
 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 – ΟΡΟΣΗΜΟ 

 

 1 

ΤΕΥΧΟΣ 1 



 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 – ΟΡΟΣΗΜΟ 

 

 2 

 



 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 – ΟΡΟΣΗΜΟ 

 

 3 

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ 

 

Ερωτήσεις εισαγωγής : 
Α. Η διάρθρωση του διαλόγου και τα πρόσωπα 

1. ποιο περιστατικό περιέχει η εισαγωγή του διαλόγου; 

2. ποιο είναι το πλεονέκτηµα και ποιο το µειονέκτηµα της εισαγωγής του 

διαλόγου; 

3. διηγηθείτε το περιστατικό που υπάρχει στον πρόλογο του Πρωταγόρα. 

Ποια είναι η σχέση του περιστατικού αυτού µε το θέµα του διαλόγου; 

4. πώς σκιαγραφούνται από τον Πλάτωνα οι σοφιστές Πρόδικος, Ιππίας και 

Πρωταγόρας; 

5. τι ισχυρίζεται ότι διδάσκει ο Πρωταγόρας στους µαθητές του; Σχολιάστε 

την άποψή του. 

6. πώς τεκµηριώνει ο Σωκράτης την αντίθεσή του στην άποψη του 

Πρωταγόρα για το διδακτό της πολιτικής αρετής; 

7. σε πόσα µέρη χωρίζεται ο λόγος µε τον οποίο απαντά ο Πρωταγόρας στις 

αντιρρήσεις του Σωκράτη; 

8. ποια πρόσωπα συναντά ο Σωκράτης στο σπίτι του Καλλία και ποια η 

συµµετοχή τους στο διάλογο; 

9. τι αποδεικνύει ο µύθος του προµηθέα κατά τον Πρωταγόρα; 

10. τι περιέχει το δεύτερο µέρος του λόγου του Πρωταγόρα; 

 

 

 
Β. Η φιλοσοφική σηµασία του διαλόγου 

1. ποια είναι τα θέµατα του Πλατωνικού διαλόγου «Πρωταγόρας»; 

2. ποια είναι η µέθοδος που χρησιµοποιεί ο Σωκράτης στη διαπραγµάτευση 

ενός θέµατος; 

3. µε ποιους τρόπους διαπραγµατεύεται ο Πρωταγόρας ένα θέµα; 

4. τι είναι ο µύθος και ποια είναι η αξία του στην ακριβή διαπραγµάτευση 

ενός φιλοσοφικού θέµατος; 

5. τι είναι η διάλεξη και ποια η αξία της ως φιλοσοφική µέθοδος; 

6. η µέθοδος σχολιασµού ποιητικών κειµένων είναι χαρακτηριστική µέθοδος 

µόνο των σοφιστών; Ποια είναι η βασική αντίρρηση του Σωκράτη σ’ αυτή 

τη µέθοδο; 

7. κατέληξαν σε οριστικά συµπεράσµατα οι δυο συνοµιλητές του διαλόγου 

σχετικά µε το θέµα της αρετής; 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  1η 

 

 

Μπορεί η αρετή να γίνει αντικείµενο διδασκαλίας 

 
Κείµενο : 

Ο Πρωταγόρας εξηγεί στο Σωκράτη τι διδάσκει στους  νέους που 

παρακολουθούν τα μαθήματά του. Οι αντιρρήσεις του Σωκράτη. 

«το μάθημα [το οποίο διδάσκω] είναι η ευβουλία, η σωστή σκέψη και 

λήψη αποφάσεων τόσο για τα θέματα που αφορούν τα οἰκεῖα, την 

ιδιωτική ζωή, πώς δηλαδή να διευθετεί κανείς με τον καλύτερο τρόπο τα 

ζητήματα του οἴκου του, όσο και για τα θέματα που αφορούν την πόλη, 

ώστε να είναι κανείς όσο γίνεται πιο ικανός να πράξει και να μιλήσει για 

τα πολιτικά θέματα». 

«Άραγε», είπα εγώ [δηλ. ο Σωκράτης, που αφηγείται τη συζήτηση του 

με τον Πρωταγόρα σε τρίτο φίλο του], «παρακολουθώ σωστά τα λεγόμενα 

σου; Γιατί απ’ ό,τι καταλαβαίνω, μιλάς για την πολιτική τέχνη και εννοείς 

πως αναλαμβάνεις να κάνεις τους άνδρες ἀγαθούς πολίτες». 

«Αυτό ακριβώς, Σωκράτη», είπε, «είναι το μάθημα που ισχυρίζομαι 

πως διδάσκω». 

«Μάλιστα, ωραία τέχνη κατέχεις λοιπόν, αν βέβαια την κατέχεις 

πραγματικά», είπα εγώ. «Εγώ πάντως, θα σου πω αυτό που σκέφτομαι. 

Γιατί εγώ δε θεωρούσα, Πρωταγόρα, πως αυτό είναι κάτι που διδάσκεται. 

Αφού όμως το λες εσύ, εγώ δεν μπορώ να το αμφισβητήσω. Αλλά το 

σωστό εκ μέρους μου είναι να πω για ποιο λόγο νομίζω πως δεν πρόκειται 

για κάτι που διδάσκεται  και γιατί δεν μπορούν οι άνθρωποι να το 

μεταδώσουν σε άλλους άνθρωπους. Εγώ λοιπόν θεωρώ, όπως και οι άλλοι 

Έλληνες, πως οι Αθηναίοι είναι οι σοφοί. Και βλέπω ότι, όποτε 

συγκεντρωνόμαστε στην εκκλησία του δήμου, όταν η πόλη πρόκειται να 

εκτελέσει κάποιο έργο οικοδομικό, καλούμε τους οικοδόμους ως 

συμβούλους στην οικοδομία, κι όταν πάλι πρόκειται για ναυπηγικό έργο, 

καλούμε τους ναυπηγούς, και με τον ίδιο τρόπο πράττουμε όταν 

πρόκειται για όλα τα αντίστοιχα έργα, για όσα δηλαδή θεωρείται πως 

είναι διδακτά και μπορεί κάποιος να τα μάθει με κατάλληλα μαθήματα. 

Εάν επιχειρήσει δε κάποιος άλλος να δώσει τη συμβουλή του στον δήμο, 

κάποιος που οι άνθρωποι δεν τον θεωρούν τεχνίτη σχετικό, η συνέλευση 

δεν τον αποδέχεται, ακόμα κι αν είναι ωραίος και πλούσιος και από 

μεγάλη οικογένεια. Αντίθετα, τον κοροϊδεύουν και του φωνάζουν, μέχρι 

αυτός που τόλμησε να μιλήσει να φύγει μόνος του τρομοκρατημένος ή 

μέχρι να τον σύρουν οι τοξότες και να τον βγάλουν σηκωτό, με διαταγή 

των πρυτάνεων. Για τα θέματα λοιπόν που θεωρούν [οι Αθηναίοι] ότι 

εξαρτώνται από κάποια συγκεκριμένη τεχνογνωσία, έτσι ενεργούν. Όταν 



 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 – ΟΡΟΣΗΜΟ 

 

 6 

όμως πρέπει να αποφασιστεί κάποιο ζήτημα που αφορά τη διοίκηση της 

πόλεως, σηκώνεται και δίνει τις συμβουλές του γι’ αυτό εξίσου και ο 

οικοδόμος, και ο σιδεράς, και ο έμπορος ή ο ναυτικός, και ο πλούσιος, και ο 

φτωχός, και αυτός που είναι από μεγάλο γένος και αυτός που δεν είναι 

από κάποια γενιά σπουδαία. Και κανένας δεν τους ψέγει γι’ αυτό, όπως 

τους προηγούμνεους : γιατί εσύ, χωρίς να έχεις διδαχτεί από πουθενά 

αυτό το πράγμα και χωρίς να έχεις δάσκαλο σ’ αυτό το θέμα, θέλεις τώρα 

να δώσεις και συμβουλές. Άρα, είναι προφανές πως δεν θεωρούν ότι το 

πράγμα αυτό είναι κάτι που διδάσκεται. 

Αυτή τη στάση φυσικά δεν την έχει μόνο η συνέλευση της πόλης μας, 

αλλά και στο ιδιωτικό επίπεδο [βλέπουμε ότι] μπορούν να μεταβιβάσουν 

αυτή την αρετή που έχουν οι ίδιοι σε άλλους. Ο Περικλής, ας πούμς, ο 

πατέρας των νεαρών από ‘δω, τους μόρφωσε καλά στα θέματα που 

εξαρτώνατι από τους δασκάλους. Αλλά στα θέματα στα οποία ο ίδιος 

είναι σοφός, ούτε αυτός τους εκπαιδεύει ούτε σε άλλους έδωσε τους γιούς 

του να τους εκπαιδεύσουν. Και αυτοί τριγυρίζουν και βόσκουν, σαν ζώα 

λυμένα, όπου τύχει να συναντήσουν από μόνοι τους την αρετή. Κι αν 

θέλεις δες τον Κλεινία, τον μικρό αδελφό του Αλκιβιάδη από ‘δω. Αυτόν 

τον είχε στην κηδεμονία του ο Περικλής και, φοβούμενος μήπως τον 

χαλάσει ο Αλκιβιάδης, τον πήρε από αυτόν  και ανέθεσε στον Αρίφρονα 

να τον μορφώσει. Και πριν κλείσουν έξι μήνες, ο Αρίφρονας του τον έδωσε 

πίσω, μη ξέροντας τι να κάνει μαζί του. Και άλλους πάμπολλους έχω να 

σου απαριθμήσω, οι οποίοι, ενώ ήταν οι ίδιοι αγαθοί, δεν μπόρεσαν ποτέ 

τους να βελτιώσουν κανέναν από τους συγγενείε τους ούτε από τους 

ξένους. Εγώ λοιπόν, Πρωταγόρα, έχοντας υπόψη αυτά τα γεγονότα, δεν 

θεωρώ πως η αρετή είναι διαδακτή. Επειδή όμως σε ακούω να το 

υποστηρίζεις εσύ, κάμπτομαι και πιστεύω πως κάτι θα εννοείς, αφού 

θεωρώ πως έχεις μεγάλη πείρα σε πολλά ζητήματα, και πολλά έχεις 

μάθει και πολλά επίσης έχεις ανακαλύψει μόνος σου. Αν λοιπόν μπορείς 

να μας αναλύσεις με τρόπο εναργέστερο γιατί η αρετή είναι διδακτή, μη 

μας αρνηθείς και κάνε το». 

«Όχι, Σωκράτη», είπε, «δεν θα σας αρνηθώ. Αλλά, τι προτιμάς από τα 

δύο; Να σας το αναλύσω με έναν μύθο, όπως κάνουν οι γεροντότεροι 

στους νέους, ή να αναπτύξω το ζήτημα σε μια διάλεξη;» 

Πολλοί από αυτούς που κάθονταν κοντά είπαν αμέσως να αναπτύξει 

το θέμα με όποιον από τους δύο τρόπους θέλει. 

«Εγώ νομίζω», είπε εκείνος, «πως είναι πιο χαριτωμένο να σα πω έναν 

μύθο». 
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Πραγµατολογικά σχόλια : 

Πολιτική αρετή 
 

Σωκράτης – δε διδάσκεται                                Πρωταγόρας – διδάσκεται 

Στην πραγµατικότητα ο Σωκράτης πίστευε ότι η αρετή ∆Ι∆ΑΣΚΕΤΑΙ 

 

  

Σχολιάσµός της συλλογιστικής του Σωκράτη : 

 α.ο Σωκράτης δεν είναι πειστικός, όταν χαρακτηρίζει τους Αθηναίους 

σοφούς, γιατί είχε υποτιµητική γνώµη για το πλήθος,  

β.προσποιείται ότι δε συµφωνεί µε τη διδασκαλία της αρετής, για να 

αποτύχει ο Πρωταγόρας στην εξήγησή του και για να αποδείξει ο Σωκράτης 

ότι η διαλεκτική είναι η πιο ασφαλής µέθοδος για την προσέγγιση της 

αλήθειας,  

γ.είναι υπεραπλουστευµένη η άποψη ότι δε διδάσκονται από κανέναν την 

αρετή,  

δ.η προσωπική κατάκτηση της αρετής δεν συµπίπτει και µε την ειδική 

ικανότητα να τη διδάξει κανείς (αστάθµητοι παράγοντες: η µεταδοτικότητα 

του δασκάλου και η δεκτικότητα του µαθητή),  

ε.αντίφαση:από τη µια την έχουν όλοι την αρετή, από την άλλη τα παιδιά 

του Περικλή δεν την έχουν,  

στ.τα επιχειρήµατα είναι περιγραφικά και εµπειρικά. (Εξηγούνται όλα τα 

παραπάνω ως εξής: Επί της ουσίας ο Σωκράτης πίστευε ότι η αρετή 

διδάσκεται). 
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Κριτήριο αξιολόγησης : 

 
1. η «εὐβουλία περί τῶν τῆς πόλεως» που επαγγέλλεται ο Πρωταγόρας 

γίνεται στο στόµα του Σωκράτη «πολιτική τέχνη» και η πολιτική 

συνδέεται άρρηκτα µε την αρετή µέσα από τα λόγια του «τούς ἄνδρας 

ἀγαθούς πολίτας ποιεῖν». Ο Πρωταγόρας δέχεται ανεπιφύλακτα ότι αυτό 

ακριβώς διδάσκει. Τι δηλώνει για την πολιτική ζωή της αρχαίας Αθήνας 

και της αρχαίας Ελλάδας γενικά, αυτή η σύνδεση πολιτικής και αρετής και 

πώς εξηγείται; (προφορικά) 

2. «τέχνηµα», «κέκτησαι», «εἴπερ κέκτησαι». Ποια είναι η σηµασία των 

λέξεων αυτών για τη συνέχεια του λόγου του Σωκράτη; (γραπτά) 

3. «σοι δε λέγοντι»(αφού όµως το λες εσύ) : τι νοµίζετε ότι δηλώνει µε τη 

φράση αυτή ο Σωκράτης; (προφορικά) 

4. «εγώ, λοιπόν, θεωρώ όπως και οι άλλοι Έλληνες, πως οι Αθηναίοι είναι 

σοφοί» να αξιολογήσετε την άποψη του Σωκράτη, αφού λάβετε υπόψη σας 

όσα αναφέρει στην Απολογία του, κεφάλαιο 6-8.(γραπτά) 

5. ποια στοιχεία καθόριζαν την εξέχουσα θέση ενός Αθηναίου πολίτη, 

σύµφωνα µε τα λόγια του Σωκράτη; 

6. ποια επιχειρήµατα χρησιµοποιεί ο Σωκράτης για το µη διδακτό της 

αρετής, από πού προέρχονται και πόσο ισχυρά είναι; 

Απάντηση : ο Σωκράτης προκειµένου να αποδείξει το µη διδακτό της αρετής 

χρησιµοποιεί δυο επιχειρήµατα : 

���� οι Αθηναίοι, άνθρωποι σοφοί, όταν πρόκειται να συζητήσουν για 

ορισµένα τεχνικά προβλήµατα, συµβουλεύονται τους ειδικούς. Όταν 

όµως πρόκειται να συζητήσουν για τη διοίκηση της πόλης, τότε 

µπορεί να µιλήσει ο καθένας χωρίς να έχει µάθει την τέχνη αυτή 

από κανένας. Άρα οι Αθηναίοι πιστεύουν ότι η πολιτική αρετή δε 

διδάσκεται. 

���� Οι άριστοι πολίτες που έχουν αυτή την αρετή δεν είναι σε θέση να 

τη µεταδώσουν σε άλλους, παράδειγµα ο Περικλής µε τους γιούς του 

και τον ανιψιό του Κλεινία και πολλοί άλλοι αγαθοί που δεν έκαναν 

κανέναν καλύτερο. Εποµένως, η πολιτική αρετή δε διδάσκεται. Στο 

επιχείρηµα αυτό µε το παράδειγµα του Κλεινία µεταπηδά από την 

πολιτική στην ηθική. 

 Τα επιχειρήµατα προέρχονται από την πολιτική πρακτική και την 

καθηµερινή ζωή και είναι κατά βάση σωστά στα πλαίσια της συµµετοχικής 

δηµοκρατίας της κλασικής Αθήνας, όπου η πολιτική αρετή απέβαινε 

καθηµερινή εµπειρία και πράξη ζωής και γινόταν βίωµα κάθε Αθηναίου 

πολίτη. 

Ωστόσο, θα µπορούσε κανείς να αντιπαραθέσει τα εξής : το δεύτερο 

επιχείρηµα οδηγεί σε αµφισβητούµενο συµπέρασµα, αφού θα µπορούσε να 
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συµπεράνει κάποιος ότι η κατοχή της αρετής είναι κάτι διαφορετικό από τη 

µετάδοσή της. Το πρώτο επιχείρηµα εµφανίζει λογικές αδυναµίες, όπως το 

γεγονός ότι ο αθηναϊκός λαός είναι σοφός, συνεπάγεται ότι η γνώµη του 

γίνεται δεκτή ως αληθινή, πράγµα που ο Σωκράτης δε διατυπώνει, αλλά 

εξυπακούεται. Επίσης, δεν µπορούµε να παραδεκτούµε ότι όλοι οι Αθηναίοι 

πολίτες κατείχαν την πολιτική τέχνη και έπαιρναν µέρος στις συζητήσεις µε 

πλήρη επίγνωση της ουσίας της σοβαρότητας των θεµάτων. Άλλωστε, δεν 

ήταν λίγες οι φορές που οι Αθηναίοι πολίτες, παρασυρόµενοι από 

δηµαγωγούς, οδηγούνταν σε αποφάσεις λανθασµένες µε ολέθριες συνέπειες 

για το συµφέρον της πόλης 

Τέλος, λαµβάνοντας υπόψη τη σύγχρονη πραγµατικότητα, διαπιστώνουµε 

ότι τα επιχειρήµατα  του Σωκράτη δεν µπορούν να θεωρηθούν ικανοποιητικά. 

Είναι περιγραφικά και εµπειρικά. ∆ίνονται µε παραδείγµατα και όχι µε την 

αλληλουχία διεισδυτικών σκέψεων. Μάλλον ανήκουν στην κατηγορία που ο 

Αριστοτέλης ονοµάζει πιθανολογικά. Για παράδειγµα, σήµερα που η 

δηµοκρατία δεν είναι άµεση, βλέπουµε ότι δεν υπάρχει σηµαντική διαφορά 

ανάµεσα στην πολιτική και στις άλλες τέχνες. 

7. ποιες αρχές της δηµοκρατικής λειτουργίας της αθηναϊκής πολιτείας 

επιβεβαιώνονται από το κείµενο; Να τις εντοπίσετε και να τις εξηγήσετε 

µε συντοµία. (γραπτά) 

8. πώς τεκµηριώνεται στο κείµενο η προηγµένη οργάνωση της αθηναϊκής 

δηµοκρατίας και οργάνωσης; (προφορικά) 

9. «τοξότες», «πρυτάνεις» : ποιος ήταν ο ρόλος τους στην αθηναϊκή 

πολιτεία; (προφορικά) 

10. το επιχείρηµα του Σωκράτη ότι άντρες που κατέχουν την πολιτική 

τέχνη δεν µπορούν να την διδάξουν σε άλλους αντιφάσκει προς όσα 

ανέφερε προηγουµένως. Να εντοπίσετε την αντίφαση και να την 

εξηγήσετε µε δικά σας λόγια. 

Απάντηση : ο Σωκράτης στην προσπάθειά του να αποδείξει στον 

Πρωταγόρα ότι η πολιτική αρετή δε διδάσκεται, ανέφερε ότι στην εκκλησία 

του ∆ήµου µπορούσε να µιλήσει ελεύθερα κάθε πολίτης για ζητήµατα που 

αφορούν την πόλη, χωρίς να έχει διδαχτεί την πολιτική αρετή. Παράλληλα 

ανέφερε πως άριστοι άντρες, όπως ο Περικλής και πολλοί άλλοι, οι οποίοι 

κατέχουν την πολιτική αρετή δεν µπορούν να την διδάξουν σε άλλους ούτε 

ακόµη και στα παιδιά τους. Αυτό σηµαίνει ότι :  

���� κατέχουν την πολιτική τέχνη όλοι εκ φύσεως, άρα οι πολιτικοί όπως 

ο Περικλής, δεν υπάρχει λόγος να διδάξουν σε κανέναν την πολιτική 

τέχνη ή 

���� αν δεν µπορούν να τη διδάξουν, ενώ χρειάζεται, τότε η πολιτική 

τέχνη διδάσκεται και είτε κάποιοι είναι καλοί δάσκαλοι είτε κάποιοι 

είναι ανεπίδεκτοι µαθήσεως 
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∆ιαπιστώνουµε λοιπόν την ύπαρξη µιας αντίφασης : από τη µια 

προβάλλεται η θέση ότι την πολιτική αρετή την κατέχουν όλοι και από 

την άλλη υποστηρίζεται η άποψη ότι υπάρχουν κάποιοι, όπως οι γιοι του 

Περικλή, που δεν την έχουν. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα 

επιχειρήµατα του Σωκράτη είναι περιγραφικά και εµπειρικά : δίνονται µε 

παραδείγµατα και όχι µε την αλληλουχία διεισδυτικών σκέψεων. 

11. θεωρείτε εύστοχο το παράδειγµα µε τους γιούς του Περικλή; 

Αποδεικνύεται έτσι το διδακτό ή µη της πολιτικής αρετής; (γραπτά) 

12. το παράδειγµα του Κλεινία αποδεικνύει το διδακτό ή µη της αρετής; 

Πώς εννοείται στην περίπτωση αυτή η αρετή; Ποια γνώµη φαίνεται ότι 

είχε ο Σωκράτης για το χαρακτήρα του Αλκιβιάδη και του αδελφού του 

Κλεινία; Οι άµεσοι ή οι έµµεσοι χαρακτηρισµοί του Σωκράτη για τον 

Κλεινία, τον Αλκιβιάδη και τους γιούς του Περικλή διατυπώνονται 

δηµόσια και ενώπιον των ίδιων. Πώς κρίνετε την ενέργεια αυτή του 

Σωκράτη; 

13. ο Πρωταγόρας είχε µιλήσει για «πολιτική τέχνη», ενώ ο Σωκράτης 

στο λόγο του αναφέρεται στην «πολιτική αρετή» και από αυτή οδηγείται 

στην αρετή γενικά. Τι νοµίζετε ότι θέλει να πετύχει ο Σωκράτης µε τον 

τρόπο αυτό; Τι µπορούµε να συµπεράνουµε για τις αντιλήψεις του περί 

αρετής; (προφορικά) 

14.  ποια η σηµασία της έννοιας «αρετή» στο κείµενο; 

Απάντηση : ο όρος αρετή είναι ταυτόσηµος µε τους όρους «ευβουλία, 

πολιτική τέχνη, πολιτική αρετή ανδρός αρετή». Όλοι οι όροι, που 

εναλλάσσονται µέσα στο κείµενο, αφορούν τη δράση του ατόµου – πολίτη και 

στον ιδιωτικό και στο δηµόσιο βίο. Άλλωστε, ο Αθηναίος πολίτης δε νοείται 

ως άτοµο, αλλά ως µέλος του κοινωνικού συνόλου γιατί µόνο µέσα στην πόλη 

µπορεί να δράσει και να καταξιωθεί ευεργετικά για τον εαυτό και το σύνολο. 

Και η αγωγή αποβλέπει στη βελτίωση της ανθρώπινης φύσης, ώστε ο πολίτης 

να δρα µε επιτυχία και στους δυο τοµείς. 

15. σε ποιο σηµείο του κεφαλαίου ο Σωκράτης γενικεύει την άποψή του για 

τη δυνατότητα να διδαχθεί η πολιτική αρετή; Ποια εντύπωση µας 

δηµιουργεί µε τη γενίκευση αυτή και που αποβλέπει; (προφορικά) 

16. σε ποιο σηµείο παρατηρείτε µεθοδολογικό τέχνασµα του Σωκράτη 

σχετικά µε τη διδασκαλία της αρετής; 

Απάντηση : το τέχνασµα εντοπίζεται στη φράση «γιατί εγώ δεν 

θεωρούσα…δεν µπορώ να το αµφισβητήσω». Αν το πίστευε, δε θα δίδασκε. 

Ποτέ δεν υποστήριξε ότι η κακία είναι έµφυτη, αλλά τη θεωρούσε αποτέλεσµα 

άγνοιας. Βασική αρχή της φιλοσοφίας του ήταν «οὐδείς ἑκών κακός». Γενικά 

πίστευε ότι ο άνθρωπος πρέπει να  γνωρίσει  τις σταθερές αρχές, οι οποίες 

δεν είναι προσιτές στις αισθήσεις. Τη γνώση τους επιτυγχάνει ο άνθρωπος µε 

τη λογική του όταν συνηθίσει να τη χρησιµοποιεί. Αυτή η γνώση φέρνει στον 
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άνθρωπο την πραγµατική ευτυχία και οδηγεί τις πράξεις του στο καλό και στο 

δίκαιο. Έτσι µε τη γνώση φτάνουµε στην αρετή. 

17. τι ονοµάζουµε «σωκρατική ειρωνεία», ποια η λειτουργία της και σε 

ποια σηµεία του κεφαλαίου παρατηρείται; 

18. από πού προέρχονται οι γνώσεις του Πρωταγόρα κατά το Σωκράτη; 

19. για ποιες µεθόδους διδασκαλίας των σοφιστών γίνεται λόγος στο 

κείµενο; Ποια θέση είχε ο µύθος στη διδασκαλία των σοφιστών; 

(προφορικά) 

20. ο Αριστοτέλης επαινεί το Σωκράτη, γιατί πρόσφερε την επαγωγική 

µέθοδο στη φιλοσοφική αναζήτηση. Να εντοπίσετε στο κείµενο τη µέθοδο 

αυτή και να την αξιολογήσετε (γραπτά) 

21. να επισηµάνετε τους θεµατικούς άξονες του κεφαλαίου (προφορικά) 

22. ποια είναι η σηµασία του όρου «ἀρετή» στο συγκεκριµένο κεφάλαιο καο 

ποια ιδιαίτερη σηµασία προσδίδουν στον όρο οι προσδιορισµοί «ἀνδρός» 

και «πολιτική»; 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2Η  

 

Η αρχή της δηµιουργίας του ανθρώπου 
 

῏Ην γάρ ποτε χρόνος ὅτε θεοὶ μὲν ἦσαν, θνητὰ δὲ γένη οὐκ ἦν. 

ἐπειδὴ δὲ καὶ τούτοις χρόνος ἦλθεν εἱμαρμένος γενέσεως, τυ-

ποῦσιν αὐτὰ θεοὶ γῆς ἔνδον ἐκ γῆς καὶ πυρὸς μείξαντες καὶ τῶν 

ὅσα πυρὶ καὶ γῇ κεράννυται. ἐπειδὴ δ' ἄγειν αὐτὰ πρὸς φῶς ἔ-

μελλον, προσέταξαν Προμηθεῖ καὶ ᾿Επιμηθεῖ κοσμῆσαί τε καὶ 

νεῖμαι δυνάμεις ἑκάστοις ὡς πρέπει. Προμηθέα δὲ παραιτεῖται 

᾿Επιμηθεὺς αὐτὸς νεῖμαι, “Νείμαντος δέ μου,” ἔφη, “ἐπίσκε-

ψαι·” καὶ οὕτω πείσας νέμει. 

 νέμων δὲ τοῖς μὲν ἰσχὺν ἄνευ τάχους προσῆπτεν, τοὺς δ' ἀσθε-

νεστέρους τάχει ἐκόσμει· τοὺς δὲ ὥπλιζε, τοῖς δ' ἄοπλον διδοὺς 

φύσιν ἄλλην τιν' αὐτοῖς ἐμηχανᾶτο δύναμιν εἰς σωτηρίαν. ἃ 

μὲν γὰρ αὐτῶν σμικρότητι ἤμπισχεν, πτηνὸν φυγὴν ἢ κατάγει-

ον οἴκησιν ἔνεμεν· ἃ δὲ ηὖξε μεγέθει, τῷδε αὐτῷ αὐτὰ ἔσῳζεν· 

καὶ τἆλλα οὕτως ἐπανισῶν ἔνεμεν.  

ταῦτα δὲ ἐμηχανᾶτο εὐλάβειαν ἔχων μή τι γένος ἀϊστωθείη· ἐ-

πειδὴ δὲ αὐτοῖς ἀλληλοφθοριῶν διαφυγὰς ἐπήρκεσε, πρὸς τὰς 

ἐκ Διὸς ὥρας εὐμάρειαν ἐμηχανᾶτο ἀμφιεννὺς αὐτὰ πυκναῖς τε 

θριξὶν καὶ στερεοῖς δέρμασιν, ἱκανοῖς μὲν ἀμῦναι χειμῶνα, δυ-

νατοῖς δὲ καὶ καύματα, καὶ εἰς εὐνὰς ἰοῦσιν ὅπως ὑπάρχοι τὰ 

αὐτὰ ταῦτα στρωμνὴ οἰκεία τε καὶ αὐτοφυὴς ἑκάστῳ· καὶ ὑπο-

δῶν τὰ μὲν ὁπλαῖς, τὰ δὲ [θριξὶν καὶ] δέρμασιν στερεοῖς καὶ ἀ-

ναίμοις.  

τοὐντεῦθεν τροφὰς ἄλλοις ἄλλας ἐξεπόριζεν, τοῖς μὲν ἐκ γῆς 

βοτάνην, ἄλλοις δὲ δένδρων καρπούς, τοῖς δὲ ῥίζας· ἔστι δ' οἷς ἔ-

δωκεν εἶναι τροφὴν ζῴων ἄλλων βοράν· καὶ τοῖς μὲν ὀλιγογονί-

αν προσῆψε, τοῖς δ' ἀναλισκομένοις ὑπὸ τούτων πολυγονίαν, 

σωτηρίαν τῷ γένει πορίζων.  
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Μετάφραση : 

Ήταν λοιπόν κάποτε εποχή, όταν υπήρχαν θεοί, δεν υπήρχαν όµως θνητά 

γένη. Και όταν και γι’ αυτά ήρθε ο ορισµένος από τη µοίρα καιρός για τη 

γέννησή τους, οι Θεοί δίνουν µορφή σ’ αυτά εντός της γης αφού έκαναν µείγµα 

από χώµα και φωτιά και από εκείνα που µπορούν να ενωθούν µε τη φωτιά και 

το χώµα. Και όταν επρόκειτο να οδηγήσουν αυτά στο φως, έδωσαν διαταγή 

στον Προµηθέα και τον Επιµηθέα και να στολίσουν αυτά και να µοιράσουν στο 

καθένα δυνάµεις όπως πρέπει. Ο Επιµηθέας όµως παρακαλεί τον Προµηθέα 

να µοιράσει ο ίδιος. Όταν εγώ µοιράσω, είπε, επιθεώρησε. Και έτσι, αφού τον 

έπεισε, µοιράζει. Ενώ, λοιπόν, µοίραζε σε αλλά έδινε δύναµη χωρίς ταχύτητα, 

και τα πιο αδύνατα τα κοσµούσε µε ταχύτητα. Και άλλα όπλιζε, και σε άλλα 

επειδή έδινε οργανισµό χωρίς όπλα γι’ αυτά επινοούσε για τη σωτηρία τους 

κάποια άλλη δύναµη. Όσα δηλαδή λοιπόν απ’ αυτά περιόριζε σε µικρό σώµα 

τους µοίραζε φτερωτή φυγή (φτερά για να φεύγουν) ή υπόγεια κατοικία. Και 

αυτά που µεγάλωνε ως προς το µέγεθος (που έκανε µεγαλόσωµα), µ’ αυτό το 

ίδιο µέγεθος τα έσωζε. Και τις άλλες (δυνατότητες) έτσι τις µοίραζε 

εξισώνοντας τις (µε αναλογία). Και µηχανευόταν αυτά επειδή φοβόταν µήπως 

κάποιο γένος εξαφανιστεί. Και αφού εφοδίασε αυτά µε µέσα αποφυγής των 

αλληλοεξοντώσεων, µηχανευόταν διάφορα µέσα για τις ατµοσφαιρικές 

µεταβολές που προκαλούνται από το ∆ία, ντύνοντας αυτά και µε πυκνά 

τριχώµατα και µε στερεά δέρµατα ικανά να αντιµετωπίσουν τις κακές 

καιρικές συνθήκες, αλλά κατάλληλα (να αντιµετωπίσουν) και τους καύσωνες, 

για να υπάρχουν αυτά τα ίδια στο καθένα (ως) στρώµα και δικό τους και 

δοσµένο από τη φύση, όταν πάνε στις φωλιές τους, και βάζοντας για 

παπούτσια) σε άλλα µεν νύχια, σε άλλα δε δέρµατα στερεά και δίχως αίµα. 

Μετά απ’ αυτό εξασφάλιζε τροφές άλλες στο κάθε γένος, σε άλλα χορτάρι 

από τη γη, σε άλλα καρπούς δένδρων και σε άλλα ρίζες. Όµως σε µερικά 

έδωσε τη δυνατότητα να είναι τροφή η σάρκα άλλων ζώων. Και σ’ αυτά έδωσε 

την ιδιότητα να γεννούν λίγους απογόνους, ενώ σ’ αυτά τα οποία τρώγονταν 

από τα προηγούµενα (έδωσε τη δυνατότητα) να γεννούν πολλούς απογόνους, 

εξασφαλίζοντας τη σωτηρία στο γένος τους. 
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Πραγµατολογικά : 

«ην γαρ πότε χρόνος» : η αρχική φράση του µύθου είναι πολλή 

σηµαντική, αν και στερεότυπη στις µυθικές διηγήσεις –όπως και στα 

παραµύθια : µια φορά και έναν καιρό. Ο συγκεκριµένος εκφραστικός τόνος 

δίνει µια σεµνότητα στον αρχαίο µύθο. Το πιο πιθανό είναι ότι ο µύθος δεν 

είναι δηµιούργηµα του Πλάτωνα αλλά του ίδιου του Πρωταγόρα. Οι σοφιστές 

χρησιµοποιούσαν εκτενώς τους µύθους στα έργα τους. 

«Θεοί µεν ησαν» : ο Πρωταγόρας πίστευε ότι η ύπαρξη των Θεών δεν 

µπορεί να εξακριβωθεί στο περιορισµένο διάστηµα της ανθρώπινης ζωής. 

∆εν ήταν άθεος µε την έννοια ότι απέρριπτε την ύπαρξη κάποιας δύναµης 

ανώτερης του ανθρώπου, ήταν απλώς αγνωστικιστής. Απέφευγε την 

προσωποποίηση των Θεών, την ταύτισή τους µε συγκεκριµένες µορφές και τη 

διάκρισή τους από κωδικοποιηµένες  ιδιότητες, πρακτική εξαιρετικά 

προσφιλής στους αρχαίους Έλληνες, αν αναλογιστούµε και τον 

ανθρωπόµορφο κόσµο του Ολυµπικού δωδεκάθεου. ∆εν επιχειρούσε να 

εξηγήσει τη Θεϊκή παρουσία. Ο Θεός είναι µια λογική νοµοτέλεια που διέπει 

τη φύση, ενώ ο Προµηθέας και ο Επιµηθέας τα εκτελεστικά όργανα αυτής της 

νοµοτέλειας. 

«θνητά γένη» : όλα τα είδη του ζωϊκού βασιλείου. 

«επειδή δε και τούτοις χρόνος ήλθεν ειµαρµένος γενέσεως» : εφόσον 

ήρθε κάποια στιγµή ο καθορισµένος χρόνος δηµιουργίας των θνητών γενών, 

σηµαίνει ότι κάποτε υπήρξε χρονικά συγκεκριµένη δηµιουργία των Θεών. 

Πρόκειται για τη µεταφυσική άποψη του Πρωταγόρα που ξεκάθαρα 

αντιστρατεύεται απόψεις που θεωρούν αµαρτία το να ισχυρίζεται κανείς ότι οι 

Θεοί κάποτε γεννιούνται και κάποτε πεθαίνουν. Ο χρόνος δηµιουργίας των 

θνητών γενών καθορίζεται από τη Μοίρα που είναι δύναµη ανώτερη ακόµη 

και από τους Θεούς. Το ύφος εδώ µας θυµίζει θρησκευτικό κείµενο της 

Παλαιάς ∆ιαθήκης. 

«τυπουσιν» : το ρήµα σηµαίνει µορφοποιώ κάτι µε τη βοήθεια προτύπου. 

∆ηλώνει ότι προϋπήρχε κάποιο µοντέλο σύµφωνα µε το οποίο οι Θεοί 

έπλασαν τα θνητά γένη. 

«ένδον γης» :  η Γη µε τον Ουρανό και τα Χάος αποτελούν τα τρία 

αρχέγονα στοιχεία. Ο θόλος του ουρανού καλύπτει όλη τη γη και έµελλε να 

χρησιµεύσει ως κατοικία των ευτυχισµένων αθανάτων. Η Γη είναι µητέρα που 

ενώνεται µε τον Ουρανό για να γεννήσει τα υπόλοιπα στοιχεία. Αυτή την 

αντίληψη βρίσκουµε και στον Πρωταγόρα : µιας µητέρας – Γης που στο 

εσωτερικό της –στη µήτρα της-διαµορφώνονται τα είδη του ζωϊκού βασιλείου. 

Ο γάµος Γη – Ουρανός είναι η πηγή της παγκόσµιας ζωής. Είναι το αρχικό 

αθάνατο ζεύγος. Από την ένωσή τους γεννιέται πρώτα ο Ωκεανός. Έπειτα 

πάρα πολλές Θεότητες που εκφράζουν ως επί το πλείστον τις µεγάλες 

δυνάµεις της φύσης και τα κυριότερα φαινόµενα : ο Υπερίων = Ήλιος, η Θεία 
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= αυγή, η Φοίβη = η λάµψη του ήλιου και της σελήνης κ.τ.λ. Έπειτα από το 

αθάνοατο ζεύγος γεννιούνται όντα γιγαντιαία και τερατώδη. Τελικά η Γη ωθεί 

έναν από τους γιούς της, τον Κρόνο, να ακρωτηριάσει και να ρίξει µακριά τα 

λείψανα του Ουρανού, γιατί βύθιζε όσα παιδιά γεννούσε στα έγκατα της γης. 

«εκ γης και πυρός» : η κοσµολογική θεωρία του Πρωταγόρα στηρίζεται 

στις απόψεις δυο προσωκρατικών φιλοσόφων του 5ου αιώνα : του Παρµενίδη, 

ο οποίος υποστήριζε ότι όλα τα όντα προέρχονται από την ένωση της φωτιάς 

και του χώµατος, και του Εµπεδοκλή που µίλησε για τέσσερα πρωταρχικά 

στοιχεία, τη φωτιά, το χώµα, τον αέρα και το νερό. Ο σοφιστής ασπάζεται την 

αρχική θεωρία του Παρµενίδη εµπλουτισµένη µε τις απόψεις του Εµπεδοκλή. 

«προς φως» :το φως σχετίζεται µε τη ζωή και έρχεται σε αντίθεση προς 

το προηγούµενο γῆς ἔνδον. 
«προσέταξαν Προµηθει και Επιµηθει» : παράδοξο το γεγονός ότι οι 

Θεοί ασχολούνται µόνο µε την εξωτερική µορφή και αναθέτουν τη διανοµή 

των ιδιοτήτων στους Τιτάνες. 

«Προµηθέας» :δεν είναι µόνο αυτός που έκλεψε τη φωτιά από τους 

Θεούς αλλά αντιπροσωπεύει τη φιλόδοξη ανθρωπότητα που επιθυµεί να 

εξισωθεί προς τις Θεϊκές ιδιότητες. Το όνοµά του σηµαίνει αυτόν που 

σκέπτεται και έπειτα ενεργεί. 

«Επιµηθέας» :αδελφός του Προµηθέα. Η ετυµολογία του ονόµατός του 

δείχνει ότι πρώτα ενεργεί και έπειτα σκέπτεται, όταν είναι πλέον αργά 

«άοπλον φύσιν, σµικρότητι, ήµπισχε, πτηνόν φυγήν, αϊστωθείη 

κ.τ.λ.» : ο λόγος εδώ χαρακτηρίζεται από διάθεση ποιητική. Οι λέξεις που 

χρησιµοποιούνται είναι σπάνιες σε κείµενο πεζού λόγου και διαθέτουν µια 

γοητεία που αποδεικνύει τη λεπτότητα µε την οποία µεταχειρίζονταν τη 

γλώσσα οι σοφιστές, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση µε τις συχνά 

αποδιδόµενες κατηγορίες σε βάρος τους, περί καπηλείας της εκπαίδευσης και 

εµπορευµατοποιηµένης γνώσης. 

«σωτηρίαν τω γένει πορίζων» : στόχος του Επιµηθέα δεν ήταν η 

σωτηρία µεµονωµένων ειδών του ζωϊκού βασιλείου, αλλά η επιβίωση 

ολόκληρου του θνητού γένους.   

«Ο ρόλος που διαδραµατίζει η παρουσία των θεών στο µύθο» : ο 

Πρωταγόρας ήταν αγνωστικιστής, η παρουσία των θεών στο έργο του έχει 

αλληγορική σηµασία: ο ∆ίας είναι η νοµοτέλεια που διέπει τη φύση και οι 

άλλοι θεοί του µύθου είναι τα όργανα της νοµοτέλειας. Αξίζει να σηµειωθεί 

ότι ο Πρωταγόρας αναφέρει τους θεούς πιο πολύ για να εξηγήσει τη 

δηµιουργία του θρησκευτικού συναισθήµατος και όχι για να δηλώσει την πίστη 

του στην ύπαρξή τους. 

«ο νόµος της αναπλήρωσης» Στη φύση µια αδυναµία αναπληρώνεται µε 

µια ικανότητα. Με βάση  αυτόν το νόµο έπρεπε οι δυο Τιτάνες να µοιράσουν 
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τις ιδιότητες στα όντα. Επειδή όµως αυτό δεν πραγµατοποιήθηκε επεµβαίνει 

ο ∆ίας, ως αρχή της νοµοτέλειας, για να σώσει τον άνθρωπο. 

Πλεονεκτήµατα του µύθου : 

� τέρπει, προσελκύει, γοητεύει 

� αποδεικνύει την ευγλωττία των σοφιστών και τους αφήνει µεγάλα 

περιθώρια για τη χρησιµοποίηση ποιητικών και ρητορικών 

σχηµάτων και στολιδιών 

� δείχνει το σεβασµό των σοφιστών στην παράδοση 

� έχει έντονο διδακτικό και παιδαγωγικό χαρακτήρα 

� αποµακρύνει τη διδασκαλία από την αυστηρότητα και την ξηρότητα 

των επιχειρηµάτων 

� κάνει πιο προσιτή και εύληπτη τη µεγάλη σοφία των σοφιστών, οι 

οποίοι απευθύνονται σ’ ένα ανοµοιογενές ακροατήριο. Αυτό το 

κατορθώνει µε τη λαϊκή, δηµώδη γλώσσα και ύφος 

� ο µύθος χρησιµοποιείται από τους σοφιστές εκεί που δε χωράει 

λογική διερεύνηση ή όταν αναφέρεται στο πολύ µακρινό παρελθόν 

� η χρήση του αναπληρώνει την απουσία ειδικής ορολογίας και 

βαθύτερων γνώσεων από το χώρο της ιστορίας, του πολιτισµού και 

της πολιτικής επιστήµης 

 

Μειονεκτήµατα του µύθου : 

� είναι µια πλασµατική διήγηση 

� στηρίζεται σε υποκειµενικά στοιχεία, δηλαδή, στη φαντασία του 

αφηγητή 

� γοητεύει τον ακροατή, ο οποίος δεν είναι σε θέση να εντοπίσει 

τυχόν λάθη, παραλείψεις, αναχρονισµούς, αντιφάσεις 

 

Ο µύθος του Πρωταγόρα είναι ένα λαµπρό δείγµα της φιλοσοφίας του 

πολιτισµού. 

Οι απόψεις που έχουν διατυπωθεί για την πορεία του ανθρώπινου 

πολιτισµού είναι οι εξής : 

• αισιόδοξη αντίληψη : ο ανθρώπινος πολιτισµός συνεχώς 

αναπτύσσεται. Τέτοια άποψη διατυπώνει ο Πρωταγόρας στο µύθο 

του Προµηθέα, ο Σοφοκλής στο στάσιµο της Αντιγόνης, ο 

∆ηµόκριτος και ο Ξενοφάνης 

• απαισιόδοξη αντίληψη : ο ανθρώπινος πολιτισµός παρακµάζει. 

Τέτοια αντίληψη εκφράζει ο Ησίοδος στα «Έργα και Ηµέραι», όταν 

αναφέρεται στη χρυσή εποχή και στο σιδηρό αιώνα. 

• Κυκλικό σχήµα : εναλλαγή καλού-κακού. Τέτοια άποψη διατυπώνει 

ο Πλάτωνας στον «Πολιτικό» και ο Θουκυδίδης στην Ιστορία του. 
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• Θεολογικό σχήµα : η πρόοδος του ανθρώπου έχει τελεολογικό 

χαρακτήρα και θα οδηγήσει τελικά στη βασιλεία και στη δόξα του 

Θεού. Την άποψη αυτή διατύπωσε ο Ιερός Αυγουστίνος. 
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Kριτήριο  αξιολόγησης : 

 

1. «ἦν γάρ πότε χρόνος» : ποια είναι η λειτουργία της φράσης µέσα στη δοµή 

του λόγου. (προφορικά) 

2. τι υπήρχε πριν από τη δηµιουργία των θνητών γενών; (προφορικά) 

3. «ὃτε Θεοί µέν ἦσαν» «τυποῦσι αὐτά Θεοί» :νοµίζετε ότι οι απόψεις αυτές 

έρχονται σε αντίθεση µε την αγνωστικιστική θέση του Πρωταγόρα; 

Απάντηση : µερικοί θεωρούν ότι εδώ υπάρχει αντίφαση. Όµως πρόκειται για 

µύθο, στον οποίο η παρουσία των θεών έχει αλληγορική σηµασία. Ο ∆ίας 

είναι η νοµοτέλεια που διέπει τη φύση, είναι ο λόγος, η λογική, ενώ ο Ερµής, ο 

Προµηθέας και οι άλλοι θεοί είναι τα όργανα που διέπουν τη νοµοτέλεια της 

φύσης. Με τη νοµοτέλεια αυτή ρυθµίζονται οι σχέσεις των όντων, 

εξισορροπούνται οι ανάγκες τους και εξασφαλίζονται τα µέσα για την 

ικανοποίησή τους. Έπειτα, όπως φαίνεται και από τη συνέχεια του µύθου, ο 

Πρωταγόρας ενδιαφέρεται µάλλον για την εξήγηση της γένεσης του 

θρησκευτικού συναισθήµατος παρά για το θέµα της ύπαρξης των θεών. 

Πάντως δεν υποστηρίζει ότι οι θεοί είναι αιώνιο, απλώς υπήρχαν πριν από τα 

θνητά γένη.   

4. «γῆς ἔνδον» : ποια αρχέγονη αντίληψη υπόκειται στη φράση αυτή του 

Πρωταγόρα; (προφορικά) 

5. να εντοπίσετε το σηµείο του κειµένου που αναφέρεται στην αρχέγονη 

αντίληψη του αυτοχθονισµού και να εξηγήσετε τη σχέση της µε την 

ανθρωπολογική θεωρία του πρωταγόρειου µύθου. (γραπτά) 

6. από ποια στοιχεία δηµιουργούν οι θεοί τα θνητά όντα; Ποιες 

κοσµολογικές αντιλήψεις φαίνεται να ακολουθεί ο Πρωταγόρας; 

(προφορικά) 

7. να σκιαγραφήσετε την προσωπικότητα και το ρόλο του Επιµηθέα και 

Προµηθέα στη δηµιουργία, λαµβάνοντας υπόψη σας και την ετυµολογία 

των ονοµάτων τους (γραπτά) 

8. πώς εξυπηρετεί την οικονοµία του µύθου ο καταµερισµός των 

αρµοδιοτήτων ανάµεσα στον Προµηθέα και στον Επιµηθέα; (γραπτά) 

9. µε ποιες δυνάµεις – ιδιότητες εξόπλισε τα ζώα ο Επιµηθέας και από 

ποιους κινδύνους τα εξασφάλιζαν; (προφορικά) 

10. να δείξετε πώς ο Επιµηθέας φρόντισε «για την εξισορρόπηση των 

αντίρροπων τάσεων στα πλαίσια του οικοσυστήµατος; 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  3Η 

 

Η κλοπή της φωτιάς 
 

Kείµενο : 

 

ἅτε δὴ οὖν οὐ πάνυ τι σοφὸς ὢν ὁ ᾿Επιμηθεὺς ἔλαθεν αὑτὸν κα-

ταναλώσας τὰς δυνάμεις εἰς τὰ ἄλογα· λοιπὸν δὴ ἀκόσμητον ἔ-

τι αὐτῷ ἦν τὸ ἀνθρώπων γένος, καὶ ἠπόρει ὅτι χρήσαιτο. ἀπο-

ροῦντι δὲ αὐτῷ ἔρχεται Προμηθεὺς ἐπισκεψόμενος τὴν νομήν, 

καὶ ὁρᾷ τὰ μὲν ἄλλα ζῷα ἐμμελῶς πάντων ἔχοντα, τὸν δὲ ἄν-

θρωπον γυμνόν τε καὶ ἀνυπόδητον καὶ ἄστρωτον καὶ ἄοπλον· 

ἤδη δὲ καὶ ἡ εἱμαρμένη ἡμέρα παρῆν, ἐν ᾗ ἔδει καὶ ἄνθρωπον ἐ-

ξιέναι ἐκ γῆς εἰς φῶς.  

ἀπορίᾳ οὖν σχόμενος ὁ Προμηθεὺς ἥντινα σωτηρίαν τῷ ἀνθρώ-

πῳ εὕροι, κλέπτει ῾Ηφαίστου καὶ ᾿Αθηνᾶς τὴν ἔντεχνον σοφίαν 

σὺν πυρί–ἀμήχανον γὰρ ἦν ἄνευ πυρὸς αὐτὴν κτητήν τῳ ἢ χρη-

σίμην γενέσθαι–καὶ οὕτω δὴ δωρεῖται ἀνθρώπῳ. τὴν μὲν οὖν 

περὶ τὸν βίον σοφίαν ἄνθρωπος ταύτῃ ἔσχεν, τὴν δὲ πολιτικὴν 

οὐκ εἶχεν· 

ἦν γὰρ παρὰ τῷ Διί. τῷ δὲ Προμηθεῖ εἰς μὲν τὴν ἀκρόπολιν τὴν 

τοῦ Διὸς οἴκησιν οὐκέτι ἐνεχώρει εἰσελθεῖν–πρὸς δὲ καὶ αἱ Διὸς 

φυλακαὶ φοβεραὶ ἦσαν–εἰς δὲ τὸ τῆς ᾿Αθηνᾶς καὶ ῾Ηφαίστου οἴ-

κημα τὸ κοινόν, ἐν ᾧ ἐφιλοτεχνείτην, λαθὼν εἰσέρχεται, καὶ 

κλέψας τήν τε ἔμπυρον τέχνην τὴν τοῦ ῾Ηφαίστου καὶ τὴν ἄλ-

λην τὴν τῆς ᾿Αθηνᾶς δίδωσιν ἀνθρώπῳ, καὶ ἐκ τούτου εὐπορία 

μὲν ἀνθρώπῳ τοῦ βίου γίγνεται, Προμηθέα δὲ δι' ᾿Επιμηθέα ὕ-

στερον, ᾗπερ λέγεται, κλοπῆς δίκη μετῆλθεν.  
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Μετάφραση : 

 

Επειδή όµως ο Επιµηθέας δεν ήταν και πολύ σοφός, ξόδεψε χωρίς να το 

καταλάβει τις δυνάµεις. Του έµεινε λοιπόν ακόµη ατακτοποίητο το γένος των 

ανθρώπων, και είχε απορία τι να το κάνει. Και ενώ αυτός βρισκόταν σε 

απορία, έρχεται ο Προµηθέας για να επιθεωρήσει τη διανοµή, και βλέπει ότι 

όλα τα άλλα ζώα ήταν εφοδιασµένα µε όλα τα κατάλληλα µέσα, ενώ (βλέπει) 

τον άνθρωπο να είναι και γυµνός και ξυπόλητος και χωρίς σκεπάσµατα και 

χωρίς όπλα. Όµως πλησίαζε πια και η µέρα η ορισµένη από τη Μοίρα, κατά 

την οποία έπρεπε ο άνθρωπος να εξέλθει από τη γη στο φως. Επειδή λοιπόν 

βρισκόταν σε δύσκολη θέση ο Προµηθέας, τι είδους σωτηρία να βρει για τον 

άνθρωπο, κλέβει από τον Ήφαιστο και την Αθηνά τις τεχνικές γνώσει (που 

είχαν σχέση) µε τη φωτιά – γιατί ήταν αδύνατο να αποκτηθούν αυτές από 

κάποιον ή να χρησιµοποιηθούν χωρίς φωτιά – και µ’ αυτόν τον τρόπο λοιπόν 

τις χαρίζει στον άνθρωπο. Τη σοφία λοιπόν για τη ζωή ο άνθρωπος µ’ αυτόν 

τον τρόπο την απέκτησε, την πολιτική τέχνη όµως δεν είχε, γιατί βρισκόταν 

στη δικαιοδοσία του ∆ία, και στον Προµηθέα δεν επιτρεπόταν να µπει πια 

στην Ακρόπολη, την κατοικία του ∆ία, επιπλέον και οι φρουροί του ∆ία ήταν 

φοβεροί. Μπαίνει λοιπόν κρυφά στο οίκηµα της Αθηνάς και του Ηφαίστου που 

ήταν κοινό , µέσα στο οποίο ασκούσαν µε αγάπη τις τέχνες, και αφού έκλεψε 

την τέχνη µε τη φωτιά του Ηφαίστου και την άλλη της Αθηνάς τις δίνει στον 

άνθρωπο. Και απ’ αυτό εξασφαλίζονται για τον άνθρωπο άφθονα µέσα για τη 

ζωή του, ο Προµηθέας όµως εξαιτίας του Επιµηθέα, αργότερα, καθώς 

λέγεται, δικάστηκε για κλοπή. 
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Πραγµατολογικά : 

«οὐ πάνυ σοφός» : κανονικά έπρεπε να λέει πάνυ άσοφος. Με το που 

πάνυ έχουµε σχήµα λιτότητας. Η φράση είναι παράλληλα ενδεικτική της 

απρονοησίας του Επιµηθέα, η οποία αποδίδεται στη φτωχή πνευµατική του 

υπόσταση. Στον Επιµηθέα δηλαδή καταλογίζεται πνευµατική κατωτερότητα 

γιατί µόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο µπορεί να δικαιολογηθεί η απαράδεκτη 

απρονοησία του να αφήσει τον άνθρωπο ανήµπορο και παραµεληµένο. 

«ἠπόρει ὃτι χρήσαιτο» : η φράση είναι ενδεικτική του δυσάρεστου 

αδιεξόδου στο οποίο περιήλθε ο Επιµηθέας όταν συνειδητοποίησε τα λάθη 

που διέπραξε κατά τη διανοµή των ιδιοτήτων. 

«ἐπισκεψόµενος»:λογική της παράκλησης που εκφράζει ο Επιµηθέας 

προς τον αδελφό του λίγο πριν « αφού εγώ µοιράσω να επιθεωρήσεις τη 

µοιρασιά». Τώρα ο Προµηθέας έρχεται να ελέγξει τα πεπραγµένα του 

αδελφού του. 

«τόν δε ἄνθρωπον…και ἄοπλον» : ο Πρωταγόρας εδώ αναφέρει µια 

κοινή θέση των αρχαίων ότι αρχικά ο άνθρωπος ήταν κατώτερο και 

ελλειπτικό δηµιούργηµα συγκρινόµενος προς τα ζώα. Η έγκαιρη ανάληψη 

δραστηριοτήτων εκ µέρους του Προµηθέα θα βοηθήσει αρχικά τον άνθρωπο 

να επιβιώσει κι έπειτα να αναδειχθεί αυτός κυρίαρχος του ζωϊκού βασιλείου. 

«κλέπτει» : ο µύθος θέλει τον Προµηθέα να τοποθετεί το κλεµµένο πυρ 

σε νάρθηκα για να το µεταφέρει στους ανθρώπους. 

«ἔντεχνον σοφίαν» : σ’ συτή την φράση που είναι συνώνυµη µε την «περί 

τον βίον σοφίαν» που θα ακολουθήσει, συµπυκνώνεται το νόηµα της 

προσφοράς του Προµηθέα προς το ανθρώπινο γένος. Η έντεχνος σοφία είναι 

η τεχνολογία, οι τεχνικές γνώσεις κατασκευασµένες µε συγκεκριµένο σχέδιο. 

Η σηµασία της για την πρόοδο του ανθρωπίνου γένους υπήρξε καθοριστική. 

Στόχος των ανθρώπινων κοινωνιών ήταν η επίτευξη της πολιτικής αρετής, 

της τέχνης δηλαδή της πολιτικής και της οργανωµένης κοινωνικής 

συµβίωσης. Αρχικά λοιπόν δόθηκαν στους ανθρώπους οι τεχνικές γνώσεις 

που αποτελούσαν το στήριγµα και την αρχή για την κατοπινή ανάπτυξη του 

πνευµατικού πολιτισµού. Η προσφορά της εντέχνου σοφίας στο ανθρώπινο 

γένος ως κληροδοτήµατος καθοριστικού για την ανύψωση και την εξέλιξη του 

πολιτισµού σηµατοδότησε την αρχή µιας νέας σελίδας στην ανθρώπινη 

ιστορία. 

«ἀκρόπολιν την ἐκ ∆ιός» : η γνωστή αντίληψη των αρχαίων ότι η 

κατοικία των Θεών ήταν στον Όλυµπο και του ∆ία ειδικά στην Ακρόπολη, 

αποµακρυσµένη από τους υπόλοιπους Θεούς. Επίσης κλασικό δείγµα του 

ανθρωπόµορφου κόσµου των θεών της αρχαίας ελληνικής µυθολογίας. 

«αἵ ∆ιός φυλακαί» : οι δυο φοβεροί φύλακες του ανακτόρου του ∆ία 

ήταν το Κράτος και η Βία. 
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«Ἀθηνάς και Ἡφαίστου οἴκηµα το κοινόν» : η µυθολογία θέλει τους 

δυο αυτούς θεούς να συνδέονται µε τρόπο άµεσο. Ο γιός του Ηφαίστου 

Εριχθόνιος ανατράφηκε από την Αθηνά. Υπήρχαν και κοινές γιορτές λατρείας 

του Ηφαίστου και της Αθηνάς, τα Χαλκεία και τα Απατούρια, καθώς και κοινό 

ιερό τους στην αρχαία αγορά, το Ηφαίστιο. 

«Προµηθέα δε δι’ Ἐπιµηθέα, ὓστερο, ἣπερ λέγεται, κλοπῆς δίκη 

µετῆλθεν» : η φράση δι’ Επιµηθέα υπενθυµίζει την απρονοησία του 

Επιµηθέα που ευθυνόταν για την κατοπινή σκληρή τιµωρία του αδελφού του. 

Ο Προµηθέας µετά την κλοπή της φωτιάς και της έντεχνης σοφίας εξοργίζει 

τροµερά το ∆ία. Η σκληρή τιµωρία που του επιβάλλεται είναι να µένει 

αλυσοδεµένος στον Καύκασο και να βασανίζεται από την καθηµερινή εµφάνιση 

ενός γύπα που του κατέτρωγε το συκώτι. Ο Πρωταγόρας βέβαια κάνει µόνο 

έµµεση αναφορά στο µαρτύριο του Προµηθέα, καθώς θεωρεί ότι είναι ήδη 

γνωστό στους ακροατές του από την οµώνυµη τραγωδία του Αισχύλου. 

Μέσα από το µυθολογικό περίβληµα και τη φαινοµενικά απλή ιστορία 

αναδύεται η θεωρία του Πρωταγόρα για την πολιτιστική ανάπτυξη και για την 

πολιτική. Αυτή ήταν άλλωστε πάντα η επιδίωξη των µύθων. Η παρουσίαση 

της αλήθειας ή µιας αξιόλογης µεταβολής πίσω από το µανδύα της 

απλοϊκότητας, ώστε να είναι περισσότερο εύπεπτη από τον πολύ κόσµο. 

Ο µύθος περιγράφει την εξέλιξη του ανθρώπινου γένους : ο άνθρωπος 

αρχικά ήταν όν µη κοινωνικό, µε λίγες διαφορές από τα ζώα, που αγωνιζόταν 

για την επιβίωσή του. Σ’ αυτή τη µάχη πολύτιµοι σύµµαχοι στάθηκαν η φωτιά 

και η έντεχνος σοφία, στοιχεία που και τα δυο, σύµφωνα µε το µύθο, τα 

δώρισε ο Προµηθέας στους ανθρώπους. Επόµενος στόχος η επίτευξη της 

πολιτικής τέχνης. Όταν αυτή έγινε κτήµα της ανθρωπότητας άρχισε να 

αναπτύσσεται ο πνευµατικός πολιτισµός στις οργανωµένες κοινωνίες. 

Όλη αυτή η εξελικτική πορεία του ανθρώπινου γένους πραγµατοποιήθηκε 

οµαλά µε τη σωτήρια παρέµβαση των Θεών –του Προµηθέα και του ∆ία. 

∆ιαπιστώνουµε τελικά ότι η δυνατότητα ανθρώπινης αυτενέργειας γνωρίζει 

όρια.  

 «Ποια η σηµασία των δώρων του Προµηθέα»: ο άνθρωπος απέκτησε 

την περί τον βίον σοφίαν, δηλαδή τις χρήσιµες γνώσεις που του επέτρεψαν να 

δηµιουργήσει ο ίδιος πολλά από τα εφόδια που είχαν µοιραστεί σε άλλα ζώα 

και να τα υποκαταστήσει για να µπορέσει να µπορέσει να επιβιώσει. 

Επιπρόσθετα δηµιούργησε πολιτισµό, ενώ αργότερα µε τα δώρα του ∆ία 

(αιδώς και δίκη) οργανώθηκε πολιτικά και απέκτησε και άλλες αρετές, όπως 

τη δικαιοσύνη και τη σωφροσύνη, και ανέπτυξε πολιτισµό. 
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Κριτήριο αξιολόγησης : 

 

1. σε ποια κατάσταση βρέθηκε ο άνθρωπος στην «επιθεώρηση» του 

Προµηθέα; (προφορικά) 

2. πώς έλυσε ο Προµηθέας το πρόβληµα που είχε δηµιουργήσει η κατανοµή 

του Επιµηθέα; (προφορικά) 

3. πώς υποκαθιστά ο άνθρωπος την έλλειψη οργάνων προσαρµογής; 

(γραπτά) 

4. γιατί ο Ήφαιστος και η Αθηνά αναφέρονται µαζί; Τι αντιπροσώπευαν και 

ποια σχέση είχαν µε την Αθήνα; (προφορικά) 

5. εἱµαρµένη : ποιο ρόλο διαδραµατίζει η µοίρα στην ενότητα 3 και πώς 

εξηγείται; (γραπτά) 

6. στο µύθο του Πρωταγόρα η έννοια ἄνθρωπος είναι έννοια γενική, 

δηλώνει το ανθρώπινο γένος. Ποια σηµασία νοµίζετε ότι έχει η αντίληψη 

αυτή; (γραπτά) 

7. «∆ιός φυλακαί» : ποιοι είναι οι φρουροί αυτοί και τι συµβολίζουν, κατά τη 

γνώµη σας, σε συνδυασµό µε την όλη παρουσία των Θεών στο µύθο του 

Πρωταγόρα; (προφορικά) 

8. τι συµβολίζει κατά τη γνώµη σας, η κλοπή της φωτιάς από τον Προµηθέα; 

(προφορικά) 

9. «την ἔντεχνον σοφία σύν πυρί» : οι τεχνικές γνώσεις θεωρούνται εδώ 

χορηγηµένες στον άνθρωπο ως ολοκληρωµένο σύνολο  a priori και όχι ως 

θησαύρισµα σταδιακής πείρας µέσα στους αιώνες. Συµφωνείται µε την 

«ανάγνωση» αυτή του µύθου ή όχι και γιατί; 

Απάντηση : αξίζει να σηµειωθεί ότι οι τεχνικές γνώσεις θεωρούνται εδώ 

χορηγηµένες στον άνθρωπο ως ολοκληρωµένο σύστηµα a priori και όχι ως 

θηασαύρισµα σταδιακής πείρας µέσα στους αιώνες. Ωστόσο η µυθική µορφή 

µε την οποία ο Πρωταγόρας ντύνει την άποψή του για τη γένεση του 

πολιτισµού δεν µας επιτρέπει να πάρουµε τα λόγια του τοις µετρητοις. 

Πρόκειται βέβαια για συµβολισµούς και θα πρέπει να δούµε την παρέµβαση 

του Προµηθέα ως φάση της εξέλιξης, στην οποία δηµιουργούνται οι 

προϋποθέσεις για την επιβίωση του ανθρώπου και την προσαρµογή του στο 

φυσικό περιβάλλον. Έτσι, πραγµατοποιείται η γένεση των τεχνών και 

σχηµατίζονται οι πρώτες κοινωνίες. Άρα δεν πρόκειται για γνώσεις 

χορηγηµένες ως ολοκληρωµένο σύνολο a priori. Στη φάση του Επιµηθέα 

συντελείται ο βιολογικός σχηµατισµός του ανθρώπου.  

10. η λύση του Προµηθέα στο πρόβληµα που αντιµετώπιζε ο άνθρωπος 

συνιστά για τον Πρωταγόρα τη διαφορά του ανθρώπου από τα ζώα. 

Α)ποια είναι αυτή; Β) να τη συγκρίνετε µε την άποψη του Αριστοτέλη ότι η 

διαφορά ανθρώπου – ζώου συνίσταται στην ικανότητα του λόγου (λογικής 

– οµιλίας).  
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Απάντηση : ο Προµηθέας έδωσε στον άνθρωπο τη δυνατότητα όχι µόνο να 

επιβιώσει αλλά και να διαφοροποιηθεί από τα άλλα έµβια όντα δηµιουργώντας 

κάποιες θεµελιώδεις µορφές πολιτισµού. Όντας ο άνθρωπος έλλογο ον 

µπόρεσε να κυριαρχήσει στη φύση και να εξελιχθεί. Η έντεχνη σοφία και η 

κατασκευαστική του ικανότητα τον ξεχώρισαν από τα άλλα έµβια όντα και 

εξασφάλισαν την υπεροχή του. 

Τόσο ο Αριστοτέλης όσο και ο Πρωταγόρας διέκριναν την υπεροχή του 

ανθρώπινου είδους, µε τη διαφορά ότι ο άνθρωπος έδωσε έµφαση στο λόγο 

ενώ ο δεύτερος όχι µόνο στη λογική αλλά συγχρόνως και στην 

κατασκευαστική ικανότητα του ανθρώπου. Άλλωστε, η βασική αρχή που 

προϋποτίθεται στο µύθο για τον Πρωταγόρα είναι ότι ο άνθρωπος δηµιουργεί 

τον εαυτό του και τον κόσµο του. Το παράδειγµα του προµηθέα εκφράζει 

επίσης τα αιτήµατα του ανθρωπισµού. Ο Προµηθέας «αναπτύσσει και 

ενισχύει το ανεξάρτητο και φιλάνθρωπο ήθος του µε την πρόθεση ν’ 

απαλλάξει τους συνανθρώπους του από την υποταγή σε µια άλογη µορφή 

αυθεντίας» (Μπαγιόνας). 

11. στο µύθο του Πρωταγόρα η σύνταξη είναι απλή, η σύνδεση 

παρατακτική, χωρίς µακροσκελές περιόδους, οι επαναλήψεις λέξεων, 

ρηµάτων, ιδίως συχνές, αλλά παράλληλα ο λόγος χαρακτηρίζεται από 

συσσώρευση ποιητικών εκφράσεων. Να εντοπίσετε τα σχετικά σηµεία του 

κειµένου και να αιτιολογήσετε αυτό τον τρόπο γραφής. 

Απάντηση : στο µύθο συνυπάρχουν στοιχεία λαϊκού ύφους και ποιητικές 

εκφράσεις. Να βρείτε παραδείγµατα λαϊκού ύφους. Με αυτόν τον τρόπο 

γραφής από τη µια µιµείται το περίτεχνο ύφος του σοφιστή και από την άλλη 

την αφέλεια και φυσικότητα του λαϊκού τρόπου έκφρασης που ταιριάζει στην 

αφήγηση του µύθου. 

12. πῦρ : να χρησιµοποιήσετε τη λέξη ως πρώτο ή δεύτερο συνθετικό σε 

δέκα σύνθετα (ουσιαστικά, επίθετα ή επιρρήµατα). Να γράψετε τέσσερα 

παράγωγα από τη λέξη πῦρ και να γράψετε µ’ αυτά ισάριθµες προτάσεις. 

13. γῆ : να γράψετε σύνθετα από όλους τους τύπους ουσιαστικού: α) 

τέσσερα από το γη- β) τρία από το γαιο- γ) έξι από το γεω-. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  4Η 

Η πολιτική αρετή, κοινό δώρο τού ∆ία στους ανθρώπους, 

απαραίτητη ιδιότητα για τη συγκρότηση κοινωνιών 

 
Κείµενο : 

 

‘Επειδὴ δὲ ὁ ἄνθρωπος θείας μετέσχε μοίρας, πρῶτον μὲν διὰ 

τὴν τοῦ θεοῦ συγγένειαν ζῴων μόνον θεοὺς ἐνόμισεν, καὶ ἐπε-

χείρει βωμούς τε ἱδρύεσθαι καὶ ἀγάλματα θεῶν· ἔπειτα φωνὴν 

καὶ ὀνόματα ταχὺ διηρθρώσατο τῇ τέχνῃ, καὶ οἰκήσεις καὶ ἐ-

σθῆτας καὶ ὑποδέσεις καὶ στρωμνὰς καὶ τὰς ἐκ γῆς τροφὰς ηὕ-

ρετο. 

οὕτω δὴ παρεσκευασμένοι κατ' ἀρχὰς ἄνθρωποι ᾤκουν σπορά-

δην, πόλεις δὲ οὐκ ἦσαν· ἀπώλλυντο οὖν ὑπὸ τῶν θηρίων διὰ τὸ 

πανταχῇ αὐτῶν ἀσθενέστεροι εἶναι, καὶ ἡ δημιουργικὴ τέχνη 

αὐτοῖς πρὸς μὲν τροφὴν ἱκανὴ βοηθὸς ἦν, πρὸς δὲ τὸν τῶν θηρί-

ων πόλεμον ἐνδεής –πολιτικὴν γὰρ τέχνην οὔπω εἶχον, ἧς μέ-

ρος πολεμική– ἐζήτουν δὴ ἁθροίζεσθαι καὶ σῴζεσθαι κτίζοντες 

πόλεις· ὅτ' οὖν ἁθροισθεῖεν, ἠδίκουν ἀλλήλους ἅτε οὐκ ἔχοντες 

τὴν πολιτικὴν τέχνην, ὥστε πάλιν σκεδαννύμενοι διεφθείρο-

ντο. 

Ζεὺς οὖν δείσας περὶ τῷ γένει ἡμῶν μὴ ἀπόλοιτο πᾶν, ῾Ερμῆν 

πέμπει ἄγοντα εἰς ἀνθρώπους αἰδῶ τε καὶ δίκην, ἵν' εἶεν πόλε-

ων κόσμοι τε καὶ δεσμοὶ φιλίας συναγωγοί. 

ἐρωτᾷ οὖν ῾Ερμῆς Δία τίνα οὖν τρόπον δοίη δίκην καὶ αἰδῶ ἀν-

θρώποις·  

“Πότερον ὡς αἱ τέχναι νενέμηνται, οὕτω καὶ ταύτας νείμω; νε-

νέμηνται δὲ ὧδε· εἷς ἔχων ἰατρικὴν πολλοῖς ἱκανὸς ἰδιώταις, καὶ 

οἱ ἄλλοι δημιουργοί· καὶ δίκην δὴ καὶ αἰδῶ οὕτω θῶ ἐν τοῖς ἀν-

θρώποις, ἢ ἐπὶ πάντας νείμω;” 

“᾿Επὶ πάντας,” ἔφη ὁ Ζεύς, “καὶ πάντες μετεχόντων· οὐ γὰρ ἂν 

γένοιντο πόλεις, εἰ ὀλίγοι αὐτῶν μετέχοιεν ὥσπερ ἄλλων τε-

χνῶν· καὶ νόμον γε θὲς παρ' ἐμοῦ τὸν μὴ δυνάμενον αἰδοῦς καὶ 

δίκης μετέχειν κτείνειν ὡς νόσον πόλεως.” 

οὕτω δή, ὦ Σώκρατες, καὶ διὰ ταῦτα οἵ τε ἄλλοι καὶ ᾿Αθηναῖοι, 

ὅταν μὲν περὶ ἀρετῆς τεκτονικῆς ᾖ λόγος ἢ ἄλλης τινὸς δημι-
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ουργικῆς, ὀλίγοις οἴονται μετεῖναι συμβουλῆς, καὶ ἐάν τις ἐκτὸς 

ὢν τῶν ὀλίγων συμβουλεύῃ, οὐκ ἀνέχονται, ὡς σὺ φῄς 

–εἰκότως, ὡς ἐγώ φημι– 

ὅταν δὲ εἰς συμβουλὴν πολιτικῆς ἀρετῆς ἴωσιν, ἣν δεῖ διὰ δικαι-

οσύνης πᾶσαν ἰέναι καὶ σωφροσύνης, εἰκότως ἅπαντος ἀνδρὸς 

ἀνέχονται, ὡς παντὶ προσῆκον ταύτης γε μετέχειν τῆς ἀρετῆς ἢ 

μὴ εἶναι πόλεις. αὕτη, ὦ Σώκρατες, τούτου αἰτία.  
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Μετάφραση : 

Και επειδή ο άνθρωπος είχε συµµετοχή στο θεϊκό κλήρο, πρώτα µόνος 

από τα ζώα πίστεψε στους θεούς, εξαιτίας της συγγένειας µε το θεό, και 

προσπάθησε να καθιερώσει ναούς και αγάλµατα θεών. Έπειτα γρήγορα 

δηµιούργησε (άρθρωσε) µε την τέχνη γλώσσα και λέξεις και βρήκε κατοικίες 

και ρούχα και παπούτσια και στρώµατα και τροφές από τη γη έτσι, λοιπόν, 

εφοδιασµένοι οι άνθρωποι αρχικά κατοικούσαν διασκορπισµένοι, πόλεις όµως 

δεν υπήρχαν. Καταστρεφόταν, λοιπόν από τα θηρία επειδή ήταν από κάθε 

πλευρά πιο ανίσχυροι απ’ αυτά και οι τεχνικές γνώσεις ήταν ένας καλός 

βοηθός τους για την τροφή τους (για να βρίσκουν την τροφή τους), αλλά 

ανεπαρκής για τον πόλεµο µε τα θηρία. Γιατί δεν είχαν ακόµη πολιτική 

επιστήµη και οργάνωση, της οποίας µέρος (είναι) η πολεµική. Επιδίωκαν, 

λοιπόν, να συγκεντρώνονται και να εξασφαλίζουν  τη σωτηρία τους κτίζοντας 

πόλεις. Κάθε φορά, λοιπόν, που συγκεντρωνόταν µαζί αδικούσαν ο ένας τον 

άλλο επειδή δεν είχαν την πολιτική τέχνη ώστε πάλι διασκορπιζόµενοι 

καταστρέφονταν. Ο ∆ίας, λοιπόν, επειδή φοβήθηκε για το γένος µας, µήπως 

χαθεί εντελώς, στέλνει τον Ερµή για να φέρει στους ανθρώπους το σεβασµό 

και τη δικαιοσύνη για να υπάρχουν ευταξία και στενοί δεσµοί των πόλεων, 

που να τις συνδέουν µε φιλία. Ρωτάει, λοιπό, ο Ερµής το ∆ία µε ποιον τέλος 

πάντων τρόπο να δώσει στους ανθρώπους τη δικαιοσύνη και το σεβασµό. 

Ποιο από τα δύο, όπως έχουν µοιραστεί οι τέχνες έτσι να µοιράσω και αυτές, 

και έχουν µοιραστεί µε τον ακόλουθο τρόπο : ένας που κατέχει την ιατρική 

είναι αρκετός για πολλούς άπειρους, (όµοια) και οι άλλοι τεχνίτες. Έτσι, 

λοιπόν, να εγκαταστήσω µέσα στους ανθρώπους και τη δικαιοσύνη και το 

σεβασµό ή να τις µοιράσω σε όλους; Σε όλους, είπε ο ∆ίας, και να µετέχουν 

όλοι. ∆ιότι δεν είναι δυνατόν να γίνουν πόλεις αν έχουν µερίδιο σ’ αυτές λίγοι, 

όπως ακριβώς σε άλλες τέχνες. Και βάλε ένα νόµο από µένα, να θανατώνουν 

σαν αρρώστια της πόλης αυτόν που δεν µπορεί να έχει µερίδιο στο σεβασµό 

και τη δικαιοσύνη. Έτσι, λοιπόν, Σωκράτη και γι’ αυτούς τους λόγους και οι 

άλλοι και οι Αθηναίοι, όταν γίνεται λόγος για την αρχιτεκτονική ικανότητα ή 

για κάποια άλλη τεχνική νοµίζουν ότι λίγοι έχουν το δικαίωµα συµβουλής, και 

αν κάποιος που είναι έξω από τους λίγους επιχειρεί να δίνει συµβουλές, δεν 

τον δέχονται, καθώς εσύ λες. Με το δίκιο τους (δεν τον δέχονται), όπως εγώ 

ισχυρίζοµαι. Όταν όµως έρχονται για συµβουλές για την πολιτική αρετή, η 

οποία πρέπει να κινείται στο σύνολο της µέσα από τη δικαιοσύνη και τη 

σωφροσύνη, δίκαια δέχονται κάθε άνδρα, µε την ιδέα ότι ταιριάζει στον 

καθένα να έχει µερίδιο σ’ αυτήν την αρετή, αλλιώς να µην υπάρχουν πόλεις. 

Αυτή, Σωκράτη, (είναι) η αιτία αυτού του πράγµατος. 
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Πραγµατολογικά σχόλια : 

 

«Ποιο γενικό συµπέρασµα συνάγουµε ως προς την καθολικότητα και 

την αναγκαιότητα της πολιτικής αρετής;»Ο Πρωταγόρας µε την αναφορά 

και την ερµηνεία του µύθου δέχεται και αιτιολογεί την καθολικότητα και την 

αναγκαιότητα της αρετής, δεν αποδεικνύει ακόµη ότι αυτή είναι διδακτή. 

Το ότι οι Αθηναίοι έχουν την αρετή δε σηµαίνει ότι δεν είναι διδακτή, αλλά ότι 

είναι αναγκαίο να την έχουν όλοι έτσι κι αλλιώς, γιατί αυτό αποτελεί την 

πρωταρχική προϋπόθεση για την ύπαρξη της πόλης. Η πολιτική αρετή δόθηκε 

στον άνθρωπο αργότερα, αφού είχε αρχίσει η πολιτισµική του πορεία, και όχι 

ταυτόχρονα µε τη δηµιουργία του, εποµένως δεν είναι έµφυτη-και αυτό ίσως 

δηλώνει ότι είναι διδακτή. 
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Κριτήριο αξιολόγησης : 

1. ποιο είναι το θέµα του κεφαλαίου; (προφορικά) 

2. αφηγηθείτε µε λίγα λόγια (τη συνέχεια) του µύθου. (προφορικά) 

3. «θείας µετέσχε µοίρας» : µε ποιο τρόπο συµµετείχε ο άνθρωπος στη 

µοίρα, στο µερίδιο των Θεών; (προφορικά) 

4. ποια στάδια εξέλιξης πέρασε ο άνθρωπος σύµφωνα µε το µύθο; Ποια τα 

χαρακτηριστικά του καθενός; 

Απάντηση : σύµφωνα µε το µύθο µπορούµε να διακρίνουµε τρεις φάσεις : 

���� η πρώτη είναι η φάση του Επιµηθέα, κατά την οποία συντελείται ο 

βιολογικός σχηµατισµός του ανθρώπου 

���� η δεύτερη είναι η φράση του Προµηθέα, κατά την οποία 

πραγµατοποιείται η γέννεση των τεχνών και σχηµατίζονται οι 

πρώτες κοινωνίες. Κατά τη φάση αυτή δηµιουργούνται οι 

προϋποθέσεις για την επιβίωση του ανθρώπου και την προσαρµογή 

του στο φυσικό περιβάλλον, το έδαφος και το κλίµα 

���� η τρίτη είναι η φάση του σχηµατισµού των πόλεων. Κατά τη φάση 

αυτή σχηµατίζονται οι «πόλεις», ευρύτεροι οικισµοί που διέπονται 

από ξεχωριστούς νόµους και έχουν ξεχωριστή πολιτική εξουσία. 

Όσοι συµµετέχουν στην άσκησή της ονοµάζονται πολίτες. Κατά τη 

φάση αυτή οι άνθρωποι δέχονται κοινές ηθικές αξίες, την «αιδώ» 

και τη «δίκη». Έτσι οι κοινωνικοί ανταγωνισµοί περιορίζονται και 

δεν έχουν ως αποτέλεσµα την αλληλοεξόντωση των ανθρώπων. 

5. τι είχαν επιτύχει και σε ποιο στάδιο εξέλιξης είχαν φτάσει οι άνθρωποι 

πριν τη δηµιουργία πόλεων; (προφορικά) 

6. ποια άποψη εκφράζει για τη γλώσσα ο Πρωταγόρας; Να την αξιολογήσετε 

σε σύγκριση µε την αρχαία παράδοση και τη σύγχρονη γλωσσολογία. 

(προφορικά) 

7. «Ἐπειδή δε ὁ ἄνθρωπος θείας µετέσχε µοίρας, πρῶτον …και ἀγάλµατα 

θεῶν» : ο Πρωταγόρας φαίνεται ότι δέχεται ότι το θρησκευτικό 

συναίσθηµα είναι έµφυτο. Πώς εξηγείται η άποψη αυτή, αν τη 

συσχετίσουµε µε τις γενικότερες περί των θεών απόψεις του; 

8. ποια προβλήµατα αντιµετώπιζαν οι άνθρωποι όταν ζούσαν 

διασκορπισµένοι; (γραπτά) 

9. η «πολεµική» τέχνη παρουσιάζεται ως µέρος της πολιτικής. Πώς 

εξηγείται αυτό κατά τη γνώµη σας; (γραπτά) 

10. «Ἐζήτουν δη ἀθροίζεσθαι και  σῴζεσθαι κτίζοντες πόλεις» : να 

συγκρίνετε την άποψη του Πρωταγόρα µε αυτή του Αριστοτέλη «ὁ 

ἄνθρωπος φύσει ζῷον πολιτικόν». (γραπτά) 

11. ποια προβλήµατα αντιµετώπιζαν οι άνθρωποι στις πόλεις και που 

οφείλονταν; (προφορικά) 
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12. η λέξη «πόλις» επαναλαµβάνεται στο κείµενο πέντε φορές. Τι 

δηλώνεται, κατά τη γνώµη σας, µε την επανάληψη αυτή; 

Απάντηση : στο συγκεκριµένο απόσπασµα της ρήσης του Πρωταγόρα 

αξιοσηµείωτη είναι η επανάληψη της λέξης πόλη πέντε φορές, γεγονός που 

εξάρει τη σηµασία της ως ανώτερης κοινωνικής µονάδας. Πράγµατι, στην 

αρχαιότητα η πόλη αναδείχτηκε σε εστία δηµοκρατικής, κοινωνικής και 

πνευµατικής ζωής και θερµοκήπιο καλλιέργειας ανθρώπων µε αληθινή αρετή, 

υψηλό ήθος και ανώτερο φρόνηµα. 

Η ωφελιµότητά της σχετίζεται άµεσα και µε τα αίτια της δηµιουργίας της : 

η έµφυτη κοινωνικότητα του ανθρώπου, η ανάγκη συναισθηµατικής κάλυψης 

και η ανάγκη ταύτισης µε την οµάδα, η ανάγκη αλληλοβοήθειας και 

συνεργασίας και η έλλειψη αυτάρκειας. 

Σχετικά µε τη σηµασιολογική της αξία θα µπορούσαµε να αναφέρουµε ότι 

κοινωνικοποιεί το άτοµο αναπτύσσοντας τις αρχές της συλλογικότητας, της 

αλληλεγγύης, του σεβασµού και της κατάκτησης εµπιστοσύνης. Συγχρόνως 

προάγει τη δικαιοσύνη και την αξία των νόµων εθίζοντας το άτοµο στην 

αυτοπειθαρχία, τον αυτοσεβασµό και την υπευθυνότητα. ∆ιαπαιδαγωγεί 

εξάλλου µε βάση τις αρχές της δηµοκρατίας, της ελευθερίας και της 

αυτοδιάθεσης της ανθρώπινης προσωπικότητας. Συµπερασµατικά, η πόλις, η 

κοινωνία από την αρχαιότητα ως σήµερα αποτέλεσε τον οικοδοµιαίο λίθο του 

πολιτισµού. 

13. ποιος παρεµβαίνει, κατά το µύθο του Πρωταγόρα, για να σώσει τους 

ανθρώπους και µε ποιο τρόπο; (προφορικά) 

14. «αἰδώς, δίκη» : ποιο είναι το περιεχόµενο καθεµιάς έννοιας; Γιατί 

θεωρούνται «πόλεων κόσµοι τε και δεσµοί φιλίας συναγωγοί»; 

(προφορικά) 

15. ποια απορία διατυπώνει ο Ερµής και πώς του απαντά ο Ζεύς; Σε ποιο 

σηµείο του κειµένου γίνεται αναφορά στον καταµερισµό της εργασίας; 

Ποια σηµασία του αποδίδει ο Πρωταγόρας για την εξέλιξη του πολιτισµού 

και γιατί η πολιτική δεν µπορούσε να περιλαµβάνεται στον καταµερισµό 

αυτό; «Οὐ γάρ ἄν γένοιντο πόλεις, εἰ ὀλίγοι αὐτῶν µετέχοιεν» : η άποψη 

αυτή αναφέρεται µόνο σε δηµοκρατικά πολιτεύµατα ή σε όλα; (να 
απαντήσετε στα πρώτα ζητούµενα) 

Απάντηση (στο τελευταίο ζητούµενο) : δε γίνεται άµεση διάκριση για το αν η 

απάντηση του ∆ία σχετικά µε την αναγκαιότητα της καθολικής συµµετοχής 

στην αιδώ και τη δίκη αφορά δηµοκρατικά και µη πολιτεύµατα. Φαίνεται όµως 

ότι ο Πρωταγόρας δέχεται ότι το δηµοκρατικό πολίτευµα της Αθήνας είναι 

αυτό που ανταποκρίνεται περισσότερο  στις ανάγκες µιας πολιτιστικά 

προηγµένης κοινωνίας. Εξάλλου, η αιδώς και η δίκη εκδηλώνονται µόνο µέσα 

στην κοινωνική ζωή και βρίσκουν την πλήρη έκφρασή τους σε µια 

δηµοκρατούµενη  και ευνοµούµενη κοινωνία. Υπάρχει βέβαια η έµφυτη 
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προδιάθεση του ανθρώπου για συµµετοχή στην πολιτική αρετή και ισοµοιρία 

της πολιτικής που χρειάζεται όµως το κατάλληλο έδαφος της δηµοκρατικής 

κοινωνίας για να αναπτυχθεί 

16. ποιο στάδιο στην εξελικτική πορεία του ανθρώπου εκπροσωπεί η 

πολιτική τέχνη και πώς συντελείται το πέρασµα σ’ αυτό; (γραπτά) 

17. «και νόµον θές….πόλεως» : πώς εξηγείται η ανάγκη νόµου για την 

τιµωρία όποιου δε µετέχει στην αιδώ και τη δίκη, αφού αυτές µοιράστηκαν 

σ’ όλους; 

Απάντηση : ο ∆ίας δεν µπόρεσε να εξασφαλίσει την καθολικότητα των δυο 

αρετών σ’ όλους τους ανθρώπους, µια και δεν αποτελούσαν µέρος της 

αρχικής τους φύσης. Αν αφαιρέσουµε το περίβληµα του µύθου, γίνεται 

εµφανές ότι το θέσπισµα, ο νόµος αυτός ήταν έργο του χρόνου, της πικρής 

πείρας και της ανάγκης. Ενισχύει τη θέση ότι όλοι πρέπει να έχουν 

συµµετοχή στην αρετή. 

Γενικότερα, οι νόµοι προέκυψαν από την ανάγκη της αρµονικής 

κοινωνικής συµβίωσης. Προκειµένου να ευηµερήσουν άτοµα και σύνολο, 

έπρεπε να θεσπιστούν  κάποιες θεµελιώδεις και απαράγραπτες αρχές 

δικαίου, ώστε να αποτραπούν οι αυθαιρεσίες που ελλοχεύουν στην ανθρώπινη 

πράξη. Από την άλλη, οι νόµοι ηθικοποιούν τον άνθρωπο, αφού ρυθµίζουν τη 

συµπεριφορά του και την οριοθετούν καθιστώντας τον κοινωνό της 

δικαιοσύνης. 

18. «κτείνειν ὡς νόσον τῆς πόλεως» : πώς κρίνετε το µέτρο αυτό; 

(προφορικά) 

19. η αιδώς και η δίκη δεν είναι έµφυτα στον άνθρωπο, κατανέµονται σε 

όλους µεν αλλά σε µεταγενέστερο στάδιο. Ποια σηµασία έχει η θέση αυτή 

για τη διδασκαλία της αρετής που επαγγέλεται ο Πρωταγόρας; (γραπτά) 

20. «οὓτω δή, ὦ Σώκρατες,…αἰτία» : σε ποιο επιχείρηµα του Σωκράτη 

απαντά ο Πρωταγόρας και ποια στάση τηρεί απέναντι στο αθηναϊκό 

πολίτευµα; 

Απάντηση : µε τα παραπάνω λόγια ο Πρωταγόρας ανταπαντά στο επιχείρηµα 

που είχε διατυπώσει προηγουµένως ο Σωκράτης, σύµφωνα µε το οποίο, την 

πολιτική αρετή την έχουν όλοι και εποµένως αυτή δε διδάσκεται. 

Συγκεκριµένα, είχε αναφέρει ότι επειδή λίγοι είναι ειδικοί να δώσουν 

συµβουλές για θέµατα σχετικά µε τις διάφορες τέχνες, οι Αθηναίοι δε 

δέχονται τις συµβουλές άλλων, µη ειδικών και τους αποδοκιµάζουν. Αν, 

όµως, πρόκειται για ζήτηµα πολιτικό, µπορεί να εκφέρει γνώµη 

οποιοσδήποτε, γιατί όλοι θεωρούνται αρµόδιοι. Ο Πρωταγόρας µετά την 

εξιστόρηση του µύθου, επαναλαµβάνει το παράδειγµα του Σωκράτη µε τους 

Αθηναίους, για να συµφωνήσει µε όσα εκείνος είπε και κυρίως, για να το 

ερµηνεύσει διαφορετικά. Το δικαίωµα να εκφέρουν όλοι άποψη είναι νόµιµο, 

αφού οι αιδώς και η δίκη – βασικές συνιστώσες της πολιτικής αρετής – είναι 
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κτήµα όλων, ειδεµή δε θα µπορούσαν να συσταθούν πόλεις ο Πρωταγόρας 

εκφράζει µια αντιτεχνοκρατική αντίληψη για την πολιτική, επιδοκιµάζει το 

αθηναϊκό πολίτευµα και ιδίως το δικαίωµα  ισηγορίας. 

Συµπερασµατικά, η πολιτική αρετή αναφέρεται ως γνώρισµα όλων των 

δηµοκρατικών πολιτών, αφού δόθηκε από το ∆ία σε όλους ανεξαιρέτως τους 

ανθρώπους. Ωστόσο, χρειάζεται να επισηµάνουµε ότι µέχρι σ’ αυτό το σηµείο 

ο Πρωταγόρας έχει αιτιολογήσει την καθολικότητα της πολιτικής αρετής, δεν 

έχει όµως ακόµη αποδείξει ότι αυτή είναι διδακτή. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  5Η 

 

Η πολιτική αρετή ως κοινή και φυσική ιδιότητα όλων των ανθρώπων 

 ῞Ινα δὲ μὴ οἴῃ ἀπατᾶσθαι ὡς τῷ ὄντι ἡγοῦνται πάντες ἄνθρω-

ποι πάντα ἄνδρα μετέχειν δικαιοσύνης τε καὶ τῆς ἄλλης πολιτι-

κῆς ἀρετῆς, τόδε αὖ λαβὲ τεκμήριον. ἐν γὰρ ταῖς ἄλλαις ἀρε-

ταῖς, ὥσπερ σὺ λέγεις, ἐάν τις φῇ ἀγαθὸς αὐλητὴς εἶναι, ἢ ἄλ-

λην ἡντινοῦν τέχνην ἣν μή ἐστιν, ἢ καταγελῶσιν ἢ χαλεπαί-

νουσιν, καὶ οἱ οἰκεῖοι προσιόντες νουθετοῦσιν ὡς μαινόμενον· 

ἐν δὲ δικαιοσύνῃ καὶ ἐν τῇ ἄλλῃ πολιτικῇ ἀρετῇ, ἐάν τινα καὶ εἰ-

δῶσιν ὅτι ἄδικός ἐστιν, ἐὰν οὗτος αὐτὸς καθ' αὑτοῦ τἀληθῆ λέ-

γῃ ἐναντίον πολλῶν, ὃ ἐκεῖ σωφροσύνην ἡγοῦντο εἶναι, τἀληθῆ 

λέγειν, ἐνταῦθα μανίαν, καί φασιν πάντας δεῖν φάναι εἶναι δι-

καίους, ἐάντε ὦσιν ἐάντε μή, ἢ μαίνεσθαι τὸν μὴ προσποιούμε-

νον [δικαιοσύνην]·  

ὡς ἀναγκαῖον οὐδένα ὅντιν' οὐχὶ ἁμῶς γέ πως μετέχειν αὐτῆς, 

ἢ μὴ εἶναι ἐν ἀνθρώποις.   

 

     ῞Οτι μὲν οὖν πάντ' ἄνδρα εἰκότως ἀποδέχονται περὶ ταύτης 

τῆς ἀρετῆς σύμβουλον διὰ τὸ ἡγεῖσθαι παντὶ μετεῖναι αὐτῆς, 

ταῦτα λέγω· ὅτι δὲ αὐτὴν οὐ φύσει ἡγοῦνται εἶναι οὐδ' ἀπὸ τοῦ 

αὐτομάτου, ἀλλὰ διδακτόν τε καὶ ἐξ ἐπιμελείας παραγίγνεσθαι 

ᾧ ἂν παραγίγνηται, τοῦτό σοι μετὰ τοῦτο πειράσομαι ἀποδεῖ-

ξαι. ὅσα γὰρ ἡγοῦνται ἀλλήλους κακὰ ἔχειν ἄνθρωποι φύσει ἢ 

τύχῃ, οὐδεὶς θυμοῦται οὐδὲ νουθετεῖ οὐδὲ διδάσκει οὐδὲ κολά-

ζει τοὺς ταῦτα ἔχοντας, ἵνα μὴ τοιοῦτοι ὦσιν, ἀλλ' ἐλεοῦσιν· οἷ-

ον τοὺς αἰσχροὺς ἢ σμικροὺς ἢ ἀσθενεῖς τίς οὕτως ἀνόητος ὥ-

στε τι τούτων ἐπιχειρεῖν ποιεῖν; ταῦτα μὲν γὰρ οἶμαι ἴσασιν ὅτι 

φύσει τε καὶ τύχῃ τοῖς ἀνθρώποις γίγνεται, τὰ καλὰ καὶ τἀνα-

ντία τούτοις· ὅσα δὲ ἐξ ἐπιμελείας καὶ ἀσκήσεως καὶ διδαχῆς οἴ-

ονται γίγνεσθαι ἀγαθὰ ἀνθρώποις, ἐάν τις ταῦτα μὴ ἔχῃ, ἀλλὰ 

τἀναντία τούτων κακά, ἐπὶ τούτοις που οἵ τε θυμοὶ γίγνονται 

καὶ αἱ κολάσεις καὶ αἱ νουθετήσεις. ὧν ἐστιν ἓν καὶ ἡ ἀδικία καὶ 

ἡ ἀσέβεια καὶ συλλήβδην πᾶν τὸ ἐναντίον τῆς πολιτικῆς ἀρε-

τῆς· 
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Μετάφραση : 

Και για να µη νοµίζεις πως εξαπατάσαι ότι πραγµατικά όλοι οι άνθρωποι 

θεωρούν πως κάθε άντρας µετέχει στη δικαιοσύνη και στην άλλη πολιτική 

αρετή πάρε το εξής ως απόδειξη. Γιατί στις άλλες ικανότητες, όπως ακριβώς 

εσύ λες, εάν κάποιος ισχυρίζεται ότι είναι καλός αυλητής, ή σε άλλη 

οποιαδήποτε τέχνη, στην οποία όµως δεν είναι, ή γελούν σε βάρος του ή 

οργίζονται και οι δικοί του πλησιάζοντάς τον τον συµβουλεύουν σαν να είναι 

τρελός. Στη δικαιοσύνη, όπως και στην άλλη πολιτική αρετή, µολονότι ξέρουν 

για κάποιον ότι είναι άδικος, εάν αυτός ο ίδιος λέει την αλήθεια κατά του 

εαυτού του µπροστά σε όλους, πράγµα το οποίο θεωρούσαν ότι είναι 

σωφροσύνη  (το να λέει δηλαδή κανείς την αλήθεια), στην πρώτη περίπτωση, 

στη δεύτερη περίπτωση το θεωρούν τρέλα και ισχυρίζονται ότι όλοι πρέπει 

να λένε ότι είναι δίκαιοι, είτε είναι είτε όχι, διαφορετικά (λένε) ότι είναι 

τρελός αυτός που δεν προσποιείται ότι κατέχει τη δικαιοσύνη, µε την ιδέα ότι 

είναι αναγκαίο ο καθένας να µετέχει κατ’ αυτόν τον τρόπο σ’ αυτήν, 

διαφορετικά (είναι αναγκαίο) να µη συγκαταλέγεται µεταξύ των ανθρώπων. 

Ότι, λοιπόν, εύλογα δέχονται κάθε άνθρωπο σύµβουλο γι’ αυτή την αρετή, 

επειδή πιστεύουν ότι όλοι µετέχουν σ’ αυτή, αυτά φέρνω ως επιχειρήµατα. 

Ότι όµως νοµίζουν ότι αυτή είναι έµφυτη ούτε από τύχη, αλλά ότι µπορεί να 

διδαχτεί και ότι κατακτάται ύστερα από φροντίδες σε όποιον επέρχεται, αυτό 

θα προσπαθήσω να σου αποδείξω στη συνέχεια. Γιατί όσα κακά νοµίζουν οι 

άνθρωποι ότι έχουν ο ένας για τον άλλο από τη φύση ή την τύχη, κανείς δεν 

οργίζεται ούτε συµβουλεύει ούτε διδάσκει ούτε αναχαιτίζει όσους έχουν αυτά, 

για να µην είναι τέτοιοι, αλλά τους λυπούνται. Για παράδειγµα τους άσχηµους 

ή µικρόσωµους ή ασθενικούς ποιος είναι τόσος ανόητος ώστε να προσπαθεί 

να τους κάνει κάτι απ’ αυτά; Γιατί ξέρουν, νοµίζω, ότι αυτά συµβαίνουν στους 

ανθρώπους από τη φύση και την τύχη, δηλαδή οι καλές ιδιότητες και οι 

αντίθετες τους. Όσα όµως καλά νοµίζουν ότι συµβαίνουν στους ανθρώπους 

µε φροντίδα και άσκηση και διδασκαλία, εάν κάποιος δεν έχει αυτά, αλλά τα 

αντίθετά τους κακά, σ’ αυτές τις περιπτώσεις υποθέτω συµβαίνουν και οι 

θυµοί και οι τιµωρίες και οι συµβουλές. Μια απ’ αυτές τις κακές ιδιότητες 

είναι και η αδικία και η ασέβεια και γενικά καθετί το αντίθετο στην πολιτική 

αρετή. 
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Πραγµατολογικά σχόλια : 

 

Πώς αποδεικνύει την καθολικότητα της αρετής: Ο Αβδηρίτης ξεκινά τη 

συλλογιστική του πορεία µε την αποδεικτέα θέση (που θα πρέπει να εννοηθεί 

και ως συµπέρασµα):  ηγούνται πάντες άνθρωποι πάντα άνδρα µετέχειν 
δικαιοσύνης τε και της άλλης πολιτικής αρετής, ενώ τη θέση του αυτή θα τη 

στηρίξουν δύο φράσεις: α. πάντας δειν φάναι είναι δικαίους και β. αναγκαίον 
ουδένα όντιν΄ουχί αµώς γέ πως µετέχειν αυτής.  Σύµφωνα µε το σοφιστή, το 

να είναι κανείς δίκαιος είναι όρος αναγκαίος της ανθρώπινης ύπαρξης και της 

συµµετοχής του στην κοινωνική ζωή. Και αυτό εξηγείται από το µοίρασµα της 

αιδούς και της δίκης σε όλους τους ανθρώπους (σύµφωνα µε το µύθο).Κριτική 

του τεκµηρίου: ∆εν µπορούµε να πούµε: «όλοι έχουν πολιτική αρετή, επειδή 
όλοι πρέπει να ισχυρίζονται πως είναι δίκαιοι και επειδή είναι αναγκαίο να 
έχουν όλοι µερίδιο σ’ αυτήν». Το ζητούµενο είναι τι συµβαίνει και όχι τι 

πρέπει να συµβαίνει. Είναι δεοντολογική η διατύπωση (όχι αποφαντική, 

δεδοµένη άποψη), δίχως αποδεικτική ισχύ.  

Ποια είναι η πρώτη απόδειξη για το διδακτό της αρετής: Ο Αβδηρίτης 

ξεκινά τη συλλογιστική του πορεία και πάλι µε την αποδεικτική θέση: «ότι δε 
αυτήν…πειράσοµαι αποδείξαι». ∆ηλαδή: «θα σου αποδείξω ότι η αρετή 
θεωρείται διδακτή». Την απόδειξη αυτή τη δίνει ο Πρωταγόρας 

κατατάσσοντας τα γνωρίσµατα των ανθρώπων (προτερήµατα ή ελαττώµατα) 

σε δύο κατηγορίες:α. στα φυσικά (είτε θετικά είτε αρνητικά είναι, ο άνθρωπος 

δεν µπορεί να επέµβει «αυτά τα µειονεκτήµατα δε διορθώνονται και 
λυπόµαστε εκείνους που τα έχουν») και β. στα επίκτητα γι’ αυτά τα 
ελαττώµατα θυµώνουµε και, για να διορθωθούν, τιµωρούµε και νουθετούµε 
όσους τα έχουν, δηλαδή εφαρµόζουµε µεθόδους διδασκαλίας και µάθησης». 
Κριτική της απόδειξης: α. Η απόδειξη του σοφιστή δεν είναι πειστική, επειδή 

η αποδεικτέα θέση χρησιµοποιείται παράλληλα και ως αποδεικτικό 

επιχείρηµα. ∆ηλαδή η βασική φράση που χρησιµοποιείται για την απόδειξη 

του διδακτού της αρετής (όσα δε εξ επιµελείας και ασκήσεως και διδαχης 
οίονται γίγνεσθαι αγαθά ανθρώποις) είναι η ίδια η αποδεικτέα θέση (πρέπει 

να αποδειχθεί αυτό ακριβώς: ότι αυτά τα όσα (=οι επιµέρους αρετές) εξ 
επιµελείας και ασκήσεως και διδαχης γίγνονται  ανθρώποις):λήψις του 

ζητουµένου. 
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Κριτήριο αξιολόγησης : 

 

1. να δώσετε έναν δικό σας τίτλο στο κεφάλαιο. (προφορικά) 

2. να γράψετε µε λίγα λόγια το περιεχόµενο του κεφαλαίου  (προφορικά) 

3. από πού προέρχεται, σύµφωνα µε τον Πρωταγόρα, η πολιτική αρετή; 

Απάντηση : σε όλο το λόγο του ο Πρωταγόρας είναι υπέρµαχος του διδακτού 

της πολιτικής αρετής. Στη συγκεκριµένη ενότητα αναφέρει πως οι αρετές, 

µεταξύ των οποίων και η πολιτική αρετή, δεν προέρχονται από την τύχη ή τη 

φύση, αλλά αποκτώνται µε την επιµέλεια, την άσκηση και τη διδασκαλία. 

Προκειµένου να στηρίξει τη θεωρία του φέρνει ως παράδειγµα κάποιον που 

στερείται µιας αρετής και έχει την αντίθετή της, όπως τον άδικο, τον ασεβή. 

Σ’ αυτήν την περίπτωση θυµώνουµε µαζί του, τον τιµωρούµε και τον 

συµβουλεύουµε, προκειµένου να διορθωθεί και να αποκτήσει την αντίστοιχη 

αρετή. Άρα η επιµέλεια, η άσκηση και η διδαχή µε τις οποίες οδηγούµε 

κάποιον στην αρετή, αποτελούν στοιχεία διδασκαλίας. Αυτό σηµαίνει ότι η 

αρετή είναι διδακτή. Γενικότερα, η επιµέλεια, η άσκηση και η διδαχή –

παραλείπεται η τέταρτη, η µίµηση- αποτελούν φορείς αγωγής και παιδείας, 

µέσα για την απόκτηση της αρετής. 

4. ο ∆ίας, έδωσε στους ανθρώπους την αιδώ και τη δίκη. Η πολιτική αρετή 

διδάσκεται. Πώς σχετίζονται οι δυο αυτές θέσεις µεταξύ τους; 

Απάντηση : ο ∆ίας δεν µπόρεσε να εξασφαλίσει την καθολικότητα των δυο 

αρετών στους ανθρώπους, αφού αυτές δεν αποτελούσαν µέρος της αρχικής 

τους φύσης. Χρειάζεται εποµένως η διδασκαλία, προκειµένου ο άνθρωπος να 

κατακτήσει τις δυο βασικές συνιστώσες της πολιτικής αρετής και να ενταχθεί 

οµαλά στο κοινωνικό σύνολο. Η επιµέλεια, η άσκηση και η διδασκαλία 

αποτελούν τις τρεις όψεις της διαδικασίας της αγωγής στην εκπαίδευση, η 

οποία µεταφέρεται στην  απόκτηση της αρετής. Επιπλέον, γίνεται αναφορά 

στην τιµωρία και τη νουθεσία ως ενισχυτικές παραµέτρους της µαθησιακής 

διαδικασίας. Από τη στιγµή, λοιπόν, που η αρετή δόθηκε ως άνωθεν δώρο 

στους ανθρώπους, µόνο µ’ αυτούς τους τρόπους θα µπορούσε να αποκτηθεί. 

5. «οὐ φύσει ἀλλά διδακτόν» : ποιο είναι το νόηµα της διάκρισης αυτής; 

Ποια σχέση έχει µε τη διάκριση φύσης και νόµου των σοφιστών; 

Απάντηση : Α) «οὐ φύσει ἀλλά διδακτόν» : ο Πρωταγόρας ανταπαντά στη 

Σωκρατική θέση ότι η αρετή δεν είναι διδακτή. Πρώτα, αποδεικνύει ότι η 

αρετή δεν είναι έµφυτη ούτε έρχεται από µόνη της. Μέσα απόκτησης της 

πολιτικής αρετής είναι η επιµέλεια, η άσκηση και η διδαχή. Ωστόσο πολλοί 

ισχυρίζονται ότι η θέση αυτή του σοφιστή έρχεται σε αντίφαση µε όσα 

αναφέρει προηγουµένως για τη θεϊκή προέλευση των δώρων του ∆ία στους 

ανθρώπους. Ο Πρωταγόρας όµως δεν αντιφάσκει, απλά διευκρινίζει ότι ο 

θεός δεν έδωσε την αιδώ και τη δίκη ταυτόχρονα στους ανθρώπους µε τη 
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δηµιουργία τους, αλλά εκ των υστέρων. Άρα, η αρετή δεν είναι έµφυτη αλλά 

αποτελεί προϊόν µάθησης. 

Β) συµπλήρωµα στα σχόλια του βοηθήµατος . άρα, η πολιτική αρετή 

εφόσον δεν είναι έµφυτη είναι προϊόν σύµβασης των ανθρώπων και της 

ανάγκης τους να οργανώσουν έναν εύρυθµο συλλογικό βίο. Αυτό 

καταδεικνύεται από το γεγονός ότι  οι άνθρωποι πριν την απόκτηση της 

πολιτικής αρετής ζούσαν διασκορπισµένοι, αδικούσαν ο ένας τον άλλον και 

αλληλοεξοντώνονταν. Χρειάζεται, λοιπόν, ένας παράγοντας που θα ρύθµιζε 

και θα διακανόνιζε τις µεταξύ τους σχέσεις και θα εξασφάλιζε την κοινωνική 

οµαλότητα, η πολιτική αρετή. Η τελευταία µπορεί να δόθηκε «δυνάµει» στους 

ανθρώπους µε την έννοια της δυνατότητας για απόκτηση, αλλά εδραιώθηκε 

µέσα από τη µάθηση, ενώ η παρουσία της υπαγορεύτηκε από την ανθρώπινη 

ανάγκη για κοινωνική ευρυθµία. 

6. ο Πρωταγόρας, για να αποδείξει ότι η αρετή διδάσκεται χρησιµοποιεί δυο 

επιχειρήµατα. Να τα καταγράψετε και να τα αξιολογήσετε. (γραπτά) 

7. συµφωνείτε µε την άποψη του Πρωταγόρα για τα προτερήµατα και τα 

ελαττώµατα του ανθρώπου και την αντιµετώπισή τους; Να αιτιολογήσετε 

την απάντησή σας. (προφορικά) 

8. ποιες είναι οι µορφές αγωγής κατά τον Πρωταγόρα και σε ποια σχέση 

βρίσκονται µεταξύ τους;  (προφορικά) 

9. είναι γνωστό ότι ο άνθρωπος µαθαίνει κατ’ αρχήν µε τη µίµηση. Γιατί, 

κατά τη γνώµη σας, την παραλείπει ο Πρωταγόρας; (γραπτά) 

10. «Ἡγοῦνται πάντες …ἀρετῆς» : πού στηρίζεται το επιχείρηµα του 

Πρωταγόρα και πώς το αξιολογείτε; 

Απάντηση : ο Πρωταγόρας επιχειρεί να αποδείξει ότι η δικαιοσύνη και η 

πολιτική αρετή είναι στοιχεία εγγενή µε την ανθρώπινη ιδιότητα, 

αφορµώµενος από την κοινή πεποίθηση των ανθρώπων ότι µετέχουν σ’ 

αυτές. Εισάγει στη συζήτηση την καθολικότητα της πολιτικής αρετής 

λαµβάνοντας τη ως δεδοµένη και στη συνέχεια προσπαθεί να την αποδείξει 

µε τρόπο εµπειρικό. Άλλωστε, ακολουθεί εµπειρική απόδειξη που αρχίζει µε 

τη λέξη «τεκµήριον». Ο Πρωταγόρας ξεκινά βασισµένος στην κοινή αντίληψη, 

χωρίς όµως να την έχει θεµελιώσει λογικά, αλλά αυτό δε σηµαίνει ότι η θέση 

του στερείται αντικειµενικότητας. 

11. «τεκµήριον» : ο Πρωταγόρας προσκοµίζει µια εµπειρική απόδειξη για 

τη συµµετοχή όλων στην πολιτική αρετή. Ποια είναι αυτή; Γιατί θεωρείται 

τρελός όποιος δέχεται ότι δεν κατέχει τη δικαιοσύνη και την άλλη 

πολιτική αρετή; (γραπτά) 

12. «ἤ µη εἶναι ἐν ἀνθρώποις» : να συγκρίνετε την τιµωρία αυτή µε τη 

θανάτωση που προτάθηκε παραπάνω, στην ενότητα 4. Είναι η κύρωση 

αυτή ελαφρότερη ή όχι και γιατί; (γραπτά) 
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13. ποια είναι τα συστατικά στοιχεία της αρετής και µε ποιο τρόπο τα 

παρουσιάζει ο Πρωταγόρας; (προφορικά) 

14. «πᾶν το ἐναντίον τῆς πολιτικῆς ἀρετῆς» : ποιο πρόβληµα 

δηµιουργείται και τι προοικονοµεί για την εξέλιξη του διαλόγου; 

Απάντηση : µε τη φράση αυτή ο Πρωταγόρας προβάλλει την αρετή ως έννοια 

πολυσύνθετη. Συγκεκριµένα, αναφέρει την αδικία και την ασέβεια ως 

χαρακτηριστικά «εναντία» των επιµέρους αρετών που συνθέτουν την 

πολιτική αρετή. Παραπάνω είχε παρουσιάσει ως βασικές συνιστώσες της τη 

δικαιοσύνη και τη σωφροσύνη. Με τη θέση του αυτή εισάγει ως αντικείµενο 

συζήτησης το αν η αρετή είναι µια και ενιαία ή πολλές, πράγµα το οποίο θα 

αποτελέσει θέµα προβληµατισµού στην επόµενη ενότητα. 

15. η παιδεία αναδεικνύεται σε κινητήρια δύναµη που θα µετατρέψει τον 

άνθρωπο από «δυνάµει» σε «ενεργεία» πολιτικό ον. Να αναλύσετε 

τεκµηριωµένα την άποψη αυτή µε βάση τη συλλογιστική του Πρωταγόρα. 

(γραπτά) 

16. ανάµεσα στις επικρίσεις που διατυπώνονται κατά του Πρωταγόρα, 

είναι ότι, για να απποδείξει το διδακτό της αρετής, καταφεύγει σε 

«σόφισµα λήψεως του ζητουµένου» και ότι αφενός βλέπει την αρετή 

«χρησιµοθηρικά» µε την προοπτική του «πραγµατισµού», αφετέρου, όπως 

την εννοεί, είναι προϊόν της «άκριτης αθεµελίωτης γνώµης των πολλών», 

που αλλάζει ανάλογα µε τον τόπο και την κοινωνική παράδοση. 

Συµφωνείτε µε τις επικρίσεις αυτές ή όχι; Να αναπτύξετε τεκµηριωµένα 

τις απόψεις σας.  (γραπτά) 

17. «κολάζω» : να γράψετε τρία παράγωγα του ρήµατος και να 

σχηµατίσετε µ’ αυτά αντίστοιχες προτάσεις. (γραπτά) 

18. «πειρῶµαι < πεῖρα» να γράψετε δέκα λέξεις, απλές ή σύνθετες µε το 

θέµα της λέξης που σας δίνεται και να χρησιµοποιήσετε τις πέντε απ’ 

αυτές σε σύντοµες φράσεις . (γραπτά) 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  6Η 

Η παιδευτική σηµασία της τιµωρίας ως απόδειξη του διδακτού 

της αρετής 

 

Κείµενο : 

  

ἔνθα δὴ πᾶς παντὶ θυμοῦται καὶ νουθετεῖ, δῆλον ὅτι ὡς ἐξ ἐπι-

μελείας καὶ μαθήσεως κτητῆς οὔσης. εἰ γὰρ ἐθέλεις ἐννοῆσαι 

τὸ κολάζειν, ὦ Σώκρατες, τοὺς ἀδικοῦντας τί ποτε δύναται, αὐ-

τό σε διδάξει ὅτι οἵ γε ἄνθρωποι ἡγοῦνται παρασκευαστὸν εἶ-

ναι ἀρετήν. 

οὐδεὶς γὰρ κολάζει τοὺς ἀδικοῦντας πρὸς τούτῳ τὸν νοῦν ἔχων 

καὶ τούτου ἕνεκα, ὅτι ἠδίκησεν, ὅστις μὴ ὥσπερ θηρίον ἀλογί-

στως τιμωρεῖται· ὁ δὲ μετὰ λόγου ἐπιχειρῶν κολάζειν οὐ τοῦ 

παρεληλυθότος ἕνεκα ἀδικήματος τιμωρεῖται–οὐ γὰρ ἂν τό γε 

πραχθὲν ἀγένητον θείη–ἀλλὰ τοῦ μέλλοντος χάριν, ἵνα μὴ αὖ-

θις ἀδικήσῃ μήτε αὐτὸς οὗτος μήτε ἄλλος ὁ τοῦτον ἰδὼν κολα-

σθέντα. καὶ τοιαύτην διάνοιαν ἔχων διανοεῖται παιδευτὴν εἶναι 

ἀρετήν· ἀποτροπῆς γοῦν ἕνεκα κολάζει. 

ταύτην οὖν τὴν δόξαν πάντες ἔχουσιν ὅσοιπερ τιμωροῦνται καὶ 

ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ. τιμωροῦνται δὲ καὶ κολάζονται οἵ τε ἄλλοι ἄν-

θρωποι οὓς ἂν οἴωνται ἀδικεῖν, καὶ οὐχ ἥκιστα ᾿Αθηναῖοι οἱ σοὶ 

πολῖται· 

 

ὥστε κατὰ τοῦτον τὸν λόγον καὶ ᾿Αθηναῖοί εἰσι τῶν ἡγουμένων 

παρασκευαστὸν εἶναι καὶ διδακτὸν ἀρετήν. ὡς μὲν οὖν εἰκότως 

ἀποδέχονται οἱ σοὶ πολῖται καὶ χαλκέως καὶ σκυτοτόμου συμ-

βουλεύοντος τὰ πολιτικά, καὶ ὅτι διδακτὸν καὶ παρασκευαστὸν 

ἡγοῦνται ἀρετήν, ἀποδέδεικταί σοι, ὦ Σώκρατες, ἱκανῶς, ὥς γέ 

μοι φαίνεται.  
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Μετάφραση : 

Σ’ αυτήν λοιπόν την περίπτωση ο καθένας θυµώνει µε τον καθένα και τον 

συµβουλεύει, επειδή κατά τη γνώµη του η αρετή αποκτιέται ολοφάνερα µε 

επιµέλεια και µάθηση. Αν πράγµατι θέλεις, Σωκράτη, να καταλάβεις τι τάχα 

σηµαίνει το να τιµωρεί κανείς αυτούς που αδικούν, αυτό το ίδιο θα σε διδάξει 

ότι οι άνθρωποι βέβαια πιστεύουν πως η αρετή είναι κάτι που µπορεί να 

αποκτηθεί. Γιατί κανένας δεν τιµωρεί όσους αδικούν έχοντας το νου του σ’ 

αυτό και εξαιτίας αυτού, δηλαδή εξαιτίας του ότι διέπραξε ένα αδίκηµα, εκτός 

αν κάποιος εκδικείται ασυλλόγιστα, όπως ακριβώς ένα θηρίο. Κι αυτός που 

επιχειρεί να τιµωρεί σύµφωνα προς τη λογική δεν παίρνει εκδίκηση για το 

αδίκηµα που έχει διαπραχθεί στο παρελθόν – γιατί δεν µπορεί να κάνει αυτό 

που έγινε να µην έχει γίνει – αλλά για το µέλλον, δηλαδή για να µην αδικήσει 

πάλι ούτε αυτός ο ίδιος ούτε άλλος που είδε ότι αυτός τιµωρήθηκε. Και 

επειδή έχει τέτοια σκέψη πιστεύει ότι είναι δυνατό να διδαχτεί η αρετή. 

Οπωσδήποτε τιµωρεί για να αποτραπεί στο µέλλον επανάληψη της αδικίας. 

Αυτή, λοιπόν, τη γνώµη έχουν όλοι όσοι ακριβώς τιµωρούν και στην ιδιωτική 

και στη δηµόσια ζωή. Τιµωρούν και για εκδίκηση και για σωφρονισµό όποιους 

νοµίζουν ότι αδικούν και οι άλλοι άνθρωποι και προπαντός οι Αθηναίοι, οι 

συµπολίτες σου. Συνεπώς, σύµφωνα µε αυτό το συλλογισµό και οι Αθηναίοι 

είναι απ’ αυτούς που πιστεύουν πως η αρετή µπορεί να αποκτηθεί και να 

διδαχτεί. Ότι λοιπόν εύλογα δέχονται οι συµπολίτες σου και το χαλκιά και τον 

τσαγκάρη να συµβουλεύει για τα πολιτικά και ότι νοµίζουν πως η αρετή 

µπορεί να διδαχτεί και να αποκτηθεί, Σωκράτη, σου το έχω αποδείξει 

επαρκώς, όπως τουλάχιστον µου φαίνεται. 

 

 

 

Πραγµατολογικά σχόλια : 

«Κριτική απόψεων του σοφιστή»: η γνώµη του ήταν πρωτοποριακή και 

κατεξοχήν  ρηξικέλευθη σε µια εποχή, όπου ο σκοπός της ποινής ήταν η 

εκδίκηση (ικανοποίηση του παθόντος ή των συγγενών του θύµατος) και 

ανταπόδοση στο αδίκηµα. ∆εν αναλύει την ουσία της αρετής, δε δίνει τον 

ορισµό της, προκειµένου να καταλήξει αν είναι ή όχι διδακτή. Καταφεύγει στο 

σόφισµα της «λήψεως του αιτουµένου» χρησιµοποιεί δηλαδή ως επιχείρηµα 

για το διδακτό της αρετής το πραγµατικό κατά την άποψή του γεγονός ότι οι 

Αθηναίοι θεωρούν αυτή διδακτή, ενώ αυτό είναι που χρειάζεται απόδειξη. 
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Κριτήριο αξιολόγησης : 

 

1. ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος για την αδικία. Η ποινή αποσκοπεί στο να 

διορθωθεί αυτός που αδικεί. Πώς συνδέονται οι δυο παραπάνω θέσεις µε 

το διδακτό της αρετής; 

Απάντηση : στην ενότητα αυτή δίνεται µια δεύτερη απόδειξη για το διδακτό 

της πολιτικής αρετής. Θέµα του κειµένου είναι η παιδευτική σηµασία της 

τιµωρίας. Συγκεκριµένα ο Πρωταγόρας δίνει περιεχόµενο παιδαγωγικό – 

τελεολογικό στην ποινή. Αυτό σηµαίνει ότι αυτός που τιµωρεί µε τη λογική και 

όχι ασυλλόγιστα, όπως τα θηρία, δε στοχεύει στην εκδίκηση, αλλά στο 

σωφρονισµό του δράστη και στον παραδειγµατισµό των άλλων. Αυτός ο 

τρόπος θεώρησης της τιµωρίας αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος που έχει 

περιπέσει σε κάποιο αδίκηµα επιδέχεται βελτίωση. Εποµένως, η αρετή είναι 

διδακτή. Άλλωστε, αν η αρετή δε διδασκόταν, αυτό θα σήµαινε ότι κάποιος 

είναι καλός ή κακός εκ φύσεως. Τότε όµως θα ήταν αδύνατον να αλλάξει, άρα 

δεν θα ήταν υπεύθυνος για την αδικία ούτε θα µπορούσε να του επιβληθεί 

ποινή. 

2. ποιος είναι ο σκοπός της ποινής σύµφωνα µε τον Πρωταγόρα; 

Συµφωνείτε ή όχι; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (γραπτά) 

3. να συγκρίνετε την άποψη του Πρωταγόρα για την ποινή µε την παλιότερη 

αντίληψη της ανταπόδοσης (ποινή – τιµωρία, «τίσις») εντοπίζοντας 

οµοιότητες και διαφορές. (γραπτά) 

4. µπορεί να διαπιστωθεί αυταρέσκεια στα λόγια του Πρωταγόρα και πού; 

Να αναλύσετε τα σχετικά χωρία. 

Απάντηση : στο τέλος του κεφαλαίου παρατηρούµε πως ο Πρωταγόρας 

ολοκληρώνει την επιχειρηµατολογία του µε αυτοπεποίθηση και κάποια 

αυταρέσκεια. Η φράση του «ἀποδέδεικταί σοι, ὦ Σώκρατες ἱκανῶς» είναι 

δηλωτική της συναισθηµατικής του διάθεσης. Ο ίδιος είναι πεπεισµένος ότι 

κατόρθωσε να αντικρούσει τη Σωκρατική θέση και να υποστηρίξει 

τεκµηριωµένα το διδακτό της αρετής. Βέβαια, το συµπέρασµα στο οποίο 

καταλήγει είναι αυθαίρετο, αφού η έλλογη τιµωρία – που πιστοποιεί το 

διδακτό της αρετής  - ανήκει µάλλον στη σφαίρα της δεοντολογίας, χωρίς να 

ανταποκρίνεται σε πραγµατικά δεδοµένα, ιδιαίτερα εκείνης της εποχής. 

Πρόκειται, πάλι για το γνωστό «σόφισµα της λήψεως του ζητουµένου». Ο 

ίδιος, όµως, φαίνεται να µην αντιλαµβάνεται και το προσπερνά δηλώνοντας 

πως απέδειξε επαρκώς τη θέση του. Η αυταρέσκεια του αυτή µετριάζεται 

ευγενικά µε τη φράση που επακολουθεί «ὣς γε µοι φαίνεται». 

5. ποια συναισθήµατα νοµίζετε ότι διακατέχουν τον Πρωταγόρα  στο τέλος 

της έκτης ενότητας; (προφορικά) 

6. να εξηγήσετε αν, κατά τη γνώµη σας, η επιβολή των ποινών είναι έγκυρο 

και πειστικό επιχείρηµα για το διδακτό της αρετής. 
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Απάντηση : ο Πρωταγόρας στην ενότητα αυτή προσπαθεί να αποδείξει το 

διδακτό της πολιτικής αρετής µε ένα ακόµα επιχείρηµα. Σύµφωνα µ’ αυτό οι 

άνθρωποι µε το να επιβάλλουν ποινές για παραδειγµατισµό και σωφρονισµό 

πιστεύουν ότι η αρετή µπορεί να διδαχτεί. Με άλλα λόγια, η έλλογη τιµωρία 

αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος που έχει περιπέσει σε κάποιο αδίκηµα 

επιδέχεται βελτίωση. Εποµένως, η αρετή είναι διδακτή. Άλλωστε, αν η αρετή 

δε διδασκόταν, αυτό θα σήµαινε ότι κάποιος είναι καλός ή κακός εκ φύσεως. 

Τότε όµως θα ήταν αδύνατον να αλλάξει, άρα δεν θα ήταν υπεύθυνος για την 

αδικία, ούτε θα µπορούσε να επιβληθεί ποινή. Το συµπέρασµα όµως στο 

οποίο καταλήγει ο Πρωταγόρας είναι αβάσιµο, αφού η ίδια η θέση που 

χρειάζεται απόδειξη, χρησιµοποιείται και ως αποδεικτικό επιχείρηµα. 

Πρόκειται πάλι για το γνωστό «σόφισµα της λήψεως του ζητουµένου». Ξεκινά 

απ’ τη βάση ότι η επιβολή της τιµωρίας λειτουργεί σωφρονιστικά και το 

προβάλλει απόλυτα. Η έλλογη τιµωρία όµως που προτάσσει είναι σχετική, 

ανήκει µάλλον στη σφαίρα της δεοντολογίας και το κυριότερο δεν 

ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα εκείνης της εποχής. 

7. ποια η σηµασιολογική διαφορά των ρηµάτων : «τιµωροῦµαι – κολάζω». 

(γραπτά) 

8. «ἀλογίστως – συλλήβδην - δηµοσίᾳ» : να χρησιµοποιήσετε τα τρία 

επιρρήµατα σε ισάριθµες προτάσεις στη νέα ελληνική, ώστε να φαίνεται η 

σηµασία τους. Στο δηµοσίᾳ δε θα βάλετε υπογεγραµµένη και στο 

ἀλογίστως µπορείτε να µετατρέψετε την κατάληξη σε –α. (γραπτά) 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  7Η 

Η διδασκαλία της αρετής από την οικογένεια και την κοινωνία 

 

Υπάρχει ακόμη μία απορία, αυτή που διατύπωσες σχετικά με 

τους αγαθούς άνδρες: για ποιον λόγο οι αγαθοί άνδρες, ενώ 

διδάσκουν στους γιους τους όλα τα άλλα πράγματα που 

εξαρτώνται από τους δασκάλους και τους κάνουν σοφούς, δεν 

είναι σε θέση να τους βελτιώσουν στην αρετή στην οποία είναι 

και οι ίδιοι εξαίρετοι. Για το θέμα αυτό, Σωκράτη, δεν θα σου 

πω μύθο, αλλά λόγο. Σκέψου λοιπόν, τι από τα δύο συμβαίνει: 

υπάρχει ένα πράγμα στο οποίο είναι αναγκαίο να μετέχουν 

όλοι οι πολίτες, προκείμενου να είναι δυνατή η ύπαρξη πόλεως. 

ή δεν υπάρχει; Έτσι μόνο μπορεί να λυθεί η απορία που έχεις. 

Διότι, εάν μεν υπάρχει αυτό το ένα πράγμα και αν αυτό το 

πράγμα δεν είναι ούτε η οικοδομική ούτε η μεταλλουργία ούτε 

η κεραμική, αλλά η δικαιοσύνη και η σωφροσύνη και το όσιον 

(και αυτά τα ονομάζω όλα μαζί ανδρός αρετήν)· εάν υπάρχει 

λοιπόν αυτό το πράγμα στο οποίο πρέπει να μετέχουν όλοι και 

σύμφωνα με το οποίο πρέπει να ενεργεί κάθε άνδρας 

ξεχωριστά σε περίπτωση που θέλει να μάθει ή να πράξει κάτι, 

και σε καμιά περίπτωση χωρίς αυτό·  και εάν, σε περίπτωση 

που κάποιος δεν μετέχει σ’ αυτό, είτε παιδί είναι, είτε άνδρας 

είτε γυναίκα, πρέπει να τον διδάσκουμε και να τον τιμωρούμε, 

μέχρι που, με την τιμωρία, να βελτιωθεί· και εάν, σε 

διαφορετική περίπτωση, πρέπει να εκδιώκουμε από την πόλη ή 

να σκοτώνουμε ως ανίατο οποίον δεν υπακούει σε αυτό το 

πράγμα ακόμα και μετά τη διδασκαλία, ακόμα και μετά την 

τιμωρία· εάν λοιπόν έτσι έχουν τα πράγματα, και εάν, παρόλο 

που αυτή είναι η φύση των πραγμάτων, οι αγαθοί άνδρες, ενώ 

μορφώνουν τους γιους τους σε όλα τα άλλα, αυτό δεν τους το 

διδάσκουν, τότε σκέψου τι περίεργα πλάσματα είναι αυτοί οι 

αγαθοί άνδρες! Ότι το πράγμα αυτό το θεωρούν διδακτό και 

στο ιδιωτικό και στο δημόσιο επίπεδο, το αποδείξαμε ήδη. Ενώ 

όμως είναι το πράγμα αυτό διδακτό, αφού είναι κάτι που 

μπορεί να φροντίσει και να καλλιεργήσει κανείς, αυτοί 
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διδάσκουν στους γιους τους τα άλλα, των οποίων η άγνοια δεν 

πρόκειται να επιφέρει ως ποινή τον θάνατο, αυτό όμως, την 

αρετή, που εάν τα αγόρια δεν τη μάθουν και δεν τη φροντίσουν, 

μπορεί να υποστούν ως ποινή και τον θάνατο και την εξορία 

και τη δήμευση της περιουσίας εκτός από τη θανάτωση και, με 

μια λέξη, τη συνολική καταστροφή του οίκου τους, αυτή δεν τη 

διδάσκουν και δεν τη φροντίζουν με κάθε δυνατή επιμέλεια! 

Μπορούμε να πιστέψουμε κάτι τέτοιο, Σωκράτη; 

Στην πραγματικότητα, αρχίζουν από την παιδική ηλικία να 

διδάσκουν και να νουθετούν, συνεχίζοντας για όλη τη ζωή. 

Αμέσως μόλις αρχίσει να καταλαβαίνει ένα παιδί τι του λένε, 

και η παραμάνα του και η μητέρα του και ο παιδαγωγός του 

και ο ίδιος ο πατέρας του αγωνίζονται γι' αυτό το πράγμα, για 

το πώς δηλαδή θα βελτιωθεί το αγόρι, διδάσκοντάς το για κάθε 

του πράξη και για κάθε του λόγο και εξηγώντας του ότι αυτό 

είναι δίκαιο και το άλλο άδικο, και ότι αυτό είναι καλό και το 

άλλο αισχρό, και αυτό όσιο και εκείνο ανόσιο, και ότι αυτά 

πρέπει να τα κάνεις και αυτά να μην τα κάνεις. Κι όταν ακούει 

με τη θέληση του, πάει καλά. Εάν όμως δεν υπακούει, τότε, με 

τις απειλές και τα χτυπήματα το «ισιώνουν» , σαν δέντρο που 

λυγίζει και γέρνει. Κι ύστερα, όταν το στέλνουν στους 

δασκάλους, δίνουν εντολή να επιμεληθεί ο δάσκαλος 

περισσότερο την ευκοσμία των παιδιών, παρά τα γράμματα και 

τη μουσική. Και οι δάσκαλοι άλλωστε γι’ αυτό φροντίζουν 

κυρίως. Και μόλις τα αγόρια μάθουν τα γράμματα και είναι σε 

θέση στο εξής να καταλάβουν ένα γραπτό κείμενο, όπως μέχρι 

τώρα καταλάβαιναν τον προφορικό λόγο, τα βάζουν, 

καθισμένα στα θρανία τους, να διατάζουν δυνατά τα ποιήματα 

των μεγάλων ποιητών και τα αναγκάζουν να μάθουν απ’ έξω 

αυτά τα έργα, στα οποία υπάρχουν πολλές συμβουλές, αλλά 

και αναλύσεις για τα πράγματα, και έπαινοι και εγκώμια για 

τους αρχαίους ήρωες, προκειμένου το αγόρι να θελήσει να τους 

μιμηθεί και να έχει διάθεση να γίνει παρόμοιος. [...Και όταν πια 

φύγουν αυτοί [δηλ. οι νέοι άνδρες] από τους δασκάλους, η 

πόλη, με τη σειρά της, τους αναγκάζει να μάθουν τους νόμους 
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και να ζουν σύμφωνα με αυτούς, ώστε να μην ενεργούν από 

μόνοι τους και όπως νομίζουν οι ίδιοι [...]. 

Έτσι, και η πόλη, υπογραμμίζοντας τους νόμους, αυτά τα 

επινοήματα των καλών, κάγαθών νομοθετών, αναγκάζει και 

όσους ασκούν ένα αξίωμα και όσους άρχονται να 

συμμορφώνονται με αυτούς. Εκείνος δε ο οποίος τούς 

παραβαίνει, υφίσταται κυρώσεις και οι κυρώσεις αυτές 

ονομάζονται, και σε σας εδώ [δηλ. στην Αθήνα] και σε πολλά 

άλλα μέρη, ευθύνες, λες και η δικαιοσύνη ξαναβάζει [τον 

παραβάτη] στην ευθεία. Ενώ λοιπόν είναι τόσο μεγάλη η 

προσπάθεια που καταβάλλεται για την αρετή και στο ιδιωτικό 

και στο δημόσιο επίπεδο, εσύ Σωκράτη εκπλήττεσαι και 

απορείς αν η αρετή είναι διδακτή; Το εκπληκτικό όμως θα ήταν 

μάλλον το να μην μπορεί να διδαχθεί η αρετή. 
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Πραγµατολογικά σχόλια : 
 

Ο Πρωταγόρας αποδεικνύει τη θέση ότι οι άριστοι άνδρες µπορούν να 

διδάξουν και διδάσκουν την πολιτική αρετή στα παιδιά του;. α.Πώς 

διατυπώνεται φραστικά η απόδειξη;β.ποια είναι η συλλογιστική πορεία 

της;γ.ποιο είναι το συµπέρασµα;δ.Τι είδους συλλογισµό ακολουθεί ο 

Πρωταγόρας; α.µε µια ρητορική ερώτηση από την οποία νοείται απορρέουσα 

η θετική απάντηση. Υπάρχει η αρετή, στην οποία είναι αναγκαίο να µετέχουν 

όλοι…και 7 διαδοχικών υποθετικών προτάσεων, που διατυπώνονται µόνο 

ρητορικά ως υποθέσεις (απόδοση:σκέψου …), ενώ νοούνται ως προτάσεις 

αποφαντικές ως δεδοµένες θέσεις. Ο λόγος είναι πιο εντυπωσιακός, ίσως 

όµως ο Πλάτων θέλει να παρουσιάσει τον Πρωταγόρα να είναι σε αµηχανία. 

β. Υπάρχει ένα πράµα στο οποίο είναι αναγκαίο να µετέχουν όλοι οι πολίτες, 

για να είναι δυνατή η ύπαρξη της πόλης. Αυτό είναι η πολιτική αρετή. Αν 

κάποιος δε µετέχει στην αρετή πρέπει να τον διδάσκουµε και να τον 

τιµωρούµε, για να βελτιωθεί και να µετέχει και αυτός σε αυτήν. Αν δε θέλει 

να ενστερνιστεί την αρετή, πρέπει να αποβάλλεται από την πόλη ή να 

θανατώνεται. γ.οι πολιτικοί είναι παράλογο να µη διδάσκουν την πολιτική 

αρετή στους γιους τους, ενώ τους διδάσκουν άλλα όχι τόσο σηµαντικά, γιατί 

αλλιώς θα τους εξέθεταν στον κίνδυνο της θανάτωσης ή άλλων ποινών. δ. 

συλλογισµός εκ του ελάσσονος προς το µειζον. Από το µικρότερο, το λιγότερο 

σηµαντικό (από τη διδασκαλία µαθηµατικών, ανάγνωσης) στο µεγαλύτερο 

(αρετή). 

«Κριτική της απόδειξης» : ∆εν είναι πειστική, έχει ρητορικά στοιχεία 

εντυπωσιασµού: αλλοιώνει τη θέση του Σωκράτη για να αποδείξει αυτό που 

θέλει ο ίδιος, και όχι αυτό που πρέπει, αναφέρει δεοντολογικές διατυπώσεις 

(4 πρέπει να), δεν αποδεικνύει την αντίθετη δική του θέση, αλλά τη θεωρεί 

δεδοµένη και την αιτιολογεί, µε τρόπο όχι πειστικό (οι µεγάλοι πολιτικοί 

διδάσκουν στα παιδιά τους την αρετή, απλώς επειδή το αντίθετο θα ήταν 

αδιανόητο). 
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Κριτήριο αξιολόγησης : 

 

1. «υπάρχει ένα ορισµένο πράγµα ή δεν υπάρχει, στο οποίο είναι ανάγκη να 

µετέχουν όλοι οι πολίτες, αν ενδιαφερόµαστε βέβαια να υπάρχει πόλη». 

Ποιο είναι το «ένα», το «αναγκαίο» για την ύπαρξη της πόλης; Να 

εντοπίσετε τη σχέση ανάµεσα  στην άποψη αυτή και στο Πρωταγόρειο 

µύθο. 

Απάντηση : σύµφωνα µε τον Πρωταγόρειο µύθο, η αρετή του πολίτη είναι 

κτήµα όλων «δυνάµει» - όλων αφού σε όλους δόθηκε η αιδώς και η δίκη 

σύµφωνα µε το µύθο. Χρειάζεται όµως η διδασκαλία και η εξάσκηση  για να 

αφοµοιωθεί, διαφορετικά δε θα υπήρχε ποινικό δίκαιο ούτε θα έθετε  νόµο ο 

∆ίας για την τιµωρία όσων δεν µετέχουν στην αιδώ και στη δίκη. Η «ανδρός 

αρετή», λοιπόν, η πολιτική αρετή, που τη συναποτελούν η δικαιοσύνη, η 

σωφροσύνη και η οσιότητα, είναι το συνεκτικό στοιχείο, απαραίτητο και 

θεµελιώδες για την ίδια την ύπαρξη της πόλης και τη διατήρησή της. Αφού 

υπάρχει αυτό το ένα, τότε πρέπει  όλοι να µετέχουν σ’ αυτό και όποιος δε 

µετέχει, ούτε διδασκόµενος ούτε κολαζόµενος, να τιµωρείται µε εξορία από 

την πόλη ή µε θάνατο, προκειµένου να διασφαλίζεται για τους υπόλοιπους 

πολίτες η οµαλή και εύρυθµη κοινωνική ζωή. 

2. ο Πρωταγόρας θεωρεί την «ανδρός αρετή», την πολιτική αρετή, ως 

µοναδικό θεµέλιο για τη συγκρότηση και τη διατήρηση του οικοδοµήµατος 

της πόλης. Πώς κατέληξε στο συµπέρασµα αυτό; Να κρίνετε την 

εγκυρότητα του συλλογισµού του. (γραπτά) 

3. «και αυτό το ένα δεν είναι ούτε η οικοδοµική ούτε η µεταλλουργία ούτε η 

κεραµική» : ποιο επιχείρηµα του Σωκράτη υπαινίσσεται ο Πρωταγόρας; 

(γραπτά) 

4. σε ποια µέρη αναλύεται η «ανδρός αρετή» σύµφωνα µε τον Πρωταγόρα; 

(προφορικά) 

5. ποια είναι η βασική υποχρέωση του πολίτη και µε ποιους τρόπους 

παρεµβαίνει η πολιτεία στην εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής; 

(προφορικά) 

6. «µπορεί να υποστούν ως ποινή και το θάνατο…και τη συνολική 

καταστροφή του οίκου τους» : ποιες ποινές επιβάλλονται και πώς 

κλιµακώνονται; 

Απάντηση : η σπουδαιότητα της πολιτικής αγωγής ως βασικής προϋπόθεσης 

για την οργάνωση και την ύπαρξη της πόλης και η αναγκαιότητα συµµετοχής 

όλων των πολιτών σ΄αυτή ενισχύονται από τη θέσπιση αυστηρών ποινών, εκ 

µέρους της πολιτείας, σε όσους παραµελούν την αρετή. Συγκεκριµένα, οι 

εξοντωτικές τιµωρίες που επιβάλλονταν για πολιτικά κυρίως αδικήµατα ήταν 

θανάτωση, εξορία, αφαίρεση πολιτικών δικαιωµάτων, δήµευση περιουσίας, 

κατεδάφιση σπιτιού. Με το τελευταίο αναφέρονται στη βαρύτερη και 
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αυστηρότερη των ποινών, την εξορία εφ’ όρου ζωής µιας ολόκληρης 

οικογένειας.  

7. η αυστηρότητα των ποινών µας εντυπωσιάζει, αλλά ακόµη περισσότερο 

µας εντυπωσιάζει ότι χειρότερη δε θεωρείται ο θάνατος αλλά ο θάνατος 

στην εξορία, η δήµευση της περιουσίας και η διάλυση της οικογένειας. 

Γιατί τη θεωρούσαν αυστηρότερη; Στην απάντησή σας πρέπει να λάβετε 

υπόψη σας τις σχέσεις που επικρατούσαν στην αρχαία πόλη και ιδίως στη 

σχέση του πολίτη µε την πόλη. (γραπτά) 

8.  να καταγράψετε τα επιχειρήµατα µε τα οποία ο Πρωταγόρας επιχειρεί να 

αποδείξει ότι οι αγαθοί άνδρες διδάσκουν την πολιτική αρετή στα παιδιά 

τους και να τα αξιολογήσετε. 

Απάντηση : στο κεφάλαιο αυτό ο Πρωταγόρας επιχειρεί να ανασκευάσει την 

άποψη που είχε διατυπώσει ο Σωκράτης προηγουµένως, ότι οι µεγάλοι 

πολιτικοί άνδρες, όπως ο Περικλής δεν µπορούν να διδάξουν στα παιδιά τους 

την πολιτική τέχνη, την οποία οι ίδιοι κατέχουν. Σύµφωνα µε την 

επιχειρηµατολογία του σοφιστή, αν υπάρχει πολιτική αρετή και είναι αναγκαίο 

όλοι οι πολίτες να µετέχουν σ΄αυτήν διδασκόµενοι ή τιµωρούµενοι, αλλιώς 

αποβάλλονται από την πόλη ή θανατώνονται, τότε λοιπόν οι αγαθοί άνδρες, 

αφού διδάσκουν στα παιδιά τους τα άλλα, θα ήταν παράδοξο να µην διδάσκουν 

την αρετή άλλωστε, όλοι δέχονται ότι η αρετή είναι διδακτή. Αν εποµένως οι 

αγαθοί άνδρες διδάσκουν στα παιδιά τους όλα τα άλλα, η άγνοια των οποίων 

εν οδηγεί στο θάνατο, τότε δεν µπορεί παρά να διδάσκουν και αυτό που, αν 

δεν το γνωρίζουν, τα περιµένει ο θάνατος κτλ. Βλέπουµε πως ο σοφιστής 

αποδεικνύει αρνητικά για ποιο λόγο δεν µπορεί παρά να διδάσκουν οι  αγαθοί 

πολίτες την πολιτική αρετή στα παιδιά τους. Τα επιχειρήµατα του Πρωταγόρα 

δεν είναι πειστικά και η απόδειξη του έχει σχέση περισσότερο µε τη ρητορική 

και λιγότερο µε τη λογική. Χρησιµοποεί ένα συλλογισµό µε πολλές υποθετικές  

προτάσεις, επαναλήψεις και ανακολουθίες, που προδίδουν σύγχυση και 

ταραχή καθώς και τη δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλθει. Το 

συµπέρασµα στο οποίο καταλήγει είναι αυθαίρετο, γιατί στηρίζεται σε 

σοφίσµατα, στην αυστηρότητα των ποινών, στον πρόχειρο ορισµό της έννοιας 

της αρετής και σε δεοντολογίες. Επιπλέον, δεν προβάλει µε σαφήνεια την 

κοινωνική πραγµατικότητα της εποχής του και δε στηρίζεται σε ισχυρές 

αποδείξεις. Συνεπώς, η επιχειρηµατολογία του είναι σαθρή. 

9. να εξηγήσετε αν η άποψη του διδακτού της αρετής ενισχύεται από την 

αναφορά στην επιβολή των ποινών 

Απάντηση : τη διδασκαλία της πολιτικής αρετής των άξιων πολιτικών προς 

τα παιδιά τους ο Πρωταγόρας τη θεωρεί απόρροια της επίγνωσης ότι η 

άγνοια της επισύρει αυστηρές ποινές που έχει θεσπίσει η πολιτεία στους 

παραµελούντες. ∆εν είναι όµως απόλυτα έτσι, διότι δεν µπορεί να 

επιβάλλεται ποινή για κάτι που δεν είναι δυνατόν να αποκτήσει ο άνθρωπος 
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µε τη διδασκαλία ή την άσκηση κτλ. Η αντίληψη αυτή του σοφιστή στερείται 

ισχυρής αποδεικτικότητας και είναι αυθαίρετη, διότι εκπορεύεται από την 

αγωνιώδη προσπάθεια του να µεταπείσει το Σωκράτη. + απάντηση 8. 

10. ποιοι είναι οι φορείς της αγωγής – εκπαίδευσης για κάθε βαθµίδα; 

(προφορικά) 

11. ποιες ήταν σύµφωνα µε τον Πρωταγόρα οι βαθµόδες της αγωγής, της 

εκπαίδευσης, στην αρχαία Αθήνα;  (προφορικά) 

12. ποιος ήταν ο στόχος της προσχολικής αγωγής των παιδιών; 

(προφορικά) 

13. «µε τις απειλές και τα χτυπήµατα το ισιώνουν σαν δέντρο που λυγίζει 

και γέρνει» : ποιο στόχο υπηρετεί η παροµοίωση και πόσο πετυχηµένη 

είναι, κατά τη γνώµη σας; Ποια σηµασία έχει η χρησιµοποίηση του 

ρήµατος «ισιώνουν»; (γραπτά) 

14. ποιοι ήταν οι στόχοι της σχολικής αγωγής σε κάθε βαθµίδα και στα 

επιµέρους µαθήµατα και ποιο το αντικείµενο σε κάθε στάδιο. (προφορικά) 

15. ποιο σκοπό εξυπηρετούσε η διδασκαλία της ποίησης και η 

αποµνηµόνευση ποιηµάτων; Θα ήταν σήµερα χρήσιµη και εφικτή µια τέτοια 

αποµνηµόνευση; (προφορικά) 

16. στο τρίτο στάδιο την αγωγή του νέου αναλαµβάνουν οι παιδοτρίβες. 

Ποιος ήταν ο στόχος και το αντικείµενο της αγωγής σ’ αυτό το στάδιο; 

(προφορικά) 

17. ποια σχέση είχε η κοινωνική θέση και οικονοµική κατάσταση της 

οικογένειας µε την αγωγή των παιδιών στην αρχαία Αθήνα; (γραπτά) 

18. σε ποιο στάδιο αναλάµβανε η ίδια η πολιτεία την αγωγή των νέων, και 

ποιος ήταν ο στόχος και ποιο το αντικείµενο της αγωγής; (προφορικά) 

19. να επισηµάνετε τα σηµεία του κειµένου που δηλώνουν τα µέσα και τη 

µέθοδο που χρησιµοποιούσαν οι φορείς της αγωγής για την επίτευξη των 

στόχων τους. Θα µπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι η αγωγή των νέων 

στην αρχαία Αθήνα, όπως την περιγράφει ο Πρωταγόρας ήταν αυταρχική; 

(γραπτά) 

20. ποια άποψη εκφράζει ο Πρωταγόρας για τους νόµους στο κεφάλαιο ΙΕ; 

Πώς συνδέεται µε τις απόψεις του για την αιδώ και τη δίκη; 

Απάντηση : όχι µόνο στον Πρωταγόρα, αλλά γενικότερα στην αρχαία Ελλάδα 

ήταν σχεδόν κοινή πεποίθηση ότι ο καλύτερος τρόπος διαπαιδαγώγησης των 

νέων και όλων των πολιτών ήταν οι καλοί νόµοι. Οι νόµοι θεωρούνταν οι 

ανώτεροι δάσκαλοι και δεσπότες των πολιτών. Ειδικότερα ο σοφιστής τους 

χαρακτηρίζει «επινοήσεις παλαιών και καλών νοµοθετών». Οι νόµοι και το 

δίκαιο δεν είναι βέβαια «φύσει», αλλά αφενός δεν υπάρχει αντίθεση ανάµεσα 

στο «φύσει» και στο «νόµω» στον Πρωταγόρα και αφετέρου ο ίδιος τάσσεται 

υπέρ του θέτου δικαίου «νόµω». Αντίθετα, για άλλους σοφιστές όπως ο 

Ιππίας, ο νόµος είναι τύραννος των ανθρώπων και η δίκη – που σύµφωνα µε 
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τον Πρωταγόρα δόθηκαν από το ∆ία σε µεταγενέστερο στάδιο – είτε 

δεχτούµε ότι είναι έµφυτες είτε όχι, προεκτείνουν τη φύση στην κοινωνία, 

συνιστούν δηλαδή το «δυνάµει», την προϋπόθεση για την κοινωνική ζωή. 

21. ποιο ρόλο έπαιζε το παράδειγµα στην αγωγή των νέων στην Αθήνα; 

Απάντηση : µελετώντας προσεκτικά το εκπαιδευτικό σύστηµα της Αθήνας, 

όπως αυτό περιγράφεται περιεκτικά και παραστατικά από τον Πρωταγόρα, θα 

µπορούσαµε να διαπιστώσουµε ότι το παράδειγµα αποτελεί βασικό µέσο της 

αγωγής των νέων. Συγκεκριµένα, κατά την προσχολική βαθµίδα της 

εκπαίδευσης το καλό παράδειγµα του πατέρα και της µητέρας, καθώς και των 

µεγαλύτερων αδελφών και άλλων συγγενών αποτελεί πρότυπο ηθικής 

διάπλασης του χαρακτήρα. Σ’ αυτόν το στόχο συµβάλλει και η αποµνηµόνευση 

λογοτεχνικών κειµένων, κατά τη σχολική περίοδο, µέσα από την οποία ο 

µαθητής αντλεί παραδείγµατα συµπεριφοράς σπουδαίων και µεγάλων αντρών 

και διδάσκεται βασικές ηθικές και ανθρωπιστικές αξίες. Αλλά και κατά την 

αποκορύφωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας η ίδια η πόλη µε τους νόµους 

της, τους δηµοκρατικούς θεσµούς της, την πνευµατική ζωή της και το 

παράδειγµα των πολιτικών ταγών της διδάσκει στους νέους την αρετή. 

Άλλωστε και οι όποιες ποινές εφαρµόζονται δεν αποσκοπούν στην εκδίκηση 

αλλά στο σωφρονισµό και τον παραδειγµατισµό των νέων, προκειµένου αυτοί 

να λάβουν ευρεία ηθικοπολιτική αγωγή που θα τους αναγάγει σε πρότυπα 

«καλών καγαθών πολιτών». 

22. ποιες κυρώσεις επέβαλε η πολιτεία στους ανεπίδεκτους αγωγής 

νέους; ( προφορικά) 

23. ποιος ήταν ο γενικότερος σκοπός της αγωγής και σε ποια σχέση 

βρισκόταν µε τους επιµέρους στόχους κάθε βαθµίδας ή µαθήµατος;     ( 

προφορικά) 

24. ποιο σκοπό εξυπηρετούν οι αντιθέσεις και το πολυσύνδετο στο λόγο 

του Πρωταγόρα; 

Απάντηση : είναι γεγονός ότι ο Πλάτωνας χρησιµοποιεί αρκετά συχνά 

αντιθέσεις και πολυσύνδετα που προσδίδουν ζωντάνια και παραστατικότητα 

στο λόγο. Η περιγραφή του Πρωταγόρα είναι συνοπτική αλλά συνάµα 

περιεκτική αφού µας ενηµερώνει ικανοποιητικά για το εκπαιδευτικό σύστηµα 

της Αθήνας του 5ου αιώνα. Παράλληλα, η προσοχή και η ακρίβεια διέπουν τα 

λεγόµενα του καθώς αναλύει βασικές αξίες του παιδευτικού ιδεώδους της 

αρχαίας Αθήνας, ενώ η γλαφυρότητα και η ενάργεια της περιγραφής, 

απόρροια των εκφραστικών σχηµάτων που χρησιµοποιεί, δίνουν την 

εντύπωση στον αναγνώστη ότι ζει στην Αθήνα του 5ου αιώνα και βιώνει όλη 

την εκπαιδευτική διαδικασία των παιδιών και των εφήβων της πόλης. Σε 

συνδυασµό µάλιστα και µε τις πλατιές παροµοιώσεις ή τις αλληγορίες που 

απαντούν συχνά στο λόγο του µεγάλου σοφιστή, οι αντιθέσεις και το 
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πολυσύνδετο καθιστούν ιδιαίτερα δυνατή την περιγραφή και θέτουν τη 

σφραγίδα της πλατωνικής ποιητικής πρόζας και στο εν λόγω κείµενο. 

25. «τροφός – παιδαγωγός – ευθύνες» : να γράψετε σύντοµα 

κατατοπιστικά σηµειώµατα για καθέναν από τους όρους αυτούς. 

(προφορικά) 

26. «όπως ακριβώς οι γραµµατιστές…» : ποιος είναι ο στόχος της 

παροµοίωσης και πόσο εύστοχη είναι κατά τη γνώµη σας; 

Απάντηση: ο Πρωταγόρας αρέσκεται στη χρήση παροµοιώσεων ή και 

αλληγοριών προκειµένου να καταστήσει το λόγο του πιο παραστατικό και πιο 

κατανοητό για τους ακροατές του. Στο συγκεκριµένο χωρίο η παροµοίωση 

αποσκοπεί να καταδείξει τη σχέση της εκµάθησης της γραφής µε την 

καλλιέργεια στους νέους της υπακοής στο νόµο : όπως ο µεθοδικός δάσκαλος 

της γραφής χαράζει στην πλάκα ευθείες γραµµές και µ’ αυτόν τον τρόπο 

βοηθάει το παιδί να φέρει το κοντύλι του εκεί όπου αυτές οδηγούν έτσι 

ακριβώς  και η πολιτεία οριοθετεί τη συµπεριφορά των νέων αφού πρώτα 

θεσµοθετήσει νόµους παλαιών και έµπειρων νοµοθετών. Στην αρχαία Ελλάδα 

ήταν σχεδόν κοινή πεποίθηση ότι ο καλύτερος τρόπος διαπαιδαγώγησης των 

νέων και όλων των πολιτών ήταν οι καλοί νόµοι, οι οποίοι θεωρούνταν οι 

ανώτεροι δάσκαλοι και δεσπότες των πολιτών. Εύστοχα λοιπόν ο µεγάλος 

σοφιστής αναφέρει τη συγκεκριµένη παροµοίωση, η οποία αποδεικνύει 

παραστατικά τη σηµασία του ρόλου της πολιτείας ως δασκάλου της 

πειθαρχίας στο νόµο. 

27. να αποδώσετε µε δικά σας λόγια τη συλλογιστική πορεία του 

Πρωταγόρα, η οποία καταλήγει στην ανάγκη να διδαχτεί η αρετή. (γραπτά) 
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ΠΛΑΤΩΝΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 
 

Ερωτήσεις εισαγωγής : 

1.στην 7η Επιστολή του ο Πλάτωνας εκθέτει τα γεγονότα που τον 

απογοήτευσαν από την πολιτική της εποχής του. Ποια ήταν τα γεγονότα 

αυτά; Ή Γιατί ο Πλάτων  θεώρησε τα πολιτεύµατα της εποχής του 

διεφθαρµένα και ποια λύση προτείνει µέσα από το έργο του; 

2.ποιος είναι ο πυρήνας της πολιτικής σκέψης του Πλάτωνα; 

3.ποιος υπολογίζουµε ότι είναι ο χρόνος συγγραφής της Πολιτείας και ποιος 

ο δραµατικός χρόνος του έργου; 

4.τι γνωρίζετε για τη διαίρεση της Πολιτείας; 

5.ποιος είναι ο τόπος διεξαγωγής του διαλόγου και ποια πρόσωπα 

συµµετείχαν σ’ αυτόν; 

6.ποιο είναι το θέµα του διαλόγου και µε ποιο τρόπο προτείνει να το 

διερευνήσουν ο Σωκράτης; Ή Ο τίτλος του διαλόγου είναι «Πολιτεία ή περί 

δικαίου» πώς συνδέεται το «δίκαιον» µε την «Πολιτεία» στο κείµενο; 

7.ποιο είναι το περιεχόµενο των όρων «πόλις» και «πολιτεία» στο κείµενο; 

8.ποιο πρόβληµα παρουσιάζει το περιεχόµενο του όρου «τάξη» όταν το 

χρησιµοποιούµε για τα αρχαία χρόνια; 

9.ποιες τάξεις διακρίνει στην Πολιτεία ο Πλάτωνας και ποιο ρόλο αναθέτει 

σε καθεµιά; 

10.γιατί, σύµφωνα µε τον Πλάτωνα, η διάκριση σε καθορισµένες τάξεις µε 

συγκεκριµένο ρόλο δεν αποκλείει την κοινωνική κινητικότητα; 

11.µε ποια κριτήρια επιλέγονταν οι φύλακες; 

12.τι περιελάµβανε η αγωγή των φυλάκων στο πρώτο και δεύτερο στάδιο; 

13.ποια θέση είχε η φιλοσοφία στην αγωγή των φυλάκων και στην εξέλιξη 

τους; 

14.ποιες ήταν οι προϋποθέσεις προαγωγής των φυλάκων-επίκουρων σε 

φύλακες-παντελείς και ποιο έργο αναλάµβαναν οι τελευταίοι; 

15.ποια ήταν τα συµπτώµατα παρακµής της Αθηναϊκής δηµοκρατίας και ποια 

λύση προτείνει ο Πλάτων για τη σωτηρία της; 

16.µε ποια αλληγορία παρουσιάζει ο Πλάτωνας τόσο την κατάσταση της 

Αθηναϊκής δηµοκρατίας όσο και τη δική πρόταση για τη σωτηρία της; 

17.ποια χαρακτηριστικά της Αθηναϊκής δηµοκρατίας αποδίδει ο Πλάτωνας 

µε την αλληγορία του ακυβέρνητου σκάφους; 

18.σε ποια ερωτήµατα δίνει απάντηση η αλληγορία του σπηλαίου; 

19.γιατί ο φιλόσοφος θεωρείται από τον Πλάτωνα ο καταλληλότερος για τη 

διακυβέρνηση της πολιτείας; 
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20.ποια χαρακτηριστικά των φιλοσόφων-βασιλέων εγγυώνται τη σωστή 

διακυβέρνηση της πόλης; Γιατί ο Πλάτων θεωρεί αναγκαίο να µην έχουν οι 

φιλόσοφοι-βασιλείς περιουσία; 

21.ποιες αρετές ενσαρκώνει η ιδεώδης πολιτεία κατά τον Πλάτωνα και πώς 

εξηγείται αυτή η ενσάρκωση; 

22.ποια είναι τα µέρη της ψυχής και σε ποια σχέση βρίσκονται µε τις τάξεις 

της πολιτείας; 

23.ποιος άνθρωπος θεωρείται δίκαιος; 

24.πώς ορίζει τη δικαιοσύνη ο Κέφαλος, ο Πολέµαρχος, ο Θρασύµαχος και ο 

Γλαύκων; Ποια τάξη ή οµάδα εκπροσωπεί ο καθένας; 

25.πώς ορίζει τη δικαιοσύνη ο Σωκράτης και ποια προβλήµατα δηµιουργεί ο 

ορισµός του; 

26.πώς εξηγεί ο Πλάτων την άποψη του ότι στη δικαιοσύνη εµπεριέχονται 

και οι τρεις άλλες αρετές; 

27.ποια σχέση έχει η αυτογνωσία µε τη δικαιοσύνη; 

28.ποιες πολιτείες χαρακτηρίζει ο Πλάτων φαύλες; 

29.πώς δηµιουργείται καθεµία από τις φαύλες πολιτείες; 

30.ποια χαρακτηριστικά αποδίδει ο Πλάτων σε κάθε είδος πολιτείας και 

στους πολίτες καθεµιάς; 

31.πώς ορίζει ο Πλάτων τη δηµοκρατία; Ποια διαφορά παρατηρείτε από τον 

ορισµό που δίνει ο Περικλής στον Επιτάφιο; 

32.πιστεύετε ότι ο παραλληλισµός των πολιτών µε κηφήνες δείχνει µειωµένη 

εκτίµηση του Πλάτωνα προς το πλήθος των πολιτών; 

33.ποια ιστορικά παραδείγµατα είχε πιθανόν υπόψη του ο Πλάτων στην 

περιγραφή των φαύλων πολιτειών; 

34.πώς προκύπτει η τυραννία σύµφωνα µε τον Πλάτωνα; 
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H ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ 
 

 

 11. Μετὰ ταῦτα δὴ, εἶπον, ἀπείκασον τοιούτῳ πάθει τὴν ἡμετέραν φύσιν 

παιδείας τε πέρι καὶ ἀπαιδευσίας.Ἰδὲ γὰρ ἀνθρώπους οἷον ἐν καταγείῳ 

οἰκήσει σπηλαιώδει, ἀναπεπταμένην πρὸς τὸ φῶς τὴν εἴσοδον ἐχούσῃ 

μακρὰν παρὰ πᾶν τὸ σπήλαιον, ἐν ταύτῃ ἐκ παίδων ὄντας ἐν δεσμοῖς καὶ 

τὰ σκέλη καὶ τοὺς αὐχένας, ὥστε μένειν τε αὐτοὺς εἴς τε τὸ πρόσθεν 

μόνον ὁρᾶν, κύκλῳ δὲ τὰς κεφαλὰς ὑπὸ τοῦ δεσμοῦ ἀδυνάτους περιάγειν, 

φῶς δὲ αὐτοῖς πυρὸς ἄνωθεν καὶ πόρρωθεν καόμενον ὄπισθεν αὐτῶν, 

μεταξὺ δὲ τοῦ πυρὸς καὶ τῶν δεσμωτῶν ἐπάνω ὁδόν, παρ' ἣν ἰδὲ τειχίον 

παρῳκοδομημένον, ὥσπερ τοῖς θαυματοποιοῖς πρὸ τῶν ἀνθρώπων 

πρόκειται τὰ παραφράγματα, ὑπὲρ ὧν τὰ θαύματα δεικνύασιν. 

Ὁρῶ, ἔφη. 

Ὅρα τοίνυν παρὰ τοῦτο τὸ τειχίον φέροντας ἀνθρώπους σκεύη τε 

παντοδαπὰ ὑπερέχοντα τοῦ τειχίου καὶ ἀνδριάντας καὶ ἄλλα ζῷα λίθινά 

τε καὶ ξύλινα καὶ παντοῖα εἰργασμένα, οἷον εἰκὸς τοὺς μὲν φθεγγομένους, 

τοὺς δὲ σιγῶντας τῶν παραφερόντων. 

Ἄτοπον, ἔφη, λέγεις εἰκόνα καὶ δεσμώτας ἀτόπους. 

Ὁμοίους ἡμῖν, ἦν δ' ἐγώ. 
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Μετάφραση : 

Μετά απ’ αυτά, λοιπόν, είπα παροµοίασε τη δική µας ύπαρξη, ως προς την 

παιδεία και την απαιδευσία µε µια τέτοια κατάσταση. Φαντάσου, δηλαδή, 

ανθρώπους σαν να είναι σε µια υπόγεια κατοικία που µοιάζει µε σπηλιά, η 

οποία έχει την είσοδο ανοιχτή προς το φως και πλατιά, έτσι που να καλύπτει 

όλο το πλάτος του σπηλαίου. Μέσα σ’ αυτή (φαντάσου) να βρίσκονται από την 

παιδική ηλικία δεµένοι µε δεσµά και στα πόδια και στους αυχένες, µε 

αποτέλεσµα αυτοί να µένουν ακίνητοι και να βλέπουν µόνο µπροστά, από το 

δέσιµο δε να µην µπορούν να γυρίσουν το κεφάλι κυκλικά. Και φως από φωτιά 

να καίει γι’ αυτούς στα νώτα τους ψηλά και µακριά. Ανάµεσα δε στη φωτιά και 

στους δεσµώτες να βρίσκεται επάνω ένας δρόµος. ∆ίπλα σ’ αυτόν φαντάσου 

να έχει οικοδοµηθεί ένα τειχίο, όπως ακριβώς οι θαυµατοποιοί τοποθετούν 

µπροστά τους τα παραπετάσµατα, πάνω από τα οποία δείχνουν τα 

τεχνάσµατά τους. Φαντάζοµαι, είπε. Φαντάσου, λοιπόν, κοντά σ’ αυτό το τειχίο 

ανθρώπους να µεταφέρουν κάθε είδους αντικείµενα, που προεξέχουν πάνω 

από το τειχίο, και ανδριάντες και άλλα οµοιώµατα και λίθινα και ξύλινα, και 

κατασκευασµένα από κάθε είδους υλικό. Όπως είναι φυσικό (παρακολουθείς) 

από αυτούς που κουβαλούν τα αντικείµενα άλλους να µιλούν, άλλους δε να 

σιωπούν. Παράξενη, είπε, εικόνα αναφέρεις και παράξενους δεσµώτες. 

Όµοιους µε εµάς, είπα εγώ. 
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Ερµηνευτικά σχόλια :  

Ο Πλάτωνας θεωρεί ότι υπάρχουν δύο κόσµοι : ο ορατός – αισθητός κόσµος, 

στον οποίο κυριαρχεί η εικασία και η πίστη που είναι ατελείς µορφές γνώσεις 

και ο νοητός στον οποίο κυριαρχεί η διάνοια που είναι οι ανώτερες µορφές 

γνώσεις. Οι άνθρωποι έχουν µάθει να περιορίζονται στην αλήθεια του ορατού 

κόσµου. Είναι όµως ανάγκη µε την καθοδήγηση των φιλοσόφων να µάθουν την 

αλήθεια. Στην αλληγορία του σπηλαίου παρουσιάζονται οι δύο κόσµοι. 

Η αλληγορία του σπηλαίου αποτελεί µια επιβλητική εικόνα που δείχνει την 

πορεία του ανθρώπου προς τον κόσµο των Ιδεών. ∆ιακρίνονται πέντε 

βαθµίδες. Οι πρώτες τέσσερις είναι παράλληλες µε τα βασικά στάδια 

κατάκτησης της αληθινής γνώσης : στο πρώτο στάδιο ανήκουν οι δεσµώτες 

της σπηλιάς που βλέπουν τις σκιές των πραγµάτων (εικασία). Στο δεύτερο, 

όσοι απελευθερώνονται  και βλέπουν τη λάµψη της τεχνητής φωτιάς και την 

ίδια τη φωτιά (πίστις). Στο τρίτο, όσοι κατορθώνουν να αντικρίζουν το ίδιο το 

φως του ήλιου (νόησις), που συµβολίζει την Ιδέα του Αγαθού. Στο πέµπτο 

στάδιο, οι φωτισµένοι ξαναγυρνούν στη σπηλιά, για να διδάξουν τους 

συνδεσµώτες τους. Επιστρέφουν στην ενεργή πολιτική ζωή, για να βοηθήσουν 

και τους άλλους δεσµώτες να ελευθερωθούν. 

Το πλατωνικό «αγαθό» διαµορφώνεται πλήρως στην Πολιτεία. 

Η εικόνα του σπηλαίου δείχνει τη γνωστική πορεία της ανθρώπινης ψυχής και 

την κατάστασή της πολιτικής κοινωνίας. Η κοινωνία και ο κόσµος του 

σπηλαίου τον αισθητό κόσµο. Σ’ αυτόν οι άνθρωποι διακατέχονται από άγνοια, 
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αλλά δεν έχουν επίγνωση της άγνοιας τους. Έτσι η ζωή κυλά µε τα 

προβλήµατα της και οι δέσµιοι των παθών και των ψειδαισθήσεών τους 

αποµακρύνονται, όλο και περισσότερο από την αλήθεια. Συνηθίζουν στη 

σκαιώδη ζωή, ώστε είναι απαραίτητος ο εξαναγκασµός για να τραβηχτούν 

προς το φως. 

 

 

Ερωτήσεις αξιολόγησης : 

1. Με βάση την εισαγωγή του βιβλίου σας, να συνδέσετε την ενότητα µε 

τα προηγούµενα και µε το θέµα όλου του έργου. 

(Στην απάντηση αυτή βάζουµε πάντα την  3& από την εισαγωγή τη 2η 
παράγραφο ως εισαγωγή). 
Θέµα του διαλόγου στην «Πλάτωνος Πολιτεία» είναι η φύση της δικαιοσύνης 
και της αδικίας. Για να διερευνηθεί αυτό το περίπλοκο θέµα, ο Σωκράτης 
πρότεινε να το εξετάσουν στο ευρύτερο πλαίσιο µιας πόλης-κράτους. Με αυτό 
τον τρόπο άρχισε µια θεωρητική κατασκευή µιας πόλης από την αρχή, από το 
πρωτόγονο στάδιο έως την πλήρη ανάπτυξή της. Το ερώτηµα τώρα που 
εξετάζεται είναι πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη σε αυτό το ζωντανό οργανισµό 
της πόλης, µέσα σε αυτή τη συλλογική ψυχή. Τον Πλάτωνα τον απασχολούσε 
το θέµα της λειτουργίας της δηµοκρατίας, των δηµαγωγών που θώπευαν, 
καλόπιαναν, κολάκευαν και εξαπατούσαν το δήµο, η ανάθεση πολλών 
αξιωµάτων µε κλήρωση, οι αποφάσεις δια βοής του πλήθους για κρίσιµα 
θέµατα της πόλης, η πειθώ των ρητόρων. Παροµοιάζει την πολιτεία –σε µια 
δραµατική αλληγορία- µ’ ένα ακυβέρνητο καράβι. Ο κυβερνήτης είναι µύωπας 
και τα µέλη του πληρώµατος φιλονικούν µεταξύ τους, ενώ το πλοίο κινδυνεύει 
να ναυαγήσει. Ο µόνος που µπορεί να οδηγήσει το πλοίο µε ασφάλεια είναι ο 
φιλόσοφος. Οι φιλόσοφοι, ως άνθρωποι του πνεύµατος, είναι κατάλληλοι για 
την επίλυση πρακτικών προβληµάτων της ζωής; ∆εν είναι απορροφηµένοι µε 
τις πνευµατικές τους αναζητήσεις; Την απάντηση σ’ αυτά τα ερωτήµατα δίνει 
η αλληγορία του σπηλαίου που αναφέρεται στο χρέος των φιλοσόφων.  
2. Με ποια φράση δηλώνεται το θέµα της ενότητας και ποια µέθοδο 

ακολουθεί ο Πλάτων στην ανάπτυξή του; 

Η φράση µε την οποία δηλώνεται το θέµα της ενότητας είναι : «ἀπείκασον 

τοιούτῳ πάθει τὴν ἡμετέραν φύσιν παιδείας τε πέρι καὶ ἀπαιδευσίας». το 

θέμα λοιπόν της ενότητας είναι η επίδραση που ασκεί η παιδεία στην 

ανθρώπινη φύση. Ο Πλάτωνας θα αναπτύξει το θέμα αυτό με τη μέθοδο της 

αλληγορίας. 
3. Να περιγράψετε µε λίγα λόγια την εικόνα του σπηλαίου ή να τη 

δώσετε µε σχέδιο. 

4. Τι νοµίζετε ότι συµβολίζουν τα δεσµά και η υποχρεωτική καθήλωση - 

ακινησία των ανθρώπων του σπηλαίου; 
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5. Ποιος είναι ο ρόλος του τειχου στη σκηνοθεσία του Πλάτωνα; Γιατί 

δεν πρέπει να φαίνονται οι άνθρωποι αλλά τα αντικείµενα; 

Τα δεσµά καθηλώνουν τους ανθρώπους σ’ ένα σηµείο, ώστε να βλέπουν µόνο 
τις εικόνες των αντικειµένων και επιπλέον να πιστεύουν ότι είναι η µοναδική 
αλήθεια. Οι σκιές των αντικειµένων που αντικρίζουν οι δεσµώτες είναι 
απεικάσµατα των όντων που βρίσκονται στον κόσµο των ιδεών. Τα δεσµά 
είναι λοιπόν τα εµπόδια, που συναντά ο άνθρωπος και τον αποµακρύνουν από 
την αναζήτηση και τη θέαση του αγαθού. Η άγνοια, η προσήλωση στα υλικά 
αγαθά και η επιδίωξη της υλικής ευηµερίας αποπροσανατολίζουν τον 
άνθρωπο από τη δικαιοσύνη και το αγαθό. 
6. α) Να εντοπίσετε τα σηµεία του κειµένου που µας επιτρέπουν να 

θεωρήσουµε ότι η κοινωνία των δεσµωτών είναι η πολιτική κοινωνία και 

ότι ο κόσµος του σπηλαίου είναι ο αισθητός κόσµος. 

β) Ποια είναι η κατάσταση της πολιτικής κοινωνίας (την οποία συµβολίζει 

η κοινωνία των δεσµωτών) και πώς περιγράφεται ο αισθητός κόσµος; 

Α) «Ἄτοπον, ἔφη, λέγεις εἰκόνα καὶ δεσμώτας ἀτόπους.Ὁμοίους ἡμῖν, ἦν 

δ' ἐγώ». 

Β) ο αισθητός κόσµος περιγράφεται σε σχέση µε το νοητό κόσµο αλληγορικά. 
Οι άνθρωποι ζουν στο σκοτάδι του σπηλαίου. ∆ιακατέχονται από άγνοια 
χωρίς όµως να έχουν επίγνωσή της. Βλέπουν τις σκιές των όντων και 
νοµίζουν ότι γνωρίζουν την αλήθεια. Οι άνθρωποι, όµως, είναι δέσµιοι των 
παθών, των προκαταλήψεων, των ψευδαισθήσεων και αποµακρυνόµενοι όλο 
και περισσότερο από την αλήθεια οδηγούνται σε αδιέξοδο. Συνηθίζουν  στη 
σκιώδη πραγµατικότητα, ώστε χρειάζεται εξαναγκασµός για να θεαθούν το 
αγαθό. Με ανάλογο τρόπο οι κοινωνίες που δεν είναι οργανωµένες µε βάση τη 
δικαιοσύνη και την αξιοκρατία ελέγχονται από τους δυνατούς, οι οποίοι 
αδικούν τους πολλούς. Και στη δηµοκρατία οι δηµαγωγοί χειραγωγώντας το 
λαό κυβερνούν τυραννικά. 
7. Ώσπερ τοις θαυµατοποιοις: Ο Αριστοτέλης (Περί κόσµου 398b16) 

γράφει: οι νευροσπάσται µίαν µήρινθον επισπασάµενοι ποιούσι και αυχένα 

κινείσθαι και χείρα ζώου και ώµον καί ὀφθαλµόν. Να συσχετίσετε το 

χωρίο αυτό µε την πλατωνική παροµοίωση. 

8. Να συγκρίνετε το ευαγγελικό εγώ εἰµί τό φῶς τοῦ κόσµου· 
ὁἀκολουθῶν ἐµοί οὐ µὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ’ ἕξει τό φῶς τῆς 

ζωῆς (Κατά Ἰωάννην, Η΄, 12- 13) µε την εικόνα του ἀγαθοῦ στην 

Πλατωνική αλληγορία του σπηλαίου. 

9. Με ποιους εκφραστικούς τρόπους αισθητοποιείται η εικόνα του 

σπηλαίου και των δεσµωτών και ποιος είναι ο λειτουργικός ρόλος 

καθενός; Να χαρακτηρίσετε τη γλώσσα και το ύφος του Πλάτωνα στην 

αλληγορία του σπηλαίου. 
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Ο συγγραφέας µε την µεταφορική χρήση του λόγου, την αλληγορία και τις 
εικόνες κατορθώνει να αισθητοποιήσει τον υπόγειο χώρο της σπηλιάς. Οι 
εικόνες που χρησιµοποιεί (οπτικές, στατικές, κινητικές και µια ακουστική) 
κάνουν παραστατικότερη την αφήγηση. Η αλληγορική χρήση του λόγου 
χρησιµοποιεί κάποια σύµβολα….(πρέπει να αναφερθούν διεξοδικά τα σύµβολα) 
. Έτσι µε απλό, ευχάριστο και ελκυστικό τρόπο καταφέρνει να µας δώσει την 
πραγµατική διάσταση του φαινοµενικού κόσµου και των ανθρώπων του. 
Χρησιµοποιείται, ακόµη, ο διάλογος µε τον οποίο αποφεύγεται η µονοτονία 
της αφήγησης και αποκτά ζωηρότητα και ενδιαφέρον ο λόγος. Σχετικά µε το 
διάλογο χρησιµοποιείται και το β’ ενικό πρόσωπο µε την προτρεπτική 
απόχρωση της προστακτικής καθώς και ο ευθύς λόγος που δίνουν την 
αµεσότητα της προσωπικής επικοινωνίας. Τέλος χρησιµοποιείται και η 
παροµοίωση. 
Η γλώσσα είναι ποιητική και το ύφος γλαφυρό. Ο συγγραφέας χρησιµοποιεί 
πολλά επίθετα και σύνθετα ρήµατα. Η σύνδεση των προτάσεων είναι 
παρατακτική. Ο µύθος του σπηλαίου είναι µια ευχάριστη διήγηση που 
επιτρέπει στο συγγραφέα να χρησιµοποιεί το λόγο µεταφορικά. Έτσι, 
διαµορφώνεται ένα ύφος γλαφυρό, ευχάριστο που προκαλεί το ενδιαφέρον 
των συνοµιλητών και συνάµα εξυπηρετείται η αναζήτηση της αλήθειας στην, 
κατά τα άλλα, κοπιώδη φιλοσοφική συζήτηση.  
 
Λεξιλογικές ερωτήσεις : 

1.να δώσετε τα αντώνυµα των παρακάτω λέξεων : 

Το πρόσθεν, ἄνωθεν, πόρρωθεν, ὄπισθεν. 
2.να επισηµάνετε τις σύνθετες λέξεις του κειµένου και να δώσετε τα 

συνθετικά τους µέρη. 

3.να βρείτε λέξεις του κειµένου που έχουν ετυµολογική συγγένεια µε τις 

παρακάτω λέξεις :  

Σχήµα, παραµονή, δείγµα, διαφορετικός, φερέφωνο, ανδροπρεπής, αλλεργία, 
ζωφόρος, σφραγιδόλιθος, δηµιουργώ, φθογγόσηµο, βοσκότοπος, 
συνοµοσπονδία κοίτη. 
4.κατάγειος – θαυµατοποιός : να γράψετε στη νέα ελληνική τέσσερα 

σύνθετα για κάθε µια από τις λέξεις µε το ίδιο δεύτερο συνθετικό. 

5.σπηλαιώδης : να γράψετε στη νέα ελληνική πέντε επίθετα µε την ίδια 

παραγωγική κατάληξη και να εξηγήσετε ποια σηµασία προσδίδει σε µια 

λέξη αυτή η κατάληξη. 

6.παραφερόντων : ποια σηµασία έχει το ρήµα στη µέση φωνή; 

7.ἄτοπον, πόρρω, κατάγειος, σιγῶ, φῶς : να γράψετε στην αρχαία 

ελληνική ένα αντίθετο για κάθε λέξη.  
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Η απροθυµία των φιλοσόφων 

12  .  Τί δέ; τόδε οὐκ εἰκός, ἦν δ’ ἐγώ, καὶ ἀνάγκη ἐκ τῶν 

προειρημένων, μήτε τοὺς ἀπαιδεύτους καὶ ἀληθείας ἀπείρους 

[519c] ἱκανῶς ἄν ποτε πόλιν ἐπιτροπεῦσαι, μήτε τοὺς ἐν παιδείᾳ 

ἐωμένους διατρίβειν διὰ τέλους, τοὺς μὲν ὅτι σκοπὸν ἐν 

τῷ βίῳ οὐκ ἔχουσιν ἕνα, οὗ στοχαζομένους δεῖ ἅπαντα 

πράττειν ἃ ἂν πράττωσιν ἰδίᾳ τε καὶ δημοσίᾳ, τοὺς δὲ ὅτι 

ἑκόντες εἶναι οὐ πράξουσιν, ἡγούμενοι ἐν μακάρων νήσοις 

ζῶντες ἔτι ἀπῳκίσθαι; 

    Ἀληθῆ, ἔφη. 

    Ἡμέτερον δὴ ἔργον, ἦν δ’ ἐγώ, τῶν οἰκιστῶν τάς τε 

βελτίστας φύσεις ἀναγκάσαι ἀφικέσθαι πρὸς τὸ μάθημα 

ὃ ἐν τῷ πρόσθεν ἔφαμεν εἶναι μέγιστον, ἰδεῖν τε τὸ ἀγαθὸν 

[519d] καὶ ἀναβῆναι ἐκείνην τὴν ἀνάβασιν, καὶ ἐπειδὰν ἀναβάντες 

ἱκανῶς ἴδωσι, μὴ ἐπιτρέπειν αὐτοῖς ὃ νῦν ἐπιτρέπεται. 

    Τὸ ποῖον δή; 

    Τὸ αὐτοῦ, ἦν δ’ ἐγώ, καταμένειν καὶ μὴ ἐθέλειν πάλιν 

καταβαίνειν παρ’ ἐκείνους τοὺς δεσμώτας μηδὲ μετέχειν τῶν 

παρ’ ἐκείνοις πόνων τε καὶ τιμῶν, εἴτε φαυλότεραι εἴτε 

σπουδαιότεραι. 
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Μετάφραση : 

Τι λοιπόν; Αυτό εδώ δεν είναι λογικό, είπα εγώ, και δεν προκύπτει 

αναγκαστικά από όσα έχουν ειπωθεί στο παρελθόν, ότι δηλαδή, ούτε οι 

απαίδευτοι και όσοι δεν γνώρισαν την αλήθεια θα µπορούσαν να κυβερνήσουν 

ποτέ ικανοποιητικά την πόλη, ούτε όσοι αφήνονται ν’ ασχολούνται ως το 

τέλος της ζωής τους µε την παιδεία; Οι µεν, επειδή δεν έχουν στη ζωή τους 

ένα σκοπό, στον οποίο σκοπεύοντας πρέπει να κάνουν όλα, όσα τυχόν κάνουν 

και στην ιδιωτική και στη δηµόσια ζωή, οι άλλοι δε επειδή µε τη θέλησή τους 

δεν θα προβούν σε καµιά πρακτική ενασχόληση νοµίζοντας ότι είναι 

εγκατεστηµένοι στα νησιά των µακάρων ενώ ακόµα ζουν. Αλήθεια, είπε. ∆ικό 

µας, λοιπόν, έργο (είναι), είπα εγώ, (εµείς) οι ιδρυτές της πόλης να 

αναγκάσουµε και τις καλύτερες φύσεις να φθάσουν στο µάθηµα στο οποίο 

ισχυριστήκαµε προηγουµένως ότι είναι το ανώτατο, να δουν, δηλαδή το αγαθό 

και να επιχειρήσουν εκείνο το ανέβασµα, και αφού ανεβούν, όταν το δουν 

αρκετά, να µην τους επιτρέψουµε αυτό που τώρα επιτρέπεται. Ποιο δηλαδή; 

Το να µένουν συνεχώς στο ίδιο µέρος και να µη θέλουν να κατεβούν πάλι 

κοντά σ’ εκείνους τους δεσµώτες ούτε να συµµετέχουν µαζί µ’ εκείνους στους 

κόπους και στις τιµές, είτε (είναι) ταπεινότερες είτε σπουδαιότερες 

 

 

Ερµηνευτικά σχόλια : 

Το χρέος των φιλοσόφων 
Σύµφωνα µε τον Πλάτωνα οι φιλόσοφοι έχουν χρέος να ασχοληθούν µε την 

πολιτική, τη διακυβέρνηση της πολιτείας και τη διαφώτιση του λαού. 

Επιβάλλεται για το σκοπό αυτό να εγκαταλείψουν την ασφάλεια και τη γαλήνη 

του θεωρητικού βίου και να ασχοληθούν µε την πολιτική αποβλέποντας στην 

ευδαιµονία του συνόλου. Ο θεωρητικός βίος –a contemplativa- και ο 

πρακτικός –vita activa-  στον Πλάτωνα συνενώνονται αν και στην εποχή του 

ήταν χωρισµένοι. Ο φιλόσοφος είναι ο άνθρωπος που έχει θεαθεί το αγαθό, 

αλλά θέλει να ζει αποµονωµένος. Αυτό όµως δεν είναι σωστά, σύµφωνα µε 

τον Πλάτωνα. Όποιος πορεύεται προς την ευτυχία έχει και ένα καθήκον 

απέναντι στο κοινωνικό σύνολο στο οποίο ανήκει. Γι΄αυτό ο φιλόσοφος 

πρέπει να αναλάβει τη διακυβέρνηση της πολιτείας. Για τον Πλάτωνα η 

πολιτική πρέπει να βασίζεται στην ηθική και όχι το αντίστροφο. Μόνο η 

πράξη καταξιώνει τη θεωρία. Ο φιλόσοφος δεν µπορεί και δεν πρέπει να ζει 

έξω από το κοινωνικό σύνολο. Πρέπει να είναι ένα ζωντανό και ηγετικό 

κύτταρο αυτού του συνόλου. 

Στη σύγχρονη εποχή δε µιλάµε για φιλοσόφους αλλά για διανοούµενους. Όταν 

µιλάµε για το χρέος τους εννοούµε το ίδιο µ’ αυτό που ο Πλάτωνας ονόµαζε 

χρέος των φιλοσόφων. 



 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 – ΟΡΟΣΗΜΟ 

 

 62 

Στο παρελθόν ο διανοούµενος έπαιζε το ρόλο του προφήτη ή του αυστηρού 

κριτή –του κήνσορα- ο οποίος αρνιόταν το παρόν είτε για χάρη ενός 

εξειδανικευµένου παρελθόντος είτε για χάρη ενός λαµπρού µέλλοντος. Στην 

εποχή µας ο διανοούµενος πρέπει να τηρεί κριτική στάση. Η κριτική του θα 

πρέπει να αναφέρεται στο παρόν, στις αξίες της παρούσας κοινωνίας, µε 

σκοπό να ζωντανέψει τις αρχές και το ιδεώδες της δηµοκρατίας, να 

επικρατήσει η δικαιοσύνη, να διευρυνθούν τα δικαιώµατα των µειονοτήτων. Ο 

διανοούµενος δεν πρέπει να υπηρετεί τα συµφέροντα της εκάστοτε εξουσίας. 

Ο διανοούµενος πρέπει να έχει ως πρότυπό του το Σωκράτη που όπως λέει 

ο ίδιος στην Απολογία του Πλάτωνα ήταν η αλογόµυγα που ξυπνούσε το 

νωθρό άλογο της κοινωνίας µε την κριτική του. 

Στην ενότητα αυτή ο Πλάτωνας συνεχίζοντας την αλληγορία του 

σπηλαίου, αναφέρεται στις κοινωνικές οµάδες που θεωρεί ακατάλληλες να 

αναλάβουν τη διακυβέρνηση της πολιτείας «ἄν ποτε πόλιν ἐπιτροπεῦσαι». 

Πρώτα αποκλείει τους «τοὺς ἀπαιδεύτους καὶ ἀληθείας ἀπείρους», γιατί 

όλοι οι θεσµοί της πολιτείας ρυθµίζονται µε βάση την παιδεία. Επειδή η αρετή 

είναι γνώση οι απαίδευτοι δεν µπορεί να είναι ενάρετοι και άρα είναι 

ακατάλληλοι για τη διακυβέρνηση της πολιτείας. Αυτοί κατέχουν µόνο τη δόξα 

και όχι τη γνώση. Η πραγµατική αλήθεια είναι νοερή ιδέα, την οποία θεάται ο 

νους τους ύστερα από πνευµατική άσκηση που υπερβαίνει την απλή µάθηση, 

είναι η εµπειρία την οποία  δεν έχουνοι απαίδευτοι, οι οποίοι είναι 

αφιλοσόφητοι, ιδιοτελείς και δεν έχουν υψηλούς στόχους. 

Ύστερα αποκλείει τους πεπαιδευµένους, οι οποίοι είναι άνθρωποι της 

θεωρίας και όχι της δράσης, ζουν αποµονωµένοι στην µακαριότητά τους και 

δεν έχουν πολιτική βούληση να συνδέσουν τη θεωρία µε την πολιτική πράξη. 

Αποµένουν οι βέλτιστες φύσεις, που έχουν φτάσει στη θέαση του αγαθού και 

πρέπει να αναλάβουν τη διακυβέρνηση της πολιτείας. 

Ο Σωκράτης θεωρεί ότι το χρέος των φιλοσόφων είναι διπλό : η 

γνώση και η πράξη. Η γνώση έχει αξία όταν προσανατολίζει την πράξη και η 

πράξη όταν καθοδηγείται, ελέγχεται και αξιολογείται από τη γνώση. Μόνο 

τότε προέχει το συλλογικό συµφέρον και όχι το ατοµικό. Οι φιλόσοφοι έχουν, 

λοιπόν, χρέος να υψωθούν στο µέγιστο µάθηµα που είναι η θέαση του αγαθού 

και στη συνέχεια να βοηθήσουν και τους άλλους ανθρώπους χωρίς 

µαταιοδοξία. 
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Ερωτήσεις αξιολόγησης : 

1.τι συµβολίζει ο πραγµατικός κόσµος , ο δικός µας και η ανάβαση από 

το σπήλαιο σ’ αυτόν; 

2.ποιον κόσµο συµβολίζει το σπήλαιο; 

3.γιατί οι φύλακες και οι βασιλείς που κατόρθωσαν να βγουν από το 

σπήλαιο και να ανέβουν στον επάνω κόσµο δεν επιθυµούν να επιστρέψουν 

στο σπήλαιο; 

4.ποιο θέµα θέτει για συζήτηση ο Σωκράτης και πώς συνδέεται µε το 

θέµα της πολιτείας; 

Το θέµα που τίθεται για συζήτηση είναι ποιοι άνθρωποι είναι κατάλληλοι για 
τη διακυβέρνηση της πολιτείας. 
Βασικό θέµα της πολιτείας είναι η φύση της δικαιοσύνης και της αδικίας. Για 
να διερευνηθεί το περίπλοκο αυτό ζήτηµα ο Σωκράτης πρότεινε να το 
εξετάσουν στο ευρύτερο πλαίσιο µιας πόλης – κράτους, µε τον τρόπο αυτό 
άρχισε η θεωρητική κατασκευή µιας πόλης από την αρχή, από το πρωτόγονο 
στάδιο ως την πλήρη ανάπτυξή της. Το ερώτηµα τώρα που εξετάζεται είναι 
πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη σ’ αυτό το ζωντανό οργανισµό, µέσα σ’ αυτή τη 
συλλογική ψυχή. Τον Πλάτωνα τον απασχολούσε το θέµα της λειτουργίας της 
δηµοκρατίας, των δηµαγωγών που κολάκευαν και εξαπατούσαν το δήµο, η 
ανάθεση πολλών αξιωµάτων µε κλήρωση σε πρόσωπα ανίκανα να 
κυβερνήσουν σωστά, οι αποφάσεις δια βοής του πλήθους για κρίσιµα θέµατα 
της πόλης, η πειθώ των ρητόρων. Ποιος λοιπόν είναι ο κατάλληλος άρχοντας 
για µια ιδεώδη πολιτεία; Αυτό το ερώτηµα πρέπει να απαντηθεί σ’ αυτό το 
σηµείο της συζήτησης. 
5.γιατί οι απαίδευτοι δεν µπορούν να αναλάβουν τη διοίκηση της πόλης; 

Οι απαίδευτοι δεν µπορούν να αναλάβουν τη διοίκηση της πολιτείας; Γιατί 
είναι άνθρωποι που στερούνται την αρετή, αφού η αρετή είναι γνώση για το 
Σωκράτη. Οι απαίδευτοι είναι και άπειροι της αλήθειας. Αφού λοιπόν σκοπός 
της πολιτείας είναι το αγαθό και µέσον για την κατάκτησή του είναι η γνώση 
και η αρετή, είναι λογικό οι άπειροι της αλήθειας, οι απαίδευτοι, να µην 
µπορούν να κυβερνήσουν σωστά. 
Ο Πλάτωνας πίστευε ότι η πόλη της Αθήνας στην εποχή του έπασχε από 
καιροσκόπους πολιτικούς. Επέκρινε γι’ αυτό τους πολιτικούς της εποχής του 
και δεν εξαιρούσε ούτε το Θεµιστοκλή ούτε τον Περικλή, γιατί και αυτοί 
συνέβαλαν στην καταστροφή της πόλης. Ενώ είχαν χρέος να ενδιαφερθούν 
πρώτα για τη δικαιοσύνη και την πνευµατική ζωή των πολιτών, αυτοί 
ενδιαφέρθηκαν για έργα που βελτιώνουν το υλικό µέρος της ζωής και 
αύξησαν την οικονοµική και στρατιωτική δύναµη της Αθήνας. Θεωρεί 
εποµένως απαίδευτους και ακατάλληλους τους πολιτικούς της εποχής του, 
γιατί αγνοούν την αλήθεια που πρέπει να προσανατολίζει το σκοπό τους.  
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6.σε τι διαφοροποιείται η ζωή αυτών που έχουν λάβει ορθή παιδεία από 

τη ζωή των απαίδευτων, των τυχαίων και των αφιλοσόφητων πολιτικών;   
7.ποιο τρόπο ζωής προτιµούν οι πεπαιδευµένοι από την ανάληψη ευθυνών 

στη διοίκηση της πολιτείας; Με ποιο εκφραστικό τρόπο παρουσιάζει την 

επιθυµία τους ο Πλάτωνας; 

8.πώς εννοεί τους οικιστές ο Πλάτωνας; 

9.ποια έννοια νοµίζετε ότι έχει η λέξη αγαθό στο κείµενο; 

10.να εντοπίσετε στο κείµενο τους όρους που χρησιµοποιεί ο Πλάτων για 

να χαρακτηρίσει το αγαθό, την πορεία προς αυτό και την προσέγγισή 

του. Τι αποκαλύπτουν για τη φύση του αγαθού; 

11.να συγκρίνετε την έννοια του αγαθού στον Πλάτωνα µε την έννοια της 

αρετής στο ακόλουθο ποίηµα του Σιµωνίδη του Κείου. 

Η αρετή 

Ένας λόγος λέει : σε βράχια 

η αρετή δυσκολοπάτητα φωλιάζει 

κι έναν τόπο θείο και πάναγνο αφεντεύει 

δεν µπορούν του καθενός θνητού τα µάτια 

να τη δουν. Την αντικρίζει µόνο εκείνος  

που από µέσα του ο ιδρώτας σπαραγµός  

της καρδιάς του, θα αναβρύσει, 

µόνο εκείνος που ως τ’ ακροκόρυφο θα φτάσει 

της αντρείας 

12.ποια είναι, σύµφωνα µε τον Πλάτωνα, η σηµασία της παιδείας. 

13.ποιες ήταν στην αρχαιότητα οι δοξασίες για τις νήσους των µακάρων; 

Να τις συγκρίνετε µε παρόµοιες αντιλήψεις άλλων θρησκειών και της 

χριστιανικής. 

14.τας βελτίστας φύσεις : να συγκρίνετε την άποψη του Πλάτωνα για τη 

φύση του ανθρώπου µε την άποψη του ∆ηµόκριτου «ἡ φύσις και ἡ διδαχή 

παραπλήσιον ἐστί. Και γάρ  ἡ διδαχή µεταρυσµοῖ τον ἄνθρωπον, 

μεταρυσμοῦσα δε φυσιοποιεῖ». 

15.ποια είναι η θέση και ο ρόλος των φυλάκων στην πολιτεία, σύµφωνα 

µε το κείµενο; 

Οι φύλακες περιγράφονται µε τους όρους «τους ἐν παιδείᾳ» και «τάς 
βελτίστας φύσεις’. Γνωρίζουµε ότι ο Πλάτωνας χωρίζει τους πολίτες σε 
τρεις τάξεις και αιτιολογεί αυτή την κατάταξη µε το µύθο του που 
χαρακτηρίζεται «γενναῖον ψεῦδος». Οι άνθρωποι είναι διαµορφωµένοι ως 
χαρακτήρες από τότε που ήταν στο εσωτερικό της γης. Ανάλογα µε την 
πρόσµειξη χρυσού, αργύρου, σιδήρου ή χαλκού χωρίζονται σε κοινωνικές 
τάξεις. Το ενδιαφέρον του Πλάτωνα επικεντρώνεται στην επιλογή και την 
αγωγή των φυλάκων που οργανώνεται σε τρεις κύκλους. Στον πρώτο κύκλο –
µέχρι τα 20 χρόνια- επιδιώκεται η εξισορρόπηση γυµναστικής και µουσικής 
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αγωγής, στο δεύτερο -20 µέχρι 30 χρόνια- η ενασχόληση µε τις µαθηµατικές 
επιστήµες και στο τρίτο –από 30 ως 35 χρόνια- η σπουδή της διαλεκτικής –
φιλοσοφία- που οδηγεί στην αναζήτηση της ουσίας των όντων και στη θέαση 
του Αγαθού. Έτσι οι φύλακες ως «βέλτισται φύσεις», αφού υποστούν µε 
επιτυχία τις δοκιµασίες και τις κρίσεις που έχουν καθοριστεί, προάγονται 
µετά τα 50 χρόνια τους σε φύλακες-παντελείς και σε φύλακες-άρχοντες. 
16.που αναφέρεται το σχόλιο του Πλάτωνα «ὅ νῦν ἐπιτρέπεται»; 

17.µπορεί η πολιτεία να υποχρεώνει τους πολίτες να ακολουθήσουν µια 

συγκεκριµένη πορεία, έναν καθορισµένο τρόπο ζωής; 

18.σήµερα υπάρχουν άνθρωποι απρόθυµοι να αναλάβουν ηγετικές –

πολιτικές-θέσεις; Ποια χαρακτηριστικά νοµίζετε ότι έχουν όσοι 

επιθυµούν τέτοιες θέσεις; 

 

Λεξιλογικές ερωτήσεις : 

1.µάκαρ : ποια είναι η πρώτη σηµασία της λέξης στην αρχαία γλώσσα; 

Πώς νοµίζετε ότι έφτασε η λέξη στη σηµασία που έχει σήµερα; 

2.ποια είναι η σηµασιολογική διαφορά των ρηµάτων : α)διατρίβω-

καταµένω-ἀποικίζοµαι β)ἐπιτρέπω-ἐάω-ῶ και ποια η σηµασία του 

καθενός στο κείµενο; 

3.ἐπιτροπεύω : ποια είναι η αρχική σηµασία της λέξης και ποια σηµασία 

έχει στο κείµενο; 

4.µε ποιες λέξεις του κειµένου έχουν ετυµολογική συγγένεια οι 

παρακάτω: αποικισµός, προίκα, εντιµότητα, δεσµωτήριο, ιδέα, 

ντροπαλός, προφητικός, ρήτρα, στοχαστικός 
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O ηθικός εξαναγκασµός των φιλοσόφων 

 

13.Ἐπελάθου, ἦν δ’ ἐγώ, πάλιν, ὦ φίλε, ὅτι νόμῳ οὐ τοῦτο 

μέλει, ὅπως ἕν τι γένος ἐν πόλει διαφερόντως εὖ πράξει, 

ἀλλ’ ἐν ὅλῃ τῇ πόλει τοῦτο μηχανᾶται ἐγγενέσθαι, συναρ- 

μόττων τοὺς πολίτας πειθοῖ τε καὶ ἀνάγκῃ, ποιῶν μεταδιδόναι 

[520a] ἀλλήλοις τῆς ὠφελίας ἣν ἂν ἕκαστοι τὸ κοινὸν δυνατοὶ 

ὦσιν ὠφελεῖν καὶ αὐτὸς ἐμποιῶν τοιούτους ἄνδρας ἐν τῇ 

πόλει, οὐχ ἵνα ἀφιῇ τρέπεσθαι ὅπῃ ἕκαστος βούλεται, ἀλλ’ 

ἵνα καταχρῆται αὐτὸς αὐτοῖς ἐπὶ τὸν σύνδεσμον τῆς πόλεως. 

    Ἀληθῆ, ἔφη· ἐπελαθόμην γάρ. 

    Σκέψαι τοίνυν, εἶπον, ὦ Γλαύκων, ὅτι οὐδ’ ἀδικήσομεν 

τοὺς παρ’ ἡμῖν φιλοσόφους γιγνομένους, ἀλλὰ δίκαια πρὸς 

αὐτοὺς ἐροῦμεν, προσαναγκάζοντες τῶν ἄλλων ἐπιμελεῖσθαί 

τε καὶ φυλάττειν.  
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Μετάφραση : 

Έπειτα, είπε, θα αδικήσουµε αυτούς και θα τους κάνουµε να ζουν 

χειρότερα, ενώ θα µπορούσαν να ζουν καλύτερα;  

Ξέχασες, πάλι, φίλε, είπα εγώ, ότι ο νόµος δεν ενδιαφέρεται γι’ αυτό πώς 

δηλαδή θα ευτυχήσει εξαιρετικά µια κοινωνική τάξη µέσα στην πόλη, αλλά 

επιδιώκει να υπάρξει  αυτό σε ολόκληρη την πόλη ενώνοντας σε αρµονικό 

σύνολο τους πολίτες µε την πειθώ και τη βία, κάνοντας να µοιράζονται 

µεταξύ τους την ωφέλεια την οποία ο καθένας (κάθε τάξη) µπορεί να 

προσφέρει στο σύνολο και ο ίδιος δηµιουργώντας τέτοιους πολίτες στην πόλη, 

όχι για να τους αφήνει να πηγαίνει όπου θέλει ο καθένας, αλλά για να τους 

χρησιµοποιεί ο ίδιος για τον ενωτικό δεσµό της πόλης. 

Αλήθεια, είπε, πραγµατικά το ξέχασα. Σκέψου, τώρα, είπα, Γλαύκωνα, ότι 

δε θα αδικήσουµε όσους γίνονται φιλόσοφοι στην πόλη µας, αλλά δίκαια θα 

µιλήσουµε προς αυτούς, πείθοντας τους µε επιχειρήµατα και να φροντίζουν 

και να φυλάσσουν τους άλλους. 
 

Ερµηνευτικά σχόλια : 

Ατοµοκεντρική  -  κοινωνιοκεντρική θεωρία 

Ο Γλαύκων υποστηρίζει ότι είναι άδικο να εξαναγκάζονται οι φιλόσοφοι, γιατί 

υποχρεώνονται να θυσιάσουν την ατοµική ή ταξική τους ευτυχία, να 

εγκαταλείψουν τη µακαριότητα της φιλοσοφικής ενατένισης του κόσµου, τη 

γαλήνη του θεωρητικού βίου, για χάρη της πολιτικής, της διακυβέρνησης της 

πολιτείας. Η ανάµειξη µε την πολιτική θα υποβαθµίσει τη ζωή τους 

αναπόφευκτα, διότι θα χρειαστεί να συγκρουστούν µε άνοµα συµφέροντα για 

χάρη της δικαιοσύνης και θα εκτεθούν σε κινδύνους. 

Η οπτική του Γλαύκωνα είναι ατοµοκεντρική  και το κριτήριο του, που είναι 

και το κύριο επιχείρηµα του, είναι το ατοµικό συµφέρον. Από την άποψη αυτή 

ο εξαναγκασµός των φιλοσόφων είναι η υποβάθµιση της προσωπικής τους 

ζωής, είναι η απώλεια της ευτυχίας τους, άρα είναι άδικος.   

Ο Σωκράτης υποστηρίζει το ακριβώς αντίθετο. Ο εξαναγκασµός των 

φιλοσόφων είναι δίκαιος, γιατί έτσι εξυπηρετείται το συµφέρον του συνόλου, η 

ευτυχία όλων των πολιτών. Το κριτήριο-επιχείρηµα του Σωκράτη είναι το 

συνολικό συµφέρον το οποίο υπερέχει του ατοµικού ή ταξικού. Η οπτική του 

Σωκράτη είναι κοινωνιοκεντρική. 
 Τυπικά ο συλλογισµός έχει την παρακάτω µορφή : 

1η προκείµενη : «ό,τι υπηρετεί την ευδαιµονία του κοινωνικού συνόλου είναι     

δίκαιο» 

2η προκείµενη : «ο εξαναγκασµός των φιλοσόφων υπηρετεί την ευδαιµονία 

του συνόλου» 

Συµπέρασµα :ο εξαναγκασµός των φιλοσόφων είναι δίκαιος.  
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Αξιολόγηση συλλογισµού 

Όσον αφορά την πειστικότητα και την ορθότητα του συλλογισµού του 

Σωκράτη – Πλάτωνα παρατηρούµε : 

Υπάρχει µια αντίφαση : ενώ από τη µια υποστηρίζει ότι µέληµα του νόµου 

είναι η ευτυχία του συνόλου, από την άλλη δέχεται µια κοινωνική τάξη, οι 

φιλόσοφοι, να θυσιάσει την ευτυχία της για χάρη του κοινωνικού συνόλου. 

Αυτό το παρατηρεί ο Αριστοτέλης στα Πολιτικά 124b,15, γράφοντας ότι : ενώ 

ο Σωκράτης αφαιρεί από τους φύλακες την ευδαιµονία, ισχυρίζεται ότι ο 

νοµοθέτης οφείλει να κάνει ευτυχισµένη την πόλη, πράγµα αδύνατο, αφού 

λίγοι ή πολλοί δε θα είναι ευτυχισµένοι. 

Το συµπέρασµα του συλλογισµού δεν ευσταθεί. ∆εν απορρέει κατά λογική 

αναγκαιότητα από τις «προκείµενες», γιατί η πρώτη απ’ αυτές είναι ψευδής (η 

ιστορία διδάσκει ότι πολλές φορές για το συµφέρον του συνόλου 

διαπράττονται κατάφωρες αδικίες και βαρύτατα εγκλήµατα. 

Το επιχείρηµα του Σωκράτη προτάσσει το συλλογικό συµφέρον έναντι του 

ατοµικού. Όµως ο όρος συλλογικό συµφέρον δεν είναι πάντοτε σαφής και 

συγκεκριµένος. Πολλές φορές το συλλογικό συµφέρον ταυτίζεται µε το 

κοµµατικό ή το ταξικό. Η ιστορία είναι γεµάτη όχι µόνο από ηρωϊκές θυσίες 

αλλά και από εγκλήµατα που έγιναν στο όνοµα του συλλογικού συµφέροντος. 

Πολλοί τύραννοι επικαλέστηκαν το συλλογικό συµφέρον για να εξοντώσουν 

µειονότητες ή αγωνιστές της ελευθερίας, επιστήµονες κτλ. Και αυτό συνέβη 

γιατί ταύτισαν το δικό τους συµφέρον µε το συλλογικό. Άρα κάθε νόµος που 

θεσπίζεται στο όνοµα του συλλογικού συµφέροντος δεν είναι είναι πάντα 

δίκαιος. Έτσι, η θέση του Σωκράτη δε γίνεται ανεπιφύλακτα δεκτή. Ο 

Σωκράτης ήταν ειλικρινής για το τι εννοούσε µε τον όρο συλλογικό συµφέρον, 

οι εκάστοτε όµως κυβερνήτες και νοµοθέτες δεν είναι πάντα ειλικρινείς. 

Η ενασχόληση των φιλοσόφων µε τη διακυβέρνηση της πολιτείας θα 

συµβάλλει στην επίτευξη της ευδαιµονίας του συνόλου, διότι αφενός µε το 

ήθος τους και τη δικαιοκρισία τους θα συντελέσουν στην επίτευξη κοινωνικής 

γαλήνης και θα ενισχύσουν τους κοινωνικούς δεσµούς, αφετέρου µε τη σοφία 

τους, τη γνώση τη; Αλήθειας, θα επιλύσουν τα προβλήµατα της κοινωνίας και 

έτσι θα αξιοποιηθούν όλες οι υπάρχουσες δυνάµεις. Άρα µε την αλληλεγγύη, 

την ενότητα, τη γαλήνη θα επιτευχθεί η ευτυχία του συνόλου. Η άποψη του 

Σωκράτη φαίνεται πιο σωστή από του Γλαύκωνα. 

 

Σχολιασµός της άποψης του Σωκράτη και του Γλαύκωνα 

Η άποψη του Πλάτωνα, που διαγράφεται από τα λόγια του Σωκράτη, ότι είναι 

δίκαιος ο νοµικός εξαναγκασµός των φιλοσόφων, δεν είναι για τη σύγχρονη, 

τη δική µας κοινωνία, ούτε ηθικά ούτε λογικά ακαταµάχητη. Η άποψη αυτή 

είναι αποδεκτή µόνο στο πλαίσιο της ιδεώδους πολιτείας του Πλάτωνα. 
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Στην αρχαιότητα δεν είχε γίνει κατανοητή η αξία της ατοµικής ελευθερίας. 

Ενώ στη σύγχρονη εποχή είναι σαφές ότι ο νόµος δεν επιτρέπεται να 

παραβιάσει τα ατοµικά δικαιώµατα και τις ατοµικές ελευθερίες. Το χρέος 

προς τους άλλους – ο ηθικός εξαναγκασµός των φιλοσόφων – είναι θέµα 

εσωτερικής ελευθερίας. Όπως ο νόµος δεν επιτρέπεται να επιβάλλει στους 

πολίτες την επιλογή συγκεκριµένου επαγγέλµατος ή ιδεολογίας ή κόµµατος 

έτσι δεν επιτρέπεται να επιβάλλει στους πνευµατικούς ανθρώπους την 

προσφορά τους ή όχι στο κοινωνικό σύνολο. Υπάρχει διαφορά ανάµεσα στην 

ηθική και τη νοµική υποχρέωση. Η πρώτη είναι ευκτέα και η δεύτερη 

απορριπτέα. 

Βέβαια, και ο ίδιος ο Πλάτωνας σε άλλο σηµείο του λόγου του (520b) θεωρεί 

δίκαιο τον εξαναγκασµό των φιλοσόφων µόνο στα πλαίσια της ιδανικής 

πολιτείας και όχι στις άλλες πολιτείες. Συγκεκριµένα στις άλλες πολιτείες 

επειδή οι φιλόσοφοι είναι αυτοδηµιούργητοι δεν είναι δίκαιο να 

εξαναγκάζονται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στη διακυβέρνηση της 

πολιτείας. Ενώ στην ιδανική, πλατωνική πολιτεία οι φιλόσοφοι οφείλουν την 

ανατροφή και την επιµεληµένη τους παιδεία στην ίδια την πολιτεία («τους 

γεννήσαµε ως βασιλείς στα σµήνη των µελισσών»). Άρα, είναι δίκαιος ο 

εξαναγκασµός των φιλοσόφων και έχουν την υποχρέωση να αναλαµβάνουν και 

να µοιράζονται τις κυβερνητικές ευθύνες, καθώς αυτό θεωρείται έκφραση 

ευγνωµοσύνης προς την κοινωνία. Εξάλλου, ο Πλάτωνας δίνει ιδιαίτερη 

έµφαση στη διαµόρφωση του κατάλληλου ήθους, ώστε η προσφορά των 

φιλοσόφων να είναι αποτέλεσµα εσωτερικής επιλογής και λιγότερο νοµικός 

καταναγκασµός. 

Σ’ αυτό το ζήτηµα έχουν αναφερθεί σηµαντικοί έλληνες συγγραφείς : 

Ο Θουκυδίδης παρουσιάζει τον Περικλή ΙΙ,60 να λέει ότι µια πολιτεία 

εξυπηρετεί περισσότερο το συµφέρον των πολιτών, αν στο σύνολο της 

ακµάζει, παρά αν ευτυχεί ατοµικά ο κάθε πολίτης και στο σύνολο της η 

πολιτεία δυστυχεί. Γιατί, όσο κι αν ευτυχεί ένας πολίτης στις ιδιωτικές του 

υποθέσεις, όταν καταστρέφεται η πολιτεία, δυστυχεί. Αντίθετα αν δυστυχεί 

σε πατρίδα που προκόβει έχει πιθανότητες να σωθεί. Ιδιωτική ζωή στην 

οποία ο φιλόσοφος ενεργεί αυτόβουλα δεν υπάρχει. Αλλά και ο Μακρυγιάννης 

στα «Αποµνηµονεύµατα» του κάνει τις ίδιες σκέψεις : «αν είµαι στραβός, και 

η πατρίδα µου είναι καλά, µε θρέφει. Αν είναι η πατρίδα µου είναι αχαµνά, 

δέκα µάτια να’ χω στραβός θανά είµαι». 

Και οι παραπάνω συγγραφείς εξαρτούν την ατοµική ευτυχία από την ευπραγία 

του συνόλου και συγκλίνουν σε γενικές γραµµές στην άποψη του Πλάτωνα. 

Όµως, ενώ αυτοί διατυπώνουν περιγραφικές σκέψεις, που απορρέουν από 

την πραγµατικότητα, στον Πλάτωνα υπεισέρχεται το δεοντολογικό στοιχείο 

της βίας του νόµου, που εξαναγκάζει µια οµάδα ή άτοµο να θυσιάσει την 

ευδαιµονία του για το γενικό καλό. 
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Ο νόµος και ο ρόλος του στην Πλατωνική Πολιτεία 

Στόχος του νόµου :η ευτυχία του συνόλου 

� Προτεραιότητα συλλογικού συµφέροντος : παραµερισµός του ταξικού 

και ατοµικού συµφέροντος για χάρη του κοινωνικού και συλλογικού : 

«ὅπως ἕν τι γένος ἐν πόλει εὖ πράξει», «ὅπῃ ἕκαστος βούλεται». 

� Αρµονική συµβίωση όλων των πολιτών, η επίτευξη κοινωνικής ειρήνης 

«συναρμόττων». 

� Αλληλεγγύη ανάµεσα στους πολίτες. Καλλιέργεια πνεύµατος 

συνεργασίας, προσφοράς και αµοιβαίας εξυπηρέτησης «μεταδιδόναι 

 ἀλλήλοις τῆς ὠφελίας». 

� ∆ιαµόρφωση κοινωνικού ήθους, ώστε το κάθε άτοµο µε τη 

συµπεριφορά του να συµβάλλει στην ενότητα της κοινωνίας «ἐμποιῶν 

τοιούτους ἄνδρας ἐν τῇ 

πόλει, οὐχ ἵνα ἀφιῇ τρέπεσθαι ὅπῃ ἕκαστος βούλεται, ἀλλ’ 

ἵνα καταχρῆται αὐτὸς αὐτοῖς ἐπὶ τὸν σύνδεσμον τῆς πόλεως». 

 

 

 

Τα µέσα επιβολής του νόµου :η πειθώ και η βία-ανάγκη (σύµφωνα µε τον 

Πλάτωνα). 

� Πειθώ : είναι προτιµότερο µέσο διότι στοχεύει στην εσωτερική 

πειθαρχία του ατόµου. Είναι το µέσο που ταιριάζει σε υπεύθυνους, 

ελεύθερους πολίτες και σε δηµοκρατικές κοινωνίες. Για να υπάρξει η 

πειθώ όµως απαιτούνται δύο προϋποθέσεις : πρώτον, πρέπει να έχει 

εσωτερικεύσει τους ηθικούς κανόνες που διέπουν την κοινωνική 

συµπεριφορά και τις κοινωνικές σχέσεις. 

� Η ανάγκη :έχει ως αποτέλεσµα τη συµµόρφωση του ατόµου. 

Επιβάλλεται στα αντικοινωνικά και άδικα άτοµα. Ο ίδιος ο Πλάτωνας 

πιστεύει ότι η βία δεν ταιριάζει στους ελεύθερους ανθρώπους  αλλά 

στους απαίδευτους, στα µη κοινωνικοποιηµένα άτοµα «ἄπειρον 

παιδείας ὂχλον». Η χρήση βίας αν γίνεται αυτοσκοπός ή µέσο επιβολής 

άδικου νόµου, τότε γίνεται µέσο καταπίεσης και εκφοβισµού και χρέος 

των πνευµατικών ανθρώπων είναι να την καταγγέλλουν και να την 

αντιµάχονται. Ο Πλάτωνας προτιµά την πειθώ, γιατί οδηγεί στη 

διαπαιδαγώγηση των πολιτών και στη διαµόρφωση ηθικής 

συµπεριφοράς «μεταδιδόναι  ἀλλήλοις τῆς ὠφελίας ἣν ἂν ἕκαστοι τὸ 

κοινὸν δυνατοὶ ὦσιν ὠφελεῖν καὶ αὐτὸς ἐμποιῶν τοιούτους ἄνδρας ἐν τῇ 
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πόλει, οὐχ ἵνα ἀφιῇ τρέπεσθαι ὅπῃ ἕκαστος βούλεται, ἀλλ’ 

ἵνα καταχρῆται αὐτὸς αὐτοῖς ἐπὶ τὸν σύνδεσμον τῆς πόλεως»  και 

εποµένως στην εκούσια συµµόρφωση του χαρακτήρα. Ανάλογες 

σκέψεις έχουµε και στα &5,6,7 του Πρωταγόρα. 

 

Η φύση και ο χαρακτήρας του νόµου : 

� Προσωποποιηµένος:«μέλει,…μηχανᾶται,…συναρμόττων….ποιῶν,…με-

ταδιδόναι,…ἐμποιῶν,… καταχρῆται» όλες αυτές οι ενέργειες είναι 

σκόπιµες, προϋποθέτουν βούληση και σκέψη, άρα είναι ενέργειες που 

ταιριάζουν σε πρόσωπα και όχι σε αφηρηµένες έννοιες συµβολικού 

χαρακτήρα, όπως ο νόµος. 

� Αντικειµενικός και δίκαιος : εφόσον δεν κάνει διακρίσεις. ∆εν εξαιρεί 

ούτε άτοµα, ούτε κοινωνικές οµάδες αλλά αντιµετωπίζει ισότιµα όλους 

τους πολίτες. 

� Παιδαγωγικός και όχι εκφοβιστικός ο χαρακτήρας του νόµου : 

αποβλέπει στη διαµόρφωση του αναγκαίου κοινωνικού ήθους και όχι 

στη βία και το φόβο. Έτσι, απαντά στις αιτιάσεις και στο δογµατισµό 

των σοφιστών, που ταυτίζουν το νόµο µε τη βία και το φόβο.  

� Λειτουργεί εξαναγκαστικά και επανορθωτικά :γιατί επιβάλλει ποινές 

στα άτοµα που δεν συµµορφώνονται και συµπεριφέρονται 

αντικοινωνικά. Είναι όµως ολοκληρωτικός και δεσποτικός εφόσον 

εξαναγκάζει τους φιλοσόφους να προσφέρουν υπηρεσίες στους άλλους 

πολίτες. Το χρέος προς τους άλλους δεν επιβάλλεται νοµοθετικά, γιατί 

αυτοαναιρείται. Στέκει µόνο ως ηθικό ζήτηµα. Ένας τέτοιος νόµος 

αφαιρεί από το άτοµο το δικαίωµα της εσωτερικής ελευθερίας.  

 

Πίσω από τις γραµµές του κειµένου διακρίνουµε ένα κράτος που δεν αφήνει 

περιθώρια για ατοµική ελευθερία και δράση, που ελέγχει και κατευθύνει τις 

δραστηριότητες του πολίτη και τις καθυποτάσσει στην κρατική εξουσία. 

Πρόκειται για ένα καθεστώς παρεµβατικό και αυταρχικό και θα µπορούσαµε 

να το ονοµάσουµε ολοκληρωτικό.  
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Ερωτήσεις αξιολόγησης : 

1.ο Γλαύκων υποβάλλει την ένσταση ότι αν αναγκάσουν τους φιλοσόφους να 

επιστρέψουν στο σπήλαιο, θα τους αδικήσουν, αφού θα τους εξαναγκάσουν να 

ζουν χειρότερα, ενώ µπορούν να ζουν καλύτερα. Α)τι απαντά ο Σωκράτης 

στον Γλαύκωνα; Είναι, κατά τη γνώµη σας, πειστικό το επιχείρηµα του 

Σωκράτη; Β)πώς κρίνετε την άποψη του Γλαύκωνα; 

2.«νόμῳ οὐ τοῦτο μέλει, ὅπως ἕν τι γένος ἐν πόλει διαφερόντως εὖ 

πράξει, 

ἀλλ’ ἐν ὅλῃ τῇ πόλει τοῦτο μηχανᾶται ἐγγενέσθαι» : ποιος είναι ο σκοπός 

του νόµου σύµφωνα µε τον Πλάτωνα; Να συγκρίνετε την άποψη αυτή µε την 

άποψη του Πρωταγόρα για το νόµο, όπως εκφράζεται στις ενότητες &4, 5, 6, 

7, όπως εκφράζεται στον οµώνυµο διάλογο; 

3.ποιες είναι οι σχέσεις µεταξύ των πολιτών και µεταξύ νόµου και 

πολιτών σύµφωνα µε το κείµενο; Πώς θα χαρακτηρίζατε το πολίτευµα 

στο οποίο οι σχέσεις ορίζονται µ΄αυτό τον τρόπο; 

4. «πειθοῖ τε καὶ ἀνάγκῃ» : πώς διακιολογείται η χρήση βίας από το νόµο. 

5.στα σχόλια του βιβλίου σας αναφέρεται ότι ο άριστος νοµοθέτης κατά 

τον Πλάτωνα συνδυάζει την πειθώ µε τη βία η οποία αφορά τον 

«ἄπειρον παιδείας ὂχλον». Ποιες είναι οι δικές σας σκέψεις στο θέµα 

αυτό; Πρέπει να ασκείται βία; 

6.γιατί ο Σωκράτης και ο πλάτων θεωρεί δίκαιο τον εξαναγκασµό των 

φιλοσόφων να φροντίζουν και να φυλάττουν τους άλλους; Ο ίδιος ο 

Πλάτωνας ακολούθησε τον ίδιο τρόπο ζωής; Μπορείτε να 

χρησιµοποιήσετε το κείµενο από την Ζ’ Επιστολή 326-1. 328-3. 

7.ποια σχέση έχει η αλληγορία του σπηλαίου µε το θέµα της δικαιοσύνης 

και της ιδανικής πολιτείας; 

«Η αλληγορία του σπηλαίου συµπυκνώνει το νόηµα του αγώνα του ανθρώπου 
να λυτρωθεί από τα δεσµά της φαινοµενικότητας που τον κρατούν στην 
άγνοια και την πλάνη και να ορθωθεί στο φως αλήθειας»Κ. Μιχαηλίδης. Η 
γνώση και γενικότερα η παιδεία συνδέονται µε τη δικαιοσύνη, καθώς είναι 
απαραίτητα στοιχεία προκειµένου ο άνθρωπος να απαλλαγεί από τα δεσµά 
του και να ζήσει µια ζωή ανώτερη και ποιοτικότερη. Η δικαιοσύνη κατέχει τη 
σηµαντικότερη θέση στη νέα πολιτεία που οραµατίζεται ο Πλάτωνας. Αυτοί 
που µπορούν να βοηθήσουν στην επικράτησή της είναι µόνο οι φιλόσοφοι. Άρα 
ο εξαναγκασµός τους είναι δίκαιος. 
Πρέπει να προσθέσετε και το απόσπαµα της εισαγωγής &3 και να εξηγήσετε 
τεκµηριωµένα αν και κατά πόσο είναι δίκαιος ο εξαναγκασµός των φιλοσόφων. 
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Λεξιλογικές ασκήσεις : 

1.Να γράψετε αντίθετα στην αρχαία ελληνική για καθένα από τα 

παρακάτω ρήµατα : ἀδικῶ, ἀφίηµι, ἐπιµελοῦµαι, εὗ πράττω, ζῶ 

2.Να γράψετε οµόρριζες λέξεις στη νεοελληνική γλώσσα των λέξεων : 

ἔφη,  ἀδικήσοµεν, ζῆν, ἐπελάθου, µέλει, µηχανᾶται, συναρµόττων, πειθοῖ, 

µεταδιδόναι, ὠφελεῖν,   ἀφιῇ, τρέπεσθαι, πρασαναγκάζοντες, καταχρῆται. 

3.να κρίνετε και να αξιολογήσετε τη χρήση του µεταφορικού λόγου και 

των παροµοιώσεων στο κείµενο. 

4. «καταχρῆται» : το ρήµα χρησιµοποιείται σήµερα µε την ίδια 

σηµασία που έχει στο κείµενο; Αν όχι, εξηγείστε τη διαφορά. 
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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ  «ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ» 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1Η 
(Β 1, 1-3) 

∆ιανοητική και ηθική αρετή. Ταιριάζει στη φύση µας η ηθική αρετή; 

    

Νοηµατική προσέγγιση 
Ο Αριστοτέλης υποστηρίζει ότι η αρετή είναι δυο ειδών : η διανοητική, που 

γεννήθηκε από τη διδασκαλία και η ηθική, που είναι αποτέλεσµα συνήθειας. 

Καµιά όµως από τις ηθικές αρετές δεν υπάρχει µέσα µας εκ φύσεως, 

καθώς ό,τι υπάρχει εκ φύσεως δεν µπορεί να συνηθίσει σε κάτι 

διαφορετικό. Έτσι για παράδειγµα µια πέτρα δεν µπορεί να πέφτει προς τα 

πάνω, ούτε και η φωτιά να καίει προς τα κάτω. Εποµένως έχουµε γεννηθεί 

ικανοί να δεχτούµε τις αρετές και να τελειοποιηθούµε µε τη συνήθεια. 

 

Μετάφραση 

Επειδή, λοιπόν, η αρετή είναι δυο ειδών, η διανοητική και η ηθική. Η µεν 

διανοητική κατά κύριο λόγο έχει και τη προέλευση και την ανάπτυξή της από 

τη διδασκαλία (τη στηρίζει στη διδασκαλία), γι’ αυτό και έχει ανάγκη από την 

εµπειρία και το χρόνο. Η δε ηθική γεννιέται από τη συνήθεια απ’ όπου πήρε 

και το όνοµα (της) που παρουσιάζει µικρή διαφορά από τη συνήθεια. Απ’ αυτό 

γίνεται φανερό ότι καµιά από τις ηθικές αρετές δεν υπάρχει µέσα µας εκ 

φύσεως. Γιατί τίποτα απ’ αυτά που υπάρχουν εκ φύσεως µπορεί να συνηθίσει 

σε κάτι διαφορετικό, όπως για παράδειγµα η πέτρα, που πέφτει προς τα κάτω 

εκ φύσεως, δεν είναι δυνατόν να συνηθίσει να κινείται προς τα πάνω, ούτε 

και αν κάποιος συνηθίζει αυτή ρίχνοντας (την) προς τα πάνω χιλιάδες φορές 

(δέκα χιλιάδες φορές), ούτε η φλόγα (µπορεί να συνηθίσει να κινείται) προς 

τα κάτω, ούτε τίποτα άλλο από τα πράγµατα που γεννιούνται από τη φύση 

τους µε µια ορισµένη ιδιότητα µπορεί να συνηθίσει σε κάτι διαφορετικό. Οι 

αρετές εποµένως δε γεννιούνται µέσα µας ούτε σύµφωνα µε τη φύση ούτε 

αντίθετα σ’ αυτή, αλλά σ’ εµάς που έχουµε την ικανότητα να τις δεχτούµε και 

που τελειοποιούµαστε µε τη συνήθεια. 
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Πραγµατολογικά σχόλια 

Ο Αριστοτέλης για να προχωρήσει στη σκέψη του ξαναπαίρνει το 

ειπωµένο σε σύντοµη διατύπωση για να στηρίξει σ’ αυτό το καινούριο. 

Ανακεφαλαιώνει, λοιπόν, τη διάκριση των αρετών σε διανοητικές αρετές της 

διάνοιας και σε ηθικές αρετές του χαρακτήρα. Στο Α’ βιβλίο στις διανοητικές 

αρετές περιλαµβάνει τη σοφία, τη σύνεση και τη φρόνηση. Στις ηθικές την 

ελευθεριότητα και τη σωφροσύνη. Στον Αριστοτέλη οι αρετές έχουν αυστηρά 

περιορισµένο περιεχόµενο, ενώ στον Πλάτωνα η ευρύτητα της κάθε αρετής 

είναι τόσο µεγάλη που τείνει να καλύψει την άλλη. Ο Αριστοτέλης γνώριζε τη 

Σωκρατική θέση ότι η αρετή είναι γνώση, αλλά δεν µπορούσε να τη δεχτεί 

αυτούσια, γιατί πίστευε ότι όλες οι αρετές δεν είναι φρονήσεις. Και τα δυο 

είδη αποτελούν την τάση βούλησης προς το καλό. Ο Αριστοτέλης ορίζει την 

αρετή ως «σοφία των δεινών και µη δεινών», «δύναµις ευεργετική πολλών 

και µεγάλων και πάντων περί πάντα» ενώ ο Πλάτωνας την ορίζει ως «έξιν 

ποιητικήν ευνοµίας». Σύµφωνα µε τους Στωϊκούς τέσσερις δυνατότητες 

συνιστούν την αρετή : 

-«φρόνησις, τι το πρακτέον και τι το φευκτέον» 

-«σωφροσύνη, τι επιδιωκτέον και τι απορριπτέον» 

-«δικαιοσύνη, τι απονεµητέον εκάστω» 

-«ανδρεία, τι φοβητέον και τι µη» 

Πρωτότυπη και πολυσήµαντη είναι η άποψη του Αριστοτέλη ότι η αρετή 

είναι µεσότητα ανάµεσα στην έλλειψη και στην υπερβολή. Επηρεασµένος από 

το δάσκαλό του Πλάτωνα αποφαίνεται ότι, εφόσον η ψυχή λαµβάνεται ως 

τριµερής, του µεν λογιστικού αρετή είναι η φρόνηση, του θυµοειδούς αρετή 

είναι η πραότητα και η ανδρεία, του δε επιθυµητικού αρετή είναι η δικαιοσύνη, 

η ελευθερία και η µεγαλοψυχία. Ο Νίτσε χαρακτηρίζει την αρετή γυναίκα που 

δεν πρέπει να τη βιάζουµε, ενώ ο ∆ηµοσθένης  θεωρεί «αρχή κάθε αρετής 

τη σύνεση και τέρµα την ανδρεία, και µε τη σύνεση ελέγχεται τι πρέπει να 

κάνει κανείς, και µε την ανδρεία σώζεται το επίτευγµα της αρετής». 

Οι διανοητικές αρετές είναι µεταδόσιµες µε τη διδασκαλία, είναι 

αντικείµενο εκπαίδευσης. Η προέλευση και η ανάπτυξή τους εξαρτάται 

κυρίως από το δάσκαλο και γίνεται κτήµα του διδασκοµένου µε την εµπειρία 

και το χρόνο «δείται εµπειρίας και χρόνου». 

Εµπειρία είναι η χωροχρονική έκφραση ενός αντικειµένου ή κατάστασης 

στην επιφανειακή της εκδήλωση. ∆ιακρίνεται σε αισθητηριακή, όταν το 

αντικείµενό της είναι εξωτερικό και σε νοητική, .όταν το αντικείµενό της είναι 

εσωτερικό. Κατά τον Αριστοτέλη, εµπειρία είναι «των καθ’ έκαστον γνώσις» 

δηλαδή πηγή γνώσης είναι η καθαρή εµπειρία, η παρατήρηση που βασίζεται 

στις αισθήσεις µας. 

Κατά τον Αριστοτέλη αφετηρία της διανόησης είναι η Απορία : «δια το 

θαυµάζειν οι άνθρωποι και νυν και το πρώτον ήρξαντο φιλοσοφείν». 
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Για την ηθική όµως αρετή, το µέσον απόκτησης είναι η άσκηση, ο εθισµός 

και γι’ αυτό και πήρε την ονοµασία από τη λέξη «έθος». Το βάρος στην 

περίπτωση της ηθικής αρετής πέφτει όχι στο δάσκαλο, αλλά στον άνθρωπο, 

τον ασκούµενο, αφού είναι θέµα συνεχούς άσκησης. Η ηθική κατά τον 

Αριστοτέλη µετακινείται από το θεωρητικό λόγο στην πράξη σε αντίθεση µε 

το δάσκαλό του Πλάτωνα, του οποίου η αρετή παρουσιάζεται ως θέµα γνώσης 

(Πρωταγόρας 345e). Επειδή όµως ο άνθρωπος είναι άλλος «εν οίκω» και 

άλλος «εν δήµω», η ηθική εξακολουθεί να είναι µια λέξη συνθηµατική. Ο 

ηθικός χρωµατισµός µιας ατοµικής πράξης που δεν προβάλλεται κοινωνικά 

είναι διαφορετικός από εκείνον που προβάλλεται κοινωνικά και δεν 

αποκαλύπτει πρόσωπο αλλά προσωπείο. Άρα η κοινωνική ηθική είναι 

ανειλικρινής, ενώ ο ατοµικά ειλικρινής είναι αντικοινωνικός. Το παραπάνω 

συµπέρασµα συνάδει µε την άποψη του Freud ότι ο άνθρωπος είχε 

περισσότερη ελευθερία πριν εκπολιτισθεί, γιατί ο πολιτισµός θεµελιώθηκε 

πάνω στην ηθική της καταπίεσης των ενστίκτων µε τα πληθωρικά tabu 

(απαγορεύσεις). 

Από τον ορισµό των ηθικών αρετών, συνάγει ο Αριστοτέλης ότι καµιά απ’ 

αυτές δεν είναι έµφυτη στον άνθρωπο, γιατί κανένα από τα όντα της φύσης 

δεν µπορεί να αποκτήσει διαφορετικές ιδιότητες. 

«Έθους περιγίγνεται» : η ηθική αρετή είναι γέννηµα της συνήθειας, από 

την οποία λαµβάνει το όνοµα έθος το οποίο λίγο διαφέρει από τη λέξη 

«ήθος». Είναι εποµένως σύνηθες χαρακτηριστικό, κοινό για τα µέλη µιας 

κοινωνίας που απαντά σ’ ένα ιεραρχηµένο σύνολο κοινωνικών αξιών τα οποία 

δίνουν σε κάθε κοινωνική οµάδα τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της. 

«Ουδεµία … εγγίγνεται» : ο Αριστοτέλης απορρίπτει την αριστοκρατική 

διδασκαλία ότι η αρετή είναι δώρο της φύσης, που τελεσίδικα δίνεται ή όχι 

από τη γέννηση του στον άνθρωπο. Εκείνος πιστεύει ότι η ηθική αρετή 

µετακινείται από το θεωρητικό λόγο στην πράξη, γι’ αυτό και δεν είναι έµφυτη 

(χάρισµα) στον άνθρωπο, αλλά αποκτάται µέσω διδασκαλίας. 

Ο Αριστοτέλης δεν περιορίζεται µόνο σε θεωρητική στήριξη, αλλά 

καταφεύγει σε δυο παραδείγµατα για να στηρίξει την πρότασή του. Ούτε η 

πέτρα που η φυσική της φορά «φύσει» είναι προς τα κάτω µπορεί να 

κατευθυνθεί προς τα πάνω µε όσες προσπάθειες και αν καταβληθούν. Το 

ποσοτικό επίρρηµα «µυριάκις» τονίζει τη µεγάλη προσπάθεια ή µάλλον το 

αδύνατο του εθισµού στα φυσικά όντα. Άξια παρατήρησης και τα επιρρήµατα 

«άνω», «κάτω» για να φανεί η αξεπέραστη απόσταση της φύσης και της 

αλλαγής συνήθειας. Ένα δεύτερο παράδειγµα παρατίθεται συνοπτικά. Ούτε η 

φλόγα µπορεί να αλλάξει κατεύθυνση προς τα κάτω, ενώ η φυσική της φορά 

είναι προς τα πάνω. Επαγωγικά λειτουργώντας ο Αριστοτέλης γενικεύει τα 

λεγόµενά του. Τίποτα που από τη φύση φέρεται κατά ένα συγκεκριµένο τρόπο 

δεν µπορεί να αποκτήσει διαφορετική συνήθεια «άλλως αν εθισθείη». 
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Αξιοσηµείωτη η συσσώρευση αρνήσεων «ουκ…ουδέ…ουδέν» που τονίζει 

την αδυναµία αλλαγής της φυσικής συνήθειας. Ενώ καµία ηθική αρετή δεν 

είναι έµφυτη «φύσει» στον άνθρωπο δεν είναι όµως και ενάντια στη φύση 

«παρά φύσιν». Ο εθισµός, µολονότι δεν υπάρχει στη φύση, δεν είναι κάτι 

ενάντιο σ’ αυτή, «παρά φύσιν», αλλά ουσιαστικά τη συµπληρώνει και την 

υπηρετεί, αφού µας δίνει τη δυνατότητα ν’ αναπτύξουµε τις προδιαθέσεις σε 

ενέργειες. 

Οι άνθρωποι από τη φύση τους έχουν την προδιάθεση, την ικανότητα να 

δεχτούν τις φυσικές αρετές, φτάνουν όµως στην ολοκλήρωση, την ηθική τους 

τελείωση, µε την άσκηση «δια του έθους». Ο Αριστοτέλης θεωρεί ότι ο 

άνθρωπος ολοκληρώνεται, γίνεται τέλειος µε την απόκτηση της αρετής, 

εκπληρώνοντας έτσι το σκοπό (τέλος) της ύπαρξης του. Έτσι, λοιπόν, επειδή 

οι άνθρωποι έχουν µέσα τους την προδιάθεση να δεχτούν τις ηθικές αρετές, 

φτάνουν στην ηθική τους τελείωση, στην ολοκλήρωση µε την άσκηση της 

διανοητικής αρετής. 

H συλλογιστική πορεία που ακολούθησε ο Αριστοτέλης είναι η εξής : 

- η λέξη «ηθική» έχει ετυµολογική συγγένεια µε τη λέξη «έθος» 

- όµως η ετυµολογική συγγένεια δεν είναι τυχαία, άρα δηλώνει 

σηµασιολογική συγγένεια 

- γι’ αυτό πρέπει να δεχτούµε ότι και η λέξη «ηθική» έχει όχι 

ετυµολογική αλλά και σηµασιολογική συγγένεια µε τη λέξη «έθος» 

- ως προς το σηµασιολογικό περιεχόµενο η λέξη «έθος» σηµαίνει 

εθισµό, συνήθεια, κάτι που προέρχεται από την επανάληψη 

- αφού λοιπόν η λέξη «ηθική» έχει σηµασιολογική συγγένεια µε τη λέξη 

«έθος», είναι επόµενο και το δικό της σηµασιολογικό περιεχόµενο να 

έχει σχέση µε τον εθισµό, µε τη συνήθεια, µε κάτι που προέρχεται από 

την επανάληψη 

- όµως ό,τι έχει σχέση µε τον εθισµό, τη συνήθεια, την επανάληψη, είναι 

επίκτητο, και δεν µπορεί να συσχετιστεί µε το έµφυτο, µε το «φύσει» 

- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : καµιά ηθική αρετή δεν έχει σχέση µε το «φύσει», 

δεν υπάρχει µέσα µας εκ φύσεως. 
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Ερωτήσεις : 
1. Ο Αριστοτέλης χαρακτηρίζεται πρακτικός νους που καταφεύγει 

συχνά στην πραγµατικότητα για να τεκµηριώσει τις απόψεις του, 

τις οποίες παρουσιάζει σε απλό και λιτό ύφος. Ποια στοιχεία του 

αποσπάσµατος θα µπορούσαν να επιβεβαιώσουν αυτές τις κρίσεις; 

2. Στην «Αντιγόνη» του Σοφοκλή η οµώνυµη ηρωίδα, στην 

προσπάθεια της να κεντρίσει  τη φιλοτιµία της αδελφής της 

Ισµήνης και να πετύχει τη βοήθεια της στην ταφή του Πολυνείκη, 

κλείνει το λόγο της ως εξής :  

Ούτως έχει σοι ταύτα, και δείξεις τάχα 

Είτ’ ευγενής πέφυκας, είτ’ εσθλών κακή 

Η ηθική που προβάλλει στο απόσπασµα η κόρη του Οιδίποδα 

συµφωνεί µε όσα υποστηρίζει ο Αριστοτέλης στο κείµενο σας; Να 

δικαιολογήσετε την άποψη σας. 

3. Ο Ξενοφώντας στο έργο του «Αγησίλαος», όπου εγκωµιάζει τον 

οµώνυµο βασιλιά της Σπάρτης, αρχίζει και τελειώνει το προοίµιο 

του δοκιµίου του µε τη λέξη «αρετή». Στη συνέχεια στην 

προσπάθειά του να δείξει την αρετή του Αγησιλάου γράφει : 

«γνωρίζω ότι δεν είναι εύκολο να γραφεί έπαινος αντάξιος της 

αρετής και της δόξας του Αγησιλάου αλλά παρ’ όλα αυτά θα το 

επιχειρήσω… . Για την ευγένειά του τι µεγαλύτερο και καλύτερο 

µπορεί να αναφέρει κανείς παρά το ότι και σήµερα ακόµη κατέχει 

εξαιρετική θέση µεταξύ των προγόνων που αναφέρονται 

ονοµαστικά από τον Ηρακλή και µάλιστα όχι µεταξύ των ιδιωτών 

αλλά µεταξύ των βασιλέων που κατάγονται από βασιλείς». Να 

συγκρίνετε την άποψη που εκφράζει εδώ ο Ξενοφώντας µε τη 

βασικά θέση του Αριστοτέλη στο κείµενο σας. 

4. Ο Αριστοτέλης γενικεύει, δουλεύει µε έννοιες, αλλά δεν 

αποµακρύνεται από τα πράγµατα : να επιβεβαιωθεί αυτό µε 

στοιχεία του κειµένου. 

5. Ποια είναι τα είδη της αρετής κατά τον Αριστοτέλη και ποιοι οι 

τρόποι απόκτησης τους; 

6. «έθος» : να δώσετε δυο οµόρριζα ρήµατα στην αρχαία ελληνική 

και να γράψετε τη σηµασία τους. Να γράψετε δυο οµόρριζα 

ουσιαστικά της λέξης στη νέα ελληνική. 

7. «πυρ» : να βρείτε τέσσερις φράσεις της νέας ελληνικής στις 

οποίες χρησιµοποιείται η λέξη. 

8. Ο Αριστοτέλης συνεχίζοντας την εξέταση των προβληµάτων της 

ηθικής στο Β’ βιβλίο των Ηθικών Νικοµαχείων παίρνει ως 

δεδοµένο το πόρισµα στο οποίο έχει καταλήξει στο τέλος του Α’ 

βιβλίου. Έχοντας υπόψη σας και την εισαγωγή του βιβλίου σας, να 
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εντοπίσετε στο κείµενο τι απασχόλησε τη σκέψη του µέχρι τώρα 

και σε ποιο συµπέρασµα έχει καταλήξει. 

9. Ποια είδη αρετής διακρίνει ο Αριστοτέλης, σε ποιο µέρος της 

ψυχής ανήκει κάθε είδος και από ποιους παράγοντες εξαρτάται η 

ανάπτυξη καθενός; 

10. Ποια σχέση έχουν οι ηθικές  αρετές, η φύσις και το έθος;   

11. Ποια είδη της αρετής διακρίνει ο Αριστοτέλης, σε ποιο µέρος 

της ψυχής ανήκει κάθε είδος και από ποιους παράγοντες 

εξαρτάται η ανάπτυξη καθενός; (Βλ. και εισαγωγή σχολικού 

βιβλίου, σσ. 152-153) 

12. Ποια σχέση έχουν µε τις ηθικές αρετές ἡ φύσις και τὸ ἔθος; Να 

δώσετε το εννοιολογικό περιεχόµενο των όρων.  

13.  Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις αποδίδουν σωστά το 

περιεχόµενο της ενότητας και ποιες όχι; Να τις χαρακτηρίσετε 

ανάλογα βάζοντας ένα σταυρό στην αντίστοιχη στήλη.  

  

    Σωστό   Λάθος 

  α) Η αρετή διακρίνεται σε διανοητική και ηθική.      

  
β) Οι διανοητικές αρετές δεν εξαρτώνται από τη 

διδασκαλία.  
     

  γ) Οι ηθικές αρετές προέρχονται από τη φύση.       

  δ) Οι ηθικές αρετές είναι αποτέλεσµα εθισµού.       

  ε) Οι φυσικές ιδιότητες αλλάζουν µε τον εθισµό.       

  
στ) Έχουµε από τη φύση την προδιάθεση να δεχτούµε τις 

ηθικές αρετές.  
     

  
ζ) Οι διανοητικές αρετές χρειάζονται χρόνο και εµπειρία 

για να αναπτυχθούν.  
     

 

14. Να επισηµάνετε στο κείµενο τις λέξεις που εκφράζουν όρους της 

αριστοτελικής φιλοσοφίας και να δώσετε το εννοιολογικό τους 

περιεχόµενο. (γένεσις, αὔξησις, ἔθος, φύσις, φύσει, ἀρετή διανοητική, 
ἀρετή ἠθική και τα παράγωγα του ρήµατος τελειοῦµαι (βλ. σχολικό βιβλίο, 

σ. 157).  
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Λεξιλογικές – σηµασιολογικές ερωτήσεις : 

 

1. Να συνδέσετε τα ρήµατα της στήλης Α µε τις ετυµολογικά συγγενείς 

τους λέξεις στη στήλη Β. δύο λέξεις από τη στήλη Β περισσεύουν. 

 

Α Β 

1.περιγίγνοµαι Α. άδεια 

2.ἔχω Β. δοχείο 

3.φέροµαι Γ. αγενής 

4.παρεκκλίνω ∆. ευφυϊα 

5.πέφυκα Ε.ένδεια 

6.δέχοµαι Στ.δίφρος 

7.δέοµαι Ζ.ενοχή 

 Η. κλίτος 

 Θ. παράκληση 

 

2.παρεκκλίνω :τι σηµαίνει το ρήµα; Ποια είναι τα συνθετικά του; Να 

συνδέσετε το απλό ρήµα µε τις προθέσεις εν, από, συν, κατά και να 

σχηµατίσετε τα αντίστοιχα παρασύνθετα ουσιαστικά. 

3.έθος : να δώσετε δύο οµόρριζα ρήµατα στην αρχαία ελληνική και να 

γράψετε τη σηµασία τους. Να γράψετε δύο οµόρριζα ουσιαστικά στη νέα 

ελληνική. 

4. να δώσετε τα αντώνυµα των λέξεων στην αρχαία ελληνική : αρετή, 

γέννεσις, πλεῖον, αὔξησις, εµπειρία. 

5.πυρ : να βρείτε τέσσερις φράσεις της νέας ελληνικής στις οποίες 

χρησιµοποιείται η λέξη. 

6.να γράψετε πέντε σύνθετες λέξεις της νέας ελληνικής µε πρώτο 

συνθετικό τις λέξεις : λίθος, πυρ. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  2η 

Η ηθική αρετή καλλιεργείται µε την ηθική αρετή 

 

Νοηµατική προσέγγιση 

Ο Αριστοτέλης υποστηρίζει ότι πρώτα αποκτούµε τις εκ φύσεως δυνάµεις 

και µετά προχωρούµε στις αντίστοιχες ενέργειες. Αυτό είναι φανερό στις 

αισθήσεις τις οποίες τις είχαµε εκ γενετής και τις χρησιµοποιούµε 

αργότερα. Οι αρετές όµως αποκτώνται κατόπιν εξάσκησης όπως συµβαίνει 

και στις τέχνες. Για παράδειγµα όσοι µαθαίνουν να χτίζουν γίνονται 

οικοδόµοι και όσοι µαθαίνουν κιθάρα γίνονται κιθαριστές. Κατά τον ίδιο 

τρόπο όσοι ασκούν τη δικαιοσύνη γίνονται δίκαιοι, τη σωφροσύνη σώφρονες 

και την ανδρεία ανδρείοι. 

 

Μετάφραση 

Ακόµη δε όσες ιδιότητες υπάρχουν σε µας από τη φύση, πρώτα αποκτούµε 

τις δυνατότητες αυτών και ύστερα προχωρούµε στις αντίστοιχες ενέργειες 

(πράγµα το οποίο είναι φανερό σχετικά µε τις αισθήσεις. Γιατί δεν 

αποκτήσαµε τις αισθήσεις επειδή είδαµε πολλές φορές ή ακούσαµε πολλές 

φορές αλλά αντίθετα, έχοντας τες κάναµε χρήση τους, δεν τις αποκτήσαµε 

έχοντας κάνει και ξανακάνει χρήση τους). Τις αρετές όµως (τις) 

αποκτούµε, αφού πρώτα εργαστούµε, όπως ακριβώς και για τις άλλες 

τέχνες. Γιατί όσα πρέπει να κάνουµε αφού (τα) µάθουµε, τα µαθαίνουµε 

κάνοντάς τα, όπως για παράδειγµα γίνονται οικοδόµοι µε το να οικοδοµούν 

και κιθαριστές µε το να παίζουν κιθάρα. Με τον ίδιο τρόπο από τη µια 

µεριά γινόµαστε δίκαιοι κάνοντας δίκαιες πράξεις και από την άλλη 

σώφρονες (κάνοντας) σώφρονες πράξεις και ανδρείοι (κάνοντας) γενναίες 

πράξεις. 

 

Πραγµατολογικά σχόλια 

Χρήσιµο είναι να προσεχτεί η χρονικά βαθµίδα των ρηµάτων και των 

ρηµατικών τύπων της ενότητας που συνδέονται άµεσα ή έµµεσα µε τους 

όρους «δυνάµεις, ενεργείας» για να γίνει κατανοητή η διαφορά του «φύσει» 

και του «εξ έθους». O Αριστοτέλης διευκρινίζει τη διαφορά µε το 

παράδειγµα των αισθήσεων, που είναι «φύσει» και στις οποίες οι 

«ενέργειες» ακολουθούν χρονικά (υστερόχρονο) τις «δυνάµεις» 

(ικανότητες ολοκληρωµένες ήδη µέσα µας). Αντίθετα οι «δυνάµεις» που 

αποκτούµε «εξ έθους» είναι αποτέλεσµα «ενεργειών» οι οποίες είτε 
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προηγούνται της απόκτησης (προτερόχρονο) είτε συµπίπτουν χρονικά µ’ 

αυτήν (σύγχρονο). Σύνδεση των χρονικών επιρρηµάτων µε τα ρήµατα στα 

οποία αναφέρονται για να κατανοηθεί η σηµασία τους για το προτερόχρονο 

ή το υστερόχρονο. 

«Φύσει» : η φύση, αυτό το απέραντο πεδίο των µεταµορφώσεων της ύλης, 

εκλαµβάνεται από τον Αριστοτέλη ως ουσία των όντων που έχουν µέσα 

τους αρχή κίνησης σύµφωνα µε την οποία εµφανίζονται αυτά «η ουσία η 

των εχόντων αρχήν κινήσεως εν αυτοις η αυτά». 

Όσα έχουν οι άνθρωποι από τη φύση, τα παίρνουν στην αρχή εν σπέρµατι  

ως δυνατότητες. Ύστερα αναπτύσσονται ως ιδιότητες και φανερώνονται µε 

τις πράξεις εκείνο που ήταν ανέκαθεν «δυνάµει», γίνεται «εν ενεργεία» 

και τότε ολοκληρώνεται η τελείωση του. Ο Αριστοτέλης λέει ότι όσες 

ιδιότητες έχουν έµφυτες οι άνθρωποι τις παίρνουν εν σπέρµατι, και 

εκδηλώνονται µε τις πράξεις µας µε τις οποίες γίνονται αντιληπτές. Άρα 

εναπόκειται πλέον σε µας η ανάπτυξη και η προαγωγή της δυνατότητας σε 

ενέργεια. 

Τα επιρρήµατα «πρότερον», «ύστερον» δηλώνουν την εξέλιξη, την 

ανάπτυξη των ιδιοτήτων στον άνθρωπο. Θεωρεί, ο Αριστοτέλης ότι η 

ενέργεια έχει µεγαλύτερη αξία από τη δυνατότητα. ∆υνατότητες έχουν 

όλοι δεν έχουν όµως όλοι τις ίδιες ενέργειες (+ σχόλια βιβλίου). 

Επαληθεύει τη διδασκαλία του ο Αριστοτέλης αναφερόµενος στις 

αισθήσεις, τις οποίες είχαµε από την αρχή πλήρως αναπτυγµένες και τις 

οποίες χρησιµοποιήσαµε, δεν τις αποκτήσαµε εκ υστέρων µε τη χρήση µε 

το βλέπουµε δηλαδή και να ακούµε. 

Τις ηθικές αρετές τις αποκτούµε µε την ενέργεια, την άσκηση, κάτι που 

συµβαίνει και στις τέχνες καλές και χρήσιµες. Η παραβολική πρόταση 

κάνει πιο εύκολη την αποδοχή της ηθικής διδασκαλίας. Επιστρατεύεται και 

πάλι το παράδειγµα για να ισχυροποιηθούν τα λεγόµενα. Όπως, δηλαδή, µε 

επιµονή στην άσκηση γίνεται κάποιος τεχνίτης, οικοδόµος ή κιθαριστής, µε 

ανάλογο τρόπο γίνεται και ο δίκαιος άνθρωπος, ο σώφρων, ο ανδρείος 

πράττοντες δίκαιες πράξεις αντίστοιχα. Η εναλλαγή του προσώπου 

«γίνεται…γινόµεθα» γίνεται περισσότερο αυθόρµητα παρά λογικά. 

Χρησιµοποιεί γ’ πρόσωπο αναφερόµενος στις τέχνες, διότι δεν στις 

προθέσεις του Αριστοτέλη να γίνει οικοδόµος ποτέ. Αντίθετα, 

χρησιµοποιεί α’ πρόσωπο όταν αναφέρεται στις ηθικές αρετές διότι 

περιλαµβάνει και τον εαυτό του µέσα. 

Ενώ τις διάφορες αισθήσεις τις έχουµε εκ φύσεως, από την αρχή, τις 

αρετές κατά τον Αριστοτέλη δεν τις έχουµε εκ προτέρων, αλλά τις 

αποκτούµε ύστερα από τις πράξεις µας. Καθώς δηλαδή δεν µπορούµε να 
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γίνουµε τεχνίτες π.χ οικοδόµοι ή κιθαριστές, εάν προηγουµένως δεν 

επιδοθούµε στην κατασκευή οικίας ή στο παίξιµο κιθάρας µε ανάλογο 

τρόπο γινόµαστε δίκαιοι όταν ενεργούµε δίκαια. 

Τα σύστοιχα αντικείµενα «δίκαια…σώφρονα…ανδρεία» δείχνουν ότι οι 

όµοιες πράξεις οδηγούν στη διαµόρφωση ίδιων χαρακτήρων. Από την 

άποψη αυτή δεν απέχει ο Πλούταρχος «δε φοβάσαι…µήπως συνεχώς 

λέγοντας γελοία γίνεις γελοίος ;». 
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Ερωτήσεις : 

 

1. Ο λόγος του φιλοσόφου εδώ είναι δοµηµένος µε τη βοήθεια των 

µεθόδων της αντίθεσης και της αναλογίας. Αφού επισηµάνετε σε ποια 

σηµεία χρησιµοποιείται η κάθε µέθοδος, να δείξετε ποια στοιχεία της 

επιχειρηµατολογίας αντιτίθενται και ποια παρουσιάζονται αναλογικά. 

Επίσης, να βρείτε ποιοι εκφραστικοί τρόποι (λεξιλόγιο, σύνταξη κλπ.) 

εξυπηρετούν καθεµιά από τις δύο µεθόδους ανάπτυξης.  

2. α) Να βρείτε τα χρονικά επιρρήµατα της ενότητας και να δείξετε τη 

λειτουργικότητά τους σε σχέση µε την επιχειρηµατολογία.  

β) Ποιος είναι ο ρόλος του επιρρήµατος πολλάκις στην επιχειρηµατολογία 

του Αριστοτέλη για τον τρόπο απόκτησης της ηθικής αρετής;  

3. τὰς δυνάµεις κοµιζόµεθα, τὰς ἐνεργείας ἀποδίδοµεν: α) Ποιο είναι 

το περιεχόµενο των εννοιών δύναµις - ἐνέργεια στην αριστοτελική 

φιλοσοφία; β) Ποια από τις δύο έννοιες θεωρεί ο φιλόσοφος πιο αξιόλογη; 

Μπορούµε να το συµπεράνουµε αυτό από το κείµενο;  

  

4. Να συνδέσετε κάθε στοιχείο της στήλης Α µε τις φράσεις της στήλης Β 

που του αντιστοιχούν, γράφοντας µπροστά από τα γράµµατα της στήλης Α 

τους αντίστοιχους αριθµούς της στήλης Β. Κανένα στοιχείο της στήλης Β 

δεν περισσεύει.  

  Α  Β   

  

α) φύσει  

β) ἐξ ἔθους  

  

1. ὕστερον τὰς ἐνεργείας 

ἀποδίδοµεν  

2. ἔχοντες ἐχρησάµεθα  

3. χρησάµενοι ἔσχοµεν  

4. τὰς αἰσθήσεις ἐλάβοµεν  

5. ποιοῦντες µανθάνοµεν  

6. ἐνεργήσαντες πρότερον  

7. δίκαιοι γινόµεθα  

8. πρότερον τὰς δυνάµεις 

κοµιζόµεθα  

 

 

5. Ποια είναι η σχέση πράξεως – ενεργείας µε τις ιδιότητες που έχουµε 

φύσει και µε την ηθική αρετή σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη; 
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6. Ο Περικλής στον Επιτάφιο κλείνοντας την κύρια πρόθεση του λόγου 

που χρησιµοποιεί την έννοια αρετή, όχι µε την ευρύτητα του αριστοτελικού 

όρου, αλλά µε το ηθικό περιεχόµενο της ευεργετικής δύναµης που 

φανερώνεται στις σχέσεις των ανθρώπων. Συγκεκριµένα λέει τα εξής : 

«και στη συµπεριφορά µας προς τους άλλους είµαστε αντίθετοι µε τους 

πολλούς, γιατί αποκτούµε τους φίλους µας όχι µε το να µας ευεργετούν, 

αλλά µε το να τους ευεργετούµε. Και ο ευεργέτης είναι πιο σταθερός 

φίλος, επειδή προσπαθεί να διατηρεί τη σχέση που του οφείλεται µε την 

εύνοια προς εκείνον  που του έχει προσφέρει την καλοσύνη του. Αντίθετα 

αυτός που χρωστάει ευγνωµοσύνη, είναι λιγότερο πρόθυµος, µια και ξέρει 

ότι θα κάµει το καλό όχι για να του οφείλουν χάρη αλλά για να ξοφλήσει 

χρέος». 

«γιατί µε όσα εγώ εξύµνησα την πόλη τη στόλισαν τα κατορθώµατα αυτών 

εδώ και των οµοίων τους». 

Απάντηση :η αρετή και στα δύο κείµενα δεν αντιµετωπίζεται ως 

αφηρηµένη έννοια αλλά ως συγκεκριµένη πράξη µε θετικό περιεχόµενο, 

που είναι αποτέλεσµα επανάληψης όµοιων ενεργειών. Στα αποσπάσµατα 

του Επιτάφιου η χρησιµοποίηση των λέξεων «δράσας, δρώντες, 

αντοφείλων, αποδώσων» δείχνει ότι η ηθική πράξη είναι αυτή που έχει 

σηµασία και αυτή αποτελεί τη βάση των σχέσεων της Αθήνας µε τις άλλες 

πόλεις. Η ηθική αρετή των Αθηναίων εκδηλώνεται ως ευεργεσία προς 

τους άλλους. Ο Αριστοτέλης θεωρεί ότι την αρετή την µαθαίνουµε στην 

πράξη. Για παράδειγµα τις αρετές  της δικαιοσύνης , της σωφροσύνης και 

της ανδρείας τις  κατακτούµε, όταν ασκούµαστε συστηµατικά σ’ αυτές. 

7.ούτω δη και τα µεν δίκαια πράττοντες, δίκαιοι γινόµεθα, τα δε σώφρονα, 

τα δ’ ανδρεία ανδρείοι : ο Ross γνωστός αριστοτελιστής, επισηµαίνεται στο 

χωρίο αυτό ένα παράδοξο. Συµφωνείτε; Να διατυπώσετε τις σκέψεις σε 

ένα σύντοµο δοκίµιο και να τις συζητήσετε . 

8.ο Ξενοφώντας στο έργο του Αγησίλαος, όπου εγκωµιάζει τον οµώνυµο 

βασιλιά της Σπάρτης, αρχίζει και τελειώνει το προοίµιο του δοκιµίου του 

µε τη λέξη αρετή. Στη συνέχεια στην προσπάθεια του να δείξει την αρετή 

του Αγησίλαου γράφει : «οιδα ότι της Αγησιλάου αρετής τε και δόξης ου 

ράδιον άξιον έπαινον γράψαι, όµως δ’ εγχειρητέον…περί µεν ουν ευγενείας 

αυτού τι αν τις µείζον και κάλλιον ειπειν έχοι ή ότι έτι και νυν τοις 

προγόνοις ονοµαζοµένοις αποµνηµονεύεται οπόστος αφ’ Ηρακλέους 

εγένετο, και τούτοις ουκ ιδιώταις αλλ’ εκ βασιλέων βασιλεύσιν;» να 

συγκρίνετε την άποψη που εκφράζει εδώ ο Ξενοφώντας µε τη βασική θέση 

του Αριστοτέλη στο κείµενο σας. 
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Λεξιλογικές – σηµασιολογικές ερωτήσεις : 

1.να βρείτε µε ποιες λέξεις του κειµένου έχουν ετυµολογική συγγένεια οι 

παρακάτω λέξεις της νέας ελληνικής : κοµιστής, θυρωρός, λήµµα, χρήµα, 

παρόραµα, λάφυρο, εύχρηστος, ευήκοος, τοκετός. 

2.σώφρων : να δώσετε την ετυµολογία του επίθετου και να σχηµατίσετε το 

αντίστοιχο παράγωγο αφηρηµένο ουσιαστικό. Χρησιµοποιώντας το β’ 

συνθετικό του επιθέτου και ως πρώτο συνθετικό τις λέξεις : ευ, παρά, 

οµού να σχηµατίσετε αφηρηµένα ουσιαστικά και τα αντίστοιχα επίθετα. 

3.να δώσετε στην αρχαία ελληνική δύο συνώνυµα για καθένα από τα 

παρακάτω ρήµατα : αποδίδοµαι, δει πράττω, κοµίζω. Να γράψετε ένα 

οµόηχο για καθεµιά από τις λέξεις : ἔτι, ἀκοῦσαι, ἰδεῖν, δεῖ  
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3η 

Άλλα επιχειρήµατα για τη σχέση ηθικής αρετής και ηθικής πράξης 

 

Νοηµατική προσέγγιση 
Ακόµα και οι νοµοθέτες, λέει στην ενότητα αυτή ο Αριστοτέλης, εξασκούν 

τους πολίτες να γίνουν καλοί. Αν το επιτύχουν το πολίτευµα είναι καλό, 

διαφορετικά είναι µηδαµινό. Ο καθένας δεν ασκείται από µόνος του, αλλά 

χρειάζεται ένα δάσκαλο. Η άσκηση µπορεί να κάνει σε κάποιον καλό ή κακό 

σε κάτι, όπως φαίνεται από το αποτέλεσµα της εργασίας του. Έτσι 

υπάρχουν καλοί και κακοί οικοδόµοι, κιθαριστές κ.τ.λ.. 

 

Μετάφραση 
Επιβεβαιώνει (αυτό) και αυτό που συµβαίνει στις πόλεις. Οι νοµοθέτες 

δηλαδή, κάνουν τους πολίτες καλούς µε τη συνήθεια και η επιδίωξη κάθε 

νοµοθέτη είναι αυτή, όσοι δεν κάνουν καλά αυτό, κάνουν λάθος και 

διαφέρει σ’ αυτό το σηµείο ένα καλό πολίτευµα από ένα λιγότερο καλό 

πολίτευµα. Ακόµη για τους ίδιους λόγους και µε τους ίδιους τρόπους και 

γεννιέται κάθε αρετή και καταστρέφεται, όµοια και (κάθε) τέχνη. Από το 

παίξιµο της κιθάρας γίνονται και οι καλοί κιθαριστές. Με ανάλογο τρόπο 

(γίνονται) και οι οικοδόµοι και όλοι οι άλλοι. Από την καλή κατασκευή των 

κατοικιών (µε το να κατασκευάζουν καλά τις…) θα γίνουν καλοί οικοδόµοι 

και (µε το να τις κατασκευάζουν) µε κακό τρόπο (θα γίνουν) κακοί. Γιατί αν 

δεν συνέβαιναν έτσι (τα πράµατα) καθόλου δε θα χρειαζόταν ο άνθρωπος 

που θα δίδασκε, αλλά όλοι θα γινόταν καλοί ή κακοί. 

 

Πραγµατολογικά σχόλια 

Ο φιλόσοφος για να ενδυναµώσει τη θέση του για τον αποφασιστικό ρόλο 

της συνήθειας επικαλείται τα συµβαίνοντα στις πόλεις. Οι νοµοθέτες µε την 

άσκηση «εθίζοντες» κάνουν τους πολίτες τους ενάρετους. Στόχος του κάθε 

νοµοθέτη, όταν θεσπίζει τους νόµους του, είναι να µπορέσουν οι πολίτες να 

τους συνηθίσουν και να φτάσουν έτσι στην αδιαµαρτύρητη εφαρµογή αυτών. 

Προς αυτή την κατεύθυνση καθοριστικό ρόλο παίζει η αποδοχή των νόµων 

από τους πολίτες που θα τους οδηγήσει στη συνήθεια και αυτή µε τη σειρά 

της στο τελικό αίτιο, το αγαθό που είναι ο σκοπός. Προς αυτήν την 

κατεύθυνση καθοριστική σηµασία έχει ο σωφρονιστικός ρόλος της ανταµοιβής 
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και της τιµωρίας, υπονοώντας ότι η αρετή και η κακία εναπόκεινται στους 

ίδιους τους πολίτες. 

Στόχος κάθε νοµοθέτη παραµένει η ηθική τελείωση των πολιτών. Η 

επιθυµία όµως δεν ταυτίζεται πάντοτε µε την πραγµατικότητα. Η επιτυχία ή 

µη του στόχου χαρακτηρίζει το νοµοθέτη ως πετυχηµένο ή αποτυχηµένο και 

το πολίτευµα, αντίστοιχα, ως καλό ή κακό «αγαθή – φαύλη πολιτεία». 

Αυτό που απασχολεί εδώ τον Αριστοτέλη είναι ο τρόπος µε τον οποίο ο 

άνθρωπος γίνεται κάτοχος της ηθικής αρετής. Σ’ αυτό το πλαίσιο θα 

εννοήσουµε το περιεχόµενο των επιθέτων αγαθή και φαύλη. Μ’ αυτήν την 

έννοια καλό πολίτευµα είναι αυτό το οποίο είναι πιο αποτελεσµατικό στην 

άσκηση των πολιτών προς την αρετή, ενώ κακό πολίτευµα θεωρείται 

περισσότερο αυτό που ασκεί λιγότερο τους πολίτες στην αρετή. Η πολιτική 

του Αριστοτέλη είναι ηθική διότι σκοπός της είναι η ηθική προαγωγή των 

πολιτών. Η ηθική τελείωση του συνόλου των πολιτών ως έργο της πολιτικής 

κοινότητας αποτελεί βασική θέση και της Σωκρατικής και της Πλατωνικής 

διδασκαλίας : «όπως ως βέλτιστοι έσονται» (Γοργίας 521). Η πολιτική, 

δηλαδή στην αρχαία Ελλάδα δεν είναι αυταξία ούτε αυτοσκοπός των 

αρχόντων, αλλά κυρίως υποστηρίζει και επιβάλλει τον ηθικό βίο στους 

πολίτες. 

Η αρετή του ανθρώπου καλλιεργείται και καταστρέφεται µε τα ίδια µέσα 

και τις ίδιες αιτίες, πράγµα που συµβαίνει µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο και στις 

τέχνες. Οι µαθητές στις τέχνες δε µαθαίνουν στον ίδιο βαθµό τελειότητας. Η 

αρετή του κάθε ανθρώπου καλλιεργείται ή φθίνει ανάλογα µε την προσπάθεια 

που καταβάλλει κανείς, γι’ αυτό και οι µαθητές δε φτάνουν ποτέ όλοι στον 

ίδιο βαθµό τελειότητας. Το καλό ή το κακό παίξιµο της κιθάρας κάνει τον 

καλό ή τον κακό κιθαριστή, έτσι και η καλλιέργεια των φυσικών µας 

δυνατοτήτων αναπτύσσει τις κάθε είδους αρετές. 

Μετά από τις καλές τέχνες ο Αριστοτέλης αναφέρεται στις χρήσιµες. Η 

επιµονή στο καλό κτίσιµο των κατοικιών και η συνεχής άσκηση σ’ αυτό κάνει 

τον καλό οικοδόµο και αντίστοιχα το κακό κτίσιµο κάνει τον κακό οικοδόµο. 

Μ’ έναν υποθετικό λόγο σε αρνητική διατύπωση προσπαθεί ο Αριστοτέλης να 

επισηµάνει το ρόλο της άσκησης, αλλά και του δασκάλου, στη διεργασία µε την 

οποία συντελείται η εκµάθηση : «ει γάρ µη ούτως ειχεν, ουδέν αν έδει του 

διδάξαντος». Αυτή η σκέψη αποτελεί το τελευταίο του επιχείρηµα 

προκειµένου να επισηµανθεί η σπουδαιότητα της άσκησης για την απόκτηση 

της αρετής. Πράγµατι, η απόκτηση της αρετής είναι διδακτέα, που 

προϋποθέτει άµεση συνεργασία µαθητού και δασκάλου για να είναι επιτυχής, 

διαφορετικά αν η αρετή ήταν έµφυτη, κανείς δε θα είχε την ανάγκη του 

δασκάλου και όλοι θα γινόταν καλοί ή κακοί από µόνοι τους. 

Στη φράση «και διαφέρει τούτω πολιτεία πολιτείας» υπάρχει κόµµα πριν 

από το συµπλεκτικό σύνδεσµο για δύο λόγους : 
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1. ο «και» δεν έχει συµπλεκτική αλλά συµπερασµατική σηµασία και γι’ αυτό 

πρέπει να µεταφραστεί εποµένως. Πριν από το «και» υπάρχει ένα ζεύγος 

κύριων προτάσεων που συνδέονται µε αντιθετική σύνδεση. Με το κόµµα 

κλείνει αυτό το ζεύγος και αποφεύγεται ενδεχόµενη σύγχυση του αναγνώστη 

– µε το κόµµα δηλώνεται ότι ο «και» συνδέει τα ρήµατα «αµαρτάνουσι – 

διαφέρει». 

2. όταν δεν είναι συνδετικός αλλά µεταβατικός. Όταν προηγείται ένας όρος 

ή µια πρόταση που κλείνεται ανάµεσα σε δυο κόµµατα ή ανάµεσα σε τελεία 

και σε κόµµα – κλητική προσφώνηση, επεξήγηση, δευτερεύουσα πρόταση 

επιρρηµατική – σ’ αυτήν την περίπτωση υπάρχει κόµµα πριν και από το 

συνδετικό «και». 

Το επίθετο «φαύλος» στο κείµενο δε σηµαίνει ευτελής, κακός. Ο 

Αριστοτέλης όταν κάνει λόγο για φαύλη πολιτεία, εννοεί όχι το κακό 

πολίτευµα αλλά το λιγότερο καλό, το κατώτερο. Αυτό σηµαίνει ότι δεν 

υπάρχουν κακά πολιτεύµατα αλλά ότι όλα είναι καλά, άλλο σε µεγαλύτερο 

και άλλο σε µικρότερο βαθµό. Και αυτή η αξιολογική διαβάθµιση απορρέει 

από τον µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό επιτυχίας της προσπάθειας των 

νοµοθετών να εθίσουν τους πολίτες στην αρετή – αυτός ο βαθµός 

επιτυχίας είναι το κριτήριο της διάκρισης της πολιτείας σε αγαθή και 

φαύλη. 

Τα επιχειρήµατα της παραγράφου αυτής για να αποδείξει ότι καµιά ηθική 

αρετή δεν την έχουµε από τη φύση µας είναι τα εξής : 

1. Για να υπάρξει ηθική αρετή, προηγείται ο εθισµός στην ηθική, στην καλή 

πράξη. Αν αυτός δεν είναι καλός, η προσπάθεια αποβαίνει άκαρπη και η ηθική 

αρετή δεν πραγµατώνεται. Αυτά σηµαίνουν ότι η ηθική αρετή είναι απόρροια 

της πράξης (το επιχείρηµα αυτό έχει αρχίσει από την προηγούµενη ενότητα). 

Άρα η αρετή πραγµατώνεται εκ των υστέρων και αυτό σηµαίνει ότι δεν την 

έχουµε εκ φύσεως. 

2. Θα ήταν άτοπο οι νοµοθέτες να προσπαθούν να κάνουν τους πολίτες 

καλούς ανθρώπους µε τον εθισµό, αν αυτοί ήταν καλοί ή κακοί εκ φύσεως. Οι 

νοµοθέτες σκέφτονται και ενεργούν έτσι, επειδή η ηθική αρετή δεν είναι εκ 

φύσεως στον άνθρωπο. 

3. Αν η ηθική αρετή υπήρχε εκ φύσεως, οι άνθρωποι θα ήταν από φυσικού 

τους καλόι ή κακοί και δε θα χρειαζόταν να τους διδάξει κανένας τίποτα 

σχετικό. Τώρα όµως τους διδάσκουν, γιατί όλοι ξέρουν ότι κάνοντας σωστές 

πράξεις θα γίνουν σωστοί άνθρωποι, κάνοντας όχι σωστές, δε θα γίνουν 

σωστοί. Άρα η ηθική αρετή δεν υπάρχει εκ φύσεως, αλλά στηρίζεται στην 

ηθική πράξη. 
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Ερωτήσεις : 

1. Από ποιο χώρο αντλεί το νέο του επιχείρηµα ο Αριστοτέλης και ποια 

βασική θέση του, που είδαµε στις προηγούµενες ενότητες, θέλει να 

ενισχύσει µε αυτό;  

2. Ποια είναι η επιδίωξη κάθε νοµοθέτη και πώς αυτή υλοποιείται;  

3. Να επισηµάνετε το κριτήριο που χρησιµοποιεί ο Αριστοτέλης, όταν 

διακρίνει την ἀγαθὴ πολιτεία από τη φαύλη. Σήµερα θα συµφωνούσατε µε το 

κριτήριο αυτό ή θα το απορρίπτατε εντελώς;  

4. ἐκ τῶν αὐτῶν καὶ διὰ τῶν αὐτῶν καὶ γίνεται πᾶσα ἀρετὴ καὶ 
φθείρεται: α) Ποιο θεµελιώδες αντιθετικό ζεύγος φιλοσοφικών εννοιών 

υπόκειται στο χωρίο αυτό; β) Να δείξετε τη σχέση που έχουν τα αντιθετικά 

µέλη του ζεύγους µε τον εθισµό και την ηθική πράξη, όπως φαίνεται στην 

ενότητα.  

Απάντηση :α)το θεµελιώδες αντιθετικό ζεύγος είναι η «γένεσις και η 

φθορά». Κατά τον Αριστοτέλη η φυσική διαδικασία είναι µονόδροµη : γένεση 

– αύξηση – τελείωση – παρακµή – φθορά. Αυτή είναι η βασική του ιδέα στη 

φιλοσοφία του τέλους, η οποία βασίζεται σε δεδοµένα της εµπειρίας. β)µε 

τρόπο επαγωγικό τονίζεται η σηµασία της άσκησης που δηµιουργεί το έθος, 

τον εθισµό. Η αρετή, σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη, κινείται ανάµεσα στη 

γένεση και στη φθορά. Η γένεση συντελείται µε την άσκηση. Οι άνθρωποι 

γίνονται αγαθοί εθιζόµενοι στα αγαθά. Αν όµως δεν εφαρµόσουν ηθικούς 

κανόνες, τότε γίνονται κακοί. Όπως συµβαίνει και µε έναν κιθαριστή, ο 

οποίος αν δεν εφαρµόσει τους σωστούς µουσικού κανόνες και κάποια ειδική 

τεχνική, δεν θα µάθει ποτέ να παίζει κιθάρα, όσο και αν προσπαθεί.  

5. Ο Αριστοτέλης χρησιµοποιεί και στην ενότητα αυτή επιχειρήµατα 

(παραδείγµατα) από την τέχνη, για να ενισχύσει τη βασική του θέση. Να τα 

αποδώσετε µε δικά σας λόγια, επισηµαίνοντας τη διαφορά τους από 

παρόµοια επιχειρήµατα της προηγούµενης ενότητας.  

6. εἰ γὰρ µὴ οὕτως εἶχε, οὐδὲν ἂν ἔδει τοῦ διδάξοντος: Η άποψη που 

εκφράζεται στο απόσπασµα συµφωνεί µε όσα υποστήριξε ο Αριστοτέλης 

στην 1η ενότητα σχετικά µε το ρόλο της διδασκαλίας στη γένεση και 

ανάπτυξη των αρετών (διανοητικών και ηθικών); Να δικαιολογήσετε την 

άποψή σας.  

Απάντηση : στην 1η ενότητα η αρετή χωρίζεται σε διανοητική και ηθική. Η 

διανοητική κατά κύριο λόγο χρωστά τη γένεση και την αύξησή της στη 

διδασκαλία, γι’ αυτό και χρειάζεται το δάσκαλο. Η ηθική είναι αποτέλεσµα 

της συνήθειας. Στην 3η ενότητα µιλά για τις αρετές γενικά και τονίζει ότι η 

διδασκαλία παίζει σηµαντικό ρόλο στην άσκηση και απόκτηση των αρετών. 

Καθοριστική είναι µάλιστα η συµβολή του νοµοθέτη ο οποίος µε τους νόµους 

ασκεί τους πολίτες στην απόκτηση κάποιων συνηθειών. Άρα, δεν υπάρχει 

καµιά αντίφαση ανάµεσα στις απόψεις του Αριστοτέλη, όπως αυτές 
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παρουσιάζονται στις δύο ενότητες. Η λέξη το «πλεῖον» που αναφέρεται στη 

διανοητική αρετή δεν αποκλείει τη διδασκαλία από την απόκτηση της ηθικής 

αρετής, η οποία είναι, κυρίως, αποτέλεσµα εθισµού.  

7. Ο Περικλής στον Επιτάφιο αναφέρεται στην αρετή (= ανδρεία) του 

Αθηναίου πολίτη ως εξής: µὴ µετὰ νόµων τὸ πλέον ἢ τρόπων ἀνδρείας 
ἐθέλοµεν κινδυνεύειν (Θουκ. ΙΙ, 39, 4). Να συγκρίνετε την άποψη αυτή µε 

τη θέση του Αριστοτέλη για το ρόλο του νόµου στην καλλιέργεια της ηθικής 

αρετής. Πού οφείλεται, κατά τη γνώµη σας, η διαφορά του πολιτικού από το 

φιλόσοφο;  

8. αφού διαβάσετε προσεκτικά το κείµενο τα όσα αναφέρει ο Αριστοτέλης σε 

άλλο χωρίο σχετικά µε τους νόµους : οµοίως δε και κατά τάς ἄλλας ἀρετάς 

και µοχθηρίας τα µεν κελεύων τα δ’ ἀπαγορεύων, ὁρθῶς, χεῖρον δε ὁ 

αὐτοσχεδιασµένος» να γράψετε αν συµφωνείτε µε τον Αριστοτέλη όσον αφορά 

το βασικό κριτήριο επιτυχίας του νοµοθετικού έργου για την αρχαία και τη 

σύγχρονη πολιτική ζωή. 

 

 

 

 

 

Λεξιλογικές – σηµασιολογικές ασκήσεις : 

1. Αγαθός : ποια είναι η σηµασία της λέξης και ποια στο συγκεκριµένο 

κείµενο. Να δώσετε τις σηµασίες του επιθέτου στη νέα ελληνική. 

2. φαῦλος : ποια είναι η κυριολεκτική σηµασία της λέξης; Τι σηµαίνει στα 

νέα ελληνικά η έκφραση : «φαύλος κύκλος» και «φαυλοκρατία»; 

3. ἀµαρτάνουσιν, φθείρεται : ποια οµόρριζα θηλυκά ουσιαστικά αποτελούν 

όρους της αριστοτελικής φιλοσοφίας και ποιο είναι το σηµασιολογικό 

τους περιεχόµενο; Να γράψετε δυο ετυµολογικά συγγενείς λέξεις για 

το κάθε ρήµα. 

4. Τέχνη : ποια σηµασία της λέξης γνωρίζετε; Να γράψετε δύο παράγωγα 

επίθετα. 

5. ἀµαρτάνω : να δώσετε τη σηµασία του ρήµατος στα αρχαία ελληνικά, 

κυριολεκτικά και µεταφορικά. Να δικαιολογήσετε το σηµασιολογικό του 

περιεχόµενο στη χριστιανική ηθική.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ  4η 

Σε όλες τις περιστάσεις της (καθηµερινής) ζωής µας διαπιστώνεται η 

σηµασία της ηθικής πράξης για την απόκτηση της ηθικής αρετής 

 

Νοηµατική προσέγγιση 
Το ίδιο, υποστηρίζει ο Αριστοτέλης, συµβαίνει και στις αρετές. Οι 

διαπροσωπικές σχέσεις κάνουν τους ανθρώπους δίκαιους ή άδικους και ο 

τρόπος αντίδρασης σε δύσκολες περιστάσεις διαχωρίζουν τους ανδρείους 

από τους δειλούς. Το ίδιο συµβαίνει και στις επιθυµίες και στις ορέξεις, 

όπου διαχωρίζονται οι σώφρονες και οι φιλήσυχοι από τους ακόλαστους και 

τους οξύθυµους. Ανάλογα µε την ποιότητα των ενεργειών διαµορφώνονται τα 

µόνιµα στοιχεία του χαρακτήρα µας, γι’ αυτό από µικρή ηλικία πρέπει να 

αποκτούµε τις σωστές συνήθειες. 

 

Μετάφραση  
Το ίδιο, λοιπόν, συµβαίνει και µε τις αρετές. Γιατί κάνοντας όσα 

συµβαίνουν στις συναλλαγές µας µε τους άλλους ανθρώπους γινόµαστε άλλοι 

δίκαιοι και άλλοι άδικοι, και κάνοντας όσα έχουν µέσα τους το στοιχείο του 

φόβου και συνηθίζοντας στο φόβο ή στο θάρρος (γινόµαστε) άλλοι ανδρείοι 

και άλλοι δειλοί. Το ίδιο συµβαίνει και µε τις επιθυµίες και τις οργές. Άλλοι 

δηλαδή γίνονται σώφρονες και ήπιοι και άλλοι απειθάρχητοι και οξύθυµοι, 

άλλοι µε το να συµπεριφέρονται για τα ίδια πράγµατα µ’ αυτόν τον 

συγκεκριµένο τρόπο και άλλοι µ’ εκείνον το συγκεκριµένο τρόπο. Με λίγα 

λόγια, λοιπόν, τα µόνιµα στοιχεία του χαρακτήρα µας διαµορφώνονται από τις 

όµοιες ενέργειες. Γι’ αυτό πρέπει να προσδίδουµε µια ορισµένη ποιότητα στις 

ενέργειές µας. Γιατί ανάλογα µε τις διαφορές αυτών (δηλαδή των ενεργειών) 

ακολουθούν τα µόνιµα στοιχεία του χαρακτήρα µας δεν έχει, λοιπόν, µικρή 

σηµασία το να αποκτούµε τις συνήθειες από την πιο µικρή ηλικία µ’ αυτόν ή µ’ 

εκείνον τον τρόπο, αλλά παρά πολύ µεγάλη ή µάλλον την όλη (σηµασία). 

 

 

Πραγµατολογικά σχόλια 
Στην προηγούµενη ενότητα διατυπώθηκε η άποψη ότι η ηθική αρετή 

έρχεται µετά την πράξη και συνδέεται µε τον εθισµό. Χρησιµοποιήθηκαν 

παραδείγµατα όπως ο κιθαριστής και ο οικοδόµος για να αποδειχθεί ότι η 

πρόοδος συντελείται σταδιακά και εφόσον επιτελείται η διαδικασία της 

άσκησης και της εκµάθησης. Με τα παραδείγµατα είναι φανερό πως ήθελε να 

ενισχύσει την άποψη του σχετικά µε τις αρετές και συγκεκριµένα µε τις 

ηθικές αρετές οι οποίες επιτελούνται µε όµοιο τρόπο, όπως και οι τέχνες, µε 

την άσκηση και την εκµάθηση. Έτσι, λοιπόν, οι δίκαιες ή άδικες 

συναναστροφές και συναλλαγές κάνουν το δίκαιο ή άδικο άνθρωπο. 
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Ενεργώντας µε ανάλογο τρόπο στις δυσκολίες οι άνθρωποι γίνονται ανδρείοι 

ή δειλοί. Η αρετή του Αριστοτέλη είναι κοινωνική, διότι θεωρείται σε 

συνάρτηση µε τον άλλον «έτερον». 

Στις διάφορες περιπτώσεις, λοιπόν, της καθηµερινής µας ζωής 

αποκτούµε ή όχι ηθικές αρετές ανάλογα µε τη στάση , τη συµπεριφορά µας 

και τις πράξεις µας : 

1. στις σχέσεις µας : α/ δίκαιοι      ή      β/ άδικοι 

2. στα φοβερά         : α/ ανδρείοι    ή      β/ δειλοί 

3. στις επιθυµίες     : α/ σώφρονες ή      β/ ακόλαστοι 

4. στις οργές            : α/ πράοι        ή     β/ οργίλοι 

«σώφρονες» : αυτοί που αντιστέκονται στις επιθυµίες τους και τις 

χαλιναγωγούν και αποφεύγουν τις σωµατικές ηδονές. 

«ἀκόλαστοι» : αυτοί που ενδίδουν στις επιθυµίες και στις σωµατικές 

ηδονές 

«πρᾶοι» : αυτοί που αντιδρούν στην οργή ήρεµα και συγκρατηµένα. 

«ὀργίλοι» : αυτοί που αντιδρούν βίαια, παράφορα, εκρηκτικά 

Άρα στην καθηµερινή µας ζωή συµπεριφερόµαστε µε δυο τρόπους στους 

διάφορους τοµείς ή στα διάφορα ζητήµατα που αντιµετωπίζουµε. Με τον έναν 

τρόπο αποκτούµε αρετές µε τον άλλο όχι. Αυτή η διαφοροποίηση στον τρόπο 

συµπεριφοράς εκφράζεται µε αντιθετικά ζεύγη «µέν-δε», µε τα δυο «οὑτωσί» 

που αναφέρονται στα ζεύγη «πράοι-σώφρονες» και «ακόλαστοι-οργίλοι». Η 

επαναληπτική αντωνυµία «εν αυτοις» αναφέρεται στα «περί επιθυµίας και 

περί τάς οργάς». Θα µπορούσαµε να προεκτείνουµε την αναφορά στα «εν τοις 

συναλλάγµασι» και «τα εν τοις δεινοις» όµως γι’ αυτά υπάρχουν ιδιαίτεροι 

προσδιορισµοί «πράττοντες και εθιζόµενοι φοβεισθαι ή θαρρειν». Από τα 

παραπάνω συνάγεται ότι όχι µόνο οι αρετές αλλά και τα µόνιµα στοιχεία του 

χαρακτήρα µας διαµορφώνονται µε όµοιους τρόπους συµπεριφοράς και 

ανάλογα µ’ αυτούς. 

Από τα παραπάνω παραδείγµατα σπερµατικά διαφαίνεται ότι τόσο η 

υπερβολή όσο και η έλλειψη πρέπει να αποφεύγονται. Κατά τη συνήθεια του ο 

Αριστοτέλης καταλήγει επαγωγικά σε µια πρόταση µε γενικότερη ισχύ. Οι 

καλοί ή οι κακοί τρόποι συµπεριφοράς δηµιουργούν καλές ή κακές συνήθειες : 

«εκ των οµοίων ενεργειών αι έξεις γίνονται». Για να αποκτήσουµε δηλαδή την 

έξη µιας ενέργειας, πρέπει να την εκτελούµε συχνά. Με την επανάληψη 

επέρχεται ποιοτική µεταβολή. Οι ψυχικές διαθέσεις µας είναι αποκτηµένες 

ικανότητες, σταθερές ποιότητες αποκτηµένες και προσδιορίζουν το 

χαρακτήρα του ανθρώπου. Είναι προϊόντα των ψυχικών ενεργειών που 

πραγµατοποιούνται µε τις πράξεις των ανθρώπων. 

Γι’ αυτό εκείνο που προέχει είναι η ποιότητα των ενεργειών, τις οποίες 

ακολουθούν οι συνήθειες που στη συνέχεια θα οδηγήσουν σε ανάλογες 

πράξεις. Χρειάζεται, λοιπόν, ιδιαίτερη φροντίδα για τη ρύθµιση των πράξεων. 
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Σ’ αυτό συντελεί σηµαντικά ο τρόπος δράσης από τη νεαρή ηλικία, γιατί οι 

οποιεσδήποτε συνήθειες των νέων θα δεσµεύουν ανάλογα τη βούλησή τους 

και θα προσδιορίζουν, αντίστοιχα, την πορεία της ζωής τους. Με την καλή ή 

την κακή έξη ο άνθρωπος δηµιουργεί µια αυτοδέσµευση που τον συνοδεύει σ’ 

ολόκληρη τη ζωή του. Αυτή η διαβάθµιση της συλλογιστικής διαδικασίας 

χρησιµοποιείται για να εξαρθεί ορόλος της συνήθειας από τη νεαρή ηλικία. 

Αυτή η αρχική εκλογή που προσδιορίζει στη συνέχεια την πορεία της ζωής 

του ανθρώπου είναι η προαίρεση, θα πει αργότερα ο Αριστοτέλης. Η κλίµακα 

στην έκφραση χρησιµοποιείται για να δηλωθεί ο ρόλος της συνήθειας από τη 

νεαρή ηλικία : «ου µικρόν διάφερει…αλλά πάµπολυ, µάλλον δε το παν» 

«ἓξεις» : η λέξη παράγεται από το θέµα του ρήµατος έχω και την 

παραγωγική κατάληξη –σις που δηλώνει ενέργεια. Η αρχική σηµασία της 

λέξης ήταν : το να έχει ή να κατέχει κανείς συνέχεια κάτι που έχει αποκτήσει 

π.χ «ἡ ἓξις δευτέρα φύσις». Η έξις είναι όµως όχι µόνο ενέργεια αλλά και 

κάτι που την ακολουθεί : η µόνιµη κατάσταση, η ιδιότητα που προκύπτει από 

συνήθεια ή από άσκηση και µ’ αυτή τη σηµασία τη χρησιµοποιεί ο Αριστοτέλης, 

δίνοντας της ηθικό περιεχόµενο. Στη νέα ελληνική η λέξη έξις έχει κυρίως 

ψυχολογικό περιεχόµενο και είναι η συνήθεια ως αποτέλεσµα επανάληψης, 

µάθησης ή συνεχούς επίδρασης του ίδιου παράγοντα. 

Πέρα από την ενεργητική σηµασία που έχει η λέξη έξις και το «γίνονται» 

-δηλώνει ενέργεια που επαναλαµβάνεται και βρίσκεται σε εξέλιξη- µας οδηγεί 

στη θέση ότι οι έξεις δεν είναι εκ φύσεως αλλά αποτέλεσµα κάποιων 

ενεργειών, όπως και οι αρετές. Εκτός από το ρήµα «γίγνονται» και οι 

µετοχές «πράττοντες-εθιζόµενοι» εκφράζουν ενέργεια, ενώ ο Ενεστώτας και 

εδώ δηλώνει τη συχνή επανάληψη ενέργειας που βρίσκεται σε εξέλιξη, άρα οι 

τρεις αυτές λέξεις δηλώνουν και το βαθµιαίο τρόπο απόκτησης της αρετής. 

Ο Αριστοτέλης στην ενότητα αυτή αναφέρεται στην παιδαγωγική αξία του 

εθισµού : στην αξία που έχει για την αγωγή του ατόµου στο δηµόσιο και στον 

ιδιωτικό βίο. Και για να τονίσει την εξαιρετικά µεγάλη σηµασία του εθισµού 

στη διαπαιδαγώγηση ως προς την απόκτηση ηθικών αρετών, παρεκκλίνοντας 

από την πάγια λιτότητα του λόγου του, χρησιµοποιεί συσσωρευτικά τα 

ακόλουθα εκφραστικά µέσα :     

� σχήµα άρσης και θέσης : «οὐ µικρόν, ἀλλά πάµπολυ» 

� σχήµα υπερβολής : «το πᾶν» 

� κλιµάκωση επιρρηµατικού προσδιορισµού : «οὐ µικρόν – πάµπολυ 

– το πᾶν» 

Ο εθισµός έχει µεγάλη παιδαγωγική σηµασία για τον Αριστοτέλη γιατί τα 

παιδιά συνηθίζουν να ενεργούν σωστά από ηθική άποψη για τη διαµόρφωση 

της προσωπικότητας τους. Επιπλέον  η µικρή ηλικία είναι η πιο κατάλληλη, 

για να εγγραφούν στην ψυχή του ανθρώπου τα στοιχεία του χαρακτήρα και να 

αρχίσει η διαµόρφωση της ηθικής συνείδησης πριν επιδράσουν άλλα στοιχεία. 
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Ο Αριστοτέλης όµως θεωρώντας τον εθισµό το «πᾶν» φτάνει στα άκρα 

παραβλέποντας τη σηµασία άλλων παραγόντων. 

Αριστοτέλης – Θουκυδίδης 

Η φράση «ευθύς εκ νέων εθίζεσθαι» µας παραπέµπει στο &39 του 

Επιταφίου λόγου του Περικλή όπου συγκρίνεται ο τρόπος διαπαιδαγώγησης 

των Σπαρτιατών και των Αθηναίων. Με βάση την 4η ενότητα των Ηθικών 

Νικοµαχείων ο Αριστοτέλης φαίνεται να συµφωνεί µε το σύστηµα αγωγής των 

Σπαρτιατών : α) η αγωγή αρχίζει από µικρή ηλικία, β) στηρίζεται στην άσκηση 

και στον εθισµό. 

 

Επισηµάνσεις : 

 

[1] Ο Αριστοτέλης ολοκληρώνει το συλλογισµό του µε το τροπικό 

επίρρηµα οὕτω που είναι οµοιωµατικό προς τα προηγούµενα και 

υποδηλώνει αναλογική θεώρηση του θέµατος, και µε το συµπερασµατικό 

σύνδεσµο δή που ανακεφαλαιώνει και εισάγει νόηµα,  δηλ. συµπέρασµα 

άλλου προηγουµένου. . 

[2] Ακολουθεί αναλογική µέθοδο . 

[3] Τα ρήµατα αναφέρονται στην πράξη (π .χ . πράττοντες ) και την 

επανάληψή της που οδηγεί στον εθισµό (π .χ .ἐ.θιζόµενοι ) και στη 

βαθµιαία απόκτηση της αρετής (π .χ . γινό µ ενοι ). Η χρονική τους 

βαθµίδα (ενεστώτας ) δηλώνει την επανάληψη . Η σηµασία τους έγκειται 

στη στήριξη της βασικής θέσης του φιλοσόφου για τον τρόπο απόκτησης 

της αρετής. 

 

 

Ερωτήσεις 

1.  α ) Πώς εισάγει ο Αριστοτέλης το νέο µέρος του συλλογισµού του  

και ποια σηµεία της επιχειρηµατολογίας του διασαφηνίζει; 

β ) Ποια συλλογιστική µέθοδο ακολουθεί  και σε ποιο συµπέρασµα 

καταλήγει;  

2.  Να επισηµάνετε τα αντιθετικά ζεύγη που σχηµατίζουν µέσα στο 

κείµενο οι ηθικές αρετές µε τις αντώνυµές τους έννοιες (κακίες ). 

3.  Ο Αριστοτέλης χρησιµοποιεί στην ενότητα πολλές φορές τα 

ρήµατα ἐθίζοµαι , πράττω και γίνοµαι σε διάφορους τύπους . Να εξηγήσετε 

ποια σηµασία έχει η επαναλαµβανόµενη χρήση των συγκεκριµένων 

ρηµάτων και η χρονική τους βαθµίδα στη δόµηση της επιχειρηµατολογίας 

του φιλοσόφου για την απόκτηση της ηθικής αρετής;   

4.  Και ἑνί δή λόγῳ ἐκ τῶν ὁµοίων ἐνεργειῶν αἱ ἕξεις γίνονται : Να 

εντοπίσετε τη νέα αριστοτελική έννοια που περιέχεται στο χωρίο και να 

δώσετε τον ορισµό της µε τη βοήθεια του κειµένου της ενότητας. 
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5.  Πώς συνδέονται, στην ενότητα αυτή, αι ἕξεις µε τας ἐνεργείας; 

(ενέργεια: πραγµάτωση των δυνατοτήτων που έχει µέσα του ο άνθρωπος 

δυνάµει). 
6.   Ποιο ρόλο παίζει η ηθική πράξη και η συµπεριφορά του 

ανθρώπου, γενικότερα σε όλες τις περιστάσεις της (καθηµερινής ) ζωής , 

στην απόκτηση της ηθικής αρετής ; Να στηρίξετε την απάντησή σας σε 

χωρία του κειµένου. 

7.Να αναλύσετε µε λίγα λόγια τα χωρία της ενότητας στα οποία 

φαίνεται ότι η ηθική αρετή είναι κοινωνική. 

Απάντηση : η αρετή για τον Αριστοτέλη έχει κοινωνικό χαρακτήρα. 

Αυτό το συµπεραίνουµε παρατηρώντας την επιχειρηµατολογία του σε αυτή 

την ενότητα. Αναφέρεται σε παραδείγµατα της καθηµερινής κοινωνικής 

ζωής, µε πρώτη αναφορά στις καθηµερινές συναλλαγές. Οι δίκαιες 

συναλλαγές διαµορφώνουν δίκαιους ανθρώπους, ενώ σε αντίθετη 

περίπτωση άδικους. Ο εθισµός στο θάρρος ή στο φόβο καθιστά τους 

ανθρώπους ανδρείους ή δειλούς. Από τον τρόπο µε τον οποίο οι άνθρωποι 

συµπεριφέρονται προς τους άλλους, διαµορφώνονται τα αντίστοιχα 

χαρακτηριστικά, µόνιµα πλέον γνωρίσµατα του χαρακτήρα µας. 

8. Λαµβάνοντας υπόψη σας τη θέση του φιλοσόφου για τις «έξεις», 

όπως εκφράζεται στην ενότητα και αυτήν που υποστηρίζει 

συµπληρωµατικά πιο κάτω : «η µετά του ορθού λόγου έξις αρετήν έστιν», 

να δείξετε ποιος είναι ο ρόλος των έξεων στην απόκτηση και καλλιέργεια 

των ηθικών αρετών. Ποιους περιορισµούς θέτει ο φιλόσοφος σχετικά µε 

τις έξεις; 

Απάντηση : ο ρόλος των έξεων είναι σηµαντικός για την απόκτηση 

των ηθικών αρετών. Σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη. Οι άνθρωποι 

υπακούοντας στους νόµους αποκτούν εθισµό, καθώς αναγκάζονται να 

προσαρµόζουν τη συµπεριφορά τους σύµφωνα µ’ αυτούς. Αν οι νόµοι είναι 

χρηστοί, συνηθίζουν στον ενάρετο βίο. Στην καθηµερινή τους πάλι ζωή, 

όσοι κάνουν δίκαιες συναλλαγές γίνονται δίκαιοι, όσοι ζουν µε το φόβο 

γίνονται δειλοί. Με τις επαναλαµβανόµενες πράξεις δηµιουργούνται οι 

έξεις. Η ποιότητα των ενεργειών απέναντι στα πάθη καθορίζει τη µορφή 

των έξεων. Και αυτές µε τη σειρά τους διαµορφώνουν το χαρακτήρα. Την 

ποιότητα των έξεων εξασφαλίζει ο ορθός λόγος, ο οποίος µπορεί να µας 

βοηθήσει να καθορίσουµε ποιες ενέργειες µας οδηγούν σε ηθική 

συµπεριφορά και ποιες όχι. Ορισµένα µόνο είδη έξεων οδηγούν σε ηθική 

συµπεριφορά. Κριτήριο αξιολόγησης είναι ο ορθός λόγος, όπως θα δούµε 

στην 10η ενότητα. 

9. «ου µικρόν ουν…µάλλον δε το παν» : να εξηγήσετε αν συµφωνείτε 

µε την άποψη του Αριστοτέλη και αν έχει, κατά τη γνώµη σας, κάποια 

σηµασία για την αγωγή της νέας γενιάς σήµερα. 
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10. ο Περικλής στον Επιτάφιο αναδεικνύει το παιδαγωγικό σύστηµα 

της Αθήνας ανώτερο απ’ αυτό της Σπάρτης. Σύµφωνα µε τον Αθηναίο 

πολιτικό οι νέοι της πόλης του κατακτούν την ανδρεία µέσα από µια αγωγή 

που δεν τους αλλοτριώνει από τη χαρά της ζωής, ενώ οι Σπαρτιάτες 

«επιπόνω ασκήσει ευθύς το ανδρείον µετέρχονται» (Θουκυδίδης ΙΙ, 39, 

10. Να κρίνετε την άποψη αυτή, λαµβάνοντας υπόψη σας τις θέσεις του 

Αριστοτέλη για το ίδιο θέµα. Στην κριτική σας θα µας βοηθήσουν επίσης οι 

γνώσεις σας από την αρχαία γραµµατεία και ιστορία.     

  

  

  

Λεξιλογικές – σηµασιολογικές ερωτήσεις 

1. συναλλάγµασι: α) Ποια είναι η σηµασία της λέξης στο κείµενο; β) 

Με βάση την ετυµολογία της να δικαιολογήσετε τη σηµερινή σηµασία της 

λέξης. 

2. ἀκόλαστος: α) Ποια είναι η αρχική σηµασία της λέξης; β) Ποιες 

σηµασίες έχει στη νέα ελληνική; 

3. ἕξεις: α) Να δικαιολογήσετε τη σηµασία της λέξης στο κείµενο µε 

βάση την ετυµολογία της. β) Τι σηµαίνουν οι φράσεις : «ψεύδεται καθ’ 

έξιν» και «έξις, δευτέρα φύσις»; 

4. Με ποιες λέξεις του κειµένου παρουσιάζουν ετυµολογική 

συγγένεια οι λέξεις: στρεβλός, ευεξία, παµπληθής, ποιότητα; 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  5η 
Η πραγµάτωση της ηθικής αρετής  

συνεπάγεται ευχαρίστηση για τον άνθρωπο 

 

Νοηµατική προσέγγιση 
Αφού ο Αριστοτέλης παρουσίασε τον τρόπο που αποκτούν οι άνθρωποι 

τις αρετές, θεωρεί αναγκαίο να εξετάσει τη φύση των πράξεων και πώς 

πρέπει να εκτελούνται αυτές, αφού καθορίζουν τη φύση των συνηθειών. 

Τονίζει στη συνέχεια τις καταστροφικές συνέπειες της υπερβολής και της 

έλλειψης στα πράγµατα, στη σωµατική δύναµη, στην υγεία αλλά και στις 

ηθικές αρετές. Η υπερβολή στην απόλαυση όλων των ηδονών δηµιουργεί τον 

ακόλαστο, ενώ η αποχή από τις ηδονές το σώφρονα. 

 

Μετάφραση 
Πρέπει να ορίσουµε ως (αποδεικτικό) σηµάδι ότι έχουν πια διαµορφωθεί 

οι «ἓξεις» (τα µόνιµα στοιχεία του χαρακτήρα µας) την ευχαρίστηση ή την 

δυσαρέσκεια που συνοδεύει τις πράξεις µας. Αυτός, δηλαδή, που απέχει από 

τις σωµατικές ηδονές και χαίρεται γι’ αυτό είναι σώφρονας, αυτός όµως που 

δυσανασχετεί (είναι) ακόλαστος. Και αυτός που υποµένει τα δεινά και 

χαίρεται ή τουλάχιστον δε λυπάται είναι ανδρείος, ενώ αυτός που λυπάται 

είναι δειλός. Γιατί η ηθική αρετή έχει σχέση µε τις ευχαριστήσεις και τις 

δυσαρέσκειες. Γιατί για χάρη της ηδονής κάνουµε πράµατα µικρής αξίας, ενώ 

εξαιτίας της λύπης απέχουµε από τα ωραία πράµατα. Γι’ αυτό πρέπει να 

έχουµε πάρει εκείνη την αγωγή από την πιο µικρή ηλικία, όπως λέει ο 

Πλάτωνας, ώστε να χαιρόµαστε και να λυπούµαστε για όσα πρέπει. Γιατί αυτή 

είναι η σωστή παιδεία.  

 

Πραγµατολογικά σχόλια 
Ανάµεσα στην τέταρτη και πέµπτη ενότητα υπάρχει ένα µικρό τµήµα που 

παραλείπεται. Σ’ αυτό ο Αριστοτέλης ανάµεσα σε κάποιες µεθοδολογικές 

διευκρινίσεις κάνει µια αναφορά στο βλαπτικό για τις αρετές ρόλο της 

υπερβολής και της έλλειψης, και στην πέµπτη ενότητα τον απασχολεί ο 

συσχετισµός της ηθικής αρετής µε τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα 

συναισθήµατα που συνοδεύουν τις πράξεις µας. 

«ἓξεις» : είναι τα µόνιµα στοιχεία του χαρακτήρα µας. Η σηµασία της 

λέξης ως Αριστοτελικού όρου = σταθεροί τρόποι συµπεριφοράς, που µπορεί 

να είναι καλοί ή κακοί, αρετές ή κακίες, είναι διαφορετική απ’ αυτή που έχει 

στην αρχαία αλλά και στη νέα ελληνική. 

«ἡδονή» : η ευχαρίστηση, το ευχάριστο συναίσθηµα, το οποίο όµως δε 

δηµιουργείται από σωµατικό ερέθισµα, για το οποίο χρησιµοποιείται ο όρος 

«σωµατικαί ἡδοναί». 
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«λύπη» : το δυσάρεστο συναίσθηµα 

«σώφρων» : ο εγκρατής, αυτός που απέχει από τις υλικές απολαύσεις, τις 

σωµατικές ηδονές στις οποίες µπορεί να επιβάλλεται και να τις ελέγχει, 

δοκιµάζοντας ευχαρίστηση απ’ αυτό. Στα νέα ελληνικά είναι αυτός που 

συµπεριφέρεται µε γνώµονα το µέτρο και τη λογική. 

«ἀκόλαστος» : για τον Αριστοτέλη είναι ο όχι πολύ ακρατής, ο ασύδοτος 

στις ηδονές –όπως στα νέα ελληνικά- αλλά αυτός που απέχει από τις υλικές 

απολαύσεις, τις σωµατικές ηδονές, που µπορεί και επιβάλλεται σ’ αυτές και 

τις ελέγχει, όµως δε δοκιµάζει παράλληλα ευχαρίστηση γι’ αυτό αλλά νιώθει 

δυσάρεστα. 

Ο Αριστοτέλης θεωρεί αναγκαίο να ορίσει ως ένδειξη των ηθικών µας 

έξεων, της εσωτερικής µας φύσης «σηµεῖον τῶν ἓξεων» την ηδονή και τη 

λύπη που συνοδεύει τις πράξεις µας. Θεωρεί αναγκαίο να εξετάσει την 

ποιότητα των πράξεων και το πώς πρέπει να ενεργούνται εφόσον καθορίζουν 

τη φύση των συνηθειών. Όταν ο άνθρωπος έχει διαµορφώσει τα µόνιµα 

στοιχεία του χαρακτήρα του, δοκιµάζει ένα ευχάριστο ή ένα δυσάρεστο 

συναίσθηµα όταν επιτελεί µια πράξη, και αυτό είναι το κριτήριο, που δείχνει 

ότι πράγµατι έχουν διαµορφωθεί αυτά τα στοιχεία. Η πρόθεση «ἐπί» δηλώνει 

ότι η ηδονή ή η λύπη είναι φυσικό επακόλουθο των πράξεων µας και ένδειξη 

των ηθικών έξεων. 

Έχοντας ως κριτήριο τη στάση µας απέναντι στις επιθυµίες ορίζει ως 

σώφρονα αυτόν που δεν παρασύρεται από τις επιθυµίες του, αλλά τις 

υποτάσσει και καταφέρνει να απέχει από τις σωµατικές ηδονές και παράλληλα 

να χαίρεται γι’ αυτήν την αποχή. Ενώ αυτός που λυπάται για την αποχή από 

τις ηδονές χαρακτηρίζεται ως ακόλαστος. Άξιο παρατήρησης είναι ότι η 

σωφροσύνη δεν πρέπει να απαιτεί συνεχώς εσωτερικό αγώνα γιατί στον 

πραγµατικά σώφρονα άνθρωπο η αρετή γίνεται πηγή ευχαρίστησης και χαράς. 

Άξια παρατήρησης είναι η συρρίκνωση της σωφροσύνης (όχι µόνο ο 

Αριστοτέλης και ο Ξενοφώντας αναφέρονται στη σωφροσύνη αλλά σύµπασα η 

αρχαία σκέψη, τραγικοί, Πλούταρχος και Πλάτωνας, θεωρώντας την ως πολύ 

σπουδαία αρετή. Κατά τον Πλάτωνα τα εµπόδια για τη σωφροσύνη είναι η 

ηδονή και η λύπη αφού κάνουν τον άνθρωπο «ἔκφρονα». Συχνά επανέρχεται 

ο Πλάτωνας στο σηµαντικό ρόλο της ηδονής και της λύπης), αφού 

περιορίζεται στην αποχή (οι Στωϊκοί προτείνουν την απάθεια, την πλήρη 

υποταγή των ηδονών στο λόγο. Οι Πατέρες της Εκκλησίας είναι πιο ήπιοι 

από τους Στωϊκούς σ’ αυτό το θέµα.) από εκείνες µόνο τις ηδονές (η 

συζήτηση για τις ηδονές της διάνοιας δεν έχει νόηµα. Άτοµα που είναι δούλοι 

αυτών των ηδονών δε χαρακτηρίζονται ακόλαστα. Ούτε για την ακοή, όραση 

και όσφρηση θα µπορούσαµε µα υποστηρίξουµε κάτι τέτοιο µε πάθος.) που 

παρέχουν άµεση απόλαυση, την αφή και τη γεύση. 
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Με ανάλογο τρόπο χαρακτηριζόµαστε σύµφωνα µε τη στάση µας στις 

δύσκολες στιγµές. Ως ανδρείος – κατά τον Αριστοτέλη – χαρακτηρίζεται 

αυτός που δε φυγοµαχεί, αλλά αντιµετωπίζει τους κινδύνους και επιπλέον 

χαίρεται ή δε λυπάται γι’ αυτή του τη στάση. Ενώ η λύπη συνοδεύει αυτόν που 

ονοµάζουµε δειλό. 

Σύµφωνα λοιπόν µε τον Αριστοτέλη δεν είναι αρκετό να κρατάει κανείς 

µια ηθική στάση : για να δικαιούται για παράδειγµα, τον ηθικό χαρακτηρισµό 

του σώφρονα, δεν είναι αρκετό να απέχει από τις σωµατικές ηδονές, αλλά 

πρέπει επιπλέον να ευχαριστιέται γι’ αυτήν την αποχή. 

Κατά την πάγια συνήθεια του ο Αριστοτέλης µετά την παράθεση 

παραδειγµάτων γενικεύει λέγοντας ότι η ηθική αρετή έχει σχέση µε τις 

ηδονές και τις λύπες. Η ηθική αρετή παρουσιάζεται συνυφασµένη µε τα 

συναισθήµατα και τις επιθυµίες. Αυτή του την παραδοχή την αιτιολογεί. Η 

επιδίωξη της κακής ηδονής µας οδηγεί σε κακές πράξεις και η προσπάθειά 

µας ν’ αποφεύγουµε τη λύπη µας κρατά µακριά από τις καλές πράξεις. Στο 

ίδιο πνεύµα κινείται και ο Ξενοφώντας διερωτώµενος για την καταλληλότητα 

του αρχηγού σε περίοδο πολέµου : «ἆρα τοῦτον ἄν αἱροίµεθα, ὃντινα 

αἰσθανοίµεθα ἥττω γαστρός ἤ οἴνου, ἀφροδισίων ἤ πόνου ἤ ὓπνου;». Παρ’ 

όλα αυτά δεν πρέπει να υποστηριχτεί ότι η αρετή ταυτίζεται µε την απαλλαγή 

από την ηδονή και τη λύπη. Το πρόβληµα για τον Αριστοτέλη δεν είναι η 

συναισθηµατικότητα αλλά η καταλληλότητα του συναισθήµατος και της 

έκφρασής του. Το συναίσθηµα δηλαδή µε κατάλληλο τρόπο και στον 

κατάλληλο χρόνο. Η αυτοπειθαρχία, ο αυτοέλεγχος προσδιορίζουν την 

ενάρετη ζωή, το σώφρονα άνθρωπο. 

Ο Αριστοτέλης στην αρχή του κειµένου συσχετίζει τα συναισθήµατα που 

συνοδεύουν τις πράξεις µε τους σταθερούς τρόπους συµπεριφοράς, µε τα 

µόνιµα στοιχεία του χαρακτήρα. Το συµπέρασµα είναι «περί ἡδονάς και λύπας 

ἐστίν ἡ ἡθική ἀρετή». Ύστερα όµως απ’ αυτό διατυπώνεται η θέση ότι αν δεν 

υπάρχουν τα ηθικά κριτήρια και οι αντίστοιχες δεσµεύσεις οι άνθρωποι 

προτιµάνε τις τιποτένιες και ταπεινές πράξεις για να νιώσουµε την 

αντίστοιχη ευχαρίστηση και απέχουµε από τις καλές, για να µη νιώσουµε το 

δυσάρεστο συναίσθηµα που συνεπάγεται η εκτέλεσή τους. 

Συλλογιστική πορεία :     

Ευχάριστο συναίσθηµα : ηθική αρετή 

∆υσάρεστο συναίσθηµα : µη ηθικές ενέργειες 

Τιποτένιες πράξεις και µη ηθικές : ευχάριστο συναίσθηµα 

Απέχουµε από τις καλές πράξεις : δυσάρεστο συναίσθηµα 

Καλές ηδονές : µεσότητα 

Κακές ηδονές : αντίθετα αποτελέσµατα 
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Στο κείµενο αυτό φαίνονται τα πρώτα βήµατα της ψυχολογίας, της οποίας 

θεµελιωτής υπήρξε ο Αριστοτέλης. Η ηθική συνδέεται στενά µε συναισθήµατα 

και επιθυµίες, ενώ κάποιες θεωρίες τη σχετίζουν µε το διανοητικό µέρος του 

ανθρώπου. Ο Αριστοτέλης όµως συστηµατοποίησε περισσότερο από τον 

Πλάτωνα την εξέταση των συναισθηµάτων τα οποία πραγµατεύτηκε µε 

λιγότερη αυστηρότητα από εκείνον. Ο Αριστοτέλης συσχετίζοντας την αρετή 

µε τα συναισθήµατα διαφοροποιείται από τη νοησιαρχική αντίληψη του 

Σωκράτη για την αρετή, ενώ την άποψη ότι τα συναισθήµατα επηρεάζουν τη 

ζωή των ανθρώπων την είχε διατυπώσει και ο Πλάτωνας. 

Το ερώτηµα που τίθεται είναι : µε ποιον τρόπο µπορούµε να 

διαµορφώσουµε τις τάσεις για ηδονή και λύπη χωρίς να τις καταπνίξουµε; 

Πώς θα εµφυσήσουµε νοηµοσύνη στα συναισθήµατα µας ώστε να φτάσουµε 

στην αυτοκυριαρχία; Την απάντηση τη δίνει ο ίδιος ο Αριστοτέλης 

ενισχυµένος µε τη µαρτυρία του Πλάτωνα. Η διαπαιδαγώγηση από τη νεανική 

ηλικία µπορεί να οδηγήσει τους νέους στην καταλληλότητα του συναισθήµατος 

λύπης και χαράς. Η διαπαιδαγώγηση µε τη σειρά της είναι υπόθεση που 

σχετίζεται µε την παιδεία, αλλά µόνο µε την ορθή παιδεία και καµία άλλη. 

Η θέση ότι «µε την ηδονή πράττουµε τα φαύλα, µε την λύπη όµως 

απέχουµε από τα καλά» δηµιουργεί το ερώτηµα πώς µπορεί ο άνθρωπος να 

ξεχωρίσει ποιες πράξεις πρέπει να συνοδεύονται από ευχάριστα και ποιες 

από δυσάρεστα συναισθήµατα. Πρέπει πάντα να έχουµε υπόψη ότι η ηθική 

αρετή συσχετίζεται µε την «πόλη» και αυτή είναι που έχει τη σχετική ευθύνη. 

Εδώ ο Αριστοτέλης επικαλείται και αποδέχεται, όπως και ο Πλάτωνας, το 

ρόλο της αγωγής. 

Ο Πλατωνικός ορισµός της αγωγής : ο άνθρωπος πρέπει να 

διαπαιδαγωγείται κατάλληλα από τη µικρή ηλικία ώστε να φτάσει γρήγορα στα 

ευχάριστα συναισθήµατα µέσω ηθικών πράξεων. Για να ασκηθεί σωστά το 

παιδί σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζουν οι γονείς και οι δάσκαλοι που αποτελούν 

το άµεσο περιβάλλον µε τις επιδοκιµασίες ή αποδοκιµασίες των πράξεων του. 

Έτσι το παιδί εθίζεται στις πράξεις που προκαλούν ευχάριστα συναισθήµατα. 

Αυτός ο εθισµός θα συνεχιστεί και στις µεγαλύτερες ηλικίες οδηγώντας στην 

ηθική αρετή, µε αποτέλεσµα να διαµορφωθούν «ἓξεις» (µόνιµα 

χαρακτηριστικά) στραµµένες σταθερά προς τις ηθικές πράξεις. 

Ο Πλατωνικός ορισµός είναι αποδεκτός από τη σύγχρονη παιδαγωγική ως 

προς το ότι πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα για τη διαπαιδαγώγηση του 

ανθρώπου από την πολύ µικρή ηλικία. Σε συσχετισµό όµως µε τη σύγχρονη 

παιδαγωγική διατυπώνονται κάποιες επιφυλάξεις : 

1. η πλατωνική αγωγή εµπεριέχει το στοιχείο του αυταρχισµού, αφού αυτοί 

που ασκούν το έργο της επιβάλλουν τις δικές τους επιλογές στο παιδί, το 

οποίο ποδηγετείται και είναι παθητικός δέκτης του περιεχοµένου αγωγής. 
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Αυτά αντιβαίνουν στη σύγχρονη παιδαγωγική, η οποία θέλει την ελεύθερη 

και ενεργητική συµµετοχή του παιδιού στη διαδικασία της αγωγής. 

2. ο χαρακτήρας της πλατωνικής αγωγής είναι φρονηµατιστικός, αφού αυτή 

έχει στόχο να εµφυσήσει και να επιβάλλει την ηθική αρετή και να 

διαπλάσει ηθικούς χαρακτήρες, στο πλαίσιο του πολιτικού βίου. Η 

σηµερινή αγωγή όµως θέτει ως στόχο την ελεύθερη ανάπτυξη της 

προσωπικότητας αφήνοντας στο ίδιο το παιδί τις προσωπικές επιλογές, 

µε την παράλληλη ενέργεια της ευθύνης γι’ αυτές. Επιβάλλεται µάλιστα το 

παιδί να µάθει και από τα λάθη του, αποφεύγοντας βέβαια τραγικές 

παρεκκλίσεις. 

Ένα άλλο θετικό στοιχείο της πλατωνικής αγωγής είναι η χαρά που 

απορρέει από την ηθική πράξη. Όµως η ηθική επιβράβευση και η αντίστοιχη 

χαρά δεν αποκλείεται από τη σύγχρονη αγωγή, της οποίας αποτελεί 

σηµαντικό στοιχείο. 

 

 
Επισημάνσεις : 

• η βασική αριστοτελική έννοια της ἡδονῆς  και η έννοια της λύπης. 

• η σχέση της ηθικής αρετής με την ἡδονή  (και τη λύπη ), 

• η ηθική αρετή συνδέεται με τη ζωή στην πολιτική κοινωνία 

μέσω της παιδείας . 

Η σχέση της ηθικής αρετής με την ηδονή ή τη λύπη μπορεί να 

γίνει κατανοητή αν θυμηθούμε τη συλλογιστική πορεία που 

ακολούθησε ο φιλόσοφος. Αρχικά (ενότητα 1η και 2η) έδειξε ότι η 

αρετή είναι ἕξις, δημιουργείται δηλαδή με την επανάληψη μιας 

πράξης. Στη συνέχεια (ενότητα 3η και 4η) έδειξε ότι η ποιότητα της 

πράξης καθορίζει και την ποιότητα της ἕξεως. Εδώ προσθέτει την 

(ψυχολογικού περιεχομένου) παρατήρηση ότι η πράξη 

συμπαρακολουθείται από συναίσθημα ευχάριστο ή δυσάρεστο, 

ανάλογα με την ποιότητά της. Αυτό το θεωρεί ως κριτήριο για τη 

διαμόρφωση ἕξεως αντίστοιχης με την ποιότητα της πράξης.  
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Ερωτήσεις: 

1. Με ποιο κριτήριο µπορεί να αποφανθεί κανείς , σύµφωνα µε τον 

Αριστοτέλη, για την οριστική  

διαµόρφωση των ἕξεων ; 
2. Ποια παραδείγµατα χρησιµοποιεί ο Αριστοτέλης για να εξηγήσει το 

κριτήριο της διαµόρφωσης ἕξεων; Συµφωνείτε ; 

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

πώς την εξηγεί ο Αριστοτέλης;  

4. Ποια είδη ηδονής φαίνεται να διακρίνει ο Αριστοτέλης σύµφωνα µε 

τα σχόλια του βιβλίου σας;  

5. Ποια θεωρεί ο Αριστοτέλης «ορθή» παιδεία; Συµφωνείτε µε τα 

κριτήριά του;  

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

καθενός όρου µε βάση το κείµενο.  

7. ∆ιὸ 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 στη 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 - το 

ηθικώς πράττειν - να µας 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 ανεξαιρέτως τις αρετές µια ενέργεια που 

συνεπάγεται ηδονή, παρά µόνο εφόσον αυτή επιτυγχάνει το σκοπό της). 
Ποια είναι η δική σας άποψη;  

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;  

12. 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;  
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Λεξιλογικές- Σηµασιολογικές ερωτήσεις  

1. Να εντοπίσετε στο κείµενο τις λέξεις που παρουσιάζουν 

ετυµολογική συγγένεια µε τις παρακάτω: ασήµαντος, επίγονος, 
αναµονή, επιδείνωση, εποχή, ανεύθυνος.  

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

σύνθετα).  
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ΕΝΟΤΗΤΑ  6η 
Η αρετή καθιστά τον άνθρωπο ικανό να εκτελέσει το προορισµένο γι’ 

αυτόν έργο 

 

Νοηµατική προσέγγιση 
Στην ενότητα αυτή ο Αριστοτέλης προσπαθεί να ορίσει την «ἓξη». Κάθε 

αρετή, όπως λέει, οδηγεί στην τελειότητα. Έτσι λειτουργεί η αρετή των 

µατιών και η αρετή των αλόγων. Η µεν πρώτη ώστε να έχουµε την καλύτερη 

όραση και η δεύτερη ώστε να κάνει τα άλογα σπουδαία και ικανά. Έτσι η αρετή 

του ανθρώπου είναι η έξη που καθιστά τους ανθρώπους καλούς. 

 

Μετάφραση 
∆εν πρέπει να πούµε µόνο γενικά, ότι η αρετή είναι η συνήθεια, αλλά 

ποιας ακριβώς ποιότητας έξη είναι. Πρέπει να πούµε, λοιπόν, ότι κάθε 

αρετή, όποιου πράγµατος είναι αρετή και το ίδιο το πράγµα το κάνει να φτάσει 

στην πιο καλή κατάσταση του και το βοηθά να εκτελέσει µε το σωστό τρόπο 

το έργο του. Για παράδειγµα η αρετή του µατιού κάνει και το µάτι αξιόλογο 

και το έργο του. Γιατί µε την αρετή του µατιού βλέπουµε καλά. Με όµοιο 

τρόπο και η αρετή του αλόγου κάνει το άλογο έξοχο και κατάλληλο να 

καλπάζει και να σηκώνει πάνω του τον αναβάτη και να αντιµετωπίζει τους 

εχθρούς. Εάν, λοιπόν, αυτό συµβαίνει έτσι σε όλα και η αρετή του ανθρώπου 

θα µπορούσε να είναι η έξη µε την οποία ο άνθρωπος γίνεται καλός και µε την 

οποία θα εκτελεί καλά το δικό του έργο. Με πιο τρόπο θα γίνει αυτό, ήδη 

έχουµε µιλήσει, αλλά ακόµη θα γίνει φανερό ως εξής, αν προσπαθήσουµε να 

δούµε τι είδους είναι η φύσις της αρετής.. 

 

 

Η αρετή καθιστά τον άνθρωπο ικανό να εκτελέσει το προορισµένο 

γι' αυτόν έργο 

Προτεινόµενοι στόχοι  

 • να επισηµάνουν οι µαθητές ότι η αριστοτελική ἀρετή έχει ευρύ 

περιεχόµενο και µπορεί να αποδίδεται ακόµα και σε ζώα ή πράγµατα,  

 • να συνειδητοποιήσουν ότι ο ορισµός της έννοιας της αρετής απαιτεί 

να προσδιοριστεί η ειδοποιός διαφορά της, η ποιότητά της,  

 • να κατανοήσουν ότι κριτήριο ποιότητας της αρετής κάθε πράγµατος 

είναι η αποτελεσµατικότητά της στην ολοκλήρωση του ἔργου του, δηλ. του 

φυσικού του προορισµού.  

  

Επισηµάνσεις  

Να επισηµανθεί ότι ο Αριστοτέλης στην πορεία εξέτασης της αρετής, 

θέτει σε προηγούµενο χωρίο το ερώτηµα: τί δ’ ἐστὶν ἡ ἀρετὴ ἑξῆς σκεπτέον 
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(1105 b 21). Για να απαντήσει συσχετίζει την ἀρετή ως ἐν τῇ ψυχῇ γινοµένῃ 

µε αυτά που έχει δεχθεί ως ἐν τῇ ψυχῇ γινόµενα, δηλαδή τὰ πάθη, τὰς 

δυνάµεις καὶ τὰς ἕξεις (1102 a 6- 20, 1105 b 21- 23) και καταλήγει στο 

συµπέρασµα ότι η ἀρετή είναι ἕξις κατά το γένος. Έχοντας, λοιπόν, ο 

φιλόσοφος ορίσει την ἀρετή κατά το γένος προχωρεί στον προσδιορισµό της 

ποιότητάς της, της ειδοποιού διαφοράς της από άλλες πράξεις - ενέργειες 

 

 

Πραγµατολογικά σχόλια 
Μετά το κείµενο της πέµπτης ενότητας εξετάστηκαν σε παραλειπόµενες 

ενότητες διάφορα άλλα θέµατα σχετικά µε την αρετή. Τώρα εξετάζεται η 

αρετή ως «ἓξη» που κάνει τον άνθρωπο ενάρετο και ικανό να εκτελέσει το 

έργο που είναι προορισµένο γι’ αυτόν. Στις ενότητες 7-10 θα εξεταστεί η 

έννοια της «µεσότητας» σε συσχετισµό µε την αρετή, για να δοθεί στο τέλος ο 

ορισµός της αρετής. 

Αφού η αρετή είναι «έξις», το επόµενο ερώτηµα που τίθεται  είναι τι 

είδους «έξις». Η αρετή κάθε πράγµατος «οὗ ἄν ᾖ ἀρετή» κάνει και το ίδιο το 

πράγµα τέλειο «εὖ εἶχον», αλλά και το έργο αυτού του πράγµατος 

αποτελεσµατικό. Η επανάληψη  εὖ δείχνει την τελειότητα της αρετής και στο 

ίδιο το πράγµα και στο έργο που επιτελεί αυτό το πράγµα. Ο Αριστοτέλης 

γίνεται περισσότερο συγκεκριµένος και καταφεύγει στο παράδειγµα. Η αρετή 

του µατιού κάνει και το ίδιο τα µάτι και το έργο του σπουδαίο αφού βλέπουµε 

καλά. Το ίδιο συµβαίνει και στο άλογο. Η αρετή κάνει και το άλογο σπουδαίο 

και το καθιστά ικανό να επιτελεί το έργο του αποτελεσµατικά, δηλαδή να 

τρέχει να φέρει τον αναβάτη και να αντιµετωπίζει τους εχθρούς. Το 

πολυσύνδετο «τε…και….και…και» τονίζει την πολλαπλότητα στις λειτουργίες 

της αρετής του αλόγου.  

Έτσι ο Αριστοτέλης χρησιµοποιεί εδώ τον όρο «αρετή» όχι µε την έννοια 

της ανθρώπινης αποκλειστικά ηθικής ιδιότητας, η οποία απορρέει από 

κάποιες ενέργειες στο πλαίσιο του κοινωνικού βίου, αλλά µε µια ευρεία 

σηµασία : ως ικανότητα, προτέρηµα, αξιότητα εµψύχων ή άψυχων, που τους 

δίνει τη δυνατότητα : 

� να βρίσκονται στην τέλεια κατάστασή τους 

� να επιτελούν µε τέλειο τρόπο τον προορισµό τους 

Ο Αριστοτέλης παρουσίασε την ανθρώπινη αρετή µε την προϋπόθεση ότι 

ισχύουν τα όσα ανέφερε προηγουµένως για όλα τα πράγµατα. Η µετριοπαθής 

διατύπωση των λεγοµένων του δηλώνεται τόσο µε την υπόθεση «εἰ δή 

τοῦτο…ἔχει» όσο και µε την έγκλιση, που είναι δυνητική ευκτική «ἄν εἴη». 

Η προσπάθεια του Αριστοτέλη επικεντρώνεται να δηλώσει τη φυσική 

ιδιότητα της αρετής (στην αρχή του β’ βιβλίου µας είπε ότι οι άνθρωποι 

γίνονται ηθικοί µε την άσκηση και τη συνήθεια) «φύσιν αὐτῆς» για να γίνει 



 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 – ΟΡΟΣΗΜΟ 

 

 107 

φανερό µε ποιο τρόπο ο άνθρωπος µπορεί να επιτελεί το έργο του 

αποτελεσµατικά. 

Ο Αριστοτέλης προφανώς δέχεται την έξη ως τη διαρκή κατάσταση που 

βρίσκεται το σώµα ή το πνεύµα. Οι αρετές έχουν χαρακτηριστεί «έξεις», 

µόνιµα στοιχεία του χαρακτήρα. Όµως κάθε έξη είναι αποτέλεσµα όµοιων 

ενεργειών που επαναλαµβάνονται και αυτό σηµαίνει ότι από την ποιότητα των 

ενεργειών εξαρτάται και η ποιότητα των έξεων, οι οποίες µπορεί να είναι και 

αξιόλογες και ανάξιες λόγου, και θετικές και αρνητικές και καλές και κακές. 

Εποµένως δεν είναι αρκετό να χαρακτηρίζονται οι αρετές έξεις, γιατί οι έξεις 

είναι δυο ειδών και πρέπει να προχωρήσουµε και να προσδιορίσουµε σε ποιαν 

από τις δυο κατηγορίες ανήκει η αρετή, ποια είναι η ποιότητά της. 

Αναζητείται, λοιπόν, το γνώρισµα που διαφοροποιεί τις αρετές από τις άλλες 

έξεις, η ειδοποιός διαφορά. Και διαπιστώνεται από τον Αριστοτέλη ότι δεν 

πρόκειται για ένα αλλά για δυο γνωρίσµατα. Έτσι µια έξη είναι αρετή όταν : 

� κάνει τον άνθρωπο που την έχει να βρίσκεται στην τέλεια 

κατάστασή του 

� βοηθά αυτόν που την έχει να εκτελεί µε σωστό τρόπο το έργο που 

είναι προορισµένο γι’ αυτόν 

Σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη «η φ’υσις» η οποία « οὐδέν ποιεῖ µάτην» 

έχει αναθέσει σε καθετί που υπάρχει σ’ αυτόν τον κόσµο ένα «έργον», µια 

καθορισµένη πορεία µ’ ένα συγκεκριµένο προορισµό. Όταν επιτελεστεί το 

έργο το ον φτάνει στο τέλος, στην τελείωσή του. 

Ο Αριστοτέλης έχει ήδη αναφερθεί στον τρόπο µε τον οποίο κατακτά ο 

άνθρωπος την αρετή (µε την πράξη, τη συνήθεια, τον εθισµό). Στη συνέχεια 

θα εξετάσει «ποία τις ἐστίν ἡ φύσις τῆς ἀρετῆς» για να καταλήξει στον 

ορισµό της. 

Για την θρησκεία ενάρετος είναι ο πιστός που εκτελεί κατά γράµµα τις 

επιταγές ενός συγκεκριµένου θρησκευτικού – ηθικού κώδικα όχι 

λειτουργώντας στο πλαίσιο του συνόλου (όπως λειτουργούσε ο πολίτης στην 

αρχαία πόλη – κράτος) αλλά έχοντας ως στόχο να κερδίσει για ανταµοιβή τη 

σωτηρία της ψυχής του. 

 

 

Ερωτήσεις : 

1. Σε ποιο συµπέρασµα έχει καταλήξει ο Αριστοτέλης, όπως φαίνεται 

στην αρχή της ενότητας, και ποιο νέο ερώτηµα θέτει σχετικά µε τη 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 των ἕξεων; β) Ποιο είδος ἕξεων νοµίζετε ότι καλλιεργεί την 

αρετή και σε τι οδηγούν οι ἕξεις αντίθετης ποιότητας;  
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3. Ποιες είναι οι συνέπειες της αρετής στο υποκείµενό της και το 

έργο του; Να διασαφηνίσετε την απάντησή σας δίνοντας δικά σας 

παραδείγµατα µε ζώα ή πράγµατα.  

4. Να δικαιολογήσετε τη 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, γιατί αυτός επιδέχεται διάψευση. 

Με αφετηρία την αρχή αυτή να εξηγήσετε τη χρήση των εκφραστικών 

τρόπων του Αριστοτέλη στο σηµείο αυτό· ειδικότερα τη 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 στη 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 

κανένα ρόλο σε ό,τι έχουµε φύσει, όπως η όραση: οὐ γὰρ ἐκ τοῦ πολλάκις 

ἰδεῖν …. Όταν λοιπόν αναφέρεται στην αρετή του οφθαλµού (ἡ τοῦ 

ὀφθαλµοῦ … ἔργον αὐτοῦ), νοµίζετε ότι αντιφάσκει; Να δικαιολογήσετε την 

άποψή σας.  

 7. Σε άλλο σηµείο των 'Ηθικῶν 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 ἀγαλµατοποιῷ καὶ  

 

Λεξιλογικές – σηµασιολογικές ερωτήσεις : 

1. σπουδαίος : να εξηγήσετε τη σηµασία του επιθέτου στο κείµενο µε 

βάση την ετυµολογική προέλευση. Να δώσετε τουλάχιστον δύο 

σηµασίες για τις οµόρριζες λέξεις της νέας ελληνικής : σπουδάζω, 

σπουδή, σπουδές. 

2. Θεωρώ : να δώσετε την ετυµολογική προέλευση και την αρχική 

σηµασία του ρήµατος και να εξηγήσετε πως από την αρχική σηµασία, 

οδηγούµαστε στη σηµασία που έχει το ρήµα µέσα στο κέιµενο. 

3. Οφθαλµός : να δώσετε την εξήγηση των φράσεων : α)δια γυµνού 

οφθαλµού, β)ως κόρην οφθαλµού, γ)αποστρέφω τους οφθαλµούς, δ)εν 

ριπή οφθαλµού, ε)έστιν δίκης οφθαλµός, στ)χάρµα οφθαλµό. 

4. Φανερόν, ευ, αγαθόν, πολέµιος : να δώστε αντώνυµα των λέξεων στην 

αρχαία ελληνική. 

5. Αποτελεί : ποιος βασικός αριστοτελικός όρος χρησιµοποιείται για τη 

δηµιουργία του ρήµατος; Με βάση αυτή την ετυµολογική προέλευση να 

δείξετε το ακριβές σηµασιολογικό περιεχόµενο του ρήµατος µέσα στο 

κείµενο. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  7Η 

( Β 6, 4 – 8) 

 
Η αρετή βρίσκεται στη µεσότητα. 

Προσδιορισµός της έννοιας «µεσότητα» 

Νοηµατική προσέγγιση 

Ο Αριστοτέλης µας µιλάει εδώ για τη µεσότητα. Απ’ όσα πράγµατα 

διαιρούνται µπορούµε να πάρουµε το περισσότερο, το λιγότερο ή το ίσο. 

Μέσο κάθε πράγµατος είναι αυτό που ισαπέχει από τα άκρα του. Έτσι αν 

τα 2 είναι λίγα και τα 10 πολλά το µέσο είναι το 6. Το µέσο όµως στον 

άνθρωπο είναι υποκειµενικό, δεν είναι σταθερό µέγεθος. Για παράδειγµα 

το 6 ως µέσο, αν αποτελεί µερίδα τροφής είναι λίγη για το Μίλωνα αλλά 

πολλή για κάποιον αρχάριο αθλητή. Κάθε επιστήµονας επιζηθεωρώ ;τεί το 

υποκειµενικό µέσο αποφεύγοντας την υπερβολή και την έλλειψη. 

 

    Μετάφραση : 

 

Σε καθετί, λοιπόν, που παρουσιάζει συνοχή και µπορεί να διαιρεθεί είναι 

δυνατό να πάρουµε το ένα κοµµάτι µεγαλύτερο από το άλλο, το ένα κοµµάτι 

µικρότερο από το άλλο και ένα κοµµάτι ίσο µε το άλλο και µάλιστα σε σχέση 

µε το ίδιο πράγµα ή σε σχέση µε εµάς. Εννοώ όµως µέσο του πράγµατος 

εκείνο που απέχει εξίσου απ’ το καθένα από τα δυο άκρα, το οποίο είναι ένα 

και το αυτό για όλους. (Και ονοµάζω µέσο) σε σχέση µε µας εκείνο που δεν 

είναι ούτε πάρα πολύ ούτε είναι πολύ λίγο. Αυτό δεν είναι το ίδιο  για όλους. 

Για παράδειγµα αν τα δέκα είναι πολλά και τα δύο λίγα παίρνουν τα 6 ως µέση 

σε σχέση µ’ αυτό το πράγµα. Γιατί αυτό   υπερέχει (το έξι από το δύο) και 

υπερέχεται (από το δέκα) κατά τον ίδιο αριθµό µονάδων. Και αυτό είναι το 

µέσον σύµφωνα µε τις διδασκαλίες της αριθµητικής. Αλλά το µέσον σε σχέση 

µε µας δεν πρέπει να καθορίζεται µ’ αυτόν τον τρόπο. Γιατί αν οι δέκα µνες 

(τροφής) είναι πολλές σε κάποιον να τις φάει και οι δύο λίγες, ο προπονητής 

δε θα δώσει εντολή για έξι µνες. Γιατί ίσως και αυτή είναι πολλή ή λίγη γι’ 

αυτόν που θα την πάρει (τροφή). Για το Μίλωνα (µπορεί να είναι) λίγη, ενώ γι’ 

αυτόν που αρχίζει τα γυµνάσια (µπορεί) να είναι πολλή. Με όµοιο τρόπο 

(συµβαίνει αυτό) για το τρέξιµο και την πάλη. Έτσι, λοιπόν, κάθε ειδικός 

αποφεύγει την υπερβολή και την έλλειψη, προσπαθεί όµως να πετύχει το 

µέσον και αυτό προτιµά, και το µέσο όχι από καθαρά ποσοτική άποψη (σε 

σχέση µε τα πράγµατα), αλλά το µέσον σε σχέση µε µας. 
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    Επισήµανση : 

Η αρετή κατά τον Αριστοτέλη είναι µεσότητα, είναι το µέσον ανάµεσα στα 

δυο άκρα, την υπερβολή και την έλλειψη, που έχουν και τα δύο αρνητικό 

χαρακτήρα. Έτσι, ο ανδρείος βρίσκεται στο µέσον, ενώ στο άκρο της 

υπερβολής βρίσκεται ο θρασύς και στο άλλο άκρο της έλλειψης, ο δειλός. Το 

ίδιο συµβαίνει και µε τις αρετές της σωφροσύνης και της πραότητας, που 

είναι µεσότητες. Στο άκρο της υπερβολής σχετικά µ’ αυτές τις αρετές 

βρίσκεται, αντίστοιχα, ο ακόλαστος και ο οργίλος. Στην 4η ενότητα δεν 

αναφέρει καν το άκρο της έλλειψης σχετικά µ’ αυτές τις αρετές, επειδή 

συναντάται πολύ πιο σπάνια από το άκρο της υπερβολής. 

Όσα λέγονται σ’ αυτήν την ενότητα αποτελούν απάντηση στο ερώτηµα 

«ποία τις ἐστίν ἡ φύσις αὐτῆς» που τέθηκε στο τέλος της προηγούµενης 

ενότητας.    

 

 

Πραγµατολογικά σχόλια 

Ο Αριστοτέλης πριν προχωρήσει στον προσδιορισµό της αρετής ως 

µεσότητας, αναφέρεται στην ίδια τη µεσότητα, για να κάνει κατανοητή 

πρώτα τη δικά της έννοια. Αν διαιρέσουµε ένα συνεχές διαιρετό πράγµα σε 

δύο µέρη είναι δυνατόν να πάρουµε δύο ίσα µέρη, ανάλογα βέβαια µε τη 

διαίρεση. Τα κριτήρια αυτής της διαίρεσης µπορεί να είναι αντικειµενικά 

και σταθερά «κατ’ αυτό το πράγµα» ή υποκειµενικά και µεταβλητά «προς 

ηµας». Για να διαιρέσουµε π.χ. µια ευθεία σε δυο ίσα µέρη θα βρούµε το 

µέσον µεταξύ της υπερβολής και έλλειψης. 

Το µέσον στην προκειµένη περίπτωση είναι ένα και το ίδιο για όλους, είναι 

µέσον «κατ’ αυτό το πράγµα», είναι µαθηµατικό µέσο, είναι ένας απλός 

αριθµητικός υπολογισµός, αµετάβλητος εποµένως και αµετακίνητος για 

όλους, αφού είναι το µέσον που απέχει ίση απόσταση από τα δύο άκρα της 

ευθείας. Όµως το µέσον «προς ηµας» δεν είναι περισσότερο ή λιγότερο απ’ 

όσο πρέπει. Κριτήριο και µέτρο στην προκειµένη περίπτωση είναι οι ίδιοι οι 

άνθρωποι και αφού επιδέχονται πολλές διαφοροποιήσεις, το µέσον «προς 

ηµας» δεν είναι ένα ούτε το ίδιο για όλους τους ανθρώπους, είναι 

υποκειµενικό και µεταβλητό. Ο Αριστοτέλης γίνεται περισσότερο 

συγκεκριµένος µε το παράδειγµα. Αν τα δέκα είναι πολλά και τα δύο λίγα, 

τότε το µέσον είναι το έξι. Αυτό βέβαια είναι το αριθµητικό µέσον, το 

µέσον «κατ’ αυτό το πράγµα», γιατί υπερέχει τόσο από το ένα άκρο όσο 

υπολείπεται από το άλλο σύµφωνα µε την αριθµητική. 

Και το µέσον όµως «προς ηµας» δεν πρέπει να το εννοούµε µε τον ίδιο 

τρόπο. Ο τρόπος υπολογισµού του µέσου «προς ηµάς»δίνεται µε 

παραδείγµατα σε µια προσπάθεια να οριστεί µε σαφήνεια. Αν σ’ ένα αθλητή 
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οι δέκα µνες τροφή είναι πολλή, οι δυο µνες είναι λίγη, στην περίπτωση 

αυτή ο γυµναστής δεν πρέπει να ορίσει έξι µνες, διότι µπορεί να είναι 

περισσότερη ή λιγότερη σε σχέση µ’ αυτή που χρειάζεται ο συγκεκριµένος 

αθλητής. Η ποσότητα δηλαδή τροφής µεταβάλλεται και διαφοροποιείται 

ανάλογα µε τον αθλητή, τις συνθήκες, τον τόπο, το χρόνο κ.τ.λ.. Άξιος 

παρατήρησης ο χρόνος Μέλλοντας «ορίσει» που χρησιµοποιήθηκε για να 

δηλώσει µε βεβαιότητα ο φιλόσοφος τη διαφορά στη µεσότητα της τροφής 

για κάθε αθλητή. Για το Μίλωνα (ολυµπιονίκης έζησε τον 6ο αιώνα και το 

πρώτο µισό του 5ου αιώνα. Εκτός από τους Ολυµπιακούς αγώνες κέρδισε 

και τα Πύθια, Νέµεα, Ίσθµια. Τον αναφέρουν ως µαθητή του Πυθαγόρα 

και συγγραφέα ορισµένων χαµένων έργων. Ήταν γνωστός για τις 

αθλητικές και συγγραφικές του επιδόσεις, αλλά και την πολυφαγία του. 

Κατανάλωνε καθηµερινά µεγάλες ποσότητες κρέας, ψωµί και κρασί. Η 

αναφορά στον Μίλωνα γίνεται για τον ίδιο λόγο και από τον Πλάτωνα στην 

Πολιτεία) η ποσότητα των 10 µνων µπορεί να είναι λίγη, για τον αρχάριο 

όµως αθλητή ίσως είναι µεγάλη. 

Το κριτήριο καθορισµού του µέσου δε µεταβάλλεται µόνο στον αθλητισµό, 

αλλά και στην τέχνη και στην επιστήµη. Κάθε επιστήµονας, αποφεύγοντας 

την υπερβολή και την έλλειψη, επιζητεί το µέσον και όταν το βρει – µε τη 

λογική του βέβαια – τότε το επιλέγει «αιρει», κάνει προαίρεση, επιλογή µε 

τη λογική και τη διάνοια. Σ’ αυτό το σηµείο µπορεί να εντοπιστεί 

σπερµατικά η προσπάθεια να οριστεί η ειδοποιός διαφορά των αρετών : το 

µέσον «προς ηµας» και η προαίρεση. 

Τα ρήµατα του κειµένου «πλεονάζει» και «ελλείπει». ∆εν έχουν 

συγκριτική, αλλά απόλυτη σηµασία και αντιστοιχούν στην υπερβολή και 

στην έλλειψη. 

Όσα αναφέρονται στο κείµενο 7 έχουν ως στόχο να γίνει περισσότερο 

κατανοητή η φύση της αρετής ως µεσότητα. Σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη 

κάθε αρετή είναι το µέσο ανάµεσα στην υπερβολή και την έλλειψη. Οι µέχρι 

τώρα αρετές είναι οι εξής: 

 

Υπερβολή µέσον έλλειψη 

Θρασύτητα Ανδρεία ∆ειλία 

Ακολασία Σωφροσύνη Αναισθησία 

Οργή Πραότητα Αοργησία 

σπατάλη Οικονοµία Φιλαργυρία 
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Πρέπει να σηµειωθεί ότι σε µερικές περιπτώσεις δεν υπάρχει έλλειψη ή 

υπερβολή στη συµπεριφορά του ανθρώπου. Έτσι ο Αριστοτέλης µόνο για 

διδακτικούς λόγους χρησιµοποιεί κάποιες λέξεις που δεν έχουν 

πραγµατικό αντίκρυσµα π.χ. δεν υπάρχει έλλειψη στην απόλαυση των 

ηδονών και η «αναισθησία» είναι ανύπαρκτη. 

Οι όροι αντικειµενικός και υποκειµενικός δεν υπάρχουν στην αρχαία 

ελληνική και ο Αριστοτέλης για να αποδώσει αυτές τις έννοιες 

χρησιµοποιεί αντίστοιχα τις λέξεις και τα λεκτικά σύνολα «κατ’ αυτό το 

πράγµα» και «προς ηµάς». Ο Αριστοτέλης βρίσκεται συχνά στην ανάγκη να 

χρησιµοποιήσει νέους όρους, όπως και οι επιστήµονες όλων των εποχών. 

Μπορούν να καταφύγουν και στη χρήση παλαιών όρων µε διαφορετική 

σηµασία.  

Ο Αριστοτέλης µε τη φράση»προς ηµάς» δίνει την εντύπωση ότι δεν απέχει 

από τη σχετικοκρατική σοφιστική στάση του Πρωταγόρα «πάντων χρηµάτων 

µέτρον εστίν ο άνθρωπος, των µεν όντων ως έστιν, των δε ουκ όντων ως ουκ 

έστιν». Αυτή η υποκειµενικότητα είναι φαινοµενική γιατί &10 προσθέτει στο 

«προς ηµάς» τον ορθό λόγο που δίνει αντικειµενικότητα στο µέσον µε 

υποκειµενικά κριτήρια. 

 

 

 

 

Ερωτήσεις : 

 

1. ο Αριστοτέλης στην προσπάθεια του να προσδιορίσει την έννοια της 

ηθικής αρετής θέτει επιµέρους ερωτήµατα και δίνει απαντήσεις, 

προχωρώντας βαθµιαία µέχρι τον τελικό στόχο, τον ορισµό της 

έννοιας. Σε ποιο ερώτηµα δίνει απάντηση ο φιλόσοφος µε όσα 

αναφέρει στην ενότητα; 

Όσα λέγονται σ’ αυτήν την ενότητα αποτελούν απάντηση στο ερώτηµα 

«ποία τις ἐστίν ἡ φύσις αὐτῆς» που τέθηκε στο τέλος της προηγούµενης 

ενότητας. Ο Αριστοτέλης στην προσπάθεια του να προσδώσει την ηθική 

αρετή ως µεσότητα, απαντά στο ερώτηµα «τι είναι γενικώς η µεσότητα», 

προκειµένου να αποσαφηνίσει τη σηµασία της ίδιας της έννοιας, πριν την 

αξιοποιήσει και την εφαρµόσει στο πεδίο της ηθικής. Αυτός ο προσδιορισµός 

είναι δυνατός µε δυο τρόπους  : α)σε σχέση µε το «πράγµα», αντικειµενικά 

κριτήρια και β) σε σχέση «προς ἡµᾶς», υποκειµενικά κριτήρια. Έτσι η 

µεσότητα θεωρείται ως αυτό που απέχει εξίσου από τα άκρα ενός πράγµατος 

που είναι συνεχές και διαιρετό. Αυτός είναι ο αντικειµενικός ορισµός της. 

Όµως το µέσον για κάθε άνθρωπο θεωρείται και είναι διαφορετικό, για 

παράδειγµα η ποσότητα του φαγητού που χρειάζεται ένας αρχάριος αθλητής 
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για να γυµνάζεται και να αποδίδει είναι διαφορετική απ’ αυτήν που έχει 

ανάγκη ένας µεγάλος αθλητής, όπως ο Μίλωνας. Άρα το µέσον για κάθε 

άνθρωπο προσδιορίζεται µε υποκειµενικά κριτήρια. Στηρίζει το συµπέρασµα 

του σε παραδείγµατα σύµφωνα µε την επαγωγική µέθοδο που εφαρµόζει. 

Αποδεικνύεται, λοιπόν, ότι το µέσον, η µεσότητα είναι κάτι το σχετικό. Είναι 

υπόθεση ποιοτική και όχι ποσοτική. 

2. να επισηµάνετε τα γνωρίσµατα που θεωρεί ο Αριστοτέλης απαραίτητα 

για ένα πράγµα, ώστε να είναι δυνατόν να του αποδοθούν οι έννοιες 

«το πλεῖον, το ἔλαττον και το ἴσον». 

Τα γνωρίσµατα που είναι απαραίτητα για ένα πράγµα, προκειµένου να 

είναι δυνατόν να του αποδοθούν οι έννοιες «το πλεῖον, το ἔλαττον και το 

ἴσον» είναι να είναι συνεχές και διαιρετόν. Σε σχέση µε εµάς το «ἴσον µήτε 

πλεονάζει µήτε ἐλλείπει», ούτε είναι πολύ, ούτε πολύ λίγο. Ποικίλλει ανάλογα 

µε τα άτοµα, σύµφωνα µε την ανθρώπινη φύση δεν είναι το ίδιο για όλους. 

3. ο φιλόσοφος δοµεί εδώ τη σκέψη του γύρω από τις έννοιες της 

«µεσότητας» και των δύο «ακροτήτων». Αφού εντοπίσετε τις λέξεις ή 

φράσεις (ονοµατικά και ρηµατικά σύνολα) που αναφέρονται σε κάθε 

έννοια χωριστά, να διατυπώσετε µε δικά σας λόγια τους ορισµούς που 

δίνει ο Αριστοτέλης. 

4. ποια κριτήρια χρησιµοποιεί ο Αριστοτέλης για να προσδιορίσει τα είδη 

της «µεσότητας» και ποιο είδος έχει άµεση σχέση µε την ηθική 

αρετή; Να στηρίξετε την απάντησή σας στο κείµενο. 

Τα είδη της µεσότητας είναι δύο : α) «η µεσότητα σε σχέση µε το 

αντικείµενο», το µέσον ορίζεται µεταξύ των δύο άκρων και προκύπτει µε 

κριτήριο την αριθµητική αναλογία, β) «η µεσότητα σε σχέση µε εµάς», το 

µέσον ορίζεται µε κριτήριο το άτοµο, το χαρακτήρα του. Ήδη από την 4η 

ενότητα η αρετή είναι µέσον ανάµεσα στα δύο άκρα, την υπερβολή και την 

έλλειψη, που έχουν και τα δύο αρνητικό χαρακτήρα. Σ’ αυτήν την ενότητα ο 

Αριστοτέλης καταλήγει στο συµπέρασµα ότι ο ειδήµων-επιστήµων αποφεύγει 

την υπερβολή ή την έλλειψη και αναζητάει το µέσον – την αρετή. Το µέσον 

αυτό δεν επιλέγεται µε αριθµητικό κριτήριο αλλά µε κριτήριο και µέτρο τον 

ίδιο τον άνθρωπο και τη συγκεκριµένη του φύση. Η επιλογή αυτή –η 

προαίρεσις- είναι αποτέλεσµα της λογικής κάθε ανθρώπου και είναι 

υποκειµενική. Ο Αριστοτέλης τεκµηριώνει την απάντησή του µε το 

παράδειγµα των αθλητών. 

5. τα πρώτα σπέρµατα της θεωρίας της «µεσότητας», η οποία εδώ 

εκτίθεται αναλυτικά, εντοπίζονται σε προηγούµενη ενότητα (4η), όταν 

ο Αριστοτέλης αναπτύσσει τη σηµασία της ηθικής πράξης για την 

απόκτηση της ηθικής αρετής. Αφού λάβετε υπόψη σας τον αναλυτικό 

προσδιορισµό της έννοιας, να  γυρίσετε στην 4η ενότητα και να 

σχολιάσετε σ’ ένα µικρό κείµενο τις µεσότητες και τις ακρότητες που 
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αναφέρονται ή υπονοούνται εκεί. Στο τέλος να προσθέσετε και δικά 

σας παραδείγµατα. Στο σχολιασµό να λάβετε υπόψη σας και όσα λέει 

ο φιλόσοφος σε άλλο σηµείο : «ὁ δε τῷ θαρρεῖν ὑπερβάλλων περί τά 

φοβερά θρασύς… ὁ δε τῷ φοβεῖσθαι ὑπερβάλλων δειλός (ΗΝ 1115 b 

33-40) 

6. ο Αριστοτέλης για να διασαφηνίσει τα είδη της «µεσότητας» παίρνει 

ένα παράδειγµα από το χώρο του αθλητισµού. Προσπαθήστε να 

κάνετε το ίδιο, χρησιµοποιώντας ένα ανάλογο παράδειγµα από τη 

µαθητική σας ζωή. Στο κείµενο σας να κρατήσετε τους αριστοτελικούς 

όρους. 

7. γνωρίζουµε ήδη από τα προηγούµενα ότι η ηθική αρετή είναι ἕξις κατά 

το γένος. Ποια καινούρια στοιχεία – πληροφορίες µας προσφέρει το 

κείµενο για να συµπληρώσουµε τον ορισµό της έννοιας; 

Στα προηγούµενα κείµενα ο Αριστοτέλης συνδέει την ηθική αρετή µε το 

έθος, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει στον άνθρωπο δυνάµει. Οι αρτεές 

αποκτούνται µε την άσκηση, συνδέονται µε την ηθική πράξη. Οι δίκαιοι 

γίνονται δίκαιοι «πράττοντες δίκαια» και οι σώφρονες «σώφρονα». Η αρετή 

είναι έξις, συνήθεια που αποκτάται µε τη µακροχρόνια άσκηση. Γι’ αυτό οι 

νοµοθέτες νοµοθετούν µε γνώµονα τη διαπαιδαγώγηση των πολιτών και την 

άσκηση τους στην αρετή. Αυτό το πετυχαίνουν µε την επιβολή ποινών  και 

τιµωριών σε εκείνους που δεν εκδηλώνουν συµπεριφορές σύµφωνα µε το 

νόµο. Η διδασκαλία είναι καθοριστική για την επίτευξη εθισµού. Αλλά οι έξεις 

είναι ουδέτερες. Μπορεί να είναι καλές και κακές. Εποµένως σηµασία έχει η 

ποιότητα των έξεων. Η αρετή επίσης συνδέεται µε την ηδονή, θέτει µέτρο 

στα συναισθήµατα χωρίς να τα καταργεί. Υπάρχουν πράγµατα που µας 

ευχαριστούν και πράγµατα που µας λυπούν. Και καταλήγει ο Αριστοτέλης ότι 

η αρετή είναι έξις µε την οποία ο άνθρωπος ολοκληρώνει τον εαυτό του και 

το έργο του. 

Α) στη συγκεκριµένη ενότητα τα στοιχεία που αποσαφηνίζουν ακόµα 

περισσότερο τη σύνδεση αρετής και έξεως είναι όσα αναφέρονται στη 

µεσότητα της αρετής και στη συµµετοχή της λογικής στον καθορισµό της. Η 

αρετή είναι συνήθεια, αλλά πώς θα καθοριστεί το µέτρο της αφού, όταν 

πρόκειται για µια δραστηριότητα κάποιος µπορεί να την ασκεί υπερβολικά και 

άλλος καθόλου; Πώς προσδιορίζεται η µεσότητα; Υπάρχει µεσότητα «κατ’ 

αυτό το πράγµα» που απέχει «ἴσον ἀπό τά ἄκρα», η αριθµητική µεσότητα που 

είναι αντικειµενική και η µεσότητα «πρός ἡµᾶς» που «µήτε πλεονάζει, µήτε 

ἐλλείπει». Συνδέεται µε την προσωπικότητα και τις επιλογές ενός ατόµου και 

έχει υποκειµενικό χαρακτήρα. Αυτή τη µεσότητα, αν την προσδιορίζει ο 

άνθρωπος µε τη λογική του και ασκηθεί σε αυτή µέχρι να του γίνει έξις, τότε 

γίνεται ενάρετος. Εποµένως, η µεσότητα καθορίζεται µε προσωπική ευθύνη 

και ανθρώπινη προαίρεση και στον καθορισµό της συµµετέχει η λογική. 
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8. λαµβάνοντας υπόψη σας τις σκέψεις που ο Αριστοτέλης εκφράζει εδώ, 

τι θα συµβουλεύατε ένα δάσκαλο ή γονιό που στόχο έχει να «εθίσει» 

τους µαθητές του ή τα παιδιά του στην ηθική αρετή; 

9. ο Αριστοτέλης όπως είδαµε στις ενότητες 1,2,3 υποστήριξε ότι 

«οὐδεµία τῶν ἡθικῶν ἀρετῶν φύσει ἡµῖν ἐγγίγνεται». Να δείξετε µε 

επιχειρήµατα ότι όσα λέγονται σ’ αυτήν την ενότητα υποστηρίζουν την 

παραπάνω βασική σκέψη του φιλοσόφου. 

Σ’ αυτήν την ενότητα ο φιλόσοφος µιλά για τον προσδιορισµό της 

µεσότητας των ηθικών αρετών, συνδέοντας τις µε τον προσδιορισµό της 

µεσότητας «προς ἡµᾶς». προηγούµενα αναφέρεται στο παράδειγµα σε σχέση 

προς το πράγµα : αν το 10 είναι πολύ και το 2 λίγα, τότε το µέσον σύµφωνα µε 

την αριθµητική αναλογία είναι το 6. Στη συνέχεια αναφέρει το παράδειγµα 

των αθλητών : αν για κάποιον αθλητή οι 10 µερίδες φαγητό είναι πολύ και οι 

2 λίγο, ο προπονητής δε θα ορίσει να τρώει 6. Αυτό θα εξαρτηθεί από τον 

αθλητή, αν είναι αρχάριος ή όχι και από το άθληµα στο οποίο ασκείται. Το 

µέσον εδώ δεν ποσοτικό αλλά ποιοτικό. Ο καθορισµός του µέτρου, της 

µεσότητας δεν είναι εύκολος και προκύπτει από τη λογική του ανθρώπου που 

έχει την ικανότητα να συνεκτιµά διάφορους παράγοντες. Εποµένως η άποψη 

που διατυπώνει ο φιλόσοφος  στα πρώτα κεφάλαια, ότι δηλαδή καµιά από τις 

αρετές δεν υπάρχει από τη φύση στον άνθρωπο, εδώ ενισχύεται περισσότερο 

και θα µπορούσαµε να πούµε ότι θεµελιώνεται. Στην παρούσα ενότητα ο 

Αριστοτέλης προσπαθεί να προσδιορίσει την αρετή ως µεσότητα, 

χρησιµοποιώντας υποκειµενικά και αντικειµενικά κριτήρια. Έτσι παρατηρεί 

ότι ο επιστήµονας επιδιώκει και επιλέγει τη µεσότητα και όχι την υπερβολή 

και την έλλειψη. Άρα οι ηθικές αρετές, η µεσότητα, αναπτύσσεται µέσα από 

την ηθική πράξη και τον εθισµό. Γι’ αυτό αποδίδεται ιδιαίτερη σηµασία στην 

επιδίωξη και στην επιλογή του µέσου. 

10. «οὓτω δή πᾶς ἐπιστήµων….ἀλλά το προς ἡµᾶς» υποστηρίζει ο 

Αριστοτέλης. Να δείξετε ότι απαραίτητη προϋπόθεση αυτού είναι η 

σωκρατική προτροπή «γνῶθι σαυτόν» και γι’ αυτό η κατάκτηση της 

ηθικής αρετής γίνεται δύσκολο και επίπονο έργο. 

Ο κάθε επιστήµονας, ειδικός, πρέπει σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη να 

αποφεύγει την υπερβολή και την έλλειψη και να αναζητά το µέσο του 

πράγµατος όχι από ποσοτική αλλά από ποιοτική άποψη. Αλλά ο καθορισµός 

της µεσότητας, του προσωπικού µέτρου είναι πολύ δύσκολη υπόθεση για τον 

άνθρωπο. Ο καθορισµός αυτής της µεσότητας δεν είναι εύκολος. Χρειάζεται 

τη διαδικασία της αυτογνωσίας. Οι άνθρωποι ξεπερνούν το µέτρο ή 

υπολείπονται αυτού, όταν δεν ξέρουν τον εαυτό τους και τις δυνάµεις τους. 

Πότε η ανδρεία γίνεται θράσος; Όταν ο άνθρωπος ξεπερνά κάποια όρια που 

συνδέονται µε τις σωµατικές και ψυχικές του δυνάµεις. Αν κάποιος µπορεί να 

φέρει σε πέρας µια αποστολή,  αντιµετωπίζοντας µε επιτυχία τους κινδύνους 
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που αυτή ενέχει, αποδεικνύεται ανδρείος. Αν κάνει λάθος υπολογισµό των 

δυνάµεων του –υπερεκτίµηση- αποδεικνύεται παράτολµος. Όταν στηρίζεται 

σε δυνάµεις που νοµίζει ότι έχει, αλλά στην πραγµατικότητα δεν έχει τότε 

γίνεται θρασύς. Απ’ αυτό το παράδειγµα καταλαβαίνουµε ότι η Σωκρατική 

αυτογνωσία διαδραµατίζει σπουδαιότατο ρόλο στον καθορισµό των ηθικών 

αρετών και στην κατάκτησή τους. Η κατάκτηση των ηθικών αρετών γίνεται 

εποµένως δυσκολότερη, καθώς η αυτογνωσία είναι για τον άνθρωπο από 

µόνη της πολύ δύσκολη υπόθεση.   

11. «διαφερόντως γάρ δή και τόδε ἔχοµεν ὥστε τολµᾶν τε οἱ αὐτοί 

µάλιστα και περί ὧν ἐπιχειρήσοµεν ἐκλογίζεσθαι. ὃ τοῖς ἄλλοις 

ἀµαθία µέν θράσος, λογισµός δε ὂκνον φέρει. Κράτιστοι δ’ ἄν την 

ψυχήν δικαίως κριθεῖεν, οἱ τά τε δεινά και ἡδέα σαφέστατα 

γιγνώσκονταες και διά ταῦτα µη ἀποτρεπόµενοι ἐκ τῶν 

κινδύνων»(Θουκυδίδης ΙΙ, 40, 3) υποστηρίζει ο Περικλής 

παρουσιάζοντας τις αρετές του Αθηναίου πολίτη στον Επιτάφιο. Να 

συσχετίσετε αυτό το χωρίο µε την άποψη του Αριστοτέλη «πᾶς 

ἐπιστήµων…ἀλλά το προς ἡµᾶς». στο συσχετισµό αυτό να λάβετε 

υπόψη σας επίσης την άποψη που συναντάµε στον Πλατωνικό Λάχητα 

¨ταύτην την ἀνδρείαν ἔγωγε, ὦ Λάχης, την τῶν δεινῶν και 

θαρραλέων ἐεπιστήµην και ἐν πολέµω και ἐν τοῖς ἄλλοις ἃπασιν» 

(Πλάτων Λάχης, 194e – 195a). 

 

 

 

Λεξιλογικές – σηµασιολογικές ερωτήσεις : 

1. τῷ ἀρχοµένῳ - αἱρεῖται : ποια σηµασία έχουν οι λέξεις στο κείµενο; 

Ποια άλλη σηµασία των ρηµάτων γνωρίζετε; 

2. γυµνάσια : να γράψετε την ετυµολογική προέλευση της λέξης και τη 

σηµασία της στο κείµενο. Να δώσετε τις σηµασίες της λέξης στη νέα 

ελληνική. 

3. να βρείτε στο κείµενο συνώνυµα των λέξεων : κελεύω, ἦττον, 

προτιµῶ, ἐπαϊων, βιβρώσκω 

4. φεύγω : χρησιµοποιώντας το ρήµα να δ΄ψσετε στην αρχαία ελληνική 

α) τον πολιτικό όρο εξόριστοι, β) τη σηµασία του δικανικού όρου 

«φεύγω φόνου». 

5. µε ποιες λέξεις του κειµένου σχετίζονται ετυµολογικά οι λέξεις : 

ἐπισταµένως, λειπτέον, πρόσληψις, συνοχή, ταυτότης. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  8Η 

(Β 6, 9 – 10) 

 
Όπως τέχνη, έτσι και η ηθική αρετή  

στοχεύει στο µέσον 

 

Μετάφραση : 

 

Αν, λοιπόν, κάθε επιστήµη εκπληρώνει σωστά το έργο της µε αυτόν τον 

τρόπο, αποβλέποντας στο µέσο και κατευθύνοντας τα έργα της σ’ αυτό (γι’ 

αυτό συνηθίζουν να προσθέτουν στο τέλος για τα τέλεια έργα ότι δεν είναι 

δυνατόν ούτε να αφαιρέσουµε, ούτε να προσθέσουµε, επειδή η υπερβολή και η 

έλλειψη καταστρέφουν την τελειότητα, ενώ η µεσότητα τη διασώζει. Και οι 

ικανοί τεχνίτες εργάζονται, όπως λέµε, αποβλέποντας σ’ αυτό). Και αν η 

αρετή είναι ακριβέστερη και ανώτερη από κάθε τέχνη , όπως ακριβώς και η 

φύση, θα µπορούσε να έχει για στόχο της το µέσο. Εννοώ την ηθική αρετή 

γιατί αυτή σχετίζεται µε τα πάθη και τις πράξεις και σ’ αυτά υπάρχει η 

υπερβολή, η έλλειψη και το µέσο. 

 

Επισηµάνσεις : 

 

o ο όρος επιστήµη και τέχνη έχουν σχεδόν το ίδιο σηµασιολογικό 

περιεχόµενο στην ενότητα. ∆ιαφέρουν από τους ίδιους όρους, όταν 

χρησιµοποιούνται από τον Αριστοτέλη ως διανοητικές αρετές. 

o Η ηθική αρετή συνδέεται µε την τέχνη, τη φύση, τα πάθη, και τις πράξεις. 

o Η φύση είναι ανώτερη από την τέχνη, γιατί κάθε φυσική ύπαρξη τείνει 

στην τελειότερη µορφή της, την ολοκλήρωσή της, ενώ κάθε έργο 

βάναυσης ή καλής τέχνης µένει αµετάβλητο και δεν τείνει πουθενά – η 

τέχνη µιµείται τη φύση. 

 

Πραγµατολογικά σχόλια : 

Στην ενότητα αυτή επιστήµη και τέχνη έχουν σχεδόν ίδιο σηµασιολογικό 

περιεχόµενο και δεν έχουν καµιά σχέση µε τους ίδιους όρους όταν 

χρησιµοποιούνται από τον Αριστοτέλη ως «διανοητικές αρετές». Πρέπει 

να προσεχτεί ιδιαίτερα η σχέση της ηθικής αρετής µε την τέχνη, τη φύση, 

τα πάθη και τις πράξεις. Η φύση είναι ανώτερη από την τέχνη, γιατί κάθε 

φυσική ύπαρξη τείνει προς την τελειότερη µορφή της, την ολοκλήρωσή της, 

ενώ κάθε έργο βάναυσης ή καλής τέχνης µένει αµετάβλητο και δεν τείνει 

πουθενά. Εξάλλου η τέχνη µιµείται τη φύση. Ο Ασπάσιος, σχολιαστής του 

Αριστοτέλη, αναφέρει σχετικά µε το χωρίο αυτό : «και γαρ η φύσις αµείνων 
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της τέχνης, µιµειται γαρ η τέχνη την φύσιν, η δε αρετή έτι αµείνων, εστί 

γαρ η αρετή τελειότης φύσεως και κατωρθωµένη φύσις». 

Κάθε επιστήµη (όχι η φυσική και τα µαθηµατικά αφού αναφερόµαστε στο 

µέσον «κατ’ αυτό το πράγµα») επικεντρώνει την προσπάθεια της να 

επιτελεί το έργο της σωστά και αυτό το πετυχαίνει µε τη βοήθεια του 

µέσου. Γι’ αυτό, λοιπόν, συνηθίζουµε να λέµε ότι δεν µπορούµε από τα 

τέλεια έργα να αφαιρέσουµε ή να προσθέσουµε τίποτα χωρίς να το 

καταστρέψουµε, γιατί αυτά είναι δηµιουργήµατα µετά από σκέψη και 

ισορροπούν τις αντιθέσεις ανάµεσα στην υπερβολή και την έλλειψη και 

εποµένως µένουν αµετάβλητα, γιατί η υπερβολή και η έλλειψη αντιµάχεται 

την τελειότητα, ενώ η µεσότητα είναι σύµµαχος και προστάτης της, και 

αυτό είναι στόχος των καλών τεχνικών. Την αδυναµία αλλαγής των 

τέλειων έργων δηλώνουν η σύνθετη άρνηση «ούτε…ούτε» και η αντίθεση 

«της µεν φθειρούσης», «της δε σωζούσης». Με την προϋπόθεση ότι κάθε 

επιστήµη και τέχνη επιδιώκει το µέσον, καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η 

αρετή στοχεύει στη µεσότητα µ’ ένα συλλογισµό όπυ συγκρίνεται η αρετή µε 

τη φύση και την τέχνη. 

Η αρετή είναι ακριβέστερη και ανώτερη από κάθε τέχνη όπως ακριβώς και 

η φύση. Η φύση είναι ανώτερη από την τέχνη γι’ αυτό και η τέχνη µιµείται 

τη φύση. Τα όντα της φύσης είναι τελειότερα από κάθε έργο τέχνης, διότι 

η φύση είναι τελειότητα «τέλος» και «ουδέν µάτην ποιει», ενώ στα έργα 

της τέχνης υπάρχει κάτι το υποκειµενικό και παρακινδυνευµένο και ατελές 

ως ανθρώπινα δηµιουργήµατα. 

Η αρετή, σχολιάζει ο Ασπάσιος, είναι «έτι αµείνων» γιατί είναι «τελειότης 

φύσεως και κατορθωµένη φύσις». Η αρετή είναι αξιολογικά ανώτερη 

έκφανση της µεσότητας, άρα ακριβέστερη και ανώτερη από κάθε τέχνη, 

διότι είναι «τελειότης φύσεως», δηλαδή µια φύση που έχει φτάσει στο 

σκοπό της. Όπως κάθε φυσικό ον οδηγείται στην τελείωση του, έτσι και η 

ανθρώπινη ψυχή φτάνει στο «τέλος», στην τελειότερη µορφή, µε την αρετή. 

Ο Αριστοτέλης στο απόσπασµα αναφέρεται στη σχετική µε τις τέχνες 

«µεσότητα», για να γίνει πιο εύκολα κατανοητό το ζήτηµα της µεσότητας 

στις ηθικές αρετές, µε το οποίο θα ασχοληθεί στη συνέχεια. Βέβαια, όταν 

γίνεται στο εξής λόγος για το µέσο, νοείται αυτό που λαµβάνεται µε 

κριτήρια υποκειµενικά µε µέτρο τον άνθρωπο. Ενώ οι όροι «επιστήµη» και 

«τέχνη» είναι σχεδόν ταυτόσηµοι. 

Συγκρίνοντας ο Αριστοτέλης την τέχνη/επιστήµη µε την αρετή και τη φύση 

διαπιστώνει ότι κοινό τους γνώρισµα είναι η δυνατότητα δηµιουργίας 

µορφών. Έχουν όµως και διαφορές : 

1. η τέχνη µορφοποιεί την ύλη 
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2. η αρετή διαµορφώνει την προσωπικότητα του ανθρώπου, άρα είναι 

ανώτερη από τη τέχνη 

3. η φύση, που δηµιουργεί και αυτή µορφές, είναι και αυτή ανώτερη από την 

τέχνη : κάθε φυσική ύπαρξη τείνει προς την τελειότερη µορφή της, προς την 

ολοκλήρωσή της, ενώ τα έργα τέχνης µένουν αµετάβλητα και τείνουν 

πουθενά. Γι’ αυτό η τέχνη µιµείται τη φύση. 

Η έννοια της µεσότητας έχει µελετηθεί από τον Αριστοτέλη, χαρακτηρίζει 

όλο το φιλοσοφικό του σύστηµα ως κέντρο του. Ωστόσο το µέτρο αποτελεί 

γνώρισµα πολλών εκφάνσεων της ζωής και των δραστηριοτήτων των 

αρχαίων Ελλήνων, από τις καθηµερινές εκδηλώσεις ως τη φιλοσοφία και 

την τέχνη. Τα ηθικά παραγγέλµατα των αρχαίων γνωστών γνωµικών 

«µηδέν άγαν» και το «µέτρον άριστον» υποδεικνύουν την τήρηση του 

µέτρου, ενώ η ύβρις, η συµπεριφορά προς τους Θεούς που ξεπερνάει το 

µέτρο, συντρίβεται πάντα. 

Η έννοια του µέτρου υπάρχει και στο χώρο της φιλοσοφίας : 

� ∆ηµόκριτος : «καλόν εν παντί το ίσον, υπερβολή δε και έλλειψις ου 

µοι δοκέει». 

� Πλάτωνας   : «µετριότης γαρ και συµµετρία κάλλος δήπου και αρετή 

πανταχου συµβαίνει γίγνεσθαι». 

� Πυθαγόρας  :  η τήρηση του µέτρου και της αρµονίας συµβάλλει στη 

διατήρηση της υγείας. 

� Ιπποκράτης   : προβάλλει την ίδια αρχή στην ιατρική του. 

«του µέσου αν είη στοχαστική» : η δυνητική ευκτική εκφράζει αυτό που 

είναι δυνατό να γίνει στο παρόν – µέλλον, κάτι ενδεχόµενο όχι όµως 

βέβαιο. Με τον τρόπο αυτό ο Αριστοτέλης αποφεύγει τον κατηγορηµατικό 

χαρακτήρα που θα είχε η ίδια η πρόταση, αν το ρήµα της βρισκόταν σε 

οριστική, η οποία εκφράζει το πραγµατικό. Η χρήση της δυνητικής 

ευκτικής δείχνει µετριοπαθές και ήπιο ύφος, γνωρίσµατα που πρέπει να 

είχε και ο χαρακτήρας του συγγραφέα, αν δεχτούµε τη φράση του Γάλλου 

Buffon ότι «το ύφος είναι ο άνθρωπος». 

Η µεσότητα ως όρος υφίσταται µόνο για την ηθική αρετή, γιατί οι 

διανοητικές αρετές δεν είναι µεσότητες (π.χ. σοφία), αφού δεν υπάρχει γι’ 

αυτές ούτε υπερβολή, ούτε έλλειψη. Η ηθική αρετή αφορά πράξεις και 

συναισθήµατα όπου υπάρχει υπερβολή, έλλειψη και µέσο. 
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Ερµηνευτικές ερωτήσεις : 

 

1. ο όρος επιστήµη στον Αριστοτέλη άλλοτε ισοδυναµεί µε τον όρο τέχνη, 

ενώ άλλοτε χρησιµοποιείται µε τη συνηθισµένη και σήµερα σηµασία του 

(συστηµατοπιηµένη γνώση) οπότε και εντάσσεται από το φιλόσοφο στις 

διανοητικές αρετές. Με ποιο περιεχόµενο χρησιµοποιείται ο όρος στην 

ενότητα; Ποιο είδος µεσότητας αντιστοιχεί σε κάθε σηµασία του όρου; 

Ο όρος επιστήµη σ’ αυτήν την ενότητα ισοδυναµεί µε τον όρο τέχνη. Το 

είδος της µεσότητας που αντιστοιχεί σ’ αυτόν τον όρο είναι «προς ἡµᾶς», 

είναι δηλαδή η µεσότητα που έχει επιλεγεί από το λόγο και είναι ανάλογη µε 

το σκοπό που επιδιώκει η τέχνη. Όταν όµως ο όρος επιστήµη σηµαίνει 

συστηµατοποιηµένη γνώση τότε το είδος της µεσότητας που αντιστοιχεί είναι 

το «προς το πράγµα», δηλαδή η αριθµητική µεσότητα, γιατί η επιστήµη 

επιδιώκει να καταγράψει µε αντικειµενικό τρόπο µια γνώση. 

2. ο Αριστοτέλης σε προηγούµενη ενότητα 96η) αναφέρθηκε στην αρετή 

του οφθαλµού, του ίππου, σε σχέση µε ττην ολοκλήρωση του έργου 

που η φύση έχει αναθέσει σε κάθε ζώο ή πράγµα. Με βάση αυτές τις 

απόψεις και µε τη βοήθεια των πληροφοριών που περιέχονται στο 

κείµενό σας, να δείξετε πότε µια τέχνη είναι «ενάρετη». 

Στην ενότητα 6 ο Αριστοτέλης προσδιόρισε την έννοια του έργου που η 

φύση έχει αναθέσει σε κάθε ον ή πράγµα, µε το να φτάσει κάθε ον σε 

κατάσταση τελειότητας. Στην παρούσα ενότητα ο φιλόσοφος θεωρεί ότι µια 

τέχνη είναι ενάρετη, όταν επιδιώκει τη µεσότητα και όταν κατευθύνει τη 

δραστηριότητα και τα έργα της προς την επίτευξη αυτού του σκοπού. Κάθε 

έργο τέχνης θεωρείται επιτυχηµένο όταν ο καλλιτέχνης εξισορροπεί τις 

αντιθέσεις ανάµεσα στην υπερβολή και την έλλειψη, ώστε να επιτύχει την 

ιδανική µεσότητα. Η ισορροπία αυτή καταστρέφεται αν προσθέσουµε ή 

αφαιρέσουµε κάτι, γιατί καταστρέφεται η µεσότητα. Άρα τα έργα της ενάρετης 

τέχνης είναι τέλεια, δεν τα χαρακτηρίζει η υπερβολή ή η έλλειψη. 

 

3. χρησιµοποιώντας όρους αριστοτελικής φιλοσοφίας, να δώσετε τον 

ορισµό των άριστων έργων και να τον αιτιολογήσετε. 

4. να δώσετε µε δικά σας λόγια τη σχέση της ηθικής αρετής µε την 

τέχνη και τη φύση. Ποιο κριτήριο χρησιµοποιεί ο Αριστοτέλης ως 

βάση σ’ αυτόν τον συσχετισµό; Να αιτιολογήσετε την υπεροχή της 

φύσης και της ηθικής αρετής απέναντι στην τέχνη.   

Τέχνη, αρετή και φύση έχουν τη δυνατότητα δηµιουργίας κάποιας µορφής 

: η τέχνη µορφοποιεί το υλικό της, η φύση δηµιουργεί επίσης µορφές, η αρετή 

δίνει µορφή στην προσωπικότητα του ανθρώπου. Η αρετή είναι ανώτερη από 

την τέχνη, κατά τον Αριστοτέλη, γιατί µορφοποιεί τον άνθρωπο. Αλλά και η 

φύση είναι ανώτερη από την τέχνη γι’ αυτό η τέχνη µιµείται τη φύση. Ο 
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Αριστοτέλης θεωρεί τα όντα της φύσης τελειότερα από κάθε έργο τέχνης. 

Γιατί κάθε φυσικό ον από τη στιγµή της δηµιουργίας του γεννιέται και 

αυξάνεται, κινείται και οδηγείται, ανεξάρτητα από τη θέλησή του, στο 

«τέλος», στην τελειότητα, στην τελειότερη µορφή του, ενώ ένα έργο τέχνης 

είναι ένα δηµιούργηµα του ανθρώπου που µένει αµετάβλητο, δεν τείνει 

πουθενά. Αλλά και η αρετή είναι ανώτερη και ακριβέστερη από την τέχνη, 

γιατί είναι «τελειότης της φύσεως και κατορθωµένη φύσις», δηλαδή µια φύση, 

µια φυσική ιδιότητα µε επιτυχία οδηγηµένη στο σκοπό της. Άρα κριτήριο είναι 

η µεταβολή και η συνεχής βελτίωση και τελείωση. 

 

5. στην Αριστοτελική τυπική λογική έχουµε υποθετικούς συλλογισµούς 

των οποίων το συµπέρασµα εξάγεται από προκείµενες προτάσεις από 

τις οποίες η µια τουλάχιστον είναι υποθετική. Α) να επισηµάνετε έναν 

τέτοιο συλλογισµό στο κείµενό σας και να τον καταγράψετε 

προτάσσοντας τις προκείµενες προτάσεις και καταλήγοντας στο 

συµπέρασµα. Β) νοµίζετε ότι ένα τέτοιο είδος συλλογισµού ταιριάζει 

στο επιστηµονικό ύφος;   

Συλλογισµός :  

���� εἰ δή πᾶσα ἐπιστήµη οὓτω το ἔργον εὖ ἐπιτελεῖ προς το µέσον 

βλέπουσα και ἄγουσα τα ἔργα εἰς τοῦτο 

���� ἡ δ’ ἀρετή ἐστίν ἀκριβεστέρα και ἀµείνων πάσης τέχνης, ὣσπερ και 

ἡ φύσις 

���� άρα : τοῦ µέσου ἄν εἲη στοχαστική 

 Η χρησιµοποίηση υποθέσεων είναι αντίθετη στο δογµατισµό που δεν 

προσιδιάζει άλλωστε στο έργο και την πρακτική της επιστήµης και της 

έρευνας. Από την άλλη πλευρά ο επιστηµονικός τρόπος εργασίας στηρίζεται 

στη διατύπωση υποθέσεων οι οποίες στη συνέχεια ελέγχονται για την 

εγκυρότητά τους, επαληθεύονται η διαψεύδονται. 

 

6. η «µεσότητα» αποτελεί κεντρική έννοια της αριστοτελικής φιλοσοφίας. 

Να αντιπαραβάλετε τις θέσεις που διατυπώνει ο Σταγειρίτης στην 

ενότητα µε όσα εκθέτει για το ίδιο θέµα στα «Πολιτικά» και να 

δείξετε πώς καταλήγει ότι η «µεσότητα» είναι αναγκαία για την 

πολιτεία. 

Ο άνθρωπος σε µια πολιτεία επιδιώκει την ευδαιµονία µέσα από την ηθική 

αρετή και την ηθική πράξη. Η σχέση ηθικής και πολιτικής φαίνεται καθαρά 

στην 3η ενότητα στην οποία γίνεται αναφορά στο έργο του νοµοθέτη, που δεν 

είναι άλλο από το να κάνουν τους πολίτες καλούς ασκώντας τους στην 

απόκτηση συγκεκριµένων συνηθειών. Στα Πολιτικά ο Αριστοτέλης δηλώνει 

ότι, εφόσον κάθε κοινωνία αποσκοπεί σε κάποιο αγαθό, το κράτος, που είναι 

υπέρτατη και καθολικότερη µορφή επικοινωνίας, πρέπει να αποσκοπεί στο 
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υπέρτατο αγαθό. Ο άνθρωπος γεννιέται εφοδιασµένος από τη φύση µε όπλα, 

για να υπηρετήσει τη φρόνηση και την αρετή. Αυτά τα όπλα όµως µπορεί να τα 

χρησιµοποιήσει εξ ολοκλήρου για αντίθετους σκοπούς. Γι’ αυτό ο δίχως αρετή 

άνθρωπος είναι από λοα τα όντα το πιο ανόσιο και το πιο άγριο. Το άλογο 

µέρος της ψυχής τον στρέφει στην υπερβολή. Η µεσότητα και εδώ είναι αυτή 

που επιτρέπει στην πολιτεία να προοδεύσει. Αυτή επιτυγχάνεται µε τους 

νόµους, γιατί ο νόµος ως ανώτατος νους εξασφαλίζει στην πολιτική κοινότητα 

την τάξη, την αλληλεγγύη και τον αµοιβαίο σεβασµό µεταξύ των πολιτών της. 

 

7. σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη, η ψυχή του ανθρώπου αληθεύει, 

ανακαλύπτει την αλήθεια, µε τη βοήθεια των διανοητικών αρετών, 

όπως η φρόνησις, η σοφία και ο νους (ΗΝ, 1139b 15-20). Νοµίζετε 

ότι όσα αναφέρονται στην ενότητα για τη µεσότητα µπορούν να 

ισχύουν για τις διανοητικές αρετές; Να αιτιολογήσετε τις απόψεις 

σας. 

8. µε βάση όσα αναφέρονται στις ενότητες 5 και 8 να δώσετε τα κοινά 

σηµεία των ηθικών αρετών µε τα πάθη και τις πράξεις. 

Στην ενότητα 5 ο Αριστοτέλης διατύπωσε την άποψη ότι η ηθική αρετή 

σχετίζεται µε την ευχαρίστηση και τη δυσαρέσκεια, εποµένως µε τα πάθη της 

ψυχής. Στην 8η ενότητα αναφέρει ότι η ηθική αρετή σχετίζεται µε τα πάθη 

και τις πράξεις και υπάρχει σε αυτά υπερβολή και έλλειψη και µέσον. Στην 

ενότητα 9 συµπληρώνει ότι κατά τον ίδιο τρόπο υπάρχει και στις πράξεις 

υπερβολή και έλλειψη και µέσον. Και η αρετή αναφέρεται στα πάθη και στις 

πράξεις στα οποία η υπερβολή αποτελεί σφάλµα και κατακρίνεται, το ίδιο και 

η έλλειψη, ενώ το µέσον επαινείται και είναι το σωστό. Η ηθική αρετή λοιπόν 

συνδέεται µε τα πάθη και τις πράξεις στα οποία µπορούµε να διακρίνουµε 

υπερβολή και έλλειψη. Η αρετή προκύπτει από τη µεσότητα παθών και 

πράξεων. Πρέπει δηλαδή να νοηθεί «ως ενιαία και αδιαίρετη ηθική 

τελειότητα στον υπέρτατο αξιολογικό βαθµό (Κ. Κατσιµάνης)». 

 

9. καθώς η Αντιγόνη οδηγείται στην υπόγεια φυλακή της, στο τέταρτο 

επεισόδιο της οµώνυµης τραγωδίας του Σοφοκλή, απευθύνει τελευταίο 

χαιρετισµό στους συµπολίτες της (στ. 801-802), ψάλλοντας µαζί µε 

το χορό ένα θρηνητικό τραγούδι (κοµµός). Μέσα σ’ αυτήν την 

ατµόσφαιρα ο Κορυφαίος σε µια αποστροφή του προς την ηρωίδα λέει:  

ΧΟ : σκαρφάλωσες στην κορυφή του θράσους 

Και στον απρόσιτο της ∆ίκης θρόνο, 

Παιδί µου, παραπάτησες 

Να εντοπίσετε τα κοινά στοιχεία µεταξύ των απόψεων του Αριστοτέλη 

για τη «µεσότητα», την «έλλειψη» και την «υπερβολή» και της 

µοµφής που επιρρίπτει ο Κορυφαίος στην κόρη του Οιδίποδα. 
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Νοµίζετε ότι ο Αριστοτέλης θα συµφωνούσε µε την άποψη του 

Κορυφαίου του Χορού; 

 

 

 

Λεξιλογικές – Σηµασιολογικές  

 

1. ἄγουσα τά ἔργα : να δώσετε τη σηµασία των εκφράσεων : 

���� ἄγω και φέρω (+όνοµα πόλης ή χώρας) : 

���� ἄγω τους Θεούς : 

���� ἄγω ἡσυχίαν : 

���� ἐορτήν ἄγω : 

���� ἄγω ἐπί τους δικαστάς : 

���� ἄγοµαι γυναῖκα : 

���� ἄγε ή ἄγετε δή + υποτακτική ή προστακτική : 

���� ἄγω καλῶς/κακῶς/ὀρθῶς : 

 

2. να µεταφέρετε στη νέα ελληνική τις φράσεις : 

���� το ἔργον ἐπιτελῶ : 

���� ὃθεν εἲωθας : 

���� οὐκ ἀφελεῖν ἐστίν : 

����  ἡ ἀρετή στοχαστική ἐστί τοῦ µέσου : 

 

3. να επισηµάνετε τις λέξεις του κειµένου που σηµαίνουν στη νέα 

ελληνική : α) αυτόν που σκέπτεται βαθιά, που βρίσκεται σε 

περισυλλογή, β) διαλέγω. Ποια σηµασία έχουν οι ίδιες λέξεις στο 

κείµενο; 

4. να σχηµατίσετε ένα παράγωγο επίθετο για κάθε ρηµατικό τύπο , 

χρησιµοποιώντας την παραγωγική κατάληξη που σας δίνεται, και να 

γράψετε τη σηµασία του όπως στο παράδειγµα : 

νέµω –άς (-αδος) = νοµάς = ο νεµόµενος, αυτός που γυρίζει από τόπο σε τόπο 

για να βρει βοσκή 

���� προβλέπω –ιµος : 

���� ἀφελεῖν –τικος : 

���� φθειρούσης –τός : 

���� σωζούσης –τήριος : 

���� νοῦς + ἔχω –ής : 

 

5. ἐπιτελῶ : Α) να δώσετε ένα οµόρριζο επίρρηµα της νέας ελληνικής. 

Β) να εξηγήσετε τις σηµασίες της λέξης «επιτελείο» στη νέα 

ελληνική. 
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6. ἀκριβεστέρα : Α) να δώσετε τη σηµασιολογική διαφορά µεταξύ των 

επιθέτων : ακριβής – ακριβός και των επιρρηµάτων : ακριβώς – 

ακριβά. Β) να συνδέσετε τις λέξεις της στήλης Α µε τις 

σηµασιολογικά συγγενείς τους στη στήλη Β, γράφοντας µπροστά από 

τα γράµµατα της στήλης Α τον ή τους αριθµούς της στήλης Β. 

(κανένα στοιχείο της στήλης Β δεν περισσεύει) 

 

Α Β 

(α) ακριβής 1. ακριβοπληρώνω 

(β) ακριβός 2. ακριβοδίκαιος 

 3. ακριβολόγος 

 4. ακριβοθώρητος 

 5. µονάκριβος 

 6. ανακριβής 

 7. ανεξακρίβωτος 

 

 

 

 

 

Σηµείωση : πριν απαντήσετε στις παραπάνω ερωτήσεις να µελετήσετε 
καλά τα σχόλια του σχολικού σας βιβλίου, καθώς και τα ερµηνευτικά 
σχόλια του εξωσχολικού βοηθήµατος που σας έχει προταθεί. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  9Η 

( Β 6, 10 – 13 ) 

 
Σηµαντικές διευκρινίσεις για το περιεχόµενο  

της έννοιας της «µεσότητας» 

 

Μετάφραση : 

 

Για παράδειγµα, είναι δυνατόν και να φοβηθούµε και να νιώσουµε θάρρος και 

να επιθυµήσουµε και να οργισθούµε και να νιώσουµε ευσπλαχνία και γενικά να 

ευχαριστηθούµε και να λυπηθούµε και περισσότερο και λιγότερο (απ’ όσο 

πρέπει), και τα δυο αυτά δεν είναι καλά. Όµως, το να νιώθουµε τη στιγµή που 

πρέπει και σε σχέση µε τα πράγµατα (που πρέπει)  και σε σχέση µε τους 

ανθρώπους (που πρέπει) και για το λόγο (που πρέπει) και µε τον τρόπο που 

πρέπει, αυτό είναι το µέσο και το άριστο, το οποίο ακριβώς ανήκει στην 

αρετή. Όµοια, όµως, και σχετικά µε τις πράξεις υπάρχει η υπερβολή και η 

έλλειψη και το µέσο. Η αρετή όµως σχετίζεται µε  τα συναισθήµατα και τις 

πράξεις, στα οποία  η υπερβολή και η έλλειψη αποτελούν σφάλµα και 

κατακρίνονται, ενώ το µέσο επαινείται και είναι το σωστό. Και τα δυο αυτά 

έχουν σχέση µε την αρετή. Εποµένως, η αρετή είναι µια µορφή µεσότητας, 

αφού έχει ως στόχο της το µέσο. 

 

 

Επισηµάνσεις : 

o η ηθική αρετή συνδέεται µε τα πάθη και τις πράξεις. Πάθη είναι οι 

επιθυµίες, η οργή, ο φόβος, το θράσος, ο φθόνος, η χαρά, η φιλία, το 

µίσος, ο πόθος, ο ζήλος, το έλεος. 

o Στην ενότητα αυτή παρατηρούµε τη µεθοδικότητα του Αριστοτέλη. Στην 

8η ενότητα διατύπωσε τη σκέψη του υποθετικά και δυνητικά και στη νέα 

ενότητα προχωρεί σε αναλυτική εξέταση και υποβολή της υπόθεσης σε 

λογικό έλεγχο, για να πάρει η αρχική υπόθεση τη µορφή συµπεράσµατος 

διατυπωµένου σε οριστική έγκλιση που εκφράζει το πραγµατικό και τη 

βεβαιότητα. 

 

Πραγµατολογικά σχόλια :  

Στο τέλος της προηγούµενης ενότητας διατυπώθηκε η θέση ότι η ηθική 

αρετή έχει σχέση µε τα συναισθήµατα και τις πράξεις, όπου υπάρχει η 

υπερβολή, η έλλειψη και το µέσο. Στη συνέχεια φέρνει παραδείγµατα 

συναισθηµάτων για να δείξει ότι υπάρχει σ’ αυτά υπερβολή, έλλειψη και 

µέσο. 
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Πρόκειται για την ηθική αρετή (στις διανοητικές δε τίθεται θέµα 

διαβάθµισης, ή γνωρίζουµε ή δε γνωρίζουµε), γιατί αυτή σχετίζεται µε τα 

συναισθήµατα και τις πράξεις και µόνο σ’ αυτά µπορούµε να διακρίνουµε 

υπερβολή, έλλειψη και µέσον. Η έννοια της µεσότητας είναι συνδεδεµένη µε 

τον Αριστοτέλη, δεν ήταν όµως άγνωστη στον Πλάτωνα που συµβουλεύει 

τον τρόπο προς την ευδαιµονία, να γνωρίζει ο άνθρωπος «αιρεισθαι τον 

µέσον βίον…και φεύγειν τον υπερβάλλοντα» (Πολιτεία 619a). Στις 

διανοητικές αρετές αυτό δεν είναι δυνατό : «ου γάρ δει µέσως µεν ειδέναι, 

υπερβαλλόντως δε µη» (Ασπάσιος). Για να κάνει σαφές ο Αριστοτέλης ότι 

στα πάθη υπάρχει έλλειψη, υπερβολή και µέσον αναφέρει ένα παράδειγµα 

κατά τη συνήθεια του. Νιώθουµε φόβο, θάρρος, επιθυµία, οργή και 

συµπάθεια και γενικά χαρά ή λύπη σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό, 

πράγµα που δεν είναι καλό «ουκ ευ», δεν είναι µεσότητα, ούτε άριστο. 

Απεναντίας, άριστο και µεσότητα (στον ορισµό της ηθικής αρετής 

χρησιµοποιήθηκε ποσοτική σχέση. ∆εν αποκλείεται η ποιότητα να 

στηρίζεται και στην ποσότητα. Γενικά η θεωρία της µεσότητας έχει αξία – 

κατά τον Αριστοτέλη – επειδή αναγνωρίζει την αξία κάποιας συµµετρίας 

στις πολλές ορµές και τάσεις που υπάρχουν µέσα µας. Η ενάρετη πράξη 

έχει και την ποσοτική της διάσταση.), και αυτό χαρακτηρίζεται ως αρετή, 

είναι να αισθανόµαστε στον κατάλληλο χρόνο, κάτω από συγκεκριµένες 

συνθήκες για τα πρόσωπα, το σκοπό αλλά και τον τρόπο που πρέπει : «ότε 

δει και εφ’ οις και προς ους και ου ένεκα και ως δει». Από τα παραπάνω 

γίνεται κατανοητό ότι υπάρχει ένας υποκειµενισµός στον προσδιορισµό της 

αρετής. ( Το µέσον προς ηµας είναι µεταβλητό αφού στον ορισµό της 

αρετής εµείς οι ίδιοι είµαστε κριτές. Ο άνθρωπος, ως γνωστόν, υπόκειται 

σε πολλές διαβαθµίσεις και κατηγοριοποιήσεις που καθιστούν µεγάλη τη 

δυσκολία στον καθορισµό µιας καθολικής σχέσης στην ατοµικότητα ενός 

γεγονότος – L. Robin. Ο υποκειµενισµός αυτός αίρεται εν µέρει αφού ο 

προσδιορισµός του µέσου γίνεται µε βάση τους κανόνες κοινής συµβίωσης, 

νόµους, παραδόσεις µιας πόλης-κράτους.) Το µέσον µεταβάλλεται και 

προσδιορίζεται κατά περίπτωση, η οποία καθορίζεται από τα παραπάνω 

προσδιοριστικά στοιχεία (χρόνο, πρόσωπα, συνθήκες, τρόπο, σκοπό). Σε 

κάθε περίπτωση όµως η µεσότητα επιλέγεται από το λόγο ενός ανθρώπου 

µε φρόνηση. Εδώ ακολουθεί ο Αριστοτέλης την παράδοση (για τη συµβολή 

της γνώσης στην αρετή). Η επανάληψη του «δει» προσδίδει το περιεχόµενο 

της µεσότητας, την αρετή, το ηθικά ορθό. Αυτό το ηθικά ορθό το 

υποδεικνύει στο Σωκράτη η υπακοή στους νόµους µιας κοινωνίας που 

βιώνει, που λειτουργούν οι κανόνες κοινής συµβίωσης και µε βάση τους 

οποίους κρίνει τον εαυτό του και µετρά αν ενεργεί σωστά. Ο ενάρετος 

πολίτης στην προκειµένη περίπτωση είναι ο καλός πολίτης. Εδώ φαίνεται 

να ταυτίζεται ο ενάρετος άνθρωπος µε τον καλό πολίτη. Στα «Πολιτικά» ο 
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Αριστοτέλης αµφιβάλλει γι’ αυτήν την ταύτιση και πιστεύει ότι η αρετή του 

πολίτη είναι ανάλογη µε το πολίτευµα που ζει. Σε κάθε περίπτωση ο 

Αριστοτέλης παρουσιάζει µια αρετή στα πλαίσια της πόλης-κράτους, µια 

ελληνική και ανθρώπινη και όχι πανανθρώπινη αρετή. Η αρετή δηλαδή δεν 

είναι ατοµική, αλλά πολιτική, έχει σχέση µε τον άνθρωπο ως πολιτικό ον. 

Το κριτήριο που προσδιορίζει την ορθότητα, τη µεσότητα είναι το πνεύµα 

της κοινότητας, οι κανόνες της πολιτικής συµβίωσης. 

Επαναλαµβάνοντας ο Αριστοτέλης ότι, όπως στα συναισθήµατα έτσι και 

στις πράξεις, υπάρχει υπερβολή και έλλειψη και µέσον και επίσης ότι η 

ηθική αρετή αναφέρεται στα συναισθήµατα και τις πράξεις προωθεί τη 

σκέψη του λέγοντος ότι όταν σ’ αυτά τα δυο (συναισθήµατα και πράξεις) 

διαπιστώνουµε υπερβολή και έλλειψη, τότε αποτυγχάνουµε στο στόχο µας 

«αµαρτάνεται» και γι’ αυτό αποδοκιµαζόµαστε «ψέγεται». Αντίθετα, όταν 

έχουµε µεσότητα, τότε λέµε ότι επιτυγχάνουµε το στόχο µας 

«κατορθουται» και γι’ αυτό επαινούµαστε. Και τα δυο παραπάνω, έπαινος 

και επιτυχία είναι γνωρίσµατα  της αρετής. Το συµπέρασµα έρχεται 

αβίαστα. Η αρετή είναι µεσότητα, αφού στοχεύει στο µέσον. 

Με τον όρο συναίσθηµα (πάθος για τον Αριστοτέλη) νοείται µια ψυχική 

κατάσταση την οποία βιώνει ένας άνθρωπος. Νοείται ωστόσο και το 

σύνολο των αντίστοιχων σωµατικών αντιδράσεων και εκδηλώσεων 

(κινήσεις, µορφασµοί, φωνές κ.τ.λ). Μάλιστα στο τελευταίο στοιχείο στον 

τρόπο δηλαδή µε τον οποίο εκδηλώνουµε ένα συναίσθηµα, πρέπει να 

νοηθεί το συναίσθηµα µόνο ως σύνολο των σωµατικών εκδηλώσεων του. 

Αυτή η µεσότητα (αρετή0 είναι βέβαια µεσότητα ως προς τα δυο άκρα, την 

έλλειψη και την υπερβολή, όµως παράλληλα είναι καθαυτήν ακρότητα, γιατί 

είναι τελειότητα «άριστον», το σπουδαιότερο γνώρισµα του ανθρώπου, που 

δεν µπορεί να ξεπεραστεί από κάτι άλλο, ούτε είναι κατώτερη από κάτι 

άλλο. Έτσι εξηγείται η φαινοµενικά οξύµωρη φράση «µέσον τε και 

άριστον». Ετυµολογικός συσχετισµός των λέξεων «αρετή – άριστον». 

Ερευνώντας ο Αριστοτέλης την υπερβολή, την έλλειψη και τη µεσότητα στα 

συναισθήµατα µαζί και στις πράξεις, εξετάζει την ηθική αρετή σε σχέση µε 

το σύνολο της συµπεριφοράς του ανθρώπου (η άλλη όψη του ψυχικού βίου, 

η νόηση, σχετίζεται µε τη διανοητική αρετή). 

Κριτήρια συµπεριφοράς : σε όλες τις κοινωνίες των εποχών υπάρχουν τα 

κριτήρια της ορθότητας των πράξεψν – γενικά της συµπεριφοράς – τα 

οποία όµως παρουσιάζουν κάποιες διαφορές από λαό σε λαό και από εποχή 

σε εποχή. Αυτά τα κριτήρια απορρεόυν είτε από ένα γενικά, άγραφο και 

αποδεκτό απ’ όλους κώδικα ηθικής συµπεριφοράς, που τον δηµιουργεί η 
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παράδοση ενός λαού, είτε από τους γραπτούς νόµους, είτε από 

θρησκευτικά, ηθικά συναισθήµατα. 

Κριτήρια για το σύγχρονο Έλληνα είναι : 

1. οι νόµοι του κράτους 

2. η λαϊκή παράδοση που επιβάλλει άγραφους κανόνες συµπεριφοράς 

3. η ιστορική παράδοση 

4. η θρησκεία 

Για τον τρόπο ζωής και τον κώδικα συµπεριφοράς των αρχαίων Ελλήνων 

υπάρχουν βέβαια κάποια κριτήρια, που τους δίνουν τη βεβαιότητα ότι οι 

πράξεις τους είναι σωστές. Αυτά πάντα στο πλαίσιο της πόλης «του 

πνεύµατος της κοινότητας» είναι : 

1. η λαϊκά παράδοση και η θρησκευτική παράδοση των αρχαίων – η 

µυθολογία. Προβάλλει πρότυπα µίµησης και αποφυγής και όχι 

συγκεκριµένο κώδικα ηθικής συµπεριφοράς. 

2. οι νόµοι της πόλης – κράτους. 

3. η λογική, κυρίως του φρόνιµου ανθρώπου. 

Τα κριτήρια αυτά διαφοροποιούνται από περιοχή σε περιοχή.  

Με τα παραπάνω κριτήρια φαίνεται να συµφωνεί η δεοντολογία του 

Αριστοτέλη, η οποία σε συσχετισµό µε τις έννοιες της υπερβολής, της 

έλλειψης και του µέσου εκφράζεται µε τα δυο «δει» και τα τρία που 

εννοούνται, καθώς κει µε την εννοούµενη γενική συγκριτική «µαλλον και 

ηττον του δέοντος». Τα «δει – ψέγεται – επαινειται» δηλώνουν την 

κοινωνική διάσταση της αρετής. 

Η υπερβολή και η έλλειψη απορρίπτονται «µαλλον και ηττον» µε ήπιες 

φράσεις «ουκ ευ», ενώ παρακάτω ο Αριστοτέλης είναι κατηγορηµατικός «η 

υπερβολή αµαρτάνεται» και η έλλειψη «ψέγεται». Ενώ η µεσότητα 

εξαίρεται, αφού σχετίζεται µε το «άριστον και αρετή» : από τα παραπάνω 

συµπεραίνουµε ότι η αρετή είναι µια µορφή µεσότητας. 

Το κείµενο της 9ης ενότητας προσφέρεται για να τονιστεί η αυστηρή 

οργάνωση της σκέψης και η µεθοδικότητα του Αριστοτέλη. Ενώ στην 

ενότητα 8 ο φιλόσοφος διατύπωσε τις σκέψεις του υποθετικά και δυνητικά 

σ’ αυτήν την ενότητα προχωρεί σε αναλυτική εξέταση και υποβολή της 

υπόθεσης σε λογικό έλεγχο, για να πάρει τελικά η αρχική υπόθεση τη 

µορφή συµπεράσµατος διατυπωµένου σε οριστική έγκλιση διατυπωµένου σε 

οριστική έγκλιση «µεσότης τις άρα εστίν η αρετή» που δηλώνει το 

πραγµατικό. 
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Ερµηνευτικές ερωτήσεις : 

 

1. στην ενότητα αυτή ο Αριστοτέλης διευκρινίζει τις σκέψεις που 

διατύπωσε πιο πάνω, κυρίως στην τελευταία περίοδο της 

προηγούµενης ενότητας : «λέγω δε την ἡθικήν αὔτη γάρ…και το 

µεσον». Α) ποιον τρόπο ανάλυσης χρησιµοποιεί ο φιλόσοφος για να 

δώσει τις διευκρινίσεις που θεωρεί αναγκαίες; Προσέξτε τη λέξη που 

εισάγεται η ενότητα. Β) να αποδώσετε µε δικά σας λόγια τις 

διευκρινίσεις αυτές. 

2. σε ποια πάθη αναφέρεται στην ενότητα ο Αριστοτέλης και ποιες 

γενικότερες συναισθηµατικές καταστάσεις τα συνοδεύουν; 

3. όπως είδαµε σε προηγούµενη ενότητα, 7η , η µεσότητα που έχει 

σχέση µε την ηθική αρετή ορίζεται µε κριτήριο το υποκείµενό της 

(προς ἡµᾶς). Ποια κριτήρια προσθέτει εδώ ο φιλόσοφος, ώστε να 

οριστεί πληρέστερα η έννοια της «µεσότητας»; 

Η µεσότητα, σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη, διασφαλίζεται από ορισµένες 

προϋποθέσεις, οι οποίες καθορίζονται κατά τρόπο κατηγορηµατικό (δεῖ) και 

έχουν σχέση µε το χρόνο του πάθους (ὃτε δεῖ), µε τις συνθήκες (ἐφ’ οἷς δεῖ), 

µε τα πρόσωπα (προς οὓς δεῖ), µε το σκοπό (οὗ ἔνεκα) και µε τον τρόπο (ὡς 

δεῖ). Η µεσότητα λοιπόν δεν είναι πάντοτε η ίδια σε σχέση  «προς ἡµᾶς», 

αλλά προσαρµόζεται και αναζητείται κάθε φοράµέσα στις πολλές και διάφορες 

συνθήκες και καταστάσεις που εκδηλώνεται το πάθος. Είναι εποµένως 

προσωπική ευθύνη του κάθε ανθρώπου να καθορίζει κάθε φορά το «δεῖ» για 

να καταλήξει στο καλύτερο αποτέλεσµα. Ο Αριστοτέλης προϋποθέτει στην 

ενότητα αυτή ότι η µεσότητα είναι µια περίπτωση υπερβολής και ακρότητας, 

εφόσον συνιστά τελειότητα «µέσον τε και ἄριστον». Εποµένως, η µεσότητα 

είναι κάτι το άριστον µια κατάσταση τελειότητας, όχι απλώς κάτι ενδιάµεσο 

ανάµεσα στις δυο ακρότητες. 

 

4. να εντοπίσετε τα ρηµατικά σύνολα της ενότητας που αναφέρονται στις 

έννοιες της υπερβολής και της µεσότητας. Ποια απ’ αυτά αναφέρονται 

στο έργο του υποκειµένου της ηθικής αρετής και ποια υποδηλώνουν 

την κοινωνική της διάσταση; Να διευκρινίσετε το β’ µέρος της 

απάντησή σας µε ένα παράδειγµα από την αρχαία ελληνική 

γραµµατεία. 

Τα ρηµατικά σύνολα που αναφέρονται στην υπερβολή είναι : «ἔστιν 

µᾶλλον, ἡ ὑπερβολή ἁµαρτάνεται και ψέγεται». 

Τα ρηµατικά σύνολα που αναφέρονται στην έλλειψη είναι : «ἔστιν ἦττον, 

ἔλλειψις ἁµαρτάνεται και ψέγεται». 

Τα ρηµατικά σύνολα που αναφέρονται στη µεσότητα είναι : «και ἀµφότερα 

οὐκ εὖ, ὅτε δεῖ, ὡς δεῖ, το δε µέσον ἐπαινεῖται και κατορθοῦται». 
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Απ’ αυτά στο υποκείµενο της αρετής αναφέρονται : ἁµαρτάνεται και  

κατορθοῦται, ενώ στην κοινωνική διάσταση της αρετής αναφέρονται : ψέγεται, 

δεῖ, ἐπαινεῖται. 

Ο Αριστοτέλης βλέπει την αρετή ως προϋπόθεση της ευδαιµονίας. Για να 

γίνει κανείς ευτυχής πρέπει πρώτα να γίνει ενάρετος. Και ενάρετος είναι 

εκείνος που εκδηλώνει συµπεριφορά που θεµελιώνεται στην επιτυχηµένη 

εκτίµηση κάθε φορά των αντικειµενικών συνθηκών κατά την ώρα της πράξης. 

Η µεσότητα επαινείται ενώ οι ακρότητες ψέγονται. Οι αρετές ισχύουν µέσα 

στην κοινωνία, είναι κοινωνικά αναγνωρισµένες και καθιερωµένες. Ο έπαινος 

ή ο ψόγος µιας συµπεριφοράς διαδραµατίζει εποµένως σηµαντικό ρόλο στη 

διαµόρφωση της συµπεριφοράς των πολιτών. Γι’ αυτό ο Περικλής στο πρώτο 

έτος του Πελοποννησιακού πολέµου επαινεί τους νεκρούς Αθηναίους και το 

πολίτευµα της Αθήνας, για να δείξει το χρέος και το καθήκον των πολλών. 

Σε άλλες περιπτώσεις όποιος εκδήλωνε συµπεριφορά που δεν ταίριαζε στην 

περίσταση, δεχόταν σκληρή κριτική και τον ψόγο. Οι τρέσαντες στην αρχαία 

Σπάρτη, οι δειλοί, γνώριζαν την περιφρόνηση ολόκληρης της πόλης. Γενικά, ο 

έπαινος χρησιµοποιείται πολύ ως µέσο προσανατολισµού των νέων προς τις 

ηθικές αξίες της εποχής. Άλλα παραδείγµατα από την αρχαία γραµµατεία : 

«µέτρον ἄριστον», εδώ εξαίρεται η σηµασία του µέτρου σε όλα τα πράγµατα 

και το «µηδέν ἄγαν», πρέπει να αποφεύγεται η υπερβολή.  

   

5. να συµπληρώσετε την πρόταση που λείπει, ώστε να συµπληρωθούν οι 

συλλογισµοί. 

Α)  - το δ’ ὅτε δεῖ και ἐφ’ οἷς και προς οὓς ἔνεκα και ὡς δεῖ, µέσον τε και 

ἄριστον 

       -  ὅπερ ἐστίν τῆς ἀρετῆς 

       - ……………………………………………………………………………………. 

Β)  -  το µέσον ἐπαινεῖται καί κατορθοῦται 

      -  ……………………………………………………………………………………. 

      -  µεσότης τις ἄρα ἔστιν ἡ ἀρετή 

 

6. στην προηγούµενη ενότητα παρατηρήσαµε ότι ο φιλόσοφος διατύπωσε 

τις σκέψεις του υποθετικά (εἰ δή πᾶσα ἐπιστήµη) και δυνητικά ( ἡ δ’ 

ἀρετή… τοῦ µέσου  ἄν εἴη στοχαστική). Στο τέλος της 9ης ενότητας ο 

τρόπος παρουσίασης της ίδιας σκέψης αλλάζει : µεσότης τίς ἄρα ἔστιν 

η ἀρετή, στοχαστική γε οὖσα τοῦ µέσου. Πώε εξηγείται η διαφορά 

στη διατύπωση και τι συµπεράσµατα συνάγει κανείς από αυτό για το 

επιστηµονικό ήθος του Αριστοτέλη; 

7. ο Α. Lesky γράφει για τα Ηθικά Νικοµάχεια ότι «είναι µια ανάλυση 

του ηθικού, όπως αυτό εµφανίζεται κάτω από τις διάφορες συνθήκες 

της πραγµατικότητας» και προσθέτει «ο Αριστοτέλης σε πολύ 
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ανώτερο βαθµό από τον Πλάτωνα, λαµβάνει υπόψη την επικαιρότητα 

της ανθρώπινης συµπεριφοράς». Να δείξετε την αλήθεια αυτών των 

απόψεων µε τη βοήθεια χωρίων του κειµένου. 

Ο Αριστοτέλης στα Ηθικά Νικοµάχεια προβαίνει σε ανάλυση του ηθικού. 

Η αναζήτηση της µεσότητας της ηθικής αρετής διέπεται από ένα σύνολο 

δεοντολογικών κανόνων, που η εφαρµογή τους απαιτεί µόχθο και αγώνα και ο 

ακριβής προσδιορισµός αυτού του πρέπει κάθε φορά συνδέεται µε το χρόνο, 

τα πρόσωπα, τις συνθήκες, το σκοπό και τον τρόπο. Τα διαδοχικά  δεῖ του 

κειµένου, που επιδιώκουν να προσανατολίσουν στο ηθικά ορθό, συνδέονται µε 

τη συγκεκριµένη ιστορική πραγµατικότητα της πόλης-κράτους που βιώνει ο 

ίδιος ο συγγραφέας. Έτσι προσδιορίζει την έννοια της µεσότητας στα 

συναισθήµατα αναφερόµενος σε ένα σύνολο συνθηκών και παραµέτρων της 

πραγµατικότητας. 

 

8. να δείξετε µε τη βοήθεια χωρίων του κειµένου ότι η πράξη του 

«ψεύδεσθαι» µπορεί να είναι αρετή και το πάθος του «ἐλεῆσαι» είναι 

δυνατόν να είναι κακία. 

Στο κείµενο της ενότητας αυτής αναφέρεται ότι «είναι δυνατό κανείς να 

φοβηθεί, να δείεξι θάρρος κ.τ.λ». Αν όλα αυτά τα συναισθήµατα τα αισθάνεται 

σε µια στιγµή που πρέπει και σε σχέση µε τα πράγµατα που πρέπει και µε 

τους ανθρώπους που πρέπει, τότε µια πράξη ακόµα και το να λέει κάποιος 

ψέµατα µπορεί να θεωρηθεί αρετή. Για παράδειγµα θα θεωρηθεί ψέµα , αν 

δώσει ένας πατέρας φάρµακο στο ετοιµοθάνατο παιδί του χωρίς να του 

φανερώσει την πραγµατική σύσταση του, όταν γνωρίζει ότι, αν αποκαλύψει 

την αλήθεια γι’ αυτό θα αρνηθεί να το πάρει. Κάτι ανάλογο συµβαίνει και µε 

την ελεηµοσύνη. Θεωρείται καλή πράξη. Μπορεί όµως να θεωρηθεί κακή, αν 

δεν εφαρµόζεται στην πράξη µε διάθεση φιλευσπλαχνίας. Όπως υποστηρίζει 

ο Κ. Τσάτσος : «δεν αρκεί να είναι ηθική η πράξη, πρέπει και η στάση της 

συνείδησης, η έξις που την κινεί να είναι ηθική. Γιατί δεν ενδιαφέρει µόνο τι 

πράττει κάποιος, αλλά πῶς ἔχων πράττει». 

 

9. να συγκρίνετε τις απόψεις του Αριστοτέλη για τη «µεσότητα» 

(ενότητες 7-8-9) µε τις θέσεις του Πλούταρχου για την ίδια έννοια. 

Ο Πλούταρχος περί ηθικής αρετής :»λέγεται, εξ άλλου, πως η ψυχή 

κατέχει τα εξής τρία : δύναµη, πάθος και έξη. Η δύναµη είναι η αφετηρία ή 

υλικό του πάθους, όπως για παράδειγµα η οργιλότητα, η ντροπαλότητα, η 

τολµηρότητα. Το πάθος είναι ένα είδος κίνησης της δύναµης, όπως η οργή, το 

θάρρος, η ντροπή, η τόλµη. Η έξη, τέλος, είναι ισχύς και κατάσταση της 

δύναµης του αλόγου, που προέρχεται από τη συνήθεια και γίνεται αφενός 

κακία, αν το πάθος παιδαγωγήθηκε άσχηµα από το λόγο, και αφετέρου, αρετή, 

αν το πάθος παιδαγωγήθηκε σωστά». «Το ήθος τώρα, δηµιουργεί την ορµή 
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του πάθους, χρειάζεται όµως το λόγο για να κρατήσει τα όρια του µέτρου και 

να την εµποδίσει να υπερβεί ή να υπολειφθεί της κατάλληλης στιγµής. 

Πραγµατικά το παθητικό και άλογο κινείται άλλοτε µε ταχύτητα και άλλοτε 

πιο µαλακά και αργά απ’ ό,τι απαιτεί η περίσταση. Γι’ αυτό καθετί που 

κάνουµε κάθε φορά µπορεί να πετύχει κατά ένα µόνο τρόπο, αλλά µπορεί να 

αποτύχει κατά πολλούς. Τούτο, λοιπόν, είναι το κατά φύση έργο του 

πρακτικού λόγου, να καταλύει και τις υπερβολές και τις ελλείψεις των 

παθών. Στις περιπτώσεις που από ασθένεια και αδυναµία ή από φόβο και 

δισταγµό η ορµή ενδίδει πολύ γρήγορα και απαρνιέται πρόωρα το καλό, εκεί 

εµφανίζεται ο πρακτικός λόγος για να υποκινήσει και να συνδαυλίσει την 

ορµή. Όπου πάλι η ορµή προχωρεί πέρα από τα  κανονικά όρια, εκεί ο 

πρακτικός λόγος αφαιρεί τη βιαιότητα της και την ελέγχει. Έτσι, 

περιορίζοντας την κίνηση των παθών, η λογική εµφυτεύει στο άλογο τις 

ηθικές αρετές, οι οποίες είναι το µεσαίο σηµείο ανάµεσα έλλειψης και 

υπερβολής». 

Ο Αριστοτέλης στις ενότητες 7,8,9 διατυπώνει τη µεσότητα της ηθικής 

αρετής. Αφού κάνει αναφορά στα δυο είδη της µεσότητας (αριθµητική και 

διανοητική µεσότητα η οποία σχετίζεται µε την αναλογία και το µέτρο), 

αναλύει τη διανοητική µεσότητα τονίζοντας ότι ο άνθρωπος πρέπει να µην 

οδηγείται ούτε στην υπερβολή ούτε στην έλλειψη, όσον αφορά τη συµπεριφορά 

του και τις πράξεις του. Η ηθική µεσότητα αναφέρεται στα πάθη και στις 

πράξεις. Η µεσότητα κατά τον Αριστοτέλη διασφαλίζεται υπό ορισµένες 

προϋποθέσεις, που καθορίζονται µε τρόπο κατηγορηµατικό και έχουν σχέση 

µε το χρόνο του πάθους, µε τις συνθήκες, µε τα πρόσωπα, µε τον σκοπό και 

µε τον τρόπο. Η µεσότητα λοιπόν δεν είναι πάντοτε η ίδια σε σχέση µε µας, 

αλλά προσαρµόζεται και αναζητείται κάθε φορά στις πολλές και διάφορες 

συνθήκες και καταστάσεις που εκδηλώνεται το πάθος. Είναι εποµένως 

προσωπική ευθύνη του κάθε ανθρώπου να καθορίζει κάθε φορά το πρέπει 

για να καταλήξει στο καλύτερο αποτέλεσµα. 

Υπάρχουν πολλές οµοιότητες ανάµεσα στον Αριστοτέλη και τον 

Πλούταρχο και αυτό δείχνει τη βαθιά επίδραση που άσκησε στο συγκεκριµένο 

έργο του Πλούταρχου η φιλοσοφική σκέψη του Αριστοτέλη. 
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Λεξιλογικές – σηµασιολογικές : 

 

1. να εντοπίσετε στο κείµενο τα αντώνυµα των λέξεων : φοβηθῆναι, 

λυπηθῆναι, ἧττον, ἔλλειψις, ἁµαρτάνεται, ἐπαινεῖται, οὐκ εὖ 

2. κατορθοῦται : να σηµειώσετε ποια σηµασία έχει το ρήµα στο κείµενο : 

���� επιτυγχάνεται 

���� αποτελεί κατόρθωµα 

���� είναι το ορθό 

 να γράψετε τέσσερα οµόρριζα ουσιαστικά και επίθετα (απλά ή 

σύνθετα) στη νέα ελληνική. 

3. α) να επισηµάνετε τις λέξεις του κειµένου που είναι οµόρριζες µε την 

πρόθεση «ἀµφί». β) να δώσετε σύνθετα ρήµατα, επίθετα και 

ουσιαστικά, στη νέα ελληνική, µε πρώτο συνθετικό την παραπάνω 

πρόθεση. Ποια σηµασία προσδίδει στο δεύτερο συνθετικό η παρουσία 

πρόθεσης; 

4. φοβηθῆναι, ἐλεῆσαι : α) να γράψετε οµόρριζα ουσιαστικά που 

αποτελούν θεµελιώδεις όρους του αριστοτελικού ορισµού για την 

τραγωδία. β) να δώσετε από ένα συνώνυµο και ένα αντώνυµο στον 

κάθε όρο. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  10Η 

( Β 6, 14 – 16 ) 
 

Ορισµός της αρετής 

 

  

Μετάφραση : 

 

Επιπλέον το να κάνει κανείς λάθος, µπορεί να γίνει µε πολλούς τρόπους 

(γιατί το κακό είναι γνώρισµα του απείρου, όπως υπέθεταν [δίδασκαν] οι 

Πυθαγόρειοι, ενώ το καλό του πεπερασµένου), ενώ το να κάνει κανείς το 

σωστό, (µπορεί να γίνει) µ’ έναν τρόπο (γι’ αυτό και το ένα είναι εύκολο, ενώ 

το άλλο δύσκολο, εύκολο, δηλαδή, να αποτύχουµε στο σκοπό µας, ενώ 

δύσκολο είναι να τον πετύχουµε). Και γι’ αυτούς, λοιπόν, τους λόγους η 

υπερβολή και η έλλειψη έχουν σχέση µε την κακία, ενώ η µεσότητα µε την 

αρετή. 

Γιατί καλοί γινόµαστε µ’ έναν µόνο τρόπο, ενώ κακοί, µε πολλούς τρόπους. 

Είναι, λοιπόν, η αρετή µια ιδιότητα του χαρακτήρα, που επιλέγεται ελεύθερα 

από το άτοµο, η οποία βρίσκεται στη µεσότητα σ’ ότι αφορά εµάς (στη 

µεσότητα µε υποκειµενικά κριτήρια) η οποία καθορίζεται από τη λογική και 

συγκεκριµένα µε τη λογική που καθορίζει ο φρόνιµος άνθρωπος. Και είναι 

µεσότητα ανάµεσα σε δυο κακίες, της µιας που βρίσκεται από την πλευρά της 

υπερβολής και της άλλης που βρίσκεται από την πλευρά της έλλειψης. Και 

ακόµη (είναι µεσότητα) γιατί απ’ αυτές (τις κακίες) άλλες είναι ελλειπτικές 

και άλλες ξεπερνούν αυτό που πρέπει και στα συναισθήµατα και στις πράξεις, 

ενώ η αρετή και βρίσκει και προτιµά το µέσο. 

 

Επισηµάνσεις : 

 

o Σ’ αυτήν την ενότητα προσέχουµε τα αντιθετικά ζεύγη «πολλαπλῶς - 

µοναχῶς», «κακῶν - ἀγαθοῦ», «ἄπειρον – πεπερασµένον», «ἁµαρτάνειν 

- κατορθοῦν» για να κατανοήσουµε τη συλλογιστική πορεία µέσα από την 

οποία ο Αριστοτέλης συµπεραίνει και πάλι ότι η αρετή είναι µεσότητα. 

o «Η αρετή για τον Αριστοτέλη είναι έξις ή ικανότητα της προαίρεσης. 

Κριτήριο της ορθής επιλογής είναι η γνώµη του φρόνιµου. Γι’ αυτό και η 

ηθική αρετή κατά το µέτρο συνδέεται µε την προαίρεση, ορίζεται ως 

ικανότητα  του «το µέσον εὐρίσκειν και αἱρεῖσθαι». Το µέσον καθορίζεται 

από τον τρόπο, από το χρόνο και τον καιρό, και αποτελεί σκοπό της ηθικά 

αξιέπαινης πράξης. Κατά το µέτρο που ο φρόνιµος έχει την ικανότητα να 

βουλεύεται ορθά και να διακρίνει το αγαθό ανάλογα µε τη χρονική στιγµή 

και τις περιστάσεις, είναι δυνατόν να λεχθεί ότι ο φρόνιµος έχει την 
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ικανότητα να ορίζει το µέσον και να το διακρίνει από την ‘υπερβολή’ και 

την ‘έλλειψη’». (Α. Μπαγιόνας) 

o Ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα της επιλογής της ηθικής αρετής και του 

τρόπου ζωής. Αυτή η άποψη είναι παρόµοια µε του Πλάτωνα που 

διατυπώθηκε στην Πολιτεία «αἰτία ἑλοµένου Θεός ἀναίτιος». 

 

Πραγµατολογικά σχόλια : 

Το επίρρηµα «έτι» συνδέει την 10η ενότητα µε την προηγούµενη 

υποδηλώνοντας ότι θα δοθούν ακόµη µερικά στοιχεία σχετικά µε την 

υπερβολή και την έλλειψη. Στην ενότητα αυτή προβάλλεται η αντίθεση 

ανάµεσα στο σφάλµα και στο σωστό «αµαρτάνειν – κατορθουν», για να κλείσει 

µε τον ορισµό της αρετής. 

Το ότι ο έπαινος και η επιτυχία ορίστηκαν ως γνωρίσµατα της αρετής, 

δείχνει ότι η αρετή κατακτιέται πολύ δύσκολα αφού προϋποθέτει µια λύση 

µόνο, την ορθή «µοναχως», ενώ το λάθος, η εκτροπή από το σωστό, µπορεί 

να συµβεί µε πολλούς τρόπους «πολλαχως». Είναι εύκολο να αστοχήσουµε, 

είναι δύσκολο να πετύχουµε το στόχο µας. 

Αφού ολοκλήρωσε το συλλογισµό του ο Αριστοτέλης, ότι η αρετή είναι 

µεσότητα, ενισχύει τη θέση του αναφερόµενος στη θεωρία των Πυθαγορείων 

µε ένα συλλογισµό µε το ίδιο συµπέρασµα (η αρετή είναι µεσότητα). Για να 

γίνει κατανοητός ο νέος συλλογισµός του Αριστοτέλη είναι ανάγκη να είναι 

γνωστές οι δέκα αρχές των Πυθαγορείων, όπου µπορούµε να παρατηρήσουµε 

ζεύγη αντιθέσεων, φως, σκότος – αγαθόν, κακόν. 

 

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ «ΕΝΑΝΤΙΩΝ» 

 

Πέρας Άπειρον 

Περιττόν Άρτιον 

Εν Πλήθος 

∆εξιόν Αριστερόν 

Άρρεν Θήλυ 

Ηρεµούν Κινούµενον 

Ευθύ Καµπύλον 

Φως Σκότος 

Αγαθόν Κακόν 

Τετράγωνος Ετερόµηκες 

 

Το κακό των Πυθαγορείων – η εκτροπή δηλαδή από το ορθό – ανήκει στο 

άπειρο, το αδιαµόρφωτο, το χωρίς όρια και εποµένως µπορεί να συµβεί µε 
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πολλούς, άπειρους τρόπους. Αντίθετα το αγαθό των Πυθαγορείων, το ορθό, 

η επιτυχία στο στόχο ανήκει στο πεπερασµένο, που βρίσκεται σε ορισµένα 

όρια. Εποµένως οι επιλογές για τη µεσότητα δεν είναι απεριόριστες. 

Καταλήγει, λοιπόν, ο Αριστοτέλης ότι η υπερβολή και η έλλειψη είναι 

γνωρίσµατα της κακίας, της ηθικής απαξίας, ενώ η µεσότητα χαρακτηρίζει 

την αρετή, την ηθική αξία. 

Μετά την αναφορά στους Πυθαγόρειους, για να θεµελιώσει ακόµα 

περισσότερο τη θέση του, επικαλείται την ποίηση, την οποία «περί πολλου 

εποιειτο». Ένας και µόνο στίχος µε µια τριπλή αντίθεση «εσθλοί µεν απλως 

παντοδαπως δε κακοί» είναι ικανός να επιβεβαιώσει το λόγο του Αριστοτέλη. 

Στην προσπάθεια του να ορίσει την αρετή, ο Αριστοτέλης δοκίµασε 

διαδοχικούς συλλογισµούς και ορισµούς. Ήρθε η ώρα για τον πληρέστερο 

ορισµό µε τη χρησιµοποίηση των νέων στοιχείων. Αφού επικαλέστηκε τους 

Πυθαγόρειους αλλά και την ποίηση, καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η αρετή 

είναι συνήθεια «έξις» που επιλέγεται «προαιρετική», είναι ουσιαστικά µια 

µεσότητα αναφορικά µ’ εµάς καθορισµένη µε τη λογική, δηλαδή µε τον κανόνα 

που θα την καθόριζε ο φρόνιµος άνθρωπος. Ο υποκειµενισµός του «προς 

ηµας» στον προσδιορισµό της αρετής συρρικνώνεται αφού αυτή 

προσδιορίζεται από τη λογική, τον ορθό λόγο του φρόνιµου αλλά και το 

πνεύµα της κοινότητας, τους κανόνες της κοινωνικής συµβίωσης. Αφού ο 

Αριστοτέλης είχε δώσει το προσεχές γένος – την ευρύτερη έννοια – της 

αρετής, δίνει τώρα την ειδοποιό διαφορά. Η «έξις» δεν πρέπει να είναι µόνο 

καλή : «των έξεων τάς επαινετάς αρετάς λέγοµεν», αλλά πρέπει να περιέχει 

το στοιχείο της προαίρεσης, της ελεύθερης επιλογής µετά από επισταµένη 

σκέψη. Βασικό στοιχείο για τον ορισµό της αρετής είναι η έννοια της 

µεσότητας αναφορικά µ’ εµάς. Η µεσότητα αυτή ορίζεται µε τη βοήθεια της 

λογικής και µε τον τρόπο που θα την καθόριζε ο φρόνιµος άνθρωπος, το 

παράδειγµα της πραγµατωµένης αρετής. ∆ηλαδή για να αποκτήσει κανείς 

ηθική αρετή απαιτείται να έχει ο ίδιος φρόνηση ή ν’ ακολουθεί το παράδειγµα 

του φρόνιµου ανθρώπου. Η έννοια της φρόνησης είναι σηµαντική για την 

κατανόηση της αριστοτελικής ηθικής. Η φρόνηση όµως έχει πρακτικό 

περιεχόµενο και συµπλέκεται µε τις ηθικές αρετές έχοντας ως µέσο τη 

λογική, τον ορθό λόγο. Είναι δηλαδή η φρόνηση η σοφία στο χώρο της πράξης, 

αναφέρεται στο ενδεχόµενο και προσδιορίζεται από τα άτοµα και τις 

καταστάσεις. Ο Σωκράτης ισχυριζόταν ότι όλες οι αρετές είναι φρονήσεις, ο 

Αριστοτέλης απαντά ότι σφάλλει να πιστεύει ότι όλες οι αρετές είναι θέµα 

γνώσης, αλλά σωστά υποστήριζε (ο Σωκράτης) ότι δεν υπάρχουν αρετές 

χωρίς γνώση. Για πρώτη φορά ο Αριστοτέλης χρησιµοποιεί τη λογική και 

καταφεύγει σε µια διανοητική αρετή (φρόνηση) για να δώσει το περιεχόµενο 

της ηθικής αρετής, η οποία από µόνη της δεν είναι ολοκληρωµένη. Η λογική 

του φρόνιµου ανθρώπου είναι ικανή να διακρίνει την αλήθεια µέσα στα 
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πράγµατα και να εκτιµά κάθε φορά το ορθό για να µπορεί ο άνθρωπος να 

επιλέγει το δέον και να το πράττει. Έτσι, λοιπόν, η αρετή αυτή προσδιορίζεται 

αυθαίρετα και υποκειµενικά από τον καθένα. Η αναφορά στη µεσότητα για τον 

ορισµό της αρετής οδηγεί τον Αριστοτέλη σε πλήρη διασαφήνιση της έννοιας 

της, του περιεχόµενου, των ορίων της. Η µεσότητα βρίσκεται ανάµεσα στις 

δυο κακίες, την υπερβολή και την έλλειψη. Και στα πάθη και στις πράξεις 

άλλες από τις κακίες υπολείπονται του «δέοντος» και άλλες το υπερβαίνουν. 

Απεναντίας η αρετή και αναζητά και βρίσκει και επιλέγει «αιρεισθαι» το δέον. 

Η αντίθεση της ενότητας δίνεται ως εξής : 

� Στο σφάλµα (ως σχετικό µε την υπερβολή και την έλλειψη) 

� Το σωστό (ως σχετικό µε το µέσο) 

Για να συσχετιστεί τελικά : 

� Το πρώτο µέρος της αντίθεσης µε την κακία και τους κακούς 

� Το δεύτερο µε την αρετή και µε τους καλούς 

Είναι αξιοπρόσεχτη η συσσώρευση των αντιθέτων (µε τα αντίθετα ζεύγη 

των αντιθετικών συνδέσµων µεν-δε) που δίνονται στο κείµενο, για να 

τονιστεί η βασική αντίθεση ανάµεσα στην κακία και το σφάλµα, και την 

αρετή και το σωστό : 

� Το µεν αµαρτάνειν πολλαχως το δε κατορθουν µοναχως 

� Το κακόν του απείρου, το δ’ αγαθόν του πεπερασµένου 

� Το µεν ράδιον το δε χαλεπόν 

� Ράδιον µεν το αποτυχειν του σκοπου, χαλεπόν δε το επιτυχειν 

� Της µεν κακίας η υπερβολή και η έλλειψις, της δ’ αρετης η µεσότης 

� Αισθλοί µεν απλως, παντοδαπως δε κακοί 

Λέξεις του κειµένου που συνοδεύουν αντίστοιχα το «αµαρτάνειν» και το 

«κατορθουν» : 

«αµαρτάνειν» : κακόν, πολλαχως, του απείρου, ράδιον, αποτυχειν, κακία, 

υπερβολή και έλλειψις, παντοδαπως, κακοί. 

«κατορθουν» : αγαθόν, µοναχως, του πεπερασµένου, χαλεπόν, το 

επιτυχειν, αρετή, µεσότητς, απλως, εσθλοί. 

Μέχρι το &10 ο Αριστοτέλης πέρασε από διάφορους συλλογισµούς και από 

απόπειρες ορισµού της αρετής, για να ολοκληρώσει εδώ συµπερασµατικά  τον 

ορισµό της αρετής : 

«έξις προαιρετική, εν µεσότητι ουσα τη προς ηµας, ωρισµένη λόγω και ω 

αν ο φρόνιµος ορίσειεν». 

Τα γνωρίσµατα της αρετής : 

1. η έξη : µόνιµο στοιχείο του χαρακτήρα 

2. ως έξη είναι προαιρετική, επιλέγεται ελεύθερα από τον άνθρωπο 

3. βρίσκεται σ’ ένα µέσο, το οποίο προσδιορίζεται µε µέτρο τον άνθρωπο 
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4. βρίσκεται στο µέσο που καθορίζεται από τη λογική του φρόνιµου 

ανθρώπου 

5. είναι το σωστό 

«Προαιρετική»: η λέξη προσδιορίζει και προσεγγίζει το γενικότερο και 

µεγάλο ζήτηµα της ελευθερίας της βούλησης του ανθρώπου, της ελευθερίας 

του να διαµορφώνει απόψεις και να πραγµατοποιεί τις αποφάσεις του 

σύµφωνα µε τη θέληση και σύµφωνα µε τις επιλογές του χωρίς καταναγκασµό. 

Ο Αριστοτέλης τονίζει συχνά τη σηµασία που έχει η «προαίρεσις» (ελεύθερη 

επιλογή), η οποία αποτελεί έναν από τους τρεις αναγκαίους όρους για την 

ύπαρξη αρετής. Οι άλλοι δυο όροι είναι : α)»ειδώς» : η συνείδηση από τον 

άνθρωπο της πράξης του, β)»βεβαίως και αµετακινήτως» : η σιγουριά και η 

σταθερότητα στην πραγµατοποίηση της πράξης. 

«Λόγω» : ενώ ο Αριστοτέλης είχε πει στην &7 ότι το µέσο είναι 

υποκειµενικό και διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο, τώρα προσθέτει ένα 

κοινό κριτήριο «τον ορθόν λόγον», ο οποίος διασφαλίζει την 

αντικειµενικότητα. ∆ιευκρινίζει ότι αναφέρεται στη λογική του φρόνιµου 

ανθρώπου. Ο λόγος αποτελεί ένα στάδιο της πορείας προς την αρετή : 

1. ο νόµος, που συνηθίζει τους πολίτες να ενεργούν ενάρετα 

2. ο λόγος µε τον οποίο ο καθένας ξεχωρίζει το καλό από το κακό 

«Φρόνιµος»: η φρόνηση αποκτιέται µε το λόγο και χάρη σ’ αυτήν υπάρχουν 

και όλες οι άλλες αρετές που συνθέτουν  την προσωπικότητα του ανθρώπου. 

Στον ορισµό της αρετής ενυπάρχουν µερικές από τις πιο σηµαντικές αξίες 

του αρχαίου ελληνικού πολιτισµού, δηλαδή η ελευθερία (διακρίνεται στον 

προσδιορισµό προαιρετική) και το µέτρο (διακρίνεται στη λέξη µεσότητα). 

Κοντά σ’ αυτά και ο λόγος, στον οποίο τόσο µεγάλη σηµασία έδιναν οι 

αρχαίοι είτε ως λογική –εδώ- είτε ως γλωσσική έκφραση. 

«Αρετή» : η λέξη αρετή, ρίζα αρ- σχετίζεται ετυµολογικά µε τις λέξεις 

Άρης, αρείων, άριστος, αραρίσκω (ταιριάζω, προσαρµόζω), αρέσω. Η πρώτη 

σηµασία της αρετής ήταν η ανδρεία, η γενναιότητα στον πόλεµο. Η αρετή κατά  

τον Αριστοτέλη είναι µια ιδιότητα που αποδίδεται όχι µόνο στον άνθρωπο 

αλλά και στα ζώα και στα πράγµατα – γενικά και στα έµψυχα και στα άψυχα. 

Έτσι ο Αριστοτέλης χρησιµοποιεί τον όρο «αρετή» όχι µε την έννοια της 

ανθρώπινης αποκλειστικά ηθικής ιδιότητας, η οποία απορρέει από κάποιες 

ενέργειες, αλλά µε µια ευρεία σηµασία, ως ικανότητα, προτέρηµα, αξιότητα 

έµψυχων ή άψυχων, που τους δίνει τη δυνατότητα α) να βρίσκονται στην 

τέλεια κατάστασή τους, β) να επιτελούν µε τέλειο τρόπο τον προορισµό τους. 

Ειδικά για τον άνθρωπο αρετή είναι η έξη µε την οποία αυτός α) γίνεται 

τέλειος, β) επιτελεί µε τέλειο τρόπο τον προορισµό του. 
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Ερµηνευτικές ερωτήσεις : 

 

1. να γράψετε σε δυο στήλες τα αντιθετικά ζεύγη των εννοιών που 

χαρακτηρίζουν το αγαθό/την ορθή πράξη και το κακό/την εσφαλµένη 

πράξη και να τα εξηγήσετε µε δικά σας λόγια, χρησιµοποιώντας και 

παραδείγµατα για κάθε έννοια. 

2. να γράψετε τη συλλογιστική πορεία µέσα στην οποία ο Αριστοτέλης 

καταλήγει ότι η αρετή είναι µεσότητα. 

3. ποιο είναι το νόηµα του στίχου που παρεµβάλλει ο Αριστοτέλης και 

ποια σηµασία έχει για την επιχειρηµατολογία του; 

Ο στίχος που παρεµβάλλεται, άγνωστης προέλευσης, δείχνει ότι η 

καλοσύνη είναι µια και απλή, ενώ οι δρόµοι της κακίας πολλοί και ποικίλοι. 

Στο στίχο αυτό τονίζεται ότι οι άνθρωποι οδηγούνται στην κακία µέσα από 

την υπερβολή, κάνοντας πράξεις και ενέργειες σε υπερβολικό βαθµό ή 

αντίθετα παραλείποντας να κάνουν αυτά τα οποία πρέπει. Η ζωή του 

ενάρετου ανθρώπου είναι µετρηµένη και σταθερή, καθώς ο ενάρετος είναι 

προσηλωµένος σε σταθερές αρχές και αξίες και επιδιώκει πάντα το µέτρο. Η 

πορεία είναι µια. Αντίθετα, υπάρχουν πολλές διαβαθµίσεις πάνω στο µέτρο γι’ 

αυτούς που το ξεπερνούν καθώς και κάτω από το µέτρο γι’ αυτούς που 

υπολείπονται (το νόηµα του στίχου είναι παρόµοιο όπως των παροιµιακών 

εκφράσεων : ένας ο δρόµος του Θεού και χίλιοι του διαβόλου, ο διάβολος 

έχει πολλά ποδάρια).  

Η ποιητική διατύπωση του στίχου την οποία χαρακτηρίζει πυκνότητα 

νοηµάτων, διευρύνει την αποδεικτική ισχύ των επιχειρηµάτων που παραθέτει 

ο Σταγειρίτης, καθώς αποτελεί µια ρήση, µια αλήθεια µε γενικότερη ισχύ. Ο 

στίχος λειτουργεί ως επίκληση στην αυθεντία και χρησιµεύει για να ενισχύσει 

την εγκυρότητα των επιχειρηµάτων του φιλοσόφου και να προσδώσει κύρος 

και αξιοπιστία στα λεγόµενά του. Άλλωστε, είναι γνωστό ότι οι αρχαίοι 

µελετούσαν τα ποιητικά κείµενα της αρχαιότητας. 

4. ποια σηµασία έχει η προαίρεση και ειδικά το γεγονός ότι η αρετή 

χαρακτηρίζεται ως έξις προαιρετική; Για να κατανοήσετε την σηµασία 

της σκεφτείτε αν θα µπορούσε να χαρακτηρίζεται από αντίθετες προς 

την προαίρεση έννοιες – γνωρίσµατα.  

Στο σηµείο αυτό ο Αριστοτέλης επιχειρεί ένα πληρέστερο ορισµό της 

αρετής. Είδαµε ως τώρα ότι η αρετή είναι έξη και συνδέεται µε τα πάθη. Ο 

άνθρωπος µε τις πράξεις του και τον τρόπο συµπεριφοράς που υιοθετεί, 

εθίζεται και αποκτά ορισµένα σταθερά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα. Η έξη, 

προσθέτει σ’ αυτή την ενότητα ο φιλόσοφος, είναι προαιρετική. Προϋποθέτει 

ορισµένη προσπάθεια και συγκεκριµένη προτίµηση. Εποµένως, η έννοια 

προαίρεση περικλείει τη λογική σκέψη, γιατί µόνο η λογική υποδεικνύει κάθε 

φορά την πρέπουσα συµπεριφορά και στάση και δίνει τη δυνατότητα επιλογής. 
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Ο Αριστοτέλης στο Γ’ Βιβλίο των Ηθικών Νικοµαχείων ταυτίζει την 

προαίρεση µε την ελεύθερη και έλλογη εκλογή και βούληση, που είναι 

απαραίτητες για την ηθική ζωή. Ο ίδιος ο άνθρωπος λοιπόν πρέπει να 

αποφασίσει και να εφαρµόσει στη ζωή του το µέτρο, αποφεύγοντας τις 

ακρότητες σε όλες τις πράξεις του και τις ενέργειες του. Αν ο δρόµος προς 

την αρετή ήταν υποχρεωτικός για όλους, αν δεν υπήρχε δηλαδή δυνατότητα 

επιλογής, αλλά ο καταναγκασµός τότε καµία αξία δεν θα είχε για τον 

άνθρωπο η αρετή. Η αρετή είναι ηθικό αγώνισµα δύσκολο, συνδέεται µε το 

χαρακτήρα του ανθρώπου, την αγωγή του, τη λογική του και εξαρτάται από τη 

δική του βούληση, αν θα αγωνιστεί για την κατάκτησή της.  

Άρα, η ύπαρξη ελεύθερης βούλησης και η απουσία εξωτερικού ή άλλου 

καταναγκασµού υπόκειται ως βάση στην αρετολογία του Σταγειρίτη.  Με άλλα 

λόγια δεν µπορεί να υπάρξει αρετή χωρίς την ελευθερία του προσώπου, 

χωρίς τη δυνατότητα της επιλογής. 

5. ποιο είναι το προσεχές γένος της αρετής και ποια η ειδοποιός της 

διαφορά όπως περιλαµβάνονται στον ορισµό της. 

Είδαµε ότι για να οριστεί µια έννοια, κατά τον Αριστοτέλη, πρέπει να 

καθοριστεί το προσεχές γένος της, να υπαχθεί δηλαδή η οριστέα έννοια στο 

πλησιέστερο σύνολο στο οποίο περιέχεται και στη συνέχεια να καθοριστεί η 

ειδοποιός διαφορά της, το ιδιαίτερο γνώρισµα µε το οποίο η οριστέα έννοια 

διακρίνεται από τις οµογενείς. Το προσεχές γένος της έννοιας της αρετής 

είναι οι έξεις. Η ειδοποιός διαφορά είναι η προαίρεση, που προκύπτει από τη 

λογική του ανθρώπου. 

Η αρετή, λοιπόν, είναι συνήθεια, έξις που διαφέρει από τις άλλες, καθώς 

απαραίτητη προϋπόθεση για να φτάσει κανείς σε αυτήν είναι η προαίρεση και 

ο ορθός λόγος. Η προαίρεση περιλαµβάνει τη σκέψη, την επιλογή και την 

προσπάθεια που απαιτείται για να πράξει κάποιος αυτό που πρέπει. Η αρετή 

συνδέεται µε το βουλητικό µέρος της ψυχής. Ο ορθός λόγος επιτρέπει στον 

άνθρωπο να σταθµίζει τα δεδοµένα και να αποφεύγει την κακία που 

προκύπτει από την υπερβολή και την έλλειψη. Μ’ αυτόν τον τρόπο η αρετή 

συνδέεται µε το λογικό µέρος της ψυχής του ανθρώπου. 

6. να εξηγήσετε τι σηµαίνει υποκειµενικός και αντικειµενικός χαρακτήρας 

της αρετής. 

Η αρετή συνδέεται µε τη µεσότητα σε σχέση µε µας και είναι έξις 

προαιρετική, µε κριτήρια υποκειµενικά. Η µεσότητα δεν είναι πάντα η ίδια σε 

σχέση µε µας, αλλά προσαρµόζεται και αναζητείται κάθε φορά µέσα στις 

πολλές και διάφορες συνθήκες και καταστάσεις που εκδηλώνεται το πάθος. 

Είναι εποµένως προσωπική ευθύνη του κάθε ανθρώπου να καθορίζει κάθε 

φορά το «πρέπει» για να καταλήξει στο καλύτερο αποτέλεσµα. Θα µπορούσε 

όµως να δηµιουργηθεί η εντύπωση πως  το κάθε επιµέρους άτοµο, ορίζοντας 

µε ένα δικό του τρόπο το δικό του µέσον, ορίζει έναν απολύτως δικό του 
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τρόπο την αρετή. Υπάρχει κοινός κανόνας για τον καθορισµό της ουσίας και 

του µέτρου της αρετής; Το µέτρο της σωστής επιλογής, κατά τον Αριστοτέλη, 

είναι ο φρόνιµος άνθρωπος. Ο φρόνιµος θα καθορίσει µε τη λογική του τη 

µεσότητα των πράξεων. Με τη φράση ᾡρισµένῃ λόγῳ ο Αριστοτέλης 

επισηµαίνει ότι ο καθορισµός της αρετής συνδέεται άµεσα µε την 

αντικειµενικότητα, αυτή που εκφράζεται από τον ορθό λόγο του συνετού, του 

φρόνιµου ανθρώπου. Αυτός θα καθορίσει το δέον, αυτό που πρέπει να γίνεται 

µέσα στην κοινωνία. Εποµένως, ο χαρακτήρας της αρετής είναι 

αντικειµενικός και όχι υποκειµενικός. 

7. «και εὑρίσκειν και αἱρεῖσθαι»  : εξηγείστε µε δικά σας λόγια τη 

φράση, αφού τη συνδέσετε µε ανάλογες διατυπώσεις στην ενότητα 7. 

8. «φρόνιµος, τοῦ δέοντος» : το περιεχόµενο των εννοιών αυτών δεν 

είναι πάντοτε, οριστικά και εφάπαξ καθορισµένο. Να εξηγήσετε 

σύµφωνα και µε όσα συζητήσατε στην προηγούµενη ενότητα, ποιος 

ορίζει το περιεχόµενό τους και ποια είναι τα όρια του υποκειµενικού 

και του αντικειµενικού σ’ αυτές τις έννοιες. 

Στην 9η ενότητα ο Αριστοτέλης συνέδεσε την ηθική αρετή µε τη µεσότητα 

και το άριστο. Η αρετή προκύπτει από τη µεσότητα των παθών και των 

πράξεων που επιδέχονται υπερβολή και έλλειψη µεσότητας, χωρίς η ίδια να 

έχει κανένα από τα χαρακτηριστικά αυτά. Αν τα είχε, θα αναιρούσε την ουσία 

της. Αλλά πώς προκύπτει αυτή η µεσότητα; Η µεσότητα κατά τον Αριστοτέλη 

διασφαλίζεται υπό ορισµένες προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις αυτές έχουν 

άµεση σχέση µε το χρόνο του πάθους, µε τις συνθήκες, µε τα πρόσωπα, µε το 

σκοπό και µε τον τρόπο. Η µεσότητα, λοιπόν, δεν είναι πάντα ίδια σε σχέση µε 

µας, αλλά προσαρµόζεται και αναζητείται κάθε φορά µέσα στις πολλές και 

διάφορες συνθήκες και καταστάσεις που εκδηλώνεται το πάθος. Είναι 

εποµένως προσωπική ευθύνη του κάθε ανθρώπου να καθορίζει κάθε φορά το 

«πρέπει», για να καταλήξει στο καλύτερο αποτέλεσµα. Ο φρόνιµος άνθρωπος 

θα καθορίσει µε τη λογική του τη µεσότητα των πράξεων. Αυτός θα καθορίσει 

το δέον, αυτό που πρέπει να γίνεται µέσα στην κοινωνία. 

Απ’ όλα αυτά συνάγεται ότι ούτε η έννοια φρόνιµος µπορεί να έχει 

συγκεκριµένο περιεχόµενο ούτε αυτό που πρέπει να γίνεται µέσα στην 

κοινωνία (δέον) είναι δυνατόν να οριστεί µε απόλυτη ακρίβεια. Τα όρια του 

υποκειµενικού και αντικειµενικού στις έννοιες αυτές καθορίζονται µε τη 

λογική του ανθρώπου, αφού ληφθούν υπόψη οι συνθήκες της εποχής και 

γενικότερα οι ιδέες και οι αντιλήψεις των ανθρώπων. Ο Αριστοτέλης δεν 

θεωρεί πηγή της ηθικής τη θεϊκή βούληση ούτε δέχεται την ύπαρξη 

συνείδησης που µας παρακινεί στο καλό. Είναι δηµιούργηµα της λογικής και 

αυτή µπορεί να µας πείσει να ζούµε ενάρετα. Σαφώς σηµαντικό ρόλο στη 

διαµόρφωση του περιεχοµένου των εννοιών διαδραµατίζει η οργανωµένη 

πολιτεία. 
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9. γιατί, κατά τη γνώµη σας, οι Πυθαγόρειοι θεωρούσαν το κακό 

αδιαµόρφωτο και το καλό διαµορφωµένο; 

10. συµφωνείτε µε τον Αριστοτέλη ότι το να κάνουµε λάθος µπορεί να 

γίνει µε πολλούς τρόπους, ενώ το να κάνουµε το σωστό µ’ έναν 

τρόπο; 

11. τι εννοούµε όταν λέµε «υπερβολή»  και «έλλειψη» στα πάθη και 

τις πράξεις  και τι «µεσότητα»; Να αναφέρετε παραδείγµατα. 

12. να συγκρίνετε τις απόψεις που διατυπώνει ο Αριστοτέλης για την 

αρετή στην ενότητα αυτή µε τις αντιλήψεις του Πλούταρχου, όπως 

αυτές έχουν γραφεί στην  9η ερώτηση της προηγούµενης ενότητας. 

Ο Αριστοτέλης διατύπωσε την άποψη ότι η ηθική αρετή, ως καλύτερη και 

ακριβέστερη από όλες τις άλλες, συνδέεται µε τα πάθη και τις πράξεις του 

ανθρώπου γι’ αυτό επιδέχεται υπερβολή και έλλειψη, η στάθµιση των οποίων 

οδηγεί στη µεσότητα. Με παραδείγµατα και χρησιµοποιώντας την επαγωγική 

µέθοδο ο φιλόσοφος καταλήγει στη θέση ότι η αναζήτηση της µεσότητας 

διέπεται από ένα σύνολο δεοντολογικών κανόνων, η εφαρµογή των οποίων 

απαιτεί µόχθο και αγώνα. Ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα της επιλογής και 

µε τη λογική (µε µέτρο τη λογική ενός συνετού ανθρώπου) καθορίζει τη 

συµπεριφορά του στην αρχή της µεσότητας, αποφεύγοντας τις ακρότητες, την 

υπερβολή και την έλλειψη. Με αυτόν τον τρόπο «ευρίσκει και αιρείται» την 

ηθική αρετή. ∆εν ακολουθεί την αρετή τυφλά και εξαναγκαζόµενος . 

Οι απόψεις του Αριστοτέλη και του Πλούταρχου είναι παρόµοιες. Και οι 

δυο τονίζουν ότι σε κάθε ανθρώπινη συµπεριφορά υπάρχει υπερβολή και 

έλλειψη. Επισηµαίνουν ότι ο δρόµος προς την αρετή είναι ένας και δύσκολος, 

ενώ οι δρόµοι της κακίας πολλοί και ποικίλοι. Ο άνθρωπος πρέπει να ενεργεί 

και να πράττει, έχοντας ως οδηγό του τη λογική, η οποία εµφυτεύει τις 

ηθικές αρετές και περιορίζει τα πάθη. 

Είναι φανερές βέβαια οι επιδράσεις του αριστοτελικού φιλοσοφικού λόγου 

στη σκέψη και στο έργο του Πλούταρχου. 

13. στην 6η ενότητα ο Αριστοτέλης αφού είχε προσδιορίσει το 

προσεχές γένος της αρετής προχώρησε στην ειδοποιό διαφορά της. 

Ποιες έννοιες διευκρίνησε από την 7η ως την 9η ενότητα και ποια 

γνωρίσµατα πρόσθεσε στην έννοια της αρετής; Να τα αποδώσετε σε 

σύντοµες φράσεις και να τα συνδέσετε µε τον ορισµό της αρετής στη 

10η ενότητα. 

Στην 6η ενότητα ο Αριστοτέλης συνδέει την αρετή µε την έξη και θέτει το 

ερώτηµα τι είδους έξη είναι η αρετή και γιατί η ποιότητα της έξης 

προσδιορίζει την ποιότητα της πράξης; Καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η 

αρετή είναι έξη µε την οποία ο άνθρωπος ολοκληρώνει τον εαυτό του και το 

έργο του. 
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Στην 7η ενότητα διευκρινίζει την έννοια της µεσότητας. Η µεσότητα 

προσδιορίζεται µε δυο τρόπους : σε σχέση προς το πράγµα και σε σχέση µε 

µας. Η ηθική αρετή συνδέεται µε τη µεσότητα σε σχέση προς εµάς και 

τονίζεται ότι οι ειδικοί αποφεύγουν την υπερβολή και την έλλειψη, 

επιδιώκοντας τη µεσότητα που είναι διαφορετική από την αριθµητική 

µεσότητα. 

Στην 8η ενότητα γίνεται παραλληλισµός των τεχνών και της αρετής. 

Όπως οι τέχνες αποβλέπουν στη µεσότητα για να εκπληρώσουν σωστά το 

έργο τους, έτσι και η αρετή, η οποία είναι πιο ακριβής και καλύτερη από κάθε 

τέχνη στοχεύει στη µεσότητα. 

Στην 9η ενότητα διευκρινίζεται ακόµα περισσότερο η έννοια της 

µεσότητας. Η αρετή είναι µεσότητα που διασφαλίζεται µε ορισµένες 

προϋποθέσεις που έχουν σχέση µε το χρόνο του πάθους, τις συνθήκες και τα 

πρόσωπα. 

Στην 10η ενότητα καταλήγει στον ορισµό της αρετής : «είναι συνήθεια 
που επιλέγεται ελεύθερα από το άτοµο (6η ενότητα) και βρίσκεται στο 
µέσον σε σχέση µε µας (7η ενότητα), το οποίον µέσον καθορίζεται από τη 
λογική και συγκεκριµένα από τη λογική που καθορίζει ο φρόνιµος. Είναι 
µεσότητα που βρίσκεται ανάµεσα σε δυο κακίες που βρίσκονται η µια από 
την πλευρά της υπερβολής και η άλλη από την πλευρά της έλλειψης 
(ενότητες 8η και 9η). κι ακόµη οι κακίες, άλλες παρουσιάζονται ελλιπείς 
και άλλες υπερβολικές σε σχέση µε αυτό που πρέπει και στα πάθη και 
στις πράξεις, ενώ η αρετή και βρίσκει και επιλέγει το µέσον». Έτσι, στον 

ορισµό της αρετής συνοψίζονται, όσα προηγούµενα εξετάσθηκαν λεπτοµερώς 

και µε τη µέθοδο της επαγωγής στηρίχτηκαν σε λογικά επιχειρήµατα.  

 

Λεξιλογικές – σηµασιολογικές ερωτήσεις : 

 

1. να συµπληρώσετε τα αντώνυµα των παρακάτω λέξεων στην αρχαία 

ελληνική : χαλεπόν, ἀποτυχεῖν, κακία, ὑπερβολή, πολλαχῶς, 

ἄπειρον. 

2. «προαίρεσις» : χρησιµοποιώντας τη λέξη προαίρεση και τα παράγωγα 

ή οµόρριζα της να γράψετε φράσεις στη νέα ελληνική και να δώσετε 

τη σηµασία τους. 

3. «φρόνοµος» : να γράψετε όσες σηµασίες της λέξης στην αρχαία και 

νέα ελληνική γνωρίζετε. 

4. ράθυµος, ραδιουργία, ευπαθής, µεσόγειος, προορισµός, λιποψυχώ, 

αφορίζω, σχέση, εφεύρεση, έµπρακτος : µε ποιες λέξεις του κειµένου 

έχουν ετυµολογική συγγένεια; 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΘΕΩΡΗΣΗ  
ΤΩΝ  ΗΘΙΚΩΝ  ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΩΝ 

 
1. να δείξετε ότι η αρετή είναι ολοκλήρωση και προορισµός του 

ανθρώπου. Να στηριχτείτε σε χωρία των κειµένων των Ηθικών 

Νικοµαχείων που διδαχτήκατε. 

Η αρετή είναι ολοκλήρωση και προορισµός του ανθρώπου, κατά τον 

Αριστοτέλη. Ο άνθρωπος είναι κοινωνικό ον και κάθε κοινωνία αποσκοπεί σε 

κάποιο αγαθό. Η αρετή γι’ αυτόν είναι το υπέρτατο αγαθό. Η τελεολογική 

αυτή άποψη χαρακτηρίζει ολόκληρο το σύστηµα σκέψης του. Αυτή 

χαρακτηρίζει και τα Ηθικά Νικοµάχεια. 

Στην 1η ενότητα αναφέρεται ότι «οι αρετές υπάρχουν µέσα µας ούτε εκ 
φύσεως ούτε αντίθετα από τη φύση µας, αλλά έχουµε από τη φύση µας την 
ιδιότητα να τις δεχτούµε και να γινόµαστε τέλειοι µε τον εθισµό». Με τις 

ηθικές αρετές ως µέσο ο άνθρωπος πετυχαίνει την τελειοποίησή του. 

Στην 3η ενότητα επισηµαίνεται ότι «η θέληση του κάθε νοµοθέτη είναι να 
κάνει τους πολίτες καλούς, ασκώντας τους στην απόκτηση συγκεκριµένων 
συνηθειών». Εδώ ο σκοπός της πολιτείας επιτυγχάνεται, εάν καταφέρει να 

βοηθήσει κάθε άνθρωπο να γίνει καλός και ενάρετος. 

Στην 4η ενότητα, µάλιστα, υποστηρίζει ότι ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται 

ευκολότερα, «αν προσδίδουµε ορισµένη ποιότητα στις ενέργειες µας» και αν 
«συνηθίζουµε µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο σ’ αυτές από τη µικρή µας 
ηλικία». 

Η σωστή παιδεία ως αναγκαία προϋπόθεση για την κατάκτηση της αρετής 

τίθεται και στην 5η ενότητα : «γι ‘ αυτό από τη µικρή µας ηλικία πρέπει να 
διαπαιδαγωγούµαστε έτσι, όπως λέει ο Πλάτων, ώστε να ευχαριστιόµαστε και 
να λυπούµαστε µε όσα πρέπει. Γιατί αυτή είναι η σωστή παιδεία». 

Στην 6η ενότητα ο σκοπός της αρετής διατυπώνεται ακόµα καθαρότερα, 

όταν αναφέρεται ότι «η αρετή του ανθρώπου θα µπορούσε να ήταν κάποια 
συνήθεια, από την οποία γίνεται καλός ο άνθρωπος και από την οποία θα 
βοηθηθεί να εκτελέσει σωστά το έργο του». 

Καταλήγουµε, λοιπόν, στο συµπέρασµα ότι η αρετή ολοκληρώνει τον 

άνθρωπο ως οντότητα και τον τελειοποιεί. «Η κατάσταση της τελειότητας, 

όπου το ον θα έχει ολοκληρωτικά πραγµατώσει τη µορφή του, ονοµάζεται 

εντελέχεια, γιατί τότε το ον πια έχει το ίδιο τέλος εντός του, συµπίπτει µε τη 

µορφή του. Κάθε ον συγκεκριµένο έχει έτσι µια συγκεκριµένη εντελέχεια» (Κ. 

Τσάτσος). Μ’ αυτή την έννοια η αρετή είναι προορισµός του ανθρώπου.  
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2. ανατρέχοντας στα κείµενα των Ηθικών Νικοµαχείων που 

διδαχθήκατε, να σηµειώσετε τα χωρία που δηλώνουν την κοινωνική – 

πολιτική διάσταση της αρετής και να δείξετε πώς συγκεφαλαιώνονται 

στον ορισµό της αρετής στην 10η ενότητα. 

Ενότητα 3 : «αυτά επιβεβαιώνουν και αυτό που συµβαίνει στις πολιτείες. 

Οι νοµοθέτες δηλαδή κάνουν τους πολίτες καλούς ασκώντας τους στην 

απόκτηση συγκεκριµένων συνηθειών, και του κάθε νοµοθέτη η θέληση αυτή 

είναι, όσοι όµως δεν τα καταφέρνουν σ’ αυτό, αποτυχαίνουν στο έργο τους και 

σε αυτό διαφέρει το καλό πολίτευµα από το λιγότερο καλό». 

Ενότητα 4 : «το ίδιο συµβαίνει και µε τις αρετές. Γιατί κάνοντας όσα 

συµβαίνουν στη συναλλαγή µας µε τους άλλους ανθρώπους, γινόµαστε άλλοι 

δίκαιοι και άλλοι άδικοι, κάνοντας όµως όσα προκαλούν φόβο συνηθίζοντας να 

αισθανόµαστε φόβο παρά θάρρος γινόµαστε δειλοί». 

Ενότητα 5 : «γι’ αυτό από τη µικρή µας ηλικία πρέπει να 

διαπαιδαγωγούµαστε έτσι, όπως ο Πλάτωνας λέει, ώστε να ευχαριστιόµαστε 

και να δυσαρεστούµαστε µε όσα πρέπει. Γιατί αυτή είναι η σωστή παιδεία». 

Στον ορισµό της αρετής αυτές οι απόψεις συγκεφακαιώνονται στις 

φράσεις : α) η αρετή είναι έξις προαιρετική, που επιλέγεται ελεύθερα από το 

άτοµο, αλλά αυτή η επιλογή προϋποθέτει παιδεία, την οποία η πολιτεία 

πρέπει να παρέχει από µικρή ηλικία.  β) η µεσότητα καθορίζεται από τη 

λογική του φρόνιµου ανθρώπου, που είναι άνθρωπος που γνωρίζει την αρετή 

και προσπαθεί να την κατακτήσει. 

 

 

3. υποστηρίχτηκε ότι τα Ηθικά Νικοµάχεια, αν και δεν είναι έργο σε 

µορφή διαλόγου, ανάλογο προς τα πλατωνικά έργα, παρουσιάζουν 

πολλές οµοιότητες  µε αυτά. Ο Αριστοτέλης, όπως και ο δάσκαλός 

του, εξετάζει µε βάση την επαγωγική µέθοδο την αλήθεια σε 

διαδοχικά στάδια, έτσι που κάθε φορά να κάνει ένα βήµα και σε κάθε 

φάση συµπληρώνει, επεξηγεί, φωτίζει και προωθεί τη σκέψη του. Να 

δείξετε την αλήθεια αυτής της άποψης µε τη βοήθεια χωρίων του 

κειµένου που διδαχτήκατε, σχετικά µε τη διερεύνηση της φύσης της 

αρετής.  

Ο Αριστοτέλης αφού διακρίνει την αρετή σε ηθική και διανοητική, 

αναφέρει ότι η ηθική αρετή υπάρχει δυνάµει στον άνθρωπο και τη συνδέει 

µε το ήθος. Στη συνέχεια διευκρινίζει την έννοια δυνάµει σε σχέση µε την 

έννοια ενεργεία και προσθέτει ότι οι αρετές αποκτούνται µε την άσκηση. 

Μετά φέρνει και άλλα επιχειρήµατα για να δείξει τη σχέση ηθικής αρετής 

και πράξης από το χώρο της πολιτικής και από το χώρο των τεχνών. Στο 

τέλος επισηµαίνει τη σηµασία της διδασκαλίας στην επίτευξη του εθισµού 

και στην προσέγγιση της αρετής συνεχίζει στη συνέχεια να διερευνεί τον 
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όρο έξη στις ιδιωτικές συναλλαγές και επισηµαίνει τις όµοιες ενέργειες 

που τις δηµιουργού. Συµπεραίνει ότι οι έξεις διαµορφώνονται από την 

παιδική ηλικία. Αποδεικτικό σηµείον της διαµόρφωσης των έξεων 

αποτελούν η ηδονή και η λύπη. Αφού  η αρετή είναι έξη πρέπει να 

εξεταστεί το ποιόν αυτής της έξης. Είναι η έξη µε την οποία ο άνθρωπος 

ολοκληρώνει τον εαυτό του και το έργο του.  

Αµέσως µετά προχωρά ο φιλόσοφος στον ορισµό της µεσότητας. ∆ιακρίνει 

την αριθµητική µεσότητα και τη µεσότητα προς ηµάς. Εισάγει τους όρους 

υπερβολή – έλλειψη – µεσότητα. Ύστερα υποδεικνύει ότι κάθε τέχνη 

αποβλέπει στη µεσότητα και εποµένως η αρετή που είναι ανώτερη από 

κάθε τέχνη, πρέπει και αυτή να αποβλέπει στη µεσότητα. Ακολουθεί 

προβληµατισµός για τον καθορισµό της µεσότητας και διατυπώνεται η 

θέση ότι αυτή καθορίζεται από τον ορθό λόγο. Στην τελευταία ενότητα, 

για να µη θεωρηθεί ότι η αρετή καθορίζεται σύµφωνα µε τα µέτρα του 

κάθε ανθρώπου , καθορίζει ως κανόνα για τη µεσότητα των αρετών τη 

λογική του φρόνιµου ανθρώπου. 
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ΠΟΛΙΤΙΚΑ 
 

Ερωτήσεις εισαγωγής : 

1. πώς νοµίζετε ότι εξηγείται ο τίτλος αυτού του έργου του Αριστοτέλη; 

Να δώσετε µε λίγα λόγια του έργου. 

2. ο Αριστοτέλης τελειώνοντας τα Ηθικά Νικοµάχεια γράφει : «τώρα 

που µιλήσαµε για όλα αυτά, είναι ώρα να µιλήσουµε και για νόµους και 

για πολιτεύµατα». Σε ποια θέµατα αναφέρεται µε όλα αυτά; Ποια 

σχέση πολιτικής και ηθικής προκύπτει από την παραπάνω δήλωση του 

Αριστοτέλη; 

3. ποια σηµασία έχει η λέξη πόλις στον αρχαίο ελληνικό λόγο και ποιο 

είναι το περιεχόµενο της στα Πολιτικά του Αριστοτέλη; 

4. ποιος είναι ο στόχος της πόλης κατά τον Αριστοτέλη και ποια σχέση 

έχει αυτός µε την αυτάρκειά της; 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ  11Η 

( Α 1 , 1 ) 

 

Η πόλη είναι η τελειότερη µορφή κοινωνίας 
 

Μετάφραση : 

Επειδή βλέπουµε ότι  κάθε πόλη (-κράτος) είναι ένα είδος κοινότητας και ότι 

κάθε κοινότητα έχει συγκροτηθεί για χάρη κάποιου αγαθού (πράγµατι όλοι 

κάνουν τα πάντα για χάρη αυτού που θεωρείται ότι είναι αγαθό), είναι φανερό 

ότι όλες (οι κοινότητες) αποβλέπουν σε κάποιο αγαθό, και µάλιστα η ανώτερη 

(κοινότητα) απ’ όλες τις άλλες, η οποία περιέχει τις άλλες (αποβλέπει) στο 

ανώτερο απ’ όλα τα αγαθά. Αυτή είναι που ονοµάζεται πόλη και κοινότητα 

πολιτικά οργανωµένη. 

 

 

Επισηµάνσεις : 

 

o βασική αντίληψη του Αριστοτέλη είναι ότι «ἡ φύσις οὐδέν µάτην ποιεῖ». 

Αυτό σηµαίνει ότι η φύση ανέθεσε σε καθετί σ’ αυτόν τον κόσµο ένα 

«έργον», ένα συγκεκριµένο προορισµό. Ο σκοπός ύπαρξης της πόλης 

είναι το αγαθό για το οποίο «πάντα πράττουσι πάντες». Έτσι, συνδέει τον 

άνθρωπο πολίτη µε την πόλη, δηλαδή την επιδίωξη του αγαθού ως 

σκοπού όλων των ανθρώπων µε την επιδίωξη του αγαθού ως σκοπού της 

πόλης. 
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Πραγµατολογικά σχόλια : 

Ο ορισµός της έννοιας και η συλλογιστική πορεία του φιλοσόφου για τον 

ορισµό της στην πραγµατικότητα δεν χωρίζονται. Η διάκριση µπορεί να 

εξυπηρετήσει µόνο πρακτικούς σκοπούς. Ο ορισµός της «πόλης» που δίνει 

ο Αριστοτέλης αρχίζει από την έννοια του γένους «κοινωνία» και 

προχωρεί στην ειδοποιό διαφορά της από τις άλλες «κοινωνίες», το στόχο 

της που είναι το «κυριότατο απ’ όλα τα αγαθό». Η εξήγηση του για τη 

σύσταση της πόλης είναι τελεολογική. Σύµφωνα µε την τελεολογική σκέψη 

του Αριστοτέλη το νόηµα και ο χαρακτήρας κάθε πράγµατος στον κόσµο 

πρέπει να αναζητηθεί στο σκοπό της ύπαρξης του. Σκοπός ύπαρξης της 

πόλης είναι το αγαθό, για το οποίο ενεργούν όλοι. Έτσι ο φιλόσοφος 

συνδέει τον άνθρωπο/πολίτη µε την πόλη, δηλαδή µε την επιδίωξη του 

αγαθού ως σκοπού της πόλης. 

Ο φιλόσοφος ακολουθεί πορεία από τα γενικά στα επιµέρους. Για την 

κατανόηση της δόµησης του συλλογισµού είναι χρήσιµο να επισηµάνουµε την 

επανάληψη του επιθέτου «πας». Ο συλλογισµός µπορεί να διατυπωθεί ως 

εξής : 

-κάθε πόλη είναι κοινωνία 

-κάθε κοινωνία έχει συγκροτηθεί για κάποιο σκοπό 

-άρα όλες οι κοινωνίες αποβλέπουν σε κάποιο αγαθό και 

-η κυριότατη από όλες τις κοινωνίες αποβλέπει στο κυριότατο απ’ όλα τα 

αγαθά. 

Για το τελευταίο συµπέρασµα υπονοούνται οι προτάσεις : 

Α)κάθε κοινωνία αποβλέπει σ’ ένα αγαθό ανάλογα µε το χαρακτήρα της 

Β)οι κατώτερες/ατελέστερες κοινωνίες αποβλέπουν σε αντίστοιχα αγαθά 

και οι ανώτερες αντοίστιχα σε ανώτερα αγαθά, άρα η κυριότατη αποβλέπει 

στο κυριότατο κ.τ.λ. 

Ο Αριστοτέλης ξεκινά από τις βασικές έννοιες που σχετίζονται µε τα 

πολιτικά. 

«πασαν πόλιν» : όταν ο Αριστοτέλης πραγµατεύεται ένα θέµα σχετικό µε 

την έρευνα των φυσικών φαινοµένων, συνηθίζει να διατυπώνει µια γενική 

πρόταση και στη συνέχεια να προχωρεί στις επιµέρους περιπτώσεις. Με την 

παραγωγική µέθοδο –από τα γενικά στα µερικά- πραγµατεύεται και τα 

πολιτικά θέµατα. 

«ορωµεν» : αντλεί παραδείγµατα από την πραγµατικότητα και έτσι τα 

επιχειρήµατα του στηρίζονται στην παρατήρηση της αντικειµενικής 

πραγµατικότητας, στα θετικά στοιχεία της εµπειρίας και όχι στην αφηρηµένη 

σκέψη. Αυτά τα επιχειρήµατα τα χρησιµοποιεί για την προώθηση της σκέψης 

του στη συναγωγή συµπερασµάτων ακολουθώντας µια συλλογιστική πορεία 

από τα µερικά και ειδικά στα γενικά. Έτσι γίνεται εµπειρικός και όχι 

θεωρητικός. 
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«Επαγωγική µέθοδος» : είναι η συλλογιστική µέθοδος κατά την οποία η 

σκέψη ξεκινάει από τα µερικά και ειδικά και προχωράει στα συνολικά και 

γενικά. Από επιµέρους προτάσεις συνάγει γενικό συµπέρασµα, ενώ στην 

προσέγγιση της επιστηµονικής γνώσης ξεκινάει από εµπειρικά δεδοµένα, για 

να συγκροτήσει ερµηνευτική θεωρία των πραγµάτων. Αυτή είναι η µέθοδος 

την οποία χρησιµοποιεί κατά κανόνα ο Αριστοτέλης. 

«Παραγωγική µέθοδος» : είναι η συλλογιστική µέθοδος κατά την οποία η 

σκέψη ξεκινάει από τα συνολικά και γενικά και προχωράει στα µερικά και 

ειδικά. Ξεκινάει από γενικές κρίσεις και καταλήγει σε συµπεράσµατα για το 

µερικό, ενώ στην προσέγγιση της επιστηµονικής γνώσης ξεκινάει από τη 

θεωρία για να καταλήξει στα εµπειρικά δεδοµένα µε τα οποία διαψεύδεται, 

επαληθεύεται ή συµπληρώνεται η θεωρία. 

«κοινωνία» : (συµπλήρωµα στα σχόλια του σχολικού βιβλίου). Έχοντας 

υπόψη τη σηµασία του ρήµατος κοινωνώ καταλαβαίνουµε καλύτερα και τη 

σηµασία της λέξης κοινωνία, η οποία είναι µια οµάδα ανθρώπων που 

συνυπάρχουν, συνεργάζονται σε κάποιες ενέργειες ή συµµετέχουν σε κάποιες 

διαδικασίες έχοντας ένα κοινό σκοπό, ένα επιµέρους η καθεµιά συµφέρον για 

την πραγµάτωση του οποίου έχει συγκροτηθεί η κάθε κοινότητα. Για 

παράδειγµα η κοινότητα των ναυτικών επιδιώκουν την απόκτηση χρηµάτων ή 

κάτι ανάλογο, όσοι πολεµούν µαζί επιδιώκουν τη νίκη ή την απόκτηση 

χρηµάτων. 

«η πασων κυριωτάτη και πάσας περιέχουσα τας άλλας» : οι επιµέρους 

κοινότητες περιέχονται στην πολιτική κοινωνία, είναι µόρια της και 

υποδεέστερες απ’ αυτήν. Αυτή µε τη σειρά της είναι η υπέρτατη µορφή 

κοινότητας και, αφού οι επιµέρους κοινότητες στοχεύουν σε κάποιο αγαθό, 

στοχεύει και αυτή στο σπουδαιότερο αγαθό, στην ευδαιµονία όλων των µελών 

της, στο αγαθό που αφορά όχι το παρόν αλλά όλη τη ζωή του ανθρώπου. 

«ευδαιµονία» : µε τη φράση του «κυριωτάτου πάντων» ο Αριστοτέλης 

εννοεί το υπέρτατο αγαθό που επιδιώκουν µε τις πράξεις τους οι άνθρωποι, 

δηλαδή την ευδαιµονία για την οποία αναφέρθηκε διεξοδικά στο πρώτο βιβλίο 

των Ηθικών Νικοµαχείων. Η λέξη ευδαιµονία σηµαίνει αρχικά την εύνοια του 

Θεού, εποµένως είναι κάτι που δεν το πετυχαίνει ο άνθρωπος µόνος του, 

αλλά του το δίνει ο Θεός (ανάλογη σηµασία έχει η λέξη ευτυχία που αφορά 

κάτι που δίνει η τύχη). Ο Ηράκλειτος και ο ∆ηµόκριτος ασχολήθηκαν πριν 

από τον Αριστοτέλη µε το περιεχόµενο του όρου διατυπώνοντας την άποψη 

ότι η ευδαιµονία δεν προέρχεται από το Θείο, αλλά την έχει µέσα του ο 

άνθρωπος και µόνο από τις δικές του πράξεις θα την κατακτήσει ή όχι. Για 

τον Αριστοτέλη η ευδαιµονία δεν είναι κατάσταση αλλά ενέργεια της ψυχής µε 

τους κανόνες της τέλειας αρετής. Ακόµη για τον Αριστοτέλη η ευδαιµονία 

είναι προορισµός της πόλης που σηµαίνει ότι ο φιλόσοφος ταυτίζει το 

υπέρτατο για το άτοµο µε το υπέρτατο για την πόλη αγαθό. Η ατοµική 
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ευδαιµονία εξαρτάται από τις πράξεις των ανθρώπων ως ατόµων και η 

ευδαιµονία της πόλης εξαρτάται πάλι από τις πράξεις των ανθρώπων ως 

πολιτών. Όλα αυτά βέβαια οδηγούν στην άποψη του Αριστοτέλη για την ηθική 

φιλοσοφία, που τη θεωρεί µέρος της πολιτικής φιλοσοφίας.    

 

 

 

Ερµηνευτικές ερωτήσεις : 

1. αρχίζοντας από την τελευταία πρόταση της ενότητας να δώσετε τον 

ορισµό της πόλης που συνάγεται από το κείµενο. Ποια είναι η έννοια 

γένους της πόλης και ποια η ειδοποιός της διαφορά; 

Η πόλη ή αλλιώς η πολιτειακώς οργανωµένη κοινωνία είναι ένα είδος 

κοινότητας που είναι ανώτερη από όλες τις κοινωνίες (γένος και κώµη) και 

ποιοτικά καθώς στοχεύει στην εκπλήρωση του ανώτερου αγαθού , δηλαδή της 

ευδαιµονίας, αλλά και ποσοτικά, καθώς συµπεριλαµβάνει όλες τις άλλες ως 

µόρια της. Η έννοια του γένους της πόλεως είναι η κοινωνία, η κοινότητα, το 

πλαίσιο συµβίωσης µιας οµάδας ανθρώπων. Η ειδοποιός διαφορά για την πόλη 

είναι ότι επιδιώκει το ανώτερο αγαθό για τα µέλη της. Τα διάφορα είδη 

κοινωνιών επιδιώκουν κάποιο επιµέρους συµφέρον, αγαθό για τη ζωή των 

µελών της. Η πολιτική κοινωνία, πόλη επιδιώκει το συµφέρον του συνόλου. 

2. έχοντας υπόψη ότι τελεολογική σκέψη ονοµάζουµε αυτή που αναζητεί 

τελικό αίτια (τέλος=σκοπός) για την εξήγηση των πραγµάτων 

(φαινοµένων, πράξεων, όντων), να γράψετε τις φράσεις της ενότητας 

που δηλώνουν το τελικό αίτιο και να τις αναλύσετε µε απλά λόγια. 

Οι φράσεις που δηλώνουν τελικό αίτιο είναι : «ὁρῶµεν πᾶσαν πόλιν και 

πᾶσαν κοινωνίαν συνεστηκυῖαν ἀγαθοῦ τινος ἔνεκεν, πάντες πράττουσιν 

πάντα χάριν τοῦ δοκοῦντος εἶναι ἀγαθοῦ, πᾶσαι στοχάζονται ἀγαθοῦ τινος, 

µάλιστα δε ἡ κυριωτάτη πάντων». 

Παρατηρούµε ότι κάθε πόλη και κάθε κοινωνία αποβλέπουν στην 

ικανοποίηση κάποιου αγαθού. Οι κοινωνίες και οι πόλεις δηµιουργήθηκαν για 

να ικανοποιήσουν κάποιες ανθρώπινες ανάγκες  (π.χ. επικοινωνία, ασφάλεια, 

εξασφάλιση υλικών και πνευµατικών αγαθών…). Όπως όλοι οι άνθρωποι 

αγωνίζονται ατοµικά για να καταφέρουν ό,τι είναι σωστό και αληθινό, έτσι και 

οι κοινωνίες επιδιώκουν κάποιο αγαθό. Είναι εποµένως φυσικό και λογικό η 

σπουδαιότερη και σηµαντικότερη κοινωνία, η οποία περιλαµβάνει όλες τις 

άλλες, να αποσκοπεί σε ένα αγαθό ανώτερο από όλα τα άλλα. Αυτή είναι η 

πόλη-κράτος 

3. να καταγράψετε τις προκείµενες του συλλογισµού του Αριστοτέλη και 

το συµπέρασµα στο οποίο καταλήγει σχετικά µε την πόλη. Να 

προσέξετε ότι τα σηµεία που επεξηγούν όρο ή όρους µιας προκείµενης 
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θα πρέπει να παραλειφθούν, ενώ αντίθετα θα πρέπει να γραφούν οι 

προτάσεις που υπονοούνται. 

4. να εντοπίσετε το σηµείο της ενότητας που ο Αριστοτέλης συνδέει τον 

πολίτη µε την πόλη και να εξηγήσετε πως το αντιλαµβάνεστε. 

Στο απόσπασµά µας µια ελάχιστη έµµεση αναφορά στον πολίτη, το 

ελάχιστον µόριο που αποτελεί την πόλιν, γίνεται µε το πάντες στη φράση  

«ἀγαθοῦ  χάριν πάντες πράττουσιν πάντα». Το νόηµα εδώ είναι ότι πίσω από 

την εξελικτική διαδικασία σύµπηξης κοινωνιών βρίσκεται η αναζήτηση και η 

προσπάθεια για επίτευξη αυτού που κάθε φορά θεωρείται το µεγαλύτερο 

αγαθό από τον άνθρωπο. 

Σύµφωνα µε την αριστοτελική σκέψη ο άνθρωπος κατορθώνει τελικά να 

βρει και να εκπληρώσει το ύψιστο αγαθό µέσα στο πλαίσιο της καλούµενης 

πόλης, της κοινωνίας δηλαδή που χαρακτηρίζεται ως πολιτική. Σ’ αυτό το 

σηµείο η ετυµολογική συγγένεια πόλις>πολίτης>πολιτική φέρνει στην 

επιφάνεια τη σύνδεση των εννοιών πόλις-πολίτης κατά τον Αριστοτέλη. Με 

το επίθετο πολιτική εννοείται ότι η πόλη αποτελείται από το σύνολο των 

πολιτών και ότι η ύπαρξη των τελευταίων είναι αναγκαία για να υπάρξει πόλη. 

Εννοείται επίσης ότι οι πολίτες δεν υπάρχουν πλέον απλώς ως άνθρωποι 

αλλά ως µέλη µιας κοινωνίας που λέγεται πόλη (-κράτος), που αποτελεί των 

ανώτερη µορφή ανθρώπινης κοινωνίας και της οποίας η οργάνωση, οι 

ανάγκες και οι στόχοι συνδέονται στενά µε τις ανάγκες, τις ικανότητες και 

τους στόχους των µελών της, όπως αυτοί εκδηλώνονται µέσα από την 

πολιτική αλληλεπίδραση. 

5. να εξηγήσετε τη σύνδεση ηθικής και πολιτικής στη σκέψη του 

Αριστοτέλη (για την οποία συζητήσατε στα Ηθικά Νικοµάχεια) µε 

βάση το κείµενο της ενότητας. 

Κατά τον Αριστοτέλη, όπως φάνηκε στα Ηθικά Νικοµάχεια, σκοπός για 

τον άνθρωπο και την ανθρώπινη κοινωνία είναι ο λόγος και η ηθική δράση. Το 

αξιολογικά ανώτερο πλαίσιο για την ανάπτυξη και την εκπλήρωση των 

σκοπών αυτών είναι η πόλις και οι σχέσεις του ανθρώπου-πολίτη µε τους 

άλλους πολίτες. Έτσι, στην ανώτερη έκφρασή της η ηθική αρετή γίνεται 

πολιτική αρετή και η ηθική τελείωση, πολιτική τελείωση. Άλλωστε για τον 

Αριστοτέλη ο προβληµατισµός για ζητήµατα ηθικής, η ηθική φιλοσοφία, ήταν 

µέρος και απαραίτητη βαθµίδα του ευρύτερου προβληµατισµού για ζητήµατα 

πολιτικής, της πολιτικής φιλοσοφίας. 

Ο λόγος για την πόλιν ξεκινάει µε µια αναφορά στην έννοια της κοινωνίας. 

Οι ανθρώπινες κοινότητες που βρίσκονται εξελικτικά και ιεραρχικά κάτω 

από το επίπεδο της πόλης χαρακτηρίζονται από συστήµατα κανόνων 

συµπεριφοράς, από κώδικες ηθικής που αποσκοπούν στην επίτευξη ενός 

ειδικού αγαθού. Ο Αριστοτέλης στα Ηθικά Νικοµάχεια αναφέρεται σε 

διάφορες κοινωνίες και στα επιµέρους συµφέροντα της καθεµιάς : αυτοί που 
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πολεµούν µαζί επιδιώκουν τον πλούτο, τη νίκη ή την απόκτηση µιας πόλης, οι 

ναυτικοί έχουν στόχο την απόκτηση χρηµάτων, όπως και όσοι ανήκουν σε 

κάποια άλλη επαγγελµατική οµάδα ή ακόµα σε µια φυλή ή σε έναν δήµο. Κοινό 

χαρακτηριστικό αυτών των επιδιώξεων όµως είναι το µερικό και πρόσκαιρο 

συµφέρον για τα µέλη της συγκεκριµένης αυτής κοινότητας. 

Η πόλις, όµως, η πολιτική κοινωνία, είναι οντολογικά ανώτερη από τα 

µόρια της, από όσες δηλαδή άλλες επιµέρους κοινωνίες ενσωµατώνει στο 

πλαίσιο της. Ο λόγος, η διδασκαλία του Αριστοτέλη γι’ αυτήν εντάσσεται 

πλέον σε µια υψηλότερη σφαίρα αναζήτησης, την πολιτική, η οποία αφορά το 

ύψιστο αγαθό, την ευδαιµονία των πολιτών σε άπαντα το βίο, δηλαδή συνολικά 

τη ζωή αυτών που ζουν µέσα στην πόλη. 

6. η παρατήρηση του Αριστοτέλη «δῆλον ὡς πᾶσαι µεν ἀγαθοῦ τινος 

στοχάζονται» νοµίζετε ότι είναι δυνατόν να ισχύει για τις κοινωνίες 

της εποχής µας; Να στηρίξετε την απάντησή σας µε παραδείγµατα. 

7. να συγκρίνετε την άποψη του Αριστοτέλη για τη σύσταση της πόλης µε 

την άποψη του Πρωταγόρα στον οµώνυµο διάλογο και την άποψη του 

Πλάτωνα στην Πολιτεία, επισηµαίνοντας πέρα από τις διαφορές και 

τα κοινά τους σηµεία. (βοηθητικό : σελίδα 241,β και 251,4) 
 

 

 

 

Λεξιλογικές – σηµασιολογικές ερωτήσεις :  

1. να χρησιµοποιήσετε το επίθετο πᾶς στα τρία γένη και στους δυο 

αριθµούς, σε όποιες πτώσεις θέλετε, για να γράψετε φράσεις της 

νέας ελληνικής, στις οποίες θα αποδίδονται οι σηµασίες που έχει το 

επίθετο στο κείµενο της ενότητας. 

2. «στοχάζονται»: να εξηγήσετε την ετυµολογική προέλευση της λέξης 

και τη σηµασία της στην αρχαία ελληνική και τη νέα ελληνική. Να 

αποδώσετε τη σηµασία των παρακάτω λέξεων (κυριολεκτική ή 

µεταφορική ή και τα δυο) : στόχος, στοχεύω, στόχευση, στοχαστής, 

στοχαστικός, στόχαστρο. 

3. «συνεστηκυῖαν, δῆλον» : να γράψετε πέντε οµόρριζα, απλά ή 

σύνθετα, για κάθε λέξη, στα νέα ελληνικά. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  12Η 

( Α 2, 5 – 6 ) 

 

Ο άνθρωπος είναι ζῷον πολιτικόν 
 

Επισηµάνσεις : 

o 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 να επιβιώσει, πόσο µάλλον να ευτυχήσει. 

Γι’ αυτό από τη φύση του αναζητά το άλλο φύλο, δηµιουργεί οικογένεια, 

έπειτα χωριό-κώµη και µε τη συνένωση περισσοτέρων χωριών την πόλη. 

Η πόλη λοιπόν δηµιουργείται για τη διασφάλιση της ζωής, αλλά στην 

πραγµατικότητα υπάρχει για να εξασφαλίσει την καλή ζωή. Ο τελικός 

λόγος – τέλος – που εξηγεί την ύπαρξη της πόλης είναι η αυτάρκεια της, η 

δυνατότητα να χαρίσει από µόνη της στον άνθρωπο το εὖ ζῆν, την 

ευδαιµονία. Η αυτάρκης πόλη αντιπροσωπεύει όλα όσα ο πολίτης 

επιθυµεί, για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του και να κατακτήσει το στόχο 

του, το υπέρτατο αγαθό, την ευδαιµονία. 

 

Πραγµατολογικά σχόλια 

Ο άνθρωπος είναι προορισµένος φύσει να ζει µέσα στην πόλη, είναι ζώον 

πολιτικόν, και η αποµόνωση από την πόλη έρχεται σε αντίθεση µε τη φύση 

του. 

Η πόλη ήρθε στην ύπαρξη εκ φύσεως και σκοπός της ύπαρξης της είναι η 

ευδαιµονία των µελών της, των πολιτών. 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 τη συνένωση 

περισσοτέρων χωριών την πόλη, που εµπεριέχει τις προηγούµενες 

κοινωνικές οντότητες, αλλά τις υπερβαίνει. Εκείνες ικανοποιούσαν µόνο 

µερικές ανάγκες του ανθρώπου, ενώ η πόλη συγκροτείται µεν και αυτή για τη 

διασφάλιση της ζωής, αλλά στην πραγµατικότητα υπάρχει για να εξασφαλίζει 

την καλή ζωή.. 

Με την έννοια αυτή η πόλη είναι το τέλος όλων των προηγούµενων 

κοινωνικών µορφών. Ο τελικός λόγος – το τέλος – που εξηγεί την ύπαρξη της 

πόλης είναι η αυτάρκεια της, δηλαδή η δυνατότητα να χαρίσει από µόνη της 

στον άνθρωπο το ευ ζην, την ευδαιµονία. Αφού η πόλη είναι αυτάρκης 

αντιπροσωπεύει όλα όσα ο πολίτης επιθυµεί για να ικανοποιήσει τις ανάγκες 

του και να κατακτήσει το στόχο του, το υπέρτατο αγαθό, την ευδαιµονία, για 
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να ολοκληρωθεί, να πραγµατοποιήσει τη φύση του. Αυτό εξηγεί γιατί από τη 

φύση του ο άνθρωπος είναι προορισµένος να ζει στην πόλη, γιατί 

χαρακτηρίζεται ζώον πολιτικόν και γιατί όποιος ζει εκ φύσεως δίχως πόλη 

είναι κατώτερης ποιότητας άνθρωπος ή όν πάνω από τον άνθρωπο. 

«εντελέχεια» : εν + τέλος + έχειν για τον Αριστοτέλη κάθε ον από τη 

στιγµή της δηµιουργίας του περιέχει «δυνάµει» τη µορφή που θα πάρει όταν 

ολοκληρωθεί η εξελικτική του πορεία. Εντελέχεια είναι η πορεία για την 

κατάκτηση της µορφής που είναι ο σκοπός. 

«εκ φύσεως» : δεν δηλώνει προέλευση της πόλης παρόµοια µ’ αυτήν των 

αισθήσεων (στις οποίες αναφέρθηκε ο Αριστοτέλης στα Ηθικά Νικοµάχεια), 

δε δηλώνει χρονική προτεραιότητα. 

«οικος» : οικογένεια. Σε πρώτο στάδιο η ανθρώπινη κοινωνία 

παρουσιάζεται ως οίκος ή οικία, όπου από φυσική ανάγκη συνδυάζονται αυτοί 

που δεν µπορούν να ζήσουν ο ένας χωρίς τον άλλον (όπως το άρρεν και το 

θήλυ). Ο οίκος ικανοποιεί τις καθηµερινές βιοτικές ανάγκες του ανθρώπου. 

«κώµη» : σε δεύτερο στάδιο η ανθρώπινη κοινωνία παρουσιάζεται ως 

κώµη, που αποτελείται από περισσότερες οικογένειες και ικανοποιεί, εκτός 

από τις εφήµερες βιοτικές και άλλες ανάγκες του ανθρώπου, υψηλότερες 

(πνευµατικές), όπως για παράδειγµα την ανάγκη για λατρεία του θείου και την 

ανάγκη για απονοµή δικαιοσύνης. 

«πόλη» : (πόλη-κράτος). Ο οίκος και η κώµη είναι οι πρώτες κοινωνικές 

οντότητες, οι οποίες έφτασαν εξελικτικά σε ένα τρίτο στάδιο, το «τελικό», µε 

την ολοκλήρωση της µορφής τους. Αυτό το τρίτο στάδιο είναι η πόλη-κράτος, 

ο υψηλότερος τύπος κοινωνίας, που ικανοποιεί ακόµα πιο υψηλές ανάγκες του 

ανθρώπου (τις ηθικές ανάγκες). Σκοπός της πόλης-κράτους είναι όχι µόνο το 

ζην, αλλά το ευ ζην – η ευδαιµονία, µε υπέρτατο αγαθό την αυτάρκεια. Άρα η 

πόλη-κράτος υπάρχει φύσει. 

«αυτάρκεια» : δηλώνει αυτόν που είναι σε θέση να καλύπτει ικανοποιητικά 

τις ανάγκες του µόνος του, µε δικές του δυνάµεις, χωρίς να εξαρτάται 

οικονοµικά από άλλους. Στην ηθική του Αριστοτέλη η αυτάρκεια είναι το 

γνώρισµα του αγαθού που το κάνει να είναι µοναχό του τέλειο και δίνει στον 

άνθρωπο το αίσθηµα ότι δεν έχει ανάγκη από τίποτε άλλο. Στην πολιτική 

φιλοσοφία, η αυτάρκεια της πόλης είναι το υπέρτατο αγαθό και ταυτίζεται µε 

την ευδαιµονία των πολιτών. Μια πόλη-κράτος έχει αυτάρκεια αν : 

� διαθέτει δύναµη 

� έχει σύστηµα χρηστής διοίκησης και ευνοµίας 

� διαθέτει εύφορα εδάφη, που εξασφαλίζουν πλούσια προϊόντα 

� βρίσκεται σε καλή γεωγραφική θέση, που εξασφαλίζει 

αποτελεσµατική άµυνα και εύκολη διακίνηση προϊόντων 
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Συλλογισµοί : 

Α) Προκείµενη 1η : «η φύσις τέλος εστίν» 

    Προκείµενη 2η : «αύτη τέλος εκείνων των κοινωνιών εστί» 

    Συµπέρασµα   : «η πόλις φύσις εστίν» 

 

Β) Προκείµενη 1η : «αι πρώται κοινωνίαι φύσει εισί» 

    Προκείµενη 2η : «πάσα πόλις εκ των πρώτων κοινωνιών εστί» 

    Συµπέρασµα   : «πάσα πόλις φύσει εστί» 

 

Ο δεύτερος συλλογισµός δεν είναι ισχυρός, γιατί η πρώτη προκείµενη είναι 

υποθετική. 

 
Γ) Προκείµενη 1η : «κάθε ον από τη φύση του υπηρετεί ένα στόχο που 

είναι κάτι το άριστο» 

    Προκείµενη 2η : «στόχος της πόλης-κράτους είναι η αυτάρκεια, που 

είναι κάτι άριστο» 

   Συµπέρασµα    : «η πόλη-κράτος υπάρχει εκ φύσεως, αφού υπηρετεί 

κάτι το άριστο. 

 Α) η πολιτειακά λοιπόν οργανωµένη κοινωνία είναι ύπαρξη φυσική και 

είναι αυτονόητο ότι δεν µπορεί να νοηθεί χωρίς ανθρώπους, αφού 

αποτελείται απ’ αυτούς. Όµως όχι µόνο η γένεση αλλά και ο σκοπός της 

πόλεως έχουν άµεση σχέση µε τον άνθρωπο και δεν µπορούν να νοηθούν 

χωρίς αυτόν. Εποµένως, ο άνθρωπος είναι ζώον πολιτικόν, ον που από τη 

φύση του είναι πλασµένο να ζει µέσα σε κοινωνία οργανωµένη µε πολίτευµα 

και νόµους – όχι σε οποιαδήποτε κοινωνία. 

Συστατικό στοιχείο της πόλης-κράτους είναι ο άνθρωπος. Αφού η πόλη-

κράτος υπάρχει εκ φύσεως, άρα ο άνθρωπος είναι ζώο πολιτικό εκ 

φύσεως. Οι δυο διατυπώσεις µιλούν για το ίδιο πράγµα από δυο 

διαφορετικές σκοπιές : ο άνθρωπος ως πολιτικό ζώο αποτελεί την τελική 

µορφή την οποία η φύση προόριζε για την ύπαρξη του. 

Β) Υπάρχει όµως στο κείµενο και ένας δεύτερος συλλογισµός που µπορεί 

να στηρίξει το χαρακτηρισµό που µπορεί να στηρίξει το χαρακτηρισµό του 

ανθρώπου ως ζώου πολιτικού : όποιος είναι άπολις, δηλαδή ον που ζει µέσα 

σε οργανωµένη πολιτειακά κοινωνία (και αυτό συµβαίνει επειδή αυτό το ον 

είναι έτσι πλασµένο, δεν οφείλεται σε τυχαίο περιστατικό), αυτός είναι ή 

ατελής άνθρωπος ή ον ανώτερο από τον άνθρωπο. Εφόσον όµως ο άνθρωπος 

δεν είναι ατελής και κατώτερος ούτε ον ανώτερο από τον άνθρωπο, δεν είναι 

άπολις. Άρα είναι ζώο πολιτικό. 
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Η γένεση της πολιτικής κοινότητας : 

1. Πρωταγόρας : η γένεση της πολιτικής κοινότητας είναι αποτέλεσµα της 

προσπάθειας του ανθρώπου να επιβιώσει από τα άγρια θηρία και να 

αντιµετωπίσει από κοινού τους κινδύνους. Προέκυψαν όµως προβλήµατα 

στην οµαλή συµβίωση µεταξύ των ανθρώπων καθώς δεν κατείχαν την 

πολιτική τέχνη. Άρα σκοπός της πολιτικής κοινότητας ήταν η κάλυψη των 

βιολογικών αναγκών και η διασφάλιση της ζωής. 

2. Αριστοτέλης : (µεταγενέστερος από τον Πρωταγόρα) πιστεύει ότι η πόλη-

κράτος είναι µια φυσική ύπαρξη η οποία προηγείται από τον άνθρωπο ως 

άτοµο. Η πόλη-κράτος δηµιουργήθηκε από τη φυσική αναγκαιότητα να 

ολοκληρωθεί ο άνθρωπος ως πολιτική οντότητα. Σκοπός, λοιπόν, της πόλης 

δεν είναι µόνο το ζην αλλά το ευ ζην, η ευδαιµονία και η οικονοµική 

ανεξαρτησία, µε υπέρµετρο αγαθό την αυτάρκεια. 

3. Ρουσό : υποστηρίζει ότι όταν οι άνθρωποι αποφάσισαν να συγκροτήσουν 

τις πρώτες κοινωνίες υπέγραψαν ένα συµβόλαιο –κοινωνικό συµβόλαιο – µε 

τους άρχοντες να προστατεύουν τα δικαιώµατα της ζωής, της ελευθερίας και 

της περιουσίας. Αν οι άρχοντες δεν προστάτευαν αυτά τα δικαιώµατα τότε οι 

αρχόµενοι είχαν το δικαίωµα να τους αντικαταστήσουν, ακόµα και µε 

επανάσταση. Άρα για το Ρουσό η πολιτική κοινωνία δε δηµιουργείται φύσει, 

όπως υποστήριζε ο Αριστοτέλης, αλλά νόµω, θέσει. Σκοπός του κράτους 

είναι η ισότητα των πολιτών και η ελευθερία τους (εδώ υπάρχει 

διαφοροποίηση από τον Αριστοτέλη). Ακόµα, επειδή η κοινότητα ενσαρκώνει 

τη γενική θέληση, έχει µια ηθική προτεραιότητα απέναντι στη θέληση κάθε 

πολίτη χωριστά. Σ’ αυτό το σηµείο υπάρχει συµφωνία µε την άποψη του 

Αριστοτέλη ότι εκ φύσεως η πόλη είναι ανώτερη από την οικογένεια και τον 

καθένα µας. 

 

 

Ερµηνευτικές ερωτήσεις : 

1. να εντοπίσετε όλους τους χαρακτηρισµούς που ο Αριστοτέλης αποδίδει 

στην πόλη (ενότητα 11η και 12η) και να τους χρησιµοποιήσετε για να 

συνθέσετε έναν ορισµό, όσον το δυνατόν πληρέστερο, που θα τους 

περιλαµβάνει όλους. 

Χαρακτηρισµοί :  
Ορισµός : η πόλη είναι µια κοινότητα ανθρώπων (οµάδα συνύπαρξης), 

ανώτερη από όλες τις άλλες επιµέρους κοινωνίες, και επιδιώκει το ανώτερο 

από όλα τα αγαθά. Είναι µια κοινωνική οντότητα που προήλθε από τη 

συνένωση περισσοτέρων χωριών, τέλεια, ,ε την έννοια της ακµής, της 

ολοκλήρωσης, που πέτυχε την ύψιστη αυτάρκεια. Συγκροτήθηκε για να 

διασφαλίσει τη ζωή και υπάρχει για να εξασφαλίσει την καλή ζωή. 

Προέρχεται από τη φύση. 
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2. µε βάση το κείµενο της ενότητας και τα σχόλια του βιβλίου σας να 

προσδιορίσετε τα κοινά σηµεία και τις διαφορές ανάµεσα στις 

«κοινωνικές οντότητες». 

Οι κοινωνικές οντότητες, σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη είναι τρεις : α)η 

οικογένεια, β)το χωριό (η κώµη) και γ)η πόλις. 

Η οικογένεια, η πρώτη µορφή κοινωνίας, είναι το αποτέλεσµα του άρρενος 

και του θήλεος και σκοπός της η συνέχιση του είδους και η ικανοποίηση των 

καθηµερινών αναγκών. 

Η κώµη είναι η δεύτερη µορφή κοινωνίας, είναι µια φυσική ανάπτυξη της 

οικογένειας. Σχηµατίστηκε από περισσότερες οικογένειες µε σκοπό την 

ικανοποίηση των αναγκών που υπερβαίνουν τις καθηµερινές. Τέτοιες ήταν οι 

πνευµατικότερες ανάγκες του, όπως η ανάγκη για λατρεία του θείου ή για 

απονοµή δικαιοσύνης. Η οικογένεια δεν θα µπορούσε να έχει ούτε τυπικό 

λατρείας ούτε µηχανισµό απόδοσης δικαιοσύνης. Επίσης «η κώµη  επιτρέπει 

µεγαλύτερο καταµερισµό εργασίας και, εποµένως, την ικανοποίηση 

µεγαλύτερου φάσµατος αναγκών, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει πληρέστερη 

προστασία από τυχόν επιθέσεις άλλων ανθρώπων» W.D.Ross 

Η πόλις είναι η Τρίτη µορφή κοινωνίας που δηµιουργείται από τη 

συνένωση περισσοτέρων χωριών (κωµών). Η πόλη είναι κοινωνική οντότητα, 

τέλεια Η λέξη τέλος δηλώνει το σκοπό, τον προορισµό για τον οποίο είναι 

πλασµένος κάποιος. Στη συγκεκριµένη περίπτωση του κειµένου το επίθετο 

τέλεια λέγεται σε σχέση µε τη ολοκλήρωση του εξελικτικού κύκλου οικία – 
κώµη – πόλις. Η πόλη αποτελεί το τέλος της εξέλιξης που οδηγεί σε µια 

τελική ολοκλήρωση. Η πόλη είναι αυτάρκης, µπορεί δηλαδή να χαρίσει από 

µόνη της το µεγαλύτερο αγαθό, την ευδαιµονία και την ευζωία, εὖ ζῆν. 
Και οι τρεις µορφές κοινωνίας δηµιουργήθηκαν από φυσική αναγκαιότητα. 

Η οικογένεια γιατί έπρεπε να διαιωνιστεί το ανθρώπινο είδος, ένστικτο 

αναπαραγωγής και για να εξασφαλίσει τα προς το ζην, ένστικτο 

αυτοσυντήρησης. Οι κώµες, τα χωριά δηµιουργήθηκαν για να καλύψουν 

καλύτερα τις παραπάνω ανάγκες, αλλά και για να ικανοποιήσουν 

πνευµατικότερες ανάγκες του ανθρώπου. Η πόλη, που είναι σκοπός και 

ολοκλήρωση των πρώτων κοινωνιών, είναι και αυτή φυσική ύπαρξη και 

χαρίζει στον άνθρωπο την ευδαιµονία. Και οι τρεις µορφές κοινωνιών 

καλύπτουν ανάγκες του ανθρώπου φυσικές, βιοτικές και πνευµατικές.  

Υπάρχει όµως και µια βασική διαφορά µεταξύ τους : επειδή υπάρχει 

εξελικτικός κύκλος οικία – κώµη – πόλη, οι διαφορές ανάµεσα στην πόλη, την 

κώµη και την οικογένεια δεν είναι µόνο ποσοτικές αλλά και ποιοτικές. Η 

κώµη εξασφαλίζει µεγαλύτερη προστασία από την οικογένεια και καλύπτει 

πνευµατικότερες ανάγκες. Η πόλη διαφέρει από τις προηγούµενες γιατί 

διαθέτει αυτάρκεια. Μια πόλη είναι αυτάρκης αν η γεωγραφική της θέση της 
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εξασφαλίζει άφθονα υλικά αγαθά και τη βοηθά στην εµπορική της ανάπτυξη, 

αν έχει τις απαραίτητες αµυντικές δυνατότητες, αν διαθέτει σύστηµα χρηστής 

διοίκησης και προπαντός απονοµής δικαιοσύνης και εποµένως, αν είναι 

ανεξάρτητη ή µε άλλα λόγια, αν δε χρειάζεται εξωτερική βοήθεια για να 

καλύψει τις υλικές και ηθικές – πνευµατικές ανάγκες.   

3. ποιο είναι το γένος της έννοιας πόλη και ποια η ειδοποιός διαφορά 

της, όπως ανάγεται 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 τη θέση του ότι ο άνθρωπος είναι 

«φύσει ζῷον πολιτικόν»; 

Ο Αριστοτέλης διατυπώνει τη θέση του ως εξής : 

I. η πόλη είναι η Τρίτη µορφή κοινωνικής οντότητας µε πρώτη την 

οικογένεια 

II. η πόλη είναι τέλεια κοινωνική οντότητα, είναι µια ολοκληρωµένη 

κοινωνία που αποτελεί το τέλος της εξέλιξης και ικανοποιεί τις πιο 

υψηλές ανάγκες του ανθρώπου 

III. διαφέρει ποιοτικά από τις µικρότερες κοινωνικές ενώσεις, γιατί 

είναι αυτάρκης 

IV. όπως κάθε φυσική ύπαρξη έχει να εκπληρώσει έναν τελικό σκοπό  

V. σκοπός της πόλεως είναι το υπέρτατο αγαθό, το άριστο, η 

αυτάρκεια. Αυτή διασφαλίζει την επιβίωση και πετυχαίνει επιπλέον 

την ευδαιµονία 

VI.  η αυτάρκεια αποτελεί το τέλος, το σκοπό ύπαρξης της πόλης, είναι 

κάτι το φυσικό 

VII. Άρα η πόλη που υπάρχει για την αυτάρκεια είναι φυσική ύπαρξη 

VIII. Αφού η πολιτειακά οργανωµένη κοινωνία είναι φύσει, συνεπάγεται 

ότι και ο άνθρωπος του οποίου η πόλη είναι δηµιούργηµα, είναι από 

τη φύση του ζῷον πολιτικός, έχει δηλαδή από τη φύση του την 

ιδιότητα να ζει σε µια πολιτική κοινωνία. 

6. πώς χαρακτηρίζει ο φιλόσοφος τον άνθρωπο που ζει, εκ φύσεως, 

δίχως πόλη; Πώς εξηγείται αυτός ο χαρακτηρισµός; 

Ο δίχως πόλη, εκ φύσεως, άνθρωπος είναι ο άνθρωπος που δεν ανήκει 

ούτε σε οικογένεια ούτε σε κώµη ούτε σε πόλη-κράτος. Όποιος από φυσική 

διάθεση ή βούληση αποστρέφεται ή εγκαταλείπει την πολιτική κοινωνία. Ο 

Αριστοτέλης τον χαρακτηρίζει άνθρωπο κατώτερης ποιότητας ή ον ανώτερο 

από τον άνθρωπο. Σε άλλο σηµείο των πολιτικών (1253a 27 – 30) αναφέρει 

ότι όποιος αδυνατεί να ζήσει σε οργανωµένη κοινωνία ή όποιος δεν έχει την 

ανάγκη, επειδή είναι αυτάρκης είναι η θηρίον ή θεός. Οι χαρακτηρισµοί αυτοί 

εξηγούνται, αν παρακολουθήσουµε το συλλογισµό που ανέπτυξε σ’ αυτήν την 
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ενότητα : η πόλη-κράτος αποτελεί µια ολοκληρωµένη κοινωνία, η οποία 

προέκυψε από µια µακρά εξελικτική πορεία µέσα από προηγούµενες 

κοινωνικές οντότητες µε αρχική την οικογένεια, που έχει φυσική προέλευση. 

Αυτή καλύπτει τη φυσική ανάγκη της αναπαραγωγής και της αυτοσυντήρησης. 

Ο Αριστοτέλης αποκρούει µε αυτό τον τρόπο κάθε θεωρία που διατυπώθηκε 

ως τότε ότι το κράτος και οι νόµοι είναι συµβατικές ρυθµίσεις (σοφιστές). Η 

πόλη καλύπτει όλες τις ανάγκες του ανθρώπου, υλικές και πνευµατικές. 

Εποµένως, όποιος αδυνατεί να ζήσει σε µια πόλη ή θα είναι αυτάρκης ή θα 

είναι ένας εκφυλισµένος άνθρωπος. 

Ο Αριστοτέλης αναφέρεται στον «άπολιν», το ανθρώπινο ον που από τη 

φύση του ή ως αποτέλεσµα ενσυνείδητης επιλογής δεν έχει ανάγκη να ζει 

µέσα στο πλαίσιο της πόλης και τον διακρίνει  από τον άνθρωπο που εξαιτίας 

κάποιας τυχαίας συγκυρίας (εξορία, φυγή, καταστροφή της πόλης του) 

αποκόπτεται από το σύνολο των συµπολιτών του. 

Μια τέτοια περίπτωση θυµίζει το Φιλοκτήτη, τον οποίο στην οµώνυµη 

τραγωδία ο Σοφοκλής παρουσιάζει ως «ἄφιλον, ἔρηµον, ἄπολιν ἐν ζῶσιν 

νεκρόν». To Φιλοκτήτη τον είχαν εγκαταλείψει ολοµόναχο στο νησί της 

Λήµνου οι υπόλοιποι Έλληνες, που συµµετείχαν στην Τρωϊκή εκστρατεία για 

να απαλλαγούν από την ενοχλητική παρουσία του που οφειλόταν στην 

κακοφορµισµένη πληγή του από το δάγκωµα ενός φιδιού. 

Ο αριστοτέλης προσδιορίζει περαιτέρω τον ἄπολιν παραθέτοντας τους 

οµηρικούς χαρακτηρισµούς «δίχως σόι, δίχως νόµους, δίχως σπιτικό» για τον 

άνθρωπο που αγαπά τον πόλεµο (Ι 63-64). Άπολις λοιπόν είναι αυτός που 

ζει χωρίς συγγενείς, χωρίς νόµους και χωρίς οικογένεια ή που όλα αυτά δεν 

παίζουν κανένα ρόλο στη ζωή του. Το νόηµα φαίνεται να είναι ότι ο ἄπολις 

δεν µπορεί να µετέχει ούτε στις κοινωνικές οντότητες του οἶκου και της 

κώµης, οι οποίες αποτελούν µόρια της πολιτειακά οργανωµένης κοινωνίας. 

7. να συγκρίνετε τη θέση του Αριστοτέλη για τον άνθρωπο ως ζώον 

πολιτικόν µε όσα αναφέρει ο Πρωταγόρας για τον άνθρωπο – στην 4η 

και 5η ενότητα του σχολικού σας βιβλίου. Να λάβετε υπόψη σας τα 

ανάλογα σχόλια στις ενότητες αυτές. 

8. να επισηµάνετε στο κείµενο στοιχεία της τελεολογικής σκέψης του 

Αριστοτέλη και να τα αναλύσετε µε λίγα λόγια. 

Τα στοιχεία της τελεολογικής σκέψης από το κείµενο είναι τα εξής : «η 

πόλη συγκροτήθηκε για να διασφαλίζει την ζωή, στην πραγµατικότητα όµως 

υπάρχει για να εξασφαλίζει την καλή ζωή / η πόλη είναι το τέλος εκείνων 

(των πρώτων κοινωνικών οντοτήτων) / η φύση ενός πράγµατος δεν είναι 

τίποτα άλλο από τη µορφή που έχει αυτό κατά τη στιγµή της τελείωσης / ο 

τελικός λόγος για τον οποίο υπάρχει ένα πράγµα είναι έξοχος / ο άνθρωπος 

είναι ον προορισµένο από τη φύση του να ζει σε πόλεις». 
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Η πόλη συγκροτήθηκε για κάποιο σκοπό, να διασφαλίζει τη ζωή αρχικά 

και αργότερα για να την κάνει ποιοτικότερη και ασφαλέστερη. Είναι το τέλος 

της εξέλιξης και η ολοκλήρωση των πρώτων κοινωνιών, της οικογένειας και 

του χωριού. Κάθε φυσική ύπαρξη έχει να ολοκληρώσει έναν τελικό σκοπό. Ο 

σκοπός αυτός είναι το υπέρτατο αγαθό. Για την πόλη τελικός σκοπός είναι η 

αυτάρκεια. Αυτή οδηγεί τον άνθρωπο στην ευδαιµονία. Οι πόλεις 

δηµιουργήθηκαν φύσει και εποµένως ο άνθρωπος, ο δηµιουργός είναι ον 

προορισµένο από τη φύση του να ζει µέσα σ’ αυτές. 

Γενικά, σε κάθε λογική αναφορά στη φύσιν ενός πράγµατος συνάπτεται ή 

λανθάνει κάποια άλλη για το τέλος, την τελική συνθήκη ύπαρξης του. 

9. να εξηγήσετε τη συλλογιστική πορεία που ακολουθεί ο Αριστοτέλης. 

Να γράψετε έναν από τους συλλογισµούς σε τυπική µορφή – 

προκείµενες και συµπέρασµα. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  13Η 

( Α 2,  10 – 13 ) 

 

Ο ανθρώπινος λόγος η πιο µεγάλη απόδειξη ότι ο άνθρωπος 

είναι από τη φύση του ζῷον πολιτικόν 
 

 

Επισηµάνσεις : 

o ο λόγος σε αντιδιαστολή µε τη φωνή των ζώων δηλώνει το συµφέρον, το 

βλαβερό, το δίκαιο και το άδικο. Η επικοινωνία ως προς το δίκαιο και το 

άδικο δηµιουργεί την οικία και την πόλη. Ο άνθρωπος µαθαίνει να 

χρησιµοποιεί το γλωσσικό και ηθικό κώδικα της κοινότητας µέσα στην 

οποία ζει. Η φωνή είναι αναγκαία για το ζῆν και ο λόγος για το εὖ ζῆν. 

o στην τάξη της φύσης η πόλη προηγείται από την οικογένεια και τον 

καθένα µας ως άτοµο. Το οργανικό όλο προηγείται από τα µέρη του. 

 

Πραγµατολογικά σχόλια : 

Ο «λόγος» σε αντιδιαστολή προς τη «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 η έκφραση ηθικών εννοιών) 

δηµιουργεί την οικία και την πόλη. 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. Μπορούµε να πούµε 

ότι η φωνή είναι αναγκαία για το ζην ενώ ο λόγος για το ευ ζην. 

Η θέση του Αριστοτέλη για την ύπαρξη πόλεως φύσει (ενότητα12) 

επανέρχεται µε την πρόταση πρότερον τη φύσει πόλις ή οικία και έκαστος 

ηµων, που την εξηγεί µε την προτεραιότητα του οργανικού όλου από τα µέρη 

του και συγκεκριµενοποιεί µε τη σχέση του σώµατος µε τα µέλη του. Η 

προτεραιότητα αυτή είναι λογική, αφού τα µέλη του οργανισµού ορίζονται από 

το έργο που επιτελούν για τη 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 «έργον» του και δεν θα έχει τις 

ιδιότητες που είχε πριν, δεν θα ικανοποιεί δηλαδή τα κριτήρια µε τα οποία το 

κρίνουµε (έργω – δυνάµει). Ανάλογη είναι η σχέση του ανθρώπου µε την πόλη. 

Αν ο άνθρωπος αποχωριστεί από το όλον Πόλις δεν θα είναι άνθρωπος. 

Τέλος µπορεί να αναφερθεί κανείς πιο αναλυτικά στην τελεολογική σκέψη 

του Αριστοτέλη, στη χρήση της αναλογίας, στην πορεία σκέψης που ακολουθεί 

π.χ. µέσα από ζεύγη αντίθετων εννοιών που βαίνουν κλιµακωτά. 

«Λόγος» : είναι το σπουδαιότερο εφόδιο της πόλης. Χρησιµοποιείται στο 

κείµενο και µε τις δυο έννοιες. Είναι το πιο σηµαντικό εφόδιο που έχει ο 
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άνθρωπος. Η δηµιουργία των πόλεων οφείλεται στην ικανότητα του λόγου. Ο 

λόγος µε όλες τις δυνατότητες που παρέχει στον άνθρωπο τον κάνει να 

ξεχωρίζει από τα άλλα ζώα, αφού µ’ αυτόν προχωράει πέρα απ’ αυτά και 

κάνει φανερά πλήθος άλλα συναισθήµατα πέρα από το γενικά ευχάριστο και 

δυσάρεστο, συλλαµβάνει και κάνει φανερές αφηρηµένες έννοιες – δηµιουργεί 

πολιτισµό ; θεσπίζει νόµους, δηµιουργεί έργα λογοτεχνικά και άλλων µορφών 

τέχνης, συγκροτεί επιστήµες κ.τ.λ. Απ’ όσα φυσικά εφόδια έχει ο άνθρωπος ο 

λόγος είναι το πιο σηµαντικό, ενώ σε άλλες ικανότητες υστερεί απέναντι σε 

πολλά άλλα ζώα, όπως για παράδειγµα στην ταχύτητα και στη σωµατική ρώµη. 

Η δηµιουργία πόλεων οφείλεται στο γεγονός ότι ο άνθρωπος, µόνος αυτός, 

έχει την ικανότητα του λόγου. Αν δεν υπήρχε λόγος δε θα γινόταν αντιληπτό 

το ωφέλιµο και το βλαβερό…, δε θα υπήρχε συµµετοχή σ’ όλα αυτά, δε θα 

υπήρχε πόλη-κράτος, όπως δεν υπάρχει στα άλλα ζώα που δεν έχουν λόγο. 

   Στις έννοιες ωφέλιµο-βλαβερό, δίκαιο-άδικο, όµορφο-άσχηµο που 

αναφέρει ο Αριστοτέλης, συµπυκνώνονται όλα τα δηµιουργήµατα του 

πολιτισµού του ανθρώπου και άρα αφού όλα τα πολιτισµικά στοιχεία, αυτά 

δηλαδή που υπάρχουν µόνο στον οργανωµένο πολιτειακά βίο του ανθρώπου, 

έγιναν µε το λόγο, σ’ αυτόν στηρίζεται η δηµιουργία των πόλεων. 

Ο άνθρωπος µε το λόγο συλλαµβάνει και εκφράζει έννοιες ενδεικτικές 

κάποιων πολιτισµικών τοµέων. Τις έννοιες αυτές τις δίνει µε ζεύγη 

αντιθέτων, µε κυριότερα : ευχάριστο-δυσάρεστο, ωφέλιµο-βλαβερό, όµορφο-

άσχηµο, καλό-κακό, δίκαιο-άδικο, όσιο-ανόσιο. 

Η λέξη «λόγος» στην αρχαία ελληνική έχει διττή σηµασία : είναι η λογική 

σκέψη αλλά και η λαλιά – ο έναρθρος λόγος. Στο κείµενο χρησιµοποιείται και 

µε τις δυο σηµασίες µε το λογικό ο άνθρωπος αντιλαµβάνεται το ωφέλιµο και 

το βλαβερό, ενώ µε τον έναρθρο λόγο τα κάνει φανερά. 

Κατά τον Αριστοτέλη, στην τάξη της φύσης το όλο προηγείται από το 

µέρος. Με άλλα λόγια, η ύπαρξη του όλου δίνει νόηµα στην ύπαρξη του µέρους 

ή το όλο αποτελεί προϋπόθεση για την ύπαρξη του µέρους. 

Για να στηρίξει λογικά αυτή τη θέση του ο Αριστοτέλης ξεκινάει και πάλι 

από την εµπειρική παρατήρηση και φέρνει ως παράδειγµα το ανθρώπινο σώµα 

και τα µέλη του : αν πάψει να υπάρχει το σώµα, τότε το κάθε µέλος δε θα 

υπάρχει παρά µόνο στο όνοµα, θα είναι ανύπαρκτο λειτουργικά. ∆ηλαδή το 

µέρος υπάρχει όσο επιτελεί µια λειτουργία στο πλαίσιο του όλου. Αν όµως 

πάψει να επιτελεί αυτή τη λειτουργία, θα πάψει να είναι το χέρι – απλώς θα 

λέγεται χέρι – όπως ένα πέτρινο χέρι. Εποµένως το σώµα προηγείται από τα 

µέλη του. 

Το ίδιο συµβαίνει και µε τον άνθρωπο σε σχέση µε την πόλη-κράτος : κάθε 

άνθρωπος, µεµονωµένος, δεν είναι αυτάρκης και χωρίς την πόλη θα είναι ό,τι 

το χέρι χωρίς το σώµα : ανύπαρκτος. Αν ο άνθρωπος ήταν αυτάρκης, αν δεν 

είχε ανάγκη τους άλλους, δεν θα ήταν προορισµένος από τη φύση του να ζει 
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σε πόλη-κράτος δεν θα ήταν άνθρωπος παρά µόνο στο όνοµα –στην 

πραγµατικότητα θα ήταν ή ζώο ή θεός. Εποµένως η πόλη-κράτος αποτελεί 

προϋπόθεση για την ύπαρξη των µελών της, του κάθε επιµέρους ατόµου. 

Συλλογισµός : 
1η προκείµενη : η φύση δεν κάνει τίποτα χωρίς λόγο και αιτία. Κάθε 

δηµιούργηµα της είναι εφοδιασµένο µε τα απαραίτητα για να φτάσει στην 

τέλεια µορφή. 

2η προκείµενη : η φωνή στα άλλα ζώα χρησιµοποιείται για να εκφραστεί το 

ευχάριστο και το δυσάρεστο. 

3η προκείµενη : στον άνθρωπο επειδή επρόκειτο να ζήσει σε πολιτική 

κοινωνία έδωσε το Λόγο. 

Συµπέρασµα : άρα ο άνθρωπος είναι εκ φύσεως ζώον πολιτικόν. 

 

 

 

 

Ερµηνευτικές ερωτήσεις : 

1. ο Αριστοτέλης αναγνωρίζει και σε ορισµένα ζώα την ιδιότητα του 

πολιτικού (κοινωνικού) αλλά όχι µε την ίδια έννοια που δίνει στον όρο 

για τον άνθρωπο. Ποιο περιεχόµενο έχει η έννοια όταν αναφέρεται 

στον άνθρωπο; Ποια είναι η ειδοποιός διαφορά του ανθρώπου από τα 

αγελαία ζώα; 

2. ο Αριστοτέλης υποστηρίζει ότι η φύση δεν κάνει τίποτα 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 εννοιών που 

χρησιµοποιεί ο Αριστοτέλης στο κείµενο και µε βάση αυτά να 

εξηγήσετε ποια είναι η ειδοποιός διαφορά του «λόγου» από τη 

«φύση».  

Τα αντιθετικά ζεύγη των εννοιών είναι : λύπη – ευχαρίστηση, δυσάρεστο – 
ευχάριστο, τα οποία αναφέρονται στη φωνή των ζώων και τα ωφέλιµο – 
βλαβερό, καλό –κακό, δίκαιο – άδικο, τα οποία αναφέρονται στο λόγο των 

ανθρώπων. 

Είναι φανερή η κλιµάκωση από ένα κατώτερο, βιολογικό, επίπεδο προς 

ένα επίπεδο ανώτερο, ηθικό. Τα ζώα έχουν µια απλή φωνή για την ανάγκη 

της επιβίωσης. Ο Αριστοτέλης αναγνωρίζει σε µερικά ζώα µαθησιακές 

ικανότητες, αλλά οι δυνατότητες τους είναι περιορισµένες από τη φύση. 

Αντίθετα, ο λόγος του ανθρώπου είναι µια ικανότητα που του επιτρέπει να 

σκέφτεται και να δηµιουργεί πολιτισµό. Οι κατασκευαστικές ικανότητες, η 

αναζήτηση της γνώσης, η δηµιουργική περιέργεια, η µιµητική διάθεση είναι 

ικανότητες που πηγάζουν από το λόγο. Για το τελευταίο αντιθετικό ζεύγος 
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δίκαιο – άδικο, ο Αριστοτέλης δεχόταν ανεπιφύλακτα την παροιµιακή αρχή : 

ἐν διακιοσύνῃ συλλήβδην πᾶσ’ ἀρετή ἔνι . Η φωνή λοιπόν των ζώων είναι 

απλή και «κατ’ αἴσθησιν ἔκφρασις». Ο λόγος είναι η ικανότητα σκέψης, 

κατανόησης αφηρηµένων εννοιών και έκφρασης. 

4. «η συµµετοχή σε όλα αυτά είναι που κάνει την οικογένεια και την 

πόλη». Να συσχετίσετε τη θέση του Αριστοτέλη µε το νόµο του ∆ία 

στο µύθο του  Πρωταγόρα «τον µη δυνάµενον αἰδοῦς και δίκης 

µετέχειν κτείνειν ως νόσον τῆς πόλεως», την εξήγηση του «ὡς παντί 

προσῆκον ταύτης γε µετέχειν τῆς ἀρετῆς ἤ µη εἶναι πόλεις» και µε 

τη θέση του Ηράκλειτου (σχολικό βιβλίο σ. 101).   

   Οι θέσεις που πρέπει να συσχετιστούν είναι :   

Αριστοτέλης : η συµµετοχή σε όλα αυτά είναι που κάνει την οικογένεια και 

την πόλη. 

Ο νόµος του ∆ία στον Πρωταγόρα : αυτόν που είναι ανίκανος να κρατήσει 

το µερίδιο του στην αιδώ και τη δικαιοσύνη να τον σκοτώνουν ως αρρώστια 

της πόλης. 

Πρωταγόρας : γιατί όλοι πρέπει να έχουν µερίδιο σε αυτή την αρετή, αλλιώς 

δεν µπορούν να υπάρξουν οι πόλεις. 

Ηράκλειτος : ούτε ο ήλιος µπορεί να υπερβεί τα όρια µέσα στα οποία 

κινείται. 

 Ο άνθρωπος κατά τον Αριστοτέλη µε τη βοήθεια της λογικής του 

αναγνωρίζει σύστηµα αξιών και µ’ αυτόν τον τρόπο µπορεί να δηµιουργεί 

οικογένεια και πόλη. Η φύση προίκισε τον άνθρωπο µε την ικανότητα του 

λόγου. Με αυτή εκφράζει έννοιες όπως το ωφέλιµο και το βλαβερό, το δίκαιο 

και το άδικο, το όµορφο και το άσχηµο, το όσιο και ανόσιο κ.τ.λ. Οι έννοιες 

αυτές αποτελούν τους συνδετικούς κρίκους µε τους οποίους συνδέονται τα 

µέλη της πολιτικής κοινότητας. Οι άνθρωποι κατανοούν και εκφράζουν από 

κοινού αυτήν την αντίληψη και έτσι δηµιουργείται η οικογένεια και η πολιτεία. 

Στον Πρωταγόρα η συµµετοχή στην αιδώ και στη δίκη είναι όρος για την 

ύπαρξη της πόλης. Ο ∆ίας στο νόµο του σύµφωνα µε το µύθο του Πρωταγόρα 

προκειµένου οι άνθρωποι να συγκροτήσουν κοινωνίες και να µην αφανιστούν, 

τους έστειλε την αιδώ και τη δίκη σε όλους και µάλιστα διέταξε, όποιος δε 

συµµετέχει σ’ αυτές, να θανατώνεται και να θεωρείται αρρώστια της πόλης. 

Υπάρχει αντίθεση ανάµεσα στη σκέψη του Πρωταγόρα και του 

Αριστοτέλη. Για τους σοφιστές οι πολιτικές κοινωνίες ήταν προϊόν συµφωνίας 

ή σύµβασης. Η πολιτική κοινωνία εποµένως έρχεται σε αντίθεση µε τη φύση. 

Ο Αριστοτέλης, αντίθετα, πιστεύει ότι η τάση προς την πολιτική κοινωνία 

είναι µια φυσική, µια πρόβλεψη της φύσης, που προηγείται από τα επιµέρους 

άτοµα. 

Η θέση του Ηράκλειτου µας θέτει τον προβληµατισµό σχετικά µε τα όρια 

των ανθρώπινων πράξεων. Ούτε ο ήλιος λέει δεν µπορεί να ξεφύγει από τα 
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όρια του, την τροχιά του. Επιτελεί αυτό για το οποίο είναι προορισµένος από 

τη φύση. 

Το κοινό σηµείο της θέσης του Ηράκλειτου και του Αριστοτέλη είναι η 

αντίληψη ότι ο άνθρωπος είναι προορισµένος από τη φύση του να κάνει 

κάποιες ενέργειες. Ο ρόλος της φύσης είναι καθοριστικός για την πορεία του 

και την οργάνωση κοινωνιών. Αντίθετα, τη θέση της φύσης στον Πρωταγόρα 

παίρνει ο ∆ίας που καθορίζει και επιβάλλει πολιτική οργάνωση στους 

ανθρώπους δίνοντας τους την πολιτική αρετή. Σε αυτήν πρέπει να µετέχουν 

όλοι, διαφορετικά πρέπει να θανατώνονται. Γιατί, όπως προαναφέραµε, ο 

νόµος και όχι η φύση δηµιουργούν τις πόλεις. 

 

5. «ώρα όµως να προσθέσουµε…». Ποια είναι η θέση της πρότασης στη 

δοµή της επιχειρηµατολογίας του Αριστοτέλη; 

6. µε ποια επιχειρήµατα αποδεικνύει ο Αριστοτέλης α) ότι η πόλη ήρθε 

στην ύπαρξη «εκ φύσεως», β) ότι προηγείται από κάθε επιµέρους 

άτοµο; (βοηθητικό σελ. 269 &12 και 257 &1 και 271 &4) 
7. να εντοπίσετε τα σηµεία στα οποία φαίνεται η τελεολογική σκέψη του 

Αριστοτέλη και να τα εξηγήσετε µε λίγα λόγια. (βοηθητικό σελ. 270-
271 &2). 

8. πώς αντιλαµβάνεστε τη θέση του Αριστοτέλη ότι η πόλη προηγείται 

από την οικογένεια και από τον καθένα µας ως άτοµο; Συµφωνείτε µε 

τη θέση αυτή; (βοηθητικό σελ. 267-268 &9, σελ. 269 &12, 271 
&4). 

9. να συσχετίσετε τη θέση του Αριστοτέλη για την ύπαρξη της πόλης 

«εκ φύσεως» µε όσα υποστηρίζει ο Γλαύκωνας στην Πολιτεία (σχολ. 

βιβλίο σελ. 104).  

Ο Γλαύκωνας υποστήριξε ότι η δικαιοσύνη δεν είναι έµφυτο αγαθό στον 

άνθρωπο αλλά αποτέλεσµα κοινωνικών συµβάσεων.  Βέβαια, η άποψη αυτή 

του Γλαύκωνα είχε αρχικά διατυπωθεί από τον Θρασύµαχο, ο οποίος 

αντιπροσώπευε τους αριστοκρατικούς κύκλους της εποχής του. Πρόκειται 

λοιπόν για κίβδηλα, όχι γνήσια και αυθόρµητα δηµιουργήµατα του ανθρώπου 

και µάλιστα των πολλών και αδυνάτων που έχουν ωφελιµιστικά κίνητρα και 

αποβλέπουν στην προστασία τους από τις άδικες πρ΄σξεις των λίγων και 

ισχυρών σε βάρος τους. Οι αδύνατοι έχουν πείσει τους πολλούς ότι δεν 

πρέπει να διαπράττει κανείς άδικο. Έτσι, κατορθώνουν να µην αδικούνται από 

τους λίγους και ισχυρούς. Η δικαιοσύνη είναι ένα κοινωνικό συµβόλαιο που 

επιτάσσει ούτε να αδικεί κανείς  ούτε να αδικείται. Όποιος όµως θα 

µπορούσε να αδικεί χωρίς να τιµωρείται θα ήταν παράφρων, αν υιοθετούσε 

την άποψη του «µήτε ἀδικεῖν µήτε ἀδικεῖσθαι». Γενικά, όσοι ενστερνίζονται 

τέτοιες απόψεις σαν του Γλαύκωνα κατέληγαν στη διαπίστωση ότι φύσει 
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δίκαιο και φυσικοί νόµοι δεν υπάρχουνε όπως δεν υπάρχει και φυσική 

κοινωνία. 

 Αντίθετα µ’ αυτούς ο Αριστοτέλης υποστήριξε ότι η κοινωνία είναι µια 

φυσική οντότητα που προέκυψε από την κοινωνική ορµή του ανθρώπου και η 

οποία υπήρχε από πριν ως αυτάρκεια. Άρα όταν οι άνθρωποι δηµιούργησαν 

για πρώτη φορά πόλη, απλώς έκαναν πραγµατικότητα κάτι για το οποίο τους 

είχε ήδη προετοιµάσει η φύση. 

10. αφού διαβάσετε την άποψη του Περικλή για τη σχέση πολίτη-πόλης 

(σχολικό βιβλίο σ. 123 – Θουκ. ΙΙ, 60), να τη συσχετίσετε µε την 

υποχρέωση που αναθέτει ο Πλάτωνας στους φύλακες της Πολιτείας 

του (αλληγορία σπηλαίου σ. 121) και µε τις αντιλήψεις του Αριστοτέλη 

για το ίδιο θέµα. 

(Θουκυδίδης : «εγώ νοµίζω ότι µια πολιτεία εξυπηρετεί πιο πολύ το 
συµφέρον των πολιτών, αν στο σύνολό της βρίσκεται σε ακµή, παρά αν 
ευτυχεί σ’ αυτήν κάθε πολίτης, αλλά στο  σύνολό της η ίδια δυστυχεί. Γιατί 
όσο κι αν ευτυχεί ένας πολίτης στις ιδιωτικές του υποθέσεις, αν 
καταστρέφεται η πατρίδα, µαζί της ίδια χάνεται, ενώ αν δυστυχεί σε πατρίδα 
που ευηµερεί, έχει πολλές ελπίδες να σωθεί»). 

Οι απόψεις του Περικλή και του Πλάτωνα είναι παραπλήσιες. Η ατοµική 

ευτυχία δεν έχει νόηµα σε µια πόλη που δυστυχεί, τονίζει ο Περικλής. Οι 

άνθρωποι πρέπει να επιδιώκουν την ατοµική τους ευδαιµονία µέσα από την 

ευηµερία της πόλης. Γιατί, αν η πόλη χαθεί, τότε µαζί της θα χαθούν και τα 

άτοµα. Ο Πλάτωνας διατυπώνει σε αυτό το απόσπασµα το ιδεώδες της 

κοινωνικής αρµονίας, χάρη στο οποίο επιτυγχάνεται η ενότητα της ιδανικής 

πολιτείας. Τονίζει ότι προέχει η κοινωνική και πολιτική σταθερότητα, η οποία 

στηρίζεται στη βασική αρχή ότι δεν επιτρέπεται να ευτυχεί µόνο µια τάξη και 

οι άλλες να δυστυχούν. Η πολιτεία πρέπει να εξασφαλίζει την ευδαιµονία και 

στις τρεις τάξεις των πολιτών. Ο έντονος και επιτακτικός τόνος του 

πλατωνικού αποσπάσµατος µπορεί να οφείλεται, µεταξύ άλλων, αφενός στη 

σκληρή εµπειρία των πρώτων δέκα χρόνων του Πελ/κού πολέµου και 

αφετέρου στις γενικά αυστηρότερες και πιο ριζοσπαστικές απόψεις του 

Πλάτωνα για την πόλη ως τεχνητή πολιτική οντότητα. 

Ο Αριστοτέλης αποδεικνύει µε ακλόνητη επιχειρηµατολογία τη θέση ότι η 

πόλη είναι σηµαντικότερη από το άτοµο. Επειδή αξιολογικά και οντολογικά το 

όλον προηγείται του µέρους, η πόλη δηλαδή προηγείται των πολιτών, πιθανή 

καταστροφή του όλου φέρνει και καταστροφή του µέρους. Αν χαθεί η πόλη, 

καταστρέφονται και οι πολίτες. Αν όµως ευδαιµονεί –και µπορεί να το πετύχει 

αυτό µε την αυτάρκεια- τότε όλο το σύνολο των πολιτών ευτυχεί. 

Αν και τα κείµενα έχουν κάποια χρονική απόσταση µεταξύ τους, η ιδέα για 

την ευηµερία του ατόµου µόνο µέσα στην κοινωνία, παραµένει η ίδια. Αυτό 

δείχνει και το πόσο επηρέασε την ανθρώπινη σκέψη στην αρχαιότητα ο 
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θεσµός της πόλης-κράτους. Στα νεότερα χρόνια διατυπώθηκε πολύ καθαρά 

και ποιητικά από το Μακρυγιάννη : « είµαστε στο εµείς και όχι στο εγώ».  Αν 

σκεφτεί κανείς τη χρονική απόσταση που καλύπτουν τα κείµενα, γίνεται 

φανερό ότι αυτή η προτεραιότητα αποτελεί µια βασική σταθερά του ιστορικού 

και του φιλοσοφικού προβληµατισµού πάνω στην ιδέα της πολιτικής κοινωνίας 

για µια χρονική περίοδο που συµπίπτει µε τα χρόνια της ύστερης ακµής της 

ελληνικής πόλης, ως µορφή πολιτειακής οργάνωσης, όταν αυτή είχε ήδη 

αρχίσει να χάνει σταδιακά τα κύρια χαρακτηριστικά της και να µεταλλάσσεται 

σε µια κρατική µορφή που χαρακτηριζόταν από πιο χαλαρή πολιτική 

οργάνωση. 

11. «ο άνθρωπος που δεν µπορεί να ζει µε τους άλλους…η ζώο ή 

θεός» : να αναλύσετε τις θέσεις που διατυπώνονται στο χωρίο αυτό, 

προσθέτοντας δικά σας επιχειρήµατα (από την εµπειρία σας ή από την 

ιστορία). 

Ο Αριστοτέλης θεωρεί ότι ένας άνθρωπος που αισθάνεται ότι δεν του 

λείπει τίποτε και άρα µπορεί να ζει χωρίς να χρειάζεται κανέναν άλλο δίπλα 

του, θα είναι ή θεός ή ζώο. Θεός, γιατί οι θεοί δεν έχουν ανάγκες σαν αυτές 

των ανθρώπων, βιοποριστικές και πνευµατικές ή ζώο, δηλαδή άνθρωπος µε 

κατώτερη φύση. 

Οι άνθρωποι στη µακραίωνη ιστορία τους αγωνίζονται για την επιβίωση. 

Η κάλυψη των αναγκών τους δεν ήταν ποτέ εύκολη υπόθεση. Κανένας 

άνθρωπος δεν µπορεί να καλύψει όλες τις υλικές ανάγκες µόνος του. Όταν 

όµως είναι ενταγµένος σε οµάδες, η ικανοποίηση των αναγκών αυτών είναι 

συλλογική υπόθεση. Στις οργανωµένες και αναπτυγµένες κοινωνίες ο 

καταµερισµός της εργασίας είναι απαραίτητα προϋπόθεση για την κάλυψη των 

βιοτικών αναγκών. Η ασφάλεια επίσης εξασφαλίζεται αποτελεσµατικά µέσα 

στην οµάδα. Εκτός όµως από τις υλικές υπάρχουν και άλλες ανάγκες, όπως η 

συντροφικότητα, η επικοινωνία που µόνο µέσα στις κοινωνικές οµάδες 

ικανοποιούνται. Ο άνθρωπος είναι ένα ον µε λογική και µε συναισθήµατα. Η 

λογική τον διαφοροποιεί από τα ζώα. ∆εν µπορεί να ζήσει µόνος του γιατί 

έχει ανάγκη επικοινωνίας. 

Ο Μόγλης, ο ήρωας του Κίπλιγκ που έζησε µόνος του στο δάσος µαζί µε 

τα ζώα, δεν αναπτύχθηκε όπως ένας άνθρωπος που µεγαλώνει µέσα στην 

οικογένεια και την κοινωνία. ∆εν έµαθε να µιλά και ούτε µπόρεσε αργότερα, 

όταν ήρθε σε επαφή µε ανθρώπους, να µάθει να µιλά. Η νοηµοσύνη του δεν 

αναπτύχθηκε και η προσαρµογή του στην κοινωνία των ανθρώπων ήταν 

αδύνατη. 

Η µυθική κοινωνία των Κυκλώπων που ζούσαν δίχως νόµους αλλά χωρίς 

να αναφέρεται ρητά ως κοινωνία θηρίων, είναι µια χαρακτηριστική περίπτωση 

κοινωνίας που απέχει πολύ από την ανθρώπινη, όπως και η θηριώδης µορφή, 
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το µέγεθος και η δύναµη των Κυκλώπων απέχουν από τα ανθρώπινα 

χαρακτηριστικά. 

12. να δώσετε το περιεχόµενο της έννοιας της «αυτάρκειας» στον 

Αριστοτέλη µε βάση τις ενότητες 12 και 13. 

     
 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ  14Η 

( Α  2,  15 – 16 ) 

 

Χωρίς αρετή και δικαιοσύνη 

ο άνθρωπος είναι το αγριότερο ζώο 
 

Επισηµάνσεις : 

o η αρετή και η δικαιοσύνη είναι βασικές ιδιότητες του ανθρώπου ως 

µέλους της πολιτικής κοινωνίας και χωρίς αυτές ο άνθρωπος 

µεταβάλλεται στο πιο άγριο και ανόσιο ζώο. Η δικαιοσύνη είναι συστατικό 

στοιχείο της πόλης και συγκρατεί την τάξη στην πολιτική κοινωνία. 

 

Πραγµατολογικά σχόλια : 

Η αρετή και η δικαιοσύνη είναι βασικές ιδιότητες του ανθρώπου ως µέλους 

της πολιτικής κοινωνίας και χωρίς αυτές ο άνθρωπος µεταβάλλεται στο 

πιο άγριο και ανόσιο ζώο. Η δικαιοσύνη είναι συστατικό στοιχείο της πόλης 

και συγκρατεί την τάξη στην πολιτική κοινωνία. 

Συσχετισµός των απόψεων του Αριστοτέλη για τη δικαιοσύνη µε αυτές του 

Πλάτωνα στην «Πολιτεία», του Πρωταγόρα αλλά και γενικότερα µε την 

αρχαιοελληνική παράδοση, την οποία ακολουθεί ο Σταγειρίτης. 

«Κι εκείνος όµως που πρώτος τη συγκρότησε» : στο σηµείο αυτό θα 

πρέπει να προσέξει κανείς ότι ο Αριστοτέλης δεν αντιφάσκει µε την άποψη 

που διατύπωσε πριν στην ενότητα 12 και 13 ότι η πόλη υπάρχει φύσει, αφού 

µε αυτή δεν δηλώνεται χρονική προτεραιότητα της πόλης, αλλά δίνεται 

τελεολογική εξήγηση της γένεσης της πόλης (η πόλη εξηγείται από το τέλος 

της που είναι η αυτάρκεια ή το ευ ζην) και τονίζεται η συµφωνία της µε τη 

φύση του ανθρώπου. 

Η εξ αντιθέτου επιβεβαίωση της σηµασίας της δικαιοσύνης που 

χρησιµοποιεί ο φιλόσοφος για να ενισχύσει τη θέση του, κατανοείται εύκολα 

µε βάση τις εµπειρίες της κοινωνικής ζωής, τις ιστορικές γνώσεις. Η άποψη 

για τη σύµπραξη του ανθρώπου µε την τέχνη δε φαίνεται πειστική. Αυτό θα 

γίνει κατανοητό αν διαβάσουµε ολόκληρη τη φράση και παρακάτω τη 

συµπλήρωσή της «ο δε πρώτος συστήσας µεγίστων αγαθών αίτιος» όπου ο 
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Αριστοτέλης εξηγεί ότι αυτά είναι τα όπλα που έδωσε στον άνθρωπο ως 

ευεργέτης η φύση. 

«Γιατί» : µε όσα ακολουθούν αιτιολογείται η παραπάνω φράση (υπήρξε 

ένας από τους πιο µεγάλους ευεργέτες του ανθρώπου), όµως η αιτιολόγηση 

είναι αποµακρυσµένη από τον αιτιολογικό σύνδεσµο και είναι η φράση ο 
άνθρωπος γεννιέται εφοδιασµένος από τη φύση µε τα όπλα για να υπηρετήσει 
τη φρόνηση και την αρετή. Και στα Ηθικά Νικοµάχεια ο Αριστοτέλης 

αναφέρεται στο ίδιο θέµα, µε τη φράση ένας κακός άνθρωπος µπορεί να κάνει 
απείρως περισσότερα κακά από ένα θηρίο, ενώ την ίδια θέση διατυπώνει και 

ο Πλάτωνας στους νόµους λέγοντας ότι ο άνθρωπος γίνεται πιο άγριος από 

όλα τα ζώα της πλάσης, αν δεν πάρει σωστή αγωγή. Το ίδιο νόηµα έχει και η 

κατοπινή φράση των Ρωµαίων homo homini lupus. 

«Η τάση» : στις προηγούµενες διδακτικές ενότητες έγινε λόγος για την 

πόλη, που υπάρχει εκ φύσεως και αποτελεί ολοκληρωµένη µορφή 

συµβίωσης. Αυτής της µορφής η συνύπαρξη των ανθρώπων έχει ως 

κίνητρο, κατά τον Αριστοτέλη, όχι µόνο το συµφέρον αλλά κυρίως την 

επιθυµία να συµβιώσουν : οι άνθρωποι «ακόµα και αν δεν χρειάζονται ο 

ένας τη βοήθεια του άλλου, δεν επιθυµούν λιγότερο τη συµβίωσή τους. 

Όµως εκτός απ’ αυτό, και το κοινό συµφέρον τους κάνει να 

συγκεντρώνονται για πολιτική συµβίωση, αυτή καλυτερεύει τη ζωή του 

καθενός χωριστά. 

«Εφοδιασµένος µε όπλα» : τα όπλα µε τα οποία είναι εφοδιασµένος ο 

άνθρωπος από τη φύση είναι τα φυσικά του πάθη και κυρίως ο λόγος µε τα 

οποία πρέπει  να υπηρετείται η φρόνηση και η αρετή. 

∆ικαιοσύνη – αδικία 

Στο τέλος του αποσπάσµατος ο Αριστοτέλης διατυπώνει την άποψη ότι η 

δικαιοσύνη είναι συστατικό στοιχείο της πόλης και αυτό που συγκρατεί την 

τάξη στην πολιτική κοινωνία. Ο όρος δικαιοσύνη στα νέα ελληνικά έχει 

διάφορες σηµασιολογικές αποχρώσεις : 

1. το σύνολο των κανόνων που επιβάλλονται αναγκαστικά και ρυθµίζουν 

την οργάνωση του κράτους, τις σχέσεις των πολιτών µε το κράτος και 

µεταξύ τους. 

2. την τήρηση των αρχών του δικαίου από τα µέλη µιας κοινωνίας µε την 

ορθή εφαρµογή των γραπτών νόµων και µε το σεβασµό των άγραφων νόµων 

– την ιδιότητα ενός ανθρώπου να πράττει σύµφωνα µε τους γραπτούς ή 

άγραφους νόµους. 

3. το θεσµό της πολιτείας που έχει σκοπό την επιβολή των νόµων, όταν 

αυτοί παραβιάζονται και την τιµωρία αυτών που παρανοµούν, δηλαδή το 

νοµικό σύστηµα µε το οποίο ένα κράτος αποδίδει το δίκαιο. 
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4. την απόδοση στον καθένα  αυτού που του ανήκει ή του αξίζει, την 

αντιµετώπιση του σύµφωνα µε τους κανόνες οι οποίοι ρυθµίζουν την 

οργάνωση του κράτους και τις σχέσεις των πολιτών µε αυτό. 

5. το σύνολο των δικαστικών αρχών. 

Η δικαιοσύνη στο κείµενο νοείται ως αρετή, ως ιδιότητα ενός ανθρώπου να 

πράττει σύµφωνα µε τους γραπτούς ή άγραφους νόµους. Είναι η τήρηση 

των αρχών του δικαίου από τα µέλη µιας κοινωνίας, µε την ορθή εφαρµογή 

των γραπτών νόµων και το σεβασµό των άγραφων. Νοείται ακόµα και ως 

θεσµός της πολιτείας : το σύνολο δηλαδή των κανόνων που ρυθµίζουν την 

οργάνωση του κράτους, καθώς και τις σχέσεις των πολιτών προς αυτό και 

µεταξύ τους. 

Η δικαιοσύνη υπάρχει ανάµεσα σε ανθρώπους που οι µεταξύ τους σχέσεις 

ρυθµίζονται µε το νόµο και είναι η ιδιότητα µε την οποία το άτοµο ζει σε 

απόλυτη συµφωνία προς την κοινωνική ηθική της πόλης του. Έτσι, είναι µια 

κοινωνική αρετή, την οποία είναι ανάγκη να ακολουθούν όλες οι άλλες : όπου 

υπάρχει δικαιοσύνη υπάρχουν και όλες οι άλλες αρετές. 

Φαίνεται   καθαρά λοιπόν ότι η δικαιοσύνη είναι συστατικό στοιχείο της 

πολιτικής κοινότητας, αφού µε τους νόµους συγκρατεί την τάξη σ’ αυτήν. 

Όµως πριν από τη δικαιοσύνη ως συστατικό στοιχείο της πόλης ο 

Αριστοτέλης αναφέρει την αντίθετη έννοια, την αδικία, και τον άδικο (αυτόν 

που δεν έχει αρετή και παραβιάζει τον νόµο), υπογραµµίζοντας πόσο µεγάλο 

είναι το κακό που αυτός µπορεί να κάνει, αφού µάλιστα έχει τα όπλα µε τα 

οποία τον εφοδίασε η φύση για τον αντίθετο σκοπό : για να υπηρετήσει τη 

φρόνηση και την αρετή. Έτσι, µε µια συσσώρευση αρνητικών προσδιορισµών, η 

αδικία θεωρείται το πιο ανυπόφορο και το πιο ολέθριο πράγµα, ενώ ο δίχως 

αρετή άνθρωπος (ο άδικος) χαρακτηρίζεται ως το πιο ανόσιο ον (στις σχέσεις 

µε το θείο), το πιο άγριο (στις σχέσεις µε τους άλλους ανθρώπους) και το 

χειρότερο απ’ όλα τα όντα στις πιο χαρακτηριστικές ζωώδεις απολαύσεις 

(στις ερωτικές και σε εκείνες του φαγητού). 

 

 

 

 

 

Ερµηνευτικές ερωτήσεις : 

1. πώς εξηγεί ο Αριστοτέλης την τάση του ανθρώπου για ζωή στην 

κοινωνία; (βοηθητικό σελ. 276 & 1) 
2. στην προηγούµενη ενότητα είδαµε την άποψη του Αριστοτέλη για την 

ύπαρξη της πόλης εκ φύσεως. Εδώ  αναφέρεται σε εκείνον που 

«πρώτος τη συγκρότησε». Να δείξετε ότι δεν υπάρχει αντίφαση 

µεταξύ των δυο χωρίων.  
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Ο Αριστοτέλης δεν αντιφάσκει µε την άποψη που διατύπωσε πριν στις 

ενότητες 12 και 13 ότι η πόλη υπάρχει «φύσει», αφού µε αυτή την άποψη δεν 

δηλώνεται η χρονική προτεραιότητα της πόλης, αλλά δίνεται η τελεολογική 

εξήγηση της γένεσης της πόλης. Ο Αριστοτέλης δηλαδή θέλει να πει ότι, 

µπορεί η πόλη να είναι κάτι φυσικό, αυτό όµως δε σηµαίνει ότι η γένεση και η 

αύξησή της δεν προϋποθέτει τη σύµπραξη και τη συνδροµή του ανθρώπου. 

Άλλο πράγµα η φυσική ιδιότητα, η φυσικότητα της πόλης και άλλο η 

κατασκευή και η συγκρότησή της. Για το τελικό δηλαδή αποτέλεσµα είναι 

απαραίτητα δύο πράγµατα : η φύση και η τέχνη ή καλύτερα η συνεργασία 

φύσης και τέχνης. 

Έτσι οι δυο θέσεις είναι αλληλοσυµπληρούµενες µέσα στο τελεολογικό 

πλαίσιο εξέλιξης που έχει διαγράψει ο Αριστοτέλης για τον άνθρωπο και τις 

ανθρώπινες κοινωνίες. 

Ο φυσικός παράγοντας είναι αυτός που διέπει και καθορίζει κατ’ αρχήν 

την εξέλιξη των ανθρώπινων κοινωνιών µέσω της συνδροµής συγκεκριµένων 

συνθηκών. Η φύση όµως έχει ήδη προνοήσει να υπάρχουν αυτές για να 

εξυπηρετήσουν την εκπλήρωση του τέλους που έχει θέση µέσα σε καθένα 

από τα όντα της. (βοηθητικό σελ. 276-277 &2) 
3. ο φιλόσοφος στο κείµενο της προηγούµενης ενότητας θεωρούσε τον 

άνθρωπο το ανώτερο από όλα τα όντα. Εδώ θέτει έναν περιορισµό 

και αποδεικνύει την ορθότητά του. Ποιος είναι ο περιορισµός και ποια 

είναι η συλλογιστική πορεία που ακολουθεί ο Σταγειρίτης για την 

απόδειξη της θέσης του; 

Οντολογικά, ο άνθρωπος κρίνεται ως ανώτερο από όλα τα πλάσµατα, υπό 

την αναγκαία προϋπόθεση ότι φτάνει στην τελειότητά του, ότι εκπληρώνει τον 

τελικό σκοπό του µέσα στην κοινωνία της πόλεως. 

Ο άνθρωπος είναι το ανώτερο από όλα τα όντα, όταν χρησιµοποιεί τη 

λογική και ζει σύµφωνα µε τους νόµους και τη δικαιοσύνη. Ο Νόµος και η 

∆ικαιοσύνη εξασφαλίζει την τάξη και τον αµοιβαίο σεβασµό µεταξύ των 

µελών της κοινωνίας. Η υπακοή στους νόµους και η πίστη στην ιδέα της 

δικαιοσύνης είναι ο αναγκαίος περιορισµός που τίθεται από το φιλόσοφο. 

Όταν ο άνθρωπος δεν εφαρµόζει το νόµο και αδιαφορεί για τη δικαιοσύνη, 

επιστρέφει στην πρωτόγονη κατάσταση που κυριαρχούν τα πάθη και τα 

ένστικτα. 

Την ορθότητα αυτού του περιορισµού που θέτει την αποδεικνύει 

εξετάζοντας όλα όσα ακολουθούν, αν ο άνθρωπος δεν εφαρµόζει τους νόµους 

και δεν χρησιµοποιεί σωστά τα όπλα που διαθέτει για να υπηρετήσει µε αυτή 

τη φρόνηση και την αρετή. Αναπτύσσει τα επιχειρήµατα του εκ του αντιθέτου. 

Ο φυσικός προορισµός του ανθρώπου να είναι το ανώτερο ανάµεσα στα 

όντα εξαρτάται από τις επιλογές που κάνει χρησιµοποιώντας τα φυσικά του 

προτερήµατα. Αυτό σηµαίνει ότι ο φυσικός προορισµός του ανθρώπου δεν 
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εκπληρώνεται απαραίτητα ως αποτέλεσµα µιας µηχανιστικής ή αυτόµατης 

ακολουθίας, που υφίσταται ωστόσο δυνάµει από τη φύση. (βοηθητικό 
σελ.278 &4) 
4. ποια ήταν η σηµασία της δικαιοσύνης στην αρχαία πόλη; Στην 

απάντησή σας να αξιοποιήσετε τις γνώσεις από τα κείµενα της 

αρχαίας γραµµατείας που διδαχτήκατε και από την αρχαία ιστορία; 

Νοµίζετε ότι η δικαιοσύνη έχει την ίδια σηµασία στη σύγχρονη 

κοινωνία;  

Στην αρχαία πόλη η δικαιοσύνη είχε µεγάλη σηµασία και ιδιαίτερα σε 

αυτές που είχαν δηµοκρατικό πολίτευµα. Οι νόµοι αρχικά ήταν άγραφοι και τη 

δικαιοσύνη απέδιδαν οι άρχοντες, οι ευγενείς. Τον 7ο και 6ο αιώνα π.Χ 

επικράτησε το πολίτευµα της ολιγαρχίας. Τα πολιτικά και κοινωνικά 

προβλήµατα που είχαν αρχίσει νωρίτερα µε την αριστοκρατία έγιναν οξύτερα. 

Τότε άνδρες έµπειροι και σοφοί, οι νοµοθέτες, προσπάθησαν να τα επιλύσουν. 

Οι άγραφοι νόµοι  και το εθιµικό δίκαιο καταγράφεται προκειµένου να 

περιοριστούν οι αυθαιρεσίες των ευγενών. Οι νοµοθέτες αυτοί θέσπισαν και 

καινούριους νόµους. Η καταγραφή των πρώτων νόµων στην Αθήνα έγινε από 

το ∆ράκοντα (610π.Χ) για να προστατευθούν κυρίως οι αδύνατοι από τις 

αυθαιρεσίες των πλουσίων και των ισχυρών. Άλλος µεγάλος νοµοθέτης 

υπήρξε ο Σόλωνας (594π.Χ). στη Σπάρτη νόµους θέσπισε ο Λυκούργος. Η 

δικαιοσύνη αναπτύσσεται περισσότερο, καθώς τα πολιτεύµατα εξελίσσονται 

και εφαρµόζεται η δηµοκρατία. Στο πρώτο στάσιµο της Αντιγόνης του 

Σοφοκλή που αποτελεί ύµνο στη δύναµη, την τόλµη και την εφευρετικότητα 

του ανθρώπου στην β’ αντιστροφή ο Χορός αναφέρεται στους νόµους. 

Ολόκληρη εξάλλου η τραγωδία «Αντιγόνη» έχει ως βασικό της 

προβληµατισµό το θείο και ανθρώπινο δίκαιο. Στους  νόµους αναφέρονται 

πολλοί από τους ρήτορες. Το θέµα των νόµων απασχόλησε και τους αρχαίους 

φιλοσόφους και κυρίως τους σοφιστές, τον Πλάτωνα, το Σωκράτη και τον 

Αριστοτέλη. 

Το ακριβές περιεχόµενο της λέξης δικαιοσύνη στην αρχαία πόλη 

εξαρτιόταν από τις αρχές και τις αντιλήψεις του δικαίου που επικρατούσαν σε 

κάθε πόλη και, γι’ αυτό, µπορούσε να ποικίλλει ανάλογα µε τον τύπο της 

πολιτειακής οργάνωσης που χαρακτήριζε την κάθε πολιτική κοινωνία. 

Ως θεσµός µιας πόλεως, η δικαιοσύνη σήµαινε το σύνολο των γραπτών 

και άγραφων νόµων µε βάση τους οποίους κρινόταν ο δίκαιος και ο άδικος 

χαρακτήρας της κάθε πράξης. Επίσης σήµαινε την επικράτηση, την τήρηση ή 

την απόδοση του δικαίου  καθώς και την αντίστοιχη αρετή που αναφέρεται σ’ 

αυτή τη στάση απέναντι στις αρχές του δικαίου σε µια κοινωνία. 

Στον Αριστοτέλη η δικαιοσύνη νοείται ως βασική πολιτική αρετή και 

πολιτικό αγαθό, ως στοιχείο που σφυρηλατεί και εγγυάται τη συνοχή της 

πολιτικής κοινωνίας. 
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Στη σύγχρονη κοινωνία το σύνολο των σηµασιών που είχε η λέξη κατά 

την αρχαία Ελλάδα επιβιώνει. Επιπλέον, συνεκδοχικά σηµαίνει «το νοµικό 

σύστηµα εφαρµογής του δικαίου από ένα κράτος, τους συνακόλουθους 

θεσµούς και τους λειτουργούς του µέσα σ’ ένα κράτος.     

5. «ο άνθρωπος γεννιέται…αρετή» : να συσχετίσετε την άποψη αυτή µε 

τις αντίστοιχες θέσεις του φιλοσόφου για την αρετή στα Ηθικά 

Νικοµάχεια. 

Ο άνθρωπος γεννιέται από τη φύση µε όπλα για να υπηρετήσει τη 

φρόνηση και την αρετή. Εκτός από τα φυσικά του πάθη και τη δύναµη διαθέτει 

το λόγο που µπορεί να αποδειχθεί όπλο για να υπηρετηθεί η φρόνηση και η 

αρετή. Η αρετή εξάλλου είδαµε στα Ηθικά Νικοµάχεια διαφοροποιείται από τα 

πάθη της ψυχής και τις δυνάµεις, γιατί είναι έξη. Πάθη ονόµασε την επιθυµία, 

την οργή, το φόβο, το θάρρος, το φθόνο, τη χαρά, τη φιλία, το µίσος, τον 

πόθο, τη ζήλια, την ευσπλαχνία και γενικά όλα όσα ακολουθούνται από 

ευχαρίστηση ή λύπη. Τα πάθη είναι βιολογικές ιδιότητες που δεν 

χαρακτηρίζουν τον άνθρωπο ως καλό ή κακό. Για τις ιδιότητες αυτές –καλός 

ή κακός – αρχίζει ο λόγος από τη στιγµή που ο καθένας κρατά µια ορισµένη 

στάση απέναντι σ’ αυτά. Και η καλύτερη στάση είναι η µεσότητα, που 

προσδιορίζεται µε τη λογική και τη φρόνηση. Γενικά η αρετή είναι η µεσότητα, 

αποκτάται µε τη συνεχή και επίπονη άσκηση και οδηγεί τον άνθρωπο στην 

πραγµατοποίηση της φύσης του. 

Άρα η θέση του Αριστοτέλη στα Πολιτικά είναι σε συµφωνία και έρχεται 

να συµπληρώσει τα όσα αναπτύσσει στα Ηθικά Νικοµάχεια σε σχέση µε τις 

έννοιες της φρόνησης και της αρετής. 

6. ποιο νόηµα έχει ο χαρακτηρισµός «ανόσιος» που δίνει ο Αριστοτέλης 

στον χωρίς αρετή άνθρωπο; 

Ο άνθρωπος που δεν µετέχει της αρετής και δεν ζει σύµφωνα µε τη 

λογική, κυριαρχείται από τα πάθη και τις επιθυµίες. Αντί να εθίζεται στην 

αρετή, υιοθετεί τις ακρότητες της υπερβολής και της έλλειψης. Με αυτό τον 

τρόπο διαµορφώνει έναν τρόπο ζωής, ξένο προς τις έννοιες της δικαιοσύνης, 

του σεβασµού προς τους συνανθρώπους του και γενικά δεν υπακούει στις 

ηθικές επιταγές. Ζει ακόλαστα, παραδίδεται στις ηδονές χωρίς ηθικούς 

φραγµούς, χωρίς καµία αίσθηση του µέτρου. Είναι αλαζόνας, θρασύς και 

οργίλος, έχει ασυγκράτητη γλώσσα, εκµεταλλεύεται τους συνανθρώπους του 

για το δικό του όφελος, είναι αδιάντροπος. 

Ο Αριστοτέλης εδώ χρησιµοποιεί έναν όρο του οποίου η κυριολεκτική 

σηµασία αναφέρεται στην απουσία σεβασµού προς την έννοια του ιερού, του 

όσιου και του θείου. Το γεγονός όµως ότι τα συµφραζόµενα του κειµένου δεν 

έχουν θρησκευτικό ή θεολογικό χαρακτήρα καθιστά πιθανότερη εδώ τη 

µεταφορική χρήση της λέξης ανόσιος µε την έννοια ότι η χρήση από τον 

άνθρωπο των «όπλων» του για σκοπούς αντίθετους προς τη φρόνηση και την 
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αρετή έχει απόλυτα απαξιωτικό χαρακτήρα για το φυσικό προορισµό του 

ανθρώπου, για την κατάσταση της τελειότητας που καλείται να πραγµατώσει. 

Έτσι η µεταφορά αυτή προσδίδει στην έννοια της ηθικής ολοκλήρωσης του 

ανθρώπου µέσα στην πόλη αξία ανάλογη εκείνης που απολαµβάνουν οι 

θρησκευτικές ιδέες και τα θρησκευτικά δόγµατα µέσα στην ανθρώπινη 

κοινωνία. 

7. ο Αριστοτέλης στο έργο του Ηθικά Μεγάλα γράφει : «ὃταν γάρ τινα 

παντελῶς ἴδωµεν φαῦλον, οὐδ’ ἄνθρωπον φαµεν εἶναι ἀλλά θηρίον, 

ὡς οὖσαν τινά κακίαν θηριότητα (Β’, 5, 1, 2-4). Να αναλύσετε την 

άποψη που εκφράζει ο Αριστοτέλης στην ενότητα που διδαχτήκατε για 

τον δίχως αρετή άνθρωπο χρησιµοποιώντας το παραπάνω χωρίο. 

Ο Αριστοτέλης στα Ηθικά Μεγάλα επισηµαίνει : όταν δούµε κάποιον πολύ 

κακό, λέµε ότι δεν είναι άνθρωπος αλλά θηρίο, επειδή κατά τη γνώµη µας η 

κακία είναι αγριότητα. Το ίδιο τονίζει και στην ενότητα που εξετάζουµε. 

Όταν, δηλαδή ο άνθρωπος δεν ακολουθεί ζωή σύµφωνα µε τη λογική, 

καταντάει το πιο ανόσιο και το πιο άγριο ζώο, γιατί επικρατούν πια οι 

επιθυµίες και τα ένστικτα. Το άλογο στοιχείο της ψυχής στρέφει τον 

άνθρωπο στην ακολασία, την αναισχυντία, την ασωτία και την αδιαντροπιά. Ο 

άνθρωπος περιέρχεται στην κατάσταση του άγριου ζώου και γίνεται 

χειρότερος και από τα θηρία. 

8. να εξηγήσετε τη θέση που διατυπώνει ο Αριστοτέλης για τη 

δικαιοσύνη (στην ενότητα που διδαχτήκατε) µε επιχειρήµατα από το 

επόµενο χωρίο ΗΝ (1129 b 27-32) : «η τοιαύτη δικαιοσύνη είναι 

τελεία αρετή, όχι όµως καθ’ εαυτήν, αλλά εφόσον σχετίζεται προς 

άλλους…διό και αναφέροµεν την παροιµίαν : εις τη δικαιοσύνη 

συµπεριλαµβάνεται κάθε άλλη αρετή. Η δικαιοσύνη είναι τελειοτάτη 

αρετή…διότι ο κατέχων αυτήν δύναται ν’ ασκεί την αρετήν και ως 

προς τους άλλους». 

9. να εκθέσετε σε ένα µικρό δοκίµιο τα κοινά σηµεία και τις διαφορές 

Πρωταγόρα – σοφιστών – Πλάτωνα µε τις βασικές θέσεις του 

Αριστοτέλη, όπως τις συζητήσατε στις ενότητες 11 – 14. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  15Η 

( Γ 1, 1 – 2) 

 

Ο πολίτης είναι συστατικό στοιχείο της πόλης 
 

Μετάφραση : 

Για όποιον εξετάζει το σύστηµα διακυβέρνησης ποια είναι η φύση και ποια τα 

χαρακτηριστικά της κάθε επιµέρους πολιτείας το πρώτο θέµα για διερεύνηση 

είναι να δει τι είναι άραγε το κράτος. Γιατί σήµερα υπάρχουν διαφορετικές 

γνώµες πάνω σ’ αυτό το θέµα, άλλοι λένε ότι την τάδε συγκεκριµένη πράξη, 

το τάδε συγκεκριµένο πράγµα το έκανε η πόλις, άλλοι (λένε) ότι δεν το έκανε 

η πόλις, παρά µια συγκεκριµένη ολιγαρχική κυβέρνηση ή ένας συγκεκριµένος 

τύραννος. Βλέπουµε ότι όλη η δραστηριότητα του πολιτικού και του νοµοθέτη 

είναι για την «πόλη-κράτος», ενώ το πολίτευµα είναι ένας τρόπος οργάνωσης 

αυτών που κατοικούν στην «πόλη-κράτος». Επειδή όµως η «πόλη-κράτος» 

ανήκει στην κατηγορία των συνθέτων πραγµάτων, όπως όλα εκείνα τα 

σύνθετα πράγµατα που το καθένα τους είναι ένα «όλον» αποτελούµενο όµως 

από πολλά «µέρη», είναι φανερό  ότι πρώτα πρέπει να ψάξουµε να βρούµε τι 

είναι ο πολίτης. Εποµένως πρέπει να εξετάσουµε ποιον πρέπει να 

ονοµάζουµε πολίτη και ποια είναι η ουσία της έννοιας πολίτης. Για το 

περιεχόµενο της έννοιας «πολίτης» διατυπώνονται πολλές φορές 

διαφορετικές µεταξύ τους γνώµες. Γιατί δεν υπάρχει µια γενική συµφωνία για 

το περιεχόµενο λέξης πολίτης. Κάποιος ενώ είναι πολίτης σ’ ένα δηµοκρατικό 

πολίτευµα, πολλές φορές δεν είναι πολίτης σ’ ένα ολιγαρχικό πολίτευµα. 

 

Επισηµάνσεις : 

o στην ενότητα αυτή εξετάζεται το περιεχόµενο των εννοιών πολιτεία και 

πολίτης. 

o ο Αριστοτέλης µεταβαίνει από την εξέταση της πολιτείας στην πόλη και 

για τη µετάβαση αυτή δίνει τρεις εξηγήσεις που προκύπτουν από την 

εµπειρία (α. «ἀµφισβητοῦσιν…τύραννον», β. «τοῦ δε πολιτικοῦ…περί 

πόλιν», γ. «ἡ δε πολιτεία…ἔστι τάξις τις») 

o η µετάβαση από την πόλη στον πολίτη, στην οποία ακολουθεί αναλυτική 

συλλογιστική πορεία, εξηγείται από τη φύση της πόλης ως όλου, µέρος 

του οποίου είναι ο πολίτης. Επειδή ο ρόλος του είναι καθοριστικός για την 

πολιτική τάξη, πρέπει να αναζητηθούν τα χαρακτηριστικά του. 
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Πραγµατολογικά σχόλια : 
Ο Αριστοτέλης µεταβαίνει από την εξέταση της πολιτείας στην εξέταση 

της πόλης και από αυτήν στον πολίτη και προσδιορίζει τη µεταξύ τους 

σχέση. Για τη µετάβαση από την πολιτεία στην πόλη, ο Αριστοτέλης δίνει 

τρεις εξηγήσεις που προκύπτουν από την εµπειρία α) 

«αµφισβητούσιν…φάσκοντες την πόλιν», β) «του δε πολιτικού…περί πόλιν», 

γ) «η δε πολιτεία…εστί τάξις τις». Η έννοια της πολιτείας στη 

συγκεκριµένη ενότητα αφορά στο σύστηµα διακυβέρνησης που εφαρµόζεται 

σε µια κοινωνία. Η ερώτηση « τι ποτέ εστιν η πόλις » αναδεικνύει τον 

προβληµατισµό του Αριστοτέλη για το ποια είναι η πραγµατική φύση της 

πόλης. 

Η µετάβαση από την πόλη στον πολίτη, στην οποία ακολουθεί αναλυτική 

συλλογιστική πορεία, εξηγείται από τη φύση της πόλης ως όλου, µέρος του 

οποίου είναι ο πολίτης. Είναι όµως καθοριστικός ο ρόλος του για την πολιτική 

τάξη και εποµένως είναι ανάγκη να αναζητηθούν («δηλον ότι πρότερον ο 

πολίτης ζητητέος») τα χαρακτηριστικά του («ώστε τίνα χρή καλειν πολίτην 

και τις ο πολίτης εστί σκεπτέον»). 

Ο Αριστοτέλης ξεκινά το απόσπασµα θέλοντας να διερευνήσει την έννοια 

της πόλης-κράτους. Θέλει να ξεκαθαρίσει ποια είναι η ουσία της, ποιος έχει 

την ευθύνη των πολιτικών πράξεων και ιδιαίτερα  σε µη δηµοκρατικά 

καθεστώτα. Αν την ευθύνη την έχει το κράτος και γενικά ο λαός ή αν την 

έχουν µόνο αυτοί που είναι κάθε φορά φορείς της εξουσίας. Πρέπει επίσης 

να γίνει κατανοητός ο ρόλος του πολιτικού και του νοµοθέτη, ο τρόπος 

οργάνωσης όσων ζουν σε µια πόλη-κράτος, αλλά και τι είναι ο πολίτης. 

Η διευκρίνιση της έννοιας της «πόλης» είναι αναγκαία, γιατί υπάρχει 

διχογνωµία ως προς την ουσία του κράτους και πρέπει να διασαφηνιστεί αν 

την ευθύνη των πολιτικών πράξεων την έχει το κράτος ή οι φορείς της 

εξουσίας, ιδιαίτερα όταν αυτοί δεν αντιπροσωπεύουν το λαό ή την πλειοψηφία 

του. Κάτι ανάλογο συνέβη µε τους Θηβαίους όπως αναφέρεται στα 

ερµηνευτικά σχόλια του σχολικού βιβλίου. Στην ιστορική πορεία ενός λαού 

είναι ανάγκη να παίρνονται αποφάσεις και να γίνονται πράξεις σηµαντικές και 

καθοριστικές για το λαό. Όταν οι πράξεις γίνονται από κυβερνήσεις 

ολιγαρχικές ή από τυράννους, µερικοί ισχυρίζονται ότι την ευθύνη την έχει το 

κράτος. Άλλοι πάλι θεωρούν υπεύθυνη την εξουσία κυρίως όταν αυτή 

ασκείται χωρίς τη συναίνεση του λαού. Έτσι ενδεχόµενη αλλαγή του 

καθεστώτος µπορεί να σηµαίνει και αναθεώρηση ή ακύρωση κάποιων 

πράξεων των προηγούµενων κυβερνήσεων. 

Επίσης, είναι αναγκαία η διευκρίνιση της έννοιας της πόλης, γιατί µόνο 

έτσι θα κατανοήσουµε τον τρόπο δράσης ενός πολιτικού ή ενός νοµοθέτη στα 

πλαίσια του κράτους. Άλλωστε και ο ίδιος ο Αριστοτέλης στην ενότητα 3 

αναφέρει ότι σκοπός των νοµοθετών είναι να κάνουν τους πολίτες 
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ευτυχισµένους (αγαθούς). Ανάλογη είναι η δράση των πολιτικών στη 

σύγχρονη εποχή που συχνά επικαλούνται το λαό π.χ. «όλα για το λαό», «εν 

ονόµατι του λαού» για να δικαιολογήσουν τις ενέργειες και τις αποφάσεις 

τους, εννοώντας ότι κάθε ενέργεια τους αποβλέπει στο συµφέρον του 

πολιτικού συνόλου και εκφράζει τη βούληση του λαού, ο οποίος είναι πηγή της 

εξουσίας του. 

Ένας άλλος λόγος που επιβάλλει τη διευκρίνιση της έννοιας πόλη-κράτος 

είναι για να κατανοηθεί η οργάνωση του κράτους σε σχέση µε το πολίτευµα 

που κάθε φορά επικρατεί καθώς και σε σχέση µε την κατανοµή της πολιτικής 

δύναµης. 

Η λέξη «πόλις» είναι ένα όλο, που αποτελείται από διάφορα µέρη, ένα από 

τα οποία είναι ο πολίτης. Θα γνωρίσουµε, λοιπόν, το όλο αφού πρώτα 

γνωρίσουµε το µέρος. Βέβαι, για τον ορισµό της έννοιας πολίτης δεν υπάρχει 

συµφωνία, γιατί σε κάθε πολιτειακό καθεστώς ισχύουν άλλα κριτήρια, 

σύµφωνα µε τα οποία θεωρείται ή όχι κάποιος πολίτης π.χ. δηµοκρατία – 

ολιγαρχία. 

Ο Αριστοτέλης δίνει τον ορισµό της έννοιας «πόλις-κράτους» 

χρησιµοποιώντας την αναλυτική : αναλύει την έννοια στα συστατικά της, 

βρίσκει τα χαρακτηριστικά αυτών και συνθέτοντας τα έχει τον ορισµό της 

αρχικής έννοιας. 

Συλλογισµός : «πόλις εστίν τι των όλων» : γενικό που αποτελείται από 

µέρη «εκ πολλών µορίων» και η πόλη είναι «πλήθος τι πολιτών» : πριν δούµε 

τι είναι η πόλη πρέπει να ορίσουµε τον πολίτη. 

Στις ενότητες 11-14 όµως ο Αριστοτέλης για τη διερεύνηση της έννοιας 

«πόλις-κράτος» εφάρµοσε µια άλλη µέθοδο τη γενετική, προσπαθώντας να 

εξηγήσει πώς «γεννήθηκε η πόλις». 

Γενετική µέθοδος : 

1. πώς γεννήθηκε ένα ποίηµα (αφορµή – αιτία). 

2. πώς γεννήθηκε µια γλώσσα. 

Αναλυτική µέθοδος : 

1. στο ποίηµα εξετάζουµε τα επιµέρους γνωρίσµατα. 

2. στη γλώσσα εξετάζουµε τα επιµέρους στοιχεία, φθόγγους, συλλαβές 

κ.τ.λ. 

 

 

 

 

Ερµηνευτικές ερωτήσεις : 

1. ποιο είναι το θέµα του τρίτου βιβλίου των Πολιτικών; Να 

συµπεριλάβετε στην απάντησή σας το σχετικό χωρίο του 

κειµένου.(βοηθητικό σελ. 292 &1) 
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2. πώς ορίζει ο Αριστοτέλης την Πολιτεία στο κείµενο; 

Στο κείµενο η Πολιτεία ορίζεται ως εξής : πολιτεία είναι ο τρόπος 

διακυβέρνησης αυτών που ζουν σε µια  πόλη». Σε άλλο σηµείο των Πολιτικών 

λέει : «η πολιτεία είναι η τάξη που επικρατεί στις πόλεις και σχετίζεται µε τα 

αξιώµατα. Αυτή καθορίζει µε ποιο τρόπο κατανέµονται και ποιο είναι το 

κυρίαρχο στοιχείο και ποιος ο στόχος κάθε κοινωνίας». Σε άλλο χωρίο 

γράφει : « η πολιτεία είναι τρόπος ζωής της πόλης». 

Η έννοια πολιτεία του Αριστοτέλη δεν ταυτίζεται απόλυτα µε τη σύγχρονη 

έννοια του συντάγµατος. Οι αρχαίοι Έλληνες δεν είχαν κατά κανόνα γραπτά 

Συντάγµατα. Έτσι η Πολιτεία µοιάζει µε ένα σύγχρονο σύνταγµα µόνο στο 

µέτρο που προβλέπει ορισµένους θεσµούς και αξιώµατα, τα οποία 

λειτουργούν βάσει παγιωµένων διαδικασιών. Η έννοια της πολιτείας όµως δεν 

εξαντλείται στα προηγούµενα δεν αποτελεί µόνο το σύνταγµα, όπως αυτό 

αντικατοπτρίζεται στους θεσµούς του αλλά και την συνταγµατική 

πραγµατικότητα, τον τρόπο ζωής της πόλης. Η πολιτεία είναι επίσης έκφραση 

της κοινωνικής δοµής µιας πόλης.  

3. «τι πότε ἔστι ἡ πόλις» : ποιες απόψεις παραθέτει ο φιλόσοφος 

σχετικά µε το περιεχόµενο της έννοιας της πόλης; Να τις 

διατυπώσετε αναλυτικότερα και να γράψετε τα συµπεράσµατα που 

µπορούν να εξαχθούν. 

4. από ποιο σηµείο του κειµένου υποστηρίζεται ο τίτλος που δόθηκε στο 

απόσπασµα; 

5. ο άνθρωπος ως πολίτης κατά τον Αριστοτέλη, ασκεί εξουσία έναντι 

των άλλων. Να επισηµάνετε στο κείµενο σας το σηµείο στο οποίο 

διακρίνεται η θέση αυτή. 

Ο πολίτης ασκεί εξουσία. Αυτό φαίνεται στο τελευταίο µέρος της 

ενότητας στο σηµείο που επιχειρείται ορισµός της λέξης πολίτης. Ο τρόπος 

που ορίζεται δείχνει ότι το κριτήριο για τον πολίτη είναι η συµµετοχή του στα 

κοινά δρώµενα : «αυτός που είναι πολίτης σε ένα δηµοκρατικό πολίτευµα, 

συχνά δεν είναι πολίτης σε ένα ολιγαρχικό πολίτευµα» λέει ο Αριστοτέλης. 

Γιατί στα ολιγαρχικά πολιτεύµατα δεν υπάρχουν πολιτικά δικαιώµατα. Αυτά 

είναι θεσπισµένα και κατοχυρωµένα στις δηµοκρατίες. Αλλά τι σηµαίνει 

πολιτικό δικαίωµα; Η δυνατότητα συµµετοχής του πολίτη στα κοινά. Άρα, 

πολίτης είναι αυτός που έχει πολιτικά δικαιώµατα και συµµετέχει στα κοινά. 

6. πώς ορίζεται η σχέση πολίτη µε την πόλη στο κείµενο σας από τον 

Αριστοτέλη; Η σχέση που σκιαγραφείται από το φιλόσοφο κινείται 

αµφίδροµα ή όχι και γιατί; 

Η πόλη είναι σύνθετη οντότητα. Ο συλλογισµός είναι αναλογικός : όπως 

κάποιο πράγµα που παρουσιάζεται ως όλον ανήκει στην κατηγορία των 

σύνθετων πραγµάτων, έτσι και η πόλη που απαρτίζεται από τους πολίτες 

είναι σύνθετη οντότητα. 
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«Οι πολίτες είναι η πόλις-κράτος, αλλά ποιοι πολίτες; Τι είναι ένας 

πολίτης; Αυτό το ζήτηµα της συµµετοχής στην πολιτική κοινωνία είναι εξίσου 

σηµαντικό τόσο για το θεωρητικό ενός ιδεατού κράτους όσο και για εκείνο 

που βάζει τις βάσεις του πραγµατικού συντάγµατος. Ο Αριστοτέλης δίνει έναν 

εµπειρικό ορισµό : πολίτης είναι εκείνος που συµµετέχει στη δικαιοσύνη και 

στις δηµόσιες λειτουργίες» Sinclair. Η σχέση που σκιαγραφείται δεν είναι 

αµφίδροµη. Ο ορισµός της έννοιας πολίτης εξαρτάται από το πολίτευµα 

δηλαδή από τις ελευθερίες που έχει ο πολίτης και από τη δυνατότητα 

συµµετοχής στα κοινά. 

Ωστόσο, η σχέση αυτή κινείται αµφίδροµα, επειδή και ο ίδιος ο πολίτης 

υπόκειται µε τη σειρά του στις αποφάσεις ή τους νόµους της πόλεως, της 

κεντρικής πολιτικής εξουσίας, όπως αυτή εκφράζεται µέσα από τα όργανα και 

τους φορείς της, και µάλιστα, ακόµα και όταν ο ίδιος συµβαίνει να µην είναι 

σύµφωνος µε κάποιους από αυτούς τους νόµους ή τις αποφάσεις. 

7. γιατί ο Αριστοτέλης αναζητεί στην ενότητα αυτή ένα νέο ορισµό της 

πόλης, αφού την έχει ήδη ορίσει; Ποια είναι η διαφορά του διαφορά 

του ορισµού αυτού µε ό,τι προηγήθηκε (είτε ήταν ορισµοί, είτε 

διευκρινίσεις, συµπληρώσεις κ.τ.λ.) 

Στις ενότητες 11-14 ο Αριστοτέλης προσέγγισε γενετικά την πόλη, 

αναζήτησε τις συνθήκες και τις διαδικασίες από τις οποίες δηµιουργήθηκε. 

Όσες λοιπόν απόπειρες ορισµού, διευκρίνησης ή συµπλήρωσης της έννοιας 

της πόλης έγιναν σ’ αυτές τις ενότητες φαίνεται να προσπαθούν να 

απαντήσουν στο ερώτηµα : «πώς γεννήθηκε η πόλις…;». 

Στην ενότητα 15 ο Αριστοτέλης καταλήγει να αναζητά το περιεχόµενο της 

έννοιας της πόλεως, ως αποτέλεσµα της αρχικής διερεύνησης της έννοιας 

της πολιτείας, προκειµένου η πρώτη να χρησιµεύσει για τον ορισµό της 

δεύτερης. 

Ακόµη, η πόλις εδώ προσεγγίζεται µέσω της αναλυτικής µεθόδου, δηλαδή 

ως ολοκληρωµένο λειτουργικό σύστηµα που αναλύεται στα συστατικά του 

στοιχεία. Ο στόχος αυτής της προσπάθειας είναι, αφού γίνει κατανοητή η 

ουσία και η λειτουργία των συστατικών αυτών στοιχείων της πόλεως, να 

δοθεί ένας ορισµός που θα στηρίζεται στην κατανόηση αυτών των στοιχείων. 

∆ιερευνά λοιπόν τις επιµέρους έννοιες κράτος, πολίτευµα, πολίτης για 
να φτάσει στην ουσία και στα χαρακτηριστικά της πόλης.   

 
 

8. ο Αριστοτέλης προκειµένου να εξετάσει την ουσία και τις ειδικές 

διαφορές των ποικίλων µορφών του πολιτικού βίου θεωρεί αναγκαίο 

να διευκρινίσει τα εννοιολογικά εργαλεία (τις έννοιες) που θα 

χρησιµοποιήσει. Α) ποιες έννοιες διευκρινίζει στην ενότητα αυτή; 

Ποιες αµφισβητήσεις διατυπώνονται στην εποχή του γι’ αυτές; Πού 
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νοµίζετε ότι οφείλονταν οι αµφισβητήσεις και πόσο µπορεί να 

απασχολούν παρόµοια θέµατα τη σύγχρονη κοινωνία; 

9. ο Αριστοτέλης µε τις πρώτες του διατυπώνει ένα ζήτηµα : «τις 

ἐκάστη τῶν πολιτειῶν ξαί ποία τις». Εκτιµάτε ότι αυτό αποτελεί µια 

µόνο θεωρητική αναζήτηση του φιλοσόφου ή ότι είχε για εκείνον αλλά 

και για µας ιδιαίτερο πρακτικό ενδιαφέρον; Να παρουσιάσετε 

τεκµηριωµένα τις απόψεις σας. 

Η φράση ποια είναι η φύση και τα χαρακτηριστικά της επιµέρους 

πολιτείας (του κάθε επιµέρους τρόπου διακυβέρνησης) δεν αποτελεί µόνο 

θεωρητική αναζήτηση του φιλοσόφου, γιατί στις ανθρώπινες κοινωνίες το 

πολίτευµα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της ζωής των πολιτών. Ο τρόπος 

διακυβέρνησης της πολιτείας αναλυτικότερα συνδέεται : α) µε την άσκηση της 

εξουσίας και την κατανοµή της πολιτικής δύναµης, β) µε τα ατοµικά και 

πολιτικά δικαιώµατα, γ) µε την ελευθερία έκφρασης και διακίνησης ιδεών, δ) 

µε την επίλυση καθηµερινών πρακτικών προβληµάτων. Όπως είναι φυσικό το 

πολίτευµα πάντοτε, εποµένως και σήµερα, αποτελεί βασικό παράγοντα 

ειρήνης, ασφάλειας, οµόνοιας, προόδου και ευηµερίας των πολιτών. 

10. να αναλύσετε µε συντοµία το ακόλουθο χωρίο του Αριστοτέλη από 

την ενότητα : «νῦν γάρ ἀµφισβητοῦσιν, οἱ µέν φάσκοντες την πόλιν 

πεπραχέναι την πρᾶξιν, οἱ δ’ οὐ την πόλιν ἀλλά την ὀλιγαρχίαν, ἤ 

τον τύραννον» µε σκοπό να περιγράψετε ποια νοοτροπία αποκαλύπτει 

και αν αυτή ισχύει και σήµερα. 

11. ο πόλος του πολίτη σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη προσδιορίζεται µε 

διαφορετικό τρόπο σε κάθε πολίτευµα. Να αναλύσετε τη θέση αυτή 

αντλώντας παραδείγµατα από την προσωπική σας εµπειρία (τις 

εφηµερίδες που διαβάσατε, τις ειδήσεις που ακούσατε, την ελληνική 

ιστορία που διδαχτήκατε). 

 

 

Λεξιλογικές ερωτήσεις : 

1. να υπογραµµίσετε από τις επόµενες λέξεις ή φράσεις εκείνες που 

αποδίδουν τη σηµασία της πολιτείας, α) όπως την ορίζει ο 

Αριστοτέλης, β) όπως την χρησιµοποιούµε σήµερα : πολίτευµα, 

πολιτική µέριµνα, εξουσία, πολιτική τάξη, κοινωνική οµοιογένεια, 

πόλη. 

2. «τάξις» : α) να δώσετε τη σηµασία της λέξης κατά τον Αριστοτέλη 

και να γράψετε παραδείγµατα µε τις σηµασίες που έχει σήµερα, β) να 

συνθέσετε τη λέξη µε τις προθέσεις που ακολουθούν και να 

σχηµατίσετε µε τις σύνθετες λέξεις ονοµατικά σύνολα : κατά, ανά, 

διά, εν, παρά, από, µετά. 
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3. να γράψετε τα ρήµατα και τους ρηµατικούς τύπους του κείµενου που 

δηλώνουν αντίληψη, έρευνα / εξέταση, ισχυρισµό, συµφωνία, 

διαφωνία και να δώσετε ένα συνώνυµο ή αντώνυµο καθενός στα 

αρχαία ελληνικά. 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ  16Η 

(Γ 1,  3 – 4 / 6 / 12 ) 

 

Ο πολίτης ορίζεται από τη συµµετοχή 

στην πολιτική και δικαστική εξουσία 

 
Μετάφραση : 

Ο πολίτης δεν είναι πολίτης µε κριτήριο ότι είναι εγκαταστηµένος σε ένα 

συγκεκριµένο τόπο (γιατί και οι µέτοικοι και οι δούλοι µοιράζονται ένα κοινό 

τόπο), ούτε αυτοί που (απ’ όλα τα πολιτικά δικαιώµατα) έχουν µόνο το 

δικαιώµατα να εµφανίζονται στο δικαστήριο και ως εναγόµενοι και ως 

ενάγοντες (γιατί αυτό υπάρχει και σ’ αυτούς που – µολονότι πολίτες άλλων 

πόλεων – έχουν το δικαίωµα αυτό χάρη σε ειδικές συµφωνίες – των πόλεων 

τους µε τη συγκεκριµένη πόλη - ). …  Με την ακριβέστερη σηµασία της λέξης 

τίποτα δεν ορίζει τόσο τον πολίτη όσο η συµµετοχή στις δικαστικές 

λειτουργίες και τα αξιώµατα…. . Απ’ αυτά είναι φανερό, ποιος λοιπόν, είναι ο 

πολίτης. Αυτός που έχει τη δυνατότητα να συµµετέχει στην πολιτική και 

δικαστική εξουσία, λέµε πια ότι είναι πολίτης της συγκεκριµένης πόλης. Από 

την άλλη, πόλη είναι, για να το πούµε µε τον πιο αυστηρό τρόπο, το σύνολο 

από τέτοια άτοµα, που είναι αρκετό, ώστε να εξασφαλίζεται η αυτάρκεια της 

ζωής τους.      

 

Επισηµάνσεις : 

o Ο Αριστοτέλης αποκλείει από τον ορισµό του πολίτη τα κριτήρια που δεν 

θεωρεί ικανοποιητικά 

o Υποστηρίζει ότι η ιδιότητα του πολίτη οριοθετείται από τη συµµετοχή του 

στη βουλευτική και δικαστική αρχή που ισοδυναµεί µε τη συµµετοχή στο 

σύνολο σχεδόν των λειτουργιών της πόλης 

o Ότι, εποµένως πόλις είναι το σύνολο που αποτελείται από ενεργούς, 

συµµετέχοντες στα κοινά, πολίτες. 
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Πραγµατολογικά σχόλια 

Ο Αριστοτέλης αποκλείει από τον ορισµό του πολίτη στοιχεία που δεν 

θεωρεί ικανοποιητικά (ου τω οικειν, ουδ’ οι των δικαίων µετέχοντες). 
Υποστηρίζει ότι η ιδιότητα του πολίτη οριοθετείται από τη συµµετοχή του στη 

βουλευτική και στη δικαστική αρχή που ισοδυναµεί µε τη συµµετοχή του στο 

σύνολο σχεδόν των λειτουργιών της πόλης και ότι εποµένως «πόλις» είναι το 

σύνολο που αποτελείται από ενεργούς, συµµετέχοντες στα κοινά, πολίτες. 

«Ου τω οικειν που πολίτης εστίν» : ο ορισµός του πολίτη δε συνδέεται µε 

τον τρόπο κατοικίας του, αφού στην ίδια πόλη µένουν οι ελεύθεροι, οι 

µέτοικοι και οι δούλοι χωρίς όµως να είναι όλοι πολίτες. 

«Ουδ’ οι των δικαίων µετέχοντες» : η εµφάνιση στο δικαστήριο ως 

κατήγορος ή ως κατηγορούµενος δεν οριοθετεί την έννοια του πολίτη, αφού 

αυτό το δικαίωµα το απολαµβάνουν και οι πολίτες άλλων πόλεων µε ειδικές 

συµφωνίες ανάµεσα στις δυο πόλεις. 

Στο κείµενο που παραλείπεται ο Αριστοτέλης αποκλείει την έννοια του 

πολίτη από τα παιδιά και από τους γέροντες. 

«Οι των δικαίων µετέχοντες» : είναι δύσκολη η κατανόηση και η 

µετάφραση της πρότασης. Αν υπήρχε κόµµα µετά το «µετέχοντες» αυτό θα 

σήµαινε ότι τα άτοµα για το οποία γίνεται λόγος θα είχαν όλα τα δικαιώµατα 

και η «επεξήγηση» που θα ακολουθούσε θα σήµαινε ότι όλα και όλα τα 

δικαιώµατα είναι η εµφάνιση κάποιου στο δικαστήριο και τότε το «ούτως» θα 

ήταν περιττό. Χωρίς το κόµµα όµως η γενική «των δικαίων» είναι : 

α)αντικείµενο της µετοχής και β)γενική διαιρετική. 

Αφού ανέλυσε ποιος δεν είναι πολίτης, ο Αριστοτέλης καθορίζει τον 

«πολίτη» µε βάση δυο χαρακτηριστικά του γνωρίσµατα : 

Α) «µετέχειν κρίσεως» : συµµετοχή στη δικαστική λειτουργία, ως µέλος 

του δικαστηρίου. 

Β) «µετέχειν αρχης» : αυτός που συµµετέχει στη διοίκηση του κράτους και 

στην άσκηση της εξουσίας. 

Το συµπέρασµα που προκύπτει είναι ότι πολίτης είναι αυτός που 

συµµετέχει στο πολίτευµα. 

Μια και όρισε, λοιπόν, την έννοια του πολίτη µπορεί να ορίσει και αυτήν 

της «πόλις», η οποία είναι ένα σύνολο ατόµων που µπορούν να συµµετέχουν 

στην πολιτική και στη δικαστική εξουσία, και είναι αρκετά και ικανά για να 

εξασφαλίσουν τα πάντα στο κοινό. 

Μια πόλη-κράτος του 4ου αιώνα έχει συνδέσει στενά την ύπαρξη της µε 

την ύπαρξη του πολίτη, και έχει αναγνωρίσει την αξία που έχει γι’ αυτήν η 

δραστήρια παρουσία του. Επίσης, η πόλις έχει αναγνωρίσει την ωριµότητα και 

την ορθότητα των δικαστικών αποφάσεων που στηρίζονται στην κρίση των 

πολιτών. Η λογική συνέπεια των θέσεων αυτών είναι ότι η έννοια του δικαίου 

που στηρίζεται στην κρίση των πολιτών είναι αυτή που εκφράζει την ίδια 
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έννοια του δικαίου στην πόλιν, χωρίς να χρειάζεται να επικαλεστεί κανείς 

δικαιικές αρχές που είτε είναι υπερβατικές είτε ξεπερνούν την ικανότητα του 

πολίτη να τις συλλάβει ή να τις εφαρµόσει στη λήψη δικαστικών αποφάσεων. 

Αυτή η στάση φανερώνει ένα επίπεδο πολιτισµού το οποίο διέπεται από τα 

εξής χαρακτηριστικά της πολιτικής κοινωνίας : τις αξίες της δηµοκρατίας και 

της αντιπροσωπευτικότητας στη διαχείριση της εξουσίας και, ειδικά, της 

δικαστικής εξουσίας. Την εµπιστοσύνη στην αντίληψη και στην έλλογη 

ικανότητα του πολίτη κατά τη διαδικασία ορισµού και εφαρµογής της έννοιας 

του δικαίου στην πόλη. 

Η υποκειµενική αντίληψη είναι ότι οι δικαστικές αποφάσεις, τα 

αποτελέσµατα από την εφαρµογή της δικαστικής λειτουργίας, δεν υπάρχουν 

ερήµην του πολίτη ούτε ο ρόλος του σ’ αυτά είναι ενός απλού διεκπεραιωτή 

αλλά αφορούν άµεσα και ουσιαστικά τον ίδιο και τις συνθήκες του βίου του. 

Η καλλιέργεια του αισθήµατος ασφάλειας στους πολίτες της κλασικής 

Αθήνας από την ύπαρξη και την εφαρµογή κανόνων δικαίου που διασφάλιζαν 

τις εµπορικές συναλλαγές δηµιουργούσε τις προϋποθέσεις για την εµπέδωση 

συγκεκριµένων αξιών και αρχών στη συνείδησή τους. Τέτοιες ήταν κατ’ αρχάς 

η πίστη στο θεσµό της πόλεως, στην ανάγκη ύπαρξής της και στα αγαθά που 

µπορεί να προσφέρει στους πολίτες της. Έπειτα στην ιδέα της δικαιοσύνης 

γενικά και, ειδικά, όσον αφορά το σεβασµό της αρχής της ιδιοκτησίας. 

∆εν πρέπει κανείς να παραλείψει το πόσο ευεργετικές θα ήταν αυτές οι 

συνθήκες δικαίου που χαρακτήριζαν την εµπορική ζωή της κλασικής Αθήνας 

στην ενθάρρυνση και την παραγωγή της οικονοµικής και εµπορικής 

δραστηριότητας. Ας µην ξεχνάµε ότι η Αθήνα ήταν την εποχή εκείνη ένας 

από τους βασικότερους προορισµούς των χερσαίων αλλά κυρίως των 

θαλάσσιων εµπορικών ταξιδιών στη Μεσόγειο. Γι’ αυτό είναι εύλογο ότι η 

άνθηση του κλάδου εµπορίου, δηλαδή η παραγωγή πλούτου από αυτόν για τον 

πολίτη και την πόλη δεν θα µπορούσε παρά να επηρεάζεται θετικά από το 

περιβάλλον αξιοπιστίας και σταθερότητας που αφορούσε τις οικονοµικές 

συναλλαγές. Η αξία, λοιπόν, του κοσµοπολιτισµού και η στάση ζωής που 

ευνοούσε την ελευθερία σε οικονοµικό, ιδεολογικό, κοινωνικό ή και πολιτικό 

επίπεδο είναι στοιχεία που µαρτυρούνται από γραµµατειακές πηγές της 

εποχής εκείνης π.χ. Θουκυδίδης ότι όντως χαρακτήριζαν τη ζωή της 

κλασικής Αθήνας και βέβαια των πολιτών της. 

 

 

 

 

Ερµηνευτικές ερωτήσεις : 

1. ο Αριστοτέλης προσδιορίζει µε σαφήνεια τα κριτήρια σύµφωνα µε τα 

οποία µπορούσε κάποιος να αποκαλείται πολίτης. Ποια είναι αυτά; 
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2. ποιοι (ποιες κοινωνικές οµάδες) δεν είναι πολίτες σύµφωνα µε τον 

Αριστοτέλη και µε ποια κριτήρια αποκλείονται, αν και µετέχουν στην 

οικονοµική και κοινωνική ζωή της πόλης-κράτους; Γιατί τα κριτήρια 

µε τα οποία θα µπορούσε κάποιος να τους θεωρήσει πολίτες δεν είναι 

ικανοποιητικά κατά τον φιλόσοφο; 

3. «πολίτης δ’ ἀπλῶς ἀρχῆς» : να συσχετίσετε το χωρίο µε τον ορισµό 

της πολιτείας και της πόλεως από τις προηγούµενες ενότητες µε 

σκοπό να αναζητήσετε τη σχέση πόλης, πολίτη και πολιτείας, ώστε να 

δείξετε πώς προκύπτει από αυτή τη σχέση ο ορισµός του πολίτη. 

Η πόλη αποτελεί την ολοκλήρωση του εξελικτικού κύκλου. Είναι το τέλος 

των δυο µορφών κοινωνίας, της οικογένειας και του χωριού, µε την έννοια ότι 

ικανοποιεί όλες τις ανάγκες του ανθρώπου, ότι πετυχαίνει την ύψιστη 

αυτάρκεια που εξασφαλίζει την ευτυχισµένη ζωή. Ανήκει σε εκείνα τα 

πράγµατα που υπάρχουν από τη φύση. 

Πολιτεία είναι η τάξη που επικρατεί στις πόλεις και σχετίζεται µε τα 

αξιώµατα. Αυτή καθορίζει µε ποιο τρόπο κατανέµονται και ποιο είναι το 

κυρίαρχο στοιχείο και ποιος ο στόχος της κάθε κοινωνίας. Είναι το πολίτευµα 

της, το βασικό σύστηµα διακυβέρνησής της.  

Το κάθε πολίτευµα λοιπόν σχετίζεται µε τον τρόπο κατανοµής της 

πολιτικής δύναµης – εξουσίας µεταξύ των πολιτών, ξεκαθαρίζει τα θέµατα 

της νοµιµότητας της εξουσίας και της πολιτικής ευθύνης και καθορίζει γενικά 

το πλαίσιο µέσα στο οποίο θα κινείται ο πολίτης µιας πόλης που, όπως 

προαναφέραµε, δηµιουργείται για να οδηγήσει τους πολίτες στην ευδαιµονία. 

Λογικό επακόλουθο, λοιπόν, είναι ο πολίτης µέσα σ’ αυτή την πόλη να έχει 

συµµετοχή στις αποφάσεις και στη δικαστική εξουσία, γιατί η δικαιοσύνη είναι 

αυτή που συνέχει τις κοινωνίες. Ο ρόλος του πολίτη µέσα σ’ αυτό το πλαίσιο 

είναι ουσιαστικός. Με άλλα λόγια το οικοδόµηµα και οι λειτουργίες της πόλης 

στηρίζονται στην ενεργητική παρουσία και συµµετοχή του πολίτη και 

εξαρτώνται καθοριστικά από την ικανότητά του να χρησιµοποιεί το λόγο του 

θέτοντας τον στην υπηρεσία της πόλεως µέσα από διαδικασίες λήψης 

πολιτικών και δικαστικών αποφάσεων. 

4. γιατί  µια πόλη-κράτος του 4ου αιώνα θεωρεί απαραίτητη τη 

συµµετοχή του πολίτη στη δικαστική εξουσία; Τι φανερώνει, κατά τη 

γνώµη σας, η θέση αυτή για το επίπεδο του πολιτισµού; (βοηθητικό 
σελ. 316 &5 και σελ. 312 &4) 

5. να συγκρίνετε τον ορισµό της πόλεως που δίνεται στην ενότητα αυτή 

µε όσους έχουν δοθεί στις προηγούµενες και να συνθέσετε ένα 

κείµενο, όπου θα αναλύσετε τι είναι πόλις σύµφωνα µε τον 

Αριστοτέλη. (βοηθητικό σελ. 315 &4) 
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6. ποια είναι η γνώµη σας για την πολιτεία (πολίτευµα), όπου ο πολίτης 

έχει το δικαίωµα να απευθύνεται στη δικαστική αρχή για να 

δικαιωθεί;   

Σε µια δηµοκρατική κοινωνία οι πολίτες έχουν δικαιώµατα και 

υποχρεώσεις. Αυτά καθορίζονται µε νόµους και η πολιτεία πρέπει να 

επιβλέπει για την τήρησή τους. Οι νόµοι γενικότερα ρυθµίζουν τις σχέσεις 

µεταξύ των πολιτών και µεταξύ των πολιτών και του κράτους. Τα 

συµφέροντα όµως των ανθρώπων οδηγούν στην παραβίαση των νόµων. 

Πολλοί άνθρωποι αδικούν τους άλλους, ιδίως όταν αισθάνονται ότι µπορεί για 

την πράξη τους να µείνουν ατιµώρητοι. Γι’ αυτό το λόγο όλοι οι πολίτες 

πρέπει να είναι ίσοι απέναντι στο νόµο. Τότε το δίκαιο πρέπει να αποδίδεται 

από ανεξάρτητη και αµερόληπτη δικαιοσύνη. Μέσα σε µια πόλη πρέπει να 

εξυπηρετούνται τα συµφέροντα όλων των πολιτών και όλοι να αισθάνονται 

ασφαλείς, να είναι ήρεµοι, απερίσπαστοι στην εργασία τους, ώστε να 

προκόβουν και να ευτυχούν. Η πολιτεία που ενδιαφέρεται για όλους τους 

πολίτες και όχι για τους λίγους, που ανάγει τη δικαιοσύνη ως υπέρτατη αξία 

και την αποδίδει µε πνεύµα µετριοπάθειας, είναι η δηµοκρατία. ∆ηµοκρατία 

χωρίς αµερόληπτη και ανεξάρτητη δικαιοσύνη δεν υπάρχει. 

7. ποιες αρχές ή αξίες καλλιεργούνται στην προσωπικότητα του πολίτη 

της κλασικής Αθήνας, όταν αυτός µπορεί να επιλύσει τα οικονοµικά 

του προβλήµατα µε κανόνες δικαίου που διασφαλίζουν τις εµπορικές 

συναλλαγές;  

Καλλιεργείται η αρχή του σεβασµού της προσωπικότητας των άλλων. Μια 

διαφορά λύνεται στα δικαστήρια µε λογικό και ειρηνικό τρόπο. Έτσι, 

αποφεύγονται οι αντιδικίες, τα µίση, οι προσωπικές εµπάθειες που οδηγούν 

πολλές φορές σε κοινωνικές αναστατώσεις και συγκρούσεις. Αποφεύγεται, 

επίσης, η εκµετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Όποιος αδικείται, έχει το 

δικαίωµα της προσφυγής στη δικαιοσύνη είτε είναι πλούσιος είτε φτωχός. Και 

θα κληθεί να πληρώσει ή να τιµωρηθεί, όποιος αδίκησε ανεξάρτητα από την 

κοινωνική του θέση και την οικονοµική του κατάσταση. Με αυτόν τον τρόπο 

καλλιεργείται η αρχή της ισονοµίας. Κάθε πολίτης είναι ίσος απέναντι στο 

νόµο, τον οποίο εµπιστεύεται µέσω των δικαστικών λειτουργιών για την 

επίλυση των διαφορών του µε τους άλλους. Μέσα σε µια ευνοµούµενη 

πολιτεία ο πολίτης συνηθίζει µε την πάροδο του χρόνου να πειθαρχεί στους 

νόµους ενσυνείδητα και να µην τους παραβιάζει. Μειώνεται µ’ αυτόν τον 

τρόπο η παραβατικότητα και η εγκληµατικότητα.    

8. τόσο ο Αριστοτέλης όσο και ο Πλάτωνας θεωρούν ουσιώδες στοιχείο 

για τον ορισµό του πολίτη τη συµµετοχή στη δικαστική εξουσία. Τι 

κατά τη γνώµη σας φανερώνει αυτή η ταύτιση απόψεων για την 

κοινωνία της εποχής τους; 
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Η κοινωνία του 4ου αιώνα θέλει τους πολίτες ενεργούς και συµµετέχοντες 

στα κοινά µε τρόπο συγκεκριµένο και ουσιαστικό. Η πόλη, όπως είδαµε, έχει 

το προβάδισµα σε σχέση µε το άτοµο και µόνο µέσα σ’ αυτή είναι δυνατό να 

επιτευχθεί η προσωπική ευηµερία. Οι πολίτες το γνωρίζουν αυτό πολύ καλά 

και συµµετέχουν όχι µόνο στα πολιτικά αλλά και στην απονοµή δικαιοσύνη. 

Κάθε υπόθεση της πολιτείας και κυρίως η απονοµή της δικαιοσύνης σύµφωνα 

µε το δίκαιο και τη λογική, είναι µέριµνα όλων των πολιτών. Γιατί χωρίς 

δικαιοσύνη οι πόλεις διασπώνται και εξασθενίζουν. 

9. πώς µπορούσε ο πολίτης να λάβει µέρος στην πολιτική εξουσία στα 

πλαίσια της κλασικής πόλης και τι σήµαινε αυτό για την κοινωνική του 

υπόσταση; Να διατυπώσετε τις απόψεις σας αξιοποιώντας στοιχεία 

από την ιστορία. 

 

Λεξιλογικές – σηµασιολογικές ερωτήσεις : 

 

1. «το οἰκεῖν» : α) ποια είναι η συντακτική ονοµασία της έκφρασης; Να 

δώσετε τη σηµασία της και να γράψετε το ουσιαστικό που της 

αντιστοιχεί. β) να γράψετε τα οµόρριζα ουσιαστικά που ισοδυναµούν 

µε τις εκφράσεις : 

Εκφράσεις  Ουσιαστικά  

Το οἰκεῖν  

Το λακωνίζειν  

Το φιλοσοφεῖν  

Το κοινωνεῖν  

Το µετέχειν  

Το λέγειν   

Το εἶναι  

Το εἰπεῖν  

2.  «µέτοικος» : να εξηγήσετε ετυµολογικά τη λέξη και να δώσετε τη 

σηµασία της. Να τη συγκρίνετε ως προς τη σηµασία της µε τις λέξεις 

: άποικος, έποικος, κάτοικος, πάροικος. 

3. «ὑπέχειν» : να εξηγήσετε ετυµολογικά τη λέξη και να ανασυνθέσετε 

τον ρηµατικό τύπο στα α’ ενικό πρόσωπο του Ενεστώτα, Ενεργητικής 

φωνής ή Μέσης µε τις προθέσεις, που ακολουθούν : ανά, αντί, κατά, 

παρά, επί, περί, από. 

4. να σχηµατίσετε ρηµατικά ουσιαστικά ή επίθετα (στην αρχαία ελληνική) 

συγγενή ετυµολογικά προς τις επόµενες λέξεις του κειµένου και να τις 

γράψετε στον πίνακα που ακολουθεί : 
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Λέξεις  ρήµατα Ουσιαστικά – επίθετα 

ἀρχῆς   

Κρίσεως   

Πολίτης   

δοῦλοι   

∆ικαίων   

συµβόλων   

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ  17Η 

( Γ 7, 1 – 3 / 5 ) 

 

Τα ορθά πολιτεύµατα και οι παρεκκλίσεις από αυτά 
 

Επισηµάνσεις : 

o σ’ αυτήν την ενότητα γίνεται α) διάκριση των πολιτευµάτων µε κριτήριο 

τον αριθµό αυτών που ασκούν την εξουσία, β) διάκριση σε ορθά 

πολιτεύµατα και παρεκκλίσεις. 

 

Πραγµατολογικά σχόλια : 

Ο Αριστοτέλης στην πορεία οικοδόµησης της πολιτικής του θεωρίας, 

επαναφέρει και συµπληρώνει µερικούς κεντρικούς όρους ή ιδέες, φωτίζοντας 

τες από διαφορετικές πλευρές και διερευνώντας τες µε βάση διαφορετικές 

µεθοδολογικές αρχές και αφετηρίες. 

Θέµα της ενότητας 17 είναι κυρίως τα είδη των πολιτειών. Ο λόγος 

σχετικά µε τα πολιτεύµατα ξεκίνησε από τη 15η ενότητα, ενώ εδώ 

απαριθµούνται τα ορθά είδη των πολιτευµάτων και οι αντίστοιχες 

παρεκκλίσεις τους : βασιλεία – τυραννία, αριστοκρατία – ολιγαρχία, πολιτεία – 

δηµοκρατία, ενώ επιχειρείται και µια ανάλυση των κύριων χαρακτηριστικών 

τους. 

Το θέµα του συσχετισµού των εννοιών πόλις-πολίτης-πολιτεία 

απασχόλησε τον Αριστοτέλη στην ενότητα 11 : «αυτη δ’ εστίν η καλουµένη 

πόλις και η κοινωνία η πολιτική», επίσης στην ενότητα 12 : « ο άνθρωπος 

είναι ένα όν προορισµένο από τη φύση του να ζει σε πόλη». Ακολουθώντας 

την αναλυτική µέθοδο στην ενότητα 15 ορίζει την πόλιν «πολιτών τι πλήθος» 

και θέτει ως επόµενο ζητούµενο του τον ορισµό του πολίτη. Στην ενότητα 16 

προσδιορίζει ως βασικό γνώρισµα του πολίτη «µετέχειν κρίσεως και αρχής, 

την εξουσίαν κοινωνειν αρχής βουλευτικής και κριτικής» τη συµµετοχή 
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δηλαδή στην άσκηση πολιτικής και δικαστικής εξουσίας. Στην ίδια ενότητα 

επαναδιατυπώνει και συµπληρώνει τον ορισµό της πόλης µε βάση τον ορισµό 

του πολίτη που έδωσε : «το των τοιούτων πλήθος ικανόν προς αυτάρκειαν 

ζωής». Στην ενότητα 17 µε βάση ένα συλλογισµό που συνδυάζει την ως τώρα 

έρευνά του καταλήγει στο συµπέρασµα : «γιατί ή το όνοµα του πολίτη δεν 

πρέπει να δίνεται σε ανθρώπους που είναι κατά το πολίτευµα µέλη της πόλης 

ή πρέπει να έχουν το µερτικό τους στα πλεονεκτήµατα που ανήκουν στα µέλη 

της πόλης». 

Επίσης επανέρχεται η ιδέα του αγαθού που διασφαλίζει η πολιτεία. Στην 

ενότητα 11 αναφέρθηκε ότι κάθε πολιτεία συγκροτήθηκε για χάρη κάποιου 

αγαθού και µάλιστα ότι η ανώτερη απ’ όλες τις κοινότητες αποβλέπει και στο 

ανώτερο αγαθό. Στην ενότητα 12 το αγαθό αυτό προσδιορίστηκε ως η ύψιστη 

αυτάρκεια. Στην ενότητα 17 ένα βασικό χαρακτηριστικό της έννοιας του 

αγαθού που µπορεί και πρέπει να πραγµατώνεται µέσα στην πολιτική 

κοινωνία και να διέπει το πολίτευµα της είναι η «εξυπηρέτηση του κοινού 

συµφέροντος, εφόσον βέβαια πρόκειται για µια ορθή πολιτεία. 

Ο Αριστοτέλης διέκρινε έξι κύκλους πολιτευµάτων, τρεις ορθούς και 

τρεις παρεκκλίσεις τους. Τα ορθά πολιτεύµατα είναι η βασιλεία, η 

αριστοκρατία, η πολιτεία. Οι διαστρεβλώσεις τους είναι η τυραννία, η 

ολιγαρχία, η δηµοκρατία. 

Τα κριτήρια διάκρισης των πολιτευµάτων σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη 

είναι τα εξής : 

� Τα ποσοτικά χαρακτηριστικά, δηλαδή ο αριθµός των πολιτών που 

συµµετέχει σ’ αυτά. 

� Ένα άλλο κριτήριο είναι το ποιοτικό, δηλαδή η εξυπηρέτηση του 

κοινού συµφέροντος. Έτσι τα πολιτεύµατα της βασιλείας, της 

αριστοκρατίας και της πολιτεία θεωρούνται ότι διέπονται απ’ αυτή 

τη βασική αρχή, ενώ η τυραννία, η ολιγαρχία και η δηµοκρατία την 

παραβαίνουν προς κύριο ή αποκλειστικό όφελος του ενός ή των 

λίγων και των «απόρων» 

 

Ο ορισµός του πολίτη που δόθηκε στην ενότητα 16 µε το κριτήριο της 

εξυπηρέτησης του κοινού συµφέροντος που ισχύει για τα ορθά πολιτεύµατα 

οδηγεί στο συµπέρασµα που λανθάνει εδώ, ότι όσοι είναι πολίτες µιας πόλης 

είναι απαραίτητοι και ικανοί για την εξυπηρέτηση του κοινού συµφέροντος της 

πόλης µέσα από την άσκηση των δικαιωµάτων και την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων τους. 

Η σκέψη του Αριστοτέλη χαρακτηρίζεται συνολικά από εσωτερική λογική 

συνέπεια και συνοχή, εφόσον οι ορισµοί της πόλης και του πολίτη που 

δόθηκαν γενετικά και αναλυτικά µπορούν να ισχύσουν µόνο µέσα στο πλαίσιο 
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καθενός από τα ορθά πολιτεύµατα. Βρίσκονται σε αρµονική σχέση µε τη 

βασική τους λειτουργική αρχή : την εξυπηρέτηση του κοινού συµφέροντος. 

Η δηµοκρατία και η ολιγαρχία κατά τον Αριστοτέλη ανήκουν στα στρεβλά 

πολιτεύµατα στα οποία το κοινό συµφέρον δεν αποτελεί προτεραιότητα της 

πόλης. Η διαφορά µεταξύ τους οφείλεται στο γεγονός ότι στη δηµοκρατία 

εξυπηρετείται το συµφέρον των απόρων ενώ στην ολιγαρχία των πλουσίων. 

Σ’ αυτά τα πολιτεύµατα υπάρχουν κοινωνικές οµάδες που διαφοροποιούνται 

µεταξύ τους ανάλογα µε την οικονοµική τους δυνατότητα. Η οικονοµική 

διαφορά που υπάρχει ανάµεσα στις οµάδες αυτών των πολιτευµάτων έχει 

αναχθεί σε κοινωνική διαφορά που είναι σε θέση να καθορίζει τον πολιτειακό 

χαρακτήρα της πόλεως προς όφελος της µιας και προς ζηµία της άλλης 

οµάδας. Στην ολιγαρχία όπως και στη δηµοκρατία το κριτήριο αναφέρεται 

στον πλούτο της µιας και της άλλης οµάδας. Αυτό συµβαίνει επειδή ο 

πλουτισµός της µιας οµάδας σε βάρος της άλλης είναι πλέον το κριτήριο για 

την άσκηση της πολιτικής εξουσίας στα πολιτεύµατα της ολιγαρχίας και της 

δηµοκρατίας, µε όλα τα αρνητικά που αυτό µπορεί να συνεπάγεται για τη 

συνοχή µιας τέτοιας κοινωνίας και τις εντάσεις που αναπτύσσονται µέσα της. 

Πολιτεία : είναι το πολίτευµα στο οποίο κυβερνά ο λαός αποβλέποντας 

στο κοινό συµφέρον. 

∆ηµοκρατία : είναι το πολίτευµα στο οποίο εξυπηρετείται το συµφέρον 

των απόρων, που είναι πάλι οι πολλοί, χωρίς όµως να υπάρχει πρόνοια για το 

κοινό συµφέρον. 

Για την δηµοκρατία ισχύει δηλαδή ότι είναι ένας ακραίος και 

δυσλειτουργικός τύπος πολιτεύµατος. Η πολιτεία, η ορθή δηµοκρατία 

ορίζεται ως το πολίτευµα της µεσότητας. Εκεί δεν υπάρχει απόλυτη 

κυριαρχία µιας κοινωνικής οµάδας σε βάρος της άλλης ή των άλλων αλλά 

σύµπλευση µε γνώµονα το κοινό συµφέρον. Ο Αριστοτέλης αποδίδει τη 

µεσότητα και στα πολιτεύµατα. 

 

 

 

 

 

 

Ερµηνευτικές ερωτήσεις : 

1. να επισηµάνετε στις ενότητες που διδαχτήκατε τα σηµεία εκείνα µε τα 

οποία συνδέεται ιδιαίτερα το θέµα αυτής της ενότητας. 

Ο Αριστοτέλης στην πορεία οικοδόµησης της πολιτικής του θεωρίας, 

επαναφέρει και συµπληρώνει µερικούς κεντρικούς όρους ή ιδέες φωτίζοντας 

τες από διαφορετικές πλευρές και διερευνώντας τες µε βάση διαφορετικές 

µεθοδολογικές αρχές και αφετηρίες. 
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Θέµα της ενότητας 17 είναι κατεξοχήν τα είδη των πολιτειών. Ο λόγος 

σχετικά µε τα πολιτεύµατα ξεκίνησε στην ενότητα 15, όπου η πολιτεία αρχικά 

ορίστηκε ως «τῶν την πόλιν οἰκούντων τάξις τις» ένας βασικός τρόπος 

οργάνωσης των πολιτών, στην ουσία, δηλαδή µια κατ’ αρχήν κατανοµή της 

πολιτικής δύναµης. Στην ενότητα 17 απαριθµούνται τα ορθά είδη 

πολιτευµάτων και οι αντίστοιχες παρεκκλίσεις και διαστρεβλώσεις τους 

(βασιλεία – τυραννία, αριστοκρατία – ολιγαρχία, πολιτεία – δηµοκρατία), ενώ 

επιχειρείται µια ανάλυση των κύριων χαρακτηριστικών τους. 

Το θέµα του συσχετισµού των εννοιών πόλις-πολίτης-πολιτεία 

απασχόλησε  αρχικά τον Αριστοτέλη στην ενότητα 11, όπου το προσέγγισε 

γενετικά «αὒτη δ’ ἐστίν ἡ καλούµενη πόλις και ἡ κοινωνία ἡ πολιτική», στην 

ενότητα 12 «ο άνθρωπος είναι ένα ον προορισµένο από τη φύση του να ζει 

σε πόλη». Ακολουθώντας την αναλυτική µέθοδο στην ενότητα 15 ορίζει την 

πόλιν ως «πολιτῶν τι πλῆθος» και θέτει ως επόµενο ζητούµενο του τον 

ορισµό του πολίτη. Στην ενότητα 16 προσδιορίζει ως βασικό γνώρισµα του 

πολίτη το «µετέχειν κρίσεως και ἀρχῆς, την  ἐξουσίαν κοινωνεῖν ἀρχῆς 

βουλευτικῆς και κριτικῆς» τη συµµετοχή δηλαδή στην άσκηση της πολιτικής 

και δικαστικής εξουσίας. Στην ίδια ενότητα αναδιατυπώνει και συµπληρώνει 

τον ορισµό της πόλεως µε βάση τον ορισµό του πολίτη που έδωσε «το τῶν 

τοιούτων πλῆθος ἱκανόν προς αὐτάρκειαν ζωῆς». στην ενότητα 17 µε βάση 

ένα συλλογισµό που συνδυάζει την ως τώρα έρευνα του, καταλήγει στο εξής 

συµπέρασµα : «γιατί ή το όνοµα του πολίτη δεν πρέπει να δίνεται σε 

ανθρώπους που είναι κατά το πολίτευµα µέλη της πόλης (ενν. µια και δεν 

λαµβάνονται υπόψη τα δικαιώµατά τους ) ή (ενν. αν τους δίνεται το όνοµα του 

πολίτη) πρέπει να έχουν το µερτικό τους στα πλεονεκτήµατα που ανήκουν 

στα µέλη της πόλης». 

Μια ακόµα βασική ιδέα που επανέρχεται είναι αυτή του αγαθού το οποίο 

διασφαλίζει µια πολιτεία. Στην ενότητα 11 αναφέρθηκε ότι κάθε ανθρώπινη 

κοινωνία συγκροτήθηκε ἀγαθοῦ τινός ἔνεκεν» και µάλιστα «ἡ πασῶν 

κυριωτάτη» αποβλέπει στο «κυριώτατον πάντων ἀγαθόν». Στην ενότητα 12 

το αγαθό αυτό προσδιορίστηκε  ως  «η ύψιστη αυτάρκεια», δηλαδή όχι απλώς 

«η διασφάλιση της ζωής» αλλά στην πραγµατικότητα «η εξασφάλιση της 

καλής ζωής». Στην ενότητα 17 ένα βασικό χαρακτηριστικό της έννοιας του 

αγαθού που µπορεί και πρέπει να πραγµατώνεται µέσα στην πολιτική 

κοινωνία και να διέπει το πολίτευµά της είναι η «εξυπηρέτηση του κοινού 

συµφέροντος», εφόσον βέβαια πρόκειται για µια ορθή πολιτεία.  

2. πόσα και ποια είναι τα πολιτεύµατα της αρχαιότητας κατά τον 

Αριστοτέλη. 

3. ποια κριτήρια υιοθετεί ο Αριστοτέλης στη διάκριση των πολιτευµάτων; 

(βοηθητικό σελίδα 325 &1) 
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4. ποιο κριτήριο χρησιµοποιεί ο φιλόσοφος για τη διάκριση των 

πολιτευµάτων σε ορθά και παρεκκλίσεις (παρεκβάσεις0 και ποια 

σχέση έχει µε το σκοπό της πόλης και τον ορισµό του πολίτη;  

Χρησιµοποιεί το κριτήριο εξυπηρέτησης του δηµοσίου συµφέροντος. Η 

πόλη-κράτος έχει ως τελικό σκοπό το ύψιστο αγαθό, την ευδαιµονία των 

πολιτών. Η πόλη γεννήθηκε για τη διασφάλιση της ζωής, ικανοποιεί όµως και 

τη βαθύτερη επιθυµία των πολιτών για ευζωία. Ευζωία σηµαίνει ηθική και 

πνευµατική δραστηριότητα του ανθρώπου - δυο ενέργειες µε τις οποίες ο 

πολίτης ασκεί τις αρετές και ηθικοποιείται στο µέγιστο δυνατό βαθµό. 

Επίσης, η πόλη-κράτος αποτελείται από πολίτες και οι πολίτες είναι οργανικό 

στοιχείο του πολιτεύµατος, γιατί έχουν το δικαίωµα αλλά και την υποχρέωση 

να συµµετέχουν στην άσκηση των πολιτικών λειτουργιών της πόλης και στην 

απονοµή δικαιοσύνης. Ο σκοπός της πόλης πετυχαίνεται, όταν υπάρχουν τα 

ορθά πολιτεύµατα, γιατί µόνο τότε εξυπηρετούνται τα συµφέροντα των 

πολιτών. 

5. να γράψετε τα είδη των ορθών πολιτευµάτων και των παρεκβάσεων 

που διακρίνει ο Αριστοτέλης και τα κριτήρια που χρησιµοποιεί για την 

κατάταξη τους. 

6. να εξηγήσετε τη διαφορά µεταξύ δηµοκρατίας και ολιγαρχίας 

µελετώντας προσεκτικά τη θέση του Αριστοτέλη : «η ολιγαρχία 

υπηρετεί το συµφέρον των πλουσίων και η δηµοκρατία το συµφέρον 

των απόρων». 

Ο Αριστοτέλης θεωρεί και τα δυο αυτά πολιτεύµατα παρεκκλίσεις από τα 

ορθά που είναι η Αριστοκρατία και η Πολιτεία, καθώς και στις δυο 

περιπτώσεις εξυπηρετούνται τα συµφέροντα µιας κοινωνικής οµάδας. Η µόνη 

διαφορά από την ολιγαρχία στη δηµοκρατία είναι ότι η δηµοκρατία υπηρετεί τα 

συµφέροντα µιας µεγαλύτερης οµάδας, που είναι οι φτωχοί και οι αδύνατοι οι 

οποίοι προστατεύονται από την εκµετάλλευση των δυνατών.  

Συγκρίνοντας αυτά τα πολιτεύµατα µε τα αντίστοιχα τους ορθά, 

παρατηρούµε ότι οι φράσεις «τα λίγα άτοµα» στην αριστοκρατία και ο «λαός» 

στην πολιτεία που ασκούν την εξουσία δείχνουν ένα κατ’ αρχήν ποσοτικό 

κριτήριο σχετικά µε τον αριθµό αυτών που κατέχουν την πολιτική ισχύ. 

Στην ολιγαρχία όµως και στη δηµοκρατία το κριτήριο αναφέρεται στον 

πλούτο της µιας και της άλλης οµάδας. Αυτό βέβαια δεν συµβαίνει, επειδή οι 

πλούσιοι δεν είναι πάλι οι λίγοι ή επειδή οι άποροι δεν αποτελούν την 

πλειονότητα του λαού, αλλά επειδή ο πλουτισµός της µιας οµάδας σε βάρος 

της άλλης είναι πλέον το κριτήριο για την άσκηση της πολιτικής εξουσίας στα 

πολιτεύµατα της ολιγαρχίας και της δηµοκρατίας, µε όλα τα αρνητικά που 

αυτό συνεπάγεται για τη συνοχή µιας τέτοιας κοινωνίας και τις εντάσεις που 

αναπτύσσονται µέσα της. 
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7. να εξηγήσετε το νόηµα που δίνει ο Αριστοτέλης στον όρο πολιτεία και 

στον όρο δηµοκρατία. 

Η πολιτεία είναι µίγµα δηµοκρατικών και ολιγαρχικών στοιχείων. Είναι 

πολίτευµα της µέσης τάξης. Σε κάθε πόλη υπάρχουν οι πολύ εύποροι και οι 

πολύ άποροι. Υπάρχουν και οι µέσοι. Υγιής δηµοκρατία υπάρχει εκεί όπου οι 

µέσοι υπερέχουν, γιατί δηµιουργούν µια ισορροπία στο κοινωνικό σύνολο µε το 

να αντιστέκονται στα ιδιαίτερα συµφέροντα του πλήθους των απόρων και των 

δυνατών ευπόρων. Ο µέσος ευκολότερα υποτάσσεται στις επιταγές του 

λόγου. Στη δηµοκρατία την εξουσία την ασκούν οι πολλοί, οι οποίοι είναι 

άποροι και γι’ αυτό το λόγο εξυπηρετούν τα δικά τους συµφέροντα, 

αδιαφορώντας για τους άλλους. 

Η δηµοκρατία είναι το αντίστοιχο στρεβλό πολίτευµα της πολιτείας. 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ  18Η 

( Γ 11, 1 – 4 ) 

 

Πρέπει το πλήθος των πολιτών να ασκεί την πολιτική εξουσία; 
 

Επισηµάνσεις :  

o ο Αριστοτέλης επιδοκιµάζει τη συλλογική εξουσία, δεν αποκλείει όµως τη 

δραστηριότητα των σπουδαίων ανδρών, που µπορούν να 

συστηµατοποιήσουν και να αποσαφηνίσουν τις ορθές απόψεις των πολλών. 

Η βασική του θέση είναι ότι οι πολλοί ως σύνολο, καθώς διαθέτουν αρετή 

και φρόνηση, ασκούν την πολιτική εξουσία ωφελιµότερα από τους λίγους 

αλλά αρίστου, γιατί συνολικά έχουν πολλαπλάσια αρετή και εξυπνάδα (ήθη 

και διάνοια). 

 

Πραγµατολογικά σχόλια 

Ο Αριστοτέλης επιδοκιµάζει τη συλλογική εξουσία, αν και το ύφος του στην 

αρχή της ενότητας είναι διστακτικό. Ο Αριστοτέλης έχει εξηγήσει ότι 

επιβάλλεται η αναλυτική παρουσίαση κάθε πολιτεύµατος προκείµένου να 

λυθούν οι απορίες που δηµιουργούνται. Έτσι ,όποιος εµβαθύνει και δεν 

παρουσιάζει µόνο την πρακτική πλευρά των πολιτευµάτων οφείλει να µην 

παραλείπει τίποτα και να επιζητεί την αλήθεια. Το διστακτικό του ύφος 

είναι εποµένως αναµενόµενο, αφού σιγά-σιγά αναλύει και διερευνά, 

εµβαθύνει στα µέρη και το όλον και στόχος του είναι να µη παραλειφθεί 

κάποια πτυχή του θέµατος ανεξερεύνητη. ∆εν αποκλείει όµως τη 

δραστηριότητα των σπουδαίων ανδρών, που µπορούν να 

συστηµατοποιήσουν και να αποσαφηνίσουν τις ορθές απόψεις των πολλών. 
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Η βασική του θέση είναι ότι πολλοί ως σύνολο, καθώς διαθέτουν αρετή 

και φρόνηση, ασκούν την πολιτική εξουσία ωφελιµότερα από τους λίγους και 

αρίστους, γιατί συνολικά έχουν πολλαπλάσια αρετή και εξυπνάδα. Ένας 

περιορισµός που θέτει ο Αριστοτέλης στην άσκηση της εξουσίας από το 

πλήθος είναι να µην είναι αυτό ανδραποδώδες. Ακόµη και αν το πλήθος 

δυνάµει είναι ο ορθότερος φορέας άσκησης της πολιτικής εξουσίας, είναι 

σηµαντικό οι ενέργειες και οι επιλογές του να είναι σύµφωνες µε κάποια 

βασική έννοια νοµιµότητας, µε το νόµο, έτσι ώστε η επιθυµία και ο θυµός να 

µην είναι στοιχεία ανεξέλεγκτα στο να επηρεάζουν τον ανθρώπινο παράγοντα. 

Με το χαρακτηριστικό τρόπο ο νόµος αναφέρεται ως Θεός και νους, ενώ ο 

άνθρωπος θεωρείται ότι ενέχει την ιδιότητα του θηρίου. 

Η άποψη αυτή ολοκληρώνει την Αριστοτελική άποψη που ξεκίνησε από το 

κείµενο της ενότητας 18. Μπορεί να προστεθεί, ωστόσο, ότι η έννοια του 

νόµου από µόνη της µπορεί να οδηγήσει και σε αρνητικά αποτελέσµατα για την 

πόλιν και τους πολίτες, οι µέθοδοι και οι στόχοι που θα της αποδοθούν δεν 

φροντίζουν για το κοινό συµφέρον αλλά µεροληπτούν, έτσι, ώστε να 

αποβαίνουν σε βάρος του συνόλου της πόλεως. 

Η αρετή και η φρόνηση αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου 

ως πολίτη και οι αξιόλογοι άνθρωποι είναι ανώτεροι από κάθε επιµέρους 

άτοµο ενός πλήθους, αφού τα µόρια της αρετής και της φρόνησης που 

διαθέτει κάθε πολίτης αθροίζονται. Στη διατύπωση της θέσης του αυτής δεν 

είναι κατηγορηµατικός. 

Ο Αριστοτέλης για να ενισχύσει την άποψη του για τη δύναµη των πολλών 

χρησιµοποιεί παραδείγµατα από τα οποία το πρώτο έχει να κάνει µε υλικές 

απολαύσεις, το δεύτερο έρχεται από τη µυθολογία και το τρίτο είναι σχετικό 

µε τις πνευµατικές απολαύσεις. 

Α) το υποθετικό – παραστατικό – παράδειγµα του ενός ανθρώπου µε τα 

πολλά χέρια και πόδια και τις πολλές αισθήσεις και µε τη συσσωρευµένη 

αρετή και εξυπνάδα, εκφράζει την έννοια της δύναµης και της υπεροχής π.χ. 

ο Απόλλωνας των Λακεδαιµονίων µε τα τέσσερα χέρια και αυτιά, οι 

Εκατόγχειρες. 

Β) όταν κυβερνούν οι πολλοί έχοντας ο καθένας από ένα µόριο αρετής και 

φρόνησης µοιάζουν µε το τραπέζι που προσφέρουν οι πολλοί συνδαιτηµόνες 

συγκριτικά µ’ αυτό που προσφέρει ο ένας. 

Γ) το άλλο παράδειγµα αφορά την κρίση των δραµατικών αγώνων στην 

αρχαία Ελλάδα : οι δέκα εκλεγµένοι κριτές – χωρίς να είναι ειδικοί και µε 

ιδιαίτερη καλλιέργεια – έγραφαν την κρίση τους σε 10 πινακίδες. Από τις 

κρίσεις που καταγράφονταν στις 5 από τις 10 πινακίδες προέκυπτε το 

αποτέλεσµα της κρίσης. 

Στο συγκεκριµένο θέµα, σχετικά µε την αξία της γνώµης των πολλών ως 

προς τα θέµατα της µουσικής, του θεάτρου και της τέχνης, διαφορετική είναι 
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η θέση του Πλάτωνα ο οποίος στους «Νόµους» κάνει λόγο για «αµούσους 

βοάς πλήθους» και για τον πολύ όχλο ο οποίος είναι «καταγέλαστος, αν 

νοµίζει ότι γνωρίζει αρκετά το αρµονικό και γεµάτο ρυθµό και τα αντίθετά 

τους». 

«Ενωµένοι όλοι µαζί» : η αντίληψη ότι µε τη λειτουργία των ατόµων ως 

συνόλου ξεπερνιούνται οι αδυναµίες του καθενός ατόµου χωριστά, 

παραπέµπει ίσως σε χωρίο της Ιλιάδας Ν237, ‘οπου ο Ποσειδώνας, 

θέλοντας να εµψυχώσει τον Ιδοµενέα σε µια µάχη λέει ότι «και οι πιο 

αδύναµοι αν ενωθούν κάτι θα κάνουν πάντα». 

«Είναι ενδεχόµενο» : παρατηρούµε ότι ο Αριστοτέλης δεν είναι 

κατηγορηµατικός στη διατύπωση της θέσης ότι οι πολλοί ενωµένοι ως σύνολο 

είναι  καλύτεροι από τους λίγους και άριστους. Το ίδιο παρατηρούµε και στην 

αρχή της ενότητας στο σχόλιο µετά τη διατύπωση του θέµατος. Εκεί αναφέρει 

: «τάχα δε καν αλήθειαν» που δείχνει ότι ο Αριστοτέλης δεν υιοθετεί 

ανεπιφύλακτα την άποψη. 

Στη συνέχεια εξετάζονται τα πλεονεκτήµατα που παρουσιάζουν οι άριστοι, 

οι λίγοι, αν έχουν την εξουσία. Είναι ανώτεροι από κάθε επιµέρους άτοµο του 

πλήθους , γιατί συγκεντρώνουν στοιχεία τα οποία στο πλήθος είναι διάσπαρτα 

και χάνονται. ∆ε γίνεται καµία αναφορά σε µειονεκτήµατα και δε 

διατυπώνεται καθαρά καµιά επιφύλαξη για τη διακυβέρνηση του κράτους από 

τους λίγους (πιθανό µειονέκτηµα : τα πλεονεκτήµατα του συνόλου 

περισσότερα απ’ αυτά των λίγων).  

Με δυο αναλογίες ο Αριστοτέλης στηρίζει την παραπάνω θέση : Α) οι λίγοι 

και οι άριστοι µοιάζουν µε τους ωραίους ανθρώπους που έχουν όλα τα 

γνωρίσµατα της οµορφιάς, ενώ οι πολλοί είναι σαν τους συνηθισµένους 

ανθρώπους, που δεν είναι τόσο ωραίοι. Αυτοί όµως µπορεί να έχουν ένα ή, 

έστω, λίγα ωραία χαρακτηριστικά, και αυτά να είναι ωραιότερα από τα 

αντίστοιχα χαρακτηριστικά του ωραίου.  

Β) οι αξιόλογοι άνθρωποι µοιάζουν µε ζωγραφιές ανθρώπων τις οποίες 

φιλοτεχνούν οι ζωγράφοι. Μπορεί όµως ένας πραγµατικός άνθρωπος και όχι 

ζωγραφισµένος να έχει κάποιο ωραιότερο στοιχείο απ’ αυτό της εικόνας. 

Συµπέρασµα : θέλει να πει ότι παρόµοια µε τα όσα συµβαίνουν στα 

παραδείγµατα µπορεί να ισχύσουν και στο δηµόσιο βίο. Είναι δυνατόν λίγοι 

άνθρωποι αλλά αξιόλογοι να συγκεντρώνουν όλες τις αρετές. Μπορεί όµως 

και καθένας από τους πολλούς να έχει µια µόνο αρετή σε ανώτερο βαθµό από 

την αντίστοιχη αρετή του αξιόλογου ανθρώπου. Αν το πλήθος συνυπάρχει σε 

µια συνέλευση τότε οι αρετές του υπερτερούν απ’ αυτές των λίγων. 

Το πολίτευµα που φαίνεται να επιδοκιµάζει ο Αριστοτέλης σ’ αυτήν την 

ενότητα είναι αυτό που εδραιώνεται στην ικανότητα και στην κρίση του 

πλήθους να κυβερνά. Ωστόσο δε φτάνει στο σηµείο να θεωρεί τη 

δηµοκρατία ως τον προτιµότερο πολιτειακό τύπο – αν και στηρίζεται και 
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αυτή στην εξουσία του πλήθους – αλλά την πολιτεία το ορθό πολίτευµα που 

στηρίζει την εξουσία του στο λαό, αλλά, αντίθετα προς τη δηµοκρατία, 

αποβλέπει στο κοινό καλό παρά στο αποκλειστικό συµφέρον της «τάξης» 

των απόρων. 

Η εµπιστοσύνη που ο Αριστοτέλης έχει στο πλήθος υπόκειται σε κάποιες 

προϋποθέσεις οι οποίες µπορεί να µην υπάρχουν πάντοτε στο χώρο της 

πολιτικής πραγµατικότητας. Απ’ ό,τι φαίνεται πάντως, η ορθή λειτουργία του 

πλήθους δεν ταυτίζεται µε αυτή στον πολιτειακό τύπο της δηµοκρατίας, όπως 

αυτός είχε πραγµατωθεί στην εποχή του. Έτσι εξηγείται το ότι δε 

χρησιµοποιεί στο συγκεκριµένο απόσπασµα αυτό τον όρο, αλλά και το ότι 

προηγουµένως προσδιόρισε την πολιτεία ως το ορθό πολίτευµα που 

αντιστοιχεί στη δηµοκρατία. 

Ενώ ο Πλάτωνας και ο Σωκράτης κάνουν λόγο για τον ειδήµονα, τον 

ειδικό, ο Αριστοτέλης µιλάει για το «πλήθος» : η προφανής διαφορά που 

υπάρχει ανάµεσα στις απόψεις των φιλοσόφων δεν είναι τόσο απόλυτη όσο 

φαίνεται : το φιλοσοφικό σύστηµα του Πλάτωνα, όπως διακρίνεται κυρίως 

από τους Πλατωνικούς διαλόγους, όριζε τα καθήκοντα του κάθε ανθρώπου 

µέσα στην πόλη µε κριτήριο τις ατοµικές του κλίσεις και ικανότητες. Έτσι, 

αυτοί που κατείχαν ειδικές γνώσεις και κριτικές ικανότητες είχαν ταχθεί 

στην υπηρεσία του συνόλου µέσα από την εκτέλεση ειδικών καθηκόντων που 

ήταν ανάλογα µε τα ατοµικά τους προσόντα. Η κατοχή ειδικών προσόντων, 

ικανοτήτων δηλαδή που κάποιοι είχαν σε µεγαλύτερο βαθµό από τους 

υπόλοιπους πολίτες, ήταν απαραίτητο κριτήριο για τη συµµετοχή κάποιου στη 

λήψη αποφάσεων που αφορούσαν ειδικά θέµατα. Και κατ’ ανάγκην η εκτέλεση 

τέτοιων καθηκόντων στην πόλη ανήκε αποκλειστικά στους λίγους που 

διέθεταν ανάλογες ικανότητες. Το πλήθος ήταν ταγµένο σε λιγότερο 

απαιτητικά από πλευράς ικανοτήτων καθήκοντα, όπως ήταν γενικά η 

παραγωγή υλικών αγαθών. Το συνολικό αγαθό της αρµονικής συµβίωσης, στο 

οποίο πρέπει να κατατείνει η πόλις, κατά τον Πλάτωνα, υπηρετείται και 

πραγµατώνεται µέσα από την ιεραρχική δοµή και τις αυστηρά καθορισµένες 

εσωτερικές λειτουργίες που χαρακτηρίζουν την ιαδανική πολιτεία του. Η 

θέση, λοιπόν, του ειδικού προσδιορίζεται µε σχετικό τρόπο, ο οποίος 

συναρτάται προς τη συνολική εικόνα και λειτουργία της πολιτείας. 

Κατά τον Αριστοτέλη, η πόλη πρωταρχικά ορίζεται ως πλήθος πολιτών. 

Αυτό έχει σηµασία για τον τρόπο, τη µέθοδο που ο φιλόσοφος θεωρεί την 

καταλληλότερη για τη λήψη των αποφάσεων και τη διακυβέρνηση της πόλεως. 

Ο Αριστοτέλης υποστηρίζει ότι το πλήθος είναι ικανότερο και έχει 

πρωταρχικό δικαίωµα στην πολιτική διακυβέρνηση, υπό την προϋπόθεση ότι 

το κάθε άτοµο που το αποτελεί διαθέτει ένα µόριο αρετής και φρόνησης, το 

σύνολο των οποίων όταν αθροίζεται στο πλήθος δηµιουργεί πολλαπλάσια 

αρετή και εξυπνάδα. Οι τελευταίες µε τη σειρά τους µπορούν να οδηγήσουν 
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στη λήψη αποφάσεων που είναι ορθότερες κι από αυτές ακόµα που µπορούν 

να λάβουν µε την εξαιρετική τους ικανότητα και κρίση οι άριστοι που είναι 

λίγοι σε αριθµό. 

Συµπερασµατικά, η σχέση ανάµεσα στον ειδικό και στο πλήθος στον 

Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη αναφέρεται στον καθένα τους σε διαφορετικά 

φιλοσοφικά και πολιτικά πλαίσια. Εποµένως, οι απόψεις τους δεν είναι 

απόλυτα συγκρίσιµες µεταξύ τους, έτσι ώστε να µπορεί να ειπωθεί ότι 

κάποιος από τους δυο κάνει αναγκαστικά λάθος, ενώ ο άλλος έχει γενικά 

δίκαιο. 

 

 

 

 

 

Ερµηνευτικές ερωτήσεις : 

1. η πρώτη περίοδος του κειµένου παρουσιάζει µια διστακτικότητα στο 

ύφος µε το οποίο ο Αριστοτέλης διατυπώνει τις απόψεις του. Α) να 

αναζητήσετε και να γράψετε τις σχετικές εκφράσεις. Β) γιατί κατά τη 

γνώµη σας συµβαίνει αυτό; (βοηθητικό σελ. 330 &1) 
2. ποια ιδιαίτερα στοιχεία θεωρεί ο Αριστοτέλης ότι πρέπει να έχει το 

άτοµο ως χαρακτήρας για να συνεισφέρει στην κοινή συλλογική 

προσπάθεια άσκησης της εξουσίας; 

Το άτοµο πρέπει να διαθέτει αρετή και φρόνηση, αλλά και αν ακόµα το 

κάθε επιµέρους άτοµο δεν είναι κάτι αξιόλογο, όλοι µαζί οι πολίτες ενωµένοι 

µπορούν να αποτελέσουν ένα αξιόλογο σύνολο, µε κρίση ικανό να παίρνει τις 

καλύτερες αποφάσεις. Ο Αριστοτέλης αρνείται την απώθηση του πλήθους στο 

περιθώριο. Αναγνωρίζει στα άτοµα αρετές και τα θεωρεί , καταρχήν ικανά να 

παίρνουν λογικές και σωστές αποφάσεις. Θεωρεί απαραίτητο στοιχείο του 

χαρακτήρα, για να προσφέρει ουσιαστικά το άτοµο στην άσκηση της εξουσίας, 

τη φρόνηση, την κριτική ικανότητα και γενικότερα την αρετή και την τήρηση 

του µέτρου στις δραστηριότητες και τις πράξεις του. (βοηθητικό σελ. 332 
&4). 
3. να παρουσιάσετε και να αναλύσετε τη σύγκριση που επιτυγχάνει ο 

Αριστοτέλης ανάµεσα στην πολιτική και στο έργο ενός ζωγράφου. 

Οι πολλοί κατά τον Αριστοτέλη, µπορούν να πάρουν καλύτερες πολιτικές 

αποφάσεις µε τον ίδιο τρόπο που οι πολλοί µπορούν να κρίνουν καλύτερα τα 

έργα της µουσικής και των ποιητών. Ο ένας κρίνει το ένα και ο άλλος το 

άλλο, και όλοι µαζί το σύνολο. 

Το πλήθος είναι σε θέση να κρίνει µε περισσότερη επιτυχία από τον 

ειδικό, ακόµη και µουσικά ποιητικά έργα, όπως συνέβαινε στις παραστάσεις 

του αρχαίου θεάτρου, γιατί οι ικανότητες των ατόµων που το απαρτίζουν 
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επιµερίζονται αυτοµάτως στην εξέταση των διαφόρων λεπτοµερειών του 

κρινόµενου έργου και στο τέλος αθροίζονται, κατά κάποιον τρόπο, µε 

αποτέλεσµα όλοι µαζί να κρίνουν το έργο στο σύνολο του. Ένα σύνολο 

ανθρώπων διαθέτει πολλές ηθικές και πνευµατικές ιδιότητες. Η υπεροχή του 

συνόλου έγκειται λοιπόν ακριβώς στο ότι συγκεντρώνει τις αρετές των µελών 

του, οι οποίες χαρακτηρίζονται από συµπληρωµατικότητα (πρόκειται για την 

αθροιστική θεωρία του Αριστοτέλη).  

4. ποιο είναι το πολίτευµα που φαίνεται να επιδοκιµάζει ο Αριστοτέλης 

στην ενότητα που µελετήσατε; Να επισηµάνετε τις εκφράσεις που 

αποκαλύπτουν αυτή την επιδοκιµασία. 

Ο Αριστοτέλης πάντα λάµβανε υπόψη του την αξία που έχουν οι απόψεις 

και οι σκέψεις του πλήθους. Πιστός στην αντίληψη αυτή αποδοκιµάζει την 

ολιγαρχία και προτιµά τη δηµοκρατία. Όσο κι αν θεωρεί τη δηµοκρατία ως τη 

µετριότερη πολιτειακή παρέκβαση, προχωρεί σε ένα ιδιαίτερο πολιτειακό 

σύστηµα το οποίο περιλαµβάνει τα πλεονεκτήµατα των πολιτευµάτων, που 

εξετάζει, µε σύνθεση και το οποίο ονοµάζει πολιτεία. 
Η επιδοκιµασία της δηµοκρατίας φαίνεται στα εξής σηµεία : «η άποψη ότι 

την εξουσία στην πόλη πρέπει να ασκεί το πλήθος…περιέχει ίσως κάποια 

αλήθεια. Πολλοί καθώς είναι, ο καθένας διαθέτει ένα µόριο αρετής και 

φρόνησης και έτσι ενωµένοι οι πολλοί … και µε ανάλογη, βέβαια, αρετή και 

εξυπνάδα. Οι πολλοί είναι σε θέση να κρίνουν καλύτερα…ο ένας κρίνει ένα 

µέρος, ο άλλος ένα άλλο, και όλοι µαζί στο σύνολο». 

5. το γεγονός ότι ο Πλάτων και ο Σωκράτης δίνουν προτεραιότητα στον 

ειδήµονα, δηλαδή στον ειδικό που είναι ικανός να λάβει τις ορθές 

αποφάσεις και ο Αριστοτέλης στο πλήθος, στους πολίτες που 

αθροιστικά (ή συλλογικά) διαθέτουν περισσότερη αρετή και φρόνηση 

για να ασκήσουν πολιτική εξουσία σηµαίνει ότι κάποιος από τους 

φιλοσόφους «σφάλλει». Ποια είναι η δική σας εκτίµηση;  

Ο Σωκράτης θεωρούσε ότι η γνώµη για την αρετή και η ορθή απόφαση 

διαµορφώνονται και λαµβάνονται καλύτερα από τους ειδικούς και τους 

ειδήµονες παρά από το πλήθος. Ο Αριστοτέλης, διατυπώνοντας την 

αθροιστική του θεωρία, λέει ότι οι πολλοί είναι καλύτεροι από τους λίγους και 

το πλήθος ως σύνολο έχει ορθότερη κρίση από τα µεµονωµένα άτοµα σ’ όλα 

τα πολιτικά θέµατα, ακόµα και στην ποίηση και τη µουσική. Αυτό συµβαίνει 

γιατί οι ικανότητες επιµερίζονται στην εξέταση του κρινόµενου έργου και στο 

τέλος οι κρίσεις αθροίζονται. Έτσι, προκύπτει η ορθότερη δυνατή κρίση και 

παίρνεται η καλύτερη απόφαση. ∆εν υπάρχει σφάλµα σε κάποιον από τους 

φιλοσόφους. Ο Πλάτων και ο Σωκράτης θεωρούν τις ιδέες και τις αρετές ως 

απόλυτες και δυσκολοπρόσιτες. Σε αυτές φτάνουν όσοι άνθρωποι 

αγωνίζονται και µοχθούν για να τις κατακτήσουν. Ο Αριστοτέλης θεωρεί ότι η 

αρετή είναι έξη και διαµορφώνεται µε τη συνεχή άσκηση. Μια απόφαση µέσα 
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στην πολιτεία πρέπει να παίρνεται λαµβάνοντας υπόψη όλες τις παραµέτρους 

που υπάρχουν. Κι ενώ δεν αποκλείει την ικανότητα κάποιων να 

συγκεντρώνουν στο πρόσωπό τους όλα εκείνα τα στοιχεία που τους 

επιτρέπουν να παίρνουν σωστές αποφάσεις, εν τούτοις θεωρεί, όπως είναι 

λογικό, ότι µια συλλογική απόφαση είναι ορθότερη από αυτή του ενός ατόµου, 

γιατί η απόφαση που προκύπτει από τους πολλούς, είναι κατά κάποιο τρόπο, 

συνισταµένη και αποτέλεσµα της κριτικής ικανότητας των πολλών. 

6. να συγκρίνετε τις θέσεις του Αριστοτέλη όπως διατυπώνονται στην 

ενότητα µε όσα υποστηρίζει ο ίδιος στο ακόλουθο χωρίο, εκφράζοντας 

και την προσωπική του άποψη : «σύµφωνα προς αυτά αυτός που δίνει 

την εντολή να κυβερνά τα πάντα ο νόµος, δίνει εντολή όπως γενικώς 

πιστεύουν, να κυβερνά ο Θεός µόνο και το λογικό, ενώ αυτός που 

δίνει την εντολή να κυβερνά ο άνθρωπος εγκαθιστά µαζί µ’ αυτόν και 

θηρίο. Γιατί οι επιθυµίες του ανθρώπου µοιάζουν µε του θηρίου, αλλά 

και τα πάθη της ψυχής διαφθείρουν ακόµα και τους άριστους άνδρες, 

όταν γίνουν άρχοντες». 

7. να διαβάσετε το κείµενο του Montesqieu  που ακολουθεί και να 

συγκρίνετε τις απόψεις του µε τη θέση του Αριστοτέλη «πολλοί καθώς 

είναι, …αρετή και εξυπνάδα» στο κείµενο που διδαχθήκατε : «αµέσως 

µόλις οι άνθρωποι συγκροτούν µια κοινωνία, εξαφανίζεται το αίσθηµα 

της αδυναµίας τους… Οι κρατικές υποθέσεις είναι ανάγκη να βαδίζουν 

µε ένα ρυθµό. Αλλά ο λαός έχει ή πολλή ενεργητικότητα ή πολύ λίγη. 

Κάποτε µε εκατό χιλιάδες χέρια ανατρέπει τα πάντα. Άλλοτε µε εκατό 

χιλιάδες πόδια δεν προχωράει καλύτερα από τα έντοµα». 

Ο απόψεις του Μοντεσκιέ είναι σύµφωνες µε όσα λέει ο Αριστοτέλης 

για το πλήθος και την ορθή κρίση του για τα πολιτικά πράγµατα και όχι µόνο 

αυτά. Ο Μοντεσκιέ επιπλέον επισηµαίνει ότι το πλήθος αυτό (ο λαός) µπορεί 

να δείχνει άλλες φορές µια µεγάλη ενεργητικότητα µε αποτέλεσµα οι 

υποθέσεις της πολιτείας να προχωρούν µε γρήγορο ρυθµό, άλλες όµως φορές 

τον καταλαµβάνει µια νωθρότητα και τα πράγµατα µένουν σχεδόν στάσιµα. Γι’ 

αυτό το λόγο, τονίζει, πρέπει να υπάρχει κάποιος σταθερός ρυθµός στις 

πολιτικές υποθέσεις. 

8. η αρετή και η φρόνηση θεωρούνται από τον Αριστοτέλη βασικά 

χαρακτηριστικά των πολιτών που συµµετέχουν στην άσκηση της 

εξουσίας. Σήµερα είναι το ίδιο απαραίτητα; Εάν όχι γιατί επαινούνται 

όταν υπάρχουν; 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  19Η 

( ∆ 4, 22 – 26 ) 

 

Πρέπει το πλήθος των πολιτών να ασκεί την πολιτική εξουσία; 
 

Επισηµάνσεις : 

o µε κριτήριο το βαθµό απόκλισης από τη ορθή δηµοκρατία ο Αριστοτέλης 

διακρίνει πέντε είδη (µορφές) της δηµοκρατίας, για τα οποία οι µαθητές 

µπορούν να κατανοήσουν : 

� ότι έχουν κοινά βασικά χαρακτηριστικά, όπως η επιδίωξη της 

ελευθερίας και της ισότητας 

� ότι έχουν σηµαντικές διαφορές, όπως τη διάκριση της υπέρτασης 

αρχής από µορφή σε µορφή (λαός, νόµος) 

� ότι, όσο υπάρχει η τάση τα πολιτεύµατα να οδηγούνται ιστορικά από 

τη µοναρχία στη δηµοκρατία, περνώντας ενδιαµέσως από την 

αριστοκρατία, την ολιγαρχία, την τυραννία, άλλο τόσο υπάρχει και η 

τάση της δηµοκρατίας να οδηγείται από την πιο µετριοπαθή στην πιο 

απόλυτη αλλά στην ουσία ανελεύθερη µορφή της, τη δηµοκρατία των 

δηµαγωγών. 

 

Πραγµατολογικά σχόλια  
Στην ενότητα αυτή αναφέρονται τα χαρακτηριστικά της δηµοκρατίας, η 

ελευθερία και η ισότητα. Η ελευθερία αναφέρεται στο δικαίωµα του πολίτη 

τόσο να ζει όπως ο ίδιος επιθυµεί όσο και να ανέρχεται στα δηµόσια 

αξιώµατα. Η ισότητα έχει να κάνει µε το δικαίωµα όλων των πολιτών να 

καταλαµβάνουν κατά τον ίδιο τρόπο αξιώµατα στην πολιτεία, άσχετα µε την 

οικονοµική τους κατάσταση. 

Ο Αριστοτέλης αναφέρεται έµµεσα σε δυο δυσλειτουργικά πολιτεύµατα 

όπως τα περιέγραψε στην ενότητα 17 : στην τιµοκρατική ολιγαρχία όπου 

κυριαρχούν οι λίγοι µε κριτήριο τον πλούτο και στη δηµοκρατία όπου το 

άπορο πλήθος κυριαρχεί σε βάρος ή ακόµα µε στόχο την εξόντωση των λίγων 

πλουσίων. Το είδος της δηµοκρατίας που περιγράφει εδώ διαστέλλεται προς 

τις δυο αυτές ακραίες και αντίθετες µεταξύ τους καταστάσεις και συνιστά ένα 

είδος µεσότητας. Σ’ αυτό η επιδίωξη της ισότητας αποτρέπει την κυριαρχία 

της µιας κοινωνικής τάξης πάνω στην άλλη, επειδή όλες έχουν µεταξύ τους 

τα ίδια δικαιώµατα και προνόµια. 

Στην ενότητα περιγράφεται ένα είδος δηµοκρατίας στην οποία το χαµηλό 

εισόδηµα κάποιου αποτελεί κριτήριο για να του αποδοθεί η ιδιότητα του 

πολίτη ή ακόµα και να του αφαιρεθεί αν το εισόδηµα του πέσει κάτω από το 

ελάχιστο όριο που τίθεται. Αν και το κριτήριο είναι το ύψος του εισοδήµατος, 

το οποίο είναι χαµηλό, εξασφαλίζεται η συµµετοχή µεγάλου αριθµού πολιτών. 
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Υπάρχει έτσι ουσιαστική διαφορά από τα ολιγαρχικά πολιτεύµατα, όπου το 

υψηλό εισόδηµα που χρειάζεται κάποιος για να χαρακτηριστεί πολίτης 

περιορίζει το σύνολο των πολιτών σε µια ολιγοµελή οµάδα. Με τις 

προϋποθέσεις αυτές αυτό το είδος της δηµοκρατίας θεωρείται ορθό 

πολίτευµα. 

Στη συνέχεια ο Αριστοτέλης αναφέρεται στα ψηφίσµατα, τις 

περιστασιακές αποφάσεις της εκκλησίας του δήµου, οι οποίες σε αντίθεση µε 

το νόµο που είχε µόνιµη και καθολική ισχύ, υπόκεινταν σε αλλαγή όταν το νέο 

ψήφισµα ερχόταν να αντικαταστήσει ένα άλλο. Τα ψηφίσµατα µπορούσαν να 

αποκλίνουν ή και να παραβιάζουν κατάφωρα στους νόµους της πόλης, ακόµα 

και τους πιο βασικούς που καθόριζαν τον χαρακτήρα του πολιτεύµατος. Στην 

περίπτωση αυτή ο λαός, ο οποίος συχνά βρισκόταν υπό την επιρροή και τις 

παρορµητικές αλλά ύποπτες συµβουλές των δηµαγωγών, λειτουργούσε ο ίδιος 

σαν να ήταν απόλυτος µονάρχης, παραµερίζοντας την έννοια του νόµου ως 

ρυθµιστικού παράγοντα της λειτουργίας της πολιτείας. 

Σε µια δηµοκρατία ο νόµος της προσδίδει χαρακτηριστικά σταθερότητας, 

ασφάλειας και δικαιοσύνης, έπεται ότι η αναίρεση ή η αντικατάσταση της 

αρχής, της εξουσίας του νόµου από την εκβιαστική και ανεξέλεγκτη εξουσία 

του λαού οδηγεί στη δηµιουργία κλίµατος πολιτικής αστάθειας, ανασφάλειας 

και κατάλυσης της έννοµης τάξης στην πολιτεία. Η αθέτηση του νόµου σε µια 

ακραία και εκφυλισµένη µορφή δηµοκρατίας καταστρατηγεί τις έννοιες της 

δικαιοσύνης και της ισότητας στην πολιτεία, καθώς οι αποφάσεις του 

πλήθους µπορούν να καταργούν κάθε πλευρά της νοµιµότητας που αντιβαίνει 

στις διαθέσεις ή στα περιστασιακά του συµφέροντα. 

Ο Αριστοτέλης αναφέρεται σε πέντε είδη δηµοκρατίας : στο πρώτο 

εφαρµόζεται η έννοια της ισότητας, η οποία έχει εδραιωθεί και εξασφαλίζεται 

µέσω της ισχύος του νόµου. Η κατοχή περιουσίας δεν παίζει κανένα ρόλο 

στην απόδοση δικαιωµάτων και προνοµίων στους πολίτες, αλλά ο λαός που 

αποτελεί την πλειοψηφία συµµετέχει µε βάση την ελευθερία και την ισότητα 

στη λήψη πολιτικών αποφάσεων.    

Στο δεύτερο η ιδιότητα του πολίτη αποδίδεται ή αναγνωρίζεται µε 

κριτήριο την περιουσία. Η συµµετοχή κάποιου στα αξιώµατα ρυθµίζεται µε 

βάση το χαµηλό του εισόδηµα, το οποίο του δίνει την ιδιότητα του πολίτη ή 

του την αφαιρεί αν το εισόδηµα µειωθεί κάτω από το όριο αυτό. 

Στο τρίτο είδος η υπέρτατη αρχή στην πόλη εξακολουθεί να είναι ο νόµος 

αλλά αυτή τη φορά µπορούν να καταλαµβάνουν αξιώµατα όλοι οι πολίτες που 

δεν έχουν κάποιο νοµικό κώλυµα. 

Στο τέταρτο είδος, αν και ο νόµος εξακολουθεί να κατέχει αποφασιστικό 

ρόλο στη λειτουργία της πόλης, το απόλυτο κριτήριο για την ανάληψη 

δηµόσιων αξιωµάτων είναι πλέον απλώς η κατοχή από κάποιον της ιδιότητας 

του πολίτη, όπως αυτή µπορούσε να πιστοποιηθεί µέσω της νόµιµης εγγραφής 
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κάποιου στο ληξιαρχικό γραµµατείο των πολιτών, ουσιαστικά µέσω της 

αποδεδειγµένης καταγωγής του από Αθηναίους γονείς. Αυτό το είδος της 

δηµοκρατίας έχει επικριθεί, επειδή το κριτήριο που θέτει για την απόκτηση 

της ιδιότητας του πολίτη θεωρείται ότι οδήγησε σε στασιµότητα και πολιτική 

παρακµή στην Αθήνα. 

Στο πέµπτο είδος, έχει συντελεστεί µια σηµαντική αλλαγή : ως υπέρτατη 

αρχή ο λαός έχει αντικαταστήσει το νόµο. Εδώ τα ψηφίσµατα έχουν 

µεγαλύτερη ισχύ απ’ αυτόν και οι πολίτες υπόκεινται πλέον στην επιζήµια 

επίδραση των δηµαγωγών οι οποίοι µπορούν να επηρεάζουν το λαό, ώστε να 

τον παρωθούν σε βεβιασµένες, παράτυπες ή και εντελώς παράνοµες 

ενέργειες που δεν µπορούν πλέον να συγκρατηθούν ή να σταµατηθούν µέσω 

της επίκλησης του νόµου. Η έννοια του νόµου πλέον ταυτίζεται µε τις 

ευκαιριακές ή περιστασιακές αποφάσεις του λαού.    

Ο Αριστοτέλης στην ενότητα αυτή σκιαγραφεί την προσωπικότητα ενός 

δηµαγωγού. Στην εποχή του φιλοσόφου ο όρος είχε ήδη προσλάβει αρνητική 

σηµασία (δῆµος + ἄγω) και σήµαινε αυτόν που παρασύρει το λαό, τον 

επηρεάζει επιζήµια µε αποτέλεσµα της κρίση στις αποφάσεις του χωρίς όµως 

επισήµως να είναι ο ίδιος υπεύθυνος. Βασικό χαρακτηριστικό του είναι η 

ευγλωττία και η πειθώ. Η δύναµή του προέρχεται από την ικανότητα του να 

ασκεί επιρροή στο πλήθος χωρίς να έχει σηµαντική θέση στην πολιτεία. 

Κίνητρό του είναι η ιδιοτέλεια, η επιδίωξη του πολιτικού ή προσωπικού του 

κέρδους. Το γεγονός ότι η ιδιοτελής δράση ενός ατόµου µπορούσε να αποβεί 

τόσο επιβλαβής για την πόλη είναι ενδεικτικό της αδυναµίας του είδους αυτού 

της δηµοκρατίας να προστατεύσει τον εαυτό της και το κοινό συµφέρον. 

Στο τελευταίο είδος της δηµοκρατίας όπου υπέρτατη αρχή είναι ο λαός και 

κυριαρχεί η δράση των δηµαγωγών είναι φανερό ότι υπονοµεύεται η θεσµική 

αξία του νόµου. Κάνοντας ένα παραλληλισµό µε ένα σύγχρονο κράτος είναι 

σαφές ότι η υποτίµηση της θεσµικής αξίας του νόµου µέσω της 

υποκατάστασής του είτε από µια ανεξέλεγκτη και ανεύθυνη λαϊκή βούληση, η 

οποία δρα χωρίς το ρυθµιστικό και προστατευτικό πλαίσιο του νόµου, είτε 

από την άσκηση της εξουσίας που στηρίζεται σε ευκαιριακούς χειρισµούς 

δηµοσίων θεµάτων, σε ψηφίσµατα στα οποία αποδίδεται εξουσία και πάνω από 

τους σταθερούς νόµους, αποτελεί φαλκίδευση του νόµου, αναίρεση στην 

πράξη της έννοιας της νοµιµότητας και της αξίας που έχει για την επιβίωση 

της πολιτείας. 

Η δράση των δηµαγωγών µπορεί σε σηµερινούς όρους να παροµοιαστεί µε 

την ανεύθυνη και ασυνείδητη δράση είτε φορέων της πολιτικής και δηµόσιας 

ζωής είτε Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, η οποία µπορεί να µεροληπτεί µε 

στόχο την εξυπηρέτηση ειδικών συµφερόντων και η οποία τελικά αποβαίνει 

σε βάρος της ορθής λειτουργίας του πολιτεύµατος και της σταθερότητας 

µέσα στην πολιτεία. 
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Ερµηνευτικές ερωτήσεις : 

1. ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της δηµοκρατίας κατά τον 

Αριστοτέλη; 

Ο Αριστοτέλης παρουσιάζοντας την δηµοκρατία και τα είδη της 

διαπιστώνει ότι σε κάθε οργανωµένη κοινωνία υπάρχουν δύο ευδιάκριτες 

τάξεις, η ανώτερη και η κατώτερη. Στην ανώτερη ανήκουν οι πλουσιότεροι, οι 

περισσότερο µορφωµένοι και ολιγότεροι, ενώ στην κατώτερη οι φτωχότεροι 

και περισσότεροι. Γνώρισµα της δηµοκρατίας είναι η ελευθερία, η οποία έχει 

δύο σηµασίες : σηµαίνει το δικαίωµα του πολίτη να ζει όπως θέλει (ατοµική 

ελευθερία) και το δικαίωµα να συµµετέχει στην πολιτική (πολιτική 

ελευθερία). Άλλο επίσης βασικό γνώρισµα της δηµοκρατίας είναι η ισότητα 

των πολιτών. ∆ιακρίνει τέσσερα είδη δηµοκρατίας : το πρώτο στηρίζεται στην 

πλειοψηφία, το δεύτερο επιτρέπει την ανάληψη αξιωµάτων µε βάση ένα µικρό  

εισόδηµα, το τρίτο προβλέπει κατάληψη αξιωµάτων µε βάση ένα µικρό 

εισόδηµα, το τρίτο προβλέπει κατάληψη αξιωµάτων δε όσους δεν έχουν 

νοµικά εµπόδια ή σε όσους είναι απλώς πολίτες µιας πόλης. Στο τέταρτο 

είδος η ανώτατη  αρχή είναι ο λαός και όχι ο νόµος και γι’ αυτό ο λαός 

παρασύρεται από τους δηµαγωγούς.  

2. τι εννοεί, κατά τη γνώµη σας ο Αριστοτέλης, όταν διατυπώνει τη 

γενική θέση  «σε καµιά περίπτωση …και οι δύο είναι όµοιες»; 

Ο Αριστοτέλης φαίνεται να αναφέρεται εµµέσως σε δυο δυσλειτουργικά 

πολιτεύµατα, όπως τα περιέγραψε στην ενότητα 17 : στα πολιτεύµατα της 

τιµοκρατικής ολιγαρχίας από τη µια όπου κυριαρχούν οι λίγοι µε κριτήριο τον 

πλούτο, και του στρεβλού τύπου δηµοκρατίας από την άλλη, όπου το άπορο 

πλήθος κυριαρχεί σε βάρος ή ακόµα µε στόχο την εξόντωση των λίγων των 

πλουσίων. Το είδος της δηµοκρατίας που περιγράφει εδώ όµως διαστέλλεται 

προς τις δύο αυτές ακραίες και αντίθετες  µεταξύ τους καταστάσεις και 

συνιστά ένα είδος µεσότητας. Σ’ αυτό η επιδίωξη της µεσότητας αποτρέπει 

την κυριαρχία της µιας κοινωνικής «τάξης» πάνω στην άλλη, επειδή όλες 

µεταξύ τους έχουν τα ίδια δικαιώµατα και προνόµια. 

Όπως αναφέρθηκε, η ισότητα όλων των πολιτών απέναντι στο νόµο 

αποτελεί καθοριστικό στοιχείο της δηµοκρατίας. ∆εν επιτρέπει δηλαδή την 

διάκριση µεταξύ των πολιτών σε πλούσιους ή αριστοκράτες που έχουν 

δικαιώµατα και σε φτωχούς χωρίς δικαιώµατα. ∆εν αναγνωρίζεται καµιά 

υπεροχή µιας τάξης ή µιας κοινωνικής οµάδας έναντι µιας άλλης. Η 

πλειοψηφία έχει µεγάλη σηµασία και η γνώµη της καθίσταται κυρίαρχη. 

3. ποια γνώµη έχετε για τη µορφή της δηµοκρατίας κατά την οποία 

κριτήριο για τη συµµετοχή του πολίτη στην εξουσία είναι η χαµηλή 

περιουσία του (χαµηλό εισόδηµα). 

4. τι εννοεί ο Αριστοτέλης γράφοντας, όταν συµβαίνει «τα ψηφίσµατα να 

έχουν µεγαλύτερη ισχύ από το νόµο» σε µια κοινωνία; 
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   Ψηφίσµατα είναι οι περιστασιακές αποφάσεις της εκκλησίας του δήµου 

οι οποίες, σε αντίθεση µε το νόµο που είχε µόνιµη και καθολική ισχύ, 

υπόκεινταν σε αλλαγή όταν ένα νέο ψήφισµα ερχόταν να τις αντικαταστήσει. 

Τα ψηφίσµατα µπορούσαν να αποκλίνουν ή και να παραβιάζουν κατάφωρα 

τους νόµους της πόλεως, ακόµα και τους πιο βασικούς, αυτούς δηλαδή που 

καθόριζαν τον χαρακτήρα του πολιτεύµατος. Στην περίπτωση αυτή ο λαός ο 

οποίος συχνά βρισκόταν υπό την επιρροή και τις παρορµητικές αλλά ύποπτες 

συµβουλές των δηµαγωγών, λειτουργούσε ο ίδιος σα να ήταν απόλυτος 

µονάρχης, παραµερίζοντας την έννοια του νόµου ως ρυθµιστικού παράγοντα 

της λειτουργίας της πολιτείας. 

1. στη µορφή της δηµοκρατίας κατά την οποία υπέρτατη αρχή είναι ο 

λαός και όχι ο νόµος είναι εύκολο οι άνθρωποι να αδικούνται και να 

υπάρχει ανισότητα. Ποια είναι η δική σας άποψη; 

Όταν η κυρίαρχη βούληση του λαού σε ένα πολίτευµα ισοδυναµεί µε 

νόµο, τότε είναι δυνατόν να δηµιουργηθούν ανισότητες µέσα σε µια κοινωνία 

και να αδικηθούν πολίτες ή οµάδες πολιτών. Αυτό συµβαίνει, γιατί τα 

ψηφίσµατα του λαού έχουν περιστασιακό χαρακτήρα και πολλές φορές 

προκαλούν θεσµική σύγχυση. Οι αποφάσεις εξάλλου µιας πλειοψηφίας δεν 

είναι πάντοτε οι σωστότερες. Πολλές φορές το ορθό και το λογικό είναι στην 

πλευρά της µειοψηφίας. Ο λαός επηρεάζεται πολλές φορές στις αποφάσεις 

από τις περιστάσεις και τις γενικότερες συνθήκες αλλά και από δηµαγωγούς. 

Αντίθετα, ο νόµος, ο θεσπισµένος µε σωστές διαδικασίες, όταν εφαρµόζεται 

σε όλους αποτελεί θεµέλιο της δηµοκρατίας, εξασφαλίζει τα δικαιώµατα των 

πολιτών και οριοθετεί τις υποχρεώσεις τους. Τότε επικρατεί η δικαιοσύνη, η 

οποία προστατεύει τους πολίτες από την αυθαιρεσία και τους αδυνάτους από 

τους ισχυρούς. 

6. να παρουσιάσετε τα είδη (µορφές) της δηµοκρατίας που διακρίνει ο 

Αριστοτέλης στην ενότητα. Να συµπεριλάβετε στο κείµενό σας τις 

επόµενες λέξεις-όρους για να αποδώσετε τα βασικά χαρακτηριστικά 

κάθε είδους : α) ισότητα, β) νόµος, γ) περιουσία, δ) πλειοψηφία, ε) 

δηµαγωγός, στ) λαός. (βοηθητικό σελ. 346 &1) 
7. ο Αριστοτέλης περιγράφει πέντε είδη δηµοκρατίας, που πιθανότατα 

ίσχυαν σε σύγχρονές του πόλεις. ως προς τι συγκρίνονται µεταξύ τους 

αυτά τα είδη και σε ποιο σηµείο συγκλίνουν ή ταυτίζονται; 

Ο άξονας αναφοράς είναι η ορθή δηµοκρατία και στοιχείο σύγκρισης ο 

βαθµός απόκλισης τους από αυτή. Ο φιλόσοφος ξεκινά από την περιγραφή 

µιας δηµοκρατίας στην οποία υπάρχει ελευθερία και ισότητα και οι αποφάσεις 

παίρνονται κατά πλειοψηφία από το λαό. Στη συνέχεια, παρουσιάζει µορφές 

δηµοκρατίας στις οποίες το δικαίωµα συµµετοχής του πολίτη στα δηµόσια 

αξιώµατα περιορίζεται. Επίσης, σε άλλα πολιτεύµατα ο νόµος ανάγεται ως 

κυρίαρχος όλων, σε άλλα η λαϊκή βούληση στην εκκλησία του δήµου. 



 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 – ΟΡΟΣΗΜΟ 

 

 204 

8. να σκιαγραφήσετε την προσωπικότητα ενός δηµαγωγού της εποχής 

στην οποία αναφέρεται ο Αριστοτέλης. (βοηθητικό σελ. 345 &10). 
9. µε αφετηρία το κείµενο της ενότητας να διατυπώσετε τις προσωπικές 

σας απόψεις για τη σχέση νόµος – λαός. 

Ο νόµος σε µια πολιτεία πρέπει να είναι ανώτερος όλων και κανένας να 

µην βρίσκεται υπεράνω των νόµων. Αυτό που αποτελεί κοινή βούληση των 

πολιτών θεσπίζεται µε νόµο τον οποίο οφείλουν να τηρούν όσοι είναι πολίτες 

µιας πόλης. Ο νόµος δεν αναιρεί την λαϊκή κυριαρχία. Η εξουσία πηγάζει από 

το λαό και οι πολίτες πρέπει να συµµετέχουν στα κοινά. Ο πολίτης πρέπει να 

είναι ανεξάρτητος, ελεύθερος, µε ελευθερία γνώµης. Πρέπει να παίρνει 

αποφάσεις για θέµατα που αφορούν την πόλη του, όµως σε καµιά περίπτωση 

δεν πρέπει η θέλησή του να είναι ισχυρότερη από το νόµο. Αν συµβεί αυτό, 

τότε οι πολιτείες είναι ευάλωτες στις κολακείες των δηµαγωγών. 

10. στον Κρίτωνα ο Σωκράτης υποστηρίζει ότι ο πολίτης οφείλει να 

υπακούει στους νόµους ακόµη και όταν είναι άδικοι. Ποια θέσφαίνεται 

να υιοθετεί ο Αριστοτέλης στην ενότητα για την υπακοή στους νόµους 

και ποια είναι η δική σας άποψη; 

11. να διαβάσετε προσεκτικά το τελευταίο είδος της δηµοκρατίας που 

περιγράφει ο Αριστοτέλης και να επισηµάνετε το χαρακτηριστικό ή τα 

χαρακτηριστικά του που είναι δυνατόν να βλάψουν ένα σύγχρονο 

κράτος. 

12. στο τέλος της ενότητας που µελετήσατε υπάρχουν εκφράσεις που 

περιγράφουν τάσεις και συµπεριφορές των πολιτών σε όλες τις 

εποχές, όπως «η περίπτωση κατά την οποία τα ψηφίσµατα έχουν 

µεγαλύτερη ισχύ από τον νόµο» και «στις δηµοκρατικές πόλεις που 

κυβερνιούνται κατά το νόµο…είναι οι άριστοι πολίτες που έχουν την 

πρωτοκαθεδρία». Ποια από αυτές θεωρείτε ότι εξυπηρετεί 

περισσότερο την ατοµική και κοινωνική πρόοδο στην εποχή µας; 

Η φράση που εξυπηρετεί περισσότερο την ατοµική και κοινωνική πρόοδο 

της εποχής µας είναι : «στις δηµοκρατικές πόλεις που κυβερνούνται κατά το 

νόµο, δεν κάνει ποτέ την εµφάνισή του ο δηµαγωγός, αλλά είναι οι άριστοι 

πολίτες που έχουν την πρωτοκαθεδρία». Ο νόµος είναι θεµέλιο της 

πολιτείας. Ο πολίτης έχει το δικαίωµα και την υποχρέωση να συµµετέχει στα 

κοινά και στη λήψη των αποφάσεων. Με γερή παιδεία, που αποτελεί το άλλο 

θεµέλιο της δηµοκρατίας, µπορεί να αποφασίζει για τη ζωή του. Έχει 

αυτόνοµη προσωπικότητα και µπορεί να εκλέγει τους καλύτερους και τους 

ικανότερους για τα δηµόσια αξιώµατα και επιπλέον ασκεί γόνιµη και 

εποικοδοµητική κριτική στα λόγια και τις πράξεις των αρχόντων. Ο πολίτης 

αυτός αποκτά δηµοκρατικό ήθος, αναπτύσσει υψηλό αίσθηµα ευθύνης, 

ενδιαφέρεται για το κοινό συµφέρον και επιδιώκει την εξυπηρέτηση του 

ατοµικού συµφέροντος µέσα από την γενικότερη ευηµερία της χώρας του. 



 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 – ΟΡΟΣΗΜΟ 

 

 205 

Μόνο µέσα σε µια χώρα που η δηµοκρατία βιώνεται ως τρόπος σκέψης, 

ζωής και συµπεριφοράς υπάρχει κοινωνική και οικονοµική πρόοδος και µόνο 

τότε εξασφαλίζεται ουσιαστικά η ατοµική πρόοδος και ευτυχία. 

 

 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ  20Η 

( Θ 2, 1 – 4 ) 

 

Οι στόχοι της παιδείας 

 
Μετάφραση : 

Έγινε, λοιπόν, φανερό ότι πρέπει να θεσπιστούν νόµοι για την παιδεία και 

πρέπει να ορίσουµε η παιδεία να προσφέρεται από το κράτος (να είναι ίδια για 

όλους). Ποιος θα πρέπει να είναι ο χαρακτήρας αυτής της παιδείας και µε 

ποιο τρόπο πρέπει αυτή να ασκείται (τα δυο αυτά ερωτήµατα) δεν πρέπει να 

διαφύγουν την προσοχή µας. Γιατί τώρα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις ως 

προς το εκπαιδευτικό πρόγραµµα. ∆ηλαδή δεν έχουν όλοι την ίδια γνώµη ως 

προς αυτά που πρέπει να µαθαίνουν οι νέοι είτε µε στόχο την αρετή, είτε µε 

στόχο τον καλύτερο τρόπο ζωής, ούτε είναι φανερό αν η παιδεία πρέπει να 

έχει στόχο της το νου ή τον ηθικό χαρακτήρα. Αν ξεκινήσουµε από την 

εκπαίδευση που παρέχεται σήµερα, η έρευνα µας θα βρεθεί αντιµέτωπη µε 

µεγάλη σύγχυση, και δεν είναι καθόλου φανερό αν (η παιδεία) πρέπει να 

προσφέρει αυτά που είναι χρήσιµα για τη ζωή ή αυτά που οδηγούν στην αρετή 

ή αυτά που απλώς προάγουν τη γνώση (όλες οι άλλες απόψεις απόψεις έχουν 

βρει κάποιους υποστηρικτές). ∆εν υπάρχει καµία απολύτως συµφωνία µ’ αυτά 

που οδηγούν στην αρετή (και καταρχήν δεν έχουν όλοι την ίδια ιδέα για την 

αρετή που τιµούν, ώστε είναι φυσικό να υποστηρίζουν διαφορετικές γνώµες 

και ως προς την άσκηση της). Είναι φανερό ότι πρέπει (τα παιδιά) να 

διδάσκονται τα αναγκαία από τα χρήσιµα. Όµως είναι φανερό πως όχι όλα, 

δεδοµένου ότι οι ασχολίες διακρίνονται σ’ αυτές που ταιριάζουν και σ’ αυτές 

που δεν ταιριάζουν σ’ ελεύθερους ανθρώπους. Και ότι από τα χρήσιµα 

πράγµατα τα παιδιά πρέπει να µαθαίνουν όσα δεν κάνουν αυτόν που τα 

µαθαίνει βάναυσο (τιποτένιο). Πρέπει να θεωρούµε τιποτένια αυτή την 

ασχολία και αυτή την τέχνη και τη µάθηση, που κάνει το σώµα ή το µυαλό των 

ελεύθερων ανθρώπων ακατάλληλο για την άσκηση και τα έργα της αρετής. 
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Επισηµάνσεις : 

o η παιδεία που πρέπει να έχει στόχο την άσκηση στην αρετή και σκοπό τη 

διαµόρφωση της προσωπικότητας των πολιτών, πρέπει κατά τον 

Αριστοτέλη να αποτελεί ευθύνη και µέριµνα της πολιτείας. Ο φιλόσοφος 

υποστηρίζει τη δηµόσια εκπαίδευση αιώνες πριν το γαλλικό διαφωτισµό 

και σε µια εποχή που η ιδιωτική εκπαίδευση ήταν αναπτυγµένη. 

 

 

Πραγµατολογικά σχόλια 

Για τον Αριστοτέλη η παιδεία έχει πολιτικό χαρακτήρα. Υπάρχουν αρχές 

στις πολιτικές κοινωνίες και σύµφωνα µε αυτές διαµορφώνονται τα 

κριτήρια δηµιουργίας των εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Ο Αριστοτέλης 

αναφέρεται στην παιδεία των ελεύθερων πολιτών και είναι σηµαντικό ότι 

υποστηρίζει τη δηµόσια εκπαίδευση αιώνες πριν από το γαλλικό 

διαφωτισµό και τη στιγµή που η ιδιωτική εκπαίδευση στην εποχή του ήταν 

πολύ ανεπτυγµένη. Είναι χρήσιµο να επισηµανθεί ότι ο Αριστοτέλης είχε τη 

δική του φηµισµένη σχολή, το Λύκειον και µε τη θέση του αυτή φαίνεται η 

διορατικότητα του αλλά και η πολιτική του υπόσταση.  

Η εκπαίδευση και γενικότερα η παιδεία των πολιτών είναι ευθύνη της 

πολιτείας. Με την ερώτηση «τις έσται η παιδεία» θέτει την ουσία του 

προβλήµατος, ενώ µε την ερώτηση «πώς χρή παιδεύεσθαι» την αξιολογική 

βάση του. Τέλος της παιδείας είναι η ευτυχισµένη ζωή – ευ ζην -, στην 

οποία οδηγείται ο πολίτης που έχει ασκηθεί µε ευθύνη της πολιτείας στην 

αρετή. Η εκπαίδευση έχει, επίσης, ως σκοπό τη διαµόρφωση της 

προσωπικότητας των πολιτών, όπως επίσης και την άσκηση στην αρετή. 

Το απόσπασµα ανήκει στο τελευταίο βιβλίο των «Πολιτικών». Στα 

προηγούµενα διαπραγµατεύτηκε τα θέµατα του γάµου και της τεκνοποιίας και 

τώρα είναι σε εξέλιξη το θέµα της αγωγής και των εφήβων. ∆ιατυπώνει τους 

προβληµατισµούς του στο απόσπασµα, για το περιεχόµενο της παιδείας και 

τους στόχους της εκπαίδευσης και ολοκληρώνει τη σκέψη του εξετάζοντας τη 

µουσική ως πρώτιστη παιδευτική αξία. 

Στα χρόνια του Αριστοτέλη δεν είναι ξεκαθαρισµένο ποιο πρέπει να είναι 

το περιεχόµενο των γνώσεων και ποιοι οι στόχοι της εκπαίδευσης : 

1. γνώσεις χρήσιµες για τη ζωή µε στόχο να µπορούν να ζουν οι νέοι 

καλύτερα; 

2. γνώσεις που οδηγούν στην αρετή µε στόχο την κατάκτησή της; 

3. γνώσεις που ασκούν το νου, χωρίς να είναι χρήσιµες στη ζωή; 

Πολιτική θεωρία και παιδεία : τα πολιτικά του Αριστοτέλη είναι ένα έργο 

µε περιεχόµενο πολιτικής θεωρίας. Τα θέµατα εκπαίδευσης και παιδείας 

εντάσσονται στο συγκεκριµένο κείµενο ως εξής :  
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� ο Αριστοτέλης θεωρεί ότι η παιδεία είναι πολιτικό θέµα : 

1. έχει µεγάλη σηµασία για τη µορφή του πολιτεύµατος 

2. το κράτος καθορίζει τη µορφή της παιδείας 

3. το κράτος ενδιαφέρεται για την παιδεία του κάθε πολίτη, αφού όλοι οι 

πολίτες ανήκουν στο κράτος 

4. άρα οι πολιτικοί και οι νοµοθέτες πρέπει να ενδιαφέρονται για την 

παιδεία 

Άρα από τα παραπάνω συνάγεται ότι η παιδεία είναι κατεξοχήν πολιτικό 
θέµα. 

Παιδεία και κράτος : συσχετίζει κατηγορηµατικά την παιδεία µε το κράτος 

: τα θέµατα της παιδείας και η φροντίδα γι’ αυτή πρέπει να απασχολούν το 

κράτος και να θεσπίζονται µε νόµους και να µην αποτελούν ιδιωτική υπόθεση 

του καθενός, µιας και όλοι οι πολίτες είναι µέλη της πόλης. Έτσι και η 

πολιτεία θα µπορεί να φροντίζει για το καλό του συνόλου. Ο Αριστοτέλης 

θεωρεί ότι το περιεχόµενο της παιδείας είναι ανάλογο µε το είδος του 

εκάστοτε πολιτεύµατος. Αυτή όµως η σχετικοκρατική θέση στη συνέχεια 

διαφοροποιείται, όταν διατυπώνεται η άποψη ότι σ’ ένα κράτος η παιδεία 

πρέπει να είναι µια και ίδια για όλους. Με βάση αυτή τη θέση και τον 

αποκλεισµό της ιδιωτικής πρωτοβουλίας η παιδεία αποκτά ενιαίο χαρακτήρα 

π.χ. εκπαιδευτικό σύστηµα των Λακεδαιµονίων. 

Σε κάποιο σηµείο των πολιτικών του ο Αριστοτέλης αναφέρει ως 

παιδευτικά αντικείµενα της εποχής του : 

1. ανάγνωση και γραφή : χρήσιµα για τη ζωή 

2. σχέδιο και ζωγραφική : όχι πάντα χρήσιµα για τη ζωή 

Η αριθµητική διδάσκονταν στο σπίτι και όχι στο σχολείο. Βέβαια, ο 

Αριστοτέλης δέχεται ότι στις µέρες του δεν υπάρχει οµοφωνία στους στόχους 

της εκπαίδευσης, αλλά ούτε και για την αρετή, ως αντικείµενο παιδείας. 

Έχοντας ο καθένας διαφορετική άποψη για την αρετή – αν και όλοι την τιµούν 

– δε συµφωνούν στο πρόγραµµα παιδείας που πρέπει να ακολουθούν οι νέοι 

(Πλάτωνα «Λάχης» πρώτα πρέπει να γνωρίσουµε τι είναι αρετή για να 

υποδείξουµε τρόπους κατάκτησης της). Πάντως η αρετή θεωρείται ως ένας 

από τους στόχους της εκπαίδευσης. 

 

Οι διαφορετικές απόψεις του κειµένου φαίνεται να συµπίπτουν στο ότι 

πρέπει να διδάσκονται µόνο τα αναγκαία από τα χρήσιµα έργα, λόγω του ότι 

τα χρήσιµα έργα στο σύνολο τους είναι τόσα πολλά που δεν µπορούν ούτε 

και κρίνεται σκόπιµο να συµπεριληφθούν στα αντικείµενα της παιδείας. Η 

σύµπτωση αυτή φαίνεται να προκύπτει από το γεγονός ότι κάθε 

διαφορετική άποψη, ασχέτως από το που δίνει το ειδικό βάρος στην 

εκπαίδευση, επιλέγει ορισµένα αντικείµενα ως κατάλληλα προς διδασκαλία 

µε κριτήριο όχι απλώς τη χρησιµότητα τους αλλά πρωτίστως την 
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αναγκαιότητα τους, το ότι δηλαδή η στοιχειώδης γνώση τους κρίνεται 

απαραίτητη για τη µετέπειτα ζωή του ανθρώπου ως πολίτη. Έτσι 

προκρίνονται η ανάγνωση, η γραφή, η γυµναστική, η µουσική ενώ λιγότερο 

επιτακτική θεωρείται η διδασκαλία του σχεδίου και της ζωγραφικής. Η 

διδασκαλία της αριθµητικής µάλιστα, την οποία ο Αριστοτέλης δεν αναφέρει 

καν, γινόταν στο σπίτι και όχι στο σχολείο. 

Η φράση «τα τείνοντα προς την αρετήν» αναφέρεται στις εκπαιδευτικές 

επιλογές π.χ. των αντικειµένων, των µεθόδων, των µέσων, των 

διδασκάλων, οι οποίες αποσκοπούν κυρίως στην ηθική διάπλαση των νέων, 

στο να τους καταστήσουν ενάρετους πολίτες. 

Αντίθετα, µε την έκφραση «τα χρήσιµα προς τον βίον» εννοούνται ως 

στόχοι παιδείας όσες επιλογές οδηγούν στην απόκτηση αυτών που έχουν 

πρακτική χρησιµότητα για τη ζωή, ενώ οι λέξεις «τα περιττά» δηλώνουν αυτά 

που απλώς προάγουν τη γνώση. 

Πρόθεση του Αριστοτέλη φαίνεται να είναι εδώ να δείξει ότι η ανάγκη της 

ηθικής τελείωσης του ανθρώπου στην αρετή αποτελεί κύρια προτεραιότητα 

της εκπαίδευσης που είναι διακριτή και δεν µπορεί να υποκατασταθεί από τις 

άλλες δυο επιλογές. Η αξία λοιπόν που αποδίδει σ’ αυτήν ο φιλόσοφος είναι 

σηµαντικότατη. 

Η θέση αυτή του Αριστοτέλη αποτυπώνεται αφενός στο γεγονός ότι στο 

εκπαιδευτικό του σύστηµα ορίζει ως βασική προτεραιότητα τη διαµόρφωση 

ελεύθερων ανθρώπων µέσω της ηθοπλαστικής παιδείας. Αφετέρου στο ότι 

είναι πολύ επιλεκτικός στον προσδιορισµό των υπόλοιπων στόχων της 

παιδείας και της σχετικής τους αξίας προς τον βασικό, ενώ περιγράφει πώς 

µπορεί να εκτραπεί η παιδεία από τους ηθικούς στόχους τους που έχουν 

πρωταρχική σηµασία. 

 

 

 

Ερµηνευτικές ερωτήσεις : 

1. ο Αριστοτέλης υποστηρίζει τον ιδιωτικό ή το δηµόσιο χαρακτήρα της 

εκπαίδευσης της εποχής του; Από ποια σηµεία του κειµένου φαίνεται 

αυτό; 

Υποστηρίζει το δηµόσιο χαρακτήρα της παιδείας. Αυτό το δηλώνει άµεσα 

στην αρχή της ενότητας µε τη φράση «ποιητέον ταύτην κοινήν» και έµµεσα µε 

τις φράσεις «νῦν γάρ ἀµφισβητεῖται περί τῶν ἔργων», «ταραχώδης ἡ σκέψις 

ἐκ τε τῆς ἐµποδών παιδείας», οι οποίες δείχνουν ότι η πολιτεία που έχει ως 

στόχο την ευδαιµονία των πολιτών της, πρέπει να αναλάβει ουσιαστικό ρόλο 

στο θέµα της παιδείας των πολιτών. Κανένας πολίτης δεν ανήκει στον εαυτό 

του, αλλά όλοι ανήκουν στην πολιτεία η οποία είναι υποχρεωµένη να 

φροντίζει τα µέλη της. (βοηθητικό σελίδα 369 & 1). 
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2. ποιους υπονοεί ο Αριστοτέλης ότι πρέπει να ορίσουν νόµους για την 

παιδεία (νοµοθετητέον περί παιδείας) και ποια πολιτική θέση 

διατυπώνει µε την έκφραση «κοινήν ποιητέον»; 

Ο Αριστοτέλης εννοεί ότι το καθήκον να οριστούν νόµοι για την παιδεία 

σε µια πόλιν ανήκει στους νοµοθέτες. Η άποψη αυτή βρίσκεται σε συµφωνία 

µε µια βασική του θέση ότι η παιδεία, η σχολική µόρφωση και η εκπαίδευση 

των πολιτών είναι βασικό καθήκον της πόλεως και γι’ αυτό πρέπει να έχει 

δηµόσιο χαρακτήρα. Με τη σειρά της αυτή η θέση έχει την αφετηρία και τη 

δικαιολόγησή της, κατά το φιλόσοφο, στο ότι οι στόχοι της παιδείας και οι 

στόχοι της πόλεως, όσον αφορά τους πολίτες, ταυτίζονται. Η βασική τους 

επιδίωξη είναι το ευ ζην του κάθε πολίτη και όλων µαζί στο σύνολό τους. Το 

περιεχόµενο λοιπόν της παιδείας πρέπει να είναι εναρµονισµένο µε τις αρχές, 

τις αξίες και τους νόµους που διέπουν το πολίτευµα και τη λειτουργία της 

κάθε πόλεως, ώστε η πολιτική συµβίωση να εδραιώνεται πάνω σε µια κοινή 

ιδεολογική και πρακτική βάση. Άλλωστε, η γενική φροντίδα για τους πολίτες, 

ακόµα και για θέµατα πέραν της παιδείας ανήκει στην πόλιν. 

3. ο Αριστοτέλης αναφέρεται στις διαφορετικές απόψεις που 

διατυπώνονται σχετικά µε το στόχο και το περιεχόµενο της παιδείας. 

Να γράψετε ποιες ήταν αυτές οι απόψεις και που οφειλόταν, κατά την 

κρίση σας, οι διαφορές. (βοηθητικό σελίδα 365 & 8 και σελίδα 369 & 
2). 

4. ποιες απόψεις του Αριστοτέλη για τη διαµόρφωση του ηθικού 

χαρακτήρα του ανθρώπου διακρίνετε στο κείµενο; 

Ο Αριστοτέλης υποστηρίζει ότι η αρετή των  πολιτών δεν είναι προϊόν 

της τύχης ούτε και υπάρχει έξω από την πολιτεία. Αντίθετα, βρίσκεται µέσα 

στην πολιτεία και καλλιεργείται µε την παιδεία. Η τέλεια πολιτεία µε αυτή την 

έννοια επιδιώκει την τέλεια παιδεία και αυτή µε την σειρά της την τέλεια 

αρετή. Γιατί η αρετή για τον άνθρωπο είναι η ορθή ενέργεια που τον οδηγεί 

στην πραγµάτωση της φύσης του και του σκοπού του. Η παιδεία πρέπει να 

προάγει την αρετή, κατά τον Αριστοτέλη, και να διαπλάθει ηθικά τον 

άνθρωπο. 

5. ποιο κριτήριο επιλογής «διδακτέας ύλης» δέχεται καταρχήν ο 

Αριστοτέλης και πώς αντιµετωπίζει την καλλιέργεια του νου µέσα από 

τα εκπαιδευτικά προγράµµατα της εποχής του;  

Κριτήριο επιλογής της «διδακτέας ύλης» για τον Αριστοτέλη είναι η 

µεσότητα µεταξύ του θεωρητικού βίου και της καθηµερινής πράξης 

(πρακτικού βίου). Για το λόγο αυτό δεν πρέπει να παραµελείται το χρήσιµο. 

Πρέπει, εποµένως, να διδάσκονται τα πιο απαραίτητα. Η ανάγνωση, η γραφή, 

η αριθµητική, λίγη γεωµετρία και σχέδιο είναι γνώσεις που τις χρειάζεται ο 

πολίτης στις καθηµερινές δραστηριότητες και συναλλαγές καθώς και στην 

άσκηση των πολιτικών καθηκόντων του. ∆εν είναι σωστό όµως ένας 



 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 – ΟΡΟΣΗΜΟ 

 

 210 

ελεύθερος πολίτης να παραµένει µόνο σ’ αυτά. Πρέπει να επιδιώκει και τις 

γνώσεις εκείνες που προσδίδουν τη θεωρητική κατάρτιση στον άνθρωπο. 

6. ποιες είναι κατά τον Αριστοτέλη οι κατευθύνσεις που θα 

διαµορφώσουν την προσωπικότητα του µαθητή της εποχής του; 

Ο αριστοτέλης ακολουθεί µια µέση οδό ως προς το περιεχόµενο των 

σπουδών, χωρίς να αποµακρύνεται από τον ηθικοπλαστικό προσανατολισµό 

ολόκληρου του εκπαιδευτικού συστήµατος : δεν πρέπει να παραµελείται το 

χρήσιµο. Η ανάγνωση, η γραφή, η αριθµητική, λίγη γεωµετρία και σχέδιο είναι 

οι γνώσεις που χρειάζεται ο πολίτης στις καθηµερινές του δραστηριότητες 

και συναλλαγές. Η παιδεία πρέπει να προσφέρει στους νέους  αρετή, για να 

µπορούν να κατακτήσουν έναν καλύτερο τρόπο ζωής. ∆εν είναι σωστό όµως 

ένας ελεύθερος πολίτης να παραµένει µόνο σε αυτά. Πρέπει να επιδιώκει και 

τις γνώσεις εκείνες που προσδίδουν θεωρητική κατάρτιση στον άνθρωπο, 

διαµορφώνουν ηθικά το χαρακτήρα του και προάγουν τη γνώση. 

Η επιτέλεση ενάρετων πράξεων και έργων είναι ο τελικός στόχος της 

διαπαιδαγώγησης των πολιτών κατά τον Αριστοτέλη. Απαραίτητη 

προϋπόθεση όµως αποτελεί η εκτέλεση τέτοιων πράξεων ως αποτέλεσµα της 

ελεύθερης βούλησης του ανθρώπου. Οι εκπαιδευτικές ενασχολήσεις λοιπόν 

που εναρµονίζουν την ψυχική ελευθερία του ανθρώπου µε την εκτέλεση 

ενάρετων πράξεων οι οποίες καθιστούν την ηθική βούληση, την εναρµόνιση 

της ηθικής συνείδησης απαραίτητη προϋπόθεση για την εκδήλωση ηθικής και 

ενάρετης συµπεριφοράς, είναι οι κατάλληλες να συµβάλλουν στη διαµόρφωση 

της προσωπικότητας των ελεύθερων πολιτών. 

Η άποψη αυτή του Αριστοτέλη σχετίζεται µε την άποψη του ότι η 

εκτέλεση ενάρετων πράξεων προκαλεί ή πρέπει κανονικά να προκαλεί 

συναισθήµατα ηδονής, ενώ η εκτέλεση πράξεων που αντιβαίνουν στην αρετή 

προκαλεί ή πρέπει να προκαλεί συναισθήµατα λύπης και γι’ αυτό πρέπει να 

αποφεύγεται. 

7. ο Αριστοτέλης θεωρεί ότι η πολιτεία οφείλει να επιδιώκει για τους 

νέους της την αρετή µε σκοπό να διαµορφώσει ηθικά τον χαρακτήρα 

τους. Ποιες δυσκολίες περιγράφει για την επίτευξη αυτού του 

σκοπού; (σελίδα 366 & 10) 
8. να εξηγήσετε τι επιδιώκει ο Αριστοτέλης να κατανοήσουν οι 

συµπολίτες του, όταν αντιπαραθέτει την έκφραση τα τείνοντα προς 

την αρετή στην έκφραση τα χρήσιµα προς τον βίον και τα περιττά και 

ποια σχέση έχει η θέση που εκφράζει µε το εκπαιδευτικό σύστηµα 

που προτείνει. (βοηθητικό σελίδα 365 & 8) 
9. να συγκρίνετε την άποψη του Πλάτωνα  (Λάχης 190b 7) : «αν δεν 

ξέρουµε καν τι είναι η αρετή, µε ποιο τρόπο θα συµβουλέψουµε 

κάποιον πώς να την κατακτήσει πιο εύκολα;» µε τη θέση του 

Αριστοτέλη : « και γάρ  την ἀρετήν οὐ την αὐτήν εὐθύς πάντες 
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τιµῶσιν, ὥστ’ εὐλόγως διαφέρονται και προς την ἄσκησιν αὐτῆς» και 

να εξηγήσετε τη σύµφωνη ή διαφορετική σας γνώµη. 

10. να επισηµάνετε το σηµείο στο οποίο συµπτίπτουν όλες οι 

διαφορετικές απόψεις που παρουσιάζονται στο κείµενο και να 

εξηγήσετε αυτή τη σύµπτωση. 

Οι απόψεις συµπίπτουν στη φράση : « ὃτι µέν οὖν τά ἀναγκαῖα δεῖ 

διδάσκεσθαι τῶν χρησίµων, οὐκ ἄδηλον». Αυτό συµβαίνει γιατί όλοι οι 

άνθρωποι συµφωνούν ότι η παιδεία πρέπει να παρέχει εκείνες τις γνώσεις 

που είναι απαραίτητες στην καθηµερινή ζωή για να διευκολύνονται οι 

άνθρωποι στις µεταξύ τους συναλλαγές και να µπορούν να επικοινωνούν. 

Όλοι συµφωνούν στη χρησιµότητα της ανάγνωσης, της γραφής και της 

αριθµητικής. Ο προβληµατισµός για τα θέµατα της παιδείας και οι 

διαφορετικές απόψεις εκφράζονται από τη στιγµή που οι άνθρωποι 

προσπαθούν να προσδιορίσουν τον απώτερο σκοπό της παιδείας και πώς 

αυτή µπορεί να οδηγήσει τους ανθρώπους σε µια εσωτερική αρµονία, την 

ευδαιµονία. 

11. ποια από τα θέµατα που διατυπώνει ο Αριστοτέλης στο κείµενό του 

νοµίζετε ότι εξακολουθούν να είναι επίκαιρα προβλήµατα της 

παιδείας; 

12. ποια από τις απόψεις ή τις θέσεις του Αριστοτέλη για την παιδεία 

θα υποστηρίζατε ανεπιφύλακτα ως προσωπική σας πρόταση αν 

συµµετείχατε σε ένα συµπόσιο για την εκπαίδευση και την παιδεία 

γενικά και γιατί; 

 

 

 

Λεξιλογικές – σηµασιολογικές ερωτήσεις : 

1. να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης Α µε εκείνες της στήλης Β µε 

τις οποίες έχουν ετυµολογική συγγένεια :  

 

ἀµφισβητεῖται νους 

νοµοθετητέον εξοµολόγηση 

εὐλόγως συµµετοχή 

ἀσκεῖν λογίδριο 

παιδεία εύχρηστος 

µετέχειν αµφισβήτηση 

χρησίµων νοµοθετώ 

ὁµολογούµενον εξάσκηση 

διάνοιαν εκπαιδευτικός 

 



 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 – ΟΡΟΣΗΜΟ 

 

 212 

 

2. να βρείτε µέσα στο κείµενο ή να σχηµατίσετε, όπου δεν υπάρχουν, τα 

αντώνυµα των φράσεων που ακολουθούν : 

 

δῆλον  

τά χρήσιµα προς τον βίον  

τά τείνοντα προς την ἀρετήν  

ἐλευθερίων  

ταραχώδης  

διηρηµένον  

πάντες   

τον βίον τον ἄριστον  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ  ΓΘ2 

 

Δευτέρα 24 / 3 / 2008 : ενότητες 11 – 19  Πολιτικών  

Δευτέρα 31 / 3 / 2008 : εισαγωγή και ενότητες 11 – 20 Πολιτικών 

Δευτέρα 14 / 4 / 2008 : εισαγωγή και ενότητες 1 – 10 Ηθικών 

Νικομαχείων 

Δευτέρα 21 / 4 / 2008 : εισαγωγή και ενότητες 11 – 15 Πολιτείας 

Πλάτωνα  

Τετάρτη 30 / 4 / 2008 : εισαγωγή και ενότητες 1 – 7 Πρωταγόρα 

Δευτέρα 5 / 5 / 2008 : όλες τις εισαγωγές 

Δευτέρα 12 / 5 / 2008 : όλες τις μεταφράσεις  

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ  ΓΘ5 

 

Δευτέρα 24 / 3 / 2008 : ενότητες 11 – 19  Πολιτικών  

Δευτέρα 31 / 3 / 2008 : εισαγωγή και ενότητες 11 – 20 Πολιτικών 

Δευτέρα 14 / 4 / 2008 : εισαγωγή και ενότητες 1 – 10 Ηθικών 

Νικομαχείων 

Δευτέρα 21 / 4 / 2008 : εισαγωγή και ενότητες 11 – 15 Πολιτείας 

Πλάτωνα  

Τετάρτη 30 / 4 / 2008 : εισαγωγή και ενότητες 1 – 7 Πρωταγόρα 

Δευτέρα 5 / 5 / 2008 : όλες τις εισαγωγές 

Δευτέρα 12 / 5 / 2008 : όλες τις μεταφράσεις  

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ  ΓΘ4 

 

Δευτέρα 24 / 3 / 2008 : ενότητες 11 – 17  Πολιτικών  

Δευτέρα 31 / 3 / 2008 : εισαγωγή και ενότητες 11 – 20 Πολιτικών 

Δευτέρα 14 / 4 / 2008 : εισαγωγή και ενότητες 1 – 10 Ηθικών 

Νικομαχείων 

Δευτέρα 21 / 4 / 2008 : εισαγωγή και ενότητες 11 – 15 Πολιτείας 

Πλάτωνα  

Τετάρτη 30 / 4 / 2008 : εισαγωγή και ενότητες 1 – 7 Πρωταγόρα 

Δευτέρα 5 / 5 / 2008 : όλες τις εισαγωγές 

Δευτέρα 12 / 5 / 2008 : όλες τις μεταφράσεις  
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