
 

 

 

 

ΥΙΛΟΟΥΙΚΟ ΛΟΓΟ Γ’ ΛΤΚΕΙΟΤ 

 

Β’ ΣΟΜΟ : “ΑΡΙΣΟΣΕΛΗ” 

 

 

 

 

 

ΝΑΣΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 

 

 

 

 

 



Νάτσης Δημήτρης 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διόρθωση και επιμέλεια : Ειρήνη Απέργη 

Κριτική : Βασίλης Γεωργέλης 



Νάτσης Δημήτρης 
 

 

 

 

Αφιερωμένο στην μνήμη της γιαγιάς μου, Μαρίνας Θάνου, 

για την πραότητα, την γαλήνη και την αισιοδοξία, με τις 

οποίες μέ γαλούχησε.  

 

 

 

 

 

Πάντες ἄνθρωποι τοῦ εἰδέναι ὀρέγονται φύσει<..          
                                         (Ἀριστοτέλους, Μετὰ τὰ Φυσικά, I 2, 980a 22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Νάτσης Δημήτρης 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Νάτσης Δημήτρης 
 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 

 

Περιεχομένα : 

 

7 

Πρόλογος : 9 

-Εισαγωγή στον Αριστοτέλη :   11 

Α. Ηθικά Νικομάχεια 15 

-Εισαγωγή στα Ηθικά Νικομάχεια του Αριστοτέλη :  16 

 

-1η ενότητα : 

Ερμηνευτικές-λεξιλογικές ερωτήσεις :                                           

20 

31 

-2η ενότητα : 

 Ερμηνευτικές-λεξιλογικές ερωτήσεις : 

35 

46 

-3η ενότητα : 

  Ερμηνευτικές-λεξιλογικές ερωτήσεις : 

51 

60 

-4η ενότητα : 

  Ερμηνευτικές-λεξιλογικές ερωτήσεις : 

63 

71 

-5η ενότητα : 

  Ερμηνευτικές-λεξιλογικές ερωτήσεις : 

74 

83 

-6η ενότητα : 

  Ερμηνευτικές-λεξιλογικές ερωτήσεις : 

85 

96 

-7η ενότητα : 

  Ερμηνευτικές-λεξιλογικές ερωτήσεις : 

100 

108 

-8η ενότητα : 

  Ερμηνευτικές-λεξιλογικές ερωτήσεις : 

111 

121 

-9η ενότητα : 

  Ερμηνευτικές-λεξιλογικές ερωτήσεις : 

124 

134 

-10η ενότητα : 

  Ερμηνευτικές-λεξιλογικές ερωτήσεις : 

137 

153 

  

Β. Πολιτικά Αριστοτέλη 156 

-Εισαγωγή στα Πολιτικά του Αριστοτέλη :  158 

-11η ενότητα :  

Ερμηνευτικές-λεξιλογικές ερωτήσεις : 

159 

165 



Νάτσης Δημήτρης 
 

 

-12η ενότητα : 

  Ερμηνευτικές-λεξιλογικές ερωτήσεις : 

167 

182 

-13η ενότητα : 

  Ερμηνευτικές-λεξιλογικές ερωτήσεις : 

184 

196 

-14η ενότητα : 

  Ερμηνευτικές-λεξιλογικές ερωτήσεις : 

198 

207 

-15η ενότητα : 

  Ερμηνευτικές-λεξιλογικές ερωτήσεις : 

209 

219 

-16η ενότητα : 

  Ερμηνευτικές-λεξιλογικές ερωτήσεις : 

222 

231 

-17η ενότητα : 

  Ερμηνευτικές-λεξιλογικές ερωτήσεις : 

234 

243 

-18η ενότητα : 

  Ερμηνευτικές-λεξιλογικές ερωτήσεις : 

245 

257 

-19η ενότητα : 

  Ερμηνευτικές-λεξιλογικές ερωτήσεις : 

259 

271 

-20η ενότητα : 

  Ερμηνευτικές-λεξιλογικές ερωτήσεις : 

273 

286 

  

 

Γ. Θέματα Πανελληνίων με τις απαντήσεις : 

 

289 

Δ. Κριτήρια αξιολόγησης :  343 

  

- Βιβλιογραφία : 393 



Νάτσης Δημήτρης 
 

ΠΡΟΛΟΓΟ 

       Σο‖ παρόν‖ βιβλίο‖ είναι‖ ο‖ Β’ τόμος του‖ Υιλοσοφικού‖ Λόγου‖ για‖ την‖ Γ’‖

Λυκείου‖ και‖ πρόκειται‖ για‖ ένα‖ χρήσιμο‖ εγχειρίδιο,‖ όσο‖ και‖ απαραίτητο‖

εργαλείο,‖ για‖ την‖ κατανόηση‖ των‖ δύο‖ ενοτήτων‖ από‖ τον‖ Αριστοτέλη‖ στο‖

αποκαλούμενο‖“διδαγμένο‖κείμενο”‖της‖Γ’‖Λυκείου. 

          Κατέβαλλα‖μία‖προσπάθεια‖εδώ‖και‖12‖έτη‖περίπου‖για‖να‖τό‖γράψω‖και‖

αυτό‖μαζί‖με‖τον‖Α΄‖τόμο‖στον‖Πλάτωνα,‖δηλαδή‖ξεκίνησα‖την‖συγγραφή‖του‖

από‖το‖2007.‖ ‖Είναι‖δύσκολο‖αφενός‖να‖κατανοήσεις‖σε‖βάθος‖τον‖Πλάτωνα‖

και‖ τον‖ Αριστοτέλη,‖ αφετέρου‖ να‖ προσπαθήσεις‖ να‖ τους‖

αποκρυπτογραφήσεις.‖ 

 

          Σόσο‖ ο‖ Πλάτωνας,‖ όσο‖ και‖ ο‖ Αριστοτέλης‖ ήταν‖ δύο‖ αρχαίοι‖ Έλληνες‖

φιλόσοφοι,‖ οι‖ οποίοι‖ σε‖ γενικές‖ γραμμές‖ παγίωσαν‖ τὸν Λόγον στην‖ δυτική‖

κοινωνία‖ ως‖ σήμερα.‖ Ψστόσο,‖ παραβλέπουμε,‖ είτε‖ ηθελημένα‖ είτε‖ επειδή‖

αξιοποιήθηκαν‖ εσφαλμένα‖ στην‖ Δύση,‖ ότι‖ και‖ οι‖ δύο‖ τους,‖ πέρα‖ από‖ την 

λογική προσπάθησαν‖να‖διευκρινίσουν‖τὴν πρώτη Ἀρχὴ τῶν ὄντων,‖καθώς‖

ήταν‖ φιλόσοφοι,‖ με‖ αποτέλεσμα‖ να‖ ενυπάρχει‖ το‖ μεταφυσικό‖ στην‖ γραφή‖

τους‖άλλοτε‖ως‖βεβαιότητα‖άλλοτε‖ως‖πιθανότητα‖(Ἀγαθὸν καὶ ἰδέες για‖τον‖

Πλάτωνα,‖ἐντελέχεια για‖τον‖Αριστοτέλη).  

      Ο‖ Αριστοτέλης‖ χαρακτηρίζεται‖ ως‖ ὁ ἐπιστήμων του‖ αρχαίου‖ ελληνικού‖

πνεύματος‖ και,‖ κατά‖ την‖ κρίση‖μου,‖ όχι‖ εσφαλμένα,‖ διότι‖ τον‖ λόγο‖ του‖ τόν‖

στοιχειοθετεί‖ επί‖ της‖ αποδείξεως‖ και‖ της‖ επαγωγής.‖ ε‖ εντυπωσιάζει‖ ο‖

Αριστοτέλης,‖ όταν‖ αντιλαμβάνεσαι‖ πόσο‖ παρατηρητικός‖ ήταν,‖ πόσο‖

μανιώδης‖ με‖ την‖ εξακρίβωση‖ και‖ την‖ απόδειξη‖ σε‖ όσα‖ κατέληγε,‖ αλλά‖ και‖

πόσο‖λιτός‖και‖περιεκτικός.‖ 

      Παραβλέπουμε,‖ όμως,‖ ότι‖ γίνεται‖ αρκετά‖ δυσνόητος,‖ όταν‖ πρέπει‖ ως‖

μελετητής‖να‖βρεις‖το‖κοινό‖σημείο‖στον‖γραπτό‖του‖λόγο,‖είτε‖πρόκειται‖για‖

μία‖ παράγραφο‖ είτε‖ πρόκειται‖ για‖ ένα‖ ολόκληρο‖ κεφάλαιο.‖ Απαιτείται‖

καθαρά‖ επιστημονική‖ συγκρότηση‖ αλλά‖ και‖ φιλολογική‖ ώστε‖ να‖ βρεις‖ το‖

νήμα‖που‖συνδέει‖τα‖λεχθέντα‖του.‖Επίσης,‖παραβλέπουμε‖ότι‖ο‖Αριστοτέλης,‖

όσο‖επιστημονικά‖και‖να‖θέτει‖τα‖δεδομένα,‖ως‖φιλόσοφος‖που‖αναζητά‖τὴν 

πρώτη ἀρχὴ τῶν ὄντων,‖καταλήγει‖σε‖κάτι‖το‖μεταφυσικό,‖ήτοι‖στο‖πρῶτον 

κινοῦν ἀκίνητον.  

 Μη‖μας‖περάσει‖επ’‖ουδενί‖λόγω‖απαρατήρητο‖ότι‖τα‖δύο‖κύρια‖στοιχεία‖του‖

Αριστοτέλη‖ είναι‖ η‖ μεσότητα-μετριοπάθεια δια της λογικής στα‖ πάντα,‖

αλλά‖και‖η‖εντελέχειά του.‖ 

 

          Επί‖του‖παρόντος‖τόμου‖να‖αναφέρω‖τα‖εξής‖:‖Πρώτον‖ότι‖είναι‖πλήρως‖

εγκλιματισμένος‖ και‖ προσαρμοσμένος‖ στην‖ νέα‖ δομή‖ των‖ πανελλαδικών‖
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εξετάσεων,‖όπως‖πλέον‖ζητείται.‖Δηλαδή‖στην‖ανάλυση,‖στις‖ερωτήσεις,‖αλλά‖

και‖ στα‖ κριτήρια‖ αξιολόγησης,‖ υπάρχουν‖ πλείστα‖ αποσπάσμα‖ αρχαίων‖ και‖

νέων‖ στοχαστών‖ για‖ παραλληλισμό‖ και‖ αντιπαραβολή.‖ Τπάρχουν‖ πλείστες‖

λεξιλογικές‖ ερωτήσεις‖ διαφόρων‖ ειδών,‖ όπως‖ αναζήτηση‖ ομόρριζων,‖

συνώνυμων,‖αντώνυμων,‖διαφοροποιημένης‖σημασίας‖ανά‖εποχή,‖κ.λπ.‖ 

 

              Από‖ το‖ 2007,‖ όταν‖ και‖ έθετα‖ διαγωνίσματα‖ σε‖ διαφόρους‖

εκπαιδευτικούς‖ οργανισμούς,‖ δεχόμουν‖ οξεία‖ κριτική‖ από‖ συναδέλφους,‖

επειδή‖πάντοτε‖έθετα‖παράλληλα‖κείμενα,‖είτε‖από‖την‖υπάρχουσα‖ύλη‖είτε‖

άγνωστα‖σε‖πολλούς.‖Η‖λογική‖μου‖ήταν‖να‖κινητοποιώ‖την‖σκέψη‖του‖κάθε‖

καθηγητού‖ ή‖ μαθητού,‖ διότι πρόκειται‖ για‖ φιλοσοφικό‖ λόγο,‖ ο‖ οποίος‖ επ’‖

ουδενί‖δεν‖μαθαίνεται‖σε‖αποστήθιση.‖Και‖το‖2018‖το‖υπουργείο‖υιοθετεί‖μίαν‖

αντίστοιχη‖λογική.‖ 

Π.χ.‖ το‖ 2012‖ είχα‖ θέσει‖ ως‖ διαγώνισμα‖ την‖ 5η-6η ενότητα‖ τῶν Ἠθικῶν 

Νικομαχείων, στο‖οποίο‖είχα‖εμβολίσει‖ένα‖παράλληλο‖απόσπασμα‖από‖την‖

Πολιτεία του Πλάτωνος‖ (βλέπε‖ 3ο κριτήριο‖ αξιολόγησης)‖ και‖ το‖ οποίο‖

αξιοποίησαν‖περίπου‖40-50‖φροντιστήρια‖στην‖ελληνική‖επικράτεια.‖Δέχτηκα‖

σφοδρή‖ επίθεση‖ από‖ κάποιους‖ συναδέλφους‖ με‖ την‖ αιτιολογία‖ πως‖ το‖

διαγώνισμα‖ είναι‖ δύσκολο‖ και‖ αντπαιδαγωγικό.‖ Απλώς‖ δεν‖ απάντησα.‖ Και‖

μετά‖από‖4‖μήνες,‖στις‖πανελλήνιες,‖έθεσε‖το‖υπουργείο‖ακριβώς‖το‖ίδιο‖θέμα,‖

με‖ίδιες‖ακριβώς‖ερωτήσεις,‖πλην‖του‖παράλληλου<. 

  

         Δεύτερον,‖ στην‖ ενότητα‖ τῶν Ἠθικῶν Νικομαχείων θα‖ πρέπει‖ να‖

κατανοηθεί‖επ’‖ακριβώς‖η‖στοιχειοθέτηση‖όλων‖των‖γνωρισμάτων‖της‖ηθικής‖

αρετής,‖μέχρι‖να‖φτάσει‖ο‖φιλόσοφος‖στον‖ορισμό‖της. 

         Επίσης,‖ τὰ Πολιτικὰ είναι‖ ένα‖ δύσκολο‖ κεφάλαιο,‖ αλλά‖ θα‖ πρέπει‖ να‖

κατανοήσουμε‖πως‖κύριο‖γνώρισμά‖τους‖είναι‖η‖εντελέχεια‖και‖η‖μεσότητα.‖ 

         

            Κλείνοντας,‖ ας‖ θέσω‖ και‖ ένα‖ προσωπικό‖ βίωμα.‖ Ιδίως‖ ο‖ Πλάτωνας,‖

αλλά‖ και‖ ο‖ Αριστοτέλης,‖ ήταν‖ αυτοί‖ που‖ με‖ οδήγησαν‖ να‖ μελετώ‖ πολύ‖

περισσότερο‖πια‖την‖υπαρξιακή‖φιλοσοφία‖και‖να‖κάνω‖δεύτερες‖σπουδές‖επί‖

του‖υπαρξισμού.‖ 

 

 

Νάτσης Δημήτρης                                                                 Φολαργός 28/2/2019 
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Ε Ι  Α Γ Ψ Γ Η   Σ Ο Ν  Α Ρ Ι  Σ Ο Σ Ε Λ Η  

 

ΑΡΙΣΟΣΕΛΗ (ΒΙΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑ)  

 

Πότε και πού γεννήθηκε ο Αριστοτέλης – Λίγα λόγια 

για την καταγωγή του.  

 Γεννήθηκε στα‖τάγειρα της‖Φαλκιδικής‖το‖384 και‖

απεβίωσε στην‖Φαλκίδα το‖322. 

 Ο‖ πατέρας‖ του‖ λεγόταν‖ Νικόμαχος και‖ ήταν‖

γιατρός στην‖ αυλή‖ του‖ βασιλιά‖ της‖ Μακεδονίας‖

Αμύντα‖του‖Γ΄. 

 Σις‖ πρώτες‖ επιδράσεις‖ τίς‖ δέχτηκε‖ από‖ τον‖ κόσμο‖

της‖ ιατρικής,‖ από‖ τα‖ ιατρικά‖ βιβλία‖ του‖ πατέρα‖ του.‖

Αργότερα‖ βέβαια‖ θα βεβαιώσει‖ ότι‖ κανείς‖ δεν γίνεται‖

γιατρός‖διαβάζοντας‖μόνο‖βιβλία.  

 

 

Ο Αριστοτέλης στην Ακαδημία του Πλάτωνα  : 

Μαθητής πρώτα, δάσκαλος στην συνέχεια. 

 τα‖ 367 π.Φ. έφτασε‖ στην‖ Αθήνα για‖ να‖

σπουδάσει‖ στην‖ Ακαδημία, την σχολή‖ του‖

Πλάτωνα. 

 Σότε‖ο‖Πλάτων απουσίαζε‖στην ικελία και‖είχε‖

αναθέσει‖ την διεύθυνση της‖ σχολής‖ του‖ στον‖

Εύδοξο από‖ την‖ Κνίδο‖ (μαθηματικός,‖

αστρονόμος,‖γεωγράφος).  

 Η‖ επίδραση που‖ άσκησε‖ ο Εύδοξος 

ανταποκρινόταν‖ αμεσότερα‖ στην‖ ψυχοσύνθεση 

του‖Αριστοτέλη,‖την‖απόλυτα‖σχεδόν‖θετική και‖
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επιστημονική,‖ την‖ ελάχιστα ποιητική,‖ όπως‖

ήταν‖κατά‖βάση‖η‖ψυχοσύνθεση‖του‖Πλάτωνα.  

 Ο‖ Πλάτων‖ επέστρεψε‖ στην‖ Αθήνα‖ δύο‖ χρόνια‖

αργότερα και‖ δεν‖ άργησε‖ να‖ εκτιμήσει‖ την‖

οξύνοια‖ του‖ Αριστοτέλη.‖ χετικά‖ ανέκδοτα‖

αναφέρουν‖τα‖ακόλουθα : 

 Ο‖ Πλάτωνας‖ έδωσε‖ στον‖ Αριστοτέλη‖ τα‖

παρατσούκλια “Νοῦς” και‖“Ἀναγνώστης”,‖το‖δεύτερο‖

γιατί‖ ο‖ Αριστοτέλης‖ έμενε‖ μερικές‖ φορές‖ και‖ διάβαζε‖

στο‖σπίτι‖αντί‖να‖πηγαίνει‖στο‖μάθημα.  

 Όταν‖ έλειπε‖ από‖ το‖ μάθημα‖ ο‖ Αριστοτέλης,‖ ο‖

Πλάτων‖ έλεγε‖ πικραμένος:‖ “Λείπει‖ ο‖ Νοῦς,‖ άρα‖

σήμερα‖το‖ακροατήριό‖μου‖είναι‖κουφό”. 

 Ο‖ Αριστοτέλης‖ έμεινε‖ είκοσι χρόνια στην‖

Ακαδημία.‖Μετά‖τις‖βασικές‖του‖σπουδές‖ασχολήθηκε‖

με‖την‖επιστημονική‖έρευνα‖και‖την‖διδασκαλία.  

 Ασκούσε‖ αυστηρή κριτική στις‖ απόψεις‖ των‖

άλλων.‖ υχνά‖ ερχόταν‖ αντιμέτωπος‖ με‖ συναδέλφους‖

του‖ στην‖ Ακαδημία,‖ Ηρακλείδη,‖ πεύσιππο,‖

Ξενοκράτη,‖αλλά‖και‖με‖εκπροσώπους‖άλλων‖σχολών.  

 Είχε‖ λίγους‖ φίλους,‖ λόγω‖ αυτής‖ της‖ αυστηρότητάς‖

του,‖ και‖ πολλούς‖ εχθρούς.‖ Η‖ αυστηρότητά‖ του‖ αυτή‖

οφειλόταν‖ στον‖ χαρακτήρα‖ του,‖ αλλά‖ και‖ στην‖ πίστη‖

του‖ ότι‖ οι‖ ιδέες‖ του‖ βρίσκονταν‖ πιο  κοντά‖ στην‖

αλήθεια.‖Ήταν‖φιλαλήθης,‖και‖είχε‖την‖πίστη‖: “ὅσιον‖

προτιμᾶν‖τὴν‖ἀλήθειαν”. 
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ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΦΕΙΑ 

Α΄ βιβλίο Ἠθικῶν Νικομαχείων :‖ Σο‖ όνομα‖ από‖ τον‖

πατέρα‖ή‖τον‖γιο‖του‖Αριστοτέλη.  

 Θέμα : Σο πιο μεγάλο αγαθό που‖ επιδιώκουν‖ οι‖

άνθρωποι‖ με‖ τις‖ πράξεις‖ τους‖ (τὸ ἀκρότατον‖ πάντων‖

τῶν‖πρακτῶν‖ἀγαθῶν). 

 Σο‖ ονόμασε‖ ευδαιμονία και‖ προσπάθησε‖ να‖

καθορίσει‖ την‖ φύση‖ και‖ το‖ περιεχόμενο‖ Ηθική και‖

Αγωγή :‖ δύο‖ “επιστήμες” (τίς‖ έλεγαν τέχνες)‖ που‖

εμφανίστηκαν‖περίπου‖στα‖μέσα 5ου π.Φ. 

 Διάφοροι‖ στοχαστές‖ προσπαθούν‖ να‖ ορίσουν‖ το‖

περιεχόμενο και‖ τους‖ στόχους της‖ Ηθικής‖ και‖ της‖

Αγωγής. 

 Ο‖ σοφιστής‖ Πρωταγόρας έλεγε‖ πως‖ μπορεί‖ να‖

διδάσκει‖στους‖μαθητές‖την‖εὐβουλίαν : 

 η‖ ικανότητα‖ να‖ σκέφτονται σωστά για‖ τις‖

υποθέσεις‖του‖σπιτιού τους‖και‖της‖πολιτείας. 

 Ένας‖ σωκρατικός φιλόσοφος‖ προέβαλε‖ τον‖ όρο‖

ευτυχία,‖που‖δεν‖έχει‖σχέση‖με‖τις‖ικανότητες‖που‖έχει‖

κάθε‖ άνθρωπος,‖ αλλά‖ εξαρτάται‖ από‖ την‖ καλή του‖

τύχη. 

Ευδαιμονία : αρχικά σήμαινε‖ την‖ εύνοια του 

δαίμονος,‖ δηλ.‖ του‖ θεού,‖ επομένως‖ ήταν‖ πολύ‖ κοντά 

στον όρο ευτυχία. 

 ευτυχία και ευδαιμονία σημαίνουν‖κάτι‖που‖δεν‖το‖

πετυχαίνει‖ από‖ μόνος‖ του‖ κανείς,‖ αλλά‖ πρέπει‖ να‖ το‖

ζητήσει‖με‖προσευχή από‖τον‖Θεό 

 ποια‖ ήταν‖ η‖ σημασιολογική εξέλιξη της‖ λέξης‖

ευδαιμονία‖: 
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Ηράκλειτος :   

ἦθος ἀνθρώπῳ δαίμων  (δαίμων‖ για‖ τον‖ άνθρωπο‖

είναι‖ο‖χαρακτήρας‖του).  

Δημόκριτος :  

- εὐδαιμονίη ψυχῆς καὶ κακοδαιμονίη (είναι‖

υπόθεση‖της‖ψυχής‖η‖ευδαιμονία‖και‖η‖κακοδαιμονία).  

- εὐδαιμονίη οὐκ ἐν βοσκήμασιν οἰκεῖ οὐδὲ ἐν 

χρυσ· ψυχὴ οἰκητήριον δαίμονος (η‖ ευδαιμονία‖δεν‖

υπάρχει‖στα‖κοπάδια‖ούτε‖στο‖χρυσάφι·‖η‖ψυχή‖είναι‖η‖

κατοικία‖του‖δαίμονος).  

Σελικό‖συμπέρασμα που‖προκύπτει‖από‖τις‖ ιδέες‖περί‖

ευδαιμονίας‖Ηρακλείτου‖και‖Δημοκρίτου‖:  

- Οι‖ άνθρωποι‖ επιζητούν‖ την‖ ευδαιμονία,‖ όμως‖ μόνο‖

από τις δικές τους πράξεις εξαρτάται‖ αν‖ κάποτε‖ θα‖

φτάσουν‖σ’‖αυτήν‖ή‖όχι. 

Ο‖ ορισμός‖ της‖ ευδαιμονίας κατά Αριστοτέλη στο‖ Α΄‖

βιβλίο‖των‖Ἠθικῶν Νικομαχείων: 

- ἡ εὐδαιμονία ἐστὶ ψυχῆς ἐνέργειά τις κατ' ἀρετὴν 

τελείαν (ευδαιμονία‖ είναι‖ η‖ ενέργεια‖ της‖ ψυχής‖ του‖

ανθρώπου‖ σύμφωνα‖ με‖ τους‖ κανόνες‖ της‖ τέλειας‖

αρετής). 

- Οι‖ άνθρωποι‖ κατά‖ Αριστοτέλη‖ μόνο‖ με‖ την‖

κατάκτηση της αρετής μπορούν‖ να‖ εξασφαλίσουν‖

την‖ευδαιμονία. 
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– Σα‖ Ἠθικὰ Νικομάχεια στο‖ σύνολό‖ τους‖ είναι‖ μια‖

έρευνα‖περί‖αρετής. 

 

Αρχικά ο‖Αριστοτέλης‖ είπε‖ ότι‖ η‖ψυχή του‖ανθρώπου‖

αποτελείται‖από‖δύο μέρη:  

 

α) το‖λόγον ἔχον μέρος‖(η‖λογική) 

β) το‖ἄλογον (ό,τι‖δεν‖εμπίπτει‖στην‖λογική) 

Αργότερα ο‖ Αριστοτέλης‖ διέκρινε‖ τρία μέρη της‖

ανθρώπινης‖ψυχής: 

α) ἄλογον μέρος‖(δεν‖έχει‖σχέση‖με‖την‖αρετή‖αλλά‖

με‖ την‖ διατροφή και‖ την‖ αύξηση του‖ ανθρώπινου‖

οργανισμού) 

β) ἐπιθυμητικόν μέρος‖ (έχει‖ σχέση‖ με‖ τις‖ ηθικές 

αρετές,‖που‖περιγράφουν‖τον‖χαρακτήρα) 

γ) λόγον ἔχον μέρος‖(έχει‖σχέση‖με‖τις‖διανοητικές 

αρετές,‖την‖σοφία,‖την‖φρόνηση‖κ.λπ.)  

Οι‖ανθρώπινες‖αρετές‖κατά‖Αριστοτέλη:‖–  διανοητικές‖

–  ηθικές‖(Β΄‖βιβλίο‖των‖Ἠθικῶν Νικομαχείων)  
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ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΦΕΙΑ 

ΕΤΔΑΙΜΟΝΙΑ 

              Κάθε‖ τέχνη,‖ κατά‖ τον‖ Αριστοτέλη,‖ κάθε‖

επιστημονική‖έρευνα,‖όπως‖και‖κάθε‖πράξη,‖όπως‖και‖κάθε‖

απόφαση‖κατόπιν‖ ‖σκέψεως‖ ‖αποσκοπεί‖σε‖κάποιο‖αγαθό.‖

Ψστόσο,‖ κάθε‖ αγαθό‖ που‖ επιδιώκεται‖ με‖ τις‖ επιμέρους‖

πράξεις‖ στην‖ ζωή‖ κάθε‖ ανθρώπου‖ αποτελεί‖ απλώς‖ ένα‖

ενδιάμεσο‖ στάδιο‖ για‖ την‖ επίτευξη‖ του‖ ύψιστου‖ αγαθού,‖

την‖ «εὐδαιμονία».‖ Όσα‖ είναι‖ «μέσα»‖ για‖ την‖ επίτευξη‖

κάποιων‖άλλων,‖είναι‖τα‖«κατώτερα‖αγαθά»,‖ενώ‖αυτά‖που‖

αποτελούν‖ «σκοπούς»‖ είναι‖ ‖ ‖ «αγαθά‖ ανώτερα».‖ Τπάρχει,‖

ωστόσο,‖ένα‖αγαθό‖που‖θεωρείται‖αυτοσκοπός‖και‖για‖αυτό‖

επιδιώκεται‖ καθαυτό,‖άρα‖θεωρείται‖ως‖ύψιστο‖από‖όλους‖

ανεξαιρέτως‖ τους‖ ανθρώπους.‖ Σο‖ αγαθό‖ αυτό‖ είναι‖ η‖

εὐδαιμονία. 

            Σρία‖είναι‖τα‖βασικά‖χαρακτηριστικά‖του‖υπέρτατου‖

αυτού‖ αγαθού:‖α) είναι τέλειο,‖ δηλ.‖ επιδιώκεται‖ για‖ χάρη‖

του‖εαυτού‖του‖και‖όχι‖κάποιου‖άλλου,‖β) είναι αυτάρκες, 

δηλ.‖ακόμη‖και‖αν‖μείνει‖μόνο‖του‖είναι‖αρκετό‖για‖να‖κάνει‖

την‖ ζωή‖ άξια‖ επιλογής,‖ και‖ γ) συμπεριλαμβάνει 

οποιοδήποτε άλλο ανθρώπινο αγαθό. 

         ε‖ ‖ τι‖ ‖ συνίσταται‖ όμως‖ η‖ ευδαιμονία,‖ ‖ δηλαδή‖ ‖ ποια‖‖

είναι‖ η‖ λειτουργία‖ της;‖ Δεδομένου‖ ότι‖ ο‖ άνθρωπος‖ έχει‖ το‖

αποκλειστικό‖προνόμιο‖να‖‖ρυθμίζει‖τις‖πράξεις‖του‖με‖τον‖

Λόγο,‖ ευδαιμονία‖ είναι‖ η‖ σύμφωνα‖ με‖ τον‖ λόγο‖ ψυχική‖

ενέργεια.‖ Δηλαδή‖ το‖ ιδιαίτερο‖ γνώρισμα‖ του‖ ανθρώπου,‖

που‖τόν‖διακρίνει‖από‖όλα‖τα‖άλλα‖είδη‖έμβιων‖όντων,‖είναι‖

η‖«ψυχῆς‖ἐνέργεια‖κατὰ λόγον»·‖τέλειος‖ είναι‖ο‖άνθρωπος‖

που‖εκτελεί‖τέλεια‖αυτήν‖την‖λειτουργία. και‖θα‖μπορεί‖να‖
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τήν‖ εκτελεί‖ τέλεια,‖ όταν‖ κάθε‖ πράξη‖ του‖ επιτελείται‖

σύμφωνα‖ με‖ την‖ «οἰκείαν‖ ἀρετήν»,‖ δηλαδή‖ όταν‖

συντελείται‖σύμφωνα‖με‖τους‖κανόνες‖τις‖τέλειας‖αρετής. 

            Ο‖ εὐδαίμων‖ βίος,‖ σύμφωνα‖ με‖ τον‖ Αριστοτέλη,‖

αφορά‖ στο‖ σύνολο‖ της‖ ανθρώπινης‖ ζωής‖ και‖ όχι μόνο‖ σε‖

σύντομες‖περιόδους‖αυτής.‖Αυτό‖ δεν‖ σημαίνει‖ βέβαια‖πως‖

εὐδαίμων‖ γίνεται‖ κάποιος‖ μόνο‖ την‖ στιγμή‖ του‖ θανάτου‖

του,‖ αλλά‖ ότι‖ πρέπει‖ να‖ αντιμετωπίζει‖ την‖ ηθική‖ του‖

ποιότητα‖ υπό‖ την‖ προοπτική‖ της‖ διάρκειας‖ και‖ της‖

συνέχειας. 

         Με‖ λίγα‖ λόγια,‖ για τον‖ Αριστοτέλη‖ το‖ ύψιστο‖ αγαθό‖

ανάγεται‖ στην‖ εὐδαιμονία,‖ και‖ η‖ εὐδαιμονία,‖ με‖ τη‖ σειρά‖

της,‖ανάγεται‖στην‖αρετή. 

           Ο‖ Αριστοτέλης‖ συνεχίζει,‖ όπως‖ θα‖ δούμε‖ διεξοδικά,‖

την‖παράδοση‖του‖Ηρακλείτου – Δημοκρίτου – Πλάτωνα, 

σύμφωνα‖με‖τους‖οποίους‖η‖εὐδαιμονία‖του‖ανθρώπου‖δεν‖

εξαρτάται‖ ούτε‖ καθορίζεται‖ από‖ κάποιον‖ «δαίμονα»‖

(θεότητα),‖ αλλά‖απ’‖ το‖ ήθος‖ και‖ τις‖ επιλογές‖ του,‖ δηλαδή‖

απ’‖την‖αρετή‖του. 

            Ο‖ Αριστοτέλης‖ υποστήριξε‖ ότι‖ μεταξύ‖ της‖

ευδαιμονίας‖ και‖ της‖ αρετής‖ υπάρχει‖ ουσιαστική‖ σχέση.‖

Κανείς‖ δεν‖ μπορεί‖ να‖ είναι‖ ευτυχισμένος,‖ χωρίς‖ να‖ είναι‖

ενάρετος.‖ Ένας‖ δειλός,‖ ένας‖ μικροπρεπής,‖ ένας‖ γενικώς‖

φαύλος‖ άνθρωπος‖ δεν‖ μπορεί‖ να‖ είναι‖ ευτυχισμένος.‖ Για‖

τον‖ Αριστοτέλη‖ η‖ ευδαιμονία‖ είναι‖ ενέργεια‖ της‖ ψυχής.‖

Διατύπωσε‖την‖θεωρία‖σύμφωνα‖με‖την‖οποία‖η‖εὐδαιμονία‖

και‖ η‖ αρετή‖ συνίστανται‖ στην‖ μεσότητα‖ μεταξύ‖ δύο‖

ακροτήτων,‖μεταξύ‖μιας‖υπερβολής‖και‖μιας‖έλλειψης.‖Π.χ.‖

Η‖μετριοφροσύνη‖είναι‖η‖μεσότητα‖μεταξύ‖της‖αλαζονείας‖
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(υπερβολή)‖ και‖ της‖ μικροπρέπειας‖ (έλλειψη).‖ Σο‖ θάρρος‖

είναι‖η‖μεσότητα‖μεταξύ‖του‖θράσους‖και‖της‖δειλίας,‖κ.ο.κ.‖

(θα‖τα‖δούμε‖αναλυτικά‖στην‖ανάλυση‖των‖ενοτήτων). 
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ΑΡΦΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

σημεῖον δὲ δεῖ ποιεῖσθαι τῶν ἕξεων τὴν 

ἐπιγινομένην ἡδονὴν ἢ λύπην τοῖς 

ἔργοις· ὁ μὲν γὰρ ἀπεχόμενος τῶν 

σωματικῶν ἡδονῶν καὶ αὐτ τούτῳ 

χαίρων σώφρων, ὁ δ’ ἀχθόμενος 

ἀκόλαστος, καὶ ὁ μὲν ὑπομένων τὰ δεινὰ 

καὶ χαίρων ἢ μὴ λυπούμενός γε ἀνδρεῖος, 

ὁ δὲ λυπούμενος δειλός. περὶ ἡδονὰς γὰρ 

καὶ λύπας ἐστὶν ἡ ἠθικὴ ἀρετή· διὰ μὲν 

γὰρ τὴν ἡδονὴν τὰ φαῦλα πράττομεν, 

διὰ δὲ τὴν λύπην τῶν καλῶν ἀπεχόμεθα. 

διὸ δεῖ ἦχθαί πως εὐθὺς ἐκ νέων, ὡς ὁ 

Πλάτων φησίν, ὥστε χαίρειν τε καὶ 

λυπεῖσθαι οἷς δεῖ· ἡ γὰρ ὀρθὴ παιδεία 

αὕτη ἐστίν. 

 

 

ΜΕΣΑΥΡΑΗ 

    Πρέπει να θεωρούμε σημάδι αποδεικτικό των 

έξεων την ευχαρίστηση ή την δυσαρέσκεια που 

ακολουθεί τις πράξεις μας· αυτός, δηλαδή, που 

απέχει από τις σωματικές ηδονές και χαίρεται γι’ 

αυτό, είναι σώφρων, ενώ αυτός που λυπάται γι’ 

αυτό, είναι ακόλαστος· αυτός, τώρα, που 

αντιμετωπίζει τους κινδύνους και χαίρεται ή έστω 

δεν λυπάται, είναι ανδρείος, ενώ δειλός είναι 

αυτός που λυπάται (όταν αντιμετωπίζει τους 

κινδύνους). Και όλ’ αυτά συμβαίνουν, γιατί η 

ηθική αρετή σχετίζεται στην πραγματικότητα με 

την ευχαρίστηση και την δυσαρέσκεια· εξαιτίας 

της ευχαρίστησης κάνουμε ευτελή πράγματα, και 

εξαιτίας της δυσαρέσκειας αποφεύγουμε τα καλά. 

Γι’ αυτό και πρέπει – όπως το λέει ο Πλάτωνας – το 

παιδί από την πιο μικρή κιόλας ηλικία του να έχει 

πάρει εκείνη την αγωγή, ώστε να χαίρεται 

(ευχαριστείται) και να λυπάται (δυσαρεστείται) με 

αυτά που πρέπει· πραγματικά, αυτή είναι η ορθή 

παιδεία.     
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           ΕΣΤΜΟΛΟΓΙΑ 

σημεῖον (σημαίνω  < σημ-) : σήμα,‖ σημάδι,‖ σήμανση,‖ σημαία,‖

σημείωση,‖ σεσημασμένος,‖ σημαίνον,‖ σημαινόμενον,‖ σημασία,‖

υποσημείωση,‖ αμφισημία,‖ υποσημείωση,‖ ένσημο,‖ σημαδούρα,‖

σημαντικός,‖επίσημος,‖διάσημος 

ποιεῖσθαι :ποίηση,‖ ποίημα,‖ εκποίηση,‖ αποποίηση,‖ αξιοποίηση,‖

αναξιοποίητος,‖παραποίηση,‖μεταποίηση,‖κακοποίηση,‖ειδοποιός 

ἕξεων (ἔχω) : έξη,‖σχετικός,‖ακατάσχετος,‖σχέδιο,‖σχεδόν,‖σχέση,‖

σχήμα,‖ σχολή,‖ σχολαστικός,‖ σχολείο,‖ ανέχομαι,‖ ανακωχή,‖

αποχή,‖ εξοχή,‖ έξοχος,‖ ενοχή,‖ εποχή,‖ επίσχεση,‖ κατάσχεση, 

περιεκτικός,‖ μέθεξη,‖ παρέχω,‖ αντιπαροχή,‖ περιεκτικός,‖

πρόσχημα,‖ ‖ συνεκτικός,‖ συνεχής,‖ συνοχή,‖ υπέροχος,‖ εχέμυθος,‖

υπέροχος 

ἡδονὴν (ἥδομαι < ἡδὺς) : ηδονικός,‖ ηδονοβλεψίας,‖ ηδονιστής,‖

αηδία,‖αηδιαστικός,‖ηδυπάθεια,‖φιλήδονος,‖ηδύποτο 

ἀχθόμενος <άχθος‖(=‖βάρος,‖φορτίο):‖απεχθής,‖σεισάχθεια 

ἀκόλαστος (κολάζω) : κόλαση,‖ κολαστήριο,‖ κολαστής,‖

ακολασία,‖κολάσιμος‖ 

ὑπομένων (μένω) :‖ μόνος,‖ μόνιμος,‖ μοναστήρι,‖ μοναχικός,‖

παραμονή,‖ αναμονή,‖ διαμονή,‖ επίμονος,‖ μονιμότητα,‖ εμμονή,‖

απρόσμενος,‖ανυπομονησία‖ 

ἦχθαι (ἄγω) :‖ αγωγή,‖ αγωγός,‖ ανάγωγος,‖ άγημα,‖ αγέλη,‖

αγώνας,‖ άμαξα,‖ άξονας,‖ παρείσακτος,‖ σύναξη,‖ λοχαγός,‖

ξεναγός,‖χορηγός,‖υδραγωγείο 

λυπούμενός : λύπη,‖ λυπηρός,‖ λύπηση,‖ λυπητερός,‖ περίλυπος,‖

συλλυπητήρια,‖αξιολύπητος 

ἀνδρεῖος(ἀνήρ) :‖ ανδρεία,‖ ανδριάντας,‖ αντρικός,‖ ανδρισμός,‖

ανδραγαθήματα,‖ ανδρείκελο,‖ ανδροκρατία,‖ άνανδρος,‖

αύτανδρος,‖λειψανδρία,‖τριανδρία‖ 

πράττομεν : πράξη,‖ πράγμα,‖ πραγματικότητα,‖ πραγματικός,‖

πράγματι,‖ πραγματεία,‖ πραγμάτωση,‖ πρακτικός,‖ πρακτορείο,‖

πραγματογνώμονας,‖ πράκτορας,‖ πραξικόπημα,‖ απραξία,‖

άπρακτος,‖πολυπράγμων 

χαίρειν :‖χαρά,‖χάρη,‖χάρμα,‖χαρμόσυνος,‖χαιρέκακος,‖περιχαρής 

φησίν (φημί < φη, φω, φα) : φήμη,‖προφήτης,‖φωνή,‖κατάφαση,‖

πρόφαση,‖απόφαση,‖ραδιόφωνο,‖παράφωνος,‖φωνήεν,‖φωνητική,‖

διαφήμιση,‖ εκφώνηση,‖ ασυμφωνία,‖ σύμφωνος,‖ αντίφαση,‖

επευφημία,‖βλασφημία 
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δεῖ (δέω, δέομαι) :‖ δέηση,‖ δέομαι,‖ ενδεής,‖ ένδεια,‖ σιτοδεία, 

δεοντολογία  

ὀρθή :‖ ορθότητα,‖ ανόρθωση,‖ όρθρος,‖ διόρθωση,‖ επιδιόρθωση,‖

κατόρθωμα,‖ διορθωτής,‖ ορθογραφία,‖ ανορθόγραφος,‖

ορθολογισμός,‖ορθοστασία,‖παλινόρθωση,‖ορθογώνιο 

παιδεία (παῖς-παιδὸς) : παιδευτικός,‖ εκπαίδευση,‖ παιδικός,‖

παίδεμα,‖ παιδαριώδης,‖ παιδικότητα,‖ παραπαιδεία,‖ προπαιδεία,‖

αντιεκπαιδευτικός,‖μετεκπαίδευση,‖παιδότοπος,‖εγκυκλοπαίδεια 
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                  Θέμα :  χέση ηδονών (=ευχαριστήσεων), 

κατώτερων και ανώτερων, με έξεις ανθρώπου.  

 

 

ΑΞΟΝΕ ΕΝΟΣΗΣΑ 

 

Α. ΚΡΙΣΗΡΙΟ‖ ΓΙΑ‖ ΗΘΙΚΗ‖ ΠΟΙΟΣΗΣΑ‖ ΚΑΠΟΙΟΤ‖ ΟΦΙ‖

ΜΟΝΟ‖Η‖ ΗΘΙΚΗ‖ ΕΝΕΡΓΕΙΑ,‖ ΑΛΛΑ‖ ΚΑΙ‖ Η‖ ΗΔΟΝΗ‖ ή‖ Η‖

ΛΤΠΗ‖ΠΟΤ‖ΔΟΚΙΜΑΖΕΙ.  

Β. ΔΤΟ‖ ΕΙΔΗ‖ ΗΔΟΝΨΝ‖ (ΚΑΣΨΣΕΡΗ,‖ ΑΝΨΣΕΡΗ‖ :‖ Η‖

ΠΡΨΣΗ‖ΦΕΣΙΖΕΣΑΙ‖ΜΕ‖ΣΗΝ‖ΗΘΙΚΗ‖ΜΑ‖ΕΚΣΡΟΠΗ,‖Η‖

ΔΕΤΣΕΡΗ‖ΜΕ‖ΣΗΝ‖ΗΘΙΚΗ‖ΜΑ‖ΑΝΕΛΙΞΗ). 

Γ. ΡΟΛΟ‖ ΟΡΘΗ‖ ΠΑΙΔΕΙΑ‖ ΣΗΝ‖ ΗΘΙΚΗ‖ ΜΑ‖

ΠΟΙΟΣΗΣΑ‖ΚΑΙ‖ΣΗΝ ΤΝΔΕΗ‖ΜΕ‖ΑΝΨΣΕΡΗ‖ΗΔΟΝΗ. 

 

 

 

ΝΟΗΜΑ ΕΝΟΣΗΣΑ 

          Εκείνη‖ την‖ εποχή‖ στην‖ Ακαδημία‖ του‖ Πλάτωνος‖

συζητείται‖ έντονα‖ το‖ φαινόμενο‖ τῆς ἡδονῆς.‖ Πολλοί‖

θεωρούν‖και‖υποστηρίζουν‖πως‖ἡ ἡδονὴ είναι‖η‖εκ‖φύσεως‖

αναζήτηση‖ της‖ ευχαρίστησης‖ όλων‖ των‖ ζώντων‖

οργανισμών,‖ ότι‖ δηλαδή‖ όλοι‖ οι‖ ζωντανοί‖ οργανισμοί‖

αποζητούν‖τὴν ἡδονὴν,‖άρα‖πρόκειται‖για‖μία‖ύψιστη‖αξία.‖ 

         Όσο‖οι‖συζητήσεις‖περιορίζονταν‖αποκλειστικά‖ή‖κατά‖

κύριο‖ λόγο‖ στην‖ σωματική‖ἡδονή,‖ επικρατούσε‖ η‖ θεωρία‖

που‖ήταν‖γενικά‖αποδεκτή,‖σύμφωνα‖με‖την‖οποία‖ἡ ἡδονὴ 

ταυτίζεται‖με‖την‖αποκατάσταση‖της‖ισορροπίας‖στο‖σώμα.‖

Ο‖ Αριστοτέλης‖ έλεγε‖ «άς‖ δεχτούμε,‖ λοιπόν,‖ ότι‖ ἡ ἡδονὴ 

είναι‖ μια‖ μεταβολή‖ της‖ ψυχής‖ και‖ αποκατάσταση‖ της‖

πραγματικής‖ της‖ φύσης»·‖ δηλαδή‖ δέχεται‖ τὴν ἡδονὴν ως‖

αποκατάσταση‖της‖ισορροπίας‖στο‖σώμα.‖ 
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           Όταν,‖όμως,‖άρχισε‖να‖μελετά‖τὴν ἡδονὴν ως‖ψυχικό‖

φαινόμενο,‖ διαπίστωσε‖ ότι‖ πρόκειται‖ για‖ μία‖ ενεργητική‖

εξέλιξη‖ (παρεπόμενο)‖ της‖ οριστικής‖ κατάστασης‖ (ἕξεως). 

Όταν‖ ο‖ Αριστοτέλης‖ έγραφε‖ αυτά,‖ ο‖ ορισμός‖ τῆς ἡδονῆς 

αποδεσμεύτηκε‖από‖την‖σχέση‖εξάρτησης‖από‖τα‖σωματικά‖

αισθήματα‖ευχαρίστησης.‖Ἡ ἡδονὴ άρχισε‖να‖συνδέεται‖με‖

τα‖ μόνιμα‖ ηθικά‖ γνωρίσματα‖ που‖ διαμόρφωνε‖ ο‖ καθένας‖

στον‖χαρακτήρα‖του.‖ 

                 Έτσι‖ η ηδονή‖ διαιρέθηκε‖ σε‖ δύο‖ είδη,‖ στις‖

κατώτερες ἡδονὲς και‖ στις‖ ανώτερες ἡδονὲς.‖ ‖ Για‖ τον‖

φιλόσοφο,‖ σ’‖ ένα‖ κατώτερο‖ επίπεδο,‖ η‖ επιθυμία‖ μας‖

στρέφεται‖ σε‖ αυτό‖ που‖ φαίνεται‖ ωραίο,‖ και‖ ως‖ εκ‖ τούτου‖

ακολουθεί‖ μια‖ ἡδονὴ φαύλη.‖ ’‖ ένα‖ ανώτερο‖ επίπεδο,‖

τείνουμε‖προς‖αυτό‖που‖ είναι‖πραγματικά‖ωραίο,‖ και‖ τότε‖

ακολουθεί‖ η‖ γνήσια ἡδονή.‖ Σο‖ ωραίο,‖ κατά‖ τον‖

Αριστοτέλη,‖μας‖θέτει‖σε‖κίνηση.‖Επομένως‖υπάρχουν‖δύο‖

είδη‖ηδονών‖:  

       Οι κατώτερες ἡδονές είναι οι‖σωματικές‖απολαύσεις,‖η‖

ευχαρίστηση‖ από‖ την‖ ικανοποίηση‖ των‖ ενστίκτων,‖ των‖

ορμών,‖ που‖ μάς‖ ωθούν‖ να‖ επιδιώκουμε‖ το‖ κακό‖ και‖ να‖

αποφεύγουμε‖το‖αγαθό.‖ 

Οι ανώτερες ἡδονὲς είναι‖ η‖ γνήσια‖ και‖ βαθιά‖ ἡδονὴ και‖

συνίσταται‖ στην‖ ψυχική‖ ευφροσύνη‖ από‖ την‖ υπερνίκηση‖

των‖ απαιτήσεων‖ του‖ ενστίκτου,‖ που‖ κατακυριεύουν‖ και‖

αποπροσανατολίζουν‖ ηθικά‖ τον‖ άνθρωπο.‖Η κατ’ εξοχήν 

ηδονή, η γνήσια και βαθιά, συνίσταται στην ψυχική 

ευφροσύνη από την υπερνίκηση των απαιτήσεων του 

ενστίκτου και από την διαμόρφωση των ηθικών ἕξεων, 

και όχι από την επιδίωξη των σωματικών απολαύσεων.  

         Αν,‖ λοιπόν,‖ η‖ ηθική‖ αρετή‖ στρέφεται‖ γύρω‖ από‖ ‖ τὶς 

ἡδονὲς καὶ τὶς λῦπες «περὶ ἡδονὰς γὰρ καὶ λύπας ἐστιν ἡ 

ἠθικὴ ἀρετὴ»‖αυτό‖ οφείλεται‖στό‖ότι‖ βρίσκεται‖σε‖διαρκή‖

αντιπαράθεση‖ μαζί‖ τους,‖ επειδή‖ αυτές‖ κατακυριεύουν‖ και‖

αποπροσανατολίζουν‖ηθικά‖ τον‖άνθρωπο.‖Σο‖αποτέλεσμα‖

του‖αποπροσανατολισμού‖αυτού‖είναι‖να‖κάνει‖ο‖άνθρωπος‖

το‖κακό‖επειδή‖ρέπει‖προς‖την‖ηδονή‖και‖να‖αποφεύγει‖το‖
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αγαθό‖ επειδή‖ αποστρέφεται‖ την‖ λύπη.‖ Επομένως,‖ ο 

άνθρωπος τείνει-ρέπει προς τις ευτελείς πράξεις λόγω 

τῆς ἡδονῆς των ενστίκτων του (κατώτερες ἡδονὲς), «διὰ 

μὲν γὰρ τὴν ἡδονὴν τὰ φαῦλα πράττομεν, διὰ δὲ τὴν 

λύπην τῶν καλῶν ἀπεχόμεθα» · αυτή‖ ἡ ἡδονὴ εξάλλου‖

μας‖ παρασέρνει‖ να‖ τίς‖ πράξουμε,‖ ενώ‖ ἡ λύπη μάς‖ οδηγεί‖

στό‖να‖αποφεύγουμε‖τις‖ηθικές‖πράξεις.‖ 

         Ο‖Αριστοτέλης,‖ όπως‖ επισημάναμε‖ προ‖ ολίγου,‖ ήταν‖

αυτός‖που‖διαπίστωσε‖πως‖η‖ηδονή‖δεν‖συνδέεται‖μόνο‖με‖

την‖σωματική‖ευχαρίστηση,‖μία‖αντίληψη‖που‖υποστήριζαν‖

όλοι‖ οι‖ διανοούμενοι‖ τότε,‖ αλλά‖ ότι‖ είναι‖ και‖ μία‖ ψυχική‖

ευχαρίστηση‖ που‖ ακολουθεί‖ τις‖ εκάστοτε‖ ἕξεις‖ του‖

ανθρώπου.‖ Η‖ ευχαρίστηση‖ αυτή,‖ αποτέλεσμα‖ των‖ ἕξεων,‖

ακολουθεί‖ τις‖ ομοειδείς‖ πράξεις‖ προς‖ τις‖ ἕξεις‖ αυτές.‖

Δηλαδή‖ ο‖ άνθρωπος‖ δοκιμάζει‖ κατά‖ την‖ εκτέλεση‖ μιας‖

ενέργειας‖ένα‖ευχάριστο‖ή‖δυσάρεστο‖συναίσθημα,‖πράγμα‖

που‖ αποδεικνύει‖ τι‖ είδους‖ ἕξεις‖ έχουν‖ διαμορφωθεί‖ σε‖

αυτόν.‖ 

        Κριτήριο,‖λοιπόν,‖για‖το‖κατά‖πόσο‖έχουν‖διαμορφωθεί‖

τα‖ μόνιμα‖ στοιχεία‖ του‖ χαρακτήρα‖ μας‖ αποτελεί‖ το‖

συναίσθημα‖που‖δοκιμάζουμε‖στην‖εκτέλεση‖μιας‖πράξης.‖

Κατά‖τον‖Αριστοτέλη,‖όποιος‖έχει‖αποκτήσει‖την‖ηθική‖έξη‖

της‖σωφροσύνης,‖δοκιμάζει‖χαρά‖για‖τό‖ότι‖απέχει‖από‖τις‖

σωματικές‖ηδονές,‖ὁ μὲν γὰρ ἀπεχόμενος τῶν σωματικῶν 

ἡδονῶν καὶ αὐτ τούτῳ χαίρων σώφρων.‖ Όποιος,‖

αντίθετα,‖έχει‖αποκτήσει‖τὴν‖ἕξιν‖της‖ακολασίας,‖που‖από‖

ηθική‖άποψη‖ είναι‖μια‖μόνιμη‖αρνητική‖ ιδιότητα,‖ λυπάται‖

για‖αυτήν‖την‖αποχή,‖ὁ δ’ ἀχθόμενος ἀκόλαστος.‖Σο‖ ίδιο‖

ισχύει‖και‖για‖την‖ανδρεία,‖αλλά‖και‖για‖όλες‖τις‖υπόλοιπες‖

αρετές.‖ Η‖ ἕξις‖ για‖ τον‖ φιλόσοφο‖ είναι‖ ένα‖ στοιχείο‖ του‖

χαρακτήρα‖μας‖που‖έχει‖διαμορφωθεί‖και‖οικοδομηθεί‖στον‖

ανθρώπινο‖ ψυχισμό‖ μας‖ σε‖ τέτοιο‖ σημείο,‖ ώστε‖ να‖

προκαλεί‖ το‖ συναίσθημα‖ είτε‖ της‖ ευχαρίστησης‖ είτε‖ της‖

δυσαρέσκειας,‖ να‖γεννάει‖ το‖συναίσθημα‖ της‖χαράς‖ή‖ της‖

λύπης‖ κατά‖ την‖ εκτέλεση‖ της‖ ομοειδούς‖ προς‖ τὴν‖ ἕξιν‖

πράξης. Επομένως, για τον Αριστοτέλη, δεν είναι αρκετό 
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κανείς να κρατά μια ηθική στάση, π.χ. να απέχει από τις 

σωματικές απολαύσεις, αλλά πρέπει και να 

ευχαριστείται για αυτήν την αποχή.  

           Για‖τον‖Αριστοτέλη‖αυτή‖που‖μπορεί‖να‖προφυλάξει‖

τον‖ άνθρωπο‖ από‖ τις‖ ενστικτώδεις‖ ἡδονές‖ του‖ (τις 

κατώτερες),‖ οι‖ οποίες‖ θα‖ τόν‖ κατακυριεύσουν‖ και‖ θα‖ τόν‖

οδηγήσουν‖στις‖φαύλες‖πράξεις,‖και‖να‖τόν‖οδηγήσει‖στην‖

ψυχική‖ ευφροσύνη‖ (ανώτερες ἡδονὲς),‖ αποτέλεσμα‖ της‖

υπερνίκησης‖ των‖ ενστίκτων‖ και‖ της‖ διαμόρφωσης‖ των‖

ηθικών‖ ἕξεων,‖ είναι‖ η‖ παιδεία.‖ Είναι‖ το‖

αποτελεσματικότερο‖ μέσο‖ για‖ την‖ αντιμετώπιση‖ της‖

αρνητικής‖ – ηθικά‖ – εξέλιξης.‖ Ο‖ Αριστοτέλης,‖ στο‖ σημείο‖

αυτό,‖ επικαλείται‖ τον‖ Πλάτωνα,‖ για‖ την‖ επικύρωση‖ των‖

δικών‖του‖θέσεων.‖Πράγματι,‖σύμφωνα‖με‖τον‖Πλάτωνα,‖ο‖

άνθρωπος‖ οφείλει‖ να‖ διαπαιδαγωγηθεί‖ από‖ την‖ παιδική‖

του‖ κιόλας‖ ηλικία‖ με‖ τέτοιο‖ τρόπο,‖ ώστε‖ κάθε‖ φορά‖ να‖

δοκιμάζει‖αγάπη‖ή‖μίσος‖για‖αυτά‖που‖πρέπει.‖Αυτή‖είναι‖η‖

ορθή‖παιδεία‖και‖για‖τον‖Πλάτωνα‖και‖για‖τον‖Αριστοτέλη. 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<  

Γ. ορθή παιδεία 

          Ποιος‖ είναι‖ αυτός‖ που‖ θα‖ προφυλάξει‖ τον‖ άνθρωπο‖

από‖ τις‖ ενστικτώδεις‖ ἡδονὲς του,‖ οι‖ οποίες‖ θα‖ τόν‖

κατακυριεύσουν‖ και‖ θα‖ τόν‖ οδηγήσουν‖ στις‖ φαύλες‖

πράξεις;‖Κατά‖τον‖φιλόσοφο, το‖αποτελεσματικότερο‖μέσο‖

για‖ την‖ αντιμετώπιση‖ της‖ αρνητικής‖ – ηθικά‖ – εξέλιξης‖

είναι‖η‖παιδεία.‖ 

        Ο‖ Αριστοτέλης,‖ στο‖ σημείο‖ αυτό,‖ επικαλείται‖ τον‖

Πλάτωνα,‖ για‖ την‖ επικύρωση‖ των‖ δικών‖ του‖ θέσεων.‖

Πράγματι,‖σύμφωνα‖με‖τον‖Πλάτωνα,‖ο‖άνθρωπος‖οφείλει‖

να‖διαπαιδαγωγηθεί‖από‖την‖παιδική‖του‖κιόλας‖ηλικία‖με‖

τέτοιο‖τρόπο,‖ώστε‖κάθε‖φορά‖να‖δοκιμάζει‖αγάπη‖ή‖μίσος‖

για‖αυτά‖που‖πρέπει.‖ 

       Αυτή‖είναι‖η‖ορθή‖παιδεία‖και‖για‖τον‖Πλάτωνα‖και‖για‖

τον‖Αριστοτέλη. 

 

 

ΕΠΙΜΕΣΡΟ : Η ΗΘΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΛΑΣΨΝΑ ΚΑΙ ΣΟΝ 

ΑΡΙΣΟΣΕΛΗ 

 Πλάτων :  

Ο‖ μεγάλος‖ αυτός‖ Αθηναίος‖ φιλόσοφος‖ θεωρεί‖ την‖ αρετή‖

όχι‖ απλώς‖ απαραίτητο‖ αλλά‖ και‖ επαρκή‖ όρο‖ για‖ την‖

επίτευξη‖ της‖ ευτυχίας.‖ την‖ «Πολιτεία»‖ ο‖ ωκράτης‖

κατόρθωσε‖να‖δείξει‖πως‖ο‖δίκαιος‖ είναι‖πιο‖ ευτυχισμένος‖

από‖ τον‖ άδικο.‖ τον‖ «Γοργία»‖ είχε‖ τονιστεί‖ ότι‖ μόνο‖ ο‖

ενάρετος‖ μπορεί‖ να‖ είναι‖ ευτυχισμένος‖ ακόμη‖ και‖ αν‖

ταλαιπωρείται‖ και‖ βασανίζεται,‖ ενώ‖ κανείς‖ δεν‖ βρίσκεται‖

πιο‖ κοντά‖ στην‖ δυστυχία‖ από‖ τον‖ άδικο‖ και‖ τον‖
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διεφθαρμένο,‖ ακόμα‖ και‖ στην‖ περίπτωση‖ που‖ αυτός‖

θριαμβεύει.‖Αγαθά‖μάταια,‖ επομένως,‖ η‖ υγεία,‖ ο‖πλούτος,‖

το‖ θάρρος‖ που‖ μπορεί‖ να‖ διαθέτει‖ κανείς.‖Μικρή‖ σημασία‖

έχει‖ τό‖ ότι‖ μπορεί‖ να‖ βρίσκεται‖ συγκεντρωμένη‖στα‖ χέρια‖

του‖ απεριόριστη‖ πολιτική‖ εξουσία.‖ Αν‖ ἡ ὕβρις και ἡ 

ἀκολασία έχουν‖ ενθρονιστεί‖ στην‖ ψυχή‖ του,‖ ο‖ άνθρωπος‖

αυτός‖ δεν‖ είναι‖ καθόλου‖ ευτυχισμένος.‖ Αντίθετα,‖ όσο‖ ζει,‖

είναι‖ βαθιά‖ δυστυχισμένος,‖ ενώ‖ τόν‖ περιμένουν‖ μετά‖ τον‖

θάνατό‖του‖πάρα‖πολύ‖βαριές‖ποινές. 

 

 

Αριστοτέλης :  

Ο‖Αριστοτέλης‖είναι‖πιο‖‖διαλλακτικός.‖Η‖ηθική‖του‖δεν‖έχει‖

ασκητικό‖χαρακτήρα.‖Η‖ηθική‖αδιαλλαξία,‖που‖θεωρεί‖τον‖

ενάρετο‖ ευδαίμονα‖ ακόμα‖ και‖ στην‖ περίπτωση‖ που‖ αυτός‖

περιπίπτει‖ σε‖ μεγάλες‖ δυστυχίες‖ ή‖ υποβάλλεται‖ σε‖

σωματικά‖ βασανιστήρια,‖ είναι‖ ξένη‖ στον‖ Αριστοτέλη.‖

Αυτός‖είναι‖ο‖λόγος‖που‖αναγνωρίζει‖την‖σημασία‖και‖των‖

υλικών‖αγαθών‖για‖την‖επίτευξη‖της‖ευδαιμονίας.‖Παρά‖το‖

γεγονός‖ότι‖ο‖φιλόσοφος‖τάσσεται‖σαφώς‖απέναντι‖από‖τις‖

ενστικτώδεις‖ορμές-ἡδονὲς‖δεν‖φτάνει‖στο‖άλλο‖άκρο,‖ώστε‖

να‖εξοβελίσει‖τὴν‖ἡδονὴν‖από‖την‖ηθική‖του.‖Είναι‖αρκετά‖

«ανθρώπινος»,‖ ώστε‖ να‖ αναγνωρίσει‖ την‖ σημασία‖ τῆς‖

ἡδονῆς‖ ως‖ παράγοντα‖ που‖ υπό‖ ορισμένες‖ προϋποθέσεις‖

ανακουφίζει‖την‖ψυχή‖και‖γλυκαίνει‖τον‖αγώνα‖της‖ζωής.‖ 

     Όπως‖αυτός‖που‖υποκύπτει‖σε‖όλες‖τις‖σωματικές‖ἡδονὲς‖

και‖δεν‖απέχει‖από‖καμία‖είναι‖ακόλαστος,‖έτσι‖και‖αυτός‖

που‖ αποφεύγει‖ όλες‖ τις‖ ἡδονὲς‖ είναι‖ άξεστος‖ και‖

αναίσθητος.‖ Οι‖ αρετές,‖ όπως‖ η‖ σωφροσύνη‖ – ανδρεία‖ – 

δικαιοσύνη‖ κ.λπ.,‖ έχουν‖αξία‖ και‖ σώζονται‖ χάρη‖στο‖ ορθό‖

μέτρο‖ και‖ χάνονται‖ εξαιτίας‖ της‖ υπερβολής‖ και‖ της‖

έλλειψης. 

 

(Κυριάκος Κατσιμάνης, Πλάτων και Αριστοτέλης, εκδόσεις 

Gutenberg) 
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ΕΡΜΗΝΕΤΣΙΚΕ ΕΡΨΣΗΕΙ  

1. Με‖ποιο‖κριτήριο‖μπορεί‖να‖αποφανθεί‖κανείς, σύμφωνα‖

με‖ τον‖ Αριστοτέλη, για‖ την‖ οριστική‖ διαμόρφωση‖ τῶν 

ἕξεων;  

 

2. Ποια‖παραδείγματα‖ χρησιμοποιεί‖ ο‖Αριστοτέλης‖ για‖ να‖

εξηγήσει‖το‖κριτήριο‖της‖διαμόρφωσης‖ἕξεων; υμφωνείτε;  

 

3. Ποια‖ είναι‖ η‖ σχέση‖ μεταξύ‖ ηθικής‖ αρετής‖ και‖ λύπης‖ ή 

ηδονής‖και‖πώς‖την‖εξηγεί‖ο‖Αριστοτέλης;  

 

4. Ποια‖ είδη‖ἡδονῆς φαίνεται‖ να‖ διακρίνει‖ ο‖ Αριστοτέλης‖

σύμφωνα‖με‖τα‖σχόλια‖του‖βιβλίου‖σας;  

 

5. Ποια‖θεωρεί‖ο‖Αριστοτέλης‖«ορθή» παιδεία; υμφωνείτε‖

με‖τα‖κριτήριά‖του;  

 

6. σώφρων, ἀκόλαστος, ἀνδρεῖος, δειλός : Να‖δώσετε‖τον‖

ορισμό‖καθενός‖όρου‖με‖βάση‖το‖κείμενο.  

 

7. Διὸ δεῖ < οἷς δεῖ : Ποιος‖ νομίζετε‖ ότι‖ αποφασίζει‖ με‖ τι‖

«πρέπει»‖να‖χαίρονται‖ή‖να‖λυπούνται‖οι‖νέοι, σύμφωνα‖με‖

τον‖ Αριστοτέλη; Η‖ άποψή‖ του‖ θα‖ ήταν‖ χρήσιμη‖ στην 

σύγχρονη‖πραγματικότητα;  

 

8. Πώς‖αντιλαμβάνεσθε‖την‖άποψη‖ότι‖η‖πραγμάτωση‖της‖

ηθικής‖αρετής‖συνεπάγεται‖ευχαρίστηση‖για‖τον‖άνθρωπο; 

Μήπως‖ κάποτε‖ συμβαίνει‖ και‖ το‖ αντίθετο, δηλαδή‖ εκείνο‖

που‖ «πρέπει»‖ να‖ κάνουμε‖ - τὸ ἠθικῶς πράττειν - να‖μάς‖

είναι‖ πιο‖ δυσάρεστο; Ο‖ Αριστοτέλης‖ γράφει‖ σχετικά‖ (ΗΝ, 

1117b 17-18) ότι‖: οὐ δὴ ἐν ἁπάσαις ταῖς ἀρεταῖς τὸ ἡδέως 

ἐνεργεῖν ὑπάρχει, πλὴν ἐφ' ὅσον τοῦ τέλους ἐφάπτεται (= 

δεν‖ είναι‖ λοιπόν‖ δυνατόν‖ να‖ βρει‖ κανείς‖ σε‖ όλες‖
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ανεξαιρέτως‖ τις‖ αρετές‖ μια‖ ενέργεια‖ που‖ συνεπάγεται‖

ηδονή, παρά‖μόνο‖εφόσον‖αυτή‖επιτυγχάνει‖τον‖σκοπό‖της). 

Ποια‖είναι‖η‖δική‖σας‖άποψη;  

 

9. Αφού‖ διαβάσετε‖ τις‖ απόψεις‖ που‖ εκφράζει‖ ο‖ Αθηναίος‖

ξένος‖για‖την‖παιδεία‖στους‖πλατωνικούς‖Νόμους (653 a-c) 

και‖την‖άποψη‖που‖εκφράζει‖ο‖Λάκων‖στον‖Πλούταρχο
 
να‖

δείξετε‖ την‖ σχέση‖ τους‖ με‖ τις‖ θέσεις‖ που‖ διατυπώνει‖ ο‖

Αριστοτέλης‖σ’‖αυτήν‖την‖ενότητα.  

 

10. Να‖εντοπίσετε‖και‖να‖αναλύσετε‖το‖σημείο‖του‖κειμένου‖

στο‖ οποίο‖ φαίνεται‖ ότι‖ η‖ ηθική‖ αρετή‖ συνδέεται‖ με‖ την‖

οργανωμένη‖πολιτική- κοινωνική‖ζωή.  

 

11. Ποια‖είναι‖η‖αξία‖του‖συναισθήματος‖στον‖Αριστοτέλη‖

όπως‖φαίνεται‖από‖την‖ενότητα;  

 

 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕ ΕΡΨΣΗΕΙ  

1. ὀρθὴ παιδεία : Ποια‖είναι‖η‖πρώτη‖σημασία‖του‖επιθέτου‖

ὀρθός; Με‖ποια‖ σημασία‖ χρησιμοποιείται‖ στο‖ κείμενο‖ και‖

με‖ποιες‖σήμερα;  

 

2. Ο‖Αριστοτέλης‖χρησιμοποιεί την‖έκφραση‖ὀρθὴ παιδεία 

και‖ ο‖ Πρωταγόρας‖ αναφερόμενος‖ στην‖ αγωγή των‖ νέων‖

(από‖την‖πόλη‖με‖τους‖νόμους) την‖έκφραση‖εὐθύνουσι (= 

ισιώνουν). Ποιο‖ είναι‖ το‖ κοινό σημείο‖ αυτών‖ των‖

μεταφορικών‖ εκφράσεων‖ και‖ πώς‖ εξηγείται‖ η‖ σχέση‖ τους‖

με‖την‖αγωγή‖των‖νέων;  

 

3. Να‖εντοπίσετε‖στο‖κείμενο‖τις‖λέξεις‖που‖παρουσιάζουν‖

ετυμολογική‖ συγγένεια‖ με‖ τις‖ παρακάτω : ασήμαντος, 

επίγονος, αναμονή, επιδείνωση, εποχή, ανεύθυνος.  

 

4. ἦχθαι : Να‖γράψετε‖δέκα‖παράγωγα‖της‖λέξης‖ (απλά ή 

σύνθετα).  
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ΑΡΦΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Δεῖ δὲ μὴ μόνον οὕτως εἰπεῖν, ὅτι ἕξις, 

ἀλλὰ καὶ ποία τις. ῥητέον οὖν ὅτι πᾶσα 

ἀρετή, οὗ ἅν ᾖ ἀρετή, αὐτό τε εὖ ἔχον 

ἀποτελεῖ καὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ εὖ 

ἀποδίδωσιν, οἷον ἡ τοῦ ὀφθαλμοῦ ἀρετὴ 

τόν τε ὀφθαλμὸν σπουδαῖον ποιεῖ καὶ τὸ 

ἔργον αὐτοῦ· τῇ γὰρ τοῦ ὀφθαλμοῦ 

ἀρετῇ εὖ ὁρῶμεν. ὁμοίως ἡ τοῦ ἵππου 

ἀρετὴ ἵππον τε σπουδαῖον ποιεῖ καὶ 

ἀγαθὸν δραμεῖν καὶ ἐνεγκεῖν τὸν 

ἐπιβάτην καὶ μεῖναι τοὺς πολεμίους. εἰ 

δὴ τοῦτ’ ἐπὶ πάντων 

οὕτως ἔχει, καὶ ἡ τοῦ ἀνθρώπου ἀρετὴ 

εἴη ἅν ἡ ἕξις ἀφ’ ἧς ἀγαθὸς ἄνθρωπος 

γίνεται καὶ ἀφ’ ἧς εὖ τὸ ἑαυτοῦ ἔργον 

ἀποδώσει. πῶς δὲ τοῦτ’ ἔσται.... ὧδ’ ἔσται 

φανερόν, ἐὰν θεωρήσωμεν ποία τίς ἐστιν 

ἡ φύσις αὐτῆς. 

 

ΜΕΣΑΥΡΑΗ 

Αλλά δεν πρέπει να τό πούμε μόνο κατ’ αυτόν τον 

τρόπο, ότι δηλαδή η αρετή είναι έξη, αλλά πρέπει 

να πούμε και τι είδους έξη είναι. Πρέπει, λοιπόν, να 

δηλώσουμε πως κάθε αρετή, όποιου πράγματος 

είναι αρετή, κάνει το πράγμα αυτό και να φτάσει 

στην πιο τέλεια κατάστασή του και τό βοηθάει να 

εκτελέσει με τον πιο σωστό τρόπο το έργο του, 

αυτό (το έργο) που είναι προορισμένο γι’ αυτό ( το 

πράγμα)· για παράδειγμα, η αρετή του ματιού και 

το ίδιο το μάτι τό κάνει τέλειο, και το έργο του, 

καθώς βλέπουμε καλά χάρη στην αρετή του 

ματιού. Ομοίως, η αρετή του αλόγου και το ίδιο το 

άλογο τό κάνει τέλειο, και τό καθιστά ικανό και να 

τρέξει και να μεταφέρει τον αναβάτη, αλλά και να 

μένει σταθερό στην θέση του απέναντι στον εχθρό. 

Αν, λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα σε κάθε 

περίπτωση, τότε και του ανθρώπου η αρετή θα 

είναι η έξη, χάρη στην οποία ο άνθρωπος είναι 

αγαθός, και με την οποία θα μπορέσει να εκτελέσει 

σωστά το έργο, που είναι προορισμένο γι’ αυτόν. 

Πώς θα γίνει αυτό όμως... μπορεί να γίνει φανερό 

με τον ακόλουθο τρόπο, αν δηλαδή εξετάσουμε 

ποια είναι η ιδιαίτερη φύση της.  
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       ΕΣΤΜΟΛΟΓΙΑ 

δεῖ (δέω, δέομαι) :‖ δέηση,‖ δέομαι,‖ ενδεής,‖ ένδεια‖ ,‖ σιτοδεία, 

δεοντολογία  

εἰπεῖν (έπος) : έπος,‖επικός,‖συνεπής,‖ασυνεπής,‖αμετροέπεια 

ῥητέον (ρη-) : ρήση,‖ρητός,‖ρήτορας,‖ρητορικός,‖ρητορική,‖ρήτρα,‖

άρρητος,‖ αντίρρηση,‖ διαρρήδην,‖ ρήμα,‖ επίρρημα,‖ απόρρητος,‖

παρρησία 

ἀρετή [αρ – (ἀραρίσκω)] :‖ ενάρετος,‖ άρθρο,‖ άρθρωση,‖ αρμός,‖

αρμονία,‖ αριθμός,‖ άρτιος,‖ αρεστός,‖ άριστος,‖ διάρθρωση,‖

εξάρθρωση,‖αυτάρεσκος,‖‖δυσάρεστος‖ 

ἀποτελεῖ (τέλος) : τέλος,‖τέλειος,‖τελειότητα,‖τελετή,‖τελευταίος,‖

τελικός,‖ τελεσφόρος,‖ ατελείωτος,‖ ατελέσφορος,‖ αποτέλεσμα,‖

εντέλεια,‖εντελώς,‖επιτελείο,‖αυτοτελής‖ 

ἀποδίδωσιν (δω- και δο -) :‖ δόση,‖ δωρεά,‖ δώρο,‖ αναμετάδοση,‖

ανέκδοτο,‖ αντίδοτο,‖ ανταπόδοση,‖ διάδοση,‖ έκδοση,‖ ενδοτικός,‖

επίδομα,‖ καταδότης,‖ μετάδοση,‖ παράδοση,‖ εξουσιοδότηση,‖

εργοδότης,‖λογοδοσία,‖μισθοδοσία,‖πληροφοριοδότης‖  

ὀφθαλμοῦ (οπ- > ὄπωπα) : οφθαλμοφανής,‖ οφθαλμίατρος,‖

οφθαλμοσκόπηση,‖ οφθαλμολογία,‖ εξόφθαλμος,‖ εποφθαλμιώ‖

(=επιζητώ‖ την‖ απόκτηση‖ ξένου‖ περιουσιακού‖ στοιχείου),‖

κάτοπτρο,‖καθρέπτης,‖όψη,‖κάτοψη,‖πρόσοψη,‖σύνοψη,‖ύποπτος,‖

προοπτική,‖διόπτρα,‖πρόσωπο,‖αυτόπτης 

ὁρῶμεν : όραση,‖ διόραση,‖ ενόραση,‖ διορατικός,‖ αόρατος,‖

ενορατικός,‖εφορία,‖παρόραμα,‖πανόραμα,‖οραματισμός,‖έφορος 

ποιεῖ : ποίηση,‖ ποίημα,‖ εκποίηση,‖ αποποίηση,‖ αξιοποίηση,‖

αναξιοποίητος,‖παραποίηση,‖μεταποίηση,‖κακοποίηση,‖ειδοποιός 

δραμεῖν (ἔδραμον < τρέχω) : δρόμος,‖ δρομέας,‖ επιδρομέας,‖

καταδρομέας,‖ επιδρομή,‖ διαδρομή,‖ διάδρομος,‖ αναδρομή,‖

αναδρομικός,‖ εκδρομή,‖ εκδρομέας,‖ παράδρομος,‖ πρόδρομος,‖

δρομάκι,‖οπισθοδρόμηση,‖πεζοδρόμιο,‖παγοδρόμιο,‖λοξοδρόμηση  

ἐνεγκεῖν (ἔνεγκον < διαφέρω) : διένεξη,‖διηνεκής  

ἐπιβάτην (βαίνω < βη, βα) : βήμα,‖ βάση,‖ ανάβαση,‖ κατάβαση,‖

διάβαση,‖ βάθρο,‖ βάδισμα,‖ βάδην,‖ απόβαση,‖ διαβάτης,‖

διαβατήριο,‖ διαβήτης,‖ επέμβαση,‖ υπέρβαση,‖ αυθυπέρβαση,‖

αεροβασία,‖νυχτοβάτης,‖βηματοδότης 

μεῖναι (μένω) : μόνος,‖ μόνιμος,‖ μοναστήρι,‖ μοναχικός,‖

παραμονή,‖ αναμονή,‖ διαμονή,‖ επίμονος,‖ μονιμότητα,‖ εμμονή,‖

απρόσμενος,‖ανυπομονησία‖ 
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φανερόν (φαν- <φαίνω) : φανάρι,‖ αφανής,‖ φάσμα,‖ φανέρωση,‖

φωτεινός,‖ φώτιση,‖ εξαφάνιση,‖ διαφανής,‖ διαφάνεια,‖ εμφανής,‖

έκφανση,‖ευλογοφανής,‖πασιφανής,‖φανοποιός 

θεωρήσωμεν : θεώρημα, θεώρηση,‖ επιθεωρητής,‖ θεωρείο,‖

δυσθεώρητος,‖θεώρημα,‖θεωρείο,‖αθεώρητος  

 

 

          Θέμα : Η αρετή κάνει τον άνθρωπο να 

ολοκληρωθεί, δηλαδή να γίνει ενάρετος και ικανός να 

εκτελέσει το έργο που είναι προορισμένο από την φύση 

να πράξει. 

 

 

ΑΞΟΝΕ ΕΝΟΣΗΣΑ 

 

Α. ΠΡΟΕΦΕ‖ΓΕΝΟ‖ΑΡΕΣΗ‖(ΕΞΙ). 

Β.ΕΙΔΟΠΟΙΟ‖ ΔΙΑΥΟΡΑ‖ ΑΡΕΣΗ‖ ΑΠΟ‖ ΑΛΛΕ‖ ΕΞΕΙ‖

(ΣΕΛΕΙΟΠΟΙΗΗ‖ ΟΝΣΟ,‖ ΕΠΙΣΤΦΙΑ‖ ΣΗΝ‖ ΕΚΣΕΛΕΗ‖

ΕΚ‖ ΥΤΕΨ‖ ΕΡΓΟΤ)‖ *ΑΠΟΒΟΛΗ‖ ΗΘΙΚΟΤ‖

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟΤ‖ ΣΟΝ‖ ΟΡΙΜΟ‖ ΣΗ‖ ΑΡΕΣΗ‖ ΓΙΑ‖ ΣΑ‖

ΤΠΟΛΟΙΠΑ‖ ΕΜΧΤΦΑ‖ ΚΑΙ‖ ΑΧΤΦΑ‖ ΟΝΣΑ+--ΑΝΑΥΟΡΑ‖

ΣΟΤ‖ΟΡΟΤ‖:‖ἔργον, τέλος. 

Γ. ΕΙΔΟΠΟΙΟ‖ ΔΙΑΥΟΡΑ‖ ΑΡΕΣΗ‖ ΑΝΘΡΨΠΟΤ‖ *ΑΡΕΣΗ‖‖

ΑΝΘΡΨΠΟΤ‖‖Η‖ΗΘΙΚΗ‖(αγαθότητα),‖ΔΙΟΣΙ‖ΣΟΝ‖ΒΟΗΘΑ‖: 

α) να‖ εκτελεί‖ με‖ επιτυχία‖ το‖ έργο‖ (δηλαδή‖ να‖ εκτελεί‖ τις‖

ψυχικές‖ του‖ ενέργειες‖ σύμφωνα‖ με‖ την‖ λογική),‖ β) να‖

εκπληρώσει‖ τον‖ σκοπό‖ του‖ που‖ είναι‖ η‖ ευδαιμονία‖ (και‖

έχουμε‖ήδη‖δει‖ότι‖για‖τον‖Αριστοτέλη‖η‖αγαθότητα/ηθική‖

είναι‖ η‖ απαραίτητη‖ προϋπόθεση‖ της‖ ευτυχίας).‖ ΣΑΤΣΙΗ‖

ΑΡΕΣΗ‖ ΑΝΘΡΨΠΟΤ‖ *ΗΘΙΚΗ=ΕΡΓΟΤ‖ ΑΝΘΡΨΠΟΤ‖

(ΥΡΟΝΗΗ)‖ =ΣΕΛΟΤ‖ ΑΝΘΡΨΠΟΤ‖ (ΑΓΑΘΟΣΗΣΑ‖ +‖

ΕΤΔΑΙΜΟΝΙΑ)+. 
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ύνδεση με τα προηγούμενα 

Ο‖ Αριστοτέλης‖ εξετάζοντας‖ την‖ έννοια‖ της‖ αρετής‖

διατύπωσε‖ στις‖ προηγούμενες‖ ενότητες‖ τις‖ εξής‖ βασικές‖

θέσεις‖: 

α)Σην‖ηθική‖αρετή‖δεν‖τήν‖έχουμε‖εκ‖φύσεως‖(1η ως‖και‖3η 

ενότητα). 

β)Η‖ηθική‖αρετή‖μοιάζει‖με‖τις‖τέχνες,‖καθώς‖καλλιεργείται‖

και‖ αποκτάται‖ με‖ την‖ επαναλαμβανόμενη‖ άσκηση,‖

στηρίζεται‖στην‖ποιότητα‖κατά‖την‖εκτέλεση‖των‖ενεργειών‖

και‖συμβάλλει‖ο‖διδάσκαλος. 

γ)‖η‖αρετή‖είναι‖και‖ενέργεια‖και‖ἕξις. 

δ)‖ η‖ ηθική‖ αρετή‖ ως‖ ἕξις‖ προκαλεί‖ ευχαρίστηση‖ κατά‖ την‖

εκτέλεση‖των‖αντίστοιχων‖ενεργειών. 

Μετά‖ την‖ 5η ενότητα‖ (σε‖κείμενα‖που‖ δεν‖περιέχονται‖στο‖

σχολικό‖εγχειρίδιο)‖διατυπώνεται‖η‖άποψη‖ότι‖η‖αρετή‖είναι‖

ἕξις,‖μόνιμο‖στοιχείο‖του‖χαρακτήρα‖μας.‖Αυτό‖που‖έρχεται‖

να‖προσθέσει‖σε‖αυτήν‖την‖ενότητα‖είναι‖τι‖λογής‖συνήθεια‖

είναι,‖δηλαδή‖την‖ποιότητά‖της. 

 

 

1ο ΕΠΙΜΕΣΡΟ : ποία τις (ΠΡΟΕΦΕ ΓΕΝΟ ΑΡΕΣΗ)         

                                             

        το‖ πέμπτο‖ κεφάλαιο‖ των‖ Ἠθικῶν Νικομαχείων ο‖

Αριστοτέλης‖έθεσε‖το‖ερώτημα‖«τί ἐστιν ἡ ἀρετή»·‖ανέθεσε‖

δηλαδή‖ στον‖ εαυτό‖ του‖ να‖ βρει‖ και‖ να‖ δώσει‖ τον‖ ορισμό‖

αυτής‖της‖έννοιας.‖ 

        Μία‖ έννοια,‖ όμως,‖ κατά‖ τον‖φιλόσοφο,‖ για‖να‖οριστεί,‖

πρέπει‖:  

α) Να‖ καθοριστεί‖ το‖ προσεχές‖ γένος‖ της,‖ δηλαδή‖ να‖

υπαχθεί‖ η‖ έννοια‖ στο‖ πλησιέστερο‖ σύνολο‖ στο‖ οποίο‖

περιέχεται‖ (‖ π.χ.‖ το‖ πλησιέστερο‖ γένος‖ της‖ έννοιας‖

άνθρωπος είναι‖ η‖ έννοια‖ του‖ ζώου)·‖ β) να‖ καθοριστεί‖ η‖

ειδοποιός‖διαφορά‖της,‖δηλαδή‖το‖ιδιαίτερο‖γνώρισμα‖με‖το‖

οποίο‖ η‖ οριστέα‖ έννοια‖ διακρίνεται‖ από‖ τις‖ ομογενείς‖ της‖

έννοιες‖(π.χ.‖το‖ιδιαίτερο‖γνώρισμα‖με‖το‖οποίο‖ο‖άνθρωπος‖
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διακρίνεται‖ από‖ τα‖ άλλα‖ επιμέρους‖ ζώα‖ είναι‖ το‖ λογικό 

του).‖ 

          Για‖ να‖ προσδιοριστεί,‖ λοιπόν,‖ το‖ προσεχές‖ γένος‖ της‖

αρετής,‖ η‖ σκέψη‖ του‖ Αριστοτέλη‖ ακολούθησε‖ την‖ εξής‖

πορεία‖:‖«τά ἐν τῇ ψυχῇ γινόμενα»‖είναι‖τρία,‖τὰ πάθη, αἱ 

δυνάμεις και αἱ ἕξεις·‖ αφού,‖ επομένως,‖ ένα‖ απ’‖ αυτά‖ θα‖

πρέπει‖να‖είναι‖η‖αρετή‖ (ως‖«ἐν τῇ ψυχῇ   γινομένη»),‖ ‖ ο‖

Αριστοτέλης‖ προσπάθησε‖ να‖ δείξει‖ ότι‖ η‖ αρετή‖ δεν‖ είναι‖

ούτε‖πάθος‖ούτε‖δύναμη‖:‖‖την‖πραγματικότητα‖ο‖ορισμός‖

της‖ αρετής‖ δουλεύτηκε‖ από‖ τον‖ Αριστοτέλη‖ με‖ τον‖

αποκλεισμό‖ των‖ δύο‖ από‖ τα‖ τρία‖ ενδεχόμενα·‖ στο‖ τέλος,‖

δηλαδή,‖ ο‖ Αριστοτέλης‖ δεν‖ χρειάστηκε‖ να‖ αποδείξει‖ ότι‖ η‖

αρετή‖ είναι‖ έξη,‖ αφού‖ με‖ τον‖ αποκλεισμό‖ τῶν‖ παθῶν‖ και‖

τῶν‖δυνάμεων,‖μόνο‖ἕξις‖πια‖απέμεινε‖να‖είναι‖η‖αρετή.‖ 

           Πάθη ονόμασε‖την‖επιθυμία,‖την‖οργή,‖τον‖φόβο,‖το‖

θάρρος,‖τον‖φθόνο,‖την‖χαρά,‖την‖φιλία,‖το‖μίσος,‖τον‖πόθο,‖

την‖ ζήλια,‖ την‖ ευσπλαχνία,‖ γενικώς‖ «οἷς ἕπεται ἡδονή ἢ 

λύπη»,‖όλα‖δηλαδή‖όσα‖ακολοθούνται‖από‖ευχαρίστηση‖ή‖

δυσαρέσκεια,‖ και‖ είναι‖ φανερό‖ ότι‖ τα‖ αριστοτελικά‖ πάθη‖

(που‖αλλού‖χαρακτηρίζονται‖από‖τον‖ ίδιο‖τον‖φιλόσοσοφο‖

ως‖«άλογες‖παρορμήσεις‖της‖ψυχής»)‖δεν‖είναι‖τίποτα‖άλλο‖

παρά‖καθαρά‖βιολογικές‖ιδιότητες‖του‖ανθρώπου,‖ιδιότητες‖

δηλαδή‖που‖έχει‖ο‖άνθρωπος‖μόνο‖ως‖βιολογικό‖είδος,‖μόνο‖

και‖ μόνο‖ επειδή‖ είναι‖ άνθρωπος.‖ Αυτό‖ θα‖ πει‖ ότι‖ τα‖

αριστοτελικά‖ πάθη‖ δεν‖ μπορούν‖ να‖ χαρακτηρίσουν‖ τον‖

άνθρωπο‖ ως‖ καλό‖ ή‖ κακό‖ :‖ Ο‖ άνθρωπος‖ αισθάνεται‖ τα‖

πάθη‖ αυτά‖ επειδή‖ έτσι‖ τό‖ όρισε‖ γι’‖ αυτόν‖ η‖ φύση·‖ άρα‖ ο‖

άνθρωπος‖ χαίρεται‖ ή‖ μισεί,‖ φθονεί‖ ή‖ ευσπλαχνίζεται,‖

φοβάται‖ ή‖ οργίζεται,‖ χωρίς‖ κανένα‖από‖ αυτά‖ τα‖πάθη‖ να‖

τον‖κάνει‖ἠθικὰ καλὸν ἢ κακόν.  
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          Ότι‖ με‖ τα‖ πάθη‖ βρισκόμαστε‖ στον‖ χώρο‖ της‖

φυσιολογίας‖και‖της‖βιολογίας‖και‖όχι‖ακόμα‖στον‖χώρο‖της‖

ηθικής,‖φαίνεται‖πιο‖καθαρά‖στον‖αριστοτελικό‖ορισμό‖τῶν 

δυνάμεων,‖ του‖δευτέρου‖από‖τα‖«γινόμενα ἐν τῇ ψυχῇ» : 

«λέγω δὲ δυνάμεις», λέει‖ ο‖ Αριστοτέλης, «καθ' ἃς 

παθητικοί τούτων(=τῶν παθῶν) λεγόμεθα», για‖ να‖

εξηγήσει‖ ο‖ ίδιος‖ αμέσως‖ μετά‖ : «οἶον καθ' ἃς δυνατοί 

ἐσμέν ὀργισθῆναι ἢ λυπηθῆναι ἢ ἐλεῆσαι». Δεν‖φτάνει,‖

λοιπόν,‖που‖η‖φύση‖έβαλε‖στην‖ψυχή‖του‖βιολογικού‖είδους‖

“άνθρωπος”‖ τα‖ πάθη‖ που‖ μνημονεύθηκαν‖ πιο‖ πάνω·‖ τα‖

πάθη‖ θα‖ ήταν‖ ασήμαντα,‖ ανύπαρκτα,‖ αν‖ κάθε‖

συγκεκριμένος‖άνθρωπος‖δεν‖είχε‖προικιστεί‖από‖την‖φύση‖

με‖ τὴν‖ δύναμιν,‖ δηλαδή‖ με‖ την‖ δυνατότητα‖ μετοχής‖ σ’‖

αυτά·‖ η‖φύση,‖ επομένως,‖μας‖κάνει‖ ικανούς‖να‖μετέχουμε‖

στα‖ διάφορα‖ επιμέρους‖ πάθη.‖ Ούτε‖ και‖ από‖ αυτήν‖ την‖

άποψη,‖ άρα,‖ την‖ άποψη‖ τῶν‖ δυνάμεων,‖ μπορούν‖ να‖

χαρακτηριστούν‖οι‖άνθρωποι‖καλοί‖ή‖κακοί.‖ 

 

       Για‖ τις‖ ιδιότητες‖ αυτές—καλός‖ ή‖ κακός—ο‖ λόγος‖

αρχίζει‖ από‖ την‖ στιγμή‖ που‖ ο‖ καθένας‖ μας‖ «ἔχει πως» (= 

κρατά‖ μια‖ ορισμένη‖ στάση‖ απέναντι‖ στα‖ πάθη),‖ από‖ την‖

στιγμή‖που‖ «ἔχει εὖ ἢ κακῶς πρὸς αὐτά»,‖από‖ την‖στιγμή‖

δηλαδή‖ που‖ κρατάει‖ σωστή‖ ή‖ όχι‖ σωστή‖ στάση‖ απέναντι‖

στα‖πάθη‖(να‖που‖η‖λέξη‖ἕξις προέρχεται‖από‖την‖ρίζα‖του‖

ρήματος‖ἔχω).  

           Σο‖ερώτημα,‖φυσικά‖που‖προβάλλει‖ύστερα‖απ’‖αυτά‖

είναι‖:‖«ποια είναι η σωστή και ποια η όχι σωστή στάση 

απέναντι σ’ αυτά;».‖Η‖απάντηση‖του‖Αριστοτέλη‖έχει‖την‖

μορφή‖:‖‖«κακῶς ἔχομεν πρὸς τὰ πάθη, εἰ ἔχομεν πρὸς αὐτὰ 

σφοδρῶς ἢ ἀνειμένως»,‖μία‖απάντηση‖που‖ολοφάνερα‖θα‖

μας‖ οδηγήσει‖ στο‖ λογικό‖ συμπέρασμα‖ πως‖ σωστό‖ είναι, 

επομένως,‖ το‖αντίθετο‖τοῦ σφοδρῶς και‖τοῦ ἀνειμένως·‖ η‖

λέξη‖ που‖ χρησιμοποιεί‖ ο‖ φιλόσοφος‖ για‖ την‖ ορθή‖ στάση‖

απέναντι‖στα‖πάθη‖είναι‖η‖λέξη‖μέσως. Όλα‖αυτά‖θα‖πουν‖

πως‖αν,‖π.χ.‖ ‖για‖την‖οργή,‖είναι‖λάθος‖α) να‖οργιζόμαστε‖

σφόδρα-άγρια,‖ β) να‖ οργιζόμαστε‖ ἀνειμένα‖ (χλιαρά,‖
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χαλαρά),‖τότε,‖σωστή‖οργή‖είναι‖η‖μετρημένη—ἡ μέση ὀργή. 

υμπέρασμα:‖δεν‖είναι‖αρχήθεν‖ ‖λάθος‖η‖οργή·‖ ίσα,‖ ίσα,‖η‖

οργή‖ στο‖ σωστό‖ μέτρο,‖ στην‖ σωστή‖ «δόση»,‖ είναι‖ αρετή·‖

είναι‖ το‖ δέον·‖ λάθος‖ (=κακία)‖ είναι‖ η‖ υπερβολική‖ ή‖ η‖

ελλειμματική-ελλιπής‖οργή.      

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

 

 

Ο κάτοχος της αρετής γίνεται αγαθός και επιτελεί 

επιτυχώς το έργο του 

 

         Σέλος,‖για‖τον‖άνθρωπο‖η‖αρετή‖αποκτά‖ηθικό‖πλέον‖

περιεχόμενο,‖ δηλαδή‖ είναι‖ ἡ ἀγαθότητα,‖ καθότι‖ ο‖

άνθρωπος‖ για‖ να‖ ευτυχήσει‖ (που‖ είναι‖ και‖ ο‖ σκοπός‖ του)‖

πρέπει‖ να‖ είναι‖ ηθικός·‖ άρα‖ η‖ αρετή‖ του‖ θα‖ είναι αυτή‖

σύμφωνα‖ με‖ την‖ οποία‖ γίνεται‖ αυτός‖ ἀγαθὸς και‖

ταυτόχρονα‖ επιτελεί‖ επιτυχώς‖ τὸ ἔργον‖ για‖ το‖ οποίο‖ έχει‖

ταχθεί.‖ 

         Σο‖ ἔργον του ανθρώπου θα‖ είναι‖ η‖ ενεργητικότητα‖

εκείνη‖ που‖ τόν‖ χαρακτηρίζει‖ ως‖ έλλογο‖ ὄν‖ και‖ τόν‖

διαχωρίζει‖από‖όλα‖τα‖άλλα‖έμβια‖ὄντα.‖Άρα‖η κατ’ εξοχήν 

ανθρώπινη δραστηριότητα (ἔργον του) συνίσταται σε 

ψυχικές ενέργειες και σε πράξεις που εκτελούνται 

σύμφωνα με τις υπαγορεύσεις του λόγου.  

       Η‖ αρετή‖ του‖ ανθρώπου‖ περιλαμβάνει‖ στην‖ ουσία‖ την‖

χρήση‖ των‖ ικανοτήτων‖ του‖ να‖ ενεργεί‖ σύμφωνα‖ με‖ την‖

διανοητική‖ του‖αντίληψη,‖ δηλαδή‖σύμφωνα‖με‖ την‖λογική‖

του,‖δηλαδή‖ψυχῆς ἐνέργεια μετὰ λόγου (φρόνηση).  

 

        υνοψίζοντας, αν η αρετή του ανθρώπου είναι ἡ 

ἠθικὴ (ἀγαθότητα), τότε τον βοηθά α) να εκτελεί με 

επιτυχία τὸ ἔργον (δηλαδή να εκτελεί τις ψυχικές του 

ενέργειες σύμφωνα με την λογική), β) να εκπληρώσει 
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τον σκοπό του που είναι η ευδαιμονία (και έχουμε ήδη 

δει ότι για τον Αριστοτέλη η ἀγαθότητα/ἠθικὴ είναι η 

απαραίτητη προϋπόθεση της ευτυχίας). Αν‖

παρατηρήσουμε‖ λίγο‖ καλύτερα,‖ ἡ ἀρετὴ του‖ ανθρώπου 

(ἠθικὴ/ἀγαθότητα)‖με‖τον‖σκοπό του‖(εὐδαιμονία)‖και‖με‖

τὸ ἔργον του‖ (φρόνηση)‖ δεν‖ αλληλεξαρτώνται‖ απλώς,‖

αλλά‖ταυτίζονται.    

 

        κοπός ανθρώπου (ἀγαθὸς=εὐδαίμων) (=) < ἔργον 

ανθρώπου (ψυχῆς ἐνέργεια μετὰ λόγου) (=) < αρετή 

ανθρώπου (ἠθικὴ, ἀγαθότητα). 

 

 

 

2ο ΕΠΙΜΕΣΡΟ : ΕΤΔΑΙΜΟΝΙΑ-ΣΕΛΕΟΛΟΓΙΑ-ΕΡΓΟΝ 

ΑΝΘΡΨΠΟΤ 

 

Σελεολογία : Η‖ άποψη‖ που‖ είχε‖ ο‖ Αριστοτέλης‖ για‖ τον‖

κόσμο‖ήταν‖η‖εξής‖:‖είχε‖μια‖τελολογική αντίληψη για‖τον‖

κόσμο.‖Πίστευε‖ότι‖κάθε‖γεγονός‖στον‖κόσμο‖υπαγορεύεται‖

από‖ κάποιο‖ τέλος (=σκοπό).‖ Έτσι‖ πίστευε‖ ότι‖ για‖ κάθε‖

γεγονός‖ δεν‖ μπορούμε‖ να‖ δώσουμε‖ μία‖ εξήγηση,‖ αν‖ δεν‖

ξέρουμε‖ τον‖ σκοπό‖ του.‖ Βάσει‖ αυτών‖ κατέληξε‖ στο‖

συμπέρασμα‖ ότι‖ η‖ ευδαιμονία‖ αποτελεί‖ το‖ ύψιστο‖ αγαθό,‖

τον‖ ύψιστο‖ σκοπό,‖ στην‖ ζωή‖ μας‖ και‖ ότι‖ ως‖ εκ‖ τούτου‖ εν‖

ονόματι‖αυτής‖οφείλουμε‖να‖ρυθμίζουμε‖την‖συμπεριφορά‖

μας.‖ 

           υγκεκριμένα,‖ κατά‖ τον‖ Αριστοτέλη,‖ ο‖ άνθρωπος‖

είναι‖ ένα‖ δημιουργικό‖ ὄν.‖ Οι‖ άνθρωποι‖ φτιάχνουν‖ σπίτια,‖

κατασκευάζουν‖ πόλεις,‖ κάνουν‖ πολέμους<‖ για‖ κάποιο‖

σκοπό.‖ Π.χ.‖ οι‖ άνθρωποι‖ φτιάχνουν‖ σπίτια‖ με‖ σκοπό‖ να‖

προστατευθούν‖ από‖ τις‖ ταλαιπωρίες‖ και‖ τους‖ κινδύνους‖

που‖ ελλοχεύουν‖ στην‖ ύπαιθρο.‖ Προκειμένου,‖ όμως,‖ να‖

φτιάξουν‖σπίτια‖ χρησιμοποιούν‖ ορισμένα‖ υλικά·‖ αλλά‖για‖

τα‖υλικά,‖προκειμένου‖να‖επεξεργαστούν‖ή‖να‖παραχθούν,‖

χρειάζονται‖ τα‖ κατάλληλα‖ εργαλεία<‖ κ.ο.κ.‖ Εάν‖ οι‖
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άνθρωποι‖ δεν‖ κινδύνευαν‖ στην‖ ύπαιθρο,‖ δεν‖ θα‖ είχαν‖

κανέναν‖ λόγο‖ κατασκευής‖ οικιών,‖ και,‖ ως‖ εκ‖ τούτου,‖ η‖

επεξεργασία‖ και‖ παρασκευή‖ οικοδομικών‖ υλικών‖ θα‖ ήταν‖

άσκοπη,‖ όπως‖ και‖ η‖ κατασκευή‖ εργαλείων.‖ Κάθε‖

ανθρώπινη‖ δραστηριότητα‖ αποσκοπεί‖ στην‖ δημιουργία‖

κάποιου‖αγαθού,‖που‖με‖ την‖σειρά‖ του‖ εξυπηρετεί‖ κάποιο‖

άλλο‖ αγαθό,‖ κ.ο.κ.‖ Αυτή‖ η‖ αλυσίδα‖ αγαθών,‖ κατά‖ τον‖

Αριστοτέλη,‖ τελειώνει,‖ έχει‖ ως‖ έσχατο‖ σκοπό‖ την‖‖

Ευδαιμονία.‖Δηλαδή‖στην‖χαρά‖και‖ευτυχία‖των‖ανθρώπων,‖

η‖οποία‖δεν‖εξυπηρετεί‖πια‖κανένα‖άλλο‖αγαθό‖– σκοπό. 

 

-Σι είναι, όμως, ευδαιμονία; Κατά‖ τον‖ φιλόσοφο,‖

ευδαίμονες- ευτυχισμένοι‖ μπορούμε‖ να‖ γίνουμε‖

οποιαδήποτε‖ στιγμή‖ της‖ ζωής‖ μας,‖ αρκεί‖ ο‖ τρόπος‖

συμπεριφοράς‖μας‖να‖είναι‖ο‖κατάλληλος.‖Έτσι,‖λοιπόν,‖για‖

να‖ εξασφαλίσουμε‖ το‖ ύψιστο‖ αγαθό‖ της‖ ευδαιμονίας,‖ θα‖

πρέπει‖να‖εκτελούμε‖τις‖εκάστοτε‖πράξεις‖μας‖σωστά. 

-ποιος είναι όμως ο ιδιαίτερος εκείνος τρόπος 

συμπεριφοράς που θα μας εξασφαλίσει την ευτυχία; Για‖

να‖ απαντήσουμε‖ σε‖ ένα‖ τέτοιο‖ ερώτημα,‖ κατά‖ τον‖

Αριστοτέλη,‖ θα‖ πρέπει‖ να‖ καθοριστεί‖ τὸ ἔργον  του‖

ανθρώπου·‖ και‖ αυτό,‖ γιατί‖ αισθάνεται‖ κανείς‖ ευτυχής,‖

εφόσον‖ κάνει‖ καλά‖ τη‖ δουλειά‖ του.‖ Όλοι‖ μας‖ είμαστε‖

εξουσιοδοτημένοι‖ να‖ επιτελούμε‖ κάποιο‖ έργο‖ που,‖

εκτελώντας‖ το‖ σωστά,‖ αισθανόμαστε‖ ευτυχισμένοι.‖ Ποιο‖

είναι‖αυτό‖τὸ ἔργον  που‖εκ‖φύσεως‖έχει‖ταχθεί‖ο‖άνθρωπος‖

να‖ πράττει;‖ Για‖ να‖ το‖ εξετάσουμε‖ αυτό,‖ θα‖ πρέπει‖ να‖

εξετάσουμε‖πρώτα‖την‖φύση‖του‖ανθρώπου.‖Και‖αυτό‖θα‖το‖

πετύχουμε,‖ κατά‖ τον‖ Αριστοτέλη,‖ αν‖ συγκρίνουμε‖ τον‖

άνθρωπο‖με‖ τα‖ άλλα‖ ὄντα‖ της‖φύσεως,‖ με‖ τα‖ ζώα‖ και‖ τα‖

φυτά.‖ Αν,‖ λοιπόν,‖ τον‖ συγκρίνουμε,‖ βλέπουμε‖ ότι‖ ο‖

άνθρωπος‖μοιράζεται‖με‖τα‖ζώα‖τις‖ορέξεις,‖τα‖ένστικτα‖και‖

τα‖πάθη.‖Αυτά‖ είναι‖ κοινά‖ και‖ στους‖ δύο.‖Αυτό‖ όμως‖που‖

τον‖ κάνει‖ να‖ ξεχωρίζει‖ είναι‖ ο‖ Λόγος,‖ δηλαδή‖ το‖ ότι‖

σκέπτεται‖και‖μπορεί‖να‖εκφράζει‖τις‖σκέψεις‖αυτές. 
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-Επομένως : Αν‖ ο‖ κατάλληλος‖ τρόπος‖ συμπεριφοράς,‖ για‖

να‖γίνουμε‖ευτυχείς,‖είναι‖να‖ρυθμίζουμε‖την‖συμπεριφορά‖

μας‖ σύμφωνα‖ με‖ τὸ ἔργον  που‖ υπαγορεύεται‖ από‖ την‖

φύση‖ μας,‖ να‖ κάνουμε‖ δηλαδή‖ ό,τι‖ είναι‖ σύμφωνο‖ με‖ την‖

φύση‖ μας,‖ τότε‖ γίνεται‖ κανείς‖ ευτυχής,‖ μόνο‖ αν‖

συμπεριφέρεται‖ανάλογα‖με‖το‖λογικό‖του.‖Διαφορετικά,‖αν‖

αδιαφορήσει‖ προς‖ ό,‖ τι‖ του‖ υπαγορεύει‖ ο‖ Λόγος,‖ είναι‖

βέβαιο‖ότι‖θα‖γίνει‖δυστυχής. 

 

- ε τι συνίσταται όμως η λειτουργία του Λόγου, ώστε να 

ευτυχήσουμε;‖ Ο‖ μεγάλος‖ ταγειρίτης‖ φιλόσοφος‖

παρατηρεί‖ ότι‖ ο‖ λόγος‖ επιδιώκει‖ απ’‖ την‖ φύση‖ του‖ την‖

ισορροπία‖ και‖ συμμετρία.‖ Έτσι,‖ συμπεριφερόμαστε‖

σύμφωνα‖με‖ την‖λογική‖μας‖φύση,‖ μόνο‖όταν‖ επιλέγουμε‖

κάτι‖ που δεν‖ είναι‖ ακραίο,‖ κάτι‖ που‖ δεν‖ είναι‖ ούτε‖

υπερβολικό‖ ούτε‖ ελλειπτικό.‖ Π.χ.‖ αν‖ θέλοντας‖ να‖

ικανοποιήσω‖ την‖ πείνα‖ μου,‖ φάω‖ πάρα‖ πολύ‖ και‖

βαρυστομαχιάσω,‖ ή‖ πολύ‖ λίγο,‖ τόσο‖ που‖ να‖ ‖ αισθάνομαι‖

την‖ δυσφορία‖ της‖ πείνας,‖ είναι‖ σαφές‖ ότι‖ δεν‖ μπορώ‖ να‖

νιώθω‖ευχαριστημένος‖με‖καμία‖απ’‖τις‖δύο‖επιλογές‖μου.‖

Για‖να‖νιώσω‖ευτυχής‖θα‖πρέπει‖να‖φάω‖τόσο‖που‖να‖μην‖

είναι‖ούτε‖πολύ‖ούτε‖λίγο,‖αλλά‖κάπου‖μεταξύ‖αυτών‖των‖

άκρων.‖ Έτσι,‖ λοιπόν,‖ η‖ ευδαιμονία‖ βρίσκεται‖ πάντοτε,‖

μεταξύ‖ των‖ δύο‖ ακροτήτων,‖ της‖ υπερβολής‖ και‖ της‖

έλλειψης. 

 

- υνεπώς : Η‖λειτουργία‖της‖ύψιστης‖φύσης‖του‖ανθρώπου,‖

η‖λογική‖ψυχή‖του,‖είναι‖να‖τον‖οδηγήσει‖να‖ζει‖αυτός‖μια‖

εύτακτη‖ ζωή.‖ Δηλαδή,‖ κάθε‖ πλευρά‖ του‖ ανθρώπου‖ να‖

ανταποκρίνεται‖στις‖έλλογες‖εντολές‖του,‖με‖την‖έννοια‖ότι‖

η‖κατώτερη‖φύση‖του‖(οι‖ορέξεις‖του,‖τα‖ένστικτα,‖οι‖ορμές‖

του)‖πρέπει‖να‖συμπεριφέρεται‖σε‖συμφωνία‖με‖τον‖Λόγο.‖

Έτσι,‖ἡ ἀρετὴ του ανθρώπου περιλαμβάνει στην ουσία την 

χρήση των ικανοτήτων του ανθρώπου να ενεργεί σύμφωνα 

με την διανοητική του αντίληψη. Ἀρετὴ, λοιπόν, σημαίνει η 

εφαρμογή της σκέψης πάνω σε πρακτικές καταστάσεις και 
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με συγκεκριμένες ενέργειες. Συνεπώς, η ἀρετὴ εξαρτάται, 

τόσο από την κατοχή, όσο και από την πρακτική εξάσκηση 

της διάνοιας, ώστε η έλλογη ζωή του ανθρώπου να γίνει ο 

συνηθισμένος τρόπος συμπεριφοράς του, το 

χαρακτηριστικό του γνώρισμα. 

 

 

 

ΕΚΥΑΝΕΙ ΑΡΕΣΗ 

Προσεχές γένος                             ειδοποιός διαφορά                                                                        

      Ἕξις                            λειτουργεί- εκδηλώνεται‖ως‖‖‖‖‖   

                                                                                                                               

                                          Τελειότητα        Επιτυχία 

 

   η  φύση της                                ΜΕΟΣΗΣΑ 
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ΕΡΜΗΝΕΤΣΙΚΕ ΕΡΨΣΗΕΙ  

1. ε‖ποιο‖συμπέρασμα‖έχει‖καταλήξει‖ο‖Αριστοτέλης, όπως‖

φαίνεται‖ στην‖ αρχή‖ της‖ ενότητας, και‖ ποιο‖ νέο‖ ερώτημα‖

θέτει‖σχετικά‖με‖την‖φύση‖της‖αρετής;  

 

2. Η‖αριστοτελική‖ ἕξις είναι‖ έννοια‖ ουδέτερης‖ ποιότητας‖ : 

Μπορεί‖ να‖ έχει‖ θετικό περιεχόμενο‖ ή‖ να‖ είναι‖ ανάξια‖

λόγου. α) Από‖τι‖εξαρτάται‖η‖ποιότητα‖τῶν ἕξεων; β) Ποιο‖

είδος‖ ἕξεων νομίζετε‖ ότι‖ καλλιεργεί‖ την‖ αρετή‖ και‖ σε‖ τι‖

οδηγούν‖οι ἕξεις αντίθετης‖ποιότητας;  

 

3. Ποιες‖ είναι‖ οι‖ συνέπειες‖ της‖αρετής‖στο‖υποκείμενό‖ της‖

και‖ τὸ ἔργον‖ του; Να‖ διασαφηνίσετε‖ την‖ απάντησή‖ σας‖

δίνοντας‖δικά‖σας‖παραδείγματα‖με‖ζώα‖ή‖πράγματα.  

 

4. Να‖δικαιολογήσετε‖την‖λειτουργικότητα‖της‖επανάληψης‖

του‖επιρρήματος‖εὖ και‖του‖αντίστοιχου‖επιθέτου‖του‖στην‖

ενότητα.  

 

5. εἰ δὴ < ἡ ἕξις : Ο‖δογματισμός‖και‖το‖αξιωματικό‖ύφος‖

δεν‖ έχουν‖ καμία‖ σχέση‖ με‖ τον‖ επιστημονικό‖ λόγο, διότι‖

αυτός‖επιδέχεται‖διάψευση. Με‖αφετηρία‖την‖αρχή‖αυτή‖να‖

εξηγήσετε‖ την‖ χρήση‖ των‖ εκφραστικών‖ τρόπων‖ του‖

Αριστοτέλη‖ στο‖ σημείο‖ αυτό·‖ ειδικότερα‖ την‖ σημασία‖ που‖

έχει‖το‖είδος‖της‖δευτερεύουσας‖πρότασης‖και‖η‖έγκλιση‖της‖

ανεξάρτητης‖πρότασης. Με‖βάση‖τις‖παρατηρήσεις‖σας‖να‖

χαρακτηρίσετε‖το‖ύφος‖του‖φιλοσόφου.  

 

6. Ο‖ Αριστοτέλης‖ στην‖ 2η ενότητα‖ του‖ βιβλίου‖ σας‖

υποστηρίζοντας‖ τη‖ βασική‖ του‖ θέση‖ ότι‖ οὐδεμία τῶν 

ἠθικῶν ἀρετῶν φύσει ἡμῖν ἐγγίνεται έκανε‖ διάκριση‖

μεταξύ‖ των‖ χαρακτηριστικών‖ που‖ έχουμε‖ φύσει‖ και‖ όσων‖

αποκτούμε‖ ἐξ‖ ἔθους, λέγοντας‖ ότι‖ η‖ επανάληψη‖ - άσκηση‖

δεν‖ παίζει‖ κανέναν‖ ρόλο‖ σε‖ ό,τι‖ έχουμε‖ φύσει, όπως‖ η‖

όραση‖ : οὐ γὰρ ἐκ τοῦ πολλάκις ἰδεῖν …. Όταν‖ λοιπόν‖
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αναφέρεται‖στην‖αρετή‖του‖οφθαλμού‖(ἡ τοῦ ὀφθαλμοῦ < 

ἔργον αὐτοῦ), νομίζετε‖ότι‖αντιφάσκει; Να‖δικαιολογήσετε‖

την‖άποψή‖σας.  

 

7. ε‖άλλο‖σημείο‖των‖Ἠθικῶν Νικομαχείων ο‖Αριστοτέλης‖

θα‖ μιλήσει‖ για‖ το‖ ἔργον‖ κάθε‖ «τεχνίτη»‖ σε‖ σχέση‖ με‖ το‖

ἔργον‖του‖ανθρώπου‖που‖επιδιώκει‖την‖ευδαιμονία‖: ὥσπερ 

γὰρ αὐλητῇ καὶ ἀγαλματοποι καὶ παντὶ τεχνίτῃ, καὶ 

ὅλως ὧν ἔστιν ἔργον τι καὶ πρᾶξις, ἐν τ ἔργῳ δοκεῖ 

τἀγαθὸν εἶναι καὶ τὸ εὖ, οὕτω δόξειεν ἅν καὶ ἀνθρώπῳ, 

εἴπερ ἔστι τι ἔργον αὐτοῦ
 
(1097 b 29-33). το‖ ίδιο‖ θέμα‖

αναφέρεται‖ και‖ ο‖ Πλάτων‖ στην‖ Πολιτεία (352d – 353e) . 

υγκρίνοντας‖ τα‖ αποσπάσματα‖ με‖ το‖ κείμενό‖ σας, να‖

δώσετε‖το‖περιεχόμενο‖των‖εννοιών‖ἀρετή‖και‖ἔργον, όταν‖

αποδίδονται‖ σε‖ «τεχνίτες»,‖ ζώα‖ ή‖ πράγματα. Σι‖

συμπεραίνετε‖ σχετικά‖ με‖ την‖ επίδραση
 
του‖ δασκάλου‖

(Πλάτωνα) στον‖μαθητή‖(Αριστοτέλη);  

 

8. Ο‖ Αριστοτέλης‖ στην‖ Ῥητορική του‖ χρησιμοποιεί‖ ηθικές‖

κατηγορίες‖για‖τον‖γραπτό‖λόγο‖και‖μιλάει‖για‖«ενάρετο»‖

και‖ «πρέπον»‖ ύφος, για‖ ἀρετή λέξεως και‖ ἔργον λόγου 

(1404 b 1 κ.ε.). Ποιο‖νομίζετε‖ότι‖είναι‖το‖περιεχόμενο‖αυτών‖

των‖όρων; Να‖δικαιολογήσετε‖την‖άποψή‖σας‖με‖χωρία‖του‖

κειμένου‖σας.  

 

9. Προσέξτε‖ ότι‖ στο‖ κείμενο‖ το‖ ζώο‖ ή‖ το‖ πράγμα‖ που‖ τό‖

διακρίνει‖ η‖ αρετή‖ χαρακτηρίζεται‖ από‖ τον‖ φιλόσοφο‖

σπουδαῖον. α) Πώς‖ καταλαβαίνετε‖ το‖ περιεχόμενο‖ του‖

χαρακτηρισμού‖ αυτού; β) Ποιο‖ είναι‖ το‖ περιεχόμενο‖ του‖

χαρακτηρισμού‖ (σπουδαῖος), όταν‖ αναφέρεται‖ στον‖

άνθρωπο; Να‖στηρίξετε‖την‖απάντησή‖σας‖στο‖κείμενο‖της‖

ενότητας‖και‖στο‖χωρίο‖των‖Ἠθικῶν Νικομαχείων 1098 a 6-

20.  

 

10. εὖ ἔχον : Με‖την‖βοήθεια‖των‖πληροφοριών‖που‖παρέχει‖

το‖κείμενο‖και‖λαμβάνοντας‖υπ’‖όψιν‖σας το‖σημασιολογικό‖
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περιεχόμενο‖ των‖ λέξεων‖ εὖ και ἔχον, να‖ δείξετε‖ ότι‖ κάθε‖

πρόσωπο, ζώο‖ ή‖ πράγμα‖ στο‖ οποίο‖ αποδίδεται‖ ο‖

χαρακτηρισμός‖εὖ ἔχον είναι‖«ενάρετο».‖ 

 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕ ΕΡΨΣΗΕΙ 

 

1. σπουδαῖος : α) Να‖εξηγήσετε‖την‖σημασία‖του‖επιθέτου‖

στο‖κείμενο‖με‖βάση‖την‖ετυμολογική‖του‖προέλευση. β) Να‖

δώσετε‖τουλάχιστον‖δύο‖σημασίες‖για‖τις‖ομόρριζες‖λέξεις‖

της‖νέας‖ελληνικής‖: σπουδάζω, σπουδή, σπουδές.  

 

2. ῥητέον : α) Πώς‖ λέγονται‖ τα‖ επίθετα‖ που‖ έχουν‖

κατάληξη‖– τος και‖– τέος; β) Ποια‖σημασία‖προσδίδουν‖σ’‖

αυτά‖τα‖επίθετα‖οι‖καταλήξεις‖–τος και‖–τέος; Δώστε‖άλλα‖

παραδείγματα‖στην‖αρχαία‖και‖την‖νέα‖ελληνική.  

 

3. θεωρῶ : α) Να‖ δώσετε‖ την‖ ετυμολογική‖ προέλευση‖ και‖

την‖αρχική‖σημασία‖του‖ρήματος. β) Να‖εξηγήσετε‖πώς‖από‖

την‖ αρχική‖ σημασία‖ οδηγούμαστε‖ στην‖ σημασία που‖ έχει‖

το‖ρήμα‖μέσα‖στο‖κείμενο.  

 

4. ὀφθαλμός : Να‖δώσετε‖την‖εξήγηση‖των‖φράσεων‖:  

α) δια γυμνού οφθαλμού,                ε) έστιν δίκης 

οφθαλμός 

β) ως κόρην οφθαλμού,                    στ) χάρμα οφθαλμών 

γ) αποστρέφω τους οφθαλμούς,  

δ) εν ριπή οφθαλμού,  

 

5. φανερόν, εὖ, ἀγαθόν, πολέμιος : Να‖δώσετε‖αντώνυμα‖

των‖λέξεων‖αυτών‖στην‖αρχαία‖ελληνική.  

 

6. ἀποτελεῖ : α) Ποιος‖ βασικός‖ αριστοτελικός‖ όρος‖

χρησιμοποιήθηκε‖ για‖ την‖ δημιουργία‖ του‖ ρήματος; β) Με‖

βάση‖ αυτήν‖ την‖ ετυμολογική‖ προέλευση‖ να‖ δείξετε‖ το‖

ακριβές‖σημασιολογικό‖περιεχόμενο‖του‖ρήματος‖μέσα‖στο‖

κείμενο.  
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ΠΟΛΙΤΙΚΑ 
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Οὐ γὰρ ὁ δικαστής, οὐδ' ὁ βουλευτὴς, οὐδ' ὁ ἐκκλησιαστὴς 

ἄρχων ἐστί, ἀλλά τὸ δικαστήριον, ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος.  

                                             (Αριστοτέλους, Πολιτικά, 1282a, 35) 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 

Η‖ κοινωνική‖ οντότητα‖ που‖ προήλθε‖ από‖ την‖ συνένωση‖

περισσότερων‖χωριών‖είναι‖η‖πόλη,‖μια‖κοινωνική‖οντότητα‖τέλεια,‖

που‖ μπορούμε‖ να‖πούμε‖ ότι‖ πέτυχε‖ τελικά‖ την‖ ύψιστη‖ αυτάρκεια·‖

συγκροτήθηκε‖ για‖ να‖ διασφαλίζει‖ την‖ ζωή,‖ στην‖ πραγματικότητα‖

όμως‖υπάρχει‖για‖να‖εξασφαλίζει‖την‖καλή‖ζωή.‖Η‖πόλη,‖επομένως,‖

είναι‖κάτι‖που‖ήρθε‖στην‖ύπαρξη‖ εκ‖φύσεως,‖ όπως‖ακριβώς‖και‖ οι‖

πρώτες‖κοινωνικές‖οντότητες,‖αφού‖αυτή‖είναι‖το‖τέλος‖εκείνων‖κι‖

αφού‖αυτό‖που‖λέμε φύση ενός‖πράγματος‖δεν‖είναι‖παρά‖η‖μορφή‖

που‖αυτό‖έχει‖κατά‖την‖στιγμή‖της τελείωσης,‖της‖ολοκλήρωσής‖του‖

: Αυτό‖ δεν‖ λέμε,‖ πράγματι,‖ πως‖ είναι‖ τελικά‖ η φύση του‖ κάθε‖

πράγματος,‖π.χ.‖του‖ανθρώπου,‖του‖αλόγου‖ή‖του‖σπιτιού,‖η‖μορφή‖

δηλαδή‖ που‖ το‖ κάθε‖ πράγμα‖ έχει‖ όταν‖ ολοκληρωθεί‖ η‖ εξελικτική‖

του‖ πορεία;‖ Επίσης‖ : Ο‖ τελικός‖ λόγος‖ για‖ τον‖ οποίο‖ υπάρχει‖ ένα‖

πράγμα‖ είναι‖ κάτι‖ το‖ έξοχο,‖ και‖ η‖ αυτάρκεια‖ είναι‖ τελικός‖ στόχος‖

και,‖άρα,‖κάτι‖το‖έξοχο.‖Όλα‖αυτά‖κάνουν‖φανερό‖ότι‖η‖πόλη‖ανήκει‖

στην‖κατηγορία‖των‖πραγμάτων‖που‖υπάρχουν‖εκ‖φύσεως‖και‖ότι‖ο‖

άνθρωπος‖είναι‖ ένα‖ὄν‖προορισμένο‖από‖την‖φύση‖να‖ζει‖σε‖πόλη‖

(πολιτικὸν ζῷον)·‖ ο‖ δίχως‖ πόλη‖ άνθρωπος‖ (θέλω‖ να‖ πω‖ : Ο‖ εκ‖

φύσεως‖δίχως‖πόλη‖άνθρωπος,‖όχι‖ο‖δίχως‖πόλη‖από‖κάποια‖τυχαία‖

συγκυρία)‖ ή‖ είναι‖ άνθρωπος‖ κατώτερης‖ ποιότητας‖ ή‖ είναι‖ ένα‖ ὄν‖

ανώτερο‖ από‖ τον‖ άνθρωπο·‖ είναι‖ σαν‖ εκείνον‖ που‖ ο‖ Όμηρος‖ τόν‖

στόλισε‖ με‖ τους‖ χαρακτηρισμούς‖ «άνθρωπος‖ δίχως‖ σόι,‖ δίχως‖

νόμους,‖ δίχως‖ σπιτικό»·‖ αυτός‖ ο‖ άνθρωπος,‖ ο‖ δίχως‖πόλη‖ από‖ την‖

φύση‖του,‖ είναι‖—την‖ ίδια‖στιγμή— και‖άνθρωπος‖που‖παθιάζεται‖

με‖τον‖πόλεμο‖: Είναι‖σαν‖ένα‖απομονωμένο‖πιόνι‖στο‖παιχνίδι‖των‖

πεσσών. 
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              Θεμα :   Ο άνθρωπος είναι ζον πολιτικὸν. 

 

ΑΞΟΝΕ ΕΝΟΣΗΣΑ 

Α. ΠΡΟΕΛΕΤΗ,‖ΚΟΠΟ,‖ΓΝΨΡΙΜΑΣΑ‖ΠΟΛΕΨ. 

Β. ΚΟΙΝΗ‖ΑΠΟΔΕΙΞΗ‖ΓΙΑ‖ΣΟ‖ΟΣΙ‖ΠΟΛΙ‖ΕΚ‖ΥΤΕΨ‖ΚΑΙ‖

ΑΝΘΡΨΠΟ‖ ΖΨΟΝ‖ ΠΟΛΙΣΙΚΟΝ‖ ΕΚ‖ ΥΤΕΨ‖ (ο‖

άνθρωπος‖ είναι‖ ζον‖ πολιτικόν‖ ‖ εκ‖ φύσεως,‖ διότι‖ μόνο‖

μέσα‖στην‖πόλη‖μπορεί‖να επιβιώσει‖και‖ να‖πραγματώσει‖

τον‖ σκοπό‖ που‖ έχει‖ εκ‖ φύσεως,‖ δηλαδή‖ την‖ ευδαιμονία-

ευτυχία‖του.‖ ‖Και‖η‖πόλη‖από‖την‖στιγμή‖που‖καλύπτει‖τις‖

βιοτικές‖ανάγκες‖του‖ανθρώπου‖και‖τον‖σκόπο‖που‖έχει‖εκ‖

φύσεως‖(επιβίωση‖και‖ευδαιμονία),‖τότε‖και‖αυτής‖η‖ύπαρξη‖

είναι‖εκ‖φύσεως). 

Γ. Η‖ΜΟΡΥΗ‖ΣΗ‖ΠΟΛΕΨ‖ΑΠΟΣΕΛΕΙ‖ΣΗΝ‖ΥΤΗ‖ΣΗ‖

ΚΟΙΝΨΝΙΑ,‖ ΑΚΡΙΒΨ‖ ΕΠΕΙΔΗ‖ ΕΙΝΑΙ‖ ΣΟ‖ ΣΕΛΟ‖ΣΗΝ‖

ΕΞΕΛΙΚΣΙΚΗ‖ΠΟΡΕΙΑ‖ΣΗ‖ΚΟΙΝΨΝΙΑ‖(αιτία‖για‖τό‖ότι‖η‖

πόλις‖ είναι‖ και‖ το‖ τέλος‖ και‖ η‖ φύσις‖ της‖ έννοιας‖

«κοινωνίας»‖είναι‖η‖αυτάρκειά‖της).‖ 

Δ. ΑΝΑΥΟΡΑ‖ΣΑ‖ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ‖ΚΑΘΕ‖ΚΟΙΝΨΝΙΑ‖

(οίκου,‖κώμης,‖πόλεως)‖ΣΗΝ‖ΕΞΕΛΙΞΗ‖ΣΗ‖ΚΟΙΝΨΝΙΑ.  

Ε. Η‖ ΙΔΙΟΣΗΣΑ‖ ΣΟΤ‖ ΑΝΘΡΨΠΟΤ‖ Ψ‖ ΠΟΛΙΣΙΚΟ‖ ΟΝ‖

ΠΡΟΔΙΔΕΙ‖ Ε‖ ΑΤΣΟΝ‖ ΣΗΝ‖ ΟΤΙΑ‖ ΚΑΙ‖ ΣΟΝ‖ ΚΟΠΟ‖

ΤΠΑΡΞΗ‖ΣΟΤ. 

Σ. ΑΤΣΑΡΚΕΙΑ‖ΣΑΤΣΙΖΕΣΑΙ‖ΜΕ‖ΕΤΔΑΙΜΟΝΙΑ.  

 

Α. η πόλις ως κοινωνική ονοτότητα είναι εκ φύσεως 

i. προέλευσή της :‖ Η‖ πόλη‖ προήλθε‖ από‖ την‖ συγχώνευση‖
των‖ κωμών,‖ από‖ τις‖ πρώτες‖ κοινωνικές‖ οντότητες,‖ που‖
υπάρχουν‖εκ‖φύσεως. 

ii. σκοπός της :‖Η‖πόλη‖ συγκροτήθηκε‖ για‖ να‖ διασφαλίσει‖
την‖ ζωή‖ (τὸ ζῆν)‖ των‖ ανθρώπων,‖ στην‖ πραγματικότητα‖
όμως‖υπάρχει‖για‖να‖εξασφαλίζει‖την‖καλή‖τους‖ζωή‖(τὸ εὖ 
ζῆν). 
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iii. γνωρίσματά της : - Η‖πόλη‖είναι‖μια‖κοινωνική‖οντότητα‖
τέλεια,‖που‖πέτυχε‖την‖ύψιστη‖αυτάρκεια.‖ 

  

ΕΚ ΥΤΕΨ, ΣΕΛΟ, ΑΤΣΑΡΚΕΙΑ, ΖΨΟΝ ΠΟΛΙΣΙΚΟΝ  

 

           Σο‖ «εκ φύσεως» (φύσει) δεν‖ δηλώνει‖προέλευση‖ της‖

πόλης‖ παρόμοια‖ π.χ.‖ με‖ την‖ προέλευση‖ των‖ αισθήσεων‖

(στις‖ οποίες‖ αναφέρθηκε‖ ο‖ Αριστοτέλης‖ στα‖ Η.Ν.), δεν‖

δηλώνει‖χρονική προτεραιότητα. Ο‖Αριστοτέλης‖θεωρεί «εκ 

φύσεως» την πόλη, όπως‖ και‖ τις‖ πρώτες‖ κοινωνικές‖

οντότητες‖από τις‖οποίες‖αυτή προήλθε,‖με‖την‖έννοια‖ότι‖ο‖

άνθρωπος‖ μόνος‖ του‖ δεν‖ μπορεί ούτε‖ καν‖ να‖ επιβιώσει,‖

πόσο‖μάλλον‖να‖ευτυχήσει.  

            Γι'αυτό «εκ‖ φύσεως»‖ επιζητεί το‖ άλλο‖ φύλο, 

δημιουργεί οικογένεια, έπειτα‖ χωριό - κώμη, και‖ με‖ την‖

συνένωση‖περισσότερων‖χωριών‖την‖πόλη, που‖εμπεριέχει‖

τις‖ προηγούμενες‖ κοινωνικές‖ οντότητες, αλλά και‖ τίς‖

υπερβαίνει. Εκείνες‖ ικανοποιούσαν‖ μόνο‖ μερικές‖ ανάγκες‖

του‖ανθρώπου, ενώ η‖πόλη‖συγκροτείται‖μεν‖και‖αυτή‖για‖

την‖ διασφάλιση‖ της‖ ζωής‖ (γινομένη μὲν τοῦ ζῆν ἕνεκεν), 

αλλά‖ στην‖ πραγματικότητα‖ υπάρχει‖ για‖ να‖ εξασφαλίζει‖

την‖καλή‖ζωή‖(οὖσα δὲ τοῦ εὖ ζῆν).  

               Με‖ την‖ έννοια‖ αυτήν‖ η‖ πόλη‖ είναι‖ το τέλος όλων‖

των‖ προηγουμένων‖ κοινωνικών‖ μορφών, διότι‖ αυτή‖ η‖

μορφή‖ κοινωνικής‖ συνύπαρξης‖ δεν‖ καλύπτει‖ μόνο‖ τις‖

βιοτικές‖ ανάγκες‖ του‖ ατόμου,‖ αλλά‖ και‖ τον‖ ύψιστο‖ στόχο‖

του,‖που‖είναι‖η‖ευδαιμονία.‖Επομένως‖δεν‖ύπαρχει‖ανάγκη‖

περαιτέρω‖εξέλιξης‖των‖κοινωνικών‖οντοτήτων.  

               Ο‖τελικός‖λόγος‖ (το τέλος) που‖εξηγεί την‖ύπαρξη‖

της‖πόλης‖είναι‖η‖αὐτάρκειά της, δηλαδή η‖δυνατότητα‖να‖

χαρίσει‖ από‖ μόνη‖ της‖ στον‖ άνθρωπο‖ τὸ εὖ ζῆν, την‖

ευδαιμονία. Αφού η πόλη είναι αυτάρκης, αντιπροσωπεύει‖

όλα‖ όσα‖ ο‖ πολίτης‖ επιθυμεί, για‖ να‖ ικανοποιήσει‖ τις‖

ανάγκες‖του‖και‖να‖κατακτήσει‖τον‖στόχο‖του, το‖υπέρτατο‖
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αγαθό, την‖ ευδαιμονία, για‖ να‖ ολοκληρωθεί, να‖

πραγματοποιήσει‖την‖φύση‖του.  

   Όλα‖αυτά‖ εξηγούν‖ γιατί από την‖φύση‖ του‖ ο‖ άνθρωπος‖

είναι‖προορισμένος‖να‖ζει‖στην‖πόλη, γιατί χαρακτηρίζεται‖

ζον πολιτικόν και‖γιατί όποιος‖ζει‖ - «εκ‖φύσεως»‖ - δίχως‖

πόλη‖ είναι‖ κατώτερης‖ ποιότητας‖ ον‖ ή ον‖ πάνω‖ από τον‖

άνθρωπο,‖ αλλά και‖ γιατί‖ η πόλις είναι‖ μία‖ κοινωνική‖

οντότητα‖που‖δημιουργήθηκε‖εκ‖φύσεως.  

      Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι ζον πολιτικόν εκ 

φύσεως, διότι μόνο μέσα στην πόλη μπορεί να επιβιώσει 

και να πραγματώσει τον σκοπό που έχει εκ φύσεως, 

δηλαδή την ευδαιμονία-ευτυχία του.  Και η πόλη από 

την στιγμή που καλύπτει τις βιοτικές ανάγκες του 

ανθρώπου και τον σκόπο που έχει εκ φύσεως (επιβίωση 

και ευδαιμονία), τότε και αυτής η ύπαρξη είναι εκ 

φύσεως.  
 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

 

 

ΕΝΣΕΛΕΦΕΙΑ : ΣΟ ΣΕΛΟ ΣΨΝ ΟΝΣΨΝ ΕΙΝΑΙ Η ΥΤΙ 

ΣΟΤ 

 

                Η‖ όλη‖ φιλοσοφική‖ σκέψη‖ του‖ Αριστοτέλη‖

στρέφεται‖ γύρω‖ από‖ έναν‖ βασικό‖ άξονα,‖ τον‖ σκοπό‖ στον‖

οποίο‖ κατατείνουν‖ τα‖ πάντα,‖ το τέλος.‖ Γι’‖ αυτό‖ και‖

πυρήνας‖της‖φιλοσοφικής‖του‖σκέψης‖είναι‖η εντελέχεια.   

           Για‖ τον‖ Αριστοτέλη‖ τα‖ φυσικά‖ φαινόμενα‖ τείνουν‖

προς‖ κάποιον‖ σκοπό,‖ και‖ αυτό‖ είναι‖ ένα‖ δεδομένο‖ της‖

εμπειρίας.‖ Πραγματικά,‖ συχνά,‖ ένα‖ μόνο‖ εμπειρικό‖

δεδομένο‖μπορεί‖να‖ήταν‖γι’‖αυτόν‖ικανοποιητική‖βάση‖για‖

να‖ προχωρήσει‖ σε‖ μία‖ θεωρία‖ με‖ συνέπειες‖ μεγάλης‖

σημασίας.‖ ωστά‖ ειπώθηκε‖ ότι‖ η‖ φιλοσοφία‖ του‖ περί 
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τέλους είναι,‖ στην‖ πραγματικότητα,‖ θεμελιωμένη‖ πάνω‖

στο‖εμπειρικό‖δεδομένο‖ότι‖από ένα βελανίδι γεννάται μία 

βελανιδιά. την‖καθημερινή‖του‖εμπειρία‖βασίζεται‖επίσης‖

και‖τό‖ότι‖ο‖σκοπός‖είναι‖κάτι‖το‖καλό.‖ 

          Βλέπουμε‖ πως‖ ένα‖ ζώο‖ ή‖ φυτό‖ εξελίσσονται,‖ ώσπου‖

να‖ φτάσουν‖ στην‖ ολοκληρωμένη‖ μορφή‖ τους.‖ Αυτή‖ η‖

ολοκληρωμένη‖ μορφή‖ είναι‖ ταυτόχρονα‖ εἶδος (<‖ εἶδον),‖

δηλαδή‖ κάτι‖ που‖ βλέπουμε,‖ αλλά‖ και‖ τέλος,‖ δηλαδή‖ αυτό‖

που‖ συμπεραίνουμε‖ πως‖ είναι‖ το‖ σημείο‖ κορύφωσης‖ της‖

φυσικής‖ εξέλιξης‖ ενός‖ συγκεκριμένου‖ όντος.‖ κοπός‖

λοιπόν‖ είναι‖ αυτό‖ που‖ κάθε‖ φορά‖ προκύπτει‖ ως‖ τελικό‖

αποτέλεσμα‖κατά‖την‖εξέλιξη‖της‖διαδικασίας‖της‖γένεσης,‖

σύμφωνα‖ με‖ τον‖ φυσικό‖ νόμο‖ και‖ με‖ μία‖ πορεία‖ που‖ δεν‖

παρουσιάζει‖διακοπές.‖ 

           Σέλος ενός‖ όντος‖ είναι‖ α) και‖ ο‖ σκοπός‖ προς‖ τον‖

οποίο‖ κατατείνει‖ ένα‖ ὄν‖ (περιέχει‖ δυνάμει την‖ τελείωση),‖

αλλά‖ και‖ β) η‖ ολοκλήρωση‖ των‖ εξελικτικών‖ διαδικασιών‖

ενός‖ ὄντος,‖ που‖ ταυτίζονται‖ με‖ την‖ τελείωση-τελειότητά‖

του‖(περιέχει‖ἐνεργείᾳ την‖τελείωσή‖του).‖Δεν‖είναι‖ορθό‖να‖

αντιλαμβανόμαστε‖ την‖ύπαρξη‖ του‖σκοπού‖στην‖φύση‖ως‖

αποτέλεσμα‖ λογικής‖ διεργασίας·‖ αυτό‖ που‖ προκαλεί‖ την‖

κίνηση‖ είναι‖ μία‖ αρχή,‖ η‖ αρχή‖ της‖ νομοτέλειας‖ και‖ της‖

ύπαρξης‖ορισμένου‖σκοπού.‖‖ 

 

             το‖ κείμενο‖ παρατηρούμε‖ πως‖ η‖ σύσταση‖ κάθε‖

κοινότητας,‖ κάθε‖ μορφής‖ κοινωνικής‖ συνύπαρξης‖

εξυπηρετεί‖ κάποιον‖ σκοπό·‖ η‖ οπτική‖ του‖ φιλοσόφου‖ είναι‖

λοιπόν τελεολογική.‖ Η‖ πόλη,‖ σε‖ σχέση‖ και‖ με‖ το‖ κείμενο,‖

αποσκοπεί‖ στο‖ ανώτερο‖ αγαθό,‖ στην‖ αυτάρκεια,‖ η‖ οποία,‖

όταν‖ επιτευχθεί,‖ δίνει‖ την‖ δυνατότητα‖ στην‖ πόλη‖ να‖

προσφέρει‖ στους‖ πολίτες‖ ό,τι‖ αυτοί‖ χρειάζονται‖ για‖ να‖

ευτυχήσουν.‖Η‖πόλη‖είναι‖το‖τέλος της‖έννοιας‖κοινωνίας, 

διότι‖ πολύ‖ απλά‖ δεν‖ υπάρχει‖ περαιτέρω‖ ανάγκη‖ εξέλιξης‖

των‖ κοινωνικών‖ οντοτήτων,‖ εφόσον‖ η‖ πόλις‖ μπορεί να‖

προσφέρει‖στον‖άνθρωπο‖όλα‖τα‖απαραίτητα‖ώστε‖και‖να‖

επιβιώσει‖(ζῆν),‖αλλά‖και‖να‖ευτυχήσει‖(εὖ ζῆν).  
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             Η‖βασική‖αιτία,‖λοιπόν,‖που‖η‖πόλη‖είναι‖εκ‖φύσεως,‖

το‖ τέλος‖ της‖ κοινωνίας,‖ αλλά‖ και‖ που‖ ο‖ άνθρωπος‖ είναι‖

ζον‖ πολιτικὸν‖ εκ‖ φύσεως,‖ δεν‖ είναι‖ άλλη‖ από‖ την‖

αυτάρκεια.‖ Από‖ την‖ στιγμή‖ που‖ η‖ πόλη‖ λόγω‖ της‖

αυτάρκειάς‖ της‖ καλύπτει‖ τις‖ βιοτικές‖ ανάγκες‖ του‖

ανθρώπου‖ που‖ τίς‖ έχει‖ εκ‖ φύσεως,‖ δηλ.‖ την‖ επιβίωσή‖ του‖

αλλά‖και‖τον‖σκοπό‖του,‖δηλ.‖την‖ευδαιμονία,‖που‖και‖αυτός‖

είναι‖εκ‖φύσεως,‖τότε‖η‖ύπαρξη‖της‖πόλης‖είναι‖εκ‖φύσεως,‖

αλλά‖και‖ο‖άνθρωπος‖ζον‖πολιτικὸν‖εκ‖φύσεως.‖ 

 

                 Ο‖Αριστοτέλης,‖ επίσης,‖ ταυτίζει‖ το τέλος με‖ την 

φύση κάθε‖ὄντος,‖και‖εν‖προκειμένω‖την‖πόλη‖με‖την‖φύση‖

της‖έννοιας‖κοινωνίας,‖εφόσον‖η πόλη είναι το τέλος της 

κοινωνίας.‖ Η‖ εξήγηση‖ σε‖ αυτό‖ το‖ δεδομένο‖ είναι‖ απλή·‖

φύση κάθε‖ ὄντος‖ για‖ τον‖Αριστοτέλη‖ είναι‖η μορφή που 

θα πάρει το ὄν αυτό όταν ολοκληρωθούν οι εξελικτικές 

διεργασίες και θα φτάσει στον σκοπό του. Ό,τι‖είναι‖κάθε‖

πράγμα‖ όταν‖ ολοκληρωθεί‖ η‖ εξελικτική‖ του‖ πορεία,‖ η‖

δημιουργία‖ του,‖ αυτό‖ λέμε‖ ότι‖ είναι‖ η‖ φύση‖ του,‖ όπως‖

ακριβώς‖του‖ανθρώπου,‖του‖αλόγου,‖του‖σπιτιού.‖Π.χ.‖σπίτι,‖

οικία,‖ δεν‖ ονομάζουμε‖ποτέ‖ την‖ οικοδομή,‖ αλλά‖ το‖ κτήριο‖

όταν‖ολοκληρωθεί‖και‖μπορεί‖να‖στεγάσει‖ανθρώπους.‖ 

             Επομένως,‖η φύση ενός πράγματος συμπίπτει με 

την μεγαλύτερη δυνατή ολοκλήρωση των εξελικτικών 

διαδικασιών που θα το οδηγήσουν στον υπέρτατο 

βαθμό της ανάπτυξής του.  

           Και,‖ για‖ να‖ έρθουμε‖ στο‖ συγκεκριμένο‖ κείμενο,‖ η‖

πόλη‖ είναι‖το τέλος όλων‖ των‖προηγουμένων‖κοινωνικών‖

μορφών.  

           Η αιτία που εξηγεί το ότι η πόλη είναι το τέλος των 

κοινωνικών οντοτήτων και άρα η φύση της κοινωνίας δεν 

είναι άλλη πάλι από την αυτάρκεια της πόλεως, δηλαδή την 

δυνατότητα να χαρίσει από μόνη της στον άνθρωπο τὸ ζῆν 

καὶ τὸ εὖ ζῆν, δηλαδή την επιβίωση και την ευδαιμονία.  
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Ανθρώπινη κοινωνία: οἶκος – κώμη – πόλις 

 

α) οἶκος (οικογένεια)‖ :‖ ε‖ πρώτη‖ φάση‖ η‖ ανθρώπινη‖

κοινωνία‖παρουσιάζεται‖ως‖οἶκος,‖όπου‖από‖φυσική‖ανάγκη‖

συνδυάζονται‖ αυτοί‖ που‖ δεν‖ μπορούν‖ να‖ ζήσουν‖ ο‖ ένας‖

χωρίς‖τον‖άλλο‖(άνδρας‖+‖γυναίκα).‖Ὁ οἶκος‖ικανοποιεί‖τις‖

καθημερινές‖βιοτικές‖ανάγκες‖του‖ανθρώπου. 

 

β) κώμη (χωριό)‖:‖ε‖δεύτερο‖στάδιο‖η‖ανθρώπινη‖κοινωνία‖

παρουσιάζεται‖ως‖κώμη,‖που‖αποτελείται‖από‖οικογένειες,‖

από‖την‖συνένωση‖τῶν‖οἴκων,‖και‖ικανοποιεί‖εκτός‖από‖τις‖

εφήμερες‖βιοτικές‖ανάγκες‖του‖ανθρώπου‖και‖υψηλότερες,‖

τις‖πνευματικές,‖δηλαδή‖την‖ανάγκη‖για‖λατρεία‖του‖θείου‖

και‖για‖απονομή‖δικαιοσύνης. 

 

γ) πόλις :‖ Σο‖ τρίτο‖ στάδιο‖ της‖ εξέλιξης‖ του‖ οἴκου‖ καὶ τῆς‖

κώμης,‖είναι‖ἡ πόλις,‖που‖είναι‖και‖το‖τελικό‖στάδιο‖(τέλος),‖

η‖ ολοκλήρωση‖ δηλαδή‖ της‖ μορφής‖ τους.‖ Η‖ πόλη-κράτος‖

είναι‖ ο‖ υψηλότερος‖ και‖ ευρύτερος‖ τύπος‖ κοινωνίας,‖ που‖

αποτελείται από‖ οἴκους‖ και‖ κώμες,‖ και‖ ικανοποιεί‖ ακόμα‖

πιο‖ υψηλές‖ ανάγκες‖ του‖ ατόμου,‖ δηλαδή‖ ηθικές‖ ανάγκες‖

του.‖κοπός‖της‖πόλης-κράτους‖είναι‖όχι‖μόνο‖τὸ ζῆν,‖‖αλλά‖

τὸ εὖ ζῆν,‖η‖ευδαιμονία‖με‖υπέρτατο‖αγαθό‖την‖αυτάρκεια. 
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ΑΠΟ ΣΟ ΑΣΟΜΟ → ΣΗΝ ΠΟΛΗ 

 

υστατικά μέρη  κοπός  Αποτέλεσμα 

α) υνένωση 

άρρενος και θήλεος  

 

 

Ικανοποίηση‖

καθημερινών‖

αναγκών‖και‖κυρίως‖η‖

τεκνοποιία 

 οἶκος‖(=οικογένεια) 

β) υνένωση 

πολλών οικογενειών 

 

 

Ικανοποίηση‖αναγκών‖

που‖ξεπερνούν‖την‖

καθημερινότητα‖

(λατρεία‖θεού,‖

απόδοση‖δικαιοσύνης) 

 κώμη‖(=χωριό) 

γ) υνένωση 

πολλών χωριών 

 

 

Αυτάρκεια,‖εὖ ζῆν‖

(=ευδαιμονία) 

 πόλις 

 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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Άνθρωπος : φύσει ζον πολιτικόν   

 

           Αυτή‖ του‖ η‖ ιδιότητα‖ απεικονίζει‖ την υφή,‖ την‖

ιδιαιτερότητα και ουσία του‖ ανθρώπου.‖ Αυτή‖ η‖ ιδιότητα‖

είναι‖ ο‖ σκοπός της‖ ύπαρξής‖ του.‖ Για‖ την‖ εκπλήρωση‖ του‖

σκοπού‖και‖την‖πραγμάτωση‖της‖ουσίας‖του‖πέρασε‖από‖μια‖

εξελικτική‖ πορεία,‖ η‖ ολοκλήρωση‖ της‖ οποίας‖ τον‖ οδήγησε‖

στην‖ απόκτηση‖ αυτής‖ της‖ ιδιότητας.‖ Η‖ ιδιότητα‖ αυτή‖

αντιπροσωπεύει‖ για‖ τον‖ άνθρωπο‖ την‖ τελείωση και την 

τελειότητά του.‖ 

             Άνθρωπος‖ δεν‖ νοείται‖ άτομο,‖ αλλά‖ πρόσωπο,‖ το‖

οποίο‖μπορεί‖να‖σχετιστεί‖με‖τους‖άλλους‖ανθρώπους‖μέσα‖

σε‖ μία‖ πολιτικά‖ οργανωμένη‖ κοινωνία,‖ υιοθετώντας‖ και‖

σεβόμενος‖ τους‖ νόμους,‖ ώστε‖ να‖ εξανθρωπιστεί,‖ να‖

εξευγενιστεί‖ και‖ να‖ μπορέσει‖ να‖ τελειοποιηθεί.‖ Εκτός‖

πόλεως,‖ παύει‖ να‖ είναι‖ άνθρωπος,‖ εξαγριώνεται‖ και‖ δεν‖

εκπληρώνει‖την‖ουσία‖του.‖ 

 

 

 

 

 

 

εξελικτική πορεία ανθρώπου 

Οἰκονομικόν‖ζον‖ (=ζει‖στο‖πλαίσιο‖του‖οἴκου, της‖

οικογένειας) 

↓ 

Κοινωνικόν‖ζον(=‖ζει‖στο‖πλαίσιο‖της‖κοινότητας,‖

κοινωνίας) 

↓ 

Πολιτικόν‖ζον 
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               Ψς‖πολιτικόν‖ζώον‖ο‖άνθρωπος‖δεν‖δηλώνει‖άμεσα‖

το‖ὄν‖που‖μετέχει‖ενεργά‖στην‖πολιτική‖ζωή‖της‖πόλης.‖Η‖

νοηματική‖αυτή‖διάσταση-σημασία‖προκύπτει‖κατά τρόπο 

έμμεσο από‖ την‖ βασική‖ σημασία‖ του‖ όρου.‖ Η‖ έμμεση‖

σημασία‖του‖όρου‖ ‖“πολιτικὸν‖ζον”‖είναι‖ότι‖ο‖άνθρωπος‖

είναι‖ ένα‖ ὄν‖ που‖ έχει‖ την‖ ιδιότητα‖ του‖ πολίτη,‖ δηλαδή‖

εντάσσεται‖ στην‖ πόλη‖ και‖ ζει‖ μέσα‖ σε‖ αυτήν,‖

συμμετέχοντας‖στις‖δραστηριότητες‖(κοινωνικές‖–πολιτικές‖

–πολιτιστικές‖ – εκπαιδευτικές‖ κ.λπ.),‖ αναλαμβάνοντας‖ τις‖

υποχρεώσεις‖ και‖ απολαμβάνοντας‖ τα‖ αγαθά‖ που‖

σχετίζονται‖με‖αυτήν‖την‖ιδιότητα. 
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χολιασμός φράσεων του κειμένου  

 

- Ο εκ φύσεως δίχως πόλη άνθρωπος :‖Ο‖εκ‖φύσεως‖δίχως‖

πόλη‖ (ὁ ἄπολις‖ διὰ φύσιν)‖ είναι‖ αυτός‖ που‖ δεν‖ ανήκει‖ εκ‖

φύσεως‖σε‖πόλη-κράτος‖ούτε‖βέβαια‖σε‖οικογένεια‖ούτε‖σε‖

κώμη.‖ 

 

- Ο δίχως πόλη από κάποια τυχαία συγκυρία (ἄπολις διὰ 

τύχην) : Η‖ φράση‖ θυμίζει‖ τὸν‖ Υιλοκτήτη,‖ όπως‖ τον‖

παρουσιάζει‖ ὁ οφοκλῆς‖ στην‖ ομώνυμη‖ τραγωδία‖ του‖ :‖

ἄφιλον, ἔρημον, ἄπολιν, ἐν ζῶσιν νεκρὸν : χωρίς‖φίλους,‖

έρημο,‖ χωρίς‖ πατρίδα,‖ νεκρό‖ ανάμεσα‖ σε‖ ζωντανούς‖ (Οι‖

Έλληνες,‖ ενώ‖ έπλεαν‖ προς‖ την‖ Σροία,‖ εγκατέλειψαν τον‖

Υιλοκτήτη‖ μόνο‖ και‖ αβοήθητο‖ στην‖ Λήμνο,‖ επειδή‖ είχε‖

κακοφορμίσει‖η‖πληγή‖του‖από‖το‖δάγκωμα‖ενός‖φιδιού).‖ 

 

- Άνθρωπος δίχως σόι, δίχως νόμους, δίχως σπιτικό :‖Ο‖

στίχος‖ προέρχεται‖ από‖ την‖ Ιλιάδα (Ι 63)‖ και‖ τον‖ δίνουμε‖

μαζί‖με‖τον‖επόμενο‖:  

ἀφρήτωρ ἀθέμιστος ἀνέστιος ἐστὶν ἔκεινoς  

ὃς πολέμου ἐρᾶται ἐπιδημίου ὀκρυόεντος  

(=Αυτός‖ που‖ χαίρεται‖ όταν‖ ξεσπάσει‖ φριχτός‖ εμφύλιος‖

πόλεμος‖ είναι‖ άνθρωπος‖ δίχως‖ σόι,‖ δίχως‖ νόμους,‖ δίχως‖

σπιτικό).‖ 

[ ἀφρήτωρ < ἀ +‖φρατήρ‖ (=ο‖ ανήκων‖ σε‖ μία‖ αδελφότητα,‖

φυλή,‖φατριά)‖=‖ο‖άνευ‖γένους,‖ακοινώνητος,‖άγριος 

 ἀθέμιστος =‖ο‖δίχως‖νόμους 

 ἀνέστιος  > ἀ + ἑστία‖=‖ο‖δίχως‖οικο-πατρῴους‖θεούς‖ 

 ἐπιδήμιος =‖ αυτός‖ που‖ βρίσκεται‖ εντός‖ της‖ πατρίδας,‖ ο‖

εγχώριος 

 ὀκρυόεις-εσσα-εν =‖ ο‖ ψυχρός,‖ ο‖ κρύος‖ >‖ ο‖ φρικτός,‖

φρικτώδης+‖ 

Ο‖ Αριστοτέλης‖ παρομοιάζει‖ με‖ τον‖ παραπάνω‖ άνθρωπο‖

τὸν‖ ἄπολιν,‖ ο‖ οποίος‖ :‖ α)‖ Δεν‖ έχει‖ και‖ δεν‖ υπολογίζει‖

συγγενείς,‖β)‖δεν‖αναγνωρίζει‖και‖παραβαίνει‖τους‖νόμους‖

και‖γ)‖ζει‖χωρίς‖οικογένεια‖- ζει‖με‖άλλα‖λόγια‖αντίθετα‖με‖
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την‖ανθρώπινη‖φύση.‖Ένας‖ τέτοιος‖άνθρωπος‖ δίχως‖πόλη‖

είναι‖ παράλληλα‖ και‖ πολεμοχαρής,‖ ένα‖ στοιχείο‖

ταραχοποιό.‖ 

 

- το παιχνίδι των πεσσών :  Οι‖πεσσοί‖ήταν‖ένα‖παιχνίδι‖

αγαπητό‖στους‖αρχαίους‖σαν‖ το‖παιχνίδι‖ της‖ντάμας.‖Δεν‖

είναι‖ γνωστό‖ σε‖ ποιον‖ κανόνα‖ του‖ παιχνιδιού‖ αυτού‖

αναφέρεται‖ο‖Αριστοτέλης.‖ 

 

 

 

1ο ΕΠΙΜΕΣΡΟ : ΑΡΙΣΟΣΕΛΗ—ΠΡΨΣΑΓΟΡΑ 

 

             Κατά‖ τον‖ Πρωταγόρα‖ οι‖ άνθρωποι‖ ἐζήτουν 

ἀθροίζεσθαι και σῴζεσθαι κτίζοντες πόλεις : Δηλαδή‖ οι‖

άνθρωποι‖ ένοιωθαν‖ την‖φυσική‖ ανάγκη‖ της‖ συνάθροισης,‖

της‖ συμβίωσης,‖ ώστε‖ να‖ σωθούν,‖ να‖ επιβιώσουν.‖ Και‖ ο‖

Αριστοτέλης‖ θεωρεί‖ πως‖ η‖ πόλη‖ καλύπτει‖ τις‖ βιοτικές‖

ανάγκες‖ του‖ ανθρώπου,‖ την‖ επιβίωσή‖ του.‖ Ο‖ άνθρωπος,‖

όπως‖κάθε‖ὄν,‖έχει‖την‖φυσική‖τάση‖να‖επιβιώσει‖(ένστικτο‖

αυτοσυντήρησης),‖ γι’‖ αυτό‖ και‖ συναθροίζεται‖ με‖ τους‖

άλλους.‖Αυτό‖είναι‖το‖πρώτο‖κοινό‖τους‖στοιχείο.‖ 

           Δεύτερο‖ κοινό‖ τους‖ στοιχείο‖ είναι‖ ότι‖ η‖ ύπαρξη‖ της‖

πόλης‖στηρίζεται‖στην‖ηθική‖συνείδηση,‖ την‖οποία‖μόνο‖ο‖

άνθρωπος‖ έχει‖ την‖ ικανότητα‖ να‖ τήν‖ διαμορφώσει.‖ Κατά‖

τον‖Αριστοτέλη‖αυτό‖είναι‖το‖πιο‖ασφαλές‖κριτήριο‖για‖τό‖

ότι‖ ο‖ άνθρωπος‖ είναι‖φύσει πολιτικὸν ζον.‖ Και‖ για‖ τον‖

Πρωταγόρα‖ο‖άνθρωπος‖έχει‖εκ‖φύσεως‖την‖δυνατότητα‖να‖

διαμορφώσει‖ την‖ ηθικοπολιτική‖ του‖ συνείδηση‖ και‖ να‖

συγκροτήσει‖κοινωνίες.‖ 

 

      Βέβαια,‖ η‖ διαφορά‖ τους‖ έγκειται‖ στο‖ ότι‖ ο‖ σοφιστής‖

πιστεύει‖πως‖η‖συγκρότηση‖της‖πόλης‖είναι‖κάτι‖συμβατικό,‖

κάτι‖ που‖ έγινε‖ νόμῳ,‖ για‖ χάριν‖ της‖ επιβίωσης·‖ και‖ ο‖

Αριστοτέλης‖ πιστεύει‖ πως‖ η‖ συγκρότηση‖ της‖ πόλης‖ έγινε‖

για‖χάρη‖της‖επιβίωσης,‖αλλά‖ωστόσο‖ήταν‖και‖μία‖καθαρά‖
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φυσική‖εξέλιξη‖του‖ανθρώπου,‖αφού‖εκεί‖πραγματώνει‖τον‖

σκοπό‖του.‖ 

           Πάντως‖ και‖ οι‖ δύο‖ θεωρούν‖ πως‖ μόνο‖ ο‖ άνθρωπος‖

έχει‖την‖ικανότητα‖για‖κοινωνική‖συμβίωση‖(ο‖ένας‖τονίζει‖

πως‖ ο‖ άνθρωπος‖ έχει‖ την‖ προδιάθεση‖ να‖ δεχτεί‖ τὴν‖ αἰδῶ 

καὶ τὴν‖ δίκη,‖ ενώ‖ ο‖ Αριστοτέλης‖ τονίζει‖ πως‖ ο‖ άνθρωπος‖

έχει‖τον‖Λόγον,‖ώστε‖να‖διαμορφώσει‖την‖ηθική‖συνείδηση).‖ 

 

 

2ο ΕΠΙΜΕΣΡΟ : ΣΕΛΕΟΛΟΓΙΑ ΑΡΙΣΟΣΕΛΗ ≠ ΚΟΜΟ 

ΙΔΕΨΝ ΠΛΑΣΨΝΟ 

 

            Για‖ τον‖ Αριστοτέλη‖ τα‖ φυσικά‖ φαινόμενα‖ τείνουν‖

προς‖ κάποιον‖ σκοπό,‖ και‖ αυτό‖ είναι‖ ένα‖ δεδομένο‖ της‖

εμπειρίας.‖«Από ένα ορισμένο σπέρμα γεννιέται πάντοτε 

ένα συγκεκριμένο ον ορισμένου είδους. Όποιος το 

αμφισβητεί αυτό, αναιρεί καθετί φυσικό και την ίδια 

την φύση»,‖έλεγε‖ο‖ίδιος‖ο‖φιλόσοφος.‖ 

             την‖καθημερινή‖του‖εμπειρία‖βασίζεται‖επίσης‖και‖

το‖ότι‖ο‖σκοπός‖είναι‖κάτι‖το‖καλό.‖Βλέπουμε‖πως‖ένα‖ζώο‖ή‖

φυτό‖εξελίσσονται,‖ώσπου‖να‖φτάσουν‖στην‖ολοκληρωμένη‖

μορφή‖ τους.‖ Αυτή‖ η‖ ολοκληρωμένη‖ μορφή‖ είναι‖

ταυτόχρονα‖ εἶδος (<εἶδον),‖ δηλαδή‖ κάτι‖ που‖ βλέπουμε,‖

αλλά‖και‖τέλος,‖δηλαδή‖αυτό‖που‖συμπεραίνουμε‖πως‖είναι‖

το‖ σημείο‖ κορύφωσης‖ της‖ φυσικής‖ εξέλιξης‖ ενός‖

συγκεκριμένου‖ὄντος. 

             Για‖ να‖ κάνει‖ σαφέστερη‖ την‖ αντίληψή‖ του‖ ότι‖ τα‖

πάντα‖ στην‖ φύση‖ αποβλέπουν‖ σε‖ κάποιον‖ σκοπό,‖ ο‖

Αριστοτέλης‖συγκρίνει‖την‖φύση‖με‖την‖τέχνη‖(τέχνη,‖με‖το‖

γενικό‖ νόημα‖ του‖ όρου).‖ Η‖ τέχνη‖ μιμείται‖ την‖ φύση‖ και‖

ολοκληρώνει‖ό,τι‖η‖φύση‖αφήνει‖ανολοκλήρωτο,‖με‖την‖ίδια‖

σημασία‖ που‖ ο‖ Ιπποκράτης‖ είχε‖ πει‖ πως‖ «ὁ ἰατρός εἶναι 

ὑπηρέτης τῆς φύσεως».‖Ο‖ ίδιος‖ ο‖ φιλόσοφος‖ έλεγε‖ : «Αν 

λοιπόν κινημένα από την φύση τους και για κάποιον 

ορισμένο σκοπό το χελιδόνι χτίζει την φωλιά του, η 

αράχνη υφαίνει τον ιστό της, τα φυτά μεγαλώνουν τα 



Νάτσης Δημήτρης 
 

φύλλα τους για χάρη των καρπών και κατευθύνουν τις 

ρίζες τους όχι προς τα πάνω αλλά προς τα κάτω, για να 

παίρνουν την τροφή τους, τότε είναι φανερό ότι υπάρχει 

ένας τέτοιος σκοπός σε ό,τι συμβαίνει και σε ό,τι υπάρχει 

στην φύση».‖‖‖‖‖‖ 

           κοπός‖λοιπόν‖είναι‖αυτό‖που‖κάθε‖φορά‖προκύπτει‖

ως‖ τελικό‖ αποτέλεσμα‖ κατά‖ την‖ εξέλιξη‖ της‖ διαδικασίας‖

της‖ γένεσης,‖ σύμφωνα‖ με‖ τον‖ φυσικό‖ νόμο‖ και‖ με‖ μία‖

πορεία‖που‖δεν‖παρουσιάζει‖διακοπές.‖Λάθη‖γίνονται‖στην‖

τέχνη,‖στα‖επαγγέλματα,‖αλλά‖και‖στην‖φύση·‖τέτοια‖λάθη‖

είναι‖ οι‖ τερατογενέσεις.‖ Εκεί‖ έρχεται‖ η‖ τέχνη‖ να‖

ολοκληρώσει‖το‖έργον‖της‖φύσης.‖ 

         Επίσης,‖ δεν‖ είναι‖ ορθό‖ να‖ αντιλαμβανόμαστε‖ την‖

ύπαρξη‖ του‖ σκοπού‖ στην‖ φύση‖ ως‖ αποτέλεσμα‖ λογικής‖

διεργασίας·‖αυτό‖που‖προκαλεί‖την‖κίνηση‖είναι‖μία‖αρχή,‖η‖

αρχή‖της‖νομοτέλειας‖και‖της‖ύπαρξης‖ορισμένου‖σκοπού.‖‖ 

 

              Ο‖Αριστοτέλης‖είχε‖απορρίψει‖την‖θεωρία‖τῶν‖ἰδεῶν‖

του‖ Πλάτωνα,‖ παρ’‖ όλα‖ αυτά‖ όμως‖ μπορούμε‖ να‖ βρούμε‖

ορισμένες‖ σχέσεις‖ μεταξύ‖ της‖ τελεολογίας‖ του‖ και‖ της‖

θεωρίας‖ τῶν‖ ἰδεῶν‖ του‖ Πλάτωνα.‖ Η‖ αφετηρία‖ τους‖ είναι‖

τελείως‖ διαφορετική.‖ Ο‖ Πλάτων‖ ξεκινάει‖ από‖ το‖ γεγονός‖

πως‖τίποτα‖δεν‖είναι‖σταθερό‖και‖αναλλοίωτο‖στον‖αισθητό‖

κόσμο,‖ και‖ γι’‖ αυτόν‖ τον‖ λόγο‖ ψάχνει‖ έναν‖ κόσμο‖

αναλλοίωτο‖ έξω‖ από‖ τον‖ χώρο‖ και‖ τον‖ χρόνο. Αναζήτησε‖

την‖ αλήθεια‖ στα‖ πρότυπα‖ της‖ νόησης,‖ τα‖ οποία‖

παραμένουν‖πάντα‖αμετάβλητα.‖ 

           Αντίθετα,‖για‖τον‖Αριστοτέλη‖ο‖πραγματικός‖κόσμος‖

είναι‖ ο‖ κόσμος‖ της‖ γένεσης‖ και‖ της‖ φθοράς.‖ ’‖ αυτόν‖ τον‖

κόσμο‖αναζητεί‖αυτό‖που‖δεν‖μεταβάλλεται‖και‖τό‖βρίσκει‖

στον‖βιολογικό‖κύκλο,‖στον‖οποίο‖παρόλο‖που‖τα‖επιμέρους‖

ὄντα‖ φθείρονται,‖ ωστόσο‖ μένει‖ η‖ μορφή‖ που‖ απέκτησαν‖

κατά‖ την‖ τελείωση‖ της‖ εξέλιξής‖ τους,‖ όταν‖ ολοκλήρωσαν‖

τον‖σκοπό‖τους,‖η‖οποία‖μορφή‖αποτελεί‖την‖φύση‖τους,‖την‖

ουσία‖ τους.‖Αυτή‖ η‖μορφή‖ είναι‖ πάντα‖ η‖ ίδια‖ για‖ το‖ κάθε‖
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ζωικό‖ ή‖ φυτικό‖ είδος,‖ παραμένει‖ σταθερή‖ στον‖ χρόνο‖ και‖

στον‖χώρο.‖ 

 

         Παρά‖την‖θεμελιώδη‖διαφορά‖τους‖στον‖τρόπο‖σκέψης,‖

οι‖ δύο‖ στοχαστές‖ πλησιάζουν‖ πολύ‖ ο‖ ένας‖ τον‖ άλλο‖ στο‖

τελικό‖αποτέλεσμα.‖Και‖οι‖δύο‖αναζητούν‖μία‖στατική αρχή‖

μη‖ μεταβολής,‖ αναζητούν‖ το‖ αμετάβλητο,‖ αναζητούν‖ την‖

αλήθεια‖τῶν‖ὄντων,‖την‖ενότητα‖μέσα‖στην‖πολλαπλότητα. 
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ΕΡΜΗΝΕΤΣΙΚΕ ΕΡΨΣΗΕΙ  

 

1. Να‖ εντοπίσετε‖ όλους‖ τους‖ χαρακτηρισμούς‖ που‖ ο‖

Αριστοτέλης‖ αποδίδει‖ στην‖ πόλη‖ (στην‖ 11η και‖ 12η 

ενότητα) και‖να‖τούς‖χρησιμοποιήσετε‖για‖να‖συνθέσετε‖

έναν‖ ορισμό, όσο‖ το‖ δυνατόν‖ πληρέστερο, που‖ θα‖ τους‖

περιλαμβάνει‖όλους.  

 

2. Με‖ βάση‖ το‖ κείμενο‖ της‖ ενότητας‖ και‖ τα‖ σχόλια‖ του‖

βιβλίου‖ σας‖ να‖ προσδιορίσετε‖ τα‖ κοινά σημεία‖ και‖ τις‖

διαφορές‖ ανάμεσα‖ στις‖ διάφορες‖ «κοινωνικές‖

οντότητες».‖ 

 

3. Ποιο‖ είναι‖ το‖ γένος‖ της‖ έννοιας‖ πόλις και‖ ποια‖ η‖

ειδοποιός‖διαφορά της, όπως‖συνάγεται‖από την‖ενότητα;  

 

4. Να‖ ορίσετε‖ τις‖ έννοιες‖ «φύση», «αυτάρκεια», «εκ 

φύσεως», «τέλος», «τέλειος», «τελικός λόγος» με‖βάση‖το‖

κείμενο‖της‖ενότητας.  

 

5. Πώς‖ θεμελιώνει‖ ο‖ Αριστοτέλης‖ την‖ θέση‖ του‖ ότι‖ ο‖

άνθρωπος‖είναι‖φύσει ζον πολιτικόν;  

 

6. Πώς‖χαρακτηρίζει‖ο‖φιλόσοφος‖τον‖άνθρωπο‖που‖ζει, εκ‖

φύσεως, δίχως‖ πόλη; Πώς‖ εξηγείται‖ ο‖ χαρακτηρισμός‖

αυτός;  

 

7. Να‖ συγκρίνετε‖ την‖ θέση‖ του‖ Αριστοτέλη‖ για‖ τον 

άνθρωπο‖ ως‖ ζον πολιτικόν με‖ όσα‖ αναφέρει‖ ο‖

Πρωταγόρας‖ για‖ τον‖ άνθρωπο‖ (στο‖ βιβλίο‖ σας‖ ενότητα‖ 4η 

και‖5η του‖Πρωταγόρα, σ. 80 και‖84). Να‖λάβετε‖υπ’‖όψιν‖σας‖

και‖τα‖ανάλογα‖σχόλια‖στις‖ενότητες‖αυτές.  

 

8. Να‖ επισημάνετε‖ στο‖ κείμενο‖ στοιχεία‖ της‖ τελεολογικής‖

σκέψης‖του‖Αριστοτέλη‖και‖να‖τα‖αναλύσετε‖με‖λίγα‖λόγια.  
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9. Να‖εξηγήσετε‖την‖συλλογιστική πορεία‖που‖ακολουθεί ο‖

Αριστοτέλης. Να‖γράψετε‖έναν‖από τους‖συλλογισμούς‖σε‖

τυπική μορφή (προκείμενες‖- συμπέρασμα).  
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Α. Είναι,‖ νομίζω,‖ φανερό‖ γιατί ο‖ άνθρωπος‖ είναι πολιτικὸν 

ζῷον περισσότερο‖ απ'‖ ό,τι‖ οι‖ μέλισσες‖ ή‖ τα‖ άλλα‖ αγελαία‖ ζώα‖ : 

Όπως‖έχουμε‖ήδη‖πει‖πολλές‖φορές,‖η‖φύση‖δεν‖κάνει‖τίποτε‖δίχως‖

λόγο‖ και‖ χωρίς‖ αιτία.‖ Άς‖ προσέξουμε‖ ύστερ'‖ απ'‖ αυτό‖ ότι‖ ο‖

άνθρωπος‖ είναι‖ το‖ μόνο‖ ζώο‖ που‖ είναι‖ εφοδιασμένο‖ με‖ την‖

ικανότητα‖ του‖ λόγου.‖ Η‖ απλή‖ φωνή‖ δεν‖ εκφράζει,‖ ως‖ γνωστόν,‖

παρά‖μόνο‖την‖λύπη‖και‖την‖ευχαρίστηση·‖γι'‖αυτό‖και‖υπάρχει‖σε‖

όλα‖ τα‖ ζώα·‖ η‖ φύση‖ τούς‖ έδωσε,‖ πράγματι,‖ όλη‖ κι‖ όλη‖ αυτήν‖ την‖

ικανότητα,‖να‖αντιλαμβάνονται‖το‖δυσάρεστο‖και‖το‖ευχάριστο και‖

αυτά‖ να‖ τά‖ κάνουν‖ φανερά‖ το‖ ένα‖ στο‖ άλλο·‖ του‖ λόγου‖ όμως‖ ο‖

προορισμός‖είναι‖να‖κάνει‖φανερό‖τι‖είναι‖ωφέλιμο‖και‖τι‖βλαβερό‖

και,‖ άρα,‖ τι‖ είναι‖ δίκαιο‖ και‖ τι‖ άδικο·‖ αυτό‖ είναι,‖ πράγματι,‖ που‖

ξεχωρίζει‖ τον‖ άνθρωπο‖ από‖ τα‖ άλλα‖ ζώα‖ : Μονάχα‖ αυτός‖

αντιλαμβάνεται‖το‖καλό‖και‖το‖κακό,‖το‖δίκαιο‖και‖το‖άδικο‖και‖όλα‖

τα‖ άλλα‖ παρόμοια‖ πράγματα‖—και,‖ φυσικά,‖ η‖ συμμετοχή‖ σε‖ όλα‖

αυτά‖είναι‖που‖κάνει‖την‖οικογένεια‖και‖την‖πόλη.‖ 

Β. Ώρα‖όμως‖να‖προσθέσουμε‖και‖κάτι‖άλλο‖στον‖λόγο‖μας‖ : την‖

τάξη‖ της‖φύσης‖ η‖ πόλη‖προηγείται‖ από‖ την‖ οικογένεια‖ κι‖ απ'‖ τον‖

καθένα‖ μας‖ ως‖ άτομο·‖ ο‖ λόγος‖ είναι‖ ότι‖ το‖ όλον‖ αναγκαστικά‖

προηγείται‖του‖μέρους·‖πραγματικά,‖αν‖πάψει‖να‖υπάρχει‖το‖σώμα‖

ως‖σύνολο,‖ δεν‖θα‖υπάρχει‖πια‖ούτε‖πόδι‖ ούτε‖χέρι‖παρά‖μόνο‖ως‖

(ίδια)‖λέξη,‖όπως,‖άς‖πούμε,‖αν‖μιλούμε‖για‖πέτρινο‖χέρι‖ (θα‖είναι,‖

πράγματι,‖κάτι‖σαν‖αυτό,‖αν‖μια‖φορά‖πεθάνει)‖: Όλα‖τα‖πράγματα‖

είναι‖ αυτό‖ που‖ λέμε‖ ότι‖ είναι,‖ αν‖ τα‖ κρίνουμε‖ με‖ κριτήριο‖ την‖

λειτουργία‖και‖τις‖ιδιότητές‖τους·‖από‖την‖στιγμή,‖επομένως,‖που‖θα‖

πάψουν‖ να‖ έχουν‖ αυτά‖ τα‖ χαρακτηριστικά,‖ δεν‖ θα‖ πρέπει‖ πια‖ να‖

λέμε‖ ότι‖ είναι‖ ό,τι‖ ήταν‖ πριν,‖ αλλ'‖ ότι‖ απλώς‖ εξακολουθούν‖ να‖

λέγονται‖ακόμη‖με‖την‖ίδια‖λέξη.‖Είναι‖φανερό‖λοιπόν‖α) ότι‖η‖πόλη‖

ήρθε‖ στην‖ ύπαρξη‖ εκ‖ φύσεως,‖ β) ότι‖ προηγείται‖ από‖ το‖ κάθε‖

επιμέρους‖άτομο.‖Γιατί‖αν‖είναι‖αλήθεια‖ότι‖ο‖καθένας‖μας‖χωριστά‖

δεν‖είναι‖αυτάρκης,‖γίνεται‖λογικά‖φανερό‖ότι‖το‖κάθε‖μεμονωμένο‖

άτομο‖ θα‖ βρεθεί‖ στην‖ ίδια‖ ακριβώς‖ κατάσταση‖ που‖ βρίσκονται,‖
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γενικά,‖τα‖μέρη‖προς‖το‖όλον·‖από‖την‖άλλη‖μεριά,‖ο‖άνθρωπος‖που‖

δεν‖ μπορεί‖ να‖ ζει‖ μαζί‖ με‖ άλλους‖ σε κοινότητα,‖ ο‖ άνθρωπος‖ που‖

λόγω‖ αυτάρκειας‖ αισθάνεται‖ πως‖ δεν‖ του‖ λείπει‖ τίποτε,‖ αυτός‖ ο‖

άνθρωπος‖δεν‖αποτελεί‖με‖κανέναν‖τρόπο‖μέρος‖της‖πόλης‖—ένας‖

τέτοιος‖όμως‖άνθρωπος‖είναι,‖τότε,‖ή‖ζώο‖ή‖θεός. 
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                    Δύο είναι τα θέματα : 1) Ο Λόγος ως 

αποδεικτικό στοιχείο της θέσης ότι ο άνθρωπος είναι 

ζον πολιτικὸν, και 2) Η πόλη προηγείται- αποτελεί 

προϋπόθεση για την ύπαρξη των μελών της.  

 

ΑΞΟΝΕ ΕΝΟΣΗΣΑ 

Α. ΣΟ‖ ΠΙΟ‖ ΙΦΤΡΟ‖ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑ‖ ΓΙΑ‖ ΣΟ‖ ΟΣΙ‖ Ο‖

ΑΝΘΡΨΠΟ‖ ΥΤΕΙ‖ ΖΨΟΝ‖ ΠΟΛΙΣΙΚΟΝ‖ (ο‖ άνθρωπος‖ με‖

την‖λογική‖συλλαμβάνει‖και‖διαμορφώνει‖ηθική‖συνείδηση.‖

Η‖ηθική‖συνείδηση‖και‖οι‖ηθικές‖αξίες‖είναι‖τα‖θεμέλια‖της‖

πολιτικής‖ συνύπαρξης.‖ Άρα‖ η‖ φύση‖ έδωσε‖ στον‖ άνθρωπο‖

την‖ λογική,‖ διότι‖ τον‖ προόριζε‖ να‖ ζήσει‖ σε‖ πολιτική‖

οντότητα) 

Β. ΑΞΙΑ‖ΛΟΓΟΤ‖(ΛΟΓΙΚΗ‖ΚΑΙ‖ΕΝΑΡΘΡΟΤ‖ΛΟΓΟΤ). 

Γ. Η‖ ΠΟΛΙ‖ ΑΠΟΣΕΛΕΙ‖ ΣΗΝ‖ ΠΡΟΫΠΟΘΕΗ‖ ΓΙΑ‖ ΣΗΝ‖

ΤΠΑΡΞΗ‖ΣΟΤ‖ΑΣΟΜΟΤ,‖ΟΠΨ‖ΚΑΘΕ‖ΟΛΟΝ‖ΑΠΟΣΕΛΕΙ‖

ΣΗΝ‖ΠΡΟΫΠΟΘΕΗ‖ΓΙΑ‖ΚΑΘΕ‖ΜΕΡΟ.  

Δ. ΟΡΙΜΟ‖ ΤΠΟΣΑΗ‖ ΣΨΝ‖ ΟΝΣΨΝ‖ ΒΑΕΙ‖ ΣΨΝ‖

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΨΝ‖ ΣΟΤ‖ Ε‖ ΕΝΑ‖ ΤΝΟΛΟ‖ (έτσι‖ και‖ ο‖

άνθρωπος‖ορίζεται‖ και‖προσδιορίζεται‖από‖ τις‖λειτουργίες‖

που‖επιτελεί‖μέσα‖στην‖πόλη,‖οι‖οποίες‖τον‖εξανθρωπίζουν‖

και‖τον‖εξευγενίζουν). 

Ε. ΠΟΛΙ‖ ΕΚ‖ ΥΤΕΨ‖ (αναπαράγει‖ τις‖ εξελικτικές‖

λειτουργίες‖της‖φύσης). 

Σ. ΜΕΣΑΥΤΙΚΗ‖ ΚΑΙ‖ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ‖ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ‖

ΣΗ‖ ΠΟΛΕΨ‖ ΕΝΑΝΣΙ‖ ΣΟΤ‖ ΑΣΟΜΟΤ‖ (αναπαράγει‖ τις‖

εξελικτικές‖ λειτουργίες‖ της‖ φύσης.‖ Η‖ επιβίωση‖ και‖ η‖

ευτυχία‖ του‖ ανθρώπου‖ εξαρτάται‖ από‖ την‖ πολιτική‖

κοινωνία,‖άρα‖προέχει‖η‖πόλη‖έναντι‖του‖ατόμου).  
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ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΚΕΥΑΛΑΙΟΤ 

 
         Ενώ‖όλα‖τα‖ζώα‖έχουν‖απλώς‖την‖φωνή,‖ο‖άνθρωπος‖έχει‖το‖

αποκλειστικό‖προνόμιο‖του‖λόγου.‖Φάρη‖στον‖λόγο‖ανακοινώνει‖

και‖ επικοινωνεί‖ το‖ ωφέλιμο‖ και‖ το‖ βλαβερό,‖ το‖ αγαθό‖ και‖ το‖

κακό,‖το‖δίκαιο‖και‖το‖άδικο.‖Αλλά‖η‖ικανότητα‖της‖κατανόησης,‖

της‖ κοινολόγησης‖ και‖ της‖ αποδοχής‖ αυτών‖ των‖

διαφοροποιήσεων‖συγκροτεί‖τις‖οικογένειες‖και‖τις‖πόλεις.‖Άρα ο 

άνθρωπος είναι προικισμένος με το προνόμιο της 

δημιουργίας μορφών συμβίωσης που κορυφώνονται στην 

πόλη.  

 

        Από‖ την‖ άλλη, η πόλη ανταποκρίνεται στην φυσική 

νομοτέλεια,‖ αφού‖ σ’‖ αυτήν‖ ενυπάρχει‖ η‖ έννοια‖ του‖ τέλους‖

(σκοπού,‖ τελείωσης)‖ και αξιολογικά υπερέχει έναντι της 

οικογένειας και του ατόμου,‖αφού‖μόνο‖αυτή‖εξασφαλίζει‖την‖

αυτάρκεια‖ και‖ επομένως‖προσφέρει‖ την‖ ευδαιμονία‖ στα‖ άτομα.‖

Σαυτόχρονα‖ είναι‖ το‖ οργανικόν όλον-ένα‖ όλον‖ από‖ μέλη-, 

δηλαδή‖ το‖ μόνο‖ ικανό‖ να‖ επιτελέσει‖ λειτουργία‖ και‖ να‖

πραγματώσει‖σκοπό,‖με‖την‖εκτέλεση‖συγκεκριμένων‖έργων‖από‖

τα‖μέλη‖της.‖Σο άτομο έξω από την πόλη χάνει την ανθρώπινή 

του ιδιότητα και‖ μοιάζει‖ με‖ το‖ κομμένο‖ και‖ νεκρό‖ μέλος‖ ενός‖

σώματος.  

 

          Αν, επομένως, ο άνθρωπος έχει το προνόμιο να 

συγκροτεί πόλεις και ταυτόχρονα του είναι αδύνατον να 

ζήσει και να δραστηριοποιηθεί έξω από αυτήν, τότε γίνεται 

φανερό πως αποτελεί αναπόσπαστο και οργανικό μέλος τους. 

Άρα είναι ζον πολιτικὸν περισσότερο από οποιοδήποτε 

άλλο ον.     
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Α. ΑΝΘΡΨΠΟ ΥΤΕΙ ΖΨΟΝ ΠΟΛΙΣΙΚΟΝ 

 

            Ο‖Αριστοτέλης‖φέρνει‖ακόμα‖ένα‖επιχείρημα‖– το πιο 

ισχυρό – για‖ να‖ αποδείξει‖ ότι‖ ο‖ άνθρωπος‖ είναι‖ ζον‖

πολιτικόν.‖ 

 

υλλογισμός : 

α. Η‖ φύση‖ δεν‖ κάνει‖ τίποτα‖ χωρίς‖ λόγο‖ και‖ αιτία.‖ Όταν‖

δημιουργεί‖ένα‖ὄν,‖τό‖εφοδιάζει‖με‖όλα‖εκείνα τα‖στοιχεία‖

που‖τού‖είναι‖απαραίτητα,‖για‖να‖φτάσει‖αυτό‖(το‖ὄν)‖‖στην‖

τελική‖μορφή‖του.‖ 

β. τα‖άλλα‖ζώα‖η‖φύση‖έδωσε‖την‖φωνή,‖για‖να‖εκφράζουν‖

απλά‖ το‖ ευχάριστο‖ και‖ το‖ δυσάρεστο,‖ γιατί‖ αυτό‖ είναι‖ το‖

μόνο‖ που‖ τούς‖ χρειάζεται‖ να‖ αντιλαμβάνονται‖ και‖ να‖ τό 

φανερώνουν‖το‖ένα‖στο‖άλλο‖με‖την‖επικοινωνία. 

γ. τον‖ άνθρωπο‖ όμως‖ η‖ φύση,‖ επειδή‖ τόν‖ προόριζε‖ να‖

ζήσει‖σε‖πολιτική‖κοινωνία,‖τού‖έδωσε‖και‖το‖εργαλείο‖με‖το‖

οποίο‖μπορούσε‖να‖ζήσει‖σε‖αυτήν.‖Δηλαδή‖τόν‖προίκισε‖με‖

τον‖Λόγο,‖ με‖ τον‖ οποίο‖αντιλαμβάνεται‖ και‖ κάνει‖φανερά‖

το‖ωφέλιμο‖και‖το‖βλαβερό,‖το‖καλό‖και‖το‖κακό,‖το‖δίκαιο‖

και‖ το‖ άδικο,‖ χωρίς‖ τα‖ οποία‖ δεν‖ μπορεί‖ να‖ υπάρξει‖

πολιτική‖ κοινωνία,‖ καθώς‖ η‖ συμμετοχή‖ σε‖ αυτά‖ συνιστά‖

την‖πολιτική‖κοινωνία. 

δ. Αφού‖ η‖ φύση‖ έδωσε‖ στον‖ άνθρωπο‖ το‖ εργαλείο‖ με‖ το‖

οποίο‖μπορεί‖να‖αντιλαμβάνεται‖αυτά‖και‖να‖συμμετέχει‖σε‖

αυτά,‖ δηλαδή‖ να‖ ζει‖ σε‖ πολιτική‖ κοινωνία,‖ επομένως ο‖

άνθρωπος‖είναι‖εκ‖φύσεως‖πολιτικὸν‖ζον. 

 

Απλούστερα ο συλλογισμός 

- Η‖ φύση‖ έδωσε‖ στον‖ άνθρωπο‖ τον‖ Λόγο‖ με‖ τον‖ οποίο‖

αντιλαμβάνεται‖ και‖ κάνει‖ φανερά‖ το‖ ωφέλιμο‖ και‖ το‖

βλαβερό,‖το‖καλό‖και‖το‖κακό,‖το‖δίκαιο‖και‖το‖άδικο. 

- Σο‖ωφέλιμο‖και‖το‖βλαβερό,‖το‖καλό‖και‖το‖κακό,‖το‖δίκαιο‖

και‖ το‖ άδικο‖ είναι‖ τα‖ στοιχεία‖ των‖ οποίων‖ η‖ συνύπαρξη‖

δημιουργεί‖την‖πολιτική‖κοινωνία. 
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υμπέρασμα : Από‖ την‖ στιγμή‖ που‖ η‖ φύση‖ έδωσε‖ στον‖

άνθρωπο‖ το‖ εργαλείο‖ για‖ να‖ ζει‖ σε‖ πολιτική‖ κοινωνία,‖

αυτός‖είναι‖εκ‖φύσεως‖πολιτικὸν‖ζον. 

 

ΥΨΝΗ-ΛΟΓΟ   

 

           Ο‖ «λόγος»‖ σε‖ αντιδιαστολή προς‖ την‖ «φωνή»‖ των‖

ζώων‖δηλώνει‖το‖συμφέρον‖και‖το‖βλαβερό, το‖δίκαιο‖και‖το‖

άδικο. Η‖ επικοινωνία‖ ως‖ προς‖ το‖ δίκαιο‖ και‖ το‖ άδικο‖ (η‖

σύλληψη‖ και‖ έκφραση‖ ηθικών‖ εννοιών) δημιουργεί την‖

οικία‖και‖την‖πόλη.  

          Με‖ λίγα‖ λόγια‖ ο‖ λόγος‖ βοηθάει‖ τον‖ άνθρωπο‖ να‖

διαμορφώσει‖ την‖ ηθική‖ συνείδηση,‖ η‖ οποία‖ είναι‖

απαραίτητη‖προυπόθεση‖για‖την‖συγκρότηση‖της‖πολιτικής‖

κοινωνίας.‖Ο‖λόγος‖ δεν‖μπορεί να‖νοηθεί εκτός‖κοινωνίας‖

και‖ ο‖ άνθρωπος‖ μαθαίνει‖ να‖ χρησιμοποιεί τον‖ ηθικό και‖

γλωσσικό κώδικα‖ της‖ κοινότητας‖ μέσα‖ στην‖ οποία‖ ζει. 

Δηλαδή‖η‖σχέση‖τους‖και‖η‖εξάρτησή‖τους‖είναι‖αμφίδρομη.‖ 

 

        Μπορούμε‖να‖πούμε‖ότι‖η‖φωνή είναι‖αναγκαία‖για‖το‖

ζῆν ενώ ο‖ λόγος‖ για‖ το‖ εὖ ζῆν.‖ Επομένως‖ έχουμε‖ την‖

φυσική‖πορεία‖:  λόγος >>> ηθική συνείδηση >>> πολιτική 

κοινωνία (=‖που‖χαρίζει‖στον‖άνθρωπο‖την‖ευδαιμονία).‖ 

 

          Να‖ αναφερθεί‖ πως‖ ο‖ Αριστοτέλης‖ χαρακτηρίζει‖

κάποια ζώα πολιτικὰ ὄντα,‖ με‖ την‖ μεταφορική‖ σημασία‖

βέβαια,‖ δηλαδή‖ είναι‖ τα‖ ζώα‖ που‖ αναλαμβάνουν‖ και‖

διεκπεραιώνουν‖ όλα‖ μαζί‖ μια‖ κοινή‖ δραστηριότητα.‖ Ψς‖

πολιτικὰ ὄντα‖ ο‖ Αριστοτέλης‖ αναφέρει‖ την‖ μέλισσα,‖ το‖

μυρμήγκι,‖κ.λπ. 

 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<. 
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1ο ΕΠΙΜΕΣΡΟ : ΑΞΙΑ ΓΛΨΑ  

 

         Ο λόγος ως έκφραση της σκέψης έδωσε στον 

άνθρωπο την δυνατότητα κατά τον Αριστοτέλη να δηλώνει 

συνθετότερες καταστάσεις, που ξεπερνούν το βιολογικό 

επίπεδο και προϋποθέτουν είτε νοητική επεξεργασία της 

πραγματικότητας, όπως το τι είναι ωφέλιμο και βλαβερό, 

είτε την σύλληψη αξιών και των αντιθέτων τους, όπως του 

δικαίου και του αδίκου. Ο έναρθρος λόγος είναι η έκφραση 

των νοητικών διεργασιών που γίνονται από τον άνθρωπο, 

όσον αφορά τις πνευματικές και ηθικές έννοιες, με 

αποτέλεσμα να προωθείται η κοινωνικοποίησή του. 

 

            Η‖ κοινωνία,‖ και‖ πιο‖ ειδικά‖ η‖ πόλη,‖ επιτρέπει‖ στον‖

άνθρωπο‖ να‖ επιβιώνει,‖ να‖ εξανθρωπίζεται,‖ να‖

εξημερώνεται,‖ και‖ να‖ προάγεται‖ ηθικά,‖ πετυχαίνοντας‖

ταυτόχρονα‖ την‖ αυτάρκεια-ευδαιμονία‖ του.‖  Αυτό‖

συμβαίνει,‖επειδή‖ακριβώς‖τα‖άτομα,‖μέσα‖στο‖πλαίσιο‖της‖

πολιτικής‖ κοινωνίας,‖ δεν‖ ζουν‖αποκομμένα‖ το‖ ένα‖από‖ το‖

άλλο,‖ αλλά‖ επι-κοινωνούν διαρκώς‖ μεταξύ‖ τους.‖ Η‖

επικοινωνία‖ των‖ ανθρώπων‖ μεταξύ‖ τους,‖ με‖ προφορικό‖ ή‖

γραπτό‖ λόγο,‖ δηλ.‖ με‖ διά-λογο, είναι‖ κεφαλαιώδης‖

παράγοντας‖ κοινωνικής‖ ένταξης,‖ πρόσκτησης‖ γνώσεων,‖

ηθικής‖εξημέρωσης‖και‖πνευματικής‖ωρίμανσης.‖ 

         Πράγμα‖ που‖ σημαίνει‖ πως‖ η‖ κατ’εξοχήν‖ λειτουργία‖

της‖ κοινωνίας,‖ η‖ επι-κοινωνία,‖ με‖ την‖ οποία‖

εξανθρωπίζεται‖ και‖ προάγεται‖ ο‖ άνθρωπος,‖ συντελείται‖

ακριβώς‖ μέσα‖ από‖ την‖ γλώσσα‖ και‖ χάρη‖ στην‖ γλώσσα. 

Και,‖ αν‖ η‖ κοινωνία‖ είναι‖ φορέας‖ πολιτιστικών‖ στοιχείων,‖

την‖ δυνατότητά‖ της‖ αυτήν‖ τήν‖ οφείλει‖ πρωτίστως‖ στην‖

γλώσσα.‖ 

 

       Επομένως, μπορεί ο άνθρωπος να είναι δημιουργός 

της γλώσσας, αλλά είναι ταυτόχρονα και δημιούργημά 
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της. Ο άνθρωπος, η κοινωνία και η γλώσσα 

συνυφαίνονται και επιδρούν αμοιβαία.   

 

ΛΟΓΟ >>>> ΔΙΑ-ΛΟΓΟ 

   

ΚΟΙΝΨΝΙΑ <<<< ΕΠΙ-ΚΟΙΝΨΝΙΑ 

 

 

 

 

Β. ΣΟ ΟΛΟΝ ΠΡΟΗΓΕΙΣΑΙ ΣΟΤ ΜΕΡΟΤ 

 

           Κατά‖τον Αριστοτέλη‖στην‖φύση‖το‖όλον‖προηγείται‖‖

του‖ μέρους·‖ δηλαδή‖ το‖ όλον‖ αποτελεί‖ την‖ βασική‖

προϋπόθεση‖ για‖ την‖ ύπαρξη‖ του‖ μέρους.‖ Για‖ να‖ στηρίξει‖

λογικά‖ αυτήν‖ του‖ την‖ θέση,‖ ο‖ Αριστοτέλης‖ ξεκινάει‖ και‖

πάλι‖από‖την‖εμπειρική‖παρατήρηση. 

 

         Ο‖Αριστοτέλης‖με‖τον‖λόγο‖του‖για‖το‖όλον‖και‖τα‖μέρη‖

προσπαθεί‖να‖αποδείξει‖ότι,‖όπως‖το‖όλον‖προηγείται‖από‖

τα‖ μέρη,‖ έτσι‖ και‖ η‖ πόλη-κράτος‖ προηγείται‖ από‖ τα‖ μέλη‖

της‖ : Από‖ την‖ οικογένεια,‖ από‖ την‖ κώμη‖ και‖ από‖ το‖ κάθε‖

επιμέρους‖άτομο.‖ 

            Και‖ τα‖ δύο‖ αυτά‖ συμπεράσματα‖ ενισχύουν‖ την‖

γενικότερη‖ θέση‖ του‖ φιλοσόφου‖ ότι‖ ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἐκ 

φύσεως ζῷον πολιτικόν.  

 

 

υλλογισμός :  

- την‖τάξη‖της‖φύσης‖το‖όλον‖προηγείται‖από‖το‖μέρος‖(ή‖:‖

το‖όλον‖αποτελεί‖προϋπόθεση‖για‖την‖ύπαρξη‖του‖μέρους).‖ 

- Η‖πόλις‖είναι‖ένα‖όλον‖και‖τα‖μέρη‖της‖είναι‖η‖οικογένεια,‖

η‖κώμη‖και‖το‖κάθε‖επιμέρους‖άτομο.‖ 

υμπέρασμα :‖ Η‖ πόλις‖ προηγείται‖ από‖ τα‖ μέρη‖ της,‖

δηλαδή‖ από‖ την‖ οικογένεια,‖ την‖ κώμη‖ και‖ το‖ κάθε‖



Νάτσης Δημήτρης 
 

επιμέρους‖άτομο‖(ή‖:‖η πόλις αποτελεί προϋπόθεση για την 

ύπαρξη των μερών της).  

 

ΣΟ ΟΛΟΝ ΠΡΟΗΓΕΙΣΑΙ ΣΟΤ ΜΕΡΟΤ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ 

ΑΝΣΙΛΗΧΗ ΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΕΛΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΦΕΗ 

ΠΟΛΗ-ΠΟΛΙΣΗ)  

 

           Η‖ θέση‖ του‖ Αριστοτέλη‖ εδώ‖ για‖ την‖ προτεραιότητα‖

της‖ πόλης‖ έναντι‖ του‖ ατόμου‖ στηρίζεται‖ στην‖ οργανική 

αντίληψη περί πολιτείας, χωρίς‖βέβαια‖αυτό να σημαίνει‖

ότι‖η‖πολιτική σκέψη‖του‖Αριστοτέλη‖μπορεί να‖ερμηνευθεί 

μόνο‖με‖βάση‖το‖συγκεκριμένο‖σχήμα.  

             Δηλαδή,‖ η‖ θέση‖ εδώ‖ του‖ Αριστοτέλη‖ είναι‖ ότι‖

υπάρχει‖ προτεραιότητα‖ στο‖ οργανικό όλον,‖ έναντι‖ των‖

μερών‖του‖και‖συγκεκριμενοποιεί‖αυτήν‖του‖την‖αντίληψη‖

με‖ βάση‖ την‖ σχέση‖ που‖ υπάρχει‖ μεταξύ‖ του‖ σώματος‖ και‖

των‖μελών‖του.  

             Η‖ προτεραιότητα‖ αυτή είναι‖ λογική, αφού τα‖ μέλη‖

ενός‖οργανισμού
 
ορίζονται και αποκτούν υπόσταση από 

το‖έργο‖που‖επιτελούν‖για‖την‖λειτουργία‖του‖οργανισμού. 

Έτσι‖το‖μέρος‖δεν‖μπορεί να‖νοηθεί χωρίς‖την‖ύπαρξη‖του‖

όλου‖(π.χ. το‖χέρι‖χωρίς‖το‖σώμα)‖με‖την‖έννοια‖ότι‖δεν‖θα‖

μπορεί να‖ επιτελεί το‖ «ἔργον»‖ του‖ και‖ δεν‖ θα‖ έχει‖ τις‖

ιδιότητες‖ που‖ είχε‖ πριν, δεν‖ θα‖ ικανοποιεί δηλαδή τα‖

κριτήρια‖με‖τα‖οποία‖το‖κρίνουμε.  

          Όπως‖στην‖οργανική‖Φημεία,‖ο‖άνθρακας‖π.χ.‖δεν‖έχει‖

υπόσταση‖ από‖ μόνος‖ του,‖ δηλαδή‖ δεν‖ πρόκειται‖ ποτέ‖ να‖

εμφανιστεί‖ως‖ένα‖στοιχείο‖μόνο‖του,‖αλλά‖ως‖ένα‖στοιχείο‖

που‖ μέσα‖ σ’‖ ένα‖ οργανικό‖ όλον‖ μαζί‖ με‖ κάποια‖ άλλα‖

στοιχεία‖ εκτελούν‖ μία‖ λειτουργία‖ για‖ το‖ όλον‖ ενός‖

οργανισμού.‖‖ 

          Ανάλογη‖ είναι‖ η‖ σχέση‖ του‖ ανθρώπου‖ με‖ την‖ πόλη. 

Αν‖ο‖άνθρωπος‖αποχωριστεί από το‖όλον‖πόλις, παύει‖να‖

είναι‖άνθρωπος. 
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             Σο‖ παράδειγμα‖ του‖ κομμένου‖ χεριού,‖ λοιπόν,‖ θα‖

επιτρέψει‖στον‖Αριστοτέλη‖να‖γενικεύσει‖τις‖παρατηρήσεις‖

του‖εφαρμόζοντάς‖τες‖τώρα‖στον‖άνθρωπο‖:‖  

                 Όπως‖ το‖ κομμένο‖ χέρι‖ δεν‖ έχει‖ λειτουργικότητα‖

και‖ αυτοτέλεια‖ έξω‖ από‖ το‖ οργανικό‖ όλον‖ του‖ σώματος,‖

έτσι‖και‖ο‖άνθρωπος,‖εφόσον‖αποκοπεί‖από‖την‖κοινότητα,‖

δεν‖μπορεί‖να‖λειτουργήσει.‖Γιατί,‖όποιος‖αποκόπτεται‖από‖

την‖κοινότητα,‖ είναι‖ ένα‖από‖ τα‖ δύο‖ : ή‖δεν‖μπορεί‖ να‖ ζει‖

μέσα‖ σ’‖ αυτήν,‖ ή‖ είναι‖ τόσο‖ αυτάρκης,‖ ώστε‖ δεν‖ τήν‖

χρειάζεται.‖Δηλαδή,‖στην‖πρώτη‖περίπτωση‖είναι‖ένα‖ζώο,‖

και‖ στην‖ δεύτερη‖ είναι‖ θεός.‖Όμως,‖ ο‖ άνθρωπος‖ είναι‖ ένα‖

ὄν‖ που‖ τοποθετείται‖ μεταξύ‖ του‖ Θεού‖ και‖ του‖ ζώου,‖ και‖

μπορεί‖ να‖ επιβιώσει‖ και‖ να‖ πραγματώσει‖ την‖ ανθρώπινη‖

ουσία‖ του‖ μόνο‖ εφόσον‖ παραμένει‖ ενταγμένος‖ στο‖

εσωτερικό‖της‖πολιτικής‖κοινότητας. 

 

 

 

2ο ΕΠΙΜΕΣΡΟ : Η ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΣΟ ΟΡΓΑΝΟ, 

ΟΦΙ ΣΟ ΟΡΓΑΝΟ ΣΗΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ  

 

         Εκείνο‖ που‖ προκαλεί‖ την‖ υπεροχή‖ της‖ πόλης‖ έναντι‖

της‖ οικίας‖ και‖ των‖ επιμέρους‖ ατόμων‖ είναι‖ το‖ ότι‖ η‖ πόλη‖

αποτελεί‖το‖όλον,‖ενώ‖οι‖οικίες‖ (οικογένειες)‖και‖τα‖άτομα‖

αντιπροσωπεύουν‖ το‖ μέρος.‖ Το μέρος όμως δεν είναι 

ανεξάρτητο  απ’ το  όλον, αλλά εντάσσεται σ’αυτό και 

δέχεται καθορισμούς. Χάρη στην πόλη και μόνο μπορούν οι 

οικογένειες και τα άτομα να τελειωθούν πετυχαίνοντας 

την αυτάρκεια και την ευδαιμονία. 

             Αυτό‖ γίνεται‖ ως‖ εξής‖ : Η‖ πόλη‖ ‖ συνιστά‖ την‖

κορύφωση‖ και‖ την‖ ολοκλήρωση‖ μιας‖ εξελικτικής‖

διαδικασίας,‖ χάρη‖ στην‖ οποία‖ ο‖ άνθρωπος-πολίτης, μέσα 

απ’τους νόμους, τους στενούς δεσμούς με τους οικείους και 

τους συμπολίτες του, την παιδεία, την περιρρέουσα 

ατμόσφαιρα και την συμμετοχή του στην πολιτική ζωή, 

εξημερώνεται, εξανθρωπίζεται και προάγεται ηθικά, 



Νάτσης Δημήτρης 
 

πετυχαίνοντας ταυτόχρονα την αυτάρκεια-ευδαιμονία. 

Εκτός πόλης αυτό που τόν χαρακτηρίζει και τόν απαξιώνει 

παράλληλα είναι η αποξένωση απ’την οικογένεια και τον 

νόμο και το σπίτι, τόν χαρακτηρίζει η αγριότητα και η 

επιθετικότητα.  

  

           Αν‖ το‖ όλο‖ κατατείνει‖ σε‖ έναν‖ σκοπό,‖ αυτόν‖ τόν‖

εκπληρώνει‖ως‖σύνολο‖:‖Δηλαδή‖το‖όλον‖κρατάει‖σε‖συνοχή‖

– συντονισμό‖ – εναρμονία‖ ‖ τα‖ επιμέρους‖ στοιχεία,‖ τά‖

αξιοποιεί‖ το‖ καθένα‖χωριστά,‖αλλά‖και‖ όλα‖μαζί,‖ και‖ έτσι‖

υπηρετεί‖τον‖γενικό‖σκοπό,‖στον‖οποίο‖κατατείνει. 

             Αντίθετα‖ όταν‖ το‖ σύνολο‖ αποδομηθεί‖ και‖

καταστραφεί,‖ τα‖ μέρη‖ αποσυντονίζονται,‖ αποκόπτονται‖

απ’‖ τον‖ κορμό‖ που‖ αποτελούσαν‖ ενεργά‖ όργανα‖ και‖

αχρηστεύονται,‖ δηλαδή‖ δεν‖ υπάρχουν,‖ καθώς‖ δεν‖

εκπληρώνουν‖ καμία‖ πια‖ λειτουργία‖ και‖ δεν‖ υπηρετούν‖

κανέναν‖πια‖σκοπό.  

 

            Όπως το κομμένο χέρι δεν έχει λειτουργικότητα και 

αυτοτέλεια έξω από το οργανικό όλον του σώματος, έτσι 

και ο άνθρωπος, εφόσον αποκοπεί από την κοινότητα, δεν 

μπορεί να λειτουργήσει. Όποιος αποκόπτεται από την 

κοινότητα, είναι ένα από τα δύο : Ή δεν μπορεί να ζει μέσα 

σ’ αυτήν, ή είναι τόσο αυτάρκης, ώστε δεν τήν χρειάζεται.  

            Δηλαδή, στην πρώτη περίπτωση είναι ένα ζώο και 

στην δεύτερη είναι θεός. Όμως, ο άνθρωπος είναι ένα ὄν 

που τοποθετείται μεταξύ του Θεού και του ζώου και μπορεί 

να επιβιώσει και να πραγματώσει την ανθρώπινη ουσία 

του, μόνο εφόσον παραμένει ενταγμένος στο εσωτερικό της 

πολιτικής κοινότητας.  

           

            Έτσι και ο άνθρωπος ορίζεται και προσδιορίζεται 

από τις λειτουργίες που επιτελεί μέσα στην πόλη, οι οποίες 

τόν εξανθρωπίζουν και τόν εξευγενίζουν.  

            Όσον‖αφορά‖στα‖ επιμέρους, η λειτουργία καθορίζει 

το όργανο και όχι το όργανο την λειτουργία,‖ δηλαδή‖ το‖
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ζωντανό‖χέρι‖και‖το‖κομμένο‖χέρι‖έχουν‖το‖ίδιο‖σχήμα,‖μόνο‖

το‖πρώτο‖όμως‖είναι‖χέρι‖στην‖‖ουσία,‖καθώς‖λειτουργεί‖ως‖

χέρι,‖ παράγοντας‖ τὸ ἔργον‖ για‖ το‖ οποίο‖ έχει‖ ταχθεί,‖ το‖

δεύτερο‖ είναι‖ χέρι‖ μόνο‖ “ομωνύμως”,‖ δηλαδή‖ μόνο‖ κατ’‖

όνομα. 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
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ΕΡΜΗΝΕΤΣΙΚΕ ΕΡΨΣΗΕΙ 

  

1. Ο‖ Αριστοτέλης‖ αναγνωρίζει‖ και‖ σε‖ ορισμένα‖ ζώα‖ την‖

ιδιότητα‖του‖πολιτικοῦ (= κοινωνικού) αλλά‖όχι‖με‖την‖ίδια‖

έννοια‖ που‖ δίνει‖ στον‖ όρο‖ για‖ τον‖ άνθρωπο. Ποιο‖

περιεχόμενο‖ έχει‖ η‖ έννοια‖ όταν‖ αναφέρεται‖ στα‖ ζώα‖ και‖

ποιο‖ όταν‖ αναφέρεται‖ στον‖ άνθρωπο; Ποια‖ είναι‖ η‖

ειδοποιός‖διαφορά‖του‖ανθρώπου‖από‖τα‖αγελαία‖ζώα;  

 

2. Ο‖Αριστοτέλης‖υποστηρίζει‖ ότι‖ η‖φύση‖δεν‖κάνει‖ τίποτε‖

χωρίς‖ λόγο‖ και‖ αιτία. Γιατί‖ λοιπόν‖ α) προίκισε‖ τα‖ ζώα‖ με‖

φωνή, β) έδωσε‖στον‖άνθρωπο‖την‖ικανότητα‖του‖λόγου;  

 

3. Να‖εντοπίσετε‖και‖να‖καταγράψετε‖τα‖αντιθετικά‖ζεύγη‖

των‖ εννοιών‖που‖ χρησιμοποιεί‖ ο‖Αριστοτέλης‖ στο‖ κείμενο‖

και‖ με‖ βάση‖ αυτά‖ να‖ εξηγήσετε‖ ποια‖ είναι‖ η‖ ειδοποιός‖

διαφορά‖του‖«λόγου»‖από‖την‖«φωνή».‖ 

 

4. «Η‖ συμμετοχή‖ σε‖ όλα‖ αυτά‖ είναι‖ που‖ κάνει‖ την‖

οικογένεια‖ και‖ την‖ πόλη»‖ : Να‖ συσχετίσετε‖ την‖ θέση‖ του‖

Αριστοτέλη‖ με‖ τον‖ νόμο‖ του‖ Δία‖ στον‖ μύθο‖ του‖

Πρωταγόρα «τὸν μὴ δυνάμενον αἰδοῦς καὶ δίκης 

μετέχειν κτείνειν ὡς νόσον πόλεως», την‖ εξήγηση‖ του‖

σοφιστή «ὡς παντὶ προσῆκον ταύτης γε μετέχειν τῆς 

ἀρετῆς (= πολιτικῆς ἀρετῆς) ἢ μὴ εἶναι πόλεις» (σχολ. 

βιβλίο‖σ. 80) και‖με‖την‖θέση‖του‖Ἡρακλείτου (σχολ. βιβλίο‖

σ. 101).  

 

5. Ώρα όμως να προσθέσουμε < : Ποια‖ είναι‖ η‖θέση‖ της‖

πρότασης‖ στην‖ δομή‖ της‖ επιχειρηματολογίας‖ του‖

Αριστοτέλη;  

 

6. Με‖ποια‖επιχειρήματα‖αποδεικνύει‖ο‖Αριστοτέλης‖α) ότι‖η‖

πόλη‖ήρθε‖στην‖ύπαρξη‖«εκ‖φύσεως»‖και‖β) ότι‖προηγείται‖

από‖κάθε‖επιμέρους‖άτομο;  
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7. Να‖ εντοπίσετε‖ τα‖ σημεία‖ στα‖ οποία‖ φαίνεται‖ η‖

τελεολογική‖σκέψη‖του‖Αριστοτέλη‖και‖να‖τά‖εξηγήσετε‖με‖

λίγα‖λόγια.  

 

8. Πώς‖ αντιλαμβάνεσθε‖ την‖ θέση‖ του‖ Αριστοτέλη‖ ότι‖ η‖

πόλη‖ προηγείται‖ από‖ την‖ οικογένεια‖ και‖ από‖ τον‖ καθένα‖

μας‖ως‖άτομο; υμφωνείτε‖με‖την‖θέση‖αυτή;  

 

9. Να‖συσχετίσετε‖την‖θέση‖του‖Αριστοτέλη‖για‖την‖ύπαρξη‖

της‖ πόλης‖ «εκ‖ φύσεως»‖ με‖ όσα‖ υποστηρίζει‖ ο Γλαύκων 

στην‖Πολιτεία (σχολ. βιβλίο‖σ. 104).  

 

10. Αφού διαβάσετε‖την‖άποψη‖του‖Περικλῆ για‖την‖σχέση‖

πολίτη‖- πόλης‖(στο‖βιβλίο‖σας, σ. 123 – Θουκυδίδου, ΙΙ, 60), 

να‖ τήν‖ συσχετίσετε‖ με‖ την‖ υποχρέωση‖ που‖ αναθέτει‖ ο‖

Πλάτων στους‖ φύλακες‖ της‖ Πολιτείας του‖ (αλληγορία‖

σπηλαίου, σχολ. βιβλίο‖ σ. 121) και‖ με‖ τις‖ αντιλήψεις‖ του‖

Αριστοτέλη‖για‖το‖ίδιο‖θέμα. την‖συσχέτιση‖να‖λάβετε‖υπ’‖

όψιν‖σας‖την‖χρονική απόσταση‖των‖κειμένων‖μεταξύ τους.  

 

11. Ο άνθρωπος που δεν μπορεί να ζει με τους άλλους ... 

ή ζώο ή θεός : Να‖αναλύσετε‖τις‖θέσεις‖που‖διατυπώνονται‖

στο‖ χωρίο‖ αυτό, προσθέτοντας‖ δικά‖ σας‖ επιχειρήματα‖

(μπορεί‖να‖είναι‖και‖παραδείγματα‖από‖την‖εμπειρία‖σας‖ή‖

από‖την‖ιστορία).  

 

12. Να‖δώσετε‖το‖περιεχόμενο‖της‖έννοιας‖τῆς αὐτάρκειας 

στον‖Αριστοτέλη‖με‖βάση‖τις‖ενότητες‖12 και‖13.  
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1ο ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ : Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ 

Νικομάχεια 1103a30-1103b25 

 

Σὰς‖δ’‖ἀρετὰς‖λαμβάνομεν‖ἐνεργήσαντες‖πρότερον,‖ὥσπερ‖

καὶ ἐπὶ τῶν‖ ἄλλων‖ τεχνῶν·‖ ἃ γὰρ‖ δεῖ μαθόντας‖ ποιεῖν,‖

ταῦτα‖ ποιοῦντες‖ μανθάνομεν,‖ οἷον‖ οἰκοδομοῦντες‖

οἰκοδόμοι‖γίνονται‖καὶ κιθαρίζοντες‖κιθαρισταί·‖οὕτω‖δὲ καὶ 

τὰ μὲν‖δίκαια‖πράττοντες‖δίκαιοι‖γινόμεθα,‖τὰ δὲ σώφρονα‖

σώφρονες,‖τὰ δ’‖ἀνδρεῖα‖ἀνδρεῖοι. 

μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον‖ ἐν‖ ταῖς‖ πόλεσιν·‖ οἱ γὰρ‖

νομοθέται‖τοὺς‖πολίτας‖ἐθίζοντες‖ποιοῦσιν‖ἀγαθούς,‖καὶ τὸ 

μὲν‖βούλημα‖παντὸς‖νομοθέτου‖τοῦτ’‖ ἐστίν,‖ ὅσοι‖ δὲ μὴ εὖ 

αὐτὸ ποιοῦσιν‖ἁμαρτάνουσιν,‖ καὶ διαφέρει‖ τούτῳ πολιτεία‖

πολιτείας‖ ἀγαθὴ φαύλης.‖ ἔτι‖ ἐκ‖ τῶν‖ αὐτῶν‖ καὶ διὰ τῶν‖

αὐτῶν‖καὶ γίνεται‖πᾶσα‖ἀρετὴ καὶ φθείρεται,‖ὁμοίως‖δὲ καὶ 

τέχνη·‖ ἐκ‖ γὰρ‖ τοῦ κιθαρίζειν‖ καὶ οἱ ἀγαθοὶ καὶ κακοὶ 

γίνονται‖ κιθαρισταί. ἀνάλογον‖ δὲ καὶ οἰκοδόμοι‖ καὶ οἱ 

λοιποὶ πάντες·‖ ἐκ‖ μὲν‖ γὰρ‖ τοῦ εὖ οἰκοδομεῖν‖ ἀγαθοὶ 

οἰκοδόμοι‖ἔσονται,‖ἐκ‖δὲ τοῦ κακῶς‖κακοί.‖εἰ γὰρ‖μὴ οὕτως‖

εἶχεν,‖ οὐδὲν‖ ἅν‖ ἔδει‖ τοῦ διδάξοντος,‖ ἀλλὰ πάντες‖ ἅν‖

ἐγίνοντο‖ἀγαθοὶ ἢ κακοί. 

οὕτω‖δὴ καὶ ἐπὶ τῶν‖ἀρετῶν‖ἔχει·‖πράττοντες‖γὰρ‖τὰ ἐν‖τοῖς‖

συναλλάγμασι‖τοῖς‖πρὸς‖τοὺς‖ἀνθρώπους‖γινόμεθα‖οἳ μὲν‖

δίκαιοι‖ οἳ δὲ ἄδικοι,‖ πράττοντες‖ δὲ τὰ ἐν‖ τοῖς‖ δεινοῖς‖ καὶ 

ἐθιζόμενοι‖φοβεῖσθαι‖ἢ θαρρεῖν‖οἳ μὲν‖ἀνδρεῖοι‖οἳ δὲ δειλοί. 

ὁμοίως‖ δὲ καὶ τὰ περὶ τὰς‖ ἐπιθυμίας‖ ἔχει‖ καὶ τὰ περὶ τὰς‖

ὀργάς·‖ οἳ μὲν‖ γὰρ‖ σώφρονες‖ καὶ πρᾶοι‖ γίνονται,‖ οἳ δ’‖

ἀκόλαστοι‖ καὶ ὀργίλοι,‖ οἳ μὲν‖ ἐκ‖ τοῦ οὑτωσὶ ἐν‖ αὐτοῖς‖

ἀναστρέφεσθαι,‖οἳ δὲ ἐκ‖τοῦ οὑτωσί.‖καὶ ἑνὶ δὴ λόγῳ ἐκ‖τῶν‖

ὁμοίων‖ ἐνεργειῶν‖ αἱ ἕξεις‖ γίνονται.‖ διὸ δεῖ τὰς‖ ἐνεργείας‖

ποιὰς‖ ἀποδιδόναι·‖ κατὰ γὰρ‖ τὰς‖ τούτων‖ διαφορὰς‖

ἀκολουθοῦσιν‖αἱ ἕξεις. 
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ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

1. Να‖ αναζητήσετε‖ και‖ να‖ καταγράψετε‖ τα‖ κοινά‖

χαρακτηριστικά‖της‖αρετής‖με‖τις‖τέχνες‖(με‖αναφορές‖στο‖

κείμενο).‖ ε‖ τι‖ αποσκοπεί‖ αυτός‖ ο‖ συσχετισμός‖ εκ‖ μέρους‖

του‖Αριστοτέλη; 

Μονάδες 20 

 

2. Με‖βάση‖τα‖λεχθέντα‖του‖Αριστοτέλη‖στο‖κείμενο,‖αλλά‖

και‖ το‖ παρακάτω‖απόσπασμα‖ να‖ καταδειχτεί‖ ο‖ ρόλος‖ του‖

νομοθέτη‖ και‖ του‖ νόμου‖ για‖ την‖ απόκτηση‖ της‖ ηθικής‖

αρετής.‖ 

 

Οι προσωποποιημένοι νόμοι μιλούν στον Σωκράτη 

«Αλήθεια,‖ τόση‖ είναι‖ η‖ σοφία‖ σου,‖ ώστε‖ δεν‖ έχεις‖

καταλάβει‖ ότι‖ και‖ από‖ την‖μητέρα‖ και‖ από‖ τον‖πατέρα‖ κι‖

απ’‖όλους‖τους‖άλλους‖προγόνους‖το‖πιο‖πολύτιμο,‖το‖πιο‖

σεβαστό,‖ το‖ πιο‖ ιερό,‖ το‖ ανώτερο‖ αγαθό‖ είναι‖ η‖ Πατρίδα,‖

σύμφωνα‖ με‖ την‖ κρίση‖ των‖ θεών‖ και‖ των‖ γνωστικών‖

ανθρώπων;‖ ∆εν‖ έχεις‖ ακόμη‖ καταλάβει‖ πως‖ έχουμε‖ χρέος‖

να‖ σεβόμαστε‖ και‖ να‖ υποτασσόμαστε‖ περισσότερο‖ στους‖

νόμους‖της‖Πατρίδας‖παρά‖στον‖πατέρα,‖και‖αν‖τυχόν‖δεν‖

βρίσκουμε‖ σωστές‖ τις‖ εντολές‖ της‖ ή‖ να‖ προσπαθούμε‖ να‖

την‖ πείθουμε‖ ή‖ να‖ εκτελούμε‖ όσα‖ προστάζει;»‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖                

(Πλάτωνος Κρίτων 51c) 

Μονάδες 20 

 

3. Να‖χαρακτηριστεί‖αν‖οι‖κάτωθι‖φράσεις‖είναι‖ορθές‖ή‖όχι: 

- Ο Αριστοτέλης γεννήθηκε στην Αθήνα, αλλά 

καταγόταν από τα τάγειρα της Φαλκιδικής. 

- Ο Πλάτων επηρέασε κατά πολύ την ιδιοσυγκρασία του 

Αριστοτέλη. 

- Ο Αριστοτέλης προτιμούσε την αλήθεια παρά τους 

φίλους. 

- Μαθητής του Αριστοτέλη ο Μέγας Αλέξανδρος. 
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- Ο Αριστοτέλης την τρίτη περίοδο της δραστηριότητάς 

του συνέγραψε εν όλω ή εν μέρει τα πιο σημαντικά έργα 

του.  

 Μονάδες 10 

 

4. Να‖βρείτε‖ ετυμολογικά‖ συγγενείς‖ λέξεις‖από‖ το‖αρχαίο‖

κείμενο‖ με‖ τα‖ παρακάτω‖ λήμματα‖ :‖ ευλάβεια, 

μεταλλαγμένος, επίσχεση, απρόθυμος, πυροτέχνημα, 

λιποτάκτης, αναμάρτητος, δεοντολογία, αδειούχος, 

αποδοτικός.  

Μονάδες 10 
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ΑΠΑΝΣΗΕΙ  

 

 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

 

 

2.  

          Ο‖ Αριστοτέλης,‖ θέλοντας‖ να‖ μας‖ φέρει‖ ένα‖ ακόμα‖

επιχείρημα‖για‖το‖ότι‖οι‖ηθικές‖αρετές‖δεν‖είναι‖εκ‖φύσεως,‖

αναφέρεται‖στην‖συμβολή‖του‖νομοθέτη.‖ 

            Ο‖νομοθέτης‖ως‖διδάσκαλος‖της‖αρετής‖διαμορφώνει‖

νόμους,‖ έχοντας‖ έναν‖ και‖ μόνο‖ σκοπό‖ : Σην‖ ηθική‖

διαπαιδαγώγηση‖ των‖ πολιτών.‖ Κατά‖ τον‖ Αριστοτέλη‖ ο‖

νομοθέτης‖είναι‖ο‖κατ’‖εξοχήν‖παιδαγωγός‖της‖κοινωνίας,‖ο‖

οποίος‖επιδίδεται‖στην‖ηθική‖διάπλαση‖του‖νέου,‖όχι‖με‖την‖

θεωρητική‖ διδασκαλία‖ αλλά‖ με‖ την‖ θέσπιση‖ νόμων.‖ Οι‖

νόμοι‖ φέρουν‖ τον‖ αυριανό‖ πολίτη‖ στην‖ αντικειμενική‖

πραγματικότητα‖ και‖ παράλληλα‖ ορίζουν‖ την‖ κοινωνικά‖

αποδεκτή‖ συμπεριφορά,‖ εμποδίζοντας‖ έτσι‖ τον‖ νέο‖ να‖

παρεκτραπεί.‖ 

         Η‖ θέσπιση‖ νόμων‖ είναι‖ μία‖ μορφή‖ διαπαιδαγώγησης‖

των‖πολιτών,‖με‖την‖οποία‖επιδιώκεται‖ο‖εθισμός‖τους‖στην‖

αρετή· είναι,‖ λοιπόν,‖ μία‖ συστηματική‖ και‖ δια‖ βίου‖

επιδιωκόμενη‖ηθική‖διάπλαση‖των‖πολιτών.‖ 

         Εντέλει,‖ κύριο‖ έργο‖ των‖ νομοθετών‖ είναι‖ η‖ διάπλαση‖

των‖πολιτών‖με‖ηθική‖ποιότητα,‖οι‖οποίοι‖θα‖είναι‖χρηστοί‖

και θα‖επιτελούν‖έντιμα‖έργα. 

          Αν, λοιπόν, τόσο οι αρετές όσο και οι τέχνες ήταν εκ 

φύσεως, τότε ούτε ο νομοθέτης, ο οποίος είναι ο κατ’ 

εξοχήν διδάσκαλος της αρετής, ούτε ο δάσκαλος της 

τέχνης θα ήταν αναγκαίοι στό να μας καθοδηγήσουν  στην 

απόκτησή τους, και μάλιστα αποδίδοντας συγκεκριμένη 

ποιότητα κατά την άσκηση. Θα ήμασταν καλοί άνθρωποι-
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πολίτες ή κακοί εκ φύσεως, όπως και καλοί ή κακοί 

τεχνίτες. Όμως, επειδή δεν ισχύει κάτι τέτοιο, είναι 

αναγκαία τόσο η άσκηση-εθισμός, όσο και η καθοδήγηση 

από τους νομοθέτες ή τους δασκάλους-τεχνίτες για την 

απόκτηση των αρετών ή των τεχνών.  

           Επομένως,‖οι‖ηθικές‖αρετές‖καλλιεργούνται‖μέσα‖μας‖

μέσω‖ του‖ εθισμού,‖ ωστόσο‖ για‖ να‖ τελειωθούμε‖ σε‖ αυτές‖

είναι‖ απαραίτητη‖ η‖ συνεισφορά‖ του‖ διδασκάλου.‖ Ομοίως‖

και‖στις‖τέχνες.‖ 

 

          Άρα,‖σ’‖αυτήν‖την‖ενότητα‖ο‖Αριστοτέλης‖δέχεται‖και‖

επισημαίνει‖ την‖ συμβολή‖ της‖ διδασκαλίας‖ για‖ τη‖

καλλιέργεια‖της‖ηθικής‖αρετής,‖αναφέροντας‖τον‖ρόλο‖του‖

νομοθέτη‖(=δασκάλου).‖Σην‖τονίζει‖με‖την‖αναφορά‖του‖στο‖

έργο‖του‖νομοθέτη.  

            Ο‖ Αριστοτέλης, όπως‖ και‖ ο‖ Πλάτων,‖ όπως‖

παρατηρούμε‖ στο‖ παράλληλο‖ απόσπασμα,‖ θεωρεί‖ ως‖ ένα‖

από‖ τα‖ σπουδαιότερα‖ έργα‖ της‖ πολιτείας‖ το‖ παιδευτικό, 

που‖υλοποιείται‖κυρίως‖με‖τους‖νόμους‖και‖την‖παιδεία.‖Οι‖

νόμοι,‖ όπως‖ μαρτυρεί‖ και‖ το‖ παράλληλο,‖ είναι‖ ό,τι‖ πιο‖

πολύτιμο‖σε‖μία‖πολιτεία.‖Είναι‖σχεδόν‖ανώτερη‖από‖τους‖

γονείς.‖ Πρέπει‖ να‖ υπακούμε‖ σε‖ αυτούς,‖ διότι‖ αυτοί‖ μάς‖

γαλουχούν‖και‖μάς‖διαμορφώνουν‖μέσα‖στην‖πολιτεία.‖ 

 

3.  

-Λάθος 

-Λάθος 

-ωστό 

-ωστό 

-ωστό. 

 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
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6ο ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ : Ἀριστοτέλους, Πολιτικά, Γ 

1,1-4  

 

 

Σ περὶ πολιτείας‖ ἐπισκοποῦντι,‖ καὶ τίς‖ ἑκάστη‖ καὶ ποία‖

τις,‖σχεδὸν‖πρώτη‖σκέψις‖περὶ πόλεως‖ἰδεῖν,‖τί ποτέ ἐστιν‖ἡ 

πόλις.‖νῦν‖γὰρ‖ἀμφισβητοῦσιν,‖οἱ μὲν‖φάσκοντες‖τὴν‖πόλιν‖

πεπραχέναι‖ τὴν‖ πρᾶξιν,‖ οἱ δ’‖ οὐ τὴν‖ πόλιν‖ ἀλλὰ τὴν‖

ὀλιγαρχίαν‖ ἢ τὸν‖ τύραννον·‖ τοῦ δὲ πολιτικοῦ καὶ τοῦ 

νομοθέτου‖ πᾶσαν‖ ὁρῶμεν‖ τὴν‖ πραγματείαν‖ οὖσαν‖ περὶ 

πόλιν,‖ἡ δὲ πολιτεία‖τῶν‖τὴν‖πόλιν‖οἰκούντων‖ἐστὶ τάξις‖τις.‖

ἐπεὶ δ’‖ ἡ πόλις‖ τῶν‖ συγκειμένων,‖ καθάπερ‖ ἄλλο‖ τι‖ τῶν‖

ὅλων‖ μὲν‖ συνεστώτων‖ δ’‖ ἐκ‖ πολλῶν‖ μορίων,‖ δῆλον‖ ὅτι‖

πρότερον‖ ὁ πολίτης‖ ζητητέος·‖ ἡ γὰρ‖ πόλις‖ πολιτῶν‖ τι‖

πλῆθός‖ ἐστιν.‖ ὥστε‖ τίνα‖ χρὴ καλεῖν‖ πολίτην‖ καὶ τίς‖ ὁ 

πολίτης‖ ἐστὶ σκεπτέον.‖ καὶ γὰρ‖ ὁ πολίτης‖ ἀμφισβητεῖται‖

πολλάκις·‖ οὐ γὰρ‖ τὸν‖ αὐτὸν‖ ὁμολογοῦσι‖ πάντες‖ εἶναι‖

πολίτην·‖ ἔστι‖ γάρ‖ τις‖ ὃς‖ ἐν‖ δημοκρατίᾳ πολίτης‖ ὢν‖ ἐν‖

ὀλιγαρχίᾳ πολλάκις‖οὐκ‖ἔστι‖πολίτης. 

ὁ δὲ πολίτης‖ οὐ τ οἰκεῖν‖ που‖ πολίτης‖ ἐστίν‖ (καὶ γὰρ‖

μέτοικοι‖ καὶ δοῦλοι‖ κοινωνοῦσι‖ τῆς‖ οἰκήσεως),‖ οὐδ’‖ οἱ τῶν‖

δικαίων‖ μετέχοντες‖ οὕτως‖ ὥστε‖ καὶ δίκην‖ ὑπέχειν‖ καὶ 

δικάζεσθαι‖ (τοῦτο‖ γὰρ‖ ὑπάρχει‖ καὶ τοῖς‖ ἀπὸ συμβόλων‖

κοινωνοῦσιν)....‖ πολίτης‖ δ’‖ ἁπλῶς‖ οὐδενὶ τῶν‖ ἄλλων‖

ὁρίζεται‖μᾶλλον‖ἢ τ μετέχειν‖κρίσεως‖καὶ ἀρχῆς.....‖Σίς‖μὲν‖

οὖν‖ ἐστιν‖ ὁ πολίτης,‖ ἐκ‖ τούτων‖ φανερόν·‖ ᾧ γὰρ ἐξουσία‖

κοινωνεῖν‖ ἀρχῆς‖ βουλευτικῆς‖ καὶ κριτικῆς,‖ πολίτην‖ ἤδη‖

λέγομεν‖εἶναι‖ταύτης‖τῆς‖πόλεως,‖πόλιν‖δὲ τὸ τῶν‖τοιούτων‖

πλῆθος‖ἱκανὸν‖πρὸς‖αὐτάρκειαν‖ζωῆς,‖ὡς‖ἁπλῶς‖εἰπεῖν. 
 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 
 

1. Να‖ παρουσιάσετε‖ την‖ σκέψη‖ του‖ Αριστοτέλη‖

προσπαθώντας‖ να‖ δώσει‖ την‖ υφή‖ και‖ τον‖ ορισμό‖ της‖

πολιτείας. 

Μονάδες 10 
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 2. Ο‖Αριστοτέλης‖θεωρεί‖ότι,‖όποιος‖θέλει‖να‖εξετάσει‖την‖

δραστηριότητα‖του‖νομοθέτη‖και‖του‖πολιτικού,‖πρώτη‖του‖

ενέργεια‖πρέπει‖να‖είναι‖η‖διερεύνηση‖της‖πόλης-κράτους.‖

Να‖ εξηγήσετε‖ την‖ πεποίθηση‖ αυτή‖ του‖ φιλοσόφου.‖ Η‖

απάντησή‖ σας‖ να‖ τεκμηριωθεί‖ βάσει‖ και‖ του‖ παρακάτω‖

αποσπάσματος‖:‖ 

οἱ γὰρ νομοθέται τοὺς πολίτας ἐθίζοντες ποιοῦσιν 

ἀγαθούς, καὶ τὸ μὲν βούλημα παντὸς νομοθέτου τοῦτ’ 

ἐστίν, ὅσοι δὲ μὴ εὖ αὐτὸ ποιοῦσιν ἁμαρτάνουσιν, καὶ 

διαφέρει τούτῳ πολιτεία πολιτείας ἀγαθὴ φαύλης. 

(Ἠθικὰ Νικομάχεια Β 1, 5) 

Μονάδες 15 

 

 

3. Να‖ εξηγήσετε‖ τα‖ κριτήρια‖ με‖ τα‖ οποία‖ ο‖ Αριστοτέλης‖

ορίζει‖ την‖ έννοια‖ πολίτης. Να‖ συγκρίνετε‖ την‖ άποψη‖ του‖

Αριστοτέλη‖βάσει‖και‖του‖παρακάτω‖αποσπάσματος‖:‖ 

 Ἡ δημοκρατία χρειάζεται καὶ μεταχειρίζεται ὡς ἐνεργὰ 

μέλη της ὅλους τοὺς πολῖτές της. Ἔτσι τὸ ἄτομο μπορεῖ 

νὰ ὑιοθετεῖ μιὰ σειρὰ στάσεων καὶ  ἀποφάσεων, μὲ τὶς 

ὁποῖες ἐπηρεάζει θετικὰ ἢ ἀρνητικὰ τὴν πορεία τοῦ 

κοινωνικοῦ καὶ ἱστορικοῦ γίγνεσθαι. Ἀπὸ ἐδῶ ἐκπηγάζει 

ἕνα μεγάλο χρέος τοῦ ἐλεύθερου ἀτόμου : Νὰ μὴ δέχεται 

ἄκριτα καὶ ἀνεξέταστα τὸ δεδομένο πλαίσιο ζωῆς του. 

Καὶ ἅν ἀκόμη συμφωνεῖ μὲ αὐτὸ τὸ πλαίσιο, διακρίνει 

ὡστόσο περιθώρια βελτιώσεώς του. Ἄν, ἀντιθέτως, 

διαφωνεῖ, ὀφείλει νὰ ἀγωνισθεῖ γιὰ τὴν μερικὴ ἢ ὁλικὴ 

ἀλλαγή του. Ἔτσι ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀτόμου ὡς πολίτη τοῦ 

ἐπιτρέπει νὰ γίνει μοχλὸς στὴν ἐξελικτικὴ διεργασία τῆς 

κοινωνίας. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι εἰσέρχεται στὴν σκηνὴ τῆς 

ἱστορίας ὡς ἕνας ἀπὸ τοὺς σπουδαίους παῖκτες< 

(Γρηγ. Φιλ. Κωσταρᾶ, δρόμοι πολιτικῆς παιδείας, δοκίμιο,  

Ἀθήνα 1997 : Ἡ πρόοδος ἔργο ἐλευθερίας καὶ ὄχι ἀνάγκης) 

Μονάδες 15 
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4.  Να‖ δηλώσετε‖ την‖ ορθότητα‖ ή όχι‖ των‖ παρακάτω‖

προτάσεων‖:‖ 

- Ο Αριστοτέλης ήταν Αθηναίος.   

- Ο Αριστοτέλης φοίτησε στην Ακαδημία του Πλάτωνος.  

- Η ιδιοσυγκρασία του Αριστοτέλη ήταν κατά βάση 

ποιητική.  

- Ο Αριστοτέλης ήταν ο δάσκαλος του Υιλίππου.  

- Ο Αριστοτέλης απεβίωσε στην Φαλκίδα. 

 Μονάδες 10 
 

 

5α.  

Να‖ γράψετε‖ μία‖ ομόρριζη‖ λέξη της‖ αρχαίας‖ ή‖ της‖ νέας‖

ελληνικής‖γλώσσας,‖απλή‖ή‖σύνθετη,‖για‖καθεμιά‖από‖τις‖

παρακάτω‖ λέξεις‖ του‖ κειμένου : ἐπισκοποῦντι, σχεδὸν, 

συγκειμένων, συμβόλων, ἱκανὸν. 

Μονάδες 5 

 

5β. 

Να‖ δώσετε‖ την‖ σημασία‖ των‖ παρακάτω‖ λέξεων‖ του‖

κειμένου‖ και‖ ύστερα‖ να‖ τις‖ χρησιμποιήσετε‖ με‖ διάφορη‖

σημασία‖στα‖νέα‖ελληνικά‖(σε‖όποιο‖γένος,‖αριθμό,‖πτώση,‖

φωνή)‖ : ἐπισκοποῦντι, πραγματείαν, συμβόλων, 

κοινωνοῦσι, ἐξουσία. 

Μονάδες 5 
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ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

    

2.  

           Θέλοντας‖ να‖ εξετάσουμε‖ το‖ πολίτευμα,‖ θα‖

εξετάσουμε‖ σίγουρα‖ και‖ την‖ δραστηριότητα‖ και‖ του‖

πολιτικού‖ και‖ του‖ νομοθέτη,‖ διότι‖ πολύ‖ απλά‖ αυτοί‖

εκπροσωπούν‖το‖πολίτευμα‖μέσα‖σε‖μία‖πόλη,‖αυτοί‖είναι‖

οι‖φορείς‖των‖βασικών‖αρχών‖του‖πολιτεύματος.‖ 

          Όμως‖ πρώτα‖ πρέπει‖ να‖ κατανοήσουμε‖ πλήρως‖ την‖

ίδια‖ την‖ πόλη-κράτος,‖ δηλαδή‖ ποιοι‖ ήταν‖ οι‖ στόχοι‖ της,‖

ποιους‖ στόχους‖ έθεσε‖ εξ‖ αρχής‖ στον‖ ίδιο‖ τον‖ εαυτό‖ της,‖

διότι‖ ανάλογα‖ με‖ τους‖ στόχους‖ της‖ διαμορφώνεται‖ και‖ η‖

δραστηριότητα‖ των‖πολιτικών‖ και‖ των‖ νομοθετών.‖Αν‖ για‖

παράδειγμα‖ μία‖ πόλη‖ έχει‖ θέσει‖ ως‖ στόχο‖ την‖ απόκτηση‖

χρημάτων,‖ την‖ οικονομική‖ ευμάρεια,‖ ή‖ κάποια‖ άλλη‖ την‖

στρατιωτική‖ αγωγή‖ και‖ εδαφική‖ επέκταση‖ του‖ κράτους,‖

τότε‖ ο‖πολιτικός‖και‖ ο‖ νομοθέτης‖θα‖προσπαθήσουν‖μέσα‖

από‖ την‖ νομοθετική‖ και‖ εκτελεστική‖ εξουσία‖ να‖

υλοποιήσουν‖αυτόν‖τον‖στόχο.‖‖ 

 

            το‖ παράλληλο‖ απόσπασμα‖ των‖ Ἠθικῶν 

Νικομαχείων διαφαίνεται‖ εναργώς‖ αυτή‖ η‖ πίστη‖ του‖

Αριστοτέλη.‖ Δηλαδή‖ ότι‖ στόχος‖ των‖ νομοθετών‖ είναι‖ η‖

ενάρετη‖ ζωή,‖ δηλαδή‖ να‖ γίνουν‖ οι‖ πολίτες‖ χρηστοί‖ για‖ το‖

κοινωνικό‖ σύνολο,‖ διότι‖ απλά‖ αυτός‖ είναι‖ ο‖ στόχος‖ της‖

πόλης.‖Από‖την‖στιγμή‖που‖η‖πόλη‖όρισε‖για‖τον‖εαυτό‖της‖

ότι‖ επιδίωξή‖ της‖πρέπει‖ να‖ είναι‖ η‖ηθική‖διαπαιδαγώγηση‖

των‖πολιτών,‖ ο‖ νομοθέτης‖ και‖ ο‖πολιτικός‖ κινούνται‖προς‖

αυτήν‖ την‖ κατεύθυνση.‖ Έτσι,‖ διαφαίνεται‖ στο‖ παράλληλο‖

ότι‖ ένα‖πολίτευμα‖ διαφέρει‖ από‖ κάποιο‖άλλο‖ όσον‖αφορά‖

στην‖ απόκτηση‖ της‖ αρετής‖ από‖ τους‖ πολίτες,‖ διότι‖ απλά‖
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διαφοροποιούνται‖οι‖στόχοι‖του‖κάθε‖κράτους‖και‖της‖κάθε‖

κοινωνίας. 

 

 

 

3.   

             Πρέπει‖ να‖ διευκρινίσουμε‖ πως‖ ο‖ ορισμός‖ αυτός‖

διατυπώνεται‖με‖βάση‖το‖δημοκρατικό‖πολίτευμα,‖το‖μόνο‖

στο‖οποίο‖μπορεί‖να‖γίνει‖λόγος‖για‖πολίτη,‖με‖την‖πλήρη‖

σημασία‖ της‖ λέξης.‖ τα‖ άλλα‖ πολιτεύματα‖ εκτός‖ της‖

δημοκρατίας,‖ δηλαδή‖ στα‖ αριστοκρατικά‖ και‖ στα‖

ολιγαρχικά,‖το‖πλήθος‖μπορεί‖να‖ασκεί‖την‖νομοθετική‖και‖

δικαστική‖εξουσία‖σε‖ορισμένη‖μόνο‖χρονική‖διάρκεια.‖Και‖

αυτό‖γιατί‖στα‖ολιγαρχικά‖και‖αριστοκρατικά πολιτεύματα‖

η‖ εξουσία‖ (νομοθετική‖ και‖ δικαστική)‖ έχει‖ αφαιρεθεί‖ απ’‖

τον‖ λαό‖ και‖ έχει‖ ανατεθεί‖ σε‖ ομάδες‖ «ειδικών»‖ *πάρτη,‖

Κρήτη+.‖ 

 

             Ο‖ ορισμός‖ του‖ πολίτη‖ επιχειρείται‖ απ’‖ τον‖

Αριστοτέλη‖με‖την‖ρητή‖αναφορά‖των‖γνωρισμάτων‖του‖:‖α) 

Αυτός που μπορεί να δικάζει ως μέλος δικαστηρίου 

(μετέχων κρίσεως), δηλαδή‖ όποιος‖ δηλαδή‖ έχει‖ δικαίωμα‖

να‖ συμμετέχει‖ στην‖ δικαστική‖ εξουσία/‖ λειτουργία.‖ β) 

Αυτός που μπορεί να συμμετέχει στην διοίκηση του 

κράτους και στα όργανα από τα οποία λαμβάνονται οι 

πολιτικές αποφάσεις και τα οποία νομοθετούν (Βουλή, 

Εκκλησία του δήμου) *μετέχων ἀρχῆς+. 

          Εν‖ ολίγοις,‖ πολίτης‖ είναι‖ όποιος‖ συμμετέχει‖ στην‖

εξουσία‖ και‖ αποφασίζει‖ με‖ την‖ ψήφο‖ του‖ ως‖ μέλος‖ της‖

βουλής‖ (βουλευτής) και‖ ως‖ μέλος‖ της‖ εκκλησίας‖

(εκκλησιαστής). 

            Επομένως,‖ ο‖ πολίτης‖ ορίζεται‖ ως‖ προς‖ την‖

συμμετοχή‖του‖στο‖πολίτευμα,‖δηλαδή‖πολίτης‖είναι‖όποιος‖

νομοθετεί,‖όποιος‖δικάζει‖και‖όποιος‖αποφασίζει‖σε‖θέματα‖

πολιτικά.‖ Με‖ λίγα‖ λόγια‖ :‖ Όποιος‖ συμμετέχει‖ άμεσα‖ και‖

ουσιαστικά‖στις‖πολιτικές‖διαδικασίες‖που‖επηρεάζουν‖την‖
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υπόστασή‖ του‖ως‖ άτομο‖ και‖ ως‖ κοινωνικό‖ ὅν,‖ αυτός‖ μόνο‖

θεωρείται‖πολίτης. 

 

           Να‖σημειωθεί‖ότι‖την‖ίδια‖άποψη‖συναντούμε‖και‖στο‖

απόσπασμα‖ του‖ Κωσταρά.‖ Δηλαδή,‖ πολίτης‖ είναι‖ ο‖

ελεύθερος‖ άνθρωπος,‖ ο‖ οποίος‖ μετέχει‖ στα‖ κοινά‖που‖ τόν‖

αφορούν,‖ αυτά‖ που‖ καθορίζουν‖ την‖ ιδιωτική‖ και‖ την‖

κοινωνική‖ του‖ ευτυχία,‖ και‖ γίνεται‖ ο‖ πρωταγωνιστής‖ και‖

παράγοντας‖ της‖ ίδιας‖ της‖ τύχης‖ του.‖ Αυτή‖ η‖ ελευθερία‖

δημιουργεί‖και‖ένα‖χρέος‖απέναντι‖στην‖ίδια‖την‖κοινωνική‖

υπόστασή‖ του.‖ Είναι‖ ελεύθερος‖ να‖ πράξει, να‖

πραγματευτεί,‖ να‖ εκφραστεί,‖ να‖ αμφισβητήσει,‖ να‖

προσδώσει‖στο‖σύνολο‖τα‖στοιχεία‖της‖προσωπικότητάς‖του‖

·‖ωστόσο‖είναι‖και‖υποχρεωμένος‖να‖προβαίνει‖σε‖αυτές‖τις‖

ενέργειες‖ ως‖ αποκλειστικός‖ υπεύθυνος,‖ τόσο‖ στις‖ θετικές‖

όσο‖ και‖ στις‖ αρνητικές‖ εκβάσεις‖ που‖ μπορεί‖ να‖ έχουν‖ οι‖

εξελίξεις‖της‖κοινότητα‖που‖ζει<.‖ 

 

            Προϋπόθεση‖ τόσο‖ για‖ τον‖ Αριστοτέλη,‖ όσο‖ και‖ για‖

τον‖νεοέλληνα‖στοχαστή,‖ώστε‖να‖χαρακτηρίζεται‖κάποιος‖

πολίτης,‖ είναι‖ το‖ δημοκρατικό‖ πλαίσιο‖ μέσα‖ στο‖ οποίο‖

μπορεί‖το‖άτομο‖να‖ξεδιπλώσει‖την‖ορμέμφυτη‖προδιάθεση‖

που‖ έχει‖ να‖ συνυπάρχει,‖ να‖ κοινωνικοποιείται‖ και‖ να‖

αποφασίζει‖ο‖ίδιος‖για‖την‖τύχη‖του<.‖ 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<. 
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5β.  

 

-ἐπισκοποῦντι : εξετάζω‖ένα‖ζητούμενο. 

Σο‖θέμα‖της‖εγκληματικότητας‖τό‖επισκοπήσαμε,‖ώστε‖δεν‖

επιδέχεται‖άλλη‖ανάλυση.‖ 

 

-πραγματείαν :  ασχολία,‖ενασχόληση. 

την‖ πραγματεία αυτή‖ του‖ επιστημονικού‖ περιοδικού‖

αναλύθηκε‖ το‖ φαινόμενο‖ της‖ γεωλογικής‖ ανισορροπίας‖

στην‖βόρεια‖Αμερική.‖ 

 

-συμβόλων : ειδική‖σύμβαση,‖κυρίως‖εμπορική. 

Σο‖περιστέρι‖είναι‖το‖σύμβολο της‖ειρήνης.‖ 

 

-κοινωνοῦσι : συμμετέχω‖σε‖κάτι‖μαζί‖με‖κάποιον.  

την‖εκκλησία‖κοινωνούμε την‖θεία‖χάρη.‖ 

 

-ἐξουσία : η‖δυνατότητα,‖το‖δικαίωμα.‖ 

Η‖ εξουσία ενισχύει‖ το‖ αίσθημα‖ της‖ πλεονεξίας‖ στον‖

άνθρωπο.  
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