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Β1. ΟΟ  ΑΑρριισσττοοττέέλληηςς  ππρροοββάάλλλλεειι  ττοονν  εεθθιισσμμόό  ωωςς  ττοονν  κκυυρριιόόττεερροο  ττρρόόπποο  ααππόόκκττηησσηηςς  ττηηςς  ηηθθιικκήήςς  ααρρεεττήήςς..  ΜΜεε  

πποοιιεεςς  εεκκφφρραασσττιικκέέςς  εεππιιλλοογγέέςς  ττοο  εεππιιττυυγγχχάάννεειι;;  ΝΝαα  ααππααννττήήσσεεττεε  μμεε  ααννααφφοορρέέςς  σσττοο  ΠΠρρωωττόόττυυπποο  κκεείίμμεεννοο  

πποουυ  σσααςς  δδόόθθηηκκεε.. 

 

ΣΣτταα  ππααρρααττιιθθέέμμεενναα  ααπποοσσππάάσσμμαατταα  ττοουυ  ηηθθιικκοούύ  ττοουυ  έέρργγοουυ  οο  ΑΑρριισσττοοττέέλληηςς  ππρρααγγμμααττεεύύεεττααιι  ττοο  ζζήήττηημμαα  ττηηςς  κκααττάάκκττηησσηηςς  

ττηηςς  ηηθθιικκήήςς  ααρρεεττήήςς    εεππιιθθυυμμώώννττααςς  νναα  κκααττααδδεείίξξεειι  όόττιι  ααυυττήή  εείίννααιι  εεππίίκκττηηττηη,,  άάπποοψψηη  πποουυ  κκυυρριιααρρχχεείί  σσττοο  ΒΒ΄́  ββιιββλλίίοο  ττοουυ  

έέρργγοουυ..  ΈΈττσσιι  λλοοιιππόόνν,,  σσττοο  ππρρώώττοο  ααππόόσσππαασσμμαα  ττωωνν  ««ΗΗθθιικκώώνν  ΝΝιικκοομμααχχεείίωωνν»»  ττοουυ  ααννττλλεείί  εεππιιχχεειιρρήήμμαατταα  ααππόό  ττοο  χχώώρροο  ττηηςς  

ππόόλληηςς,,  εεννώώ  σσττοο  δδεεύύττεερροο  εεππιισσττρρέέφφεειι  --  χχρρηησσιιμμοοπποοιιώώννττααςς  ααννααλλοογγίίαα  --    σσττοονν  άάννθθρρωωπποο..  ΆΆλλλλωωσσττεε,,  ττοο  ««ἀἀκκρρόόττααττοονν  

ππάάννττωωνν  ττῶῶνν  ππρραακκττῶῶνν  ἀἀγγααθθῶῶνν»»  εείίννααιι  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοονν  φφιιλλόόσσοοφφοο  ηη  εευυδδααιιμμοοννίίαα  ––όόππωωςς  υυπποοσσττηηρρίίζζεειι  σσττοο  έέρργγοο  ττοουυ  

ααυυττόό  ––  κκααιι  ααυυττήή  μμόόννοο  μμεε  ττηηνν  κκααττάάκκττηησσηη  ττηηςς  ααρρεεττήήςς  μμπποορρεείί  νναα  εεππιιττεευυχχθθεείί  ααππόό  κκάάθθεε  άάννθθρρωωπποο..    

  ΠΠιιοο  ααννααλλυυττιικκάά,,    οο  ΑΑρριισσττοοττέέλληηςς  μμεεττααββααίίννεειι  ααππόό  ττοο  άάττοομμοο  σσττηηνν  εεππιικκρράάττεειιαα  ττηηςς  ππόόλληηςς..  ΕΕιισσάάγγεειι  έένναα  εεππιιχχεείίρρηημμαα  

ωωςς  μμααρρττυυρρίίαα  πποουυ  ααννττλλεείίττααιι  ααππόό  ττηηνν  ππόόλληη,,  ααφφοούύ  άάλλλλωωσσττεε  γγιιαα  ττοονν  φφιιλλόόσσοοφφοο  υυππάάρρχχεειι  σσττεεννήή  σσχχέέσσηη  ηηθθιικκήήςς  κκααιι  

πποολλιιττιικκήήςς..  ΤΤοο  εεππιιχχεείίρρηημμαα  ααυυττόό  ααφφοορράά  ττοο  έέρργγοο  ττωωνν  ννοομμοοθθεεττώώνν  ((««  μμααρρττυυρρεεῖῖ  δδὲὲ  ……  ππόόλλεεσσιινν»»))..  ΜΜέέλληημμαα  ττοουυςς  εείίννααιι  

σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοονν  φφιιλλόόσσοοφφοο  νναα  κκάάννοουυνν  ττοουυςς  πποολλίίττεεςς  ααγγααθθοούύςς  μμέέσσωω  ττοουυ  εεθθιισσμμοούύ  σσεε  ααννάάλλοογγεεςς  ππρράάξξεειιςς  κκααιι  

σσυυμμππεερριιφφοορρέέςς  ((  ««  οοἱἱ  γγὰὰρρ  ννοομμοοθθέέττααιι  ……  ἁἁμμααρρττάάννοουυσσιι  »»  ))..  ΑΑνν  εεπποομμέέννωωςς  οοιι  ηηθθιικκέέςς  ααρρεεττέέςς  ήήτταανν  έέμμφφυυττεεςς,,  όόλλεεςς  οοιι  



 

2 

 

εεννέέρργγεειιεεςς  ττωωνν  ννοομμοοθθεεττώώνν  νναα  κκάάννοουυνν  ττοουυςς  πποολλίίττεεςς  ««  κκααλλοούύςς  »»  θθαα  ήήτταανν  μμάάττααιιεεςς,,  ααφφοούύ  όόλλοοιι  θθαα  γγεεννννιιοούύνντταανν  μμεε  ήή  

χχωωρρίίςς  ααυυττέέςς  κκααιι  κκααμμίίαα  ππρροοσσππάάθθεειιαα  δδεενν  θθαα  μμπποορροούύσσεε  νναα  μμεεττααββάάλλεειι  ααυυττάά  τταα  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά..    

ΩΩσσττόόσσοο,,  οο  ΑΑρριισσττοοττέέλληηςς  εεππιισσηημμααίίννεειι  όόττιι  κκάάπποοιιοοιι  ννοομμοοθθέέττεεςς  ππεεττυυχχααίίννοουυνν  ττοονν  σσττόόχχοο  ττοουυςς  κκααιι  κκααττοορρθθώώννοουυνν  νναα  

ββοοηηθθήήσσοουυνν  ττοουυςς  πποολλίίττεεςς  σσττηηνν  άάσσκκηησσηη  ττηηςς  ααρρεεττήήςς  μμεε  ττοονν  ττρρόόπποο  πποουυ  ππρρέέππεειι,,  εεννώώ  κκάάπποοιιοοιι  άάλλλλοοιι  ααπποοττυυγγχχάάννοουυνν  νναα  

αασσκκήήσσοουυνν  σσωωσσττάά  ττοουυςς  πποολλίίττεεςς  σσττηηνν  ααρρεεττήή..  ΓΓιι’’  ααυυττόό,,  άάλλλλωωσσττεε,,  κκααιι  τταα  πποολλιιττεεύύμμαατταα  δδιιαακκρρίίννοοννττααιι  σσεε  ««κκααλλάά»»  κκααιι  

««λλιιγγόόττεερροο  κκααλλάά»»  ((««  κκααὶὶ  δδιιααφφέέρρεειι  ……  φφααύύλληηςς»»))  ..  ΤΤοο  κκρριιττήήρριιοο  δδιιάάκκρριισσηηςς  ττωωνν  πποολλιιττεευυμμάάττωωνν  σσεε  ««κκααλλάά»»  κκααιι  ««λλιιγγόόττεερροο  

κκααλλάά»»  ααφφοορράά  ττοονν  ββααθθμμόό  εεππιιττυυχχίίααςς  ττοουυ  έέρργγοουυ  ττωωνν  ννοομμοοθθεεττώώνν..  ΌΌσσοο  δδηηλλααδδήή  ππιιοο  κκοοννττάά  σσττοονν  σσττόόχχοο  ττοουυςς  φφττάάννοουυνν,,  νναα  

οοδδηηγγήήσσοουυνν  ττοουυςς  πποολλίίττεεςς  σσττηηνν  ηηθθιικκήή  ααρρεεττήή,,  κκααιι  άάρραα  σσττηηνν  εευυδδααιιμμοοννίίαα,,  ττόόσσοο  ππιιοο  κκααλλόό  θθεεωωρρεείίττααιι  κκααιι  ττοο  πποολλίίττεευυμμαα..    

ΟΟ  ΑΑρριισσττοοττέέλληηςς  σσυυννήήθθωωςς  κκάάννεειι  δδιιάάκκρριισσηη  ααννάάμμεεσσαα  σστταα  οορρθθάά  πποολλιιττεεύύμμαατταα  κκααιι  ττιιςς  ππααρρεεκκββάάσσεειιςς  ττοουυςς,,  δδηηλλααδδήή  

ττιιςς  εεκκττρροοππέέςς  ααππόό  ααυυττάά..  ΑΑυυττήή  ττηη  δδιιάάκκρριισσηη  θθαα  ττηη  σσυυννααννττήήσσοουυμμεε  ππααρραακκάάττωω,,  σσττιιςς  εεννόόττηηττεεςς  ααππόό  τταα  ««ΠΠοολλιιττιικκάά»»..  ΕΕδδώώ  

όόμμωωςς  δδεενν  ααννααφφέέρρεεττααιι  σσ''  ααυυττόό··  εεδδώώ  ππρροοϋϋπποοττίίθθεεττααιι  όόττιι  οο  ννοομμοοθθέέττηηςς  εεππιιδδιιώώκκεειι  σσεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ττοο  κκααλλόό  ττωωνν  

πποολλιιττώώνν··  ααππλλώώςς  μμπποορρεείί  νναα  μμηηνν  έέχχεειι  ππάάννττοοττεε  εεππιιττυυχχίίαα  σσττοονν  σσττόόχχοο  ττοουυ  ααυυττόόνν..  ΠΠααρρόόμμοοιιαα,,  σσεε  άάλλλλοο  χχωωρρίίοο  ττωωνν  ΗΗθθιικκώώνν  

ΝΝιιχχοομμααχχεείίωωνν,,  οο  ΑΑρριισσττοοττέέλληηςς  κκάάννεειι  λλόόγγοο  γγιιαα  ννόόμμοο  πποουυ  εείίννααιι  κκεείίμμεεννοοςς  ὀὀρρθθῶῶςς  κκααιι  έέχχεειι  εεππιιττυυχχίίαα,,  κκααιι  γγιιαα  

ννόόμμοο  ἀἀππεεσσχχεεδδιιαασσμμέέννοονν  ((δδηηλλααδδήή  ππρροοχχεειιρροοφφττιιααγγμμέέννοο)),,  πποουυ  δδεενν  έέχχεειι  εεππιιττυυχχίίαα....  ΕΕννττύύππωωσσηη  ππρροοκκααλλεείί  ηη  σσεειιρράά  ττωωνν  

λλέέξξεεωωνν  σσττηη  φφρράάσσηη  ((««  κκααὶὶ  δδιιααφφέέρρεειι  ……  φφααύύλληηςς  »»))..  ΗΗ  κκααννοοννιικκήή  σσεειιρράά  θθαα  ήήτταανν    ((««  δδιιααφφέέρρεειι  ττοούύττῳῳ  πποολλιιττεείίαα  ἀἀγγααθθὴὴ  

πποολλιιττεείίααςς  φφααύύλληηςς  »»))  ..  ΗΗ  ααννωωμμααλλίίαα  ααυυττήή  ίίσσωωςς  οοφφεείίλλεεττααιι  σσττοο  γγεεγγοοννόόςς  όόττιι  τταα  κκεείίμμεενναα  ττοουυ  ΑΑρριισσττοοττέέλληη  ααπποοττεελλοούύνν  

ππρροοσσωωππιικκέέςς  ττοουυ  σσηημμεειιώώσσεειιςς,,  πποουυ  λλεειιττοουυρργγοούύσσαανν  ββοοηηθθηηττιικκάά  σσττοο  έέρργγοο  ττηηςς  δδιιδδαασσκκααλλίίααςς..  ΕΕίίννααιι  λλοοιιππόόνν  εεύύλλοογγοο  νναα  

ππααρρεειισσφφρρέέοουυνν  κκάάπποοιιαα  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  ττοουυ  ππρροοφφοορριικκοούύ  λλόόγγοουυ..    

ΈΈππεειιτταα,,  οο  δδάάσσκκααλλοοςς  ττοουυ  ΜΜ..  ΑΑλλεεξξάάννδδρροουυ  ππρροοσσθθέέττεειι  δδεεύύττεερροο  εεππιιχχεείίρρηημμαα,,  μμεε  ττοο  οοπποοίίοο  ααπποοδδεειικκννύύεειι  όόττιι  ηη  

ααρρεεττήή  εείίννααιι  ππρροοϊϊόόνν  εεθθιισσμμοούύ  κκααιι  ηη  πποοιιόόττηηττάά  ττηηςς  εεξξααρρττάάττααιι  ααππόό  ττηηνν  πποοιιόόττηητταα  ττοουυ  εεθθιισσμμοούύ  πποουυ  ττηηνν  ππρροοκκααλλεείί..  

ΕΕππιισσττρρααττεεύύεειι  γγιιαα  ττοο  λλόόγγοο  ααυυττόόνν  ττοο  ζζεεύύγγοοςς  ττηηςς  ««γγέέννεεσσηηςς»»  κκααιι  ττηηςς  ««φφθθοορράάςς»»..  ΟΟιι  έέννννοοιιεεςς  ααυυττέέςς  ααπποοττεελλοούύνν  θθεεμμεελλιιώώδδεεςς  

ααννττιιθθεεττιικκόό  ζζεεύύγγοοςς  ήήδδηη  ααππόό  ττιιςς  ααππααρρχχέέςς  ττηηςς  φφιιλλοοσσοοφφιικκήήςς  σσκκέέψψηηςς  ((  κκιι  έένναα  έέρργγοο  ττοουυ  ΑΑρριισσττοοττέέλληη  έέχχεειι  ττοονν  ττίίττλλοο  ΠΠεερρὶὶ  

γγεεννέέσσεεωωςς  κκααὶὶ  φφθθοορρᾶᾶςς  ))..  ΙΙσσχχυυρρίίζζεεττααιι  λλοοιιππόόνν  όόττιι  ηη  δδηημμιιοουυρργγίίαα  κκααιι  οο  εεκκφφυυλλιισσμμόόςς  ττηηςς  εεππίίκκττηηττηηςς  ιιδδιιόόττηηττααςς  ππρροοκκύύππττοουυνν  

ααππόό  ααννττίίσσττοοιιχχοουυςς  λλόόγγοουυςς  κκααιι  πποοιιόόττηητταα  εεθθιισσμμοούύ..  ΈΈττσσιι  γγιιαα  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοουυςς  λλόόγγοουυςς  κκααιι  μμεε  ττηηνν  κκααττάάλλλληηλληη  άάσσκκηησσηη  οοιι  

άάννθθρρωωπποοιι  κκαατταακκττοούύνν  ττηηνν  ααρρεεττήή  κκααιι  αακκρριιββώώςς  γγιιαα  ττοουυςς  ααννττίίθθεεττοουυςς  λλόόγγοουυςς  κκααιι  μμεε  ττηηνν  αακκααττάάλλλληηλληη  άάσσκκηησσηη  ηη  ααρρεεττήή  

εεκκφφυυλλίίζζεεττααιι  ((  ««  ἔἔττιι  ἐἐκκ  ττῶῶνν  ααὐὐττῶῶνν  ……  φφθθεείίρρεεττααιι  »»))..  ΟΟ  ΑΑρριισσττοοττέέλληηςς  εεννννοοεείί  μμάάλλλλοονν  μμιιαα  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ««δδόόμμηησσηηςς»»  κκααιι  

««ααπποοδδόόμμηησσηηςς»»  ττηηςς  ααρρεεττήήςς  εεννιισσχχύύοοννττααςς  ττηη  θθέέσσηη  ττοουυ  γγιιαα  ττοονν  εεππίίκκττηηττοο  χχααρραακκττήήρραα  ττηηςς..  ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοονν  ΜΜαακκεεδδόόνναα  

φφιιλλόόσσοοφφοο  ηη  γγέέννεεσσηη,,  ηη  ααύύξξηησσηη,,  ηη  ττεελλεείίωωσσηη,,  ηη  ππααρραακκμμήή  κκααιι  έέππεειιτταα  ηη  φφθθοορράά    ααπποοττεελλοούύσσεε  μμίίαα  φφυυσσιικκήή  δδιιααδδιικκαασσίίαα  

μμοοννόόδδρροομμηη  γγιιαα  κκάάθθεε  οονν..  ΑΑυυττήή,,  λλοοιιππόόνν,,  ηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  αακκοολλοουυθθεείίττααιι  κκααιι  σσττιιςς  ηηθθιικκέέςς  ααρρεεττέέςς..  ΚΚάάθθεε  ααρρεεττήή  γγιιαα  ττοουυςς  

ίίδδιιοουυςς  λλόόγγοουυςς  κκααιι  χχρρηησσιιμμοοπποοιιώώννττααςς  τταα  ίίδδιιαα  μμέέσσαα  γγεεννννιιέέττααιι  κκααιι  μμεε  ττηηνν  κκααλλήή  εεξξάάσσκκηησσηη  κκαατταακκττιιέέττααιι,,  εεννώώ  μμεε  ττηηνν  κκαακκήή  

εεξξάάσσκκηησσηη  χχάάννεεττααιι..  ΣΣυυμμππεερραασσμμααττιικκάά,,  ηη  πποοιιόόττηητταα  ττηηςς  άάσσκκηησσηηςς  κκααθθοορρίίζζεειι  κκααιι  ττηηνν  πποοιιόόττηητταα  ττηηςς  ααπποοκκττηημμέέννηηςς  

εεππίίκκττηηττηηςς  ιιδδιιόόττηηττααςς..ΑΑννττίίσσττοοιιχχαα,,  γγιιαα  ττηηνν  ααππόόκκττηησσηη  ττωωνν  ηηθθιικκώώνν  ααρρεεττώώνν  δδεενν  ααρρκκεείί  μμόόννοο  ηη  εεππααννάάλληηψψηη  κκάάπποοιιωωνν  

εεννεερργγεειιώώνν,,  ααλλλλάά  ηη  εεππααννάάλληηψψηη  ττωωνν  σσωωσσττώώνν  εεννεερργγεειιώώνν  κκααττόόππιινν  υυππόόδδεειιξξηηςς  ααππόό  ττοονν  ««δδάάσσκκααλλοο»»  σσεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη..  

ΜΜέέσσαα  σσττιιςς  ππόόλλεειιςς  μμεε  ττοονν  ρρόόλλοο  ααυυττόόνν  εεππιιφφοορρττίίζζεεττααιι  οο  ννοομμοοθθέέττηηςς..    
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ΒΒ22..  

ΟΟ  ΑΑρριισσττοοττέέλληηςς  σσττοο  ππααρρόόνν  χχωωρρίίοο  ττοουυ  ηηθθιικκοούύ  ττοουυ  έέρργγοουυ  υυπποοδδεειικκννύύεειι  ττηη  μμεεσσόόττηητταα  ωωςς  εεννδδεεδδεειιγγμμέέννοο  σσττόόχχοο  

αακκόόμμηη  κκααιι  σσττιιςς  ττέέχχννεεςς..  ΓΓιιαα  ττηηνν  έέννννοοιιαα  ααυυττήή  μμίίλληησσεε  κκααιι  σσεε  ππρροοηηγγοούύμμεεννοο  χχωωρρίίοο  ττοουυ  έέρργγοουυ  ττοουυ    

υυπποοσσττηηρρίίζζοοννττααςς  όόττιι  ππρρέέππεειι  νναα  χχααρραακκττηηρρίίζζεειι  ττιιςς  ααννθθρρώώππιιννεεςς  ππρράάξξεειιςς..  ΈΈττσσιι  λλοοιιππόόνν  σσττοο  δδοοθθέένν  ααππόόσσππαασσμμαα  

ααππόό  ττοο  ΒΒ΄́  ββιιββλλίίοο  ττηηνν  ««  ΗΗθθιικκώώνν  ΝΝιικκοομμααχχεείίωωνν»»  χχρρηησσιιμμοοπποοιιώώννττααςς  έένναανν  υυπποοθθεεττιικκόό  --  ππααρρααγγωωγγιικκόό  σσυυλλλλοογγιισσμμόό  

ππρροοββααίίννεειι  σσεε  μμίίαα  σσύύγγκκρριισσηη  ττηηςς  ττέέχχννηηςς  ,,    ττηηςς  φφύύσσηηςς  κκααιι  ττηηςς  ααρρεεττήήςς  γγιιαα  νναα  κκααττααλλήήξξεειι  σσττηηνν  ααννώώττεερρηη  όόλλωωνν..  

  ΠΠιιοο  ααννααλλυυττιικκάά,,  οο  ΣΣττααγγεειιρρίίττηηςς  μμεε  ττηηνν  ππρρώώττηη  ττοουυ  υυπποοθθεεττιικκήή  ππρροοκκεείίμμεεννηη  εεξξηηγγεείί  όόττιι  κκάάθθεε  ττεεχχννιικκήή  

εερργγαασσίίαα  σσυυννδδέέεεττααιι  μμεε  σσκκοοππόό  κκααιι  ππρράάξξηη  ((««  οοὕὕττωω  ττὸὸ  ἔἔρργγοονν  ……  ἄἄγγοουυσσαα  τταα  ἔἔρργγαα»»))..  ΈΈττσσιι  λλοοιιππόόνν  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  τταα  

λλεεγγόόμμεενναα  ττοουυ  φφιιλλοοσσόόφφοουυ  ηη  ττέέχχννηη  ––  εεππιισσττήήμμηη  λλεειιττοουυρργγεείί  σσωωσσττάά  όότταανν  εεππιιδδιιώώκκεειι  νναα  δδηημμιιοουυρργγεείί  

οολλοοκκλληηρρωωμμέένναα  έέρργγαα,,  δδηηλλααδδήή  ττέέττοοιιαα  πποουυ  ττηηρροούύνν  ττηηνν  ααρρμμοοννίίαα,,  ααπποοφφεεύύγγοοννττααςς  ττηηνν  υυππεερρββοολλήή  ((««ππρροοσσθθεεῖῖννααιι»»))    

κκααιι  ττηηνν  έέλλλλεειιψψηη  ((««ἀἀφφεελλεεῖῖνν»»)),,  κκααιι  εεξξιισσοορρρροοπποούύνν  ττιιςς  ααννττιιθθέέσσεειιςς  δδηημμιιοουυρργγώώννττααςς  έένναα  άάρρττιιοο  ααιισσθθηηττιικκάά  

ααπποοττέέλλεεσσμμαα  ((««ὅὅθθεενν  εεἰἰώώθθαασσιινν  ……  ἐἐρργγάάζζοοννττααιι»»))..  ΤΤαα  ααππααρρέέμμφφαατταα  ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσεε  ααννττιισσττοοιιχχίίαα  ((μμεε  ααννττίίθθεεττηη  

σσεειιρράά))  ππρροοςς  ττοουυςς  όόρροουυςς  ὑὑππεερρββοολλήή  κκααιι  ἔἔλλλλεειιψψιιςς  πποουυ  αακκοολλοουυθθοούύνν··  οοιι  δδύύοο,,  ππάάλλιι,,  ααυυττοοίί  όόρροοιι  ααννττιιππααρρααττίίθθεεννττααιι  

σσττοονν  όόρροο  μμεεσσόόττηηςς  πποουυ  αακκοολλοουυθθεείί..  ΗΗ  έέννννοοιιαα  άάλλλλωωσσττεε  ττοουυ  μμέέττρροουυ  αακκόόμμηη  κκααιι  σστταα  έέρργγαα  ττέέχχννηηςς  

ααννττιικκααττοοππττρρίίζζεειι  μμιιαα  μμαακκρράά  φφιιλλοοσσοοφφιικκήή  ππααρράάδδοοσσηη  εεππιιδδίίωωξξηηςς  ττοουυ  μμέέσσοουυ  σσεε  όόλλαα  τταα  ππρράάγγμμαατταα  ((««  εεἰἰώώθθαασσιινν»»  --  

««λλέέγγοομμεενν»»))..    ΗΗ  έέννννοοιιαα  ααυυττήή  έέχχεειι  κκεεννττρριικκήή,,  όόππωωςς  ββλλέέπποουυμμεε,,  θθέέσσηη  σσττηη  φφιιλλοοσσοοφφίίαα  ττοουυ  ΑΑρριισσττοοττέέλληη..  

ΠΠρροοϋϋππάάρρχχεειι  σσττοονν  ΠΠλλάάττωωνναα,,  οο  οοπποοίίοοςς  κκάάννεειι  λλόόγγοο  γγιιαα  ττοο  μμέέττρριιοονν  κκααιι  ττηη  σσυυμμμμεεττρρίίαα  μμεε  ππααρρόόμμοοιιαα  σσηημμαασσίίαα..  

  ΈΈππεειιτταα  σσττηη  δδεεύύττεερρηη  υυπποοθθεεττιικκήή  ππρροοκκεείίμμεεννηη  οο  ΜΜαακκεεδδόόννααςς  φφιιλλόόσσοοφφοοςς  δδιιααττεείίννεεττααιι  ττηηνν  ααννωωττεερρόόττηητταα  

ττηηςς  ααρρεεττήήςς  κκααιι  ττηηςς  φφύύσσηηςς  σσεε  σσχχέέσσηη  μμεε  ττηηνν  ττέέχχννηη  ««  ((  εεἰἰ  ))  ἡἡ  δδ’’  ἀἀρρεεττήή  ……  ἡἡ  φφύύσσιιςς»»))  κκααττααλλήήγγοοννττααςς  σσττοο  

σσυυμμππέέρραασσμμαα  όόττιι  ππρροοφφααννώώςς  κκααιι  ααυυττέέςς  έέχχοουυνν  ωωςς  σσττόόχχοο  ττοουυςς  ττοο  μμέέσσοονν  ((««ττοοῦῦ  μμέέσσοουυ  ἄἄνν  εεἴἴηη  σσττοοχχαασσττιικκήή»»))..  

ΑΑξξιιοοσσηημμεείίωωττοο  εείίννααιι  ππωωςς  μμεε  ττηη  χχρρήήσσηη  ττηηςς  δδυυννηηττιικκήήςς  εευυκκττιικκήήςς  σσττοο  σσυυμμππέέρραασσμμαα  δδιιααφφααίίννεεττααιι  ηη  

δδιιααλλλλαακκττιικκόόττηητταα  ττοουυ  ΑΑρριισσττοοττέέλληη..  ΈΈττσσιι  λλοοιιππόόνν  ααππόό  τταα  ππααρρααππάάννωω  δδιιααππιισσττώώννεεττααιι  μμίίαα  σσύύγγκκρριισσηη  ττωωνν  ττρριιώώνν  

εεννννοοιιώώνν  ττέέχχννηηςς,,  φφύύσσηηςς  κκααιι  ααρρεεττήήςς..    

  ΕΕιιδδιικκόόττεερραα,,  κκααιι  οοιι  ττρρεειιςς  έέχχοουυνν  ττηη  δδυυννααττόόττηητταα  δδηημμιιοουυρργγίίααςς  κκάάπποοιιααςς  μμοορρφφήήςς::  ηη  ττέέχχννηη  μμοορρφφοοπποοιιεείί  ττοο  

υυλλιικκόό  ττηηςς,,  ηη  φφύύσσηη  δδηημμιιοουυρργγεείί  εεππίίσσηηςς  μμοορρφφέέςς,,  ηη  ααρρεεττήή  δδίίννεειι  μμοορρφφήή  σσττηηνν  ππρροοσσωωππιικκόόττηητταα  ττοουυ  ααννθθρρώώπποουυ..  ΟΟ  

ΑΑρριισσττοοττέέλληηςς  σσυυγγκκρρίίννεειι  ττιιςς  ττρρεειιςς  έέννννοοιιεεςς  μμεεττααξξύύ  ττοουυςς..    ΗΗ  ααρρεεττήή  εείίννααιι  ααννώώττεερρηη  ααππόό  ττηηνν  ττέέχχννηη,,  γγιιααττίί  

μμοορρφφοοπποοιιεείί  σσττηηνν  οουυσσίίαα  ττοουυ  ττοονν  άάννθθρρωωπποο··  ΈΈττσσιι,,  κκααττ’’  ααυυττόόνν,,  ηη  φφύύσσηη  εείίννααιι  ααννώώττεερρηη  ααππόό  ττηηνν  ττέέχχννηη,,  γγιιααττίί  

κκάάθθεε  φφυυσσιικκόό  οονν  έέχχεειι  ττάάσσηη  ππρροοςς  ττηηνν  ττεελλεειιόόττηητταα..  ΑΑππόό  ττηη  σσττιιγγμμήή  δδηηλλααδδήή  πποουυ  γγεεννννιιέέττααιι  κκααιι  ααυυξξάάννεεττααιι,,  

οοδδηηγγεείίττααιι,,  ααννεεξξάάρρττηητταα  ααππόό  ττηη  θθέέλληησσήή  ττοουυ,,  σσττοο  ««ττέέλλοοςς»»,,  σσττηηνν  ττεελλεειιόόττεερρηη  μμοορρφφήή  ττοουυ..  ΑΑννττίίθθεετταα,,  τταα  έέρργγαα  

ττέέχχννηηςς  εείίννααιι  σσττααθθεερράά  κκααιι  ααμμεεττάάββλληητταα  κκααιι  δδεενν  ττεείίννοουυνν  πποουυθθεεννάά..  ΕΕξξάάλλλλοουυ,,  όόππωωςς  δδιιααππιισσττώώννεειι  κκααιι  οο  ΑΑσσππάάσσιιοοςς,,  

οο  σσχχοολλιιαασσττήήςς  ττοουυ  ΑΑρριισσττοοττέέλληη,,  ((««μμιιμμεεῖῖττααιι  γγὰὰρρ  ττέέχχννηη  ττὴὴνν  φφύύσσιινν»»))  ,,  γγιι’’  ααυυττόό  κκααιι  εείίννααιι  κκααττώώττεερρηη  ααυυττήήςς..  ΑΑππόό  

ττηηνν  άάλλλληη,,  ηη  ααρρεεττήή  εείίννααιι  ααννώώττεερρηη  κκααιι  ααππόό  ττηη  φφύύσσηη  κκααιι  ααππόό  ττηηνν  ττέέχχννηη,,  γγιιααττίί  μμοορρφφοοπποοιιεείί  σσττηηνν  οουυσσίίαα  ττοουυ  ττοονν  

άάννθθρρωωπποο  κκααιι  ααπποοττεελλεείί  ύύψψιισσττηη  έέκκφφααννσσηη  ττηηςς  μμεεσσόόττηηττααςς..    
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  ΕΕπποομμέέννωωςς,,  ηη  ααννωωττεερρόόττηητταα  ττηηςς  ααρρεεττήήςς  έέννααννττιι  ττωωνν  υυπποολλοοίίππωωνν  δδιιααφφααίίννεεττααιι  ξξεεκκάάθθααρραα..  ΟΟ  φφιιλλόόσσοοφφοοςς  

μμάάλλιισστταα  υυπποογγρρααμμμμίίζζεειι  όόττιι  ααννααφφέέρρεεττααιι  σσττηηνν  ηηθθιικκήή  κκααιι  όόχχιι  σσττηη  δδιιααννοοηηττιικκήή  ααρρεεττήή  ((««  λλέέγγωω  δδὲὲ  ττηηνν  ἠἠθθιικκήήνν  »»))  ,,  

λλοογγιικκήή  δδιιααππίίσσττωωσσηη  κκααθθώώςς  ΟΟιι  δδιιααννοοηηττιικκέέςς  ααρρεεττέέςς,,  όόππωωςς  λλ..χχ..  ηη  σσοοφφίίαα,,  δδεενν  εείίννααιι  μμεεσσόόττηηττεεςς,,  γγιιααττίί  ααυυττέέςς  εείίννααιι  

αασσυυμμββίίββαασσττεεςς  μμεε  ττιιςς  έέννννοοιιεεςς  υυππεερρββοολλήή  κκααιι  έέλλλλεειιψψηη..  ΗΗ  ηηθθιικκήή  ααρρεεττήή  άάλλλλωωσσττεε  εείίννααιι  ααυυττήή  πποουυ  σσχχεεττίίζζεεττααιι  μμεε  ττιιςς  

ααννθθρρώώππιιννεεςς  ππρράάξξεειιςς  κκααιι  τταα  σσυυννααιισσθθήήμμαατταα,,  δδηηλλααδδήή  όόππωωςς  δδιιααββάάζζοουυμμεε  σσεε  άάλλλλοο  έέρργγοο  ττοουυ  ΑΑρριισσττοοττέέλληη  όό,,ττιι  

αακκοολλοουυθθεείίττααιι  ααππόό  εευυχχααρρίίσσττηησσηη  ήή  δδυυσσααρρέέσσκκεειιαα    ((««  ααὕὕττηη  γγὰὰρρ  ……  μμέέσσοονν»»))  κκααιι  σσεε  ααυυττάά  εεππιιζζηηττάά  κκααννεείίςς  ττηη  

μμεεσσόόττηητταα  κκααιι  μμάάλλιισστταα  ττηηνν  υυπποοκκεειιμμεεννιικκήή  ααπποοφφεεύύγγοοννττααςς  ττηηνν  υυππεερρββοολλήή  κκααιι  ττηηνν  έέλλλλεειιψψηη  ,,  δδιιόόττιι  εείίννααιι  κκαακκίίεεςς..    

  

  

ΒΒ33..    

ΑΑ..  ΛΛΑΑΘΘΟΟΣΣ    

ΒΒ..  ΛΛΑΑΘΘΟΟΣΣ    

ΓΓ..  ΛΛΑΑΘΘΟΟΣΣ    

ΔΔ..ΛΛΑΑΘΘΟΟΣΣ    

ΕΕ..  ΣΣΩΩΣΣΤΤΟΟ    

  

ΒΒ44..    

ΘΘέέμμαα--  ννοομμοοθθέέττααιι    

ΣΣυυννήήθθεειιαα--  ἐἐθθίίζζοοννττεεςς    

ΨΨυυχχοοφφθθόόρροοςς--  φφθθεεὶὶρρεεττααιι  

ΑΑννοούύσσιιοοςς--  ἐἐσσττὶὶνν  

ΑΑννεεκκττόόςς--  εεἶἶχχεενν    

ΑΑββλλεεψψίίαα--  σσῳῳζζοούύσσηηςς    

ΑΑσσωωττίίαα--  ββλλέέπποουυσσαα  

ΆΆρρρρηηττοοςς--  λλέέγγοομμεενν  

ἈἈφφααίίρρεεσσηη--  ἀἀφφεελλεεῖῖνν    

ΒΒοολλίίδδαα--  ὑὑππεερρββοολλῆῆςς    
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ΒΒ55..  

 
ΗΗ  δδοοθθεείίσσαα  εεννόόττηητταα  ττοουυ  φφιιλλοοσσοοφφιικκοούύ  δδιιααλλόόγγοουυ  ττοουυ  ΠΠλλάάττωωνναα  ««ΠΠρρωωττααγγόόρρααςς»»  δδιιααφφοορροοπποοιιεείίττααιι  σσεε  

ααρρκκεεττάά  σσηημμεείίαα  ααππόό  ττηη  μμέέχχρριι  ττώώρραα  ααφφήήγγηησσηη  ττοουυ  σσοοφφιισσττήή..  ΟΟ  ΠΠρρωωττααγγόόρρααςς  ωωςς  ττώώρραα  ααννέέππττυυξξεε  τταα  

εεππιιχχεειιρρήήμμααττάά  κκααιι  ττιιςς  σσκκέέψψεειιςς  ττοουυ,,  εεππιιθθυυμμώώννττααςς  νναα  ααππααννττήήσσεειι  σσττοο  εεππιιχχεείίρρηημμαα  ττοουυ  ΣΣωωκκρράάττηη,,  όόττιι  

δδηηλλααδδήή  ηη  ααρρεεττήή  δδεενν  δδιιδδάάσσκκεεττααιι..  ΣΣττηη  σσυυννέέχχεειιαα  οο  σσοοφφιισσττήήςς  δδηηλλώώννεειι  όόττιι  θθαα  αασσχχοολληηθθεείί  μμεε  ττηηνν  

αανναασσκκεευυήή  ττηηςς  δδεεύύττεερρηηςς  ««ααπποορρίίααςς»»  πποουυ  εεξξέέφφρραασσεε  οο  φφιιλλόόσσοοφφοοςς,,    όόττιι  δδηηλλααδδήή  οοιι  άάρριισσττοοιι  άάννδδρρεεςς,,  

δδεενν  μμπποορροούύνν  νναα  δδιιδδάάξξοουυνν  ήή  έέσσττωω  νναα  μμεεττααγγγγίίσσοουυνν  σστταα  ππααιιδδιιάά  ττοουυςς  ττηηνν  πποολλιιττιικκήή  ααρρεεττήή..    

              ΠΠιιοο  σσυυγγκκεεκκρριιμμέένναα,,  οο  ΠΠρρωωττααγγόόρρααςς  ιισσχχυυρρίίζζεεττααιι  όόττιι  θθαα  εεγγκκααττααλλεείίψψεειι  ττηη  μμέέθθοοδδοο  ττοουυ  μμύύθθοουυ,,  πποουυ  

χχρρηησσιιμμοοπποοίίηησσεε  ωωςς  ττώώρραα,,  κκααιι  θθαα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιήήσσεειι  ττοο  λλόόγγοο,,  δδηηλλααδδήή  δδιιάάλλεεξξηη..  ΟΟ  ΠΠρρωωττααγγόόρρααςς  

χχρρηησσιιμμοοπποοιιώώννττααςς  έένναα  εεκκττεεννέέςς  εεππιιχχεείίρρηημμαα,,  ααννααππττύύσσσσεειι  ττηη  σσυυλλλλοογγιισσττιικκήή  ττοουυ  εεννσσωωμμααττώώννοοννττααςς  

σσττοο  λλόόγγοο  ττοουυ  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  ττηηςς  δδιιάάλλεεξξηηςς,,  γγιιαα  νναα  ααπποοδδεείίξξεειι  όόττιι  οοιι  σσπποουυδδααίίοοιι  πποολλιιττιικκοοίί  άάννδδρρεεςς  

οοππωωσσδδήήπποοττεε  εεννδδιιααφφέέρροοννττααιι  νναα  δδιιδδάάξξοουυνν  ττηηνν  πποολλιιττιικκήή  ττέέχχννηη  σστταα  ππααιιδδιιάά  ττοουυςς..  ΑΑρρχχιικκάά,,  μμεε  μμίίαα  

ρρηηττοορριικκήή  εερρώώττηησσηη  ((««υυππάάρρχχεειι  έένναα  ππρράάγγμμαα……  ήή  δδεενν  υυππάάρρχχεειι»»))  οο  ΠΠρρωωττααγγόόρρααςς  ιισσχχυυρρίίζζεεττααιι  όόττιι  γγιιαα  νναα  

υυππάάρρξξεειι  κκααιι  νναα  δδιιααττηηρρεείίττααιι  ηη  ππόόλληη  χχρρεειιάάζζεεττααιι  οοιι  άάννθθρρωωπποοιι  νναα  σσυυννδδέέοοννττααιι  μμεε  έένναα  σσυυννεεκκττιικκόό  

σσττοοιιχχεείίοο..  ΑΑυυττόό  ττοο  έένναα  δδεενν  μμπποορρεείί  νναα  εείίννααιι  κκάάπποοιιαα  εειιδδιικκήή  ττέέχχννηη  ((««  δδεενν  εείίννααιι  οούύττεε  ηη  οοιικκοοδδοομμιικκήή  ……  

κκεερρααμμιικκήή»»))  ααλλλλάά  κκάάττιι  πποουυ  ττοο  έέχχοουυνν  όόλλοοιι..  ΑΑυυττόό  εείίννααιι  ηη    ααρρεεττήή  κκααιι  τταα  μμέέρρηη  ττηηςς,,  δδηηλλααδδήή  ηη  

δδιικκααιιοοσσύύννηη,,  ηη  σσωωφφρροοσσύύννηη  κκααιι  ηη  οοσσιιόόττηητταα  ((««  ααλλλλάά  δδιικκααιιοοσσύύννηη  ……  όόσσιιοονν»»)),,  οοννοομμάάζζοοννττααςς  τταα  μμεε  μμίίαα  

φφρράάσσηη  ««ἀἀννδδρροοςς  ἀἀρρεεττήή»»..  ΜΜεε  μμίίαα  σσυυλλλλοογγιισσττιικκήή  πποορρεείίαα    ααππόό  ττοο  γγεεννιικκόό  σσττοο  μμεερριικκόό  οο  ΠΠρρωωττααγγόόρρααςς  

υυπποοσσττηηρρίίζζεειι  λλοοιιππόόνν  όόττιι,,  ααφφοούύ  ηη  πποολλιιττιικκήή  ααρρεεττήή  εείίννααιι  μμίίαα  κκααιι  εεννιιααίίαα,,  ««άάρριισσττοοςς»»  άάννδδρρααςς  εείίννααιι  

ααυυττόόςς  πποουυ  σσυυννδδυυάάζζεειι  κκααιι  τταα  ττρρίίαα  μμέέρρηη  ττηηςς  ωωςς  γγννώώρριισσμμάά  ττοουυ..    

          ΑΑκκόόμμηη,,  ιισσχχυυρρίίζζεεττααιι  όόττιι  ηη  δδιιααππααιιδδααγγώώγγηησσηη  πποουυ  λλααμμββάάννεειι  οο    πποολλίίττηηςς  ααπποοββλλέέππεειι  σσττοο  νναα  ττοουυ  

εεμμφφυυσσήήσσεειι  ττηηνν  ααρρεεττήή,,  ώώσσττεε  νναα  εεννεερργγεείί  κκααττάά  ττρρόόπποο  σσυυμμββααττόό  μμεε  ττοονν  ττρρόόπποο  ύύππααρρξξηηςς  ττηηςς  ππόόλληηςς..  ΑΑνν  

όόμμωωςς  ααυυττήή  ααπποοττυυγγχχάάννεειι  κκααιι  ααυυττόόςς  δδεενν  σσυυμμμμοορρφφώώννεεττααιι  σσττιιςς  ααρρχχέέςς  ττηηςς  ααρρεεττήήςς,,  ττόόττεε  εεππιιββάάλλλλοοννττααιι  

πποοιιννέέςς,,  ττιιμμωωρρίίεεςς,,  ώώσσττεε  νναα  εεθθιισσττεείί  έέσσττωω  κκααιι  μμεε  ααυυττόό  ττοονν  ττρρόόπποο,,  σσττοονν  εεννιιααίίοο  χχααρραακκττήήρραα  ττηηςς  

πποολλιιττιικκήήςς  ααρρεεττήήςς  ((««εεάάνν  υυππάάρρχχεειι  ……  νναα  ββεελλττιιωωθθεείί»»))..  ΑΑυυττοοίί  λλοοιιππόόνν,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  τταα  λλεεγγόόμμεενναα  ττοουυ  

ΠΠρρωωττααγγόόρραα,,  ππρρέέππεειι  νναα  εεκκδδιιώώκκοοννττααιι  ααππόό  ττηηνν  ππόόλληη  ήή  αακκόόμμαα  κκααιι  νναα  θθααννααττώώννοοννττααιι  ((««κκααιι  σσεε  

ππεερρίίππττωωσσηη  ……  κκααιι  μμεεττάά  ττηηνν  ττιιμμωωρρίίαα»»))..  ΣΣττοο  σσυυμμππέέρραασσμμαα  ττοουυ  οο  ΑΑββδδηηρρίίττηηςς  θθεεωωρρεείί  ααδδιιααννόόηηττοο  όόττιι  οοιι  

σσηημμααννττιικκοοίί  πποολλιιττιικκοοίί  άάννδδρρεεςς  έέχχοουυνν  δδιιδδάάξξεειι  σστταα  ππααιιδδιιάά  ττοουυςς  ττοο  λλιιγγόόττεερροο  σσηημμααννττιικκόό,,  δδηηλλααδδήή  τταα  

γγννωωσσττιικκάά  ααννττιικκεείίμμεενναα  ττηηςς  εεπποοχχήήςς,,  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  ηη  άάγγννοοιιαα  δδεενν  εεππέέφφεερρεε  σσοοββααρρέέςς  σσυυννέέππεειιεεςς,,  εεννώώ  ττοο  

ππιιοο  σσηημμααννττιικκόό,,  ττηηνν  πποολλιιττιικκήή  ααρρεεττήή,,  πποουυ  όόπποοιιοοςς  δδεενν  ττηηνν  έέχχεειι  υυφφίίσσττααττααιι  μμέέχχρριι  κκααιι  θθάάννααττοο  νναα  μμηηνν  

ττηη  δδιιδδάάσσκκοουυνν..    
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Οι απόψεις του Αριστοτέλη αποκλίνουν από τη σωκρατικΟι απόψεις του Αριστοτέλη αποκλίνουν από τη σωκρατική διδασκαλία πως η αρετή είναι ή διδασκαλία πως η αρετή είναι 

γνώσηγνώση. . Κατά τον ΠλάτωναΚατά τον Πλάτωνα, , για να γίνει κανείς ενάρετοςγια να γίνει κανείς ενάρετος, , είναι αρκετή η γνώση της ωφέλειας που είναι αρκετή η γνώση της ωφέλειας που 

προσφέρει η αρετή και της βλάβης που προξενεί η κακίαπροσφέρει η αρετή και της βλάβης που προξενεί η κακία, , καθώςκαθώς, , όπως δίδασκεόπως δίδασκε, , κανένας δεν κανένας δεν 

είναι κακός με τη θέείναι κακός με τη θέλησή του λησή του ((««οουυ ̓̓δεὶς εδεὶς ε ̔̔κὼν κακόςκὼν κακός»»). ). ΑντίθεταΑντίθετα, , ο Αριστοτέλης υπογραμμίζει ότι ο Αριστοτέλης υπογραμμίζει ότι 

η απόκτηση της αρετής απαιτεί αγώνα και συστηματική και επαναλαμβανόμενη άσκησηη απόκτηση της αρετής απαιτεί αγώνα και συστηματική και επαναλαμβανόμενη άσκηση, , ώστε ώστε 

το άτομο να εθιστεί στην καλλιέργειά τηςτο άτομο να εθιστεί στην καλλιέργειά της..  ΧΧααρραακκττηηρριισσττιικκάά  γγρράάφφεειι  οο  φφιιλλόόσσοοφφοοςς  ααππόό  τταα  

ΣΣττάάγγεειιρραα  όόττιι  ηη  ααρρεεττήή  εείίννααιι  μμίίαα  έέξξιιςς  ((ψψυυχχιικκήή  σσυυννήήθθεειιαα))  πποουυ  εεππιιλλέέγγεεττααιι  εελλεεύύθθεερραα  ααππόό  ττοονν  

εεκκάάσσττοοττεε  άάννθθρρωωπποο,,  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσττοο  μμέέσσοονν  ττοο  οοπποοίίοονν  οορρίίζζεεττααιι  σσεε  σσχχέέσσηη  μμεε  εεμμάάςς  κκααιι  ττοουυςς  άάλλλλοουυςς  ηη  

σσεε  σσχχέέσσηη  μμεε  εεμμάάςς  κκααιι  τταα  ππρράάγγμμαατταα..  ΗΗ  λλοογγιικκήή  ττοουυ  κκάάθθεε  ααννθθρρώώπποουυ  εείίννααιι  εεκκεείίννηη  πποουυ  ττοο  κκααθθοορρίίζζεειι..  

ΟΟ  κκάάθθεε  άάννθθρρωωπποοςς  ααππόό  ττηη  φφύύσσηη  ττοουυ  έέχχεειι  ππρροοααίίρρεεσσηη  ππρροοςς  ττοο  κκααλλόό,,  σσττοο  οοπποοίίοο  οοδδηηγγεείίττααιι  δδιιαα  μμέέσσοουυ  

ττηηςς  μμεεσσόόττηηττααςς  ττωωνν  εεππιιλλοογγώώνν  ττοουυ  κκααιι  ττηηςς  ζζωωήήςς  ττοουυ..    

ΟΟ  ΑΑρριισσττοοττέέλληηςς  υυπποοσσττηηρρίίζζεειι  όόττιι  μμπποορρεείί  όόλλοοιι  νναα  έέχχοουυνν  ««ππρροοααίίρρεεσσηη»»  ππρροοςς  ττοο  κκααλλόό,,  ααλλλλάά  οοιι  

ππρράάξξεειιςς  ττοουυ  ααννθθρρώώπποουυ  εείίννααιι  εεκκεείίννεεςς  πποουυ  κκααθθοορρίίζζοουυνν  εενν  ττέέλλεειι  πποοιιόόςς  ππρρααγγμμααττιικκάά  εείίννααιι  εεννάάρρεεττοοςς,,  

ααφφοούύ  οοιι  ηηθθιικκέέςς  ααρρχχέέςς  ττοουυ  ααπποοττεελλοούύνν  ττοονν  μμπποούύσσοουυλλαα  γγιιαα  ττηηνν  ππρρααγγμμάάττωωσσηη  ττηηςς  ααρρεεττήήςς  σσττηη  ζζωωήή  

ττοουυ..  ΤΤοο  νναα  εείίννααιι  κκααννεείίςς  ηηθθιικκόόςς  έέχχεειι  άάμμεεσσεεςς  εεππιιππττώώσσεειιςς  σσττοο  κκοοιιννωωννιικκόό  σσύύννοολλοο  μμέέσσαα  σσττοο  οοπποοίίοο  

δδιιααββιιεείί..  ΤΤεελλιικκάά,,  ππρροοσσππααθθεείί    νναα  ααπποοκκττήήσσεειι  κκααννεείίςς  ττηηνν  ηηθθιικκήή  ααρρεεττήή  γγιιαα  χχάάρρηη  ττωωνν  άάλλλλωωνν,,  οοιι  οοπποοίίοοιι  

ααυυττοοίί  θθαα  κκααρρππωωθθοούύνν  ττοουυςς  κκααρρπποούύςς  ττωωνν  εεννεερργγεειιώώνν  πποουυ  έέχχοουυνν  ωωςς  ββάάσσηη  ττηηνν  ααρρεεττήή..  
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ΑΑππααννττήήσσεειιςς  σσττοο  ΑΑδδίίδδαακκττοο  ΚΚεείίμμεεννοο  

  

ΓΓ..11..  ΜΜεεττάάφφρραασσηη  

ΕΕάάνν  όόμμωωςς  κκάάπποοιιοοςς  μμεε  ρρωωττήήσσεειι::  ααλλήήθθεειιαα  κκααιι,,  αανν  κκάάπποοιιοοςς  ββλλάάππττεειι  ττηηνν  ππόόλληη,,  ιισσχχυυρρίίζζεεσσααιι  

όόττιι  ππρρέέππεειι  νναα  κκάάννοουυμμεε  εειιρρήήννηη  μμααζζίί  ττοουυ;;  ΔΔεενν  θθαα  ττοο  έέλλεεγγαα··  ααλλλλάά  ππρροοππάάννττωωνν  υυπποοσσττηηρρίίζζωω  

όόττιι  ττάάχχαα  πποολλύύ  γγρρηηγγοορρόόττεερραα  θθαα  ττιιμμωωρροούύσσααμμεε  ααυυττοούύςς,,  αανν  δδεενν  ππρροοκκααλλοούύσσααμμεε  κκααμμιιάά  

ααδδιικκίίαα··  γγιιααττίί  δδεενν  θθαα  μμπποορροούύσσαανν  νναα  έέχχοουυνν  κκααννέένναανν  σσύύμμμμααχχοο..  

  

ΓΓ..22..    ΣΣττοο  ππααρρααττιιθθέέμμεεννοο  ααππόόσσππαασσμμαα  ααππόό  ττοο  έέρργγοο  ««ΠΠόόρροοιι»»  ττοουυ  ΞΞεεννοοφφώώνντταα  γγίίννεεττααιι  μμιιαα  

ππρροοσσππάάθθεειιαα  σσύύννδδεεσσηηςς  ττηηςς  οοιικκοοννοομμιικκήήςς  εευυρρωωσσττίίααςς  ττηηςς  ΑΑθθήήννααςς  μμεε  τταα  ααγγααθθάά  ττηηςς  εειιρρήήννηηςς..  

ΠΠιιοο  σσυυγγκκεεκκρριιμμέένναα,,  οο  ιισσττοορριιοογγρράάφφοοςς  κκάάννεειι  λλόόγγοο  γγιιαα  τταα  ππλλεεοοννεεκκττήήμμαατταα  ττηηςς  εειιρρήήννηηςς,,  

ττοοννίίζζοοννττααςς  ππωωςς  μμπποορρεείί  κκάάπποοιιοοςς  νναα  εεξξεεττάάσσεειι  ττηηνν  εειιρρήήννηη  πποουυ  έέγγιιννεε  σσττοο  ππααρρεελλθθόόνν  σσττηη  

θθάάλλαασσσσαα  κκααιι  νναα  ππααρρααττηηρρήήσσεειι  όόττιι  τταα  έέσσοοδδαα  ααυυξξήήθθηηκκαανν  ((««ἐἐππεεὶὶ  δδὲὲ  εεἰἰρρήήννηη  κκααττὰὰ  

θθάάλλαατττταανν  γγεεγγέέννηηττααιι,,  ηηὐὐξξηημμέέννααςς  ττεε  ττὰὰςς  ππρροοσσόόδδοουυςς»»))  κκααιι  εεππιιππλλέέοονν  ββρρίίσσκκοονντταανν  σσττηη  

δδιιάάθθεεσσηη  ττωωνν  πποολλιιττώώνν  γγιιαα  νναα  τταα  ααξξιιοοπποοιιήήσσοουυνν,,  όόππωωςς  εεππιιθθυυμμοούύσσαανν  ((««  κκααίί  ττααύύττααιιςς  ἐἐξξὸὸνν  

ττοοῖῖςς  πποολλίίττααιιςς  χχρρῆῆσσθθααιι  ὅὅ  ττιι  ββοούύλλοοννττααιι»»))..  ΑΑννττιιδδιιαασσττέέλλλλοοννττααςς  τταα  ππλλεεοοννεεκκττήήμμαατταα  ττηηςς  

εειιρρήήννηηςς  μμεε  τταα  μμεειιοοννεεκκττήήμμαατταα  ττοουυ  πποολλέέμμοουυ,,  ααννααφφέέρρεειι  ααρρχχιικκάά  ππωωςς  κκααιι  σσττοο  ππααρρεελλθθόόνν  

χχρρήήμμαατταα,,  τταα  οοπποοίίαα  εείίχχαανν  εειισσρρεεύύσσεειι  σσττηηνν  ππόόλληη  σσεε  κκααιιρρόό  εειιρρήήννηηςς,,  κκαατταασσππααττααλλήήθθηηκκαανν  

όότταανν  ααυυττήή  ππεερριιήήλλθθεε  σσεε  κκααττάάσστταασσηη  πποολλέέμμοουυ  ((««ἐἐνν  εεἰἰρρήήννῃῃ  μμὲὲνν  ππάάννυυ  πποολλλλὰὰ  χχρρήήμμαατταα  

……ππάάνντταα  ττααῦῦτταα  κκααττααδδααππααννηηθθέένντταα»»))..  ΣΣττηη  δδεεδδοομμέέννηη  χχρροοννιικκήή  σσττιιγγμμήή,,  ηη  ππόόλληη  

κκαατταασσππααττάάλληησσεε  σσεε  πποοιικκίίλλαα  έέξξοοδδαα  χχρρήήμμαατταα  πποουυ  εείίχχαανν  σσυυγγκκεεννττρρωωθθεείί  ττοο  ππρροοηηγγοούύμμεεννοο  

δδιιάάσσττηημμαα  ((««κκααὶὶ  ἐἐνν  ττῷῷ  ννῦῦνν  χχρρόόννῳῳ  ……  εεἰἰςς  ππααννττοοδδααππὰὰ  [[πποολλλλὰὰ]]  κκααττααδδααππααννηηθθεείίσσααςς»»))..  

ΤΤεελλιικκάά,,  εείίννααιι  ππρροοφφααννέέςς  ππωωςς  ηη  εειιρρήήννηη  εείίννααιι  ππιιοο  εεππιικκεερρδδήήςς  οοιικκοοννοομμιικκάά  γγιιαα  ττηηνν  ππόόλληη  

σσυυγγκκρριιττιικκάά  μμεε  ττοονν  ππόόλλεεμμοο..  

  

ΓΓ33  αα..  ἐἐκκλλιιπποούύσσααςς::  ἐἐξξέέλλεειιππεεςς  

εεἰἰσσεελλθθοούύσσααςς::  εεἰἰσσεείίῃῃςς  //  εεἰἰσσῂῂεειισσθθαα  

κκααττααδδααππααννηηθθεείίσσααςς::  κκααττεεδδααππααννῶῶ  
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ββ..  μμᾶᾶλλλλοονν  

θθεεττιικκόόςς::  μμάάλλαα,,  υυππεερρθθεεττιικκόόςς::  μμάάλλιισστταα  

θθᾶᾶττττοονν  

θθεεττιικκόόςς::  ττααχχέέωωςς,,  υυππεερρθθεεττιικκόόςς::  ττάάχχιισστταα  

  

γγ..  ττιιςς::  ττιισσίί  

ππρροοσσόόδδοουυςς::  ααἱἱ  ππρρόόσσοοδδοοιι  

πποολλίίττααιιςς::  ((ὦὦ))  πποολλῖῖτταα  

  

ΓΓ..44..  αα..  ἢἢ  εεἰἰρρήήννηηνν::  εείίννααιι  ββ’’  όόρροοςς  σσύύγγκκρριισσηηςς  πποουυ  εεκκφφέέρρεεττααιι  μμεε  ἢἢ  κκααιι  οομμοοιιόόππττωωτταα  ππρροοςς  

ττοονν  αα’’  όόρροο  ««ππόόλλεεμμοονν»»  σσττοο  εεππίίθθεεττοο  σσυυγγκκρριιττιικκοούύ  ββααθθμμοούύ  κκεερρδδααλλεεώώττεερροονν//  εεἰἰρρήήννηηνν::  

υυπποοκκεείίμμεεννοο  σσττοο  ααππααρρέέμμφφααττοο  εεἶἶννααιι,,  εεττεερροοππρροοσσωωππίίαα    

ττααῦῦτταα::  υυπποοκκεείίμμεεννοο  σσττοο  ρρήήμμαα  ἂἂνν  κκρριιθθεείίηη,,  ααττττιικκήή  σσύύννττααξξηη  

ππρροοσσόόδδωωνν::  γγεεννιικκήή  δδιιααιιρρεεττιικκήή  ωωςς  εεττεερρόόππττωωττοοςς  ππρροοσσδδιιοορριισσμμόόςς  σσττοο  πποολλλλάάςς    

ἄἄγγεειινν::  υυπποοκκεείίμμεεννοο  σσττοο  ααππρρόόσσωωπποο  ρρήήμμαα  χχρρήή  κκααιι  ττεελλιικκόό  ααππααρρέέμμφφααττοο,,  εεττεερροοππρροοσσωωππίίαα  

  

ββ..  ἀἀννεεννεεχχθθέένντταα::  ηη  μμεεττοοχχήή  εείίννααιι  κκααττηηγγοορρηημμααττιικκήή  σσυυννηημμμμέέννηη  σσττοο  ααννττιικκεείίμμεεννοο  χχρρήήμμαατταα    

ττοουυ  ρρήήμμααττοοςς  γγιιααττίί  εεξξααρρττάάττααιι  ααππόό  ττοο  ρρήήμμαα  εεὑὑρρήήσσεειι  

  

γγ..  ««ἀἀλλλλὰὰ  μμᾶᾶλλλλοονν  ......  ὑὑππάάρρχχοοιιμμεενν  ἀἀδδιικκοοῦῦννττεεςς··»»  

ΚΚααττάά  ττηη  μμεεττααττρροοππήή  ττοουυ  ππλλααγγίίοουυ  λλόόγγοουυ  σσεε  εευυθθύύ  ττοο  ααππόόσσππαασσμμαα  γγίίννεεττααιι::  

πποολλύύ  θθᾶᾶττττοονν  ἂἂνν  ττιιμμωωρροοίίμμεεθθαα  ααὐὐττοούύςς,,  εεἰἰ  μμηηδδέένναα  ὑὑππάάρρχχοοιιμμεενν  ἀἀδδιικκοοῦῦννττεεςς  ((ααφφααιιρρεείίττααιι  ηη  

εεξξάάρρττηησσηη  λλέέγγωω  κκααιι  οο  σσύύννδδεεσσμμοοςς  εειισσααγγωωγγήήςς  ὅὅττιι    ))  

  

ΚΚααττάά  ττηη  μμεεττααττρροοππήή  σσττοο  ααννττίίθθεεττοο  ττοουυ  ππρρααγγμμααττιικκοούύ  γγίίννεεττααιι::    

ἂἂνν  ἐἐττιιμμωωρροούύμμεεθθαα  ααὐὐττοούύςς,,  εεἰἰ  μμηηδδέένναα  ὑὑππήήρρχχοομμεενν……    

  

  


