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 ΘΤΡΑ 33: Ο ΑΡΙΣΟΣΕΛΗ 
 
Ο Αριςτοτζλθσ γεννικθκε ςτα τάγιρα τθσ Χαλκιδικισ το 384, δθλ. 15 χρόνια φςτερα 
από το κάνατο του ωκράτθ και 3 χρόνια φςτερα από τθν ίδρυςθ τθσ Ακαδθμίασ του 
Πλάτωνα. Ο πατζρασ του, ο Νικόμαχοσ, ιταν γιατρόσ και φίλοσ του Αμφντα του 2ου, 
βαςιλιά τθσ Μακεδονίασ. Σο 367 ο Αριςτοτζλθσ ιλκε ςτθν Ακινα και μπικε ςτθν 
Ακα-δθμία. Ήταν τότε 17 χρόνων, θ Ακαδθμία είχε κιόλασ 20 χρόνια ηωι και ο 
ιδρυτισ τθσ ιταν 60 χρόνων. Ο Αριςτοτζλθσ πζραςε μζςα ς’ αυτό τον κφκλο τα 20 
καλφτερα χρόνια τθσ ηωισ του, κι ζφυγε μόνο φςτερα από τον κάνατο του 
Δαςκάλου του. 
 
Σότε δζχκθκε τθν πρόςκλθςθ του Ερμεία, ιγεμόνα του Αταρνζα και τθσ Άςςου, ςτθν 
περιοχι τθσ Σρωάδασ. Ο Ερμείασ ιταν και μζλοσ τθσ Ακαδθμίασ για ζνα διάςτθμα. 
τθν Άςςο ο Αριςτοτζλθσ ζμεινε 3 χρόνια (347 - 344) και ιταν θ κεντρικι μορφι 
άνάμεςα ςε ζναν κφκλο από Ακαδθμαϊκοφσ. Εκεί ζκανε και τισ πρϊτεσ παραδόςεισ 
του. Υςτερα εγκαταςτάκθκε ςτθ Μυτιλινθ τθσ Λζςβου και πιρε γυναίκα του τθν 
Πυκιάδα άνιψιά του Ζρμεία. Ακολοφκθςε μια πρόςκλθςθ του Φιλίππου τθσ 
Μακεδονίασ για μια κζςθ δαςκάλου του Αλεξάνδρου, που τότε (343) ιταν 13 
χρόνων. τθ κζςθ αυτι ζμεινε ζωσ το 340. Σο 335 κατεβαίνει πια ςτθν Ακινα και 
ιδρφει μια δικι του ςχολι, ςτο γυμνάςιο «Λφκειον», που τθν ονόμαςε Περίπατο. Για 
13. ολόκλθρα χρόνια, δθλ. ζωσ το 322, που πζκανε, θταν ο άρχθγόσ τθσ ςχολισ, που 
θ ακτινοβολία τθσ ξεπζραςε όλεσ τισ άλλεσ, Σα 13 αυτά τελευταία χρόνια τθσ ηωισ 
του Αριςτοτζλθ αποτελοφν τθν πιο μεγάλθ και τθν πιο γόνιμθ περίοδο για τον 
ςτοχαςτι και τον ερευνθτι. 
 
Σα ζργα του Αριςτοτζλθ, που επειδι είναι πάρα πολλά, δεν μποροφμε να τα 
άναφζρωμε ς’ αυτι τθ κζςθ ζνα προσ ζνα, τα χωρίηομε ςε 5 ομάδεσ: λογικά, 
μεταφυςικά, φυςικά, θκικά και πολιτικά. Λίγα λόγια επίςθσ κα ποφμε ς’ αυτι τθ 
κζςθ για τθ μζκοδο τθσ Φιλοςοφίασ, που κζςπιςε ο Αριςτοτζλθσ ςτα ϊριμα χρόνια 
του και που είναι χαρακτθριςτικά διαφορετικι από εκείνθ του Πλάτωνα.  
 
Από τθ μια είναι διαλεκτικι, ςτθν υψθλι τθσ ζννοια, γιατί επιδιϊκει να αναλφςθ 
ςωςτά τισ ζννοιεσ, κι από τθν άλλθ είναι ολοφάνερα εμπειρικι, γιατί επιδιϊκει με 
τθν παρατιρθςθ να δθμιουργιςθ μια πλατειά βάςθ για το οικοδόμθμα τθσ 
φιλοςοφίασ. Σαυτόχρονα, ολόκλθρθ θ ςκζψθ του Αριςτοτζλθ είναι 
προςανατολιςμζνθ ιςτορικά. Ζχει καταλάβει, δθλ., και μάλιςτα πρϊτοσ αυτόσ, ότι 
ολόκλθρθ θ ανκρϊπινθ γνϊςθ, επομζνωσ και θ φιλοςοφία, ζχει μπροςτά και πίςω 
τθσ μιαν εξζλιξθ και ότι κι ο ίδιοσ βρίςκεται ςτθ μζςθ αυτισ τθσ εξελικτικισ 
γραμμισ.  
 
Γι’ αυτό, μζςα ςτουσ προβλθματιςμοφσ του, ςυνυπολογίηει και τισ απόψεισ των 
προδρόμων του και τισ επεξεργάηεται με κριτικιν ευκφνθ, ϊςτε θ διδαςκαλία του 



να είναι μια ςυνζχεια των προβλθμάτων και μια απάντθςθ ςτισ ςχετικζσ απορίεσ. 
Με αυτό τον τρόπο ο Αριςτοτζλθσ ζγινε και ο πατζρασ τθσ Ιςτορίασ των επιςτθμϊν. 
 
 
 
 Σο ζργο και οι Ιδζεσ του Αριςτοτζλη 
 
1. Η Λογική. Η Λογικι είναι αλθκινά ζνα προςωπικό δθμιοφργθμα κι ζνα επικό 
κατόρκωμα του ταγιρίτθ. Πρϊτοσ αυτόσ είδε τα όρια που χωρίηουν τθν Ψυχολογία 
από τθ Λογικι, το γεγονόσ τθσ ςκζψεωσ από το περιεχόμενό τθσ. Για τον 
Αριςτοτζλθ, θ Λογικι δεν είναι κλάδοσ τθσ φιλοςοφίασ, αλλά προεπιςτιμθ, δθλ. 
είναι προπαιδευτικι γνϊςθ των μορφϊν του ςτοχαςμοφ και των νόμων του, είναι 
το όργανο τθσ φιλοςοφίασ. Η αριςτοτελικι Λογικι ζχει ζναν τυπολογικό, 
μεκοδολογικό και οντολογικό χαρακτιρα. 
 
Από αυςτθρά λογικι άποψθ, θ ζννοια είναι το υποκειμενικό αντίκρυςμα τθσ 
άλθκινισ ουςίασ ενόσ πράγματοσ. Αυτό το πράγμα μόνο μζςα ςτθν ζννοια το 
καταλαβαίνομε. Ο Αριςτοτζλθσ ξεχωρίηει ακόμθ τθν ζννοια τθσ ιδιότθτασ από τθν 
ζννοια τθσ υποςτάςεωσ και τθν ζννοια του γζνουσ από τθν ζννοια του είδουσ. Αλλά 
μεγαλφτερθ ςθμαςία ζχει θ διδαςκαλία του για τθν κρίςθ. ωςτι κρίςθ είναι, 
εκείνθ, που κατά τθ μορφι τθσ είναι μια πρόταςθ, με υποκείμενο και κατθγόρθμα, 
που ςυνδζει θ χωρίηει τισ ζννοιεσ με ζναν τρόπο που αντιςτοιχεί ςτθν αντικειμενικι 
πραγματικότθτα. φαλερι κρίςθ πάλι είναι εκείνθ, που ςυνδζει θ χωρίηει τισ 
ζννοιεσ με ζναν τρόπο που προςβάλλει τθν αντικειμενικι πραγματικότθτα. Η κρίςθ 
ςτθ βαςικι μορφι τθσ είναι κατθγορικι, αποδεικτικι. 
 
Η ακάνατθ δθμιουργία του Αριςτοτζλθ, ςτον τομζα τθσ Λογικισ, είναι θ κεωρία του 
για τον ςυλλογιςμό, θ ςυλλογιςτικι του, Όπωσ τθν αναπτφψςει ςτα Αναλυτικά 
πρότερα και θ κεωρία του για τθν επιςτθμονικι απόδειξθ, όπωσ τθν αναπτφςςει 
ςτα Α ν α λ υ τ ι κ ά  φςτερα.  
 
υμπζραςμα είναι, για τον Αριςτοτζλθ, θ πρόταςθ που προκφπτει από οριςμζνεσ 
άλλεσ δεδομζνεσ προτάςεισ ςαν κάτι νζο, δεδομζνο και υποχρεωτικό για τθ νόθςθ, 
χωρίσ αυτό το νζο να χρειάηεται καινοφργια κεμελίωςθ. Με οξυδζρκεια ξεχωρίηει 
επίςθσ ο Αριςτοτζλθσ το ςυνθκιςμζνο ςυμπζραςμα από τθν επιςτθμονικι 
απόδειξθ. Η επιςτθμονικι απόδειξθ είναι ζνα ςυμπζραςμα που βγαίνει από 
προθγοφμενεσ αναγκαίεσ προτάςεισ. Ο Αριςτοτζλθσ διακρίνει μιαν αποδεικτικι, μια 
διαλεκτικι και μιαν εριςτικι διαδικαςία για τθν απόδειξθ. Για τθν κακαρι επιςτιμθ 
μόνο θ πρϊτθ ζχει ςθμαςία. Επειδι όμωσ θ υπόκεςθ για μιαν απόδειξθ δεν μπορεί 
να αποδειχκι και από τθν πλευρά τθσ, και, πάρα πζρα, θ υπόκεςθ για τθν πρϊτθ 
υπόκεςθ και ςυνζχεια ωσ το άπειρο δεν μποροφν να αποδειχκοφν κακαυτζσ όλεσ οι 
υποκζςεισ, γι’ αυτό αναγκαςτικά θ γνϊςθ μασ, δθλ. θ αποδεικτικι διαδικαςία, 
ςταματάει, ςτο τζλοσ, ςε οριςμζνα αξιϊματα, που κακαυτά είναι αναπόδεικτα, 
είναι όμωσ ολοφάνερα και πιο ςίγουρα από τθν ζμμεςθ γνϊςθ.  
 
Σα ανϊτατα αυτά αξιϊματα, αντίκετα απ’ ό,τι γίνεται με τθν ζμμεςθ γνϊςθ, τα 
καταλαβαίνει ο άνκρϊπινοσ νουσ με μιαν άμεςθ, δθλ. κακαρά ενορατικι γνϊςθ. 



Σζτοια αξιϊματα είναι θ αντίφαςθ, ο αποκλειςμόσ του τρίτου κ.λπ. Οπωςδιποτε 
όμωσ, κάκε γνϊςθ μασ ςτθρίηεται ςτθν αναγωγι των φαινομζνων ςτα αίτια τουσ, 
ςτθν αναγωγι του μερικοφ ςτο γενικό. Αλλά πριν από αυτι τθν παραγωγικι 
διαδικαςία πρζπει να γίνεται θ επαγωγικι, που κατοχυρϊνει το γενικό με τθν πείρα 
από τισ πολλζσ μερικζσ περιπτϊςεισ που προςφζρονται ςτισ αιςκιςεισ μασ. Εδϊ 
ζχει ςθμαςία και το αναλογικό ςυμπζραςμα. 
  
Ζωσ ςιμερα ςυηθτοφν ποια είναι θ ςθμαςία τθσ κεωρίασ του Αριςτοτζλθ για τισ 
Κατθγορίεσ. Πϊσ ζβλεπε δθλ. ο Αριςτοτζλθσ τισ 8 ι 10 Κατθγορίεσ του, τθν 
υπόςταςθ, τθν ποιότθτα, τθ ςχζςθ κ.λπ.; Σισ ζβλεπε ωσ τισ ανϊτατεσ ζννοιεσ γζνουσ, 
που δεν μποροφν να γενικευκοφν περιςςότερο και που περιζχουν όλεσ τισ άλλεσ; Ή 
τισ ζβλεπε ωσ μαρτυρίεσ για το Είναι και τισ διάφορεσ μορφζσ του, με οντολογικό 
μεταφυςικό νόθμα, δθλ. ωσ υποκειμενικά αντικρφςματα του Είναι, μζςα ςτθν 
ανάλογθ γλωςςικι διατφπωςθ; Η δεφτερθ εκδοχι φαίνεται πιο ςωςτι. 
Οπωςδιποτε, θ κεωρία του Αριςτοτζλθ για τισ Κατθγορίεσ είναι μια ομαλι 
μετάβαςθ ςτθ Μεταφυςικι του. 
 
2. Η Μεταφυςική. Με τθν κριτικι τθσ πλατωνικισ κεωρίασ των Ιδεϊν βριςκόμαςτε 
κιόλασ ςτο κζντρο τθσ Μεταφυςικισ του Αριςτοτζλθ. Η Μεταφυςικι, όπωσ εξθγεί ο 
Αριςτοτζλθσ, είναι μια γνϊςθ που αναφζρεται ςτο Όν. Αλλά τί είναι Ον; Πάνω ς’ 
αυτό το απόλυτο ερϊτθμα ο Αριςτοτζλθσ ζρχεται ςε οξφτατθ αντίκεςθ με τον 
Πλάτωνα,  
 
Σθν ουςία του Όντοσ τθν αναηθτεί μόνο εκεί που υπάρχουν ςυγκεκριμζνεσ και 
δεδομζνεσ εμπειρικζσ πραγματικότθτεσ. Σο Ον, ςτο ιδιαίτερο νόθμά του, δθλ. θ 
ουςία, είναι αυτό που οφτε αποδίδεται ςε ζνα υποκείμενο οφτε περιζχεται μζςα ςε 
αυτό. Με άλλα λόγια είναι αυτό που δεν γίνεται ποτζ κατθγόρθμα, αλλά μζνει 
πάντα υποκείμενο. Μόνο κάτι τζτοιο μπορεί να είναι πραγματικά αυκυπόςτατθ 
ουςία. Αλλά ουςία με αυτό το πνεφμα είναι μόνο το αιςκθτό αντικείμενο. Ζτςι, 
ζχομε μπροςτά μασ κιόλασ τθ ριηικι διαφορά ανάμεςα ςτον μεγάλο ρεαλιςτι και 
ςτον ιδρυτι τθσ κεωρίασ για τουσ δυο Κόςμουσ. Ποφ όμωσ βαςίηεται το Είναι του 
κακενόσ πράγματοσ; 
 
Ο Αριςτοτζλθσ αναλφει τθ λειτουργία του Γίγνεςκαι, και φκάνει ςτο ςυμπζραςμα, 
ότι αυτό το Είναι, ςτθν πρωταρχικι του ζννοια, ζχει δυο ςυςτατικά ςτοιχεία: τθν 
φλθ ωσ υποκείμενο και τθ μορφι που το ορίηει. Μονό αυτόσ ακατάλυτοσ ςφνδεςμοσ 
τθσ φλθσ και τθσ μορφισ δθμιουργεί το Είναι, τθν πραγματικι και αυκυπόςτατθ 
ουςία. Κανζνα από αυτά τα δυο ςυςτατικά ςτοιχεία δεν μπορεί να λείψθ, χωρίσ να 
καταλυκι το Είναι, θ ουςία. Ποτζ δεν παρουςιάηονται χωριςμζνα, όπωσ ποτζ δεν 
παρουςιάηεται ζνα ςϊμα χωρίσ ψυχι θ μια ψυχι χωρίσ ςϊμα. Ζτςι το Είναι, θ 
ουςία, το πραγματικό, για πρϊτθ ρία του ανκρϊπινου πνεφματοσ, εξθγείται ωσ μια 
ωσ ζνα ςφνολο, που ςχθματίηει μια μεταφυςικι ενότθτα κομματιάηεται μζςα ςτθ 
νόθςθ, όχι όμωσ ςτθν πραγματικότθτα. 
 
Δεν είναι δυνατό να φανταςκοφμε οφτε φλθ χωρίσ μορφι οφτε μορφι χωρίσ φλθ. 
Και τα δυο πράγματα ζχουν μιαν εςωτερικι, υποςταςιακι ςχζςθ μεταξφ τουσ. Ζτςι, 



θ φλθ, είναι τόςο αγζννθτθ όςο και θ μορφι. Και τα δυο είναι αιϊνια. Αυτό που 
γεννιζται, που γίνεται, δεν είναι οφτε φλθ οφτε θ μορφι.  
 
Σθ γζνεςθ, το γίγνεςκαι, το δθμιουργεί ο ςυγκεκριμζνοσ ςφνδεςμοσ φλθσ και 
μορφισ, τθ ςτιγμι που ςε μια μορφοποιθμζνθ φλθ δίνει μια νζα μορφι. Σο 
Γίγνεςκαι είναι θ μετάβαςθ από μια δυνατότθτα ςε μια πραγματικότθτα, από μια 
δφναμθ ςε μιαν ενζργεια. Σι δφναμθ βρίςκεται ςτθν φλθ, θ ενζργεια βρίςκεται ςτθ 
μορφι.  
 
Η μετάβαςθ από τθ δυνατότθτα ςτθν πραγματικότθτα, θ πραγματοποίθςθ τθσ 
μορφισ μζςα ςτθν φλθ, ςθμαίνει μια κίνθςθ. Η κίνθςθ είναι αιϊνια. Αιϊνια είναι 
και θ πρϊτθ αιτία για τθν κίνθςθ. Η πρϊτθ αιτία τθσ κινιςεωσ πρζπει να είναι μια 
αρχι, που ζχει ωσ ουςία τθσ τθν κακαρι ενζργεια. Φυςικά αυτι θ αρχι πρζπει να 
είναι ολότελα άυλθ, απόλυτα κακαρι. Κι αυτι θ αρχι, που δεν τθν πλθςιάηει τίποτα 
το υλικό, είναι το απόλυτο πνεφμα, θ κεότθτα. 
 
Αλλά πϊσ ζρχεται θ κίνθςθ μζςα από τθν πρϊτθ κινθτικι αιτία, μζςα από τθ 
κεότθτα που ςυναρπάηει όλα τα αιςκθτά πράγματα; Σι είναι αυτι θ αιϊνια 
ενζργεια τθσ πρϊτθσ κινθτικισ αρχισ; Είναι θ κακαρι νόθςθ του εαυτοφ τθσ. Η 
κεότθτα ςτοχάηεται τον εαυτό τθσ. Ο νουσ καταλαβαίνει τον εαυτό του. Είναι θ 
νόθςισ νοιςεωσ. Μόνο μζςα ςτο νου το υποκείμενο και το αντικείμενο τθσ γνϊςεωσ 
είναι ζνα πράγμα. Ο κεόσ μόνο το κειο μπορεί να ςκζπτεται, δθλ. μόνο τον εαυτό 
του. Η ουςία του, λοιπόν, είναι θ απόλυτθ ενζργεια του πνεφματοσ. Είναι θ ενζργεια 
απόλυτα, και με αυτό τον τρόπο είναι και θ ηωι, γιατί θ ενζργεια του πνεφματοσ 
είναι ηωι.  
Η αριςτοτελικι Μεταφυςικι είναι μια ςφνκεςθ από τθ κεωρία του Πλάτωνα για τισ 
Ιδζεσ, τροποποιθμζνθ ςτθ βάςθ τθσ, και από το εμπειρικό κοςμοείδωλο. 
 
3.Η Φυςική. Με όλο που για τον Αριςτοτζλθ θ ενότθτα και θ μοναδικότθτα του 
Κόςμου ζχει τθν πραγματικι βάςθ τθσ ςτθν ενότθτα τθσ κχνιςεωσ και τθσ κινθτικισ 
αρχισ, το κοςμοείδωλό του είναι ολοφάνερα δυαρχικό. Ο Κόςμοσ του είναι 
χωριςμζνοσ ςε δυο ηϊνεσ. Εκείνθ που είναι κάτω από τθ ςελινθ κι εκείνθ που είναι 
πάνω από τθ ςελινθ, το βαςίλειο τθσ γισ και το βαςίλειο του ουρανοφ.  
 
Ο χωριςμόσ αυτόσ δεν είναι μόνο τοπικόσ, είναι και ουςιαςτικόσ. Επάνω το βαςίλειο 
με τθν αιϊνια τάξθ, με τθν τζλεια κανονικότθτα, όπωσ μάσ δείχνουν θ απαράλλακτθ 
κίνθςθ και θ αμετάβλθτθ καταςκευι του. Κάτω το βαςίλειο τθσ αδιάκοπθσ 
μεταβολισ, τθσ γεννιςεωσ και τθσ φκοράσ. Σο βαςίλειο του ουρανοφ δεν ζχει οφτε 
κάν τα ίδια ςυςτατικά ςτοιχεία με το βαςίλειο τθσ γισ. Αυτό είναι γεμάτο από μιαν 
ολότελα διαφορετικι, αιϊνια και κεϊκι ουςία, τον αικζρα. Σον αικζρα τον 
φαντάηεται γφρω από το βαςίλειο του ουρανοφ, όπωσ φαντάηεται γφρω από το 
βαςίλειο τθσ γισ τα τζςςερα ςτοιχεία του κόςμου, χϊμα, νερό, αζρα, φωτιά, να 
ηϊνουν το κζντρο του ςε αλλεπάλλθλα ςτρϊματα ωσ ομόκεντροι κφκλοι.  
 
Οι πλανιτεσ, που, για τον Αριςτοτζλθ, ς’ αυτοφσ ανικουν και ο ιλιοσ και το 
φεγγάρι, είναι καμωμζνοι επίςθσ από αικζρα. Σα αςτζρια είναι ζμψυχα, λογικά, 
κεία όντα. Κι’ ενϊ ο Αναξαγόρασ ιδθ είχε εξθγιςει ότι τα άςτρα είναι 



πυρακτωμζνεσ μάηεσ από μζταλλο, ο Αριςτοτζλθσ, αιχμάλωτοσ τθσ κεωρίασ του για 
τον αικζρα, υποςτθρίηει ότι θ κερμότθτα του ιλιου οφείλεται ςτθ γριγορθ κίνθςι 
του, και όχι ςτθν ουςία του.  
Και ο Αριςτοτζλθσ δζχεται τζςςερα ςτοιχεία, που τα άνάγει ςτισ τζςςερισ βαςικζσ 
ποιότθτεσ τθσ αφισ: ηεςτό, κρφο, υγρό, ξερό. Αυτά τα τζςςερα ςτοιχεία θ ποιότθτεσ, 
που πραγματικά άποτε~λοφν τισ τζςςερισ βαςικζσ μορφζσ τθσ φλθσ, περνοφν 
ςυνεχϊσ μια μεταςτοιχείωςθ, δθλ. από το ζνα γίνεται το άλλο, αλλάηουν ιδιότθτεσ 
και μεταπθδοφν από το ζνα ςτοιχείο ςτο άλλο.  
 
Εδϊ ο Αριςτοτζλθσ παρουςιάηεται ωσ εκπρόςωποσ τθσ ποιοτικισ μεταβολισ τθσ 
φλθσ. Σθ μεταβολι μάλιςτα τθν καταλαβαίνει όχι ωσ μθχανικι αλλά ωσ χθμικι 
κράςθ. Γενικά, μποροφμε να ποφμε ότι θ Φυςικι του ζχει δυναμικό χαρακτιρα. 
Από τα ποικίλα κράματα των τεςςάρων ςτοιχείων προζρχονται τα διάφορα ςϊματα, 
θ ανόργανθ και θ οργανικι φφςθ, όπωσ ο ίδιοσ τισ ξεχϊριςε. Μεγάλθ ςθμαςία δίνει 
ςτθν οργανικι φφςθ. Η κλίμακα τθσ δθμιουργίασ είναι: τα φυτά, τα ηϊα και τθν 
κορυφι ο λογικόσ άνκρωποσ. 
 Όποιοσ διαβάηει τα τρία μεγάλα ςυγγράμματα του Αριςτοτζλθ, το Π ε ρ ί  ηώ ων μ ο 
ρ ί ω ν, το Περί ηώων γενζςεωσ και το Περί ηώων Ιςτοριών, νοιϊκει ακατανίκθτο 
καυμαςμό μπροςτά ςτο ςυγκεντρωμζνο τεράςτιο υλικό από το βαςίλειο των ηϊων. 
Όλα τα ηϊα, τθσ ξθράσ και τθσ κάλαςςασ, από τα πιο μεγάλα ωσ τα πιο μικρά, 
γίνονται αντικείμενο τθσ μελζτθσ του. Σο ερευνθτικό μάτι του βρίςκει πάνω ςε κάκε 
πλάςμα τθσ φφςεωσ κάτι καυμάςιο. Όπωσ λζγει ο ίδιοσ, «μζςα ςτα ζργα τθσ 
φφςεωσ κυριαρχεί ο κανόνασ. Όχι θ τυφλι τφχθ, αλλά το νόθμα και ο ςκοπόσ. Και ο 
τελικόσ ςκοπόσ, που για χάρθ του ζγινε το κάκε πράγμα, αναφζρεται ςτο βαςίλειο 
τθσ ομορφιάσ». 
 
Πρϊτοσ αυτόσ μπαίνει ωσ επιςτιμων μζςα ςτο βαςίλειο των ηϊων, μελετάει τα 
φαινόμενα, τα αιτιολογεί και τα κατατάςςει. Ανάμεςα ςτα αναρίκμθτα ηϊα, με τθ 
ςυγκριτικι μζκοδό του, ανακαλφπτει ομοιότθτεσ και διαφορζσ, απαρτίηει ομάδεσ, 
οικογζνειεσ, τάξεισ, ςυνομοταξίεσ. Ο Αριςτοτζλθσ, φανερϊνεται, πάνω ςτθ μελζτθ 
των ηϊων, τζλειοσ ςυγκριτικόσ ανατόμοσ, φυςιολόγοσ, και εμβρυολόγοσ. Με τθν 
παρατιρθςθ του τρόπου ηωισ, των ζξεων και του ατομικοφ χαρακτιρα, που ζχει 
κάκε είδοσ ηϊου, ανοίγει τον δρόμο για μιαν ακόμα επιςτιμθ, που ςιμερα τθ λζμε 
Βιολογία. Αλλά και οι αρχζσ μιασ Ψυχολογίασ των ηϊων ς’ αυτόν ανικουν, όπωσ του 
ανικει και ο τίτλοσ του κεμελιωτι τθσ Εντομολογίασ. 
 
Αν και ο Αριςτοτζλθσ δεν παραβλζπει οριςμζνεσ ομοιότθτεσ που υπάρχουν 
ανάμεςα ςτο ηϊο και ςτον άνκρωπο, οπωςδιποτε δίνει ςτον δεφτερο μια μοναδικι 
κζςθ ανάμεςα ςε όλα τα πλάςματα του οργανικοφ κόςμου. Σα ςθμεία που 
ξεχωρίηουν τον άνκρωπο από τα ηϊα είναι: θ όρκια ςτάςθ του ςϊματοσ και το 
ςχετικό μ’ αυτιν βάδιςμα, θ ματιά που κοιτάηει μακριά και υψθλά, θ ςκζψθ, θ 
καταςκευι του χεριοφ, που είναι το όργανο των οργάνων, θ ιδιομορφία τθσ 
γλϊςςασ, που με τθν ευκινιςια τθσ επιτρζπει τον ζναρκρο λόγο. Μόνο ο άνκρωποσ 
μπορεί να ξζρθ το καλό και το κακό το δίκαιο και το άδικο και τισ άλλεσ απόλυτεσ 
διαφορζσ. 
 



Και μόνο θ κοινότθτα αυτισ τθσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ κάνει δυνατι τθν φπαρξθ 
τθσ Οικογζνειασ και του Κράτουσ. Ο άνκρωποσ είναι η ϊ ο ν πολιτικόν. Μόνο ο 
άνκρωποσ ζχει τθν ζννοια του χρόνου μόνο αυτόσ μπορεί να κυμάται τον εαυτό 
του, μόνο αυτόσ μπορεί να ςυλλογίηεται και να διαλζγθ, ανάμεςα ςε πολλζσ 
δυνατότθτεσ, ζνα δικό του τρόπο για να ενεργιςθ. Σον άνκρωπο τον χαρακτθρίηει 
ακόμθ και ο χτφποσ τθσ καρδιάσ από ψυχικζσ και πνευματικζσ αφορμζσ. Όλα αυτά 
δικαιολογοφν αρκετά, για τον Αριςτοτζλθ, τθ μοναδικι κζςθ του ανκρϊπου πάνω 
ςτον Κόςμο. 
  
4. Η Ψυχολογία. Η ψυχολογικι ζρευνα του Αριςτοτζλθ απλϊνεται ςε ολόκλθρο το  
βαςίλειο τθσ οργανικισ φφςεωσ, και το μζτρο τθσ το δίνει θ τελεολογικι άποψθ. Η 
Ψυχι είναι όχι μόνο θ κινθτικι αιτία αλλά και θ μορφοποιθτικι αρχι, το είδοσ του 
ςϊματοσ και θ ςκοπιμότθτα του. φμφωνα με τον αριςτοτελικό οριςμό, θ ψυχι 
είναι «ο πρωταρχικόσ αυτοςκοπόσ ενόσ οργανικοφ ςϊματοσ, που ζχει από μζςα του 
δικι του ηωι» (Ψυχι εςτιν εντελζχεια θ πρϊτθ ςϊματοσ φυςικοφ δυνάμει ηωιν 
ζχοντοσ). Σο ςϊμα ςτο ςφνολό του, με όλα τα όργανά του, δεν είναι τίποτα άλλο 
παρά το όργανο τθσ ψυχισ. Με αυτι τθν τελεολογικι κεϊρθςθ φαίνεται να ζχθ 
ξεπεραςκι και θ ανκρωπολογικι δυαρχία του Πλάτωνα. 
 
Ο Αριςτοτζλθσ αναγνωρίηει τρεισ διαφορετικοφσ τφπουσ ψυχισ, με ολότελα 
διαφορετικζσ δυνάμεισ ςτον κακζνα. Ο πρϊτοσ τφποσ είναι θ κρεπτικι ψυχι, ο 
δεφτεροσ είναι θ αιςκθτικι ψυχι και ο τρίτοσ είναι ο ν ο φ σ. Η κρεπτικι ψυχι είναι 
ο κατϊτεροσ τφποσ ψυχισ. Είναι θ ψυχι που ζχουν τα φυτά. Η ενζργειά τθσ 
εκδθλϊνεται με τθ κρζψθ, τθν αφξθςθ, τθν αναπαραγωγι και τον μαραςμό. Ο 
αμζςωσ επόμενοσ τφποσ είναι τα ηϊα. Αυτι ζχει, εκτόσ από τισ δυνάμεισ τθσ 
κρεπτικισ ψυχισ, και ξερικζσ άλλεσ ακόμα, δθλ. τθν κίνθςθ μζςα ςτον χϊρο, τθν 
αίςκθςθ τθ φανταςία και τθν επικυμία. Ο ανϊτεροσ τφποσ τθσ ψυχισ είναι ο νουσ. 
Αυτόσ μόνο ςτον άνκρωπο είναι δοςμζνοσ. Η ενζργειά του είναι αποκλειςτικά θ 
κακαρι ςκζψθ. Όταν χωριςκι από το ςϊμα, μζνει ζνασ αφθρθμζνοσ λόγοσ  
 
Ο Αριςτοτζλθσ μελζτθςε πολφ προςεχτικά και πολφ αποτελεςματικά τθν αίςκθςθ. 
Πρϊτα-πρϊτα τθν αναγνωρίηει ωσ ψυχοφυςικι λειτουργία. Η λειτουργία αυτι 
ςυντελείται με μιαν αλλοίωςθ μζςα ςτο αιςκθτιριο όργανο, δθλ. με μια μετάβαςθ 
από τθ δυνατότθτα του οργάνου ςτθν πραγματικότθτα. Σθ μετάβαςθ τθν προκαλεί 
το εξωτερικό αντικείμενο, που αντιςτοιχεί ςτθν αρμοδιότθτα του αιςκθτθρίου 
οργάνου. Με αυτό τον τρόπο θ αντικειμενικι πραγματικότθτα αναπαράγεται 
υποκειμενικά αλλά και με πιςτότθτα μζςα ςτο οργανο. Η αλλοίωςθ, που το 
εξωτερικό αντικείμενο προκάλεςε πάνω ςτο αιςκθτιριο όργανο, είναι μια κίνθςθ 
που ξεκινά από το αντικείμενο και χρειάηεται τθ μεςολάβθςθ ενόσ μζςου, όπωσ 
είναι ο αζρασ θ το νερό. Πζρα όμωσ από τισ μεμονωμζνεσ αιςκιςεισ, ζχομε και μιαν 
αίςκθςθ ανϊτερθ, με γενικότερθ δφναμθ. Είναι θ κοινι αίςκθςθ, που θ ενζργειά 
τθσ δεν είναι πια πακθτικι, αλλά ενεργθτικι, μάλιςτα κριτικι, δθλ. διανοθτικι, και 
όργανό τθσ ζχει τθν καρδιά, το κεντρικό όργανο του κάκε ηϊου. 
 
Με τισ πολλζσ φορζσ που δζχεται μζςα τθσ θ αίςκθςθ το κάκε πράγμα 
δθμιουργείται θ φανταςία. Κι επειδι οι εικόνεσ διατθροφνται ςτθ φανταςία, όταν 
το πράγμα ζχει χακι, δθμιουργείται θ μνιμθ. Και οι δυο αυτζσ δυνάμεισ τθσ ψυχισ 



θ φανταςία και θ μνιμθ, ανικουν και ςτα ηϊα. Μόνο θ ςυνειδθτι ανάμνθςθ ανικει 
αποκλειςτικά ςτον άνκρωπο. Οι λειτουργίεσ τθσ αιςκιςεωσ και τθσ φανταςίασ είναι 
ακόμθ δεμζνεσ με τα ευχάριςτα θ δυςάρεςτα αιςκιματα. Και από αυτό το γεγονόσ 
ςχθματίηεται το επικυμθτικό μζροσ τθσ ψυχισ. Σο βουλθτικό πάλι, για τον 
Αριςτοτζλθ, είναι μια ολότελα ξεχωριςτι δφναμθ, ανεξάρτθτθ από το λογικό. 
 
Είπαμε ςτθν αρχι ότι ο Αριςτοτζλθσ φαίνεται να ξεπερνά τθν ανκρωπολογικι 
δυαρχία του Πλάτωνα. Κι όμωσ, και ο ίδιοσ τελικά υποκφπτει ς’ αυτιν. Ο φυςικόσ 
και ο μεταφυςικόσ Αριςτοτζλθσ δεν βρίςκονται ςε αρμονικι ςχζςθ με τον ψυχολόγο 
Αριςτοτζλθ. 
 
 
5.Η Πολιτική Φιλοςοφία. Ο άνκρωποσ ζχει μζςα ςτθ φφςθ του τθ δφναμθ να 
δθμιουργι Κράτοσ, είναι φφςει πολιτικόν ηϊον. Αυτό ςθμαίνει ότι ο άνκρωποσ μόνο 
μζςα ςτο Κράτοσ μπορεί να βρι τον αλθκινό προοριςμό του. Αλλά τί είναι Κράτοσ; 
Είναι ζνα ςφνκετο ςχιμα με ςυςτατικά ςτοιχεία του τουσ πολίτεσ.  
 
Πολίτθσ πάλι είναι αυτόσ, που, ωσ ιςότιμο μζλοσ, μπορεί να παίρνθ μζροσ ςτθ 
διακυβζρνθςθ και ςτθν απονομι δικαιοςφνθσ. Κι όμωσ, αυτά δεν είναι άρκετά για 
να μασ φανερϊςουν τθν άλθκινι ουςία του Κράτουσ. Μια οποιαδιποτε ομάδα 
ανκρϊπων, που ςυμβιϊνουν, δεν αποτελεί Κράτοσ. Γιατί, αν το Κράτοσ γεννικθκε 
από τθν ανάγκθ να εξαςφαλίςθ ςτον κακζνα τισ απαραίτθτεσ προυποκζςεισ για τθ 
ηωι του (όπωσ ζχει αποφαςιςκι με κοινι ςυγκατάκεςθ), ο ςκοπόσ αυτόσ δεν 
μπορεί να πραγματοποιθκι, παρά μόνο με μια ηωι πάνω ςε μιαν θκικι βάςθ. Γιατί 
και ολόκλθρθ θ αξία του ανκρϊπου, ωσ μζλουσ τθσ κοινότθτασ, ςτθρίηεται ςτο 
δίκαιο και ςτθν θκικότθτα.  
 
Κι από εδϊ προκφπτει και θ αυτάρκεια, δθλ. θ δυνατότθτα του Κράτουσ να 
δθμιουργι μόνο του, με δικζσ του δυνάμεισ, τουσ όρουσ τθσ ηωισ για τουσ πολίτεσ 
του, πράγμα που αποτελεί βαςικό γνϊριςμα για τθν ουςία του Κράτουσ. Αυτι θ 
αυτάρκεια περιζχει μζςα τθσ και υλικά και πνευματικά ςτοιχεία. Γιατί δεν 
ςτθρίηεται μόνο ςτα μζςα διατροφισ του πλθκυςμοφ, ςτισ επιχειριςεισ, ςτα όπλα 
και ςτα χριματα αλλά και ςτθν κοινι λατρεία του κείου και ςε μιαν αποφαςιςτικι 
προςιλωςθ ςε ό,τι είναι απαραίτθτο και δίκαιο για τουσ πολίτεσ (που είναι 
ελεφκεροι και ιςότιμοι μεταξφ τουσ), δθλ. ςε μια κυβερνθτικι και ςε μια δικαςτικιν 
εξουςία. Μόνο ςτθν παρουςία όλων αυτϊν των ιδιαιτζρων ςτοιχείων ςτθρίηεται θ 
αυτάρκεια του Κράτουσ. 
 
Ωσ εδϊ θ πολιτικι ςκζψθ του Αριςτοτζλθ παρουςιάηει ςτενι ςυγγζνεια με τα 
διδάγματα του Πλάτωνα. Από εδϊ όμωσ αρχίηει θ μεγάλθ διαφορά ανάμεςα ςτον 
μεγάλο ιδεοκράτθ και ςτον μεγάλο εμπειρικό και ρεαλιςτι. Ο δεφτεροσ δεν 
αναγνωρίηει μζςα ςτθ δικι του Πολιτεία οφτε Ιδζεσ μεταφυςικζσ οφτε κοινωνικι 
τάξθ από φιλοςόφουσ. Και πρϊτα θ κοινωνικι άποψθ τθσ πολιτικισ φιλοςοφίασ του 
Αριςτοτζλθ: ςτον πλθκυςμό του Κράτουσ ανικουν ελεφκεροι και δοφλοι. Τπάρχουν 
άνκρωποι γεννθμζνοι από τθ φφςθ ελεφκεροι και άνκρωποι γεννθμζνοι δοφλοι. 
Πολίτεσ του Κράτουσ είναι μόνο οι ελεφκεροι. Αυτοί διαιροφνται ςε τρεισ κοινωνικζσ 
τάξεισ: φτωχοφσ, πλουςίουσ και μεςαίουσ. Από τθ ςχζςθ που ζχουν μεταξφ τουσ οι 



φτωχοί και οι πλοφςιοι εξαρτάται θ μορφι που κα ζχθ το Πολίτευμα. Από 
οικονομικι άποψθ, ο Αριςτοτζλθσ χωρίηει τουσ πολίτεσ του Κράτουσ, ςε τρεισ 
βαςικζσ κατθγορίεσ: γεωργοφσ, τεχνίτεσ και ζμπορουσ. Και πιςτεφει ςχετικά ότι, για 
να πετφχθ ο πολίτθσ ςτθν προςπάκειά του για το κοινό καλό, αν ενδιαφζρεται για 
τθν πολιτικι, πρζπει να μθν ζχθ επαγγελματικζσ απαςχολιςεισ. 
 
Από τθν άποψθ του Κράτουσ, νομίηει ότι ςυμφζρει καλφτερα, θ κυβζρνθςθ και οι 
ζνοπλεσ δυνάμεισ να βρίςκωνται ςτα ίδια χζρια. Πολλοί είναι οι λόγοι που τον 
κάνουν επίςθσ να πιςτεφθ, ότι πρζπει όλοι οι πολίτεσ, με τον ίδιο τρόπο, να 
παίρνουν μζροσ ςτθ διακυβζρνθςθ. Ζργο των ενόπλων δυνάμεων κεωρεί τθν 
άπόκρουςθ των εξωτερικϊν εχκρϊν και τθν καταςτολι των εςωτερικϊν 
άναςτατϊςεων. 
 
Αν όμωσ τελικόσ ςκοπόσ του Κράτουσ είναι θ ευτυχία των πολλϊν τότε προκφπτει το 
ερϊτθμα: από ποιο δρόμο πετυχαίνουμε αυτόν τον ςκοπό; Για τον Αριςτοτζλθ, 
υπάρχουν δυο δρόμοι: το πολίτευμα και θ αγωγι. 
Σο πολίτευμα είναι ο καταςτατικόσ χάρτθσ του Κράτουσ αναφορικά με τουσ 
βαςικοφσ παράγοντεσ του και με τισ αρμοδιότθτζσ τουσ. Σο γεγονόσ ότι υπάρχουν 
πολλά είδθ πολιτευμάτων οφείλεται ςτο ότι κάκε Κράτοσ αποτελείται από 
διαφορετικά ςτοιχεία και κυρίωσ, γιατί ζχει τισ δυο βαςικζσ κατθγορίεσ πολιτϊν. 
Πλουςίουσ και φτωχοφσ. Οι πρϊτοι ςυνικωσ είναι λίγοι, οι δεφτεροι πολλοί. Η 
μορφι λοιπόν του πολιτεφματοσ εξαρτάται από το ςε ποιά χζρια βρίςκεται 
ςυγκεντρωμζνθ θ δφναμθ ι από το πϊσ είναι μοιραςμζνθ. 
 
τθν πραγματικότθτα υπάρχουν μόνο δυο, βαςικά διαφορετικζσ, κατθγορίεσ 
πολιτευμάτων. τα πολιτεφματα τθσ πρϊτθσ κατθγορίασ το μζτρο το δίνει το κοινό 
καλό. τα πολιτεφματα τθσ δεφτερθσ το μετρο το δίνει το ςυμφζρον του άρχοντα. 
Μόνο τα πρϊτα είναι ςφμφωνα με τθ δικαιοςφνθ. Σα άλλα εκφράηουν τθν 
παρζκκλιςθ από αυτιν. Η φφςθ τουσ είναι δεςποτικι. Αλλά το Κράτοσ είναι μια 
κοινότθτα από ελεφκερουσ ανκρϊπουσ.  
 
Σο δίκαιο πολίτευμα μπορεί να ζχθ τρεισ μορφζσ: τθσ Βαςιλείασ, τθσ Αριςτοκρατίασ 
και τθσ Δθμοκρατίασ. Η πρϊτθ μορφι είναι, όταν ολόκλθρθ τθ δφναμθ του Κράτουσ 
τθν ζχει ςτα χζρια του ζνασ. Η δεφτερθ, όταν τθν ζχουν ςτα χζρια τουσ λίγοι. Η 
τρίτθ, όταν τθν ζχουν οι πιο πολλοί. Για τισ τρεισ αυτζσ μορφζσ πολιτεφματοσ 
υπάρχουν και ιςάρικμεσ εκτροπζσ: τθσ Βαςιλείασ εκτροπι είναι θ Συραννίδα, τθσ 
Αριςτοκρατίασ είναι θ Ολιγαρχία και τθσ Δθμοκρατίασ είναι θ Οχλοκρατία. 
 
Ο Αριςτοτζλθσ εξετάηει τθν καταγωγι και τθν ουςία τθσ κάκε μορφισ και τθσ κάκε 
εκτροπισ από αυτά τα πολιτεφματα και δείχνει ακόμθ τισ διάφορεσ ποικιλίεσ αυτϊν 
των μορφϊν, που μποροφν να δθμιουργθκοφν ανάλογα με τισ δυνατότθτεσ για 
διάφορουσ ςυνδυαςμοφσ των ςυντελεςτϊν τθσ δυνάμεωσ μζςα ςε ζνα Κράτοσ. τθ 
κεωρία του για τθ Βαςιλεία και τθν Αριςτοκρατία, ταυτίηει αυτζσ τισ δυo μορφζσ 
Πολιτεφματοσ με τθν ιδανικι μορφι, γιατί βρίςκει ότι ς’ αυτζσ πραγματοποιείται 
γνιςια θ αρετι, πράγμα που είναι δφςκολο για τθ Δθμοκρατία, επειδι ς’ αυτι θ 
δφναμθ είναι ςτα χζρια των πολλϊν. Κι όμωσ, θ Δθμοκρατία κερδίηει τθν προςωπικι 
ςυμπάκεια του ρεαλιςτι Αριςτοτζλθ. Η Δθμοκρατία, γι’ αυτόν, είναι ζνα κράμα από 



ολιγαρχικά και δθμοκρατικά ςτοιχεία. Είναι μια ιςορροπία ανάμεςα ςτθν εξουςία 
των πλουςίων και των φτωχϊν.  
 
Από τισ μετριοπακείσ μορφζσ Πολιτεφματοσ θ καλφτερθ είναι θ Μζςθ Πολιτεία. ’ 
αυτιν θ μεςαία τάξθ εξαςφαλίηει τθν ιςορροπία ανάμεςα ςτουσ φτωχοφσ και ςτουσ 
πλουςίουσ, με τον καλφτερο τρόπο, αν είναι ιςχυρότερθ και από τισ δυο μαηί άλλεσ 
τάξεισ πολιτϊν, ι, τουλάχιςτον, αν είναι ιςχυρότερθ από τθν κάκε μια τουσ. Όταν 
απειλιται ςφγκρουςθ ανάμεςα ςτισ ακραίεσ τάξεισ, αυτι κρατάει το κζντρο του 
βάρουσ ςτθ μζςθ. Ζνα Κράτοσ, όπου επικρατεί θ μεςαία τάξθ, είναι το ςχετικά 
καλφτερο. Ανάμεςα ςτουσ υπθκόουσ του δεν αναπτφςςεται κανζνα κοινωνικό μίςοσ 
και κανζνα πάκοσ. Από άποψθ Ιδιοκτθςίασ, είναι όλοι περίπου ίςοι, κι ζνα Κράτοσ 
ςτζκεται πιο καλά ςτα πόδια του με πολίτεσ ίςουσ μεταξφ τουσ. Αντίκετα από τισ 
τάξεισ των πλουςίων και των φτωχϊν, που τισ παραςφρουν πιο εφκολα τα πάκθ, θ 
μεςαία τάξθ κυριαρχείται από τθ λογικι. Γι’ αυτό, κα ιταν ιδεϊδεσ αν όλοι οι 
πολίτεσ ανικαν ςτθ μεςαία τάξθ. Ζνα τζτοιο Κράτοσ δεν κα φοβόταν, από μζςα του 
τουλάχιςτον, καμμιάν ανατροπι. 
 
Η ηωι των πολιτϊν ςτο ιδανικό Κράτοσ είναι μια αδιάκοπθ άςκθςθ τθσ αρετισ για 
τα γενικό καλό, πλουτιςμζνθ με πολλζσ εφκαιρίεσ για τθ χαρά τθσ ομορφιάσ. 
Αλλά ζνα τζτοιο αςτικό Κράτοσ, όπωσ το περιγράφει ο Αριςτοτζλθσ, δεν μπορεί να 
υπάρξθ χωρίσ τθ ςωςτι αγωγι, που, όπωσ είπαμε, αποτελεί τον δεφτερο κφριο 
δρόμο για τθν πραγματοποίθςθ του ςκοποφ του Κράτουσ. Ζτςι, θ αγωγι τθσ 
νεολαίασ είναι υπόκεςθ του Κράτουσ. Πρζπει, λοιπόν, ο νομοκζτθσ να δϊςθ 
ιδιαίτερθ προςοχι ς’ αυτιν. Κάκε αγωγι πρζπει να γίνεται με γνϊμονα το Κράτοσ. 
Αυτό ςθμαίνει, ότι ιδθ τα παιδιά πρζπει να μορφϊνωνται ωσ αυριανά μζλθ του 
Κράτουσ.  
 
Κι επειδι ο ςκοπόσ του Κράτουσ είναι ενιαίοσ, ενιαία πρζπει να είναι και θ αγωγι. 
Γι’ αυτό τον λόγο, θ εκπαίδευςθ δεν επιτρζπεται να είναι ςτα χζρια ιδιωτϊν, αλλά 
μόνο ςτα χζρια του Κράτουσ. 
Η διδαςκαλία δεν πρζπει να προςφζρθ μόνο αναγκαίεσ και χριςιμεσ γνϊςεισ. 
Πρζπει και να εκίηθ ςτθ χαρά τθσ ωραίου και του καλοφ. Ο αυριανόσ πολίτθσ πρζπει 
να προετοιμάηεται και να εκίηεται για τισ πράξεισ τθσ αρετισ. ’ αυτό ακριβϊσ το 
ςθμείο πρζπει να εντοπίηεται το μεγαλφτερο ενδιαφζρον του Κράτουσ. Και ο 
Αριςτοτζλθσ, ωσ γνιςιοσ Ζλλθνασ, ζχει για ιδανικό του ζνα πνεφμα γεμάτο υγεία 
μζςα ςε ζνα ςϊμα γεμάτο υγεία. Γι’ αυτό δίνει μεγάλθ ςθμαςία και ςτθ Γυμναςτικι. 
Σζλοσ, για τθν ψυχο-πνευματικι υγεία, τονίηει τθ ςθμαςία τθσ Μουςικισ. 
 
6.Η Ηθική φιλοςοφία του Αριςτοτζλθ ζχει δυο εξελικτικά ςτάδια.  
 
Σο πρϊτο, που το βλζπομε ςτα Ηκικά Ευδιμεια, απθχεί ακόμθ τθν πλατωνικι 
Ηκικι, δθλ. φανερϊνει τθν μεταφυςικι κεμελίωςθ τθσ θκικότθτασ. Σο δεφτερο που 
το βλζπομε ςτα Ηκικά Νικομάχεια, αντιπροςωπεφει τθν ϊριμθ δθμιουργία του 
Αριςτοτζλθ και τθν τζλεια απομάκρυνςι του από τθν πλατωνικι ςφαίρα, επομζνωσ 
και τθν παραίτθςι του από τθν προςπάκεια να κεμελιϊςθ μεταφυςικά τθν 
θκικότθτα. Ζδϊ κα αρκεςκοφμε μόνο ςτο να παρουςιάςωμε το δεφτερο ςτάδιο. 
  



Η παραίτθςθ από τθν προςπάκεια να κεμελιωκι μεταφυςικά θ Ηκικι είναι ζνα 
γεγονόσ με απόλυτθ ςθμαςία. Ο Αριςτοτζλθσ ςυμμερίηεται τθ βαςικι πεποίκθςθ, 
που κυριαρχεί ςε ολόκλθρθ τθν αρχαία φιλοςοφία ότι είναι ςτο χζρι του ανκρϊπου 
να είναι ευτυχιςμζνοσ ι όχι. Γιατί ςτο χζρι του είναι να είναι καλόσ ι κακόσ, ι να 
κατακτιςθ τθν αρετι ι όχι. Και ακολουκεί το δεφτερο απόλυτο ςθμείο τθσ 
αριςτοτελικισ Ηκικισ. Κφριο κζμα τθσ Ηκικισ, τελικόσ ςκοπόσ τθσ, δεν είναι να 
γνωρίηωμε τθν αρετι, αλλά να είμαςτε θκικοί. Πρόκειται για τθν θκικι ενζργεια, για 
τθν θκικι πράξθ, για τθν θκικι ηωι. Η αρετι δεν είναι γνϊςθ, είναι πράξθ. Κι από 
τθν πράξθ εξαρτάται θ ευτυχία ι θ δυςτυχία του ανκρϊπου. 
Η ευτυχία είναι ο τελικόσ ςκοπόσ ςε κάκε ανκρϊπινθ προςπάκεια και πράξθ.  
 

 Για να ξεκακαρίςθ το περιεχόμενο τθσ ευτυχίασ, ο Αριςτοτζλθσ διακρίνει 
τρεισ βαςικοφσ τφπουσ ηωισ.  

 Η πρϊτθ είναι θ ηωι των απολαφςεων (βίοσ α π ο λ α υ ςτ ι κό σ). Αυτι είναι 
το ιδανικό τθσ, μάηασ.  

 Η δεφτερθ είναι θ ηωι τθσ αρετισ (βίοσ πολιτικόσ).  
 

 Η τρίτθ είναι θ ηωι τθσ κακαρισ κεωρίασ (βίοσ κεωρθτικόσ). Αυτι είναι και 
το ιδανικό του Αριςτοτζλθ.  

 
Η ευτυχία είναι ενζργεια. Ενζργεια τθσ ψυχισ ςφμφωνα με το λογικό, ενζργεια τθσ 
ψυχισ ςφμφωνα με τθν αρετι. Γι’ αυτό  τα παιδιά και τα ηϊα δεν μποροφν να είναι 
πραγματικά ευτυχιςμζνα, γιατί τουσ λείπει το λογικό. Λογικό και ενζργεια είναι δυο 
ακρογωνιαίοι λίκοι τθσ αριςτοτελικισ Ηκικισ. 
 
Αλλά πϊσ μποροφμε να πετφχΟΤμε τθν ευτυχία, δθλ. τθν αρετι; Χρειάηεται διδαχι 
και επιμζλεια. Και τι είναι αρετι; Είναι μια οριςμζνθ, μόνιμθ δεξιότθτα τθσ Ψυχισ. 
Εδϊ ακριβϊσ φανερϊνεται θ τεράςτια ςθμαςία του εκιςμοφ. Γιατί, ςτθ βάςθ τουσ 
όλα εξαρτϊνται από τθ ςυνικεια. Όλα εξαρτϊνται από το πϊσ κα ςυνθκίςωμε ςτα 
πρϊτα μασ χρόνια. Γιατί, από τθ φφςθ δεν είμαςτε οφτε καλοί οφτε κακοί. Κι εδϊ 
παρουςιάηεται πια θ βαςικι ςθμαςία, που ζχει μια ςωςτι αγωγι.  
 
Ο Αριςτοτζλθσ γνωρίηει ακόμθ τθν προαίρεςθ. Αυτι είναι το αποτζλεςμα τθσ 
ςκζψεωσ μπροςτά ςε διάφορεσ δυνατότθτεσ. Αλλά μζςα ςτθν προαίρεςθ διακρίνει 
και το ςτοιχείο τθσ αποφάςεωσ, δθλ. ζνα ςτοιχείο κακαρά βουλθτικό. Κι αυτό το 
ςτοιχείο εξαρτάται μόνο από μασ. Γι’ αυτό ο Αριςτοτζλθσ πιςτεφει ότι ο άνκρωποσ 
είναι θ αρχι και ο δθμιουργόσ των πράξεϊν του. Κι αφοφ είναι ζτςι, είναι ςτο χζρι 
του ανκρϊπου να γίνθ καλόσ θ κακόσ. Κακόσ γίνεται ο άνκρωποσ μόνο με τθν 
πορεία ηωισ που ο ίδιοσ κα διαλζξθ. Αντίκετα, το αν κα μείνθ πάντα κακόσ δεν 
εξαρτάται πια από τον ίδιο, γιατί είναι δεμζνοσ και με τθ ςυνικεια, που τελικά 
καταντά να του γίνθ μζτρο ηωισ. Ζτςι, ο Αριςτοτζλθσ διατυπϊνει τθν τελικι του 
κζςθ πάνω ςτθν Ηκικι: ο άνκρωποσ είναι ολότελα υπεφκυνοσ για τισ πράξεισ του 
και για τουσ τρόπουσ του. Κι αυτό, επειδι με τθ λογικι του, ζχει ςτθν εξουςία του τθ 
βοφλθςι του. 
 
Σελειϊνοντασ, πρζπει ακόμθ να ποφμε ότι ο Αριςτοτζλθσ ξεχωρίηει τθν θδονι των 
αιςκιςεων από τθν πνευματικι θδονι και ότι τθν πρϊτθ τθ κεωρεί κοινι και για τα 



ηϊα και για τον άνκρωπο.Όπωσ βλζπουμε, θ Ηκικι του Αριςτοτζλθ, δεν είναι 
κακόλου ατομικιςτικι. Γι’ αυτιν, οι βάςεισ τθσ θκικότθτασ βρίςκονται μζςα ςτθν 
ουςία του ανκρϊπου και όχι μζςα ςε μια μεταφυςικι αρχι. 
 
 
 
7. Η Αιςθητική. Ο Αριςτοτζλθσ, μαηί με τόςουσ άλλουσ τίτλουσ, κρατάει δίκαια και 
τον τίτλο του πρϊτου ςυςτθματικοφ μελετθτι του λόγου. Από τα πολλά βιβλία του, 
τα ςχετικά με τα ποικίλα είδθ του λόγου, ςϊκθκαν μόνο θ Ρθτορικι Σζχνθ και το 
μιςό από το Περί Ποιθτικισ. Η Ρθτορικι Σζχνθ, όπωσ τθν ορίηει, είναι θ ικανότθτα 
να ανακαλφπτθ κανείσ ςε κάκε ςθμείο του λόγου το πιο πειςτικό ςτοιχείο. το ζργο 
αυτό ο ταγιρίτθσ Φιλόςοφοσ πραγματεφεται τθν απόδειξθ, που πρζπει να φζρθ ο 
ομιλθτισ ςτθν ουςία τθσ και ςτουσ ρθτορικοφσ τθσ τφπουσ. Πραγματεφεται επίςθσ 
τουσ νόμουσ του φφουσ και τα μζρθ του λόγου από τθν άποψθ τθσ Γραμματικισ. Με 
τθν πραγματεία αυτι είναι δεμζνεσ κι ζνα πλικοσ ψυχολογικζσ παρατθριςεισ πάνω 
ςτα πάκθ και τισ διάφορεσ θλικίεσ τθσ ηωισ. Σζλοσ, ςτο ζργο αυτό του Αριςτοτζλθ, 
βλεπομε τθν αναίρεςθ διαφόρων ςχετικϊν ιδεϊν τθσ οφιςτικισ, του Πλάτωνα και 
του Ιςοκράτθ. 
 
Η εικόνα που μποροφμε να ςυνκζςουμε από τα διδάγματα του Αριςτοτζλθ για τθν 
ποίθςθ δεν είναι ολοκλθρωμζνθ, γιατί το ζργο του Περί ποιθτϊν και το άλλο μιςό 
του Περί ποιθτικισ δεν ζφκαςαν ςτα χζρια μασ. Από το τελευταίο ςϊκθκε μόνο το 
μζροσ που πραγματεφεται το Ζποσ και τθν Σραγωδία. Ευτυχϊσ, οι ςκζψεισ που 
εκφράηονται μζςα ς’ αυτό το μζροσ ζχουν τόςθ πλθρότθτα και τόςθ κακαρότθτα, 
ϊςτε να μασ βοθκοφν και για ευρφτερθ κεϊρθςθ τθσ Αιςκθτικισ του. Κατά 
Αριςτοτζλθ θ Σζχνθ εξθγείται ωσ μίμθςθ. Η αιϊνια ιδζα όμωσ δεν δίνει το μζτρο τθσ 
καλλιτεχνικισ δθμιουργίασ για τον ταγιρίτθ που θ ματιά του είναι προςθλωμζνθ 
μόνον ςτον αιςκθτό Κόςμο.  
 
Ο καλλιτζχνθσ μιμείται πράξεισ και χαρακτιρεσ. Δεν είναι, μάλιςτα, υποχρεωμζνοσ 
να αφθγθκι αυτό που πραγματικά ζγινε αλλά πωσ αυτό κα μποροφςε να γίνθ, πωσ 
κα ιταν ενδεχόμενο, θ πϊσ κα ιταν αναγκαίο να γίνθ. Σον ποιθτι δεν τον 
ξεχωρίηομε από τον ιςτοριογράφο με το μζτρο του ςτίχου. Θα μποροφςαμε, πολφ 
εφκολα να κάνωμε τον Ηρόδοτο ςτίχουσ, χωρίσ να πάψθ να είναι ιςτορικι ζκκεςθ. Η 
διαφορά βρίςκεται μόνο ςτο ότι ο ζνασ αφθγείται το γεγονόσ όπωσ ζγινε κι ο άλλοσ 
όπωσ κα μποροφςε να γίνθ. Γι’ αυτό τον λόγο θ Ποίθςθ είναι πιο φιλοςοφθμζνθ και 
πιο πολφτιμθ εκδίβλωςθ του πνεφματοσ από τθν Ιςτορία: γιατί θ πρϊτθ παριςτάνει 
το γενικό ςτθν ανκρϊπινθ μοίρα, ενϊ θ δεφτερθ μόνο το ειδικό. 
  
Ο περίφθμοσ οριςμόσ του Αριςτοτζλθ για τθν Σραγωδία ςτθρίηεται ακριβϊσ πάνω 
ςτισ βαςικζσ γραμμζσ τθσ κεωρίασ του για τθ μίμθςθ. Η Σραγωδία είναι θ μίμθςθ 
μιασ ςοβαρισ και ολοκλθρωμζνθσ πράξεωσ με τθν ανάλογθ ζκταςθ. Είναι 
διατυπωμζνθ με λόγο καλλιτεχνικό και με χωριςτι τεχνοτροπία για τα διάφορα 
μζρθ τθσ. Η διεξαγωγι τθσ ζχει δράςθ και όχι μόνο απαγγελία. Προσ το τζλοσ τθσ, 
προξενεί, με τον ζλεο και το φόβο, τθν κάκαρςθ των πακθμάτων που φανζρωςε θ 
πράξθ. (Έςτιν οφν τραγωδία μίμθςισ πράξεωσ ςπουδαίασ και τελείασ, μζγεκοσ 
εχοφςθσ, θδυςμζνω λόγω, χωρίσ εκάςτου των ειδών εν τοισ μορίοισ, δρώντων, και 



οφ δι’ απαγγελίασ, δια ελζου και φόβου περαίνουςα τθν των τοιοφτων πακθμάτων 
κάκαρςιν).  
 
Η αντίλθψθ του Αριςτοτζλθ  για τθν επίδραςθ τθσ τραγικισ τζχνθσ είναι 
διαφορετικι από εκείνθν του Γοργία και του Πλάτωνα. Σθ ςυγκίνθςθ, που μασ 
προξενεί θ παράςταςθ μιασ τραγωδίασ, τθν παρομοιάηει με τθν κεραπευτικι 
αγωγι. Μια τραγωδία βγάηει ςτο φϊσ εκείνα τα πάκθ τθσ ψυχισ μασ που 
αναφζρονται ςτο περιεχόμενό τθσ και τα κακαρίηει, δθλ. κακαρίηει τθν ψυχι μασ ωσ 
προσ αυτά τα πάκθ. Σζλοσ, ο Αριςτοτζλθσ, πραγματεφεται τθν ουςία τθσ Σραγωδίασ, 
μζςα ςτθν ιςτορία τθσ, και τα ζξι ςθμεία τθσ. Σον μφκο, τουσ χαρακτιρεσ, το 
περιεχόμενο, το φφοσ, το τραγοφδι και τθ ςκθνικι παρουςίαςθ. 
 
Η Περιπατητική ςχολή 
 
Οι διάδοχοι του Αριςτοτζλθ ςτον Περίπατο ζδειξαν περιςςότερο ενδιαφζρον για 
τθν καλλιζργεια των ειδικϊν επιςτθμϊν.  
Ο Θεόφραςτοσ, που κράτθςε τθ διεφκυνςθ τσ χολισ από τθ χρονιά που πζκανε ο 
Ιδρυτθσ τθσ (322) ωσ το 288, είχε μία πλοφςια επιςτθμονικι και λογοτεχνικι 
παραγωγι. Με τθν επιτυχθμζνθ επίςθσ διδακτικι του δράςθ κράτθςε τθ ςτάκμθ τθσ 
χολισ ςτθν ακμιτθσ. Κλαςςικζσ ςτο είδοσ τουσ είναι οι βοτανολογικζσ του 
εργαςίεσ. Από τθν περιοχι τθσ Ιςτορίασ των Επιςτθμϊν, μασ ζδωςε ζνα μεγάλο 
ζργο, που ζχει τίτλο Φυςικϊν δίκαι. Είναι μια Ιςτορία τθσ ελλθνικισ φυςικισ και 
μεταφυςικισ φιλοςοφίασ από τισ αρχζσ τθσ ωσ τον Πλάτωνα.  
 
Ο Εφδθμοσ, ςυμμακθτισ του Θεοφράςτου, ζγραψε μιαν ιςτορία των Μακθματικϊν 
και τθσ Αςτρονομίασ.  
 
Ο Μ ζ νω ν πάλι, μιαν ιςτορία τθσ Ιατρικισ. Αξιοπρόςεκτο είναι ότι πολλοί 
περιπατθτικοί, και κυρίωσ ο Δικαίαρχοσ ο Μεςςινιοσ και ο Αριςτόξενοσ, ο μεγάλοσ 
κεωρθτικόσ και ιςτορικόσ τθσ ελλθνικισ Μουςικισ, ξανάφεραν ςτο προςκινιο μια 
κεωρία των Πυκαγορείων, που τθν είχε ιδθ πολεμιςει ο Πλάτων: ότι θ ψυχι είναι 
αρμονία. Η διαφορά των Περιπατθτικϊν ς’ αυτό το κζμα είναι μόνο ότι πιςτεφουν, 
πϊσ μετά το κάνατο του ςϊματοσ θ αρμονία αυτι διαλφεται. Ο Δικαίαρχοσ μάλιςτα 
εννοοφςε τθν αρμονία - ψυχι ωσ αρμονικι ανάμειξθ των τεςςάρων ςτοιχείων του 
ςϊματοσ. 
 
Αλλά ο πιο αυκυπόςτατοσ και πιο επιςτθμονικόσ νουσ τθσ Περιπατθτικισ χολισ 
ιταν ο τφάτων ο Λαμψακθνόσ, διάδοχοσ του Θεοφράςτου ςτθ διεφκυνςι του, 
Αυτόσ μασ ζδωςε καινοφργια πράγμα τα ςτον τομζα τθσ ειδικισ Φυςικισ. Ο αζρασ, 
ςφμφωνα με τθ κεωρία του τράτωνα, αποτελείται από ςωματίδια που γεμίηουν 
κάκε χϊρο κενό για τα μάτια του κοινοφ ανκρϊπου. ε κάκε πίεςθ μάλιςτα μασ 
προβάλλει και αντίςταςθ. ε ςυνάφεια μ’ αυτι τθ κζςθ του, ο τράτων αναπτφςςει 
και μια νζα διδαςκαλία για τθ ςφνκεςθ των ςωμάτων: όλα τα ςϊματα, με εξαίρεςθ 
μοναδικι το διαμάντι, ζχουν μζςα τουσ κενά ςε ανεπαίςκθτα μικρζσ διαςτάςεισ. 
 
Αντίκετα από τουσ Ατομικοφσ, ο τράτων δζχεται μζςα ςτον Κόςμο των ςωμάτων 
δυνάμεισ, που είναι ςαν υποκείμενα τθσ φλθσ και προςδιορίηουν τισ βαςικζσ τθσ 



ιδιότθτεσ. Η φυςικι κεωρία του, όπωσ και εκείνθ όλων των αρχαιοτζρων 
Περιπατθτικϊν, ζχει δυναμικό χαρακτιρα θ, πιο ςωςτά, είναι μια ςφνκεςθ από 
μθχανιςτικζσ και δυναμικζσ αρχζσ. Σθ διδαςκαλία του Αριςτοτζλθ για τον^αίκζρα, 
και μαηί μ’ αυτιν και ολόκλθρθ τθ δυαρχικι Κοςμολογία του, φαίνεται να τθν ζχθ 
αρνθκι ο τράτων, αφοφ εξθγεί ότι θ ουςία του ουράνιου κόλου είναι πφρινθ. Ο 
ιςχυριςμόσ του επίςθσ ότι τα άςτρα παίρνουν το φϊσ τουσ από τον ιλιο, δείχνει ότι 
δεν δζχεται τθ γνϊμθ του Πλάτωνα, του Αριςτοτζλθ και των πιο πολλϊν Ελλινων 
φιλοςόφων, που παρουςίαηε τα ουράνια, ςϊματα ωσ ζμψυχα, λογικά και κεία όντα. 
Αλλά θ απόλυτθ διαφορά ανάμεςα ςτισ κοςμοκεωρίεσ του Αριςτοτζλθ και του 
τράτωνα βρίςκεται ςτο ότι ο δεφτεροσ ζχει απορρίψει το βαςικό αριςτοτελικό 
δόγμα για τθν πρϊτθ κινθτικι αιτία και δζχεται τθ φφςθ ωσ δθμιουργικι και 
ςφμφυτθ με τθν φλθ πρϊτθ δφναμθ. Με αυτι τθ κζςθ αρνείται ριηικά κάκε 
ανκρωπομορφικι και τελεολογικι κεϊρθςθ τθσ φφςεωσ. Σο κφριο γνϊριςμα λοιπόν 
τθσ Φυςικισ του τράτωνα είναι ότι τουσ αρχικοφσ παράγοντεσ για κάκε γζννθςθ 
και φκορά τουσ βλζπει, όχι υπερ-βατικά, αλλά ςυμ-βατικά. 
 
Η Ψυχολογία του τράτωνα επίςθσ είναι ςφμφωνθ με τθ Φυςικι του. Αντίκετα από 
τουσ προδρόμουσ του, αυτόσ υποςτθρίηει τθν ενότθτα τθσ ψυχισ. Αυτό μασ το 
δείχνει άμεςα και θ αντίλθψι του για τθ ςχζςθ ανάμεςα ςτθν αίςκθςθ και ςτθ 
νόθςθ: αίςκθςθ χωρίσ νόθςθ είναι αδφνατθ. Η ψυχι είναι ςφμφυτθ με το ςϊμα του 
ηϊου και του ανκρϊπου. Για τον τράτωνα, δεν μπορεί να γίνθ λόγοσ ςχετικά με 
μιαν φπαρξθ τθσ ψυχισ πριν από τθ γζννθςθ και μετά το κάνατο του ςϊματοσ. 
 
Ο τράτων μπορεί να χαρακτθριςκι ωσ ενιςτισ, πάνω ςε ολότελα εμπειρικι βάςθ, 
και ταυτόχρονα ωσ φυςικόσ επιςτιμων, με τθ νεϊτερθ ςθμαςία του όρου. 
τθν Αττικι, και μετά τουσ κλαςςικοφσ χρόνουσ, δεν ςταμάτθςε θ ζντονθ 
φιλοςοφικι ηωι και ζρευνα. Πλάι ςτισ χολζσ, που ίδρυςαν ο Πλάτων και ο 
Αριςτοτζλθσ, προςτζκθκαν κι άλλεσ. Ήλκε θ τωικι Φιλοςοφία, θ Επικουρικι και 
άλλα ρεφματα. Όλα βρικαν ζνα χϊρο οικείο μζςα ςτθν πόλθ τθσ Ακινασ. Και 
άνκιςαν. Και ςυνζχιςαν τθ ηωι τουσ, παλιά και νζα ρεφματα μαηί, με φιλία θ ζχκρα 
ανάμεςά τουσ, ωσ τα τελευταία χρόνια του αρχαίου πολιτιςμοφ. Και δεν ζπαψε 
ποτζ θ Ακινα να ακτινοβολι πλοφςιο το φωσ τθσ γνϊςεωσ. Όμωσ τζτοιο φωσ, ςαν 
αυτό που άςτραψε γφρω τθσ ςτα χρόνια του ωκράτθ, του Πλάτωνα και του 
Αριςτοτζλθ, δεν ξαναείδε ποτζ ο κόςμοσ. 
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