
∏ ˙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 ÔÏfi-
ÎÏËÚË 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·Ï-
Î›‰·. 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 ν	�ν 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˘ ·ÓÂ-
Í¿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·Ú-
Ó¤·, 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·
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Μαρµάρινη κεφαλή του Αριστοτέλη
(Κοπεγχάγη, Γλυπτοθήκη Ny Carlsberg).

Πλάτων και Αριστοτέλης σε διαλεκτική
αντιπαράθεση. Ανάγλυφο του Λούκα
ντέλα Ρόµπια (Φλωρεντία, περ. 1437-
1439). 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 συζήτη-
σης 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 «Χριστια-
νοί πριν τον Χριστό», σε ορισµένες
περιπτώσεις µάλιστα απεικονίζονται
σε χριστιανικούς ναούς.

∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜
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¤ÚÁ· ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÁÚ·ÌÌ·ÙÂ›·˜. ∂ËÚ¤·ÛÂ ıÂÙÈÎ¿ ÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘
∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›¯Â ÂÈ: Στ	ν πατ�ρα µ	υ 	�ε�λω τ	 «��ν», στ	 δ!σκαλ� µ	υ

τ	 «ε" ��ν». ∆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$ %ασιλε�ας ¤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¤¯È-
ÛÂ 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· ÙÚÈ-
Á˘ÚÈÛÌ¤ÓÔ ·fi ÛÙÔ¤˜, fiÔ˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜, ÔÈ «ÂÚÈ·ÙËÙÈÎÔ›», ÂÚ·ÙÔ‡Û·Ó Û˘˙ËÙÒ-
ÓÙ·˜ ı¤Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Û·Ó. ∆Ô §‡ÎÂÈÔ ÂÍÂÏ›¯ıËÎÂ ÛÂ ·ÓÒÙ·ÙÔ ÓÂ˘Ì·ÙÈ-
Îfi ›‰Ú˘Ì· Î·È ¤‰ˆÛÂ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË Ó· ÁÚ¿„ÂÈ ÂÎÂ› Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi-
ÙÂÚ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘. ∆Ô 323 .Ã., ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ª. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜ Î·ÙË-
ÁÔÚ‹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. √ ∞ÚÈ-
ÛÙÔÙ¤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˘ £Âfi-
ÊÚ·ÛÙÔ˜.

∆· ¤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· ÔÏÈ-
ÙÈÎ¿ 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 ƒËÙÔ-
ÚÈÎ‹ 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˜ ·ÚÂ-
Î‚¿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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Ο Αριστοτέλης θεωρείται πατέρας της
λογικής, η οποία παρέµεινε κύριο
µάθηµα στην εκπαίδευση του Μεσαί-
ωνα και προσελκύει το ενδιαφέρον
µέχρι σήµερα. Λεπτοµέρεια νωπογρα-
φίας του 15ου αι. από τον καθεδρικό
ναό του Le Puy, όπου απεικονίζεται ο
Αριστοτέλης και προσωποποιηµένη η
Λογική.

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

Ο Αριστοτέλης διδάσκει τον Αλέξαν-
δρο. Το 343 π.Χ. ο Αριστοτέλης µετέ-
βη στη µακεδονική αυλή και ανέλαβε
την εκπαίδευση του Αλεξάνδρου
µέχρι το 336 π.Χ. 

«Π�ντες 	νθρωπ�ι τ�� ε�δ�ναι

�ρ�γ�νται ��σει».

(Μετά τα Φυσικά, I 2, 980a 22) 
Η εναρκτήρια πρόταση 

του αριστοτελικού έργου 
Μετά τα Φυσικά.
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ºÈÏÔÛÔÊ›· Î·È Ì¤ıÔ‰Ô˜ 
™ÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË ÔÊÂ›ÏÔ˘ÌÂ ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ÚÈ˙È-
Î¿ 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‹. √ ∞ÚÈ-
ÛÙÔÙ¤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· ıÂˆ-
ÚÔ‡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·ÁˆÁÈ-
Î¤˜ 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¯Ô-
ÏÔ‡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›·. 

∏ 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·‚È-
Î‹ ÁÏÒÛÛ· Î·È ¤ÁÈÓ·Ó Â˘Ú‡Ù·Ù· ÁÓˆÛÙ¿ ÛÙË ÌÂÛ·ÈˆÓÈÎ‹ ¢‡ÛË. ¶ÔÏÏÔ› ÛËÌ·ÓÙÈ-
ÎÔ› 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·ıÔ-
ÚÈÛÙÈÎ¿ 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›·˜. °ÂÓÈ-
ÎfiÙÂÚ·, Ë Â›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË ˘‹ÚÍÂ ÙfiÛÔ Î·Ù·Ï˘ÙÈÎ‹ Ô˘ Ô ·ÚÈÛÙÔÙÂÏÈ-
ÛÌfi˜ 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 £ÂfiÊÈ-
ÏÔ˜ ∫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.

∏ 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‡.
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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.

Ο Άραβας αριστοτελιστής φιλόσοφος
Αβερρόης (1126-1198) σε λεπτοµέ-
ρεια της νωπογραφίας Σχολή των

Αθηνών του Ραφαήλ που βρίσκεται
στα παπικά διαµερίσµατα του Βατικα-
νού (16ος αι.).

Ο Θωµάς Ακινάτης (1225-1274), θεο-
λόγος, φιλόσοφος και άγιος της καθο-
λικής χριστιανικής εκκλησίας, επηρε-
άστηκε βαθύτατα από την αριστοτελι-
κή φιλοσοφία. Στον αναγεννησιακό
αυτό πίνακα που ονοµάζεται Ο θρίαµ-

βος 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 Αβερ-
ρόης (1126-1198). Λεπτοµέρεια τοι-
χογραφίας του Francesco Treni, 14ος
αι. (Πίζα, Αγία Αικατερίνη).



∆Ô ˘¤ÚÙ·ÙÔ ·Á·ıfi Î·È Ë Â˘‰·ÈÌÔÓ›·

∫

Τ� αγαθ� απ�τελε� τ� «τ�λ�ς»1 �λων των πραγµ�των2

Κ!θε τε(νικ) δε�ι�τητα [τ�(νη] και κ!θε γνωστικ) δραστηρι�τητα [�ρευνα],
παρ�µ	ια και κ!θε πρ!�η και κ!θε διαδικασ�α επιλ	γ)ς και πρ	τ�µησης �(ει
για στ�(	 της –κατ! την παραδ	() �λων– κ!π	ι	 αγαθ�3. Σωστ!, επ	µ�νως,
ε�παν για τ	 αγαθ� πως ε�ναι αυτ� π	υ απ	τελε� τ	ν στ�(	 �λων των πραγ-
µ!των4 […] ∆εδ	µ�ν	υ, τ1ρα, �τι υπ!ρ(	υν π	λλ1ν ειδ1ν πρ!�εις5 και π	λ-
λ1ν ειδ1ν τ�(νες και επιστ)µες, δεν µπ	ρε� παρ! να ε�ναι π	λλ! τα τ�λη [	ι
σκ	π	�]2 τ	 τ�λ	ς [	 σκ	π�ς] 6 π.(. της ιατρικ)ς ε�ναι η υγε�α, της ναυπηγικ)ς
τ	 πλ	�	, της στρατηγικ)ς η ν�κη, της δια(ε�ρισης τ	υ σπιτικ	3 	 πλ	3τ	ς […]
Αν λ	ιπ�ν πρ!γµατι υπ!ρ(ει κ!π	ι	 τ�λ	ς σε �λες τις πρ!�εις µας, �να τ�λ	ς
π	υ τ	 θ�λ	υµε γι’ αυτ� τ	 �δι	 και �λα τα !λλα για (!ρη τ	υ7, και αν δεν επι-
δι1κ	υµε τ	 καθετ� για (!ρη κ!π	ι	υ !λλ	υ πρ!γµατ	ς (γιατ� τ�τε θα �τ!-
ναµε, %�%αια, στ	 !πειρ	, µε απ	τ�λεσµα η επιθυµ�α και η πρ	σπ!θει! µας να
ε�ναι κεν) περιε(	µ�ν	υ και µ!ταιη), ε�ναι �ανερ� �τι αυτ� τ	 τ�λ	ς ε�ναι τ	
αγαθ�, και µ!λιστα τ	 υπ�ρτατ	 αγαθ�8. ∆ε θα πρ�πει τ�τε να π	3µε �τι η
γν1ση αυτ	3 τ	υ υπ�ρτατ	υ αγαθ	3 �(ει µια ιδια�τερη %αρ3τητα για τη �ω)
µας, και �τι σαν τ	��τες π	υ �(	υµε τ	ν συγκεκριµ�ν	 στ�(	, πετυ(α�ν	υµε
και εµε�ς µ�σω αυτ	3 ευκ	λ�τερα και απ	τελεσµατικ�τερα τ	 πρ�π	ν;

(%Αριστ�τ�λης, %Ηθικ! Νικ	µ!(εια, Α, 1094a 1-3, Α, 1094a 6-9 και A, 1094a 18-24)

KEIMENO

™ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ı· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ ËıÈÎ¤˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂÈ˜ ÙÔ˘ AÚÈÛÙÔÙ¤ÏË. £· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘ÌÂ ÙË ıÂˆ-

Ú›· 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¿. 

∂ ¡ O ∆ ∏ ∆ ∞ 1Ë

Κεφαλή του Αριστοτέλη, ρωµαϊκό αντί-
γραφο της εποχής του αυτοκράτορα
Κλαύδιου, από ανδριάντα της εποχής
του φιλοσόφου (Βιέννη, Μουσείο Ιστο-
ρίας της Τέχνης).

«ε0η 	ν 1 ε2δαιµ�ν4α 5ω6ς τελε4-

ας 7ν�ργεια κατ’ 9ρετ:ν τελε4αν».

Ηθικ! Ευδ)µια, Α, 1219α 38-39

Μεσαιωνικό χειρόγραφο των Ηθικών

Νικοµαχείων του Αριστοτέλη.



√ ∞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‹˜ (%�	ς <π	λαυστικ�ς, %�	ς

π	λιτικ�ς και %�	ς θεωρητικ�ς) Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÙÚfiÔÈ ˙ˆ‹˜ Ì¤Û· ÛÙËÓ
ÎÔÈÓˆÓ›·. 

√ ∞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‹.

∫¿ıÂ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ‰ÂÍÈfiÙËÙ·… Î¿ÔÈÔ ·Á·ıfi: ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ·ÚÎÙ‹ÚÈ· Úfi-
Ù·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.

∆Ô ·Á·ıfi… ÙÔ ÛÙfi¯Ô fiÏˆÓ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ: Ë ËıÈÎ‹ Â›Ó·È Ë ÂÈÛÙ‹ÌË Ô˘ ÂÍÂ-
Ù¿˙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= >ριστ	ν) Î·È Ò˜ ·˘Ùfi ÌÔÚÂ›
Ó· ÂÈÙÂ˘¯ıÂ›. 

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› ÌÔ-
ÚÔ‡Ó Ó· ¯ˆÚÈÛÙÔ‡Ó ÛÂ ‰‡Ô Î·ÙËÁÔÚ›Â˜: ÚÒÙÔÓ, Û’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÈ‰ÈÒ-
ÎÔ˘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›·).

∆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 (?ντελ�(εια). 

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·˜. 
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ΓΛ Ω Σ Σ A Ρ Ι O

∞°∞£√: το ηθικά κατ’ εξοχήν
καλό.

∞°∞£√™: γενναίος, ανδρείος,
ευγενής ως προς την κατα-
γωγή.

∂À¢∞πª√¡π∞: ο τελικός σκο-
πός της ζωής των ανθρώ-
πων είναι η ευδαιµονία. 
Η ευδαιµονία είναι ενέρ-
γεια της ψυχής σύµφωνα
µε την αρετή (ψυ��ς �ν�ρ-

γεια κατ’ �ρετ ν τελε�αν).

∆∂Ã¡∏: ανθρώπινη δραστη-
ριότητα που στηρίζεται σε
γνώσεις και κατάκτηση
τεχνικής.

Ο βυζαντινός λόγιος και αριστοτελι-
στής Θεόδωρος Γαζής· σελίδα βιβλίου
που περιέχει τη λατινική µετάφραση
της έργου Φυσική Ακρόασις του Αρι-
στοτέλη που τύπωσε ο ίδιος ο Γαζής το
1756.

Τζιορτζιόνε, Οι τρεις φιλόσοφοι (γύρω
στα 1506). Οι τρεις µορφές θεωρείται
ότι απεικονίζουν το κύρος της αρχαί-
ας σκέψης, τους συλλογισµούς των
Αράβων αριστοτελικών και την εµπει-
ρική-νατουραλιστική θεώρηση της
νεότερης φιλοσοφίας.



∆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‹».

∆∆ÚÚÂÂÈÈ ˜̃   ÂÂ ››ÓÓ··ÈÈ   ÔÔÈÈ   ÎÎ˘̆ÚÚÈÈfifiÙÙÂÂÚÚÔÔÈÈ   ÙÙÚÚfifiÔÔÈÈ   ˙̇ ˆ̂‹‹˜̃

Με κριτ)ρι	 τις µ	ρ��ς µε τις 	π	�ες �	υν τη �ω) τ	υς 	ι !νθρωπ	ι, 	 π	λ3ς κ�σµ	ς,

	ι πι	 (	ντρ	κ	µµ�ν	ι δηλαδ) !νθρωπ	ι, �α�νεται �τι θεωρ	3ν αγαθ� και ευδαι-

µ	ν�α (πρ!γµα, �υσικ!, απ	λ3τως αναµεν�µεν	) την ηδ	ν)2 αυτ�ς ε�ναι 	 λ�γ	ς

π	υ 	ι !νθρωπ	ι αυτ	� πρ	τιµ	3ν τη �ω) των απ	λα3σεων. Τρεις ε�ναι, πρ!γµατι,

	ι κυρι�τερ	ι τρ�π	ι �ω)ς: �νας αυτ�ς π	υ ε�παµε µ�λις τ1ρα, �νας !λλ	ς �ταν η

�ω) ε�ναι στην υπηρεσ�α της π�λης και �νας τρ�τ	ς �ταν η �ω) ε�ναι α�ιερωµ�νη στη

σπ	υδ) και στη µελ�τη.

(%Αριστ�τ�λης, %Ηθικ! Νικ	µ!(εια, Α, 1095b 14-19)

∏ Â˘‰·ÈÌÔÓ›· Â ›Ó·È  ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·Á·ıfi

Γενικ! 	ν	µ!�	υµε τελικ� τ	 αγαθ� π	υ επιλ�γεται π!ντ	τε γι’ αυτ� π	υ ε�ναι τ	

�δι	 και π	τ� για (!ρη κ!π	ι	υ !λλ	υ αγαθ	3. Dνα τ�τ	ι	 αγαθ� ε�ναι κατ! τη

γν1µη �λων ανε�α�ρετα η ευδαιµ	ν�α, γιατ� αυτ)ν επιλ�γ	υµε π!ντ	τε γι’ αυτ� π	υ

ε�ναι η �δια και π	τ� για (!ρη κ!π	ι	υ !λλ	υ αγαθ	3, εν1 την τιµ), την ηδ	ν), τη

διαν	ητικ) δραστηρι�τητα και γενικ! κ!θε αρετ) τις επιλ�γ	υµε, %�%αια, και γι’

αυτ� π	υ ε�ναι (γιατ�, ακ�µα και αν δεν πρ	�κυπτε καν�να !λλ	 ��ελ	ς απ� αυτ�ς,

εµε�ς θα τις επιλ�γαµε), τις επιλ�γ	υµε �µως και για (!ρη της ευδαιµ	ν�ας, επειδ)

θεωρ	3µε �τι µ�σω αυτ1ν θα γ�ν	υµε ευδα�µ	νες. Την ευδαιµ	ν�α �µως κανε�ς δεν

την επιλ�γει για (!ρη αυτ1ν, 	3τε –γενικ!– για (!ρη 	π	ι	υδ)π	τε !λλ	υ αγαθ	3.

(%Αριστ�τ�λης, %Ηθικ! Νικ	µ!(εια, Α, 1097a 30-1097b 8)
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Αριστοτέλης, Θεόφραστος, Στράτων,
∆ηµοσθένης. Παράσταση από τη
ζωφόρο των Προπυλαίων του Πανε-
πιστηµίου Αθηνών, όπου εικονίζεται
ο Αριστοτέλης µε τους µαθητές του
σε µια σκηνή µαθήµατος ανατοµίας
(λεπτοµέρεια, 19ος αι.).

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 διανθί-
στηκε µε λεπτοµέρειες στον ελληνι-
στικό και µεσαιωνικό θρύλο, όπως
φαίνεται στη µεσαιωνική απεικόνιση
του Αλεξάνδρου ως εξερευνητή του
θαλάσσιου βυθού (Λονδίνο, Βρετανι-
κή Βιβλιοθήκη).

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



¶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¤˜;

√ ∞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‹;  

∆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); 

¶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˜; 

√ ∞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˘˜ ÊÈÏÔ-
ÛfiÊÔ˘˜, fiˆ˜ Ï.¯. ÙÔ˘˜ ¶ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ™ÔÊÈÛÙ¤˜, Î·È Ó· ‚ÚÂ›ÙÂ ÔÈÔ˘˜
·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ fiÚÔ˘˜ ·˘ÙÔ› ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó;

£EM∞ °I∞ ™YZHTH™H ◊ °P∞¶TH EP°∞™I∞
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Η παραµυθία της φιλοσοφίας, έργο
του µεσαιωνικού φιλοσόφου Βοήθι-
ου, ο οποίος αναφέρει ότι του παρου-
σιάστηκε η φιλοσοφία σε µορφή
γυναίκας. Εδώ από έκδοση µεγάλου
σχήµατος του 15ου αι., όπου στο
φόρεµα της γυναίκας είναι κεντηµέ-
να τα ονόµατα των επτά ελευθέριων
τεχνών που σχηµάτιζαν το βασικό
πρόγραµµα σπουδών του µεσαιωνι-
κού πανεπιστηµίου (αριθµητική, µου-
σική, γεωµετρία, αστρονοµία, γραµ-
µατική, ρητορική και λογική).

ΓΛ Ω Σ Σ Α Ρ Ι O

∆∂§∂√§√°π∞: η διδασκαλία
για τη σκοπιµότητα του
κόσµου και των φαινοµέ-
νων του, σύµφωνα µε την
οποία όλα στη φύση λει-
τουργούν σκόπιµα. Κύριος
εκπρόσωπος της τελεολο-
γικής θεώρησης του
κόσµου είναι ο Αριστοτέ-
λης, που υποστήριξε ότι η
φύση δεν κάνει τίποτε
άσκοπα (��δ�ν µ�την

π�ιε�), καθετί που γίνεται,
γίνεται για κάποιο σκοπό
και υπάρχει κάποιος σκο-
πός (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 ανθρώ-
που είναι η ευδαιµονία.

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



∏ ·ÚÂÙ‹ Â›Ó·È ÌÂÛfiÙËÙ·

∫∂πª
∂¡O

Αρετ", µεσ�τητα και ακρ�τητες1

Τ	 λ!θ	ς γ�νεται µε π	λλ	3ς τρ�π	υς (γιατ� τ	 κακ� και τ	 !πειρ	 π!νε µα��,
�πως δ�δασκαν 	ι Πυθαγ�ρει	ι, εν1 τ	 καλ� π!ει µα�� µε τ	 πεπερασµ�ν	),
τ	 σωστ� �µως γ�νεται µε �ναν µ�ν	 τρ�π	 (γι’ αυτ� και τ	 πρ1τ	 ε�ναι ε3κ	-
λ	, εν1 τ	 !λλ	 ε�ναι δ3σκ	λ	: ε�ναι ε3κ	λ	, πρ!γµατι να απ	τ3(εις στ	ν
στ�(	 σ	υ και ε�ναι δ3σκ	λ	 να τ	ν πετ3(εις)2 να γιατ� η υπερ%	λ) και η �λλει-
ψη ε�ναι (αρακτηριστικ! της κακ�ας και η µεσ�τητα της αρετ)ς: «καλ	� µε
�ναν µ�ν	 τρ�π	, κακ	� µε (�λι	υς τ�σ	υς τρ�π	υς»2. Η αρετ) λ	ιπ�ν ε�ναι µια
��η3, π	υ α) επιλ�γεται ελε3θερα απ� τ	 !τ	µ	, %) %ρ�σκεται στ	 µ�σ	ν, στ	
µ�σ	ν �µως τ	 «σε σ(�ση πρ	ς εµ!ς»42 τ	 µ�σ	ν αυτ� καθ	ρ��εται απ� τη
λ	γικ) –πι	 συγκεκριµ�να, απ� τη λ	γικ), πιστε3ω, π	υ καθ	ρ��ει 	 �ρ�νιµ	ς
!νθρωπ	ς52 ε�ναι µεσ�τητα µετα�3 δ3	 κακι1ν, π	υ η µ�α %ρ�σκεται απ� την
πλευρ! της υπερ%	λ)ς και η !λλη απ� την πλευρ! της �λλειψης62 και ακ�µη
µε τ	 ν�ηµα �τι 	ρισµ�νες κακ�ες απ	τελ	3ν �λλειψη και !λλες π!λι υπερ%	-
λ) σε σ(�ση µε αυτ� π	υ πρ�πει, ε�τε στα π!θη ε�τε στις πρ!�εις, εν1 η αρετ)
και %ρ�σκει και επιλ�γει τ	 µ�σ	ν. Απ� την !π	ψη λ	ιπ�ν της 	υσ�ας της, και
�σ	 µας ενδια��ρει 	 	ρισµ�ς της �3σης της, η αρετ) ε�ναι µεσ�τητα, απ� την
!π	ψη �µως τ	υ σωστ	3 και τ	υ !ριστ	υ ε�ναι, ασ�αλ1ς, κ!τι π	υ %ρ�σκεται
στ	 ψηλ�τερ	 σκαλ�7.

(%Αριστ�τ�λης, %Ηθικ! Νικ	µ!(εια, Β, 1106b 27-1107a 8)

KEIMENO

™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‹˜ ̂ ˜ «¤ÍÂˆ˜ ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎ‹˜» Î·È ̂ ˜ ÙÂÏÂÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ̄ ·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ı· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘ÌÂ ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈ-

Îfi ÚfiÏÔ Ô˘ ·˘Ù‹ Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÔÙÂÏÈÎ‹ ËıÈÎ‹.

∂ ¡ O ∆ ∏ ∆ ∞ 2Ë

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.

Αλληγορία της αρετής και της κακίας
(Paolo Veronese, Η εκλογή του Ηρα-

κλή, 1580).

«Μεσ=της 7στ>ν 1 9ρετ:, κατ?

δ@ τA 	ριστ�ν κα> τA εB 9κρ=-

της».
(Αριστ�τ�λης,

Ηθικ! Νικ	µ!(εια, B, 1107a8)



∆Ô ‚·ÛÈÎfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ Â˘‰·›ÌÔÓÔ˜ ‚›Ô˘ Â›Ó·È Ë Û˘ÌÌfiÚÊˆÛË ÙË˜ „˘¯È-
Î‹˜ 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˘ ·ÓıÚÒ-
Ô˘. ™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˜.  

∆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˘˜. 

∏ ·ÚÂÙ‹ ÏÔÈfiÓ Â›Ó·È ÌÈ· ¤ÍË Ô˘ ÂÈÏ¤ÁÂÙ·È ÂÏÂ‡ıÂÚ· ·fi ÙÔ ¿ÙÔÌÔ: Ô ∞ÚÈ-
ÛÙÔÙ¤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‹ ÂÈ-
ÏÔÁ‹), ÛÂ ÌÈ· Û˘Ó‹ıÂÈ· Ô˘ ÂÈÏ¤ÁÂÙ·È ÂÏÂ‡ıÂÚ· ·fi ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. √È ·ÚÂ-
Ù¤˜ Â›Ó·È ¤ÍÂÈ˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È fiÌˆ˜ fiÏÂ˜ ÔÈ ¤ÍÂÈ˜ ·ÚÂÙ¤˜, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ fiÛÂ˜ ÎÚ›ÓÔ-
ÓÙ·È ¿ÍÈÂ˜ Â·›ÓÔ˘. 

…‚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· ÚÔ-
ÙÈÌ‹ÛÔ˘ÌÂ, ¤¯Ô˘ÌÂ ÂÈı˘Ì›Â˜ È· Û‡ÌÊˆÓÂ˜ ÌÂ ÙË ‰È·ÓÔËÙÈÎ‹ ÂÚÁ·Û›· Î·È ÙË
‰È·‚Ô‡ÏÂ˘Û‹ Ì·˜.

√ ÊÚfiÓÈÌÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜: Ô ÊÚfiÓÈÌÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ Ú¿ÙÙÂÈ Û‡Ì-
ÊˆÓ· 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. 

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˜. 

∂›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›Ï-
ÏÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÈ˜ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂÈ˜ Î·È Ù· ÚfiÛˆ·, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ·Ú¿ÏÏË-
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∆ιάγραµµα του Ν. Hartmann (Κ. ∆.
Γεωργούλης, Αριστοτέλης ο Σταγιρί-

της, Θεσσαλονίκη 1962, σελ. 346).

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 µεσό-

τητα, αποτελεί αξιολογική κορύφω-
ση. ∆εν είναι µια «χρυσή µετριότη-
τα, που προκύπτει ως συµβιβασµός
αντιτιθέµενων ροπών, αλλά η δυνα-
µική σύνθεση και η υπέρβασή τους,

δηλ. η ηθική τελειότητα, και γι’
αυτό δεν επιδέχεται ούτε υπερβο-

λή ούτε έλλειψη». 

(Κ. Σ. Κατσιµάνης, Πλάτων και 

Αριστοτέλης, εκδ. Gutenberg, 
Αθήνα 2001, σελ. 231)

«Στη σωφροσύνη και την ανδρεία
δεν υπάρχει υπερβολή και έλλει-
ψη, γιατί η µεσότητα είναι, κατά

κάποιο τρόπο, ακρότητα».

(Αριστοτέλης, Ηθ. Νικ., 1107a 22-23)



ÏÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ (1), Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÂÓ·ÔÙ›ıÂÙ·È ÛÙÔÓ ÊÚfiÓÈÌÔ ¿ÓıÚˆÔ Ó· ÙËÓ Î·ıÔ-
Ú›ÛÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Î¿ıÂ ÊÔÚ¿.
∞fi ÙËÓ ¿Ô„Ë… ÛÙÔ „ËÏfiÙÂÚÔ ÛÎ·Ï› (µεσ�της ?στ$ν G <ρετ), κατH δI τ= >ρι-

στ	ν κα$ τ= ε" <κρ�της): Ë ÌÂÛfiÙËÙ·, ·fi ·ÍÈÔÏÔÁÈÎ‹ ‰ËÏ. ¿Ô„Ë, Á›ÓÂÙ·È Î·È
·˘Ù‹ ·ÎÚfiÙËÙ·, ‰ËÏ. Î¿ÙÈ ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ.

∏ ÌÂÛfiÙËÙ· ‰ÂÓ Â ›Ó·È  Ë  ›‰ È·  Á È·  fiÏÔ˘˜

Τ	 µ�σ	ν �µως τ	 σε σ(�ση πρ	ς εµ!ς δε θα τ	 	ρ�σ	υµε �τσι2 γιατ� αν για �να !τ	µ	

ε�ναι π	λ3 τ	 να �!ει δ�κα «µερ�δες» και λ�γ	 να �!ει δ3	, δεν θα πει πως 	 πρ	-

π	νητ)ς θα 	ρ�σει ��ι «µερ�δες», γιατ� και αυτ) η π	σ�τητα µπ	ρε� να ε�ναι π	λλ)

γι’ αυτ�ν π	υ θα τη �!ει ) λ�γη: λ�γη για �ναν Μ�λωνα, π	λλ) για τ	ν αρ(!ρι	 στη

γ3µναση. Τ	 �δι	 ισ(3ει και στ	 τρ��ιµ	 ) την π!λη. Συµπ�ρασµα: J ειδ)µ	νας απ	-

�ε3γει την υπερ%	λ) ) την �λλειψη και ψ!(νει να %ρει τ	 µ�σ	ν2 αυτ� ε�ναι η τελικ)

τ	υ πρ	τ�µηση – �υσικ! �(ι τ	 µ�σ	ν τ	 σε σ(�ση πρ	ς τ	 πρ!γµα, αλλ! τ	 σε σ(�ση

πρ	ς εµ!ς.

(%Αριστ�τ�λης, %Ηθικ! Νικ	µ!(εια, Β, 1106a 36-1106b 7)

∏ ÌÂÛfiÙËÙ· ‰Â ‚Ú›ÛÎÂÈ  ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÛÂ Î¿ıÂ Ú¿ÍË Î·È  ÛÂ Î¿ıÂ ¿ıÔ˜

Εν π!ση περιπτ1σει η θεωρ�α αυτ) της µεσ�τητας δε %ρ�σκει ε�αρµ	γ) σε κ!θε

πρ!�η και σε κ!θε π!θ	ς2 υπ!ρ(	υν, πρ!γµατι, π!θη π	υ )δη η λ��η π	υ τα δηλ1-

νει ��ρνει στ	 µυαλ� µας κ!τι αρνητικ� και τιπ	τ�νι	, π.(. επι(αιρεκακ�α, αδια-

ντρ	πι!, �θ�ν	ς, και στην περ�πτωση των πρ!�εων: µ	ι(ε�α, κλεψι!, ��ν	ς2 γιατ�

�λα αυτ! –και �σα !λλα τ�τ	ια– τα λ�µε µε τη %ε%αι�τητα �τι ε�ναι αρνητικ! και

τιπ	τ�νια τα �δια και �(ι η υπερ%	λ) ) η �λλειψ) τ	υς. ∆εν υπ!ρ(ει, λ	ιπ�ν, περ�-

πτωση να κ!νει π	τ� κανε�ς τ	 σωστ� σε σ(�ση µε αυτ!2 αυτ! ε�ναι π!ντ	τε λ!θ	ς.

(%Αριστ�τ�λης, %Ηθικ! Νικ	µ!(εια, Β, 1107a 8-15)

∆ÚÂÈ˜  ‚·ÛÈÎÔ›  ÙÚfiÔÈ  Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜

Φ!νηκε λ	ιπ�ν καθαρ! πως τρεις %ασικ	� τρ�π	ι συµπερι�	ρ!ς υπ!ρ(	υν: δ3	

λανθασµ�ν	ι (κακ�ες), 	 �νας της κατηγ	ρ�ας της υπερ%	λ)ς και 	 !λλ	ς της κατη-

γ	ρ�ας της �λλειψης, και µ�α αρετ), η µεσ�τητα. Και 	ι τρεις τ	υς %ρ�σκ	νται κατ!

�ναν τρ�π	 σε αντ�θεση µετα�3 τ	υς: τα δ3	 !κρα πρ	ς τ	 µ�σ	ν και µετα�3 τ	υς,

και τ	 µ�σ	ν πρ	ς τα δ3	 !κρα. Lπως τ	 �σ	 ε�ναι µεγαλ3τερ	 σε σ(�ση πρ	ς τ	

µικρ�τερ	 και µικρ�τερ	 σε σ(�ση πρ	ς τ	 µεγαλ3τερ	, �τσι 	ι µεσ�τητες απ	τελ	3ν

υπερ%	λ) σε σ(�ση πρ	ς την �λλειψη και �λλειψη σε σ(�ση πρ	ς την υπερ%	λ) τ�σ	

στα π!θη �σ	 και στις πρ!�εις.
(%Αριστ�τ�λης, %Ηθικ! Νικ	µ!(εια, Β, 1108b 11-19)
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ΓΛ Ω Σ Σ Α Ρ Ι O

∞ƒ∂∆∏: η αρετή είναι ��ις
πρ�αιρετικ�, δηλαδή µια
µόνιµη κατάσταση και διά-
θεση της ψυχής που στη-
ρίζεται 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 διανοητι-
κές 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 ��ω):

εθισµός, συνήθεια.
∏£π∫∂™ ∞ƒ∂∆∂™: οι ηθικές

αρετές σχετίζονται µε τα
πάθη και τις πράξεις του
ανθρώπου και είναι απο-
τέλεσµα 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� �σ�ν.
¶ƒ√∞πƒ∂™π™ (�ρε�ις ��υλευ-

τικ�): η ορθολογική επιλο-
γή µιας συγκεκριµένης
πράξης, η οποία γίνεται
ελεύθερα και προκαλείται
από επιθυµία και βούληση.

À¶∂ƒµ√§∏: τ� πλε��ν (!π�ρ
+ ��#λ�µαι).

À¶∂ƒµ√§∏ ∫∞π ∂§§∂πæ∏: η
αρετή είναι µεσότητα
µεταξύ δύο λανθασµένων
τρόπων (κακιών), της
υπερβολής και της έλλει-
ψης. Η υπερβολή και η
έλλειψη είναι κακίες που
νοούνται στο ηθικό πεδίο
ως ηθικές µειονεξίες.

ºƒ√¡πª√™: σώφρων, συνε-
τός, αυτός που διαθέτει
φρόνηση και φρονιµάδα.



¶Ò˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜ ÙËÓ ·ÚÂÙ‹; ¢ÒÛÙÂ ÙÔ ·ÓÙÒÓ˘ÌÔ ÙË˜ Ï¤ÍË˜ ·˘Ù‹˜.

∆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; 

¶ÔÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ÙÚÂÈ˜ ÙÚfiÔÈ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ô ∞ÚÈ-
ÛÙÔÙ¤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·˜;

™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‹;

°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·;

™ÙÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ (1) Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔÓ ·ıÏËÙ‹ ª›ÏˆÓ·, ÁÓˆ-
ÛÙfi ·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; 

¢π∞£∂ª∞∆π∫∏ ∂ƒ°∞™π∞

£EM∞ °I∞ ™YZHTH™H ◊ °P∞¶TH EP°∞™I∞

4

3

2

1

EPøTH™EI™ –  EP°∞™IE™

∂ ¡ O ∆ ∏ ∆ ∞ 2Ë 93
Η αρετή είναι µεσότητα

«Οι αληθινές λοιπόν θεωρίες είναι
χρησιµότατες όχι µόνο για την από-
κτηση γνώσης, αλλά και για τη ζωή·
γιατί αν συµφωνούν µε τα πράγµα-
τα, γίνονται πιστευτές, και έτσι παρα-
κινούν αυτούς που τις καταλαβαί-
νουν να ζουν σύµφωνα µε αυτές».

(Αριστοτέλης, Ηθικά Νικοµάχεια, 
Κ, 1, 1172b 3-7)

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΡΕΤΩΝ (Dπ�γρα�:)
Υπερβολή Έλλειψη Μεσότητα

�ργιλ=της 9ναλγησ4α πρα=της
θρασ�της δειλ4α 9νδρε4α

9ναισEυντ4α κατ�πληGις α�δHς
9κ�λασ4α 9ναισθησ4α σω�ρ�σ�νη

�θ=ν�ς 9νHνυµ�ν ν�µεσις
κ�ρδ�ς 5ηµ4α δ4και�ν
9σωτ4α 9νελευθερ4α 7λευθερι=της

9λα5�νε4α ε�ρωνε4α 9λ:θεια
κ�λακε4α 9π�Eθεια �ιλ4α
9ρ�σκεια α2θ�δεια σεµν=της

τρυ�ερ=της κακ�π�θεια καρτερ4α
Eαυν=της µικρ�ψυE4α µεγαλ�ψυE4α

δαπανηρ4α µικρ�πρ�πεια µεγαλ�πρ�πεια
παν�υργ4α ε2:θεια �ρ=νησις

%Αριστ�τ�λης, %Ηθικ! ΕMδ)µια, Α, 1221a 1-10

«JΕστιν Lρα 1 9ρετM NGις πρ�-

αιρετικM, 7ν µεσ=τητι �Bσα τO6

πρAς 1µPς».

(Αριστοτέλης, Ηθικά Νικοµάχεια, 
Β, 1106b36-1107a1)

«Κα> 1 πρ�α4ρεσις Rν εSη T�υ-

λευτικ: UρεGις τVν 7�’ 1µWν».

(Αριστοτέλης, Ηθικά Νικοµάχεια

1113a 10-11)

Benzamin West, Η εκλογή του Ηρα-

κλή, 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.



∏ ÊÈÏ›· Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹

∫

& �ρισµ�ς της 'ιλ�ας1

Ας π	3µε τ1ρα π	ι	υς αγαπ	3ν 	ι !νθρωπ	ι και θ�λ	υν να τ	υς �(	υν
��λ	υς τ	υς και π	ι	υς µισ	3ν2, καθ1ς και για π	ι	ν λ�γ	3 –α�	3 �µως
πρ1τα δ1σ	υµε τ	ν 	ρισµ� της �ιλ�ας και της αγ!πης. Ας δε(θ	3µε, λ	ιπ�ν,
�τι αγαπ1 κ!π	ι	ν και θ�λω να τ	ν �(ω ��λ	 µ	υ θα πει θ�λω γι’ αυτ�ν καθε-
τ� π	υ τ	 θεωρ1 καλ�, �(ι για να κερδ�σω κ!τι 	 �δι	ς, αλλ! απ	κλειστικ! για
(!ρη εκε�ν	υ2 κ!νω µ!λιστα και �,τι µπ	ρ1 για να απ	κτ)σει αυτ! τα καλ!
εκε�ν	ς4. Φ�λ	ς ε�ναι τ	 πρ�σωπ	 π	υ αγαπ! µε τ	ν �δι	 τρ�π	 π	υ ε�παµε και
αγαπι�ται µε τ	ν �δι	 τρ�π	: �σ	ι πιστε3	υν �τι η σ(�ση τ	υς ε�ναι αυτ	3 τ	υ
ε�δ	υς, θεωρ	3ν �τι ε�ναι ��λ	ι5. Με �λα αυτ! να τα �(	υµε δε(τε�, καταλ)-
γ	υµε πια –υπ	(ρεωτικ!– στ	 �τι ��λ	ς ε�ναι αυτ�ς π	υ (α�ρεται µε τα καλ!
και λυπ!ται µε τα δυσ!ρεστα π	υ συµ%α�ν	υν στ	ν ��λ	 τ	υ – και αυτ� �(ι
για καν�να !λλ	 λ�γ	 παρ! µ�ν	 για (!ρη εκε�ν	υ6.

(%Αριστ�τ�λης, Ρητ	ρικ), Β, 1380b 35-1381a 10)

KEIMENO

™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˘˜.

∂ ¡ O ∆ ∏ ∆ ∞ 3Ë

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

Η Ρητορική του Αριστοτέλη σε λατινι-
κό χειρόγραφο. Στο έργο αυτό ο Αρι-
στοτέλης 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 γενικό-
τερα για τα πάθη των ανθρώπων.



™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. 

∞˜ 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· �ιλεWν (�ιλ�ω, -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».

∫·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 �ιλ:σεις), ÛÙÔ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ ÙË˜ ·Á¿Ë˜ (·Ú¯.: τA �ιλητ=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 Eρ:-

σιµ�ν), ÊÈÏ›· ÁÈ· ÙËÓ Â˘¯·Ú›ÛÙËÛË (δι? τA 1δ�) Î·È ÊÈÏ›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÂÙ‹ (δι? τA

9γαθ=ν). 

∞˜ ‰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 ·ÓıÚÒ-
ˆÓ), ·ÔÙÂÏÂ› fiÌˆ˜ ÙË ‚¿ÛË Î·È ÁÈ· Ù· ÙÚ›· Â›‰Ë ÊÈÏ›·˜. 

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·. 

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˘.
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Η φιλία είναι εντελώς απαραίτητη για τη ζωή

Έκδοση της Ρητορικής του Αριστοτέ-
λη του 1581.

Το χρέος της λατινικής µεσαιωνικής
φιλοσοφίας στους Έλληνες και Άρα-
βες προδρόµους της φαίνεται σε αυτή
τη µικρογραφία χειρογράφου µε τον
Αβερόη (αριστερά) και τον Πορφύριο.

«Τ�Zς µ@ν �4λ�υς [�ελεWν, τ�Zς

δ’ 7Eθρ��ς Tλ�πτειν».

(Σιµωνίδης, στο Πλάτων, Πολιτεία, Α,
336a 2-3 και 334b 3-9)



∫·Ó¤Ó·˜ ‰Â ı· Â¤ÏÂÁÂ Ó· ˙Â È  ‰ ›¯ˆ˜ Ê›ÏÔ˘˜ 

[Η �ιλ�α ε�ναι…] αρετ) ) πρ	ϋπ	θ�τει την αρετ), και επιπλ�	ν ε�ναι εντελ1ς απα-

ρα�τητη για τη �ω). Πραγµατικ!, καν�νας δε θα επ�λεγε να �ει δ�(ως ��λ	υς, κι ας

ε�(ε �λα τα υπ�λ	ιπα αγαθ!. Ακ�µη και 	ι πλ	3σι	ι !νθρωπ	ι, �πως και αυτ	� π	υ

�(	υν α�ι1µατα και ε�	υσ�α, �(	υν –�λ	ς 	 κ�σµ	ς τ	 πιστε3ει– ιδια�τερα µεγ!λη

αν!γκη απ� ��λ	υς. Αλ)θεια, π	ι	 τ	 ��ελ	ς �λης αυτ)ς της καλ)ς τ	υς κατ!στα-

σης, αν δεν υπ!ρ(ει η δυνατ�τητα της ευεργεσ�ας, η 	π	�α γ�νεται κατ! κ3ρι	 λ�γ	

και στην πι	 α�ι�παινη µ	ρ�) της πρ	ς τ	υς ��λ	υς; Και απ� την !λλη, π1ς θα µπ	-

ρ	3σε �λη αυτ) η καλ) κατ!σταση να διατηρηθε� και να δια�υλα(θε� δ�(ως τ	υς

��λ	υς; Γιατ� �σ	 µεγαλ3τερη ε�ναι, τ�σ	 επισ�αλ�στερη ε�ναι. Αλλ! και στη �τ1-

(εια και στις !λλες δυστυ(�ες της �ω)ς 	ι !νθρωπ	ι θεωρ	3ν τ	υς ��λ	υς ως τ	 µ�ν	

κατα�3γι	.
(%Αριστ�τ�λης, %Ηθικ! Νικ	µ!(εια, Θ, 1155a 1-12)

∆Ô ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ ÙË˜ ·Á¿Ë˜

Pσως �µως τα πρ!γµατα θα γ�ν	νταν σα��στερα σε σ(�ση µε τ	 θ�µα αυτ�, αν

πρ1τα γνωρ��αµε π	ι	 ε�ναι ακρι%1ς τ	 αντικε�µεν	 της αγ!πης, αυτ� π	υ γενν!ει

τη �ιλ�α. Γιατ� δε �α�νεται να κινε� την αγ!πη και να γενν!ει τη �ιλ�α τ	 καθετ�,

παρ! µ�ν	 αυτ� π	υ ε�ναι !�ι	 να αγαπηθε� και να πρ	καλ�σει τη �ιλ�α, και τ�τ	ι	

θεωρε�ται πως ε�ναι τ	 αγαθ�, τ	 ευ(!ριστ	, και τ	 (ρ)σιµ	.
(%Αριστ�τ�λης, %Ηθικ! Νικ	µ!(εια, Θ, 1155b 17-21)

ºÈÏ›· Á È· ÙË ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ· Î·È  ÊÈÏ ›· Á È· ÙËÓ Â˘¯·Ú›ÛÙËÛË

Αυτ	� λ	ιπ�ν π	υ αγαπ	3ν 	 �νας τ	ν !λλ	ν και γ�ν	νται ��λ	ι για τη (ρησιµ�τητα,

δεν αγαπ	3ν τ	ν !λλ	ν καθεαυτ�ν, αλλ! για τ	 αγαθ� π	υ µπ	ρε� να π!ρ	υν απ�

αυτ�ν. Τ	 �δι	 και στην περ�πτωση π	υ 	ι !νθρωπ	ι αγαπ	3ν 	 �νας τ	ν !λλ	ν και

γ�ν	νται ��λ	ι για (!ρη της ευ(αρ�στησης2 πραγµατικ!, 	ι !νθρωπ	ι αγαπ	3ν τ	υς

(αριτ	λ�γ	υς �(ι για τ	ν (αρακτ)ρα τ	υς, αλλ! γιατ� τ	υς ε�ναι ευ(!ριστ	ι […]

Αυτ�ς, λ	ιπ�ν, 	ι �ιλ�ες ε�ναι �ιλ�ες για �ναν λ�γ	 συµπτωµατικ�, α�	3 τ	 πρ�σω-

π	 π	υ αγαπι�ται δεν αγαπι�ται επειδ) ε�ναι αυτ� π	υ ε�ναι, αλλ! επειδ) ε�ασ�α-

λ��ει σ’ αυτ�ν π	υ τ	 αγαπ!ει κ!π	ι	 αγαθ� ) κ!π	ια ευ(αρ�στηση. Ε, αυτ	3 τ	υ

ε�δ	υς 	ι �ιλ�ες διαλ3	νται ε3κ	λα, αν τα δ3	 µ�ρη δεν παραµ�ν	υν αυτ� π	υ )ταν2

πραγµατικ!, αν 	 �νας δεν ε�ναι πια ευ(!ριστ	ς ) (ρ)σιµ	ς στ	ν !λλ	ν, 	 !λλ	ς

πα3ει να τ	ν αγαπ!ει.
(%Αριστ�τ�λης, %Ηθικ! Νικ	µ!(εια, Θ, 1156a 10-14 και Θ, 1156a 19-24)
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Η φιλία είναι εντελώς απαραίτητη για τη ζωή

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

Αχιλλεύς και Πάτροκλος. Η φιλία τους
είναι από τις πιο γνωστές στην αρχαι-
ότητα, 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, Αρχαιο-
λογικό Μουσείο).



¡· ÁÚ¿„ÂÙÂ Û‡ÓıÂÙÂ˜ Ï¤ÍÂÈ˜ ÌÂ ·’ ‹ ‚’ Û˘ÓıÂÙÈÎfi Ù· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿ Ê›ÏÔ˜ Î·È ÊÈÏ›·.  

¶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; 

™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˘˜»;  

™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˘Ú-
ÁÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Â˘¯·Ú›ÛÙËÛË Î·È ÙË ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ· ‰È·Ï‡ÔÓÙ·È Â‡ÎÔÏ·;  

™ÙËÓ πÏÈ¿‰· ÙÔ˘ √Ì‹ÚÔ˘ ¤¯Ô˘ÌÂ ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÂ ÌÈ· ‰˘Ó·Ù‹ ÊÈÏ›·, ·˘Ù‹ ·Ó¿-
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; 

∫·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‡‰·». ªÔ-
ÚÂ›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˘ ∞ÚÈ-
ÛÙÔÙ¤ÏË ÁÈ· ÙË ÊÈÏ›·;

∏ ·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· ̂ ÊÂÏÂ›˜ 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. 
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Η φιλία είναι εντελώς απαραίτητη για τη ζωή

Το δένδρο της γνώσης στον «φιλο-
σοφικό κήπο» του Αριστοτέλη. Την
περίοδο της Αναγέννησης φαντάζο-
νταν ορισµένες φορές τη λογική ως
την κύρια ρίζα του.

ΓΛ Ω Σ Σ Α Ρ Ι O

ºπ§∂ø, -ø: αγαπώ.

ºπ§∏™π™: η αγάπη, η φιλία.

ºπ§∏∆√¡: το αντικείµενο της
αγάπης.

ºπ§π∞ (εκ του ρηµ. «%ιλ&»
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 ικα-
νότητα του ατόµου να δια-
χωρίζει µε ορθή κρίση τη
σωστή από τη λανθασµένη
πράξη, το καλό από το
κακό. Η εύστοχη εκτίµηση
των περιστάσεων που ταυ-
τίζεται µε τον ορθό λόγο. 



∏ fiÏË Â›Ó·È Ë ˘„ËÏfiÙÂÚË ÌÔÚÊ‹ ÎÔÈÓˆÓ›·˜

∫

Η π�λη ε�ναι η πι� σηµαντικ" κ�ινων�α π�υ περι��ει �λες τις �λλες1

Επειδ) %λ�π	υµε2 �τι κ!θε π�λη3 απ	τελε� µια µ	ρ�) κ	ινων�ας4 και �τι κ!θε
κ	ινων�α �(ει συσταθε� απ	σκ	π1ντας σε κ!π	ι	 αγαθ� (δι�τι �λ	ι 	ι !νθρω-
π	ι �,τι κ!ν	υν τ	 κ!ν	υν για να κατακτ)σ	υν αυτ� π	υ τ	υς �α�νεται
αγαθ�), ε�ναι �ανερ� �τι �λες 	ι κ	ινων�ες απ	σκ	π	3ν %ε%α�ως σε κ!π	ι	
αγαθ�5, η κ	ινων�α �µως π	υ ε�ναι η πι	 σηµαντικ) απ’ �λες και π	υ εµπε-
ρι�(ει �λες τις !λλες6 ε�ναι αυτ) π	υ κατε�	()ν επιδι1κει τ	 αγαθ�, και µ!λι-
στα τ	 πι	 σηµαντικ�. Και αυτ) ε�ναι η καλ	3µενη π�λη και π	λιτικ) κ	ινω-
ν�α […] Η π�λη δεν ε�ναι λ	ιπ�ν τ�π	τε !λλ	 παρ! η τ�λεια κ	ινων�α π	υ
απ	τελε�ται απ� περισσ�τερες κ1µες και διαθ�τει, µπ	ρ	3µε να π	3µε, τη
µ�γιστη δυνατ) αυτ!ρκεια72 συγκρ	τ)θηκε %ε%α�ως για την ε�ασ�!λιση των
αναγκα�ων για τη �ω) πρ	ϋπ	θ�σεων, �µως υπ!ρ(ει (!ριν της ευδαιµ	ν�ας.
Γι’ αυτ� κ!θε π�λη ε�ναι µια �υσικ) πραγµατικ�τητα8, ε��σ	ν αυτ� ισ(3ει και
για τις πρ1τες µ	ρ��ς κ	ινων�ας9. ∆ι�τι αυτ) συνιστ! γι’ αυτ�ς τ	 σκ	π� τ	υς
και η �3ση ε�ναι σκ	π�ς10. ∆ι�τι �,τι ε�ναι τ	 κ!θε πρ!γµα, α�	3 	λ	κληρω-
θε� η αν!πτυ�) τ	υ, αυτ� λ�µε �τι ε�ναι η �3ση τ	υ, �πως π.(. τ	υ ανθρ1π	υ,
τ	υ �ππ	υ, της 	ικ�ας11.

(%Αριστ�τ�λης, Π	λιτικ!, Α, 1252a 1-7 και Α, 1252b 27-34)

∆· ¶ÔÏÈÙÈÎ¿ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÎÂ›ÌÂÓ· ÎÔÈ-
ÓˆÓÈÎ‹˜ 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‹ ÎÔÈ-
ÓˆÓ›·˜ 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·ÙÈÎfi-
ÙËÙ· Î·È, ·ÎfiÌË, fiÙÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Â›Ó·È ·fi ÙË Ê‡ÛË ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Î·È ÔÏÈÙÈÎfi ̇ ÒÔ.

∂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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KEIMENO

™ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ı· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘ÌÂ ÙË ıÂˆÚ›· ÙÔ˘ AÚÈÛÙÔÙ¤ÏË ÁÈ· ÙËÓ fiÏË. ∏ fiÏË ·ÔÙÂÏÂ› ÙËÓ ̆ „Ë-

ÏfiÙÂÚË 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› ·ÔÙÂ-

ÏÂ› ÙËÓ ÙÂÏÂÈfiÙÂÚË ÌÔÚÊ‹ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ Û˘Ì‚›ˆÛË˜.

∂ ¡ O ∆ ∏ ∆ ∞ 4Ë

Ο Αριστοτέλης υποστηρίζει στα Πολι-

τικά ότι η κοινωνία είναι µια οµάδα
συνεργαζόµενων ατόµων για την επί-
τευξη ενός κοινού αγαθού. Εδώ ανά-
γλυφο 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).

Η ιδεώδης Αθήνα σε µικρογραφία
(1500 µ.Χ.) για τα Ηθικά Νικοµάχεια

από το βιβλίο του Reginaldus Piramus
Monopolitanus.



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. 

¶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.

∫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¤˜ ÎÔÈ-
ÓfiÙËÙÂ˜.

™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¿. 

∏ ÎÔÈÓˆÓ›·… ÂÌÂÚÈ¤¯ÂÈ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ¿ÏÏÂ˜: ÂÓÓÔÂ› ÙËÓ fiÏË, Ô˘ Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂÈfi-
ÙÂÚË 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·).

∏ fiÏË… ·˘Ù¿ÚÎÂÈ·: Ë fiÏË Â›Ó·È ÌÈ· Ù¤ÏÂÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· Ë ÔÔ›· ‰È·ı¤ÙÂÈ Â¿Ú-
ÎÂÈ· ˘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˜. 

∫¿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. 

°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.  

¢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˜.

¢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

Αριστοτελικό χειρόγραφο σε πάπυρο
για το πολίτευµα των Αθηναίων (Λον-
δίνο, Βρετανικό Μουσείο).

Ο Αριστοτέλης ως αναγεννησιακός
σοφός σε χαλκογραφία.



∏ Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙË˜ fiÏË˜

Η κ	ινων�α λ	ιπ�ν π	υ συγκρ	τ)θηκε κατ! �ναν �υσικ� τρ�π	 για να καλ3πτει τις

καθηµεριν�ς %ι	τικ�ς αν!γκες τ	υ ανθρ1π	υ ε�ναι η 	ικ	γ�νεια. Τα µ�λη αυτ)ς της

	ικ	γ�νειας 	 Qαρ1νδας τα 	ν	µ!�ει 	µ�σιτα, εν1 	 Επιµεν�δης 	 Κρητικ�ς 	µ	-

τρ!πε�α. Η µ	ρ�) κ	ινων�ας π	υ πρ1τη συγκρ	τ)θηκε απ� τη συν�νωση περισσ�-

τερων 	ικ	γενει1ν για να καλ3ψει υπερκαθηµεριν�ς αν!γκες τ	υ ανθρ1π	υ ε�ναι

η κ1µη. J �υσικ�ς (αρακτ)ρας της κ1µης �α�νεται να �γκειται κατε�	()ν στ	

γεγ	ν�ς �τι απ	τελε� πρ	�κταση της 	ικ	γ�νειας. Και γι’ αυτ� 	ρισµ�ν	ι 	ν	µ!�	υν

τα µ�λη της κ1µης 	µ	γ!λακτα, παιδι! και παιδι! των παιδι1ν.
(%Αριστ�τ�λης, Π	λιτικ!, Α, 1252b 9-18)

∏ fiÏË ˘¿Ú¯ÂÈ  fiÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ  ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·

Γ�νεται σα��ς, λ	ιπ�ν, �τι η π�λη δεν πρ	ϋπ	θ�τει απλ1ς συγκατ	�κηση στ	ν �δι	

τ�π	 και δεν �γινε µε σκ	π� µ�ν	 να µην αδικ	3νται 	ι !νθρωπ	ι µετα�3 τ	υς και να

ε�υπηρετ	3νται µε αµ	ι%α�ες παρ	(�ς. Lλα αυτ! ε�ναι απαρα�τητα για τη σ3σταση

της π�λης, αλλ! και π!λι η 3παρ�η �λων αυτ1ν δε συνεπ!γεται ακ�µη την 3παρ�η

π�λης.Αντ�θετα π�λη ε�ναι 	ι σ(�σεις συν3παρ�ης των 	ικ	γενει1ν και των γεν1ν µε

σκ	π� τ	 ευ �ην, πρ	κειµ�ν	υ να επιτευ(θε� τ�λεια και αυτ!ρκης �ω).Αυτ� �µως δεν

ε�ναι ε�ικτ�, αν 	ι π	λ�τες δεν κατ	ικ	3ν στ	ν �δι	 τ�π	 και δε συν!πτ	υν γ!µ	υς

µετα�3 τ	υς. Dτσι καθιερ1θηκαν συγγ�νειες ε� αγ(ιστε�ας στις π�λεις, εν1σεις γεν1ν

σε �ατρ�ες, κ	ιν�ς γι	ρτ�ς µε θυσ�ες και κ	ιν�ς διασκεδ!σεις. Κ!τι τ�τ	ι	 �µως ε�ναι

�ργ	 �ιλ�ας, γιατ� �ιλ�α ε�ναι η συµ%�ωση ως ελε3θερη επιλ	γ).
(%Αριστ�τ�λης, Π	λιτικ!, Γ, 1280b 29-34)

∂›Ó·È  Ë  ÊÈÏ ›· Ô˘ ÂÓÒÓÂÈ  Ù È˜  fiÏÂÈ˜

Φα�νεται επ�σης �τι η �ιλ�α συν�(ει και τις π�λεις, και 	ι ν	µ	θ�τες ν	ι!�	νται πι	

π	λ3 γι’ αυτ)ν παρ! για τη δικαι	σ3νη (π	λ3 �υσικ�, α�	3 	ι 	µ�ν	ια �α�νεται πως

ε�ναι κ!τι παρ�µ	ι	 µε τη �ιλ�α): αυτ)ν επιθυµ	3ν κατ! κ3ρι	 λ�γ	, και κ	ιτ!�	υν

κατ! κ3ρι	 λ�γ	 να δι1�	υν απ� την π�λη τη δι(�ν	ια, π	υ τι !λλ	 ε�ναι παρ! µ�σ	ς

και �(θρα; Αν 	ι !νθρωπ	ι ε�ναι ��λ	ι µετα�3 τ	υς, δεν την �(	υν αν!γκη τη δικαι-

	σ3νη, εν1 αν ε�ναι δ�και	ι, (ρει!�	νται επιπλ�	ν και τη �ιλ�α, και η πι	 γν)σια

µ	ρ�) δικαι	σ3νης θεωρε�ται πως �(ει �λα τα (αρακτηριστικ! της �ιλ�ας.
(%Αριστ�τ�λης, %Ηθικ! Νικ	µ!(εια, Θ, 1155a 22-31)

∏ ÔÌfiÓÔÈ· Â ›Ó·È  ÔÏÈÙ ÈÎ‹ ÊÈÏ ›·

Jµ�ν	ια σε µια π�λη υπ!ρ(ει �ταν 	ι π	λ�τες της απ	�ασ��	υν �λ	ι µα�� τα α�ι1-

µατα να µ	ιρ!�	νται µε διαδικασ�ες εκλ	γ)ς ) να συν!ψ	υν συµµα(�α µε τ	υς Λακε-

δαιµ�νι	υς ) 	 κυ%ερν)της τ	υς να ε�ναι 	 Πιττακ�ς σε δι!στηµα (ρ�ν	υ κατ! τ	

	π	�	 θα τ	 )θελε και 	 �δι	ς. Lταν �µως 	 καθ�νας απ� τ	υς δ3	 θ�λει (�πως στις

«Φ	�νισσες») την ε�	υσ�α για τ	ν εαυτ� τ	υ, τ�τε υπ!ρ(ει εµ�3λια αναταρα(): 	µ�-

ν	ια δεν ε�ναι να �(	υν και 	 �νας και 	 !λλ	ς τ	 �δι	 πρ!γµα στ	 ν	υ τ	υς, �,τι και

αν ε�ναι αυτ�, αλλ! και 	 �νας και 	 !λλ	ς να �(	υν στ	 ν	υ τ	υς τ	 �δι	 πρ!γµα για
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Βυζαντινό χειρόγραφο των Πολιτικών

του Αριστοτέλη (Νάπολη Ιταλίας, Εθνι-
κή Βιβλιοθήκη).

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



τ	 �δι	 πρ�σωπ	, �ταν λ.(. και 	 λα�ς και 	ι ευγενε�ς θ�λ	υν την ε�	υσ�α να την �(	υν

	ι «!ριστ	ι»2 γιατ� �τσι �λ	ι �(	υν αυτ� π	υ θ�λ	υν. Η 	µ�ν	ια λ	ιπ�ν �α�νεται να

ε�ναι π	λιτικ) �ιλ�α, και αυτ� ακρι%1ς λ�νε �λ	ι �τι ε�ναι2 σ(ετ��εται, πρ!γµατι, µε τ	

δηµ�σι	 συµ��ρ	ν και µε �λα αυτ! π	υ ρυθµ��	υν και διαµ	ρ�1ν	υν τη �ω) µας.
(%Αριστ�τ�λης, %Ηθικ! Νικ	µ!(εια Ι, 1167a 28-1167b 2)

∆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·;

¶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;   

∆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. 

™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 ·ÙÔÌÈ-
ÎÈÛÌfi Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÂ› ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜;

√ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜ Ï¤ÂÈ ÛÙ· ¶ÔÏÈÙÈÎ¿ fiÙÈ «Ë ÎÔÈÓˆÓ›· fiÌˆ˜ Ô˘ Â›Ó·È Ë ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈ-
Î‹ ·’ 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 ÂÈÏÔ-
Á‹ 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‹ ÂÈ-
ÛÙ‹ÌË, Î·Ù¿ ÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË; (µÏ. Û¯fiÏÈÔ 10).

¶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; 

«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·˜;
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Οι τέσσερις µεγάλοι φιλόσοφοι. Ιτα-
λικό χειρόγραφο του Μεσαίωνα,
όπου εικονίζονται οι τέσσερις φιλό-
σοφοι που έχαιραν µεγάλης εκτίµη-
σης την εποχή εκείνη. Επάνω αριστε-
ρά ο Αριστοτέλης και δεξιά ο Πλάτων.
Κάτω αριστερά ο Σωκράτης και δεξιά
ο Ρωµαίος φιλόσοφος Σενέκας
(Ρώµη, Μουσείο Βατικανού).

Όµηρος, Αριστοτέλης, Γαληνός,

Σίβυλλα. Τοιχογραφία στη Μονή
Αγίας Λαύρας του Αγίου Όρους
(1522-1530). 

ΓΛ Ω Σ Σ Α Ρ Ι O

AÀ∆∞ƒ∫∂π∞: η επάρκεια των
αγαθών που είναι απαραί-
τητα για την ευδαιµονία. 

¶√§∏: η οργανωµένη πολιτική
κοινωνία, το κράτος.



√ ¿ÓıÚˆÔ˜ Â›Ó·È «Ê‡ÛÂÈ ÔÏÈÙÈÎfiÓ ˙ÒÔÓ»

∫

Η π�λη ε�ναι µια 'υσικ" πραγµατικ�τητα1

Απ’ αυτ! συν!γεται �τι η π�λη απ	τελε� µια �υσικ) πραγµατικ�τητα2 και �τι 	
!νθρωπ	ς ε�ναι απ� τη �3ση τ	υ �1	 π	λιτικ�3, και �τι αυτ�ς π	υ ε�αιτ�ας της
�3σης τ	υ και �(ι ε�αιτ�ας των περιστ!σεων �ει εκτ�ς π�λεως ε�ναι ε�τε �α3λ	ς
ε�τε κ!τι καλ3τερ	 απ� !νθρωπ	ς4, �πως ακρι%1ς ε�ναι και εκε�ν	ς π	υ απ	δ	-
κιµ!στηκε απ� τ	ν Lµηρ	: 	 !νθρωπ	ς (ωρ�ς συγγενικ	3ς δεσµ	3ς, (ωρ�ς ν	µι-
κ�ς δεσµε3σεις και (ωρ�ς σπ�τι5 […] Lτι λ	ιπ�ν η π�λη ε�ναι µια �υσικ) πραγ-
µατικ�τητα και πι	 σηµαντικ) απ� τ	 κ!θε !τ	µ	 ε�ναι �ανερ�6. ∆ι�τι, ε!ν τ	
!τ	µ	 δεν ε�ναι α3ταρκες, �ταν απ	κ	πε� απ� την π�λη, θα %ρεθε� στην �δια
µ	�ρα π	υ %ρ�σκ	νται τα !λλα µ�ρη εν σ(�σει πρ	ς τ	 �λ	ν7, και εκε�ν	ς π	υ δεν
µπ	ρε� να ε�ναι µ�λ	ς µιας κ	ινων�ας ) λ�γω της αυτ!ρκει!ς τ	υ δεν την (ρει!-
�εται την κ	ινων�α,αυτ�ς δεν ε�ναι µ�ρ	ς της π�λεως και ε�ναι κατ! συν�πεια ε�τε
θηρ�	 ε�τε θε�ς8. Lλων λ	ιπ�ν των ανθρ1πων η 	ρµ) πρ	ς µ�α τ�τ	ια κ	ινων�α
αν!γεται στην �δια τ	υς τη �3ση9, και εκε�ν	ς π	υ πρ1τ	ς συγκρ�τησε µια τ�τ	ια
κ	ινων�α ε�ναι πρωτ	υργ�ς µ�γιστων αγαθ1ν10.

(%Αριστ�τ�λης, Π	λιτικ!, Α, 1253a 1-5 και Α, 1252b - 1253a 33)

™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›·.

∏ fiÏË ·ÔÙÂÏÂ› ÌÈ· Ê˘ÛÈÎ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·: Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙË˜ fiÏË˜ ·Ô-
ÙÂÏÂ› 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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KEIMENO

™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˜, ˘Ô-

ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ˙ÂÈ ÂÎÙfi˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Â›Ó·È Â›ÙÂ ıËÚ›Ô Â›ÙÂ ıÂfi˜ Î·È ı· Û˘˙Ë-

Ù‹ÛÔ˘ÌÂ Î·Ù¿ fiÛÔ Ë fiÏË ·ÔÙÂÏÂ› Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ê˘ÛÈÎfi ‹ ÙÂ¯ÓËÙfi Î·Ù·ÛÎÂ‡·ÛÌ·.

∂ ¡ O ∆ ∏ ∆ ∞ 5Ë

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



√ ¿ÓıÚˆÔ˜ Â›Ó·È… ̇ ÒÔ ÔÏÈÙÈÎfi: Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜ ̆ ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜
Â›Ó·È �3σει π	λιτικ=ν �ST	ν (�ST	ν: ˙ˆÓÙ·Ófi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜). ∏ ÁÓˆÛÙ‹ ·˘Ù‹
ÊÚ¿ÛË ‰Â ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ·fi ÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÔÏÈ-
ÙÈÎ¿, ·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˘.

∂›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˘˜. 

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

¶ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ·fi ÙÔ Î¿ıÂ ¿ÙÔÌÔ: Ë fiÏË Â›Ó·È ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ·fi Î¿ıÂ
¿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˜. 

∂¿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·.

∂›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¿Ú-
ÎË˜, ÙfiÙÂ ı· Ú¤ÂÈ ·˘Ùfi˜ Ó· Â›Ó·È ‹ ıÂfi˜ ‹ ıËÚ›Ô.

∏ 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˜ ·ÓıÚÒ-
ÈÓË˜ Ù¤¯ÓË˜. ∏ fiÏË Â›Ó·È ¤Ó· Ê˘ÛÈÎfi ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ·, Ì›· Ê˘ÛÈÎ‹ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹.

∂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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Ανά τους αιώνες έχουν διατυπωθεί
διάφορες θεωρίες για το κράτος·
ωστόσο, δύο λειτουργίες του παρα-
µένουν ουσιώδεις: η περιφρούρηση
της τάξης στην κοινότητα και η προ-
στασία της κοινότητας από τους
εχθρούς της. Η νωπογραφία είναι του
Ambrogio Lorenzetti (1338-1340)
και βρίσκεται στο Palazzo Publico
στην Σιένα, µε τίτλο Τα αποτελέσµα-

τα της καλής και της κακής κυβέρνη-

σης. Εκφράζει τις προσδοκίες των
ανθρώπων του Μεσαίωνα από την
κρατική εξουσία.

ΓΛ Ω Σ Σ Α Ρ Ι O

∂¡∂ƒ°∂π∞: δραστηριότητα, 
η πραγµάτωση ή εξάσκηση
µιας δυνατότητας (δυνάµε-
ως) και η αρχή της κίνησης
και της µεταβολής. 

∂¡∆∂§∂Ã∂π∞: (λέξη που χρη-
σιµοποιεί ο Αριστοτέλης,
ταυτίζεται µε την ενέρ-
γεια): ενέργεια, τελειότη-
τα. Η δύναµη που σκόπιµα
πραγµατώνει και δίνει στα
πράγµατα µορφή. Ενώ 
η ενέργεια δηλώνει δρα-
στηριότητα ή πραγµατο-
ποίηση, η εντελέχεια
δηλώνει το αποτέλεσµα
της δραστηριότητας ή 
της τελειότητας. 



¢È·ÊÔÚ¿ Î·È  ˘ÂÚÔ¯‹ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ·fi Ù· ¿ÏÏ· ˙Ò·

Lτι λ	ιπ�ν 	 !νθρωπ	ς ε�ναι �1	 κ	ινωνικ� περισσ�τερ	 απ� τη µ�λισσα και κ!θε

!λλ	 αγελα�	 �1	 ε�ναι �ανερ�. ∆ι�τι η �3ση, κατ! τη γν1µη µας, δεν κ!νει τ�π	-

τα !σκ	πα. Και απ’ �λα τα �1α µ�ν	ν 	 !νθρωπ	ς �(ει τ	 (!ρισµα τ	υ �ναρθρ	υ

λ�γ	υ. J !ναρθρ	ς λ�γ	ς �ανερ1νει τ	 λυπηρ� και τ	 ηδ	νικ�. Γι’ αυτ� τ	ν δια-

θ�τ	υν και τα !λλα �1α (αυτ) ε�ναι η δυνατ�τητα της �3σης τ	υς, να �(	υν δηλα-

δ) την α�σθηση τ	υ λυπηρ	3 και τ	υ ηδ	νικ	3 και αυτ! τα αισθ)µατα να τα

δηλ1ν	υν τ	 �να στ	 !λλ	). Lµως 	 �ναρθρ	ς λ�γ	ς υπ!ρ(ει για να εκ�ρ!σει τ	

συµ��ρ	ν και τ	 %λα%ερ� και συνακ�λ	υθα τ	 δ�και	 και τ	 !δικ	 επ�σης. ∆ι�τι

αυτ� ε�ναι τ	 (αρακτηριστικ� γν1ρισµα τ	υ ανθρ1π	υ σε σ(�ση µε τα !λλα �1α,

δηλαδ) αυτ�ς µ�ν	 να αντιλαµ%!νεται τι ε�ναι καλ� και τι κακ�, τι δ�και	 και τι

!δικ	 και τα !λλα. Και η συµµετ	()-κ	ινων�α σ’ αυτ! θεµελι1νει την 	ικ�α και

την π�λη. Σ3µ�ωνα µε τη �3ση των πραγµ!των, η π�λη ε�ναι πι	 σηµαντικ) απ�

την 	ικ�α και τ	ν καθ�να απ� µας.
(%Αριστ�τ�λης, Π	λιτικ!, Α, 1253a 7-19)

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

∆ι�τι, �πως 	 !νθρωπ	ς, �ταν πετ3(ει την πλ)ρη ηθικ	π	λιτικ) τ	υ αν!πτυ�η,

ε�ναι τ	 τελει�τερ	 �1	, �τσι ε�ναι τ	 (ειρ�τερ	 απ’ �λα, �ταν �ει (ωρ�ς ν�µ	υς και

σ3στηµα απ	ν	µ)ς δικαι	σ3νης. Η (ειρ�τερη µ	ρ�) αδικ�ας ε�ναι %ε%α�ως εκε�-

νη π	υ διαθ�τει �πλα. Και 	 !νθρωπ	ς γεννι�ται �(	ντας ως �πλα τις δυνατ�τη-

τ�ς τ	υ για διαν	ητικ�ς και ηθικ�ς αρετ�ς. Αυτ! �µως µπ	ρε� να τα (ρησιµ	π	ι)-

σει κατε�	()ν και για αντ�θετ	υς σκ	π	3ς. Γι’ αυτ� 	 !νθρωπ	ς (ωρ�ς αρετ) ε�ναι

τ	 πι	 αν�σι	 και !γρι	 �1	 και σ(ετικ! µε τις σαρκικ�ς και γαστριµαργικ�ς απ	-

λα3σεις τ	 (ειρ�τερ	 απ’ �λα. Αντ�θετα, η δικαι	σ3νη συν!πτεται µε τ	υς θεσµ	3ς

της π	λιτικ)ς κ	ινων�ας. ∆ι�τι τ	 σ3στηµα απ	ν	µ)ς δικαι	σ3νης ε�ναι η τ!�η της

π	λιτικ)ς κ	ινων�ας και η δικαι	σ3νη ε�ναι απ��ανση περ� τ	υ δικα�	υ.
(%Αριστ�τ�λης, Π�λιτικ�, Α, 1253a 31-1253b 39)

∏ ÎÚÈÙÈÎ‹ ÙÔ˘ ∆fiÌ·˜ ÃÔÌ˜ (1588-1679) ÛÙËÓ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË

Τ	 µεγαλ3τερ	 µ�ρ	ς αυτ1ν των ανδρ1ν, π	υ �γραψαν σ(ετικ! µε τις κ	ιν	π	λιτε�-

ες, υπ	θ�τ	υν ) απαιτ	3ν απ� µας ) µας παρακαλ	3ν να πιστ�ψ	υµε �τι 	 !νθρω-

π	ς ε�ναι �να πλ!σµα γεννηµ�ν	 να ταιρι!�ει στην κ	ινων�α. Jι Dλληνες τ	ν απ	-

καλ	3ν «�ST	ν π	λιτικ�ν»2 και π!νω σ’ αυτ) τη %!ση διαµ	ρ�1ν	υν τη θεωρ�α τ	υς

για την π	λιτικ) κ	ινων�α, λες και για τη διατ)ρηση της ειρ)νης και τη διακυ%�ρνη-

ση της ανθρωπ�τητας τ	 µ�ν	 πρ!γµα π	υ ε�ναι απαρα�τητ	 ε�ναι να συµ�ων)σ	υν

	ι !νθρωπ	ι να συν!ψ	υν 	ρισµ�νες συµ�ων�ες και καταστ!σεις µετα�3 τ	υς, τις

	π	�ες 	ι �δι	ι θα πρ�πει στη συν�(εια να απ	καλ	3ν ν�µ	υς.Αυτ� τ	 α��ωµα, παρ�-

λ	 π	υ γ�νεται παραδεκτ� απ� τ	υς περισσ�τερ	υς, ε�ναι, παρ�λα αυτ!, %ε%αι�τα-
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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 επικοινω-
νίας. Βλ. παράλληλο κείµενο (1).

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 απει-
κονίζει την πατρίδα του τα Στάγιρα.



τα λ!θ	ς2 και ε�ναι �να λ!θ	ς π	υ πρ	κ3πτει απ� τη σ(εδ�ν αν3παρκτη καταν�ηση

της ανθρ1πινης �3σης π	υ �(	υµε. Γιατ� αυτ	� π	υ θα ρ��	υν µια πι	 κ	ντιν) µατι!

στις αιτ�ες λ�γω των 	π	�ων 	ι !νθρωπ	ι πλησι!�	υν 	 �νας τ	ν !λλ	 και %ρ�σκ	υν

ευ(αρ�στηση 	 �νας απ� την παρ�α τ	υ !λλ	υ, ε3κ	λα θα διαπιστ1σ	υν �τι αυτ�

συµ%α�νει �(ι γιατ� απ� τη �3ση δε θα µπ	ρ	3σε να γ�νει αλλι1ς, αλλ! �τι συµ%α�-

νει τυ(α�α. Επ	µ�νως, δεν ανα�ητ	3µε απ� τη �3ση µας την κ	ινων�α αυτ) καθ’

εαυτ), αλλ! επειδ) ε�ναι δυνατ�ν να λ!%	υµε τιµ) ) κ�ρδ	ς απ� αυτ)ν.
(∆fiÌ·˜ ÃÔÌ˜, ºÈÏÔÛÔÊÈÎ¤˜ ˘ÔÙ˘ÒÛÂÈ˜ ÂÚ› Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆ˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓ›·˜, 1651)

√ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Â›Ó·È π	λιτικ�ν �ST	ν, ‰ËÏ·‰‹ fiÙÈ
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 �3σει �ST	ν π	λιτικ�ν;  

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

™˘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‹ ÎÔÈ-
ÓˆÓ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿ ¿ÓıÚˆÔ˜; 

∂›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‹ §˘Îfi-
ÊÚÔÓ· 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;

Ÿˆ˜ ‚Ï¤Ô˘ÌÂ ÛÙÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ (3), Ô ÕÁÁÏÔ˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ ∆fiÌ·˜ ÃÔÌ˜
·ÛÎÂ› ¿ÌÂÛË ÎÚÈÙÈÎ‹ ÛÙË ıÂˆÚ›· ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË fiÙÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Â›Ó·È ·fi ÙË Ê‡ÛË
ÙÔ˘ π	λιτικ�ν �ST	ν ˘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·Ïfi-
ÙËÙ· 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. 

¡· ·Ó·ÙÚ¤ÍÂÙÂ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÙËÓ ÚÔ˚ÛÙÔÚ›· Î·È Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÙÂ ÈÛÙÔÚÈÎ¤˜ Ì·Ú-
Ù˘Ú›Â˜ ‹ Ì˘ıÔÏÔÁÈÎ¤˜ ·ÊËÁ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÚÒÙÂ˜ fiÏÂÈ˜ Î·È
Ù· ÚÒÙ· ÎÚ¿ÙË. 
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EPøTH™EI™ –  EP°∞™IE™

∂ ¡ O ∆ ∏ ∆ ∞ 5Ë 105
Ο άνθρωπος είναι «φύσει πολιτικόν ζώον»

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

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

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



™ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·˘Ùfi:

°ÓˆÚ›Û·ÌÂ ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙË ÊÈÏÔÛÔÊÈÎ‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË, ÙÈ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ Ô˘ ·ÎÔ-
ÏÔ˘ıÔ‡ÛÂ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÂÈ¯ÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ Î·È ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ËıÈÎ¤˜, ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎ¤˜ ıÂˆÚ›Â˜ ÙÔ˘. 
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‹˜ ÊÈÏÔÛÔ-
Ê›·˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, ÌÂÏÂÙ‹Û·ÌÂ ÙÈ˜ ·fi„ÂÈ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Â˘‰·ÈÌÔÓ›·, ÙÔ ·Á·ıfi, ÙËÓ ·ÚÂÙ‹, ÙË ÊÈÏ›·, ÙËÓ ÎÔÈ-
ÓˆÓ›· Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ Ê‡ÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. 
°ÓˆÚ›Û·ÌÂ, Â›ÛË˜, Û˘ÁÁ¤ÓÂÈÂ˜ Î·È ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂÈ˜ ÙË˜ ·ÚÈÛÙÔÙÂÏÈÎ‹˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ ·fi Î·È ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÚÔ-
ÁÂÓ¤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 ıÂˆ-
Ú›· 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 ‡„È-
ÛÙÔ ·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‹ ̂ ˜ 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 ˘„Ë-
ÏfiÙÂÚË 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˘ÛÈ-
Î‹ 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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