂÚË Û˘Ì‚ÈˆÙÈÎ‹ ÎÔÈÓﬁÙËÙ· Î·È ÂÌÂÚÈÎÏÂ›ÂÈ ﬁÏÂ˜ ÙÈ˜ ¿ÏÏÂ˜ Û˘Ì‚ÈÒÛÂÈ˜. ¶·Ú¤¯ÂÈ ÙÔ ıÂÛÌÈÎﬁ Ï·›ÛÈÔ Î·È ¤Ó· Ï¤ÁÌ· Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂˆÓ, ÁÈ· Ó·
Ú·ÁÌ·ÙÒÛÂÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÙÈ˜ ËıÈÎ¤˜ Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ¤˜ ÙÔ˘ ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜. ∞ÔÙÂÏÂ›
ÙËÓ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ÌÈÎÚﬁÙÂÚˆÓ Î·È ·ÙÂÏ¤ÛÙÂÚˆÓ ÌÔÚÊÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ Û˘Ì‚›ˆÛË˜,
ﬁˆ˜ ÔÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈÂ˜ ‹ ¿ÏÏÂ˜ ‚·ÛÈÎ¤˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ (Ï.¯. ¿ÓÙÚ· –Á˘Ó·›Î·).

7 ∏ ﬁÏË… ·˘Ù¿ÚÎÂÈ·: Ë ﬁÏË Â›Ó·È ÌÈ· Ù¤ÏÂÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· Ë ÔÔ›· ‰È·ı¤ÙÂÈ Â¿ÚÎÂÈ· ˘ÏÈÎÒÓ, ÛˆÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È „˘¯ÈÎÒÓ ·Á·ıÒÓ, Ô˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ
Â˘‰·ÈÌÔÓ›·. ¶Ï‹ÚË˜ ·˘Ù¿ÚÎÂÈ· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È ÌﬁÓÔ Ì¤Û· ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙË˜
ﬁÏË˜.

8 ∫¿ıÂ ﬁÏË Â›Ó·È ÌÈ· Ê˘ÛÈÎ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ·: Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ
Â‰Ò ˆ˜ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÔÊÂ›ÏÂÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË Ê‡ÛË.

9 °È· ÙÈ˜ ÚÒÙÂ˜ ÌÔÚÊ¤˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜: Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜ ÂÓÓÔÂ› Â‰Ò ÙËÓ ÔÈÎ›· Î·È ÙËÓ
ÎÒÌË (ÙÔ ¯ˆÚÈﬁ, ÙËÓ ÎˆÌﬁÔÏË). ∏ ﬁÏË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ ÛÙ·‰È·Î¿ Ì¤Û· ·ﬁ
ÙËÓ ÂÍ¤ÏÈÍË ·˘ÙÒÓ.

10 ¢ÈﬁÙÈ ·˘Ù‹ Û˘ÓÈÛÙ¿… ÛÎÔﬁ˜: Â‰Ò Â›Ó·È Ê·ÓÂÚﬁ˜ Ô ÙÂÏÂÔÏÔÁÈÎﬁ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜
ÙË˜ ·ÚÈÛÙÔÙÂÏÈÎ‹˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜, ‰ËÏ. Ë ·Ó·˙‹ÙËÛË ÙÂÏÈÎÔ‡ ‹ ÙÂÏÈÎÒÓ
·ÈÙ›ˆÓ ‹ ÛÎÔÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ‹ÁËÛË ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ (ÙˆÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ, ÙˆÓ Ú¿ÍÂˆÓ, ÙˆÓ ﬁÓÙˆÓ), ﬁˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Â›‰·ÌÂ ÛÙËÓ ÂÓ·ÚÎÙÈÎ‹ ÚﬁÙ·ÛË ÙˆÓ ∏ıÈÎÒÓ
¡ÈÎÔÌ·¯Â›ˆÓ ÛÙËÓ ÂÓﬁÙËÙ· 1Ë ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. ∂ÓÒ ﬁÌˆ˜ Ë ËıÈÎ‹ ·Ô‚Ï¤ÂÈ ÛÙÔ
·Á·ıﬁ ÙÔ˘ ·ÙﬁÌÔ˘, Ë ÔÏÈÙÈÎ‹ ÛÙÔ¯Â‡ÂÈ ÛÙÔ ÎÔÈÓﬁ ·Á·ıﬁ, ÛÙÔ ·Á·ıﬁ ÙË˜ ﬁÏË˜.

Ο Αριστοτέλης ως αναγεννησιακός
σοφός σε χαλκογραφία.

11 ¢ÈﬁÙÈ… ÙË˜ ÔÈÎ›·˜: Ë ÂÚÌËÓÂ›· ÙˆÓ ﬁÓÙˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·˙ËÙÂ›Ù·È ÛÙËÓ ÙÂÏÈÎ‹
ÌÔÚÊ‹ Ô˘ ·˘Ù¿ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î·È ﬁ¯È ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙË˜ ·Ó¿Ù˘Í‹˜ ÙÔ˘˜, ·ÊÔ‡ Ë
Ê‡ÛË ÙÔ˘˜ ÚÔÎ‡ÙÂÈ ·ﬁ ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌﬁ Î·È ﬁ¯È ·ﬁ ÙËÓ ÚÔ¤ÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜.
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Η πόλη είναι η υψηλότερη µορφή κοινωνίας

¶∞P∞§§H§∞ KEIMEN∞
1 ∏ Û˘ÁÎÚﬁÙËÛË ÙË˜ ﬁÏË˜

Βυζαντινό χειρόγραφο των Πολιτικών
του Αριστοτέλη (Νάπολη Ιταλίας, Εθνική Βιβλιοθήκη).

Η κοινωνα λοιπν που συγκροτ)θηκε κατ! ναν φυσικ τρπο για να καλ3πτει τις
καθηµερινς βιοτικς αν!γκες του ανθρ1που εναι η οικογνεια. Τα µλη αυτ)ς της
οικογνειας ο Χαρ1νδας τα ονοµ!ζει οµσιτα, εν1 ο Επιµενδης ο Κρητικς οµοτρ!πεζα. Η µορφ) κοινωνας που πρ1τη συγκροτ)θηκε απ τη συννωση περισστερων οικογενει1ν για να καλ3ψει υπερκαθηµερινς αν!γκες του ανθρ1που εναι
η κ1µη. Ο φυσικς χαρακτ)ρας της κ1µης φανεται να γκειται κατεξοχ)ν στο
γεγονς τι αποτελε προκταση της οικογνειας. Και γι’ αυτ ορισµνοι ονοµ!ζουν
τα µλη της κ1µης οµογ!λακτα, παιδι! και παιδι! των παιδι1ν.
(%Αριστοτλης, Πολιτικ!, Α, 1252b 9-18)

2 ∏ ﬁÏË ˘¿Ú¯ÂÈ ﬁÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·
Γνεται σαφς, λοιπν, τι η πλη δεν προϋποθτει απλ1ς συγκατοκηση στον διο
τπο και δεν γινε µε σκοπ µνο να µην αδικο3νται οι !νθρωποι µεταξ3 τους και να
εξυπηρετο3νται µε αµοιβαες παροχς. Lλα αυτ! εναι απαρατητα για τη σ3σταση
της πλης, αλλ! και π!λι η 3παρξη λων αυτ1ν δε συνεπ!γεται ακµη την 3παρξη
πλης.Αντθετα πλη εναι οι σχσεις συν3παρξης των οικογενει1ν και των γεν1ν µε
σκοπ το ευ ζην, προκειµνου να επιτευχθε τλεια και αυτ!ρκης ζω).Αυτ µως δεν
εναι εφικτ, αν οι πολτες δεν κατοικο3ν στον διο τπο και δε συν!πτουν γ!µους
µεταξ3 τους. Dτσι καθιερ1θηκαν συγγνειες εξ αγχιστεας στις πλεις, εν1σεις γεν1ν
σε φατρες, κοινς γιορτς µε θυσες και κοινς διασκεδ!σεις. Κ!τι ττοιο µως εναι
ργο φιλας, γιατ φιλα εναι η συµβωση ως ελε3θερη επιλογ).
(%Αριστοτλης, Πολιτικ!, Γ, 1280b 29-34)

3 ∂›Ó·È Ë ÊÈÏ›· Ô˘ ÂÓÒÓÂÈ ÙÈ˜ ﬁÏÂÈ˜

Η Οµόνοια, αδελφή της Αρετής,
ήταν στους αρχαίους η προσωποποίηση της σύµπνοιας των πολιτών
προς αποφυγή εµφύλιων έριδων και
πολέµων. Οι Έλληνες την τιµούσαν
από αρχαιοτάτων χρόνων και αναφέρεται ότι οι Αργοναύτες ίδρυσαν
βωµό προς τιµήν της. Παραστάσεις
της Οµόνοιας σώθηκαν και σε νοµίσµατα από το 400 π.Χ. µέχρι το 400
µ.Χ. Εδώ, ο ναός της Οµόνοιας στον
Ακράγαντα (ανατολική πρόσοψη,
περ. 430 π.Χ.)

Φανεται επσης τι η φιλα συνχει και τις πλεις, και οι νοµοθτες νοι!ζονται πιο
πολ3 γι’ αυτ)ν παρ! για τη δικαιοσ3νη (πολ3 φυσικ, αφο3 οι οµνοια φανεται πως
εναι κ!τι παρµοιο µε τη φιλα): αυτ)ν επιθυµο3ν κατ! κ3ριο λγο, και κοιτ!ζουν
κατ! κ3ριο λγο να δι1ξουν απ την πλη τη διχνοια, που τι !λλο εναι παρ! µσος
και χθρα; Αν οι !νθρωποι εναι φλοι µεταξ3 τους, δεν την χουν αν!γκη τη δικαιοσ3νη, εν1 αν εναι δκαιοι, χρει!ζονται επιπλον και τη φιλα, και η πιο γν)σια
µορφ) δικαιοσ3νης θεωρεται πως χει λα τα χαρακτηριστικ! της φιλας.
(%Αριστοτλης, %Ηθικ! Νικοµ!χεια, Θ, 1155a 22-31)

4 ∏ ÔÌﬁÓÔÈ· Â›Ó·È ÔÏÈÙÈÎ‹ ÊÈÏ›·
Οµνοια σε µια πλη υπ!ρχει ταν οι πολτες της αποφασζουν λοι µαζ τα αξι1µατα να µοιρ!ζονται µε διαδικασες εκλογ)ς ) να συν!ψουν συµµαχα µε τους Λακεδαιµνιους ) ο κυβερν)της τους να εναι ο Πιττακς σε δι!στηµα χρνου κατ! το
οποο θα το )θελε και ο διος. Lταν µως ο καθνας απ τους δ3ο θλει (πως στις
«Φονισσες») την εξουσα για τον εαυτ του, ττε υπ!ρχει εµφ3λια αναταραχ): οµνοια δεν εναι να χουν και ο νας και ο !λλος το διο πρ!γµα στο νου τους, ,τι και
αν εναι αυτ, αλλ! και ο νας και ο !λλος να χουν στο νου τους το διο πρ!γµα για
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Η πόλη είναι η υψηλότερη µορφή κοινωνίας

το διο πρσωπο, ταν λ.χ. και ο λας και οι ευγενες θλουν την εξουσα να την χουν
οι «!ριστοι»2 γιατ τσι λοι χουν αυτ που θλουν. Η οµνοια λοιπν φανεται να
εναι πολιτικ) φιλα, και αυτ ακριβ1ς λνε λοι τι εναι2 σχετζεται, πρ!γµατι, µε το
δηµσιο συµφρον και µε λα αυτ! που ρυθµζουν και διαµορφ1νουν τη ζω) µας.
(%Αριστοτλης, %Ηθικ! Νικοµ!χεια Ι, 1167a 28-1167b 2)
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ΓΛΩΣΣΑΡΙO
AÀ∆∞ƒ∫∂π∞: η επάρκεια των

αγαθών που είναι απαραίτητα για την ευδαιµονία.
¶√§∏: η οργανωµένη πολιτική

κοινωνία, το κράτος.

EPøTH™EI™ – EP°∞™IE™
1 ∆È ÂÓÓÔÂ› Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜ ÌÂ ÙÔÓ ﬁÚÔ «ÎÔÈÓˆÓ›·»; ¢È·Ê¤ÚÂÈ Ô ﬁÚÔ˜ ·˘Ùﬁ˜ ·ﬁ ÙÔÓ
ÙÚﬁÔ Ô˘ ÙÔÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ ÂÌÂ›˜ Û‹ÌÂÚ·;

2 ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÛÎÔﬁ˜ ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜; ∆·˘Ù›˙ÂÙ·È ‹ ﬁ¯È ÌÂ ÙÔÓ ÛÎÔﬁ ÙÔ˘ ·ÙﬁÌÔ˘;
¶Ò˜ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ë ÙÂÏÂÔÏÔÁÈÎ‹ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË ÌÂ ÙË ıÂˆÚ›· ÙÔ˘ ÁÈ·
ÙËÓ ﬁÏË;

3 ∆È ÂÓÓÔÂ› Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜ ﬁÙ·Ó ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ ﬁÙÈ Ë ﬁÏË «Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËÎÂ
‚Â‚·›ˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ ·Ó·ÁÎ·›ˆÓ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂˆÓ, ﬁÌˆ˜
˘¿Ú¯ÂÈ ¯¿ÚÈÓ ÙË˜ Â˘‰·ÈÌÔÓ›·˜»; ™¯ÔÏÈ¿ÛÙÂ ÛÂ ÌÈ· ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ.

4 ™ÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ Î·È ÛÙ· ·Ú¿ÏÏËÏ· ÎÂ›ÌÂÓ· (1) Î·È (2), Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜ ıÂˆÚÂ› ﬁÙÈ Ë
ÔÈÎ›· (Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·) ·ÔÙÂÏÂ› ÙË ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë ÌÔÚÊ‹ ÙË˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜,
·ÊÔ‡ Ë ﬁÏË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È, ﬁÙ·Ó ÔÈ ÔÈÎ›Â˜ Û˘ÓÂÓÒÓÔÓÙ·È. ™˘ÌÊˆÓÂ›ÙÂ ÌÂ ÙËÓ
¿Ô„Ë ·˘Ù‹; £ÂˆÚÂ›ÙÂ ﬁÙÈ Ë ¿Ô„Ë ·˘Ù‹ ÌÔÚÂ› Ó· Û˘Ì‚È‚·ÛÙÂ› ÌÂ ÙÔÓ ·ÙÔÌÈÎÈÛÌﬁ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÂ› ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜;

£EM∞T∞ °I∞ ™YZHTH™H ◊ °P∞¶TH EP°∞™I∞
1 √ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜ Ï¤ÂÈ ÛÙ· ¶ÔÏÈÙÈÎ¿ ﬁÙÈ «Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ﬁÌˆ˜ Ô˘ Â›Ó·È Ë ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ·’ ﬁÏÂ˜ Î·È Ô˘ ÂÌÂÚÈ¤¯ÂÈ ﬁÏÂ˜ ÙÈ˜ ¿ÏÏÂ˜ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ Î·ÙÂÍÔ¯‹Ó ÂÈ‰ÈÒÎÂÈ ÙÔ ·Á·ıﬁ, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁ». ∫·Ù’ ·Ó¿ÏÔÁÔ ÙÚﬁÔ, ÛÙ·
∏ıÈÎ¿ ¡ÈÎÔÌ¿¯ÂÈ· Ï¤ÂÈ ﬁÙÈ «Î¿ıÂ Ù¤¯ÓË Î·È Î¿ıÂ ¤ÚÂ˘Ó·, Î¿ıÂ Ú¿ÍË Î·È ÂÈÏÔÁ‹ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÛÎÔÂ› ÛÂ Î¿ÔÈÔ ·Á·ıﬁ». ¶ÔÈÂ˜ ÔÌÔÈﬁÙËÙÂ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙÂ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÈ˜ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜; ™Â ÙÈ ‰È·Ê¤ÚÂÈ Ë ËıÈÎ‹ ·ﬁ ÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹ ÂÈÛÙ‹ÌË, Î·Ù¿ ÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË; (µÏ. Û¯ﬁÏÈÔ 10).

Οι τέσσερις µεγάλοι φιλόσοφοι. Ιταλικό χειρόγραφο του Μεσαίωνα,
όπου εικονίζονται οι τέσσερις φιλόσοφοι που έχαιραν µεγάλης εκτίµησης την εποχή εκείνη. Επάνω αριστερά ο Αριστοτέλης και δεξιά ο Πλάτων.
Κάτω αριστερά ο Σωκράτης και δεξιά
ο Ρωµαίος φιλόσοφος Σενέκας
(Ρώµη, Μουσείο Βατικανού).

2 ¶Ò˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜ ÙËÓ ÔÌﬁÓÔÈ· ÛÙ· ·Ú¿ÏÏËÏ· ÎÂ›ÌÂÓ· (3) Î·È (4); ∆È
Â›Ó·È ·˘Ùﬁ Ô˘ ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ Ë ÔÌﬁÓÔÈ· ÛÙËÓ ﬁÏË; ™ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹, ÌÂ ÔÈÔ
ÙÚﬁÔ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë ÔÌﬁÓÔÈ· ÛÙ· ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎ¿ ÎÚ¿ÙË;

¢π∞£∂ª∞∆π∫∏ ∂ƒ°∞™π∞
«Ÿˆ˜ Î·È ÛÂ ¿ÏÏÂ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ‰È·ÈÚÔ‡ÌÂ ÙÔ Û‡ÓıÂÙÔ Ì¤¯ÚÈ Ó· Êı¿ÛÔ˘ÌÂ ÛÙ·
·Ï¿ Î·È ·‰È·›ÚÂÙ· ÛÙÔÈ¯Â›· ÙÔ˘… ¤ÙÛÈ ı· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙËÓ ﬁÏË, ÁÈ· Ó· ‰Ô‡ÌÂ
·ﬁ ÔÈ· Ì¤ÚË ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È» (∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜, ¶ÔÏÈÙÈÎ¿, 1252a 18-21). ™ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙˆÓ
¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ o ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜ ‰ËÏÒÓÂÈ ˆ˜ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó·Ï˘ÙÈÎ‹ Ì¤ıÔ‰Ô ¤ÚÂ˘Ó·˜ ÙË˜ ﬁÏË˜, ‰ËÏ. ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ Û˘ÏÏÔÁÈÛÌÔ‡. ¶ÔÈ· ÔÚÂ›· ÌÂÏ¤ÙË˜ Î·È ¤ÚÂ˘Ó·˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ› Î·ÓÂ›˜ ÛÙËÓ ·Ó·Ï˘ÙÈÎ‹ Ì¤ıÔ‰Ô, ÛÂ ÔÈÂ˜ ¿ÏÏÂ˜ ÂÈÛÙ‹ÌÂ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜, ÔÈ ÔÔ›Â˜ ÂÊ·ÚÌﬁ˙Ô˘Ó ·˘Ù‹ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Î·È ÔÈ·
Â›Ó·È Ë Ì¤ıÔ‰Ô˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ› ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ÔÚÂ›· ¤ÚÂ˘Ó·˜;

Όµηρος, Αριστοτέλης, Γαληνός,
Σίβυλλα. Τοιχογραφία στη Μονή
Αγίας Λαύρας του Αγίου Όρους
(1522-1530).
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√ ¿ÓıÚˆÔ˜ Â›Ó·È «Ê‡ÛÂÈ ÔÏÈÙÈÎﬁÓ ˙ÒÔÓ»
™ÙËÓ ÂÓﬁÙËÙ· ·˘Ù‹ ı· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘ÌÂ ÙË ıÂˆÚ›· ÙÔ˘ AÚÈÛÙÔÙ¤ÏË, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ÔÔ›· Ë ﬁÏË Â›Ó·È Ì›·
Ê˘ÛÈÎ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ· Î·È ﬁÙÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Â›Ó·È Ê‡ÛÂÈ ÔÏÈÙÈÎﬁÓ ˙ÒÔÓ. £· ‰Ô‡ÌÂ, ‰ËÏ·‰‹, ÙËÓ ¿Ô„‹
ÙÔ˘ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ÔÔ›· Ë Ê‡ÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈ·, ÒÛÙÂ ÌﬁÓÔ ÛÂ ÌÈ· ﬁÏË Ó· ÌÔÚÂ› ·˘Ùﬁ˜
Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹ ÙÔ˘. £· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘ÌÂ Ù· ÂÈ¯ÂÈÚ‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ Ô AÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ﬁÙÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ˙ÂÈ ÂÎÙﬁ˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Â›Ó·È Â›ÙÂ ıËÚ›Ô Â›ÙÂ ıÂﬁ˜ Î·È ı· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·Ù¿ ﬁÛÔ Ë ﬁÏË ·ÔÙÂÏÂ› Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ê˘ÛÈÎﬁ ‹ ÙÂ¯ÓËÙﬁ Î·Ù·ÛÎÂ‡·ÛÌ·.

KEIMENO ∫
Η πλη ε ναι µια φυσικ" πραγµατικτητα 1

Σελίδα των Πολιτικών του Αριστοτέλη σε χειρόγραφο του 15ου αι. Ο
άνθρωπος, το «πολιτικόν ζώον»,
παριστάνεται ως σπουδαστής, ως
πολεµιστής, ως καλλιτέχνης και ως
θρησκευόµενος (Παρίσι, Εθνική
Βιβλιοθήκη).

Απ’ αυτ! συν!γεται τι η πλη αποτελε µια φυσικ) πραγµατικτητα2 και τι ο
!νθρωπος εναι απ τη φ3ση του ζ1ο πολιτικ3, και τι αυτς που εξαιτας της
φ3σης του και χι εξαιτας των περιστ!σεων ζει εκτς πλεως εναι ετε φα3λος
ετε κ!τι καλ3τερο απ !νθρωπος4, πως ακριβ1ς εναι και εκενος που αποδοκιµ!στηκε απ τον Lµηρο: ο !νθρωπος χωρς συγγενικο3ς δεσµο3ς, χωρς νοµικς δεσµε3σεις και χωρς σπτι5 […] Lτι λοιπν η πλη εναι µια φυσικ) πραγµατικτητα και πιο σηµαντικ) απ το κ!θε !τοµο εναι φανερ6. ∆ιτι, ε!ν το
!τοµο δεν εναι α3ταρκες, ταν αποκοπε απ την πλη, θα βρεθε στην δια
µορα που βρσκονται τα !λλα µρη εν σχσει προς το λον7, και εκενος που δεν
µπορε να εναι µλος µιας κοινωνας ) λγω της αυτ!ρκει!ς του δεν την χρει!ζεται την κοινωνα, αυτς δεν εναι µρος της πλεως και εναι κατ! συνπεια ετε
θηρο ετε θες8. Lλων λοιπν των ανθρ1πων η ορµ) προς µα ττοια κοινωνα
αν!γεται στην δια τους τη φ3ση9, και εκενος που πρ1τος συγκρτησε µια ττοια
κοινωνα εναι πρωτουργς µγιστων αγαθ1ν10.
(%Αριστοτλης, Πολιτικ!, Α, 1253a 1-5 και Α, 1252b - 1253a 33)

¶ƒ∞°ª∞∆O§O°π∫∞ ∫∞π ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∞ ™ÃO§π∞
1 ™ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÓﬁÙËÙ· Â›‰·ÌÂ ﬁÙÈ Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ ﬁÙÈ Ë ﬁÏË
·ÔÙÂÏÂ› ÌÈ· Ê˘ÛÈÎ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ·. ™ÙÔ ¯ˆÚ›Ô ·˘Ùﬁ, Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ·Ó·Ï˘ÙÈÎﬁÙÂÚ· ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘ ﬁÙÈ Ë ﬁÏË Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎﬁ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ·,
·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· ﬁÙÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Â›Ó·È ·ﬁ ÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎﬁ
˙ÒÔ, ÚÔÔÚÈÛÌ¤ÓÔ Ó· ˙ÂÈ ÛÂ ÌÈ· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÔÏÈÙÈÎ‹ ÎÔÈÓˆÓ›·.

2 ∏ ﬁÏË ·ÔÙÂÏÂ› ÌÈ· Ê˘ÛÈÎ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ·: Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙË˜ ﬁÏË˜ ·ÔÙÂÏÂ› ÌÈ· Ê˘ÛÈÎ‹ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹, Â›Ó·È ¤Ó· Ê˘ÛÈÎﬁ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ·, Â›Ó·È ‰ËÏ. ÛÙË
Ê‡ÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ﬁÏÂÈ˜.
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3 √ ¿ÓıÚˆÔ˜ Â›Ó·È… ˙ÒÔ ÔÏÈÙÈÎﬁ: Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ﬁÙÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜
Â›Ó·È φ3σει πολιτικ=ν ζSTον (ζSTον: ˙ˆÓÙ·Óﬁ˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌﬁ˜). ∏ ÁÓˆÛÙ‹ ·˘Ù‹
ÊÚ¿ÛË ‰Â ÛËÌ·›ÓÂÈ ﬁÙÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ·ﬁ ÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÔÏÈÙÈÎ¿, ·ÏÏ¿ ﬁÙÈ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ê˘ÛÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ·, ﬁÙÈ ‰ËÏ. Ë
Ê‡ÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈ·, ÒÛÙÂ ÌﬁÓÔ ÛÂ ÌÈ· ﬁÏË Ó· ÌÔÚÂ› Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ
ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹ ÙÔ˘.

4 ∂›Ó·È Â›ÙÂ Ê·‡ÏÔ˜ Â›ÙÂ Î¿ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ·ﬁ ¿ÓıÚˆÔ˜: Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ˙ÂÈ ÂÎÙﬁ˜
ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, Â›ÙÂ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Î·Îﬁ˜ Î·È ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùﬁ ÙÔ˘ ÂÎÙﬁ˜
ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Â›ÙÂ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ıÂﬁ˜, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰ËÏ. ·Ó¿ÁÎË ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜.

5 √ ¿ÓıÚˆÔ˜ ¯ˆÚ›˜... ¯ˆÚ›˜ Û›ÙÈ: Ô ŸÌËÚÔ˜ ÛÙËÓ πÏÈ¿‰· ·Ô‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÈ ﬁÔÈÔÓ
˙ÂÈ Ì’ ·˘ÙﬁÓ ÙÔÓ ÙÚﬁÔ (ŸÌËÚÔ˜, πÏÈ¿‰·, π, 63: <φρ)τωρ <θµιστος <νστιος).
√È ·Ú¯·›ÔÈ ŒÏÏËÓÂ˜ ıÂˆÚÔ‡Û·Ó ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ˙ˆ‹ ‰˘ÛÙ˘¯ÈÛÌ¤ÓË Î·È Î·Ù·ÎÚÈÙ¤·.

6 ¶ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ·ﬁ ÙÔ Î¿ıÂ ¿ÙÔÌÔ: Ë ﬁÏË Â›Ó·È ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ·ﬁ Î¿ıÂ
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ΓΛΩΣΣΑΡΙO
∂¡∂ƒ°∂π∞: δραστηριότητα,

η πραγµάτωση ή εξάσκηση
µιας δυνατότητας (δυνάµεως) και η αρχή της κίνησης
και της µεταβολής.
∂¡∆∂§∂Ã∂π∞: (λέξη που χρη-

σιµοποιεί ο Αριστοτέλης,
ταυτίζεται µε την ενέργεια): ενέργεια, τελειότητα. Η δύναµη που σκόπιµα
πραγµατώνει και δίνει στα
πράγµατα µορφή. Ενώ
η ενέργεια δηλώνει δραστηριότητα ή πραγµατοποίηση, η εντελέχεια
δηλώνει το αποτέλεσµα
της δραστηριότητας ή
της τελειότητας.

¿ÙÔÌÔ, ¤¯ÂÈ ‰ËÏ·‰‹ ÚÔÙÂÚ·ÈﬁÙËÙ· ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ, ÌÂ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ﬁÙÈ Ô
¿ÓıÚˆÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÂ ı¤ÛË Ó· ÂÎÏËÚÒÛÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ (ÙÔ ¤ÚÁÔÓ) ÂÎÙﬁ˜
ÙË˜ ﬁÏÂˆ˜.

7 ∂¿Ó ÙÔ ¿ÙÔÌÔ… Ù· ¿ÏÏ· Ì¤ÚË ÂÓ Û¯¤ÛÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ ﬁÏÔÓ: Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜ Â‰Ò
Î¿ÓÂÈ ÌÈ· ·Ó·ÏÔÁ›· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ·ÙﬁÌÔ˘ ÌÂ ÙËÓ ﬁÏË Î·È ÙÔ˘ ¯ÂÚÈÔ‡
ÌÂ ÙÔ ˘ﬁÏÔÈÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÛÒÌ·. ÀÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ﬁÙÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó·
˙ÂÈ ·ÔÌÔÓˆÌ¤ÓÔ˜ ·ﬁ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ﬁˆ˜ ¤Ó· ¯¤ÚÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó·
Â›Ó·È ·ÔÎÔÌÌ¤ÓÔ ·ﬁ ÙÔ ÛÒÌ·. ∆Ô ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ﬁÌˆ˜, Â›Ó·È ·Ú·Ï·ÓËÙÈÎﬁ,
·ÊÔ‡ ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÌÔÚÂ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ, ¤ÛÙˆ Î·È ·ÓÂ·ÚÎÒ˜, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ
ﬁÏË, ÂÓÒ ¤Ó· ¯¤ÚÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› ÔÙ¤ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÙÔ ÛÒÌ·.

8 ∂›ÙÂ ıËÚ›Ô Â›ÙÂ ıÂﬁ˜: ÚﬁÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙË ÁÓˆÛÙ‹ ÊÚ¿ÛË ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË Ô˘
¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ﬁÔÈÔÓ ˙ÂÈ ÂÎÙﬁ˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ÍÂ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó
·ﬁ Ù· ¿ÏÏ· ˙Ò·, ÁÈ·Ù› ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÔÚıﬁ ÏﬁÁÔ Î·È ‰‡Ó·ÌË ÙË˜ ‰È¿ÓÔÈ·˜. ∞Ó
Î¿ÔÈÔ˜ ·‰È·ÊÔÚÂ› ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ Û˘Ì‚›ˆÛË Î·È ıÂˆÚÂ› ˆ˜ Â›Ó·È ·˘Ù¿ÚÎË˜, ÙﬁÙÂ ı· Ú¤ÂÈ ·˘Ùﬁ˜ Ó· Â›Ó·È ‹ ıÂﬁ˜ ‹ ıËÚ›Ô.

9 ∏ ÔÚÌ‹… ÙË Ê‡ÛË: ÂÓÓÔÂ› ﬁÙÈ Ë ÔÚÌ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ·
Ù¤ÙÔÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎ‹, ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó Ë ﬁÏË ·ÔÙÂÏÂ› ÚÔ˚ﬁÓ ÙË˜ ·ÓıÚÒÈÓË˜ Ù¤¯ÓË˜. ∏ ﬁÏË Â›Ó·È ¤Ó· Ê˘ÛÈÎﬁ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ·, Ì›· Ê˘ÛÈÎ‹ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹.

Ανά τους αιώνες έχουν διατυπωθεί
διάφορες θεωρίες για το κράτος·
ωστόσο, δύο λειτουργίες του παραµένουν ουσιώδεις: η περιφρούρηση
της τάξης στην κοινότητα και η προστασία της κοινότητας από τους
εχθρούς της. Η νωπογραφία είναι του
Ambrogio Lorenzetti (1338-1340)
και βρίσκεται στο Palazzo Publico
στην Σιένα, µε τίτλο Τα αποτελέσµατα της καλής και της κακής κυβέρνησης. Εκφράζει τις προσδοκίες των
ανθρώπων του Μεσαίωνα από την
κρατική εξουσία.

10 ∂ÎÂ›ÓÔ˜ Ô˘ ÚÒÙÔ˜… Â›Ó·È ÚˆÙÔ˘ÚÁﬁ˜ Ì¤ÁÈÛÙˆÓ ·Á·ıÒÓ: ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È
ÛÙÔÓ ıÂÌÂÏÈˆÙ‹ ÙË˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÛÂ ·˘ÙﬁÓ Ô˘ ÚÒÙÔ˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛÂ ÙËÓ
ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ Î·È ÔÏÈÙÈÎ‹ Û˘Ì‚›ˆÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ıÂˆÚÒÓÙ·˜ ÙÔÓ Â˘ÂÚÁ¤ÙË ÙË˜
·ÓıÚˆﬁÙËÙ·˜. √ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜ ˘ÔÓÔÂ› Â‰Ò ﬁÙÈ Ë ﬁÏË ·ÔÙÂÏÂ› ÚÔ˚ﬁÓ ÙË˜
·ÓıÚÒÈÓË˜ Ù¤¯ÓË˜. ∏ ı¤ÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÂ ·ÓÙ›ıÂÛË ÌÂ ÙÔÓ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌﬁ ÙÔ˘
ﬁÙÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Â›Ó·È ·ﬁ ÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎﬁ ˙ÒÔ.
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¶∞P∞§§H§∞ KEIMEN∞
1 ¢È·ÊÔÚ¿ Î·È ˘ÂÚÔ¯‹ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ·ﬁ Ù· ¿ÏÏ· ˙Ò·

Ο πύργος της Βαβέλ (1563, έργο
του Φλαµανδού ζωγράφου Peter
Bruegel, Βιέννη, Μουσείο Ιστορίας
της Τέχνης). Η βιβλική ιστορία για
τον πύργο της Βαβέλ µας θυµίζει
την άποψη του Αριστοτέλη για τη
σηµασία της γλωσσικής επικοινωνίας. Βλ. παράλληλο κείµενο (1).

Lτι λοιπν ο !νθρωπος εναι ζ1ο κοινωνικ περισστερο απ τη µλισσα και κ!θε
!λλο αγελαο ζ1ο εναι φανερ. ∆ιτι η φ3ση, κατ! τη γν1µη µας, δεν κ!νει τποτα !σκοπα. Και απ’ λα τα ζ1α µνον ο !νθρωπος χει το χ!ρισµα του ναρθρου
λγου. Ο !ναρθρος λγος φανερ1νει το λυπηρ και το ηδονικ. Γι’ αυτ τον διαθτουν και τα !λλα ζ1α (αυτ) εναι η δυναττητα της φ3σης τους, να χουν δηλαδ) την ασθηση του λυπηρο3 και του ηδονικο3 και αυτ! τα αισθ)µατα να τα
δηλ1νουν το να στο !λλο). Lµως ο ναρθρος λγος υπ!ρχει για να εκφρ!σει το
συµφρον και το βλαβερ και συνακλουθα το δκαιο και το !δικο επσης. ∆ιτι
αυτ εναι το χαρακτηριστικ γν1ρισµα του ανθρ1που σε σχση µε τα !λλα ζ1α,
δηλαδ) αυτς µνο να αντιλαµβ!νεται τι εναι καλ και τι κακ, τι δκαιο και τι
!δικο και τα !λλα. Και η συµµετοχ)-κοινωνα σ’ αυτ! θεµελι1νει την οικα και
την πλη. Σ3µφωνα µε τη φ3ση των πραγµ!των, η πλη εναι πιο σηµαντικ) απ
την οικα και τον καθνα απ µας.

(%Αριστοτλης, Πολιτικ!, Α, 1253a 7-19)

2 √ ¿ÓıÚˆÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ ¯ÂÈÚﬁÙÂÚÔ ˙ÒÔ ﬁÙ·Ó ˙ÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÓﬁÌÔ˘˜

Σύγχρονα ελληνικά γραµµατόσηµα
µε απεικονίσεις του Αριστοτέλη
–του έτους 1978 ηµέρα πρώτης
κυκλοφορίας για τον εορτασµό των
2.500 ετών από τον θάνατό του (322
π.Χ.)– κατά την αρχαιότητα και την
αναγέννηση, σε τοιχογραφία (1792)
του Αγίου Γεωργίου Νεγάδων στην
Ήπειρο καθώς και σε χάρτη που απεικονίζει την πατρίδα του τα Στάγιρα.

∆ιτι, πως ο !νθρωπος, ταν πετ3χει την πλ)ρη ηθικοπολιτικ) του αν!πτυξη,
εναι το τελειτερο ζ1ο, τσι εναι το χειρτερο απ’ λα, ταν ζει χωρς νµους και
σ3στηµα απονοµ)ς δικαιοσ3νης. Η χειρτερη µορφ) αδικας εναι βεβαως εκενη που διαθτει πλα. Και ο !νθρωπος γεννιται χοντας ως πλα τις δυναττητς του για διανοητικς και ηθικς αρετς. Αυτ! µως µπορε να τα χρησιµοποι)σει κατεξοχ)ν και για αντθετους σκοπο3ς. Γι’ αυτ ο !νθρωπος χωρς αρετ) εναι
το πιο ανσιο και !γριο ζ1ο και σχετικ! µε τις σαρκικς και γαστριµαργικς απολα3σεις το χειρτερο απ’ λα. Αντθετα, η δικαιοσ3νη συν!πτεται µε τους θεσµο3ς
της πολιτικ)ς κοινωνας. ∆ιτι το σ3στηµα απονοµ)ς δικαιοσ3νης εναι η τ!ξη της
πολιτικ)ς κοινωνας και η δικαιοσ3νη εναι απφανση περ του δικαου.

(%Αριστοτλης, Πολιτικ, Α, 1253a 31-1253b 39)

3 ∏ ÎÚÈÙÈÎ‹ ÙÔ˘ ∆ﬁÌ·˜ ÃÔÌ˜ (1588-1679) ÛÙËÓ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË
Το µεγαλ3τερο µρος αυτ1ν των ανδρ1ν, που γραψαν σχετικ! µε τις κοινοπολιτεες, υποθτουν ) απαιτο3ν απ µας ) µας παρακαλο3ν να πιστψουµε τι ο !νθρωπος εναι να πλ!σµα γεννηµνο να ταιρι!ζει στην κοινωνα. Οι Dλληνες τον αποκαλο3ν «ζSTον πολιτικν»2 και π!νω σ’ αυτ) τη β!ση διαµορφ1νουν τη θεωρα τους
για την πολιτικ) κοινωνα, λες και για τη διατ)ρηση της ειρ)νης και τη διακυβρνηση της ανθρωπτητας το µνο πρ!γµα που εναι απαρατητο εναι να συµφων)σουν
οι !νθρωποι να συν!ψουν ορισµνες συµφωνες και καταστ!σεις µεταξ3 τους, τις
οποες οι διοι θα πρπει στη συνχεια να αποκαλο3ν νµους. Αυτ το αξωµα, παρλο που γνεται παραδεκτ απ τους περισστερους, εναι, παρλα αυτ!, βεβαιτα-
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τα λ!θος2 και εναι να λ!θος που προκ3πτει απ τη σχεδν αν3παρκτη κατανηση
της ανθρ1πινης φ3σης που χουµε. Γιατ αυτο που θα ρξουν µια πιο κοντιν) µατι!
στις αιτες λγω των οποων οι !νθρωποι πλησι!ζουν ο νας τον !λλο και βρσκουν
ευχαρστηση ο νας απ την παρα του !λλου, ε3κολα θα διαπιστ1σουν τι αυτ
συµβανει χι γιατ απ τη φ3ση δε θα µπορο3σε να γνει αλλι1ς, αλλ! τι συµβανει τυχαα. Εποµνως, δεν αναζητο3µε απ τη φ3ση µας την κοινωνα αυτ) καθ’
εαυτ), αλλ! επειδ) εναι δυνατν να λ!βουµε τιµ) ) κρδος απ αυτ)ν.
(∆ﬁÌ·˜ ÃÔÌ˜, ºÈÏÔÛÔÊÈÎ¤˜ ˘ÔÙ˘ÒÛÂÈ˜ ÂÚ› Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆ˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓ›·˜, 1651)

EPøTH™EI™ – EP°∞™IE™
1 √ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ﬁÙÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Â›Ó·È πολιτικν ζSTον, ‰ËÏ·‰‹ ﬁÙÈ

Νέες χορεύουν κυκλικά και τραγουδούν έναν «Παρθένιο». Τα άσµατα
αυτά άδονται µε τη συνοδεία αυλού ή
δίαυλου (αναπαράσταση από αγγειογραφία του 5ου αι. π.Χ., Ρώµη, Βίλα
Τζούλια).

Â›Ó·È ÛÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Ó· ˙ÂÈ ÛÂ ﬁÏÂÈ˜ Î·È ﬁÙÈ ¤ÙÛÈ ÌﬁÓÔ ÌÔÚÂ› Ó·
ÂÎÏËÚÒÛÂÈ ÙÈ˜ Ê˘ÛÈÎ¤˜ ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙÂ˜. ¶Ò˜ ıÂÌÂÏÈÒÓÂÈ Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜ ÙË
ı¤ÛË ÙÔ˘ ﬁÙÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Â›Ó·È φ3σει ζSTον πολιτικν;

2 ¶Ò˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÛÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ˙ÂÈ ÂÎÙﬁ˜ ÙË˜
ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜;

3 ™˘ÌÊˆÓÂ›ÙÂ ÌÂ ÙËÓ ¿Ô„Ë ﬁÙÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Â›Ó·È ·ﬁ ÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎﬁ Î·È
ÔÏÈÙÈÎﬁ ÔÓ; ÕÚ·ÁÂ, ·˘Ùﬁ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ﬁÙÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ô˘ ‰Â ˙ÂÈ ÛÂ ÔÏÈÙÈÎ‹ ÎÔÈÓˆÓ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿ ¿ÓıÚˆÔ˜;

£EM∞∆∞ °I∞ ™YZHTH™H ◊ °P∞¶TH EP°∞™I∞
1 ∂›Ó·È, Î·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË Û·˜, ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ê˘ÛÈÎﬁ ‹ ÙÂ¯ÓËÙﬁ Î·Ù·ÛÎÂ‡·ÛÌ·; ¶ÔÈ·
‹Ù·Ó Ë ÁÓÒÌË ÙˆÓ ™ÔÊÈÛÙÒÓ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùﬁ; ∞Ó·ÙÚ¤ÍÙÂ ÛÙËÓ ÂÓﬁÙËÙ· 4Ë ÙÔ˘
∫ÂÊ·Ï·›Ô˘ 2 ÁÈ· ÙÔ˘˜ ™ÔÊÈÛÙ¤˜ Î·È ı˘ÌËıÂ›ÙÂ ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ÛÔÊÈÛÙ‹ §˘ÎﬁÊÚÔÓ· ﬁÙÈ «Ô ÓﬁÌÔ˜ Â›Ó·È Û˘Óı‹ÎË» ÛÙËÓ ÔÔ›· Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜ ·ÛÎÂ› ÎÚÈÙÈÎ‹. ªÂ
ÔÈ· ·ﬁ ÙÈ˜ ‰‡Ô ·ﬁ„ÂÈ˜ Û˘ÌÊˆÓÂ›ÙÂ;

2 Ÿˆ˜ ‚Ï¤Ô˘ÌÂ ÛÙÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ (3), Ô ÕÁÁÏÔ˜ ÊÈÏﬁÛÔÊÔ˜ ∆ﬁÌ·˜ ÃÔÌ˜

∆ίγλωσση, λατινική και ελληνική,
έκδοση του Περί ψυχής (Βιβλιογραφικό Σπουδαστήριο της Μπολόνια).

·ÛÎÂ› ¿ÌÂÛË ÎÚÈÙÈÎ‹ ÛÙË ıÂˆÚ›· ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË ﬁÙÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Â›Ó·È ·ﬁ ÙË Ê‡ÛË
ÙÔ˘ πολιτικν ζSTον ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ﬁÙÈ «Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Â›Ó·È ·ﬁ ÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘
Ï‡ÎÔ˜ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ ¿ÓıÚˆÔ» Î·È ﬁÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙË Ê‡ÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ó· ˙Ô˘Ó
ÂÈÚËÓÈÎ¿ ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ÛÙËÓ «Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙË˜ Ê‡ÛË˜» Î˘ÚÈ·Ú¯Â› Ë ·ÓÙÈ·ÏﬁÙËÙ· Î·È Ô ﬁÏÂÌÔ˜. ∞ÊÔ‡ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÙÂ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÃÔÌ˜
Î·È ÙË ıÂˆÚ›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, ÁÚ¿„ÙÂ ÙËÓ ¿Ô„‹ Û·˜ ÁÈ· ÙÔ ·Ó Û˘ÌÊˆÓÂ›ÙÂ ‹
‰È·ÊˆÓÂ›ÙÂ ÌÂ ÙËÓ ÎÚÈÙÈÎ‹ Ô˘ ·ÛÎÂ› ÛÙË ıÂˆÚ›· ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË.

¢π∞£∂ª∞∆π∫∏ ∂ƒ°∞™π∞
¡· ·Ó·ÙÚ¤ÍÂÙÂ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÙËÓ ÚÔ˚ÛÙÔÚ›· Î·È Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÙÂ ÈÛÙÔÚÈÎ¤˜ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ‹ Ì˘ıÔÏÔÁÈÎ¤˜ ·ÊËÁ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÚÒÙÂ˜ ﬁÏÂÈ˜ Î·È
Ù· ÚÒÙ· ÎÚ¿ÙË.

Σελίδα του πεντάτοµου αριστοτελικού έργου για την οικονοµία και την
πολιτική, τυπωµένη το 1495-98 από
τον Άλδο Μανούτιο.

∞¡£√§√°π√ ºπ§√™√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ ° ’ ° À ª ¡ ∞ ™ π √ À

∞Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË

™ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·˘Ùﬁ:
1 °ÓˆÚ›Û·ÌÂ ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎﬁÙËÙ· Î·È ÙË ÊÈÏÔÛÔÊÈÎ‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ· ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË, ÙÈ˜ ÌÂıﬁ‰Ô˘˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÛÂ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÂÈ¯ÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ Î·È ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ËıÈÎ¤˜, ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎ¤˜ ıÂˆÚ›Â˜ ÙÔ˘.

2 ªÂÏÂÙ‹Û·ÌÂ ÎÂ›ÌÂÓ· Ì¤Û· ·ﬁ Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁÙÂÚ· Û˘ÁÁÚ¿ÌÌ·Ù¿ ÙÔ˘, ﬁˆ˜ Ù· ∏ıÈÎ¿ ¡ÈÎÔÌ¿¯ÂÈ·, Ù· ∏ıÈÎ¿
∂˘‰‹ÌÈ·, Ù· ¶ÔÏÈÙÈÎ¿ Î·È ÙË ƒËÙÔÚÈÎ‹, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÂ ı¤Ì·Ù· ËıÈÎ‹˜, ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, ÌÂÏÂÙ‹Û·ÌÂ ÙÈ˜ ·ﬁ„ÂÈ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Â˘‰·ÈÌÔÓ›·, ÙÔ ·Á·ıﬁ, ÙËÓ ·ÚÂÙ‹, ÙË ÊÈÏ›·, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ Ê‡ÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘.
3 °ÓˆÚ›Û·ÌÂ, Â›ÛË˜, Û˘ÁÁ¤ÓÂÈÂ˜ Î·È ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂÈ˜ ÙË˜ ·ÚÈÛÙÔÙÂÏÈÎ‹˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ ·ﬁ Î·È ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˘˜ ÊÈÏÔÛﬁÊÔ˘˜, Î·ıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÎÚÈÙÈÎ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÛÎËıÂ› ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹ ıÂˆÚ›· ÙÔ˘ ·ﬁ ÓÂﬁÙÂÚÔ˘˜
ÊÈÏÔÛﬁÊÔ˘˜.
™ÙËÓ 1Ë ÂÓﬁÙËÙ·:

ª¤Û· ·ﬁ Ù· ∏ıÈÎ¿ ¡ÈÎÔÌ¿¯ÂÈ·, ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁÙÂÚÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ ËıÈÎ‹˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË, ÁÓˆÚ›Û·ÌÂ ÙË ıÂˆÚ›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ «˘¤ÚÙ·ÙÔ ·Á·ıﬁ» Î·È ÁÈ· ÙËÓ «Â˘‰·ÈÌÔÓ›·». ∂ÍÂÙ¿Û·ÌÂ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘ ﬁÙÈ Ë Â˘‰·ÈÌÔÓ›· Â›Ó·È ÙÔ ‡„ÈÛÙÔ ·Á·ıﬁ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏÂ› ÙÔÓ ÛÙﬁ¯Ô, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ «Ù¤ÏÔ˜» ﬁÏˆÓ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈ‰ÈÒÎÔ˘ÌÂ ÁÈ’ ·˘Ùﬁ
ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È ﬁ¯È ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘ÌÂ ¿ÏÏ· ·Á·ı¿.
™ÙË 2Ë ÂÓﬁÙËÙ·:

∂ÍÂÙ¿Û·ÌÂ ÙË ıÂˆÚ›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÂÙ‹ ˆ˜ ÌÂÛﬁÙËÙ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ ‰‡Ô ¿ÎÚ·, ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Î·È ÙËÓ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹, Î·ıÒ˜
Î·È ÙÔÓ ÔÚÈÛÌﬁ ÙË˜ ·ÚÂÙ‹˜ ˆ˜ ¤ÍË˜ ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎ‹˜ Î·È ˆ˜ ÙÂÏÂÈﬁÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ﬁˆ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙ·
∏ıÈÎ¿ ¡ÈÎÔÌ¿¯ÂÈ· Î·È Ù· ∏ıÈÎ¿ ∂˘‰‹ÌÈ· Î·È ÂÈÛËÌ¿Ó·ÌÂ ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎﬁ ÚﬁÏÔ Ô˘ Î·Ù¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ËıÈÎ‹ ıÂˆÚ›· ÙÔ˘.
™ÙËÓ 3Ë ÂÓﬁÙËÙ·:

ªÂÏÂÙ‹Û·ÌÂ ÙÈ˜ ·ﬁ„ÂÈ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ÊÈÏ›· Ô˘ ıÂˆÚÂ›Ù·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ··Ú·›ÙËÙË ÛÙË ˙ˆ‹. ∂ÍÂÙ¿Û·ÌÂ ÙÔÓ ÔÚÈÛÌﬁ
ÙË˜ ÊÈÏ›·˜, ﬁˆ˜ ·˘Ùﬁ˜ ‰›‰ÂÙ·È ÛÙË ƒËÙÔÚÈÎ‹ Î·È Û˘˙ËÙ‹Û·ÌÂ Ù· ÙÚ›· Â›‰Ë ÊÈÏ›·˜ Ô˘ Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜ ıÂˆÚÂ› ﬁÙÈ
·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ﬁˆ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ ∏ıÈÎ¿ ¡ÈÎÔÌ¿¯ÂÈ· Î·È ∏ıÈÎ¿
∂˘‰‹ÌÈ·.
™ÙËÓ 4Ë ÂÓﬁÙËÙ·:

¢ÈÂÚÂ˘Ó‹Û·ÌÂ ÙË ıÂˆÚ›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ﬁÏË Î·È ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ·˘Ù‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Î·È Â›‰·ÌÂ ﬁÙÈ ·ÔÙÂÏÂ› ÙËÓ ˘„ËÏﬁÙÂÚË ÌÔÚÊ‹ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÂÂÈ‰‹ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙﬁ¯Ô ÙË˜ ÙËÓ Â˘‰·ÈÌÔÓ›·. ∂ÍÂÙ¿Û·ÌÂ Ù· ÂÈ¯ÂÈÚ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË Î·È Û‡ÛÙ·ÛË ÙË˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎ›· Î·È ÙËÓ ÎÒÌË, Î·ıÒ˜ Î·È ÙË ÛËÌ·Û›· ÙË˜ Û˘Ì‚›ˆÛË˜ ÌÂ
Û˘Óı‹ÎÂ˜ ÊÈÏ›·˜ Î·È ÔÌﬁÓÔÈ·˜.
™ÙËÓ 5Ë ÂÓﬁÙËÙ·:

∞Ó·Ï‡Û·ÌÂ Ù· ÂÈ¯ÂÈÚ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘, ﬁˆ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ¶ÔÏÈÙÈÎ¿, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ Ù· ÔÔ›· Ë ﬁÏË Â›Ó·È Ì›· Ê˘ÛÈÎ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ·, Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Â›Ó·È Ê‡ÛÂÈ ÔÏÈÙÈÎﬁÓ ˙ÒÔÓ Î·È ·˘Ùﬁ˜ Ô˘ ˙ÂÈ ÂÎÙﬁ˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ú¤ÂÈ Ó·
Â›Ó·È Â›ÙÂ ıËÚ›Ô Â›ÙÂ ıÂﬁ˜. ∂›ÛË˜, ‰È·ÈÛÙÒÛ·ÌÂ ﬁÙÈ Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜ ıÂˆÚÂ› ˆ˜ Ë Ê‡ÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈ·,
ÒÛÙÂ ÌﬁÓÔ ÛÙËÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÎÔÈÓˆÓ›· ÌÈ·˜ ﬁÏË˜ Ó· ÌÔÚÂ› Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹ ÙÔ˘.
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