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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την διδάκτωρ Φιλοσοφίας κυρία Τριαντάρη

Σωτηρία, ως θαυμαστό πρότυπο και πόλο έλξης προς την εμφύσηση της αγάπης προς

την φιλοσοφία που αποτέλεσε εναρκτήριο λάκτισμα για την εν λόγω εργασία, καθώς

και για την καταφανώς άμεση και χρήσιμη βοήθειά της.

Εν κατακλείδι, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι με βοήθησαν στην

πραγματοποίηση της έρευνας με την συμμετοχή τους.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η εν λόγω εργασία ασχολείται με την Ηθική και την Ρητορική του Αριστοτέλη

ως άρρηκτα συνδεδεμένες επιστήμες και τις επικοινωνιακές διαστάσεις της σήμερα.

Για την διεξοδική ανάλυση των θεμάτων μελετήθηκε πλήθος βιβλίων του φιλοσόφου

Αριστοτέλη και άλλων συγγραφέων όπου επηρεάστηκε αλλά και επηρέασε ο ίδιος.

Σε αντιδιαστολή των θεωριών πραγματοποιήθηκε έρευνα, ώστε να γίνει φανερό

εάν ταυτίζονται οι απόψεις των ανωτέρω με αυτές του σύγχρονου ανθρώπου. Εν

κατακλείδι, στόχος της εργασίας είναι ο συλλογισμός και άλλων θεμάτων όπως η

παιδεία, η πολιτική, η δικαιοσύνη και η φιλία, ώστε να παρατηρηθεί και το

συγκείμενο του θέματος της πτυχιακής εργασίας.

This project deals with Aristotle's Ethics and Rhetoric as inseparable sciences and

the communicational dimensions today. Numerous books, written by the philosopher

Aristotle and other authors who were influenced by him, were studied in view of a

thorough analysis of the subjects.

A survey was carried out in contrary to the theories, so as to make clear if the

views expressed by all the above agree with those of modern humans. To sum up,

this project aims to consider other subjects as well such as education, politics, justice

and friendship, so that the context of this thesis can be observed.



Η ηθική του Αριστοτέλη και οι επικοινωνιακές διαστάσεις της σήμερα

6

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

Η αρχαία ελληνική Φιλοσοφία χωριζόταν σε τρεις επιστήμες στη Φυσική, στην

Ηθική και στη Λογική,1 όπου η δεύτερη είχε ως αντικείμενο της την ανθρώπινη

θέληση με μέτρο επιρροής την φύση. Η φιλοσοφία που βασίζεται μόνον σε εμπειρικά

θεμέλια, ονομάζεται εμπειρική, ενώ η Φιλοσοφία που βασίζεται σε “απριορικές

αρχές” ονομάζεται “καθαρή φιλοσοφία”, όπου αν είναι μορφική, ονομάζεται Λογική

και αν περιορίζεται σε αντικείμενα του νου, ονομάζεται Μεταφυσική.2 Η φιλοσοφία

όμως χρειάζεται την επιστήμη, όχι ως μάθηση αλλά ως επίδραση στους ανθρώπους.3

Η Ηθική φιλοσοφία δεν έχει ως αντικείμενο την εμπειρική γνώση, αλλά παρέχει στον

άνθρωπου a priori νόμους,4 αλλά και αυτή ως επιστήμη ορίζει τι είναι καλό και κακό

στην κοινωνία των ανθρώπων, όπου αυτό συνεπάγεται την διαφορά ιδιοσυγκρασίας,

εθίμων και δογμάτων.5

Η φιλοσοφία έχει ως αντικείμενό της το κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι και με την

αναζήτηση στοχεύει σε απαντήσεις στους ανθρώπους που έχουν μεγάλη επιθυμία για

γνώση του κοινωνικοφυσικού κόσμου, όπου αντανακλάται και από την ονομασία της,

που δηλώνει την φιλία προς την σοφία, όπου ο φιλόσοφος καθρεφτίζεται ως

εραστής της σοφίας.6 Επομένως, η δίψα προς την γνώση, οδηγεί τον άνθρωπο στην

έρευνα,7 όπου η πηγή της σοφίας είναι μια ηθική πληρότητα.8 Ακόμη, η φιλοσοφία

είναι επιστήμη που περικλείει τα πορίσματα κι άλλων επιστημών, με σκοπό την

“ενιαία θεωρία για τη ζωή και τον κόσμο” όπου επιτυγχάνεται με την δυναμική της

γλώσσας.9

Τον 6ο αιώνα εμφανίζονται οι λέξεις φιλόσοφος και φιλοσοφία από την ανάγκη

του ανθρώπου να εξηγήσει και να αναζητήσει την αρχή του κόσμου

“διαμορφώνοντας με τη βοήθεια του νου μια γενική εικόνα, μία κοσμοθεωρία και

κοσμοερμηνεία”10 και στα χρόνια των σοφιστών και του Σωκράτη αποτελεί τον

1 Kant, I., Τα θεμέλια της Μεταφυσικής των Ηθών, 1984:23
2 Kant, I., Τα θεμέλια της Μεταφυσικής των Ηθών, 1984:24
3 Kant, I., Τα θεμέλια της Μεταφυσικής των Ηθών, 1984:48
4 Kant, I., Τα θεμέλια της Μεταφυσικής των Ηθών, 1984:27
5 Hobbes, T., Λεβιάθαν, 1989:227
6 Σκουλάς, Γ., Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, 2011:27
7 Σκουλάς, Γ., Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, 2011:28
8 Σκουλάς, Γ., Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, 2011:29
9 Σκουλάς, Γ., Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, 2011:32
10 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:25
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κάτοχο της γνώσης για θέματα πρακτικού βίου.11 Δεν δύναται να δοθεί ένας

αποκλειστικός ορισμός της φιλοσοφίας, καθώς ο λόγος εκφράζεται μέσω εννοιών.12

Ο Πλάτων διαχωρίζει την φιλοσοφία από την σοφία, καθώς θεωρεί την

φιλοσοφία ως την γνώση της αληθινής πραγματικότητας των αρχέτυπων ιδεών, μέσω

της διαλεκτικής, ενώ ο Αριστοτέλης ονομάζει την επιστήμη της αρχής των όντων ως

πρώτη φιλοσοφία και θεωρία και την διαχωρίζει από τις άλλες πρακτικές ή ποιητικές

επιστήμες, που βοηθούν στην καθημερινή ζωή τον άνθρωπο.13 Οι νεοπλατωνικοί

φιλόσοφοι όριζαν την φιλοσοφία ως εσωτερική μελέτη της ψυχής, όπου ο κάτοχός

της είναι ο πνευματικός οδηγός της πολιτικής και κοινωνικής ζωής των ανθρώπων.14

Ο Σταγειρίτης φιλόσοφος επηρέασε την ιουδαϊκή και αραβική φιλοσοφία,15 καθότι

“άντλησαν τα επιχειρήματα και τα συλλογιστικά σχήματα της δομημένης λογικής

του”.16

Στα ρωμαϊκά χρόνια η φιλοσοφία εμφανίζεται με “ηθικό μανδύα” και με

ολοκληρωτικό ατομικό χαρακτήρα, όπου καθιστά το άτομο ενάρετο και ευδαίμων,

αποδευσμεύοντας τον εξωτερικό κόσμο και τα πάθη.17 Η φιλοσοφία στο Βυζάντιο

ορίζεται ως την αγάπη και την ανύψωση στο Θεό, μέσω της μοναστικής ζωής και

άσκησης.18 Η φιλοσοφία δέχεται τα πρώτα προβλήματα στα χρόνια του

Διαφωτισμού. Στην Ελλάδα λαμβάνει εριστικό νόημα, ενώ στην Ευρώπη αποκτά το

χαρακτηρισμό νεοτερική φιλοσοφία, θέλοντας να τονιστεί η αυτονομία της σκέψης

και η εμπιστοσύνη του ανθρώπου στον εαυτό του. Ο αναγνώστης αντιλαμβάνεται

την μεταβολή του ορισμού της φιλοσοφίας στον χρόνο, σε αναφορά με τις ιστορικές,

κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις κάθε εποχής,19 όπως για παράδειγμα την εποχή

του Μεσαίωνα, όπου η φιλοσοφία αποκτά και θρησκευτική σημασία.20

Η τέχνη ορίζεται ως η ικανότητα κατασκευής με κάποιο σκοπό, που χρειάζεται

δεξιότητα, εξειδίκευση και γνώση και συναντάται και στην μεταφυσική φιλοσοφία.21

Με την μεταφυσική φιλοσοφία ασχολήθηκε πλήθος φιλοσόφων όπου μέσω της

δημιουργικής τους φαντασίας και της ποιητικής τους γοητείας κατασκεύασαν μία

11 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:27
12 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:26
13 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:28
14 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:29
15 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:581
16 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:601
17 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:29
18 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:30
19 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:31
20 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:400
21 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:37
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εικόνα, μερικοί εκ των οποίων είναι ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης, ο Πλωτίνος, ο

Πρόκλος κ.ά.22

Ο πρώτος που καθιέρωσε το μονισμό ήταν ο Θαλής (624- 546 π.Χ) από την

Μίλητο, που υποστήριζε ότι το νερό αποτελεί την αρχή του κόσμου,23 ενώ ο

Αναξιμένης (560- 500 π.Χ) ο μαθητής του Αναξίμανδρου υποστήριζε ότι οντολογική

αρχή του κόσμου είναι ο αέρας, που υπάρχει σε όλα τα όντα.24

Ο Πυθαγόρας (580- 500 π.Χ) από την Σάμο θεώρησε ως κύριες ιδιότητες του

μυσταγωγικού συστήματος την εγκράτεια και την αναχώρηση25 και όρισε την

φιλοσοφία ως την αναζήτηση της αντικειμενικής αλήθειας, σε αναφορά με τα

πραγματικά και τα φαινομενικά όντα και την σχέση του ανθρώπου, της ψυχής και

του κόσμου, όπου ουσία των όντων είναι ο αριθμός.26 Υποστήριξε την ανωτερότητα

του ανθρώπου χάρη στην θεία του χάρηση που αποτελεί ο νους, δηλαδή η λογική,

αποδεσμεύοντας το πνεύμα του από τα γήινα πάθη. Η επικοινωνία με το Θεό και η

ανωτερότητα της θείας ψυχής είναι ο σκοπός της διδασκαλίας του27 το οποίο κατά

τον ίδιο είναι μια μακρόχρονη διαδικασία με δύο δρόμους, την θεωρητική, δηλαδή

την απλή θεώρηση της αλήθειας και την πρακτική, δηλαδή την άσκηση της αρετής.28

Σύμφωνα με τον Πυθαγόρα, η φιλοσοφία ταυτίζεται με την ύψιστη μουσική, όπου

μέσω της παιδευτικής διαδικασίας συντονίζεται η ψυχή με την παγκόσμια αρμονία.29

Ο ιδρυτής της Ελεατικής σχολής Ξενοφάνης ο Κολοφώνιος (570- 478 π.Χ)

ασχολήθηκε με το ον και το γίγνεσθαι, και την στάση και την κίνηση.30 Ως

σκεπτικιστής φιλόσοφος, περιφρονώντας τη μαντική και την τελετουργίας της,

προσπάθησε μέσω αιτιακών σχέσεων να εξηγήσει κοσμολογικά, μετεωρολογικά και

γεωλογικά φαινόμενα. Υποστήριξε τον ορθό λόγο και την εμπειρική γνώση σε

συνδυασμό με τον πρώτο και δεν θεώρησε αξιόπιστες την αισθητηριακή αντίληψη

και την εμπειρία, σε συμφωνία με τον Ηράκλειτο (536- 470 π.Χ) ως μονιστή

φιλόσοφο από την Έφεσο που θεωρεί ότι η ουσία του κόσμου είναι ο λόγος, ο οποίος

(κόσμος) δεν έχει αρχή και τέλος, αλλά είναι ένα ενιαίο όλο.31 Ο Ηράκλειτος

θεωρούσε ότι όλα βρίσκονται σε συνεχή ροή και αλλαγή και ότι σταθερή ουσία δεν

22 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:38
23 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:67
24 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:70
25 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:72
26 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:74
27 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:73
28 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:74
29 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:75
30 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:76
31 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:77
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υπάρχει. Κατά τον ίδιο, η αιτία αυτής της μεταβολής είναι ο πόλεμος, καθώς όλα τα

όντα δεν έχουν ταυτότητα και δεν διαθέτουν μονιμότητα, παρά μόνον το γίγνεσθαι,

δηλαδή την ύπαρξή τους, δίνοντας ως αρχή του κόσμου την φωτιά, που διατηρεί την

ταυτότητά της, κατά την διάρκεια της συνεχούς μεταβολής της.32

Ο μαθητής του Ξενοφάνη Παρμενίδης ο Ελεάτης (540- 470 π.Χ) ορίζει το ον ως

την ύλη που καταλαμβάνει χώρο και το μη ον ως κενό χώρο,33 όπου νόηση και

νοούμενο είναι το ίδιο πράγμα, καθώς το πρώτο δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς το

δεύτερο και αντιστρόφως. Σε αντίθεση με τον μονιστή φιλόσοφο Ηράκλειτο, δεν

αποδέχεται την μεταβολή των όντων, καθώς θεωρεί ότι ο κενός χώρος είναι

ανύπαρκτος, ενώ δέχεται την ακινησία, καθώς θεωρεί ότι το ον είναι αμετάβλητο. Το

ον, κατά τον ίδιο, είναι “άφθαρτο, αιώνιο, αδημιούργητο, αμετάβλητο, μοναδικό και

αδιαίρετο” και ταυτίζει το νοείν και το είναι.34

Ως πατέρα της διαλεκτικής αποκαλεί ο Αριστοτέλης τον έναν εκ των δύο

μαθητών του Παρμενίδη, τον Ζήνων που καταγόταν από την Ελέα35 και ο δεύτερος

υπερασπίστηκε την θεωρία του δασκάλου του για το ον, ο οποίος ήταν ο Μέλισσος

με καταγωγή από την Σάμο.36

Ο μαθητής του Πυθαγόρα ήταν ο Εμπεδοκλής (484- 424 π.Χ) όπου μέσω της

θεωρίας του περί παγκόσμιας αρμονίας ονόμασε ριζώματα τα τέσσερα πρωταρχικά,

αιώνια και αμετάβλητα στοιχεία της φυσικής πραγματικότητας, τη φωτιά, το νερό,

τον αέρα και την γη,37 όπου η κίνησή τους εξαρτάται από την φιλότητα, δηλαδή την

αγάπη και το μίσος, που προκαλούν φυσικές, επιστημονικές, κοινωνικές, πολιτικές,

ηθικές συγκρούσεις.38 Ως μοναδικό μέσο απόκτησης γνώσης, κατά τον ίδιο, για τον

φιλοσοφικό στοχασμό, δηλαδή την κίνηση και την μεταβολή, είναι οι αισθήσεις.39

Σύμφωνα με τον Δημόκριτο τα άτομα είναι αιώνιες, αμετάβλητες οντότητες και

αδιαίρετες,40 ενώ η ανάγκη αποτελεί το βασικό κριτήριο διαμόρφωσης του κόσμου.41

Οι προσωκρατικοί φιλόσοφοι ονομάστηκαν ως φυσικοί ή σοφοί ή σοφισταί, ενώ

φιλόσοφοι ονομάζονταν οι στοχαστές από την εποχή του Σωκράτη και του Πλάτωνα

32 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:78
33 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:80
34 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:81
35 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:83
36 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:84
37 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:85
38 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:86
39 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:87
40 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:91
41 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:92
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και μετέπειτα, ενώ ο Αριστοτέλης τους ονόμαζε φυσιολόγους.42 Η προσωκρατική

φιλοσοφία είχε ως σκοπό την εξήγηση του κόσμου43 και ως βασικά χαρακτηριστικά

είχαν ότι το μηδέν ή μη ον είναι ανύπαρκτο, ενώ το ον είναι αυθύπαρκτο, ακίνητο,44

άπειρο και ότι οι αισθήσεις δεν δίνουν στο ον αξιόπιστη πληροφόρηση και δεν

επαρκεί για την αληθινή και γνήσια γνώση.45 Ο νεοπλατωνισμός επηρεασμένος από

την πλατωνική, αριστοτελική και στωική φιλοσοφία, ασχολείται με την φιλοσοφία

ως μία εσωτερική μελέτη της ψυχής,46 όπου ένας κλάδος αυτής ήτο η σχολή της

Αλεξάνδρειας που ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την ανάπτυξη των μαθηματικών.47

Σύμφωνα με τον Πρωταγόρα (481- 411 π.Χ) ο άνθρωπος με τις έλλογες δυνάμεις

του αποτελεί το κριτήριο όλων του κόσμου. Αντιτιθέμενος στον Παρμενίδη και

στους Ελεάτες φιλοσόφους, θεωρεί ότι η γνώση είναι σχετική αλλά ανθρώπινη, ενώ

οι αισθήσεις αδυνατούν να την αντιληφθούν.48 Εισαγάγει την σχετικοκρατία, δηλαδή

την σχετικότητα της αλήθειας, των ηθών και των αξιών η οποία συνδέεται με την

ρητορική, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ειδικότερα με την τέχνη της πειθούς.

Σύμφωνα με τον Πρωταγόρα, αφετηρία αποτελεί η ισότητα των ανθρώπων και η

διαπίστωση ότι ο νόμος και το δίκαιο δεν θεσπίστηκαν από τον θεό, ούτε

προϋπήρχαν αυτού, αλλά αποτελούν ανθρώπινα δημιουργήματα, με βάση τις

ιστορικοκοινωνικές αντιλήψεις της εκάστοτε εποχής.49

Ο γιος του Αρίστωνα και της Περικτιόνης Πλάτων (425- 347 π.Χ) και ιδρυτής

της Ακαδημίας, θεωρούσε φιλοσοφικό καθήκον την ενασχόληση με την πολιτική.50

Επηρεασμένος από τον δάσκαλό του Σωκράτη και τις διαρκείς αναζητήσεις

προβλημάτων και τις στοχευμένες ερωτήσεις, θεωρούσε ότι υπάρχει μία σταθερή

γνώση που οι άνθρωποι θα πρέπει να την κατακτήσουν.51 Στην διδασκαλία του στην

Ακαδημία θεωρούσε επιτακτική ανάγκη την διανοητική επαφή και συναναστροφή

για την κατανόηση των μαθημάτων.52 Η πλατωνική φιλοσοφία ξεχωρίζει για την

μεταφυσική δυαρχία του νοητού και του αισθητού κόσμου,53 όπου ο δεύτερος

42 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:65
43 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:94
44 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:95
45 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:96
46 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:251
47 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:288
48 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:102
49 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:103
50 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:115
51 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:116
52 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:117
53 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:119
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αποτελεί απλώς πιστό αντίγραφο του πρώτου.54 Οι φιλόσοφοι ορίζονται από τον

Πλάτων ως άνθρωποι που αγαπούν το πραγματικό ον και όχι τα ομοιώματά του.55

Κατά τον ίδιο, το τρίπτυχο της αξιοκρατικής πολιτείας αποτελείται από την σοφία,

την ανδρεία και την σωφροσύνη.56

Ο γιος του Νεοκλή και της Χαιρεστράτης Επίκουρος (341- 270 π.Χ) από την

Σάμο57 ακολουθεί τον δάσκαλό του Δημόκριτο και θεωρεί ότι κριτήριο της αλήθειας

είναι η πρόληψις και τα πάθη, καθώς κατά τον ίδιο, όλες οι αισθήσεις ακόμη και η

φαντασία είναι αληθινές.58

Οι Στωικοί ασχολήθηκαν με την εσωτερική ανθρώπινη εμπειρία και την

εξωτερική εμπειρία, καθιστώντας έτσι την φιλοσοφία τους ως εμπειρική, δηλαδή την

αναγκαία σύνδεση της γνώσης και των αισθήσεων.59

Σύμφωνα με τον Ψελλό (1018- 1096 π.Χ) η φιλοσοφία και η ρητορική είναι

άρρηκτα συνδεδεμένες, καθώς η δεύτερη είναι το λεκτικό εργαλείο προς ανάδειξη

της πρώτης και τονίζει συγκεκριμένα ότι “η φιλοσοφία είναι μέσα σε όλες τις

επιστήμες και τις υπερβαίνει.”60

Ο Adam Smith δίδασκε “Λογική, Ανάλυση του Νομοθετικού Εποικοδομήματος της

Κοινωνίας, Πολιτική και Ηθική Φιλοσοφία (στηριγμένος στους Στωικούς και την

Χριστιανική Θεολογία) για να φτάσει στην Πολιτική Οικονομία και να αφήσει τη

σφραγίδα του στο Δυτικό Στοχασμό”.61 Ο Smith κατατάσσει την ηθική φιλοσοφία

στην εξήγηση της φύσης της αρετής και της αρχής της επιδοκιμασίας και στον τρόπο

κατανόησης των πρακτικών κανόνων της ηθικότητας.62

Ο Smith επηρεασμένος από την στωική φιλοσοφία, που θεωρούσε ότι όλες οι

συνθήκες ζωής είναι ίσες63 και ότι ο άνθρωπος είναι έρμαιο της μοίρας που του

έτυχε64, δεν θεωρεί ότι η ατελής φύση του ανθρώπου είναι ικανή να

πραγματοποιήσει το ιδεώδες της “τέλειας σοφίας και αταραξίας”.65 Καθήκον του

54 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:120
55 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:128
56 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:135
57 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:176
58 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:178
59 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:192
60 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:479
61 Smith, A., Η θεωρία των ηθικών συναισθημάτων, 2012:14
62 Smith, A., Η θεωρία των ηθικών συναισθημάτων, 2012:34
63 Smith, A., Η θεωρία των ηθικών συναισθημάτων, 2012:141
64 Smith, A., Η θεωρία των ηθικών συναισθημάτων, 2012:142
65 Smith, A., Η θεωρία των ηθικών συναισθημάτων, 2012:36
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ανθρώπου, σύμφωνα με τους Στωικούς, είναι να παραμερίζει το προσωπικό του

συμφέρον, προς χάριν του κόσμου και να βλέπει τον εαυτό του ως μέλος του.66

Σύμφωνα με τον Smith, οι φιλόσοφοι, όπως και ο Αριστοτέλης, επηρεάζονται

βαθιά από τις κριτικές ακόμη και ακαλλιέργητων ανθρώπων που δέχονται,67 ενώ οι

φυσικοί φιλόσοφοι και οι μαθηματικοί δεν επηρεάζονται ουδόλως.68 Οι κανόνες της

ηθικότητας, κατά τον Smith , μέσω της σκέψης και της φιλοσοφίας. είναι εντολές και

νόμοι της Θεότητας, όπου ανταμείβει το καλό και τιμωρεί τους παραβάτες.69

Σύμφωνα με τον Smith, η αρετή ορίζεται ως η σοφή, σθεναρή και εγκρατή διαγωγή

που κατέχει ο φιλόσοφος και ότι η ευτυχία που για τους μεν Στωικούς ήταν

ανεξάρτητη της τύχης, ενώ για τους δε Ακαδημαϊκούς και Περιπατητικούς

φιλοσόφους ήταν σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητη μπορεί, κατά τον Smith, να

επιτευχθεί μέσω της διαγωγής, όπου ακόμη και σε περίπτωση αποτυχίας “δεν αφήνει

το πνεύμα χωρίς παρηγοριά”.70

Ο Zeller τόνιζε για τον Αριστοτέλη ότι “για χιλιάδες χρόνια έδειξε στη

φιλοσοφία το δρόμο της.”71 και ο F. R. Ramsey υποστήριζε ότι “ο κύριος κίνδυνος

για τη φιλοσοφία μας, πέρα από την αδράνεια και την ασάφεια, είναι ο

σχολαστικισμός... ο οποίος αντιμετωπίζει ό,τι είναι ασαφές σαν να ήταν ακριβές...”72

ενώ ο Πλάτων όριζε τον φιλόσοφο ως υπερήφανο πεπαιδευμένο κάτοχο της γνώσης

κι όχι κατ’ ανάγκην αναζητητή της αλήθειας.73 Στην αντίπερα όχθη ο Shopenhauer

θεωρούσε ότι “η φιλοσοφία υφίσταται κατάχρηση, από την πλευρά του κράτους ως

όργανο, από την άλλη πλευρά ως ένα μέσον κέρδους”74 και ο Hegel ότι “(...) η

Φιλοσοφία δεν είναι μόνον η Αλήθεια καθαυτήν και δι’ εαυτήν... αλλά και η Αλήθεια

όπως αυτή εκδηλώνεται ζωντανή στην εγκόσμια διάσταση” και ο Παρέτο ωσάν

σύνδεση της ρητορικής με την φιλοσοφία την όριζε “να εκμεταλλεύεται κανείς τα

συναισθήματα και όχι να δαπανά τις ενέργειές του σε μάταιες προσπάθειες να τα

καταπνίξει”.75

Ο Φίχτε θεωρούσε ότι η φιλοσοφία στην μορφή της πρέπει να είναι ωσάν

επιστήμη, ώστε ο φιλόσοφος να μελετά την αλήθεια με συστηματικό τρόπο και ο

66 Smith, A., Η θεωρία των ηθικών συναισθημάτων, 2012:254
67 Smith, A., Η θεωρία των ηθικών συναισθημάτων, 2012:231
68 Smith, A., Η θεωρία των ηθικών συναισθημάτων, 2012:233
69 Smith, A., Η θεωρία των ηθικών συναισθημάτων, 2012:284
70 Smith, A., Η θεωρία των ηθικών συναισθημάτων, 2012:444
71 Popper, K., Η ανοιχτή κοινωνία και οι εχθροί της ΙΙ, 1982:20
72 Popper, K., Η ανοιχτή κοινωνία και οι εχθροί της ΙΙ, 1982:22
73 Popper, K., Η ανοιχτή κοινωνία και οι εχθροί της Ι, 1980:240
74 Popper, K., Η ανοιχτή κοινωνία και οι εχθροί της ΙΙ, 1982:76
75 Popper, K., Η ανοιχτή κοινωνία και οι εχθροί της ΙΙ, 1982:89
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Hegel θεωρούσε ότι η φιλοσοφική επιστήμη πρέπει να έχει άλλο αφετηριακό σημείο

χωρίς υποκειμενισμούς της παραδοσιακής φιλοσοφίας.76 Αναλυτικά, θεωρούσε ότι η

φιλοσοφία που ξεκινά και τελειώνει με αντιθέσεις καταλήγει με το συμπέρασμα ότι

“η ιστορία έχει ολοκληρώσει ή πραγματώσει την αλήθεια της λογικής” συμφωνώντας

με τον Μαρκούζε που πίστευε ότι η λογική πρέπει να πραγματωθεί για να επιτύχει

τον σκοπό της η φιλοσοφία.77 Ο Wittgenstein θεωρούσε ότι η επιστήμη διερευνά

ρεαλιστικά δεδομένα, ενώ η φιλοσοφία “αποσαφηνίζει το νόημα των όρων” με τη

βοήθεια της γλώσσας78 και ο Κόντ ως θετικιστής θεωρούσε ότι η φιλοσοφία είναι

παρατήρηση, πειραματισμός, ανάλυση και αιτιοκρατία79 και υποστήριζε πως οι

σύγχρονοι άνθρωποι της βιομηχανίας και της επιστήμης θα εξουσιάζουν την

κοινωνία80 και αναγνώριζε δύο πολιτικούς φιλοσόφους τον Αριστοτέλη και τον

Hobbes.81

Η φιλοσοφική ιδέα για την εικόνα του υπεράνθρωπου και του “τελευταίου

ανθρώπου” υποστηρίζεται από τον Νίτσε στον Ζαρατούστρα, με έμφαση στους

“ανθρώπους- κυρίους” που θα έχουν ως έργο να δώσουν σκοπό στην ύπαρξη των

κατώτερων ανθρώπων όντας οι ίδιοι ανώτεροί τους,82 ενώ ο Marx τόνισε την

αναγκαιότητα της φιλοσοφίας στην ανθρώπινη χειραφέτηση των πολιτών, ως όντα

με εμπειρική ζωή, ατομική εργασία και κοινωνική δύναμη.83 Μέλημα της

φιλοσοφίας και κέντρο αναζητήσεων πρέπει να είναι ο άνθρωπος, κατά τον

Feuerbach, όπου η ανθρώπινη φιλοσοφία δεν θα ασχολείται με ζητήματα της

φιλοσοφίας του απόλυτου, αλλά με την ανθρωπότητα.84

76 Σκουλάς, Γ., Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, 2011:309
77 Σκουλάς, Γ., Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, 2011:310
78 Popper, K., Η ανοιχτή κοινωνία και οι εχθροί της ΙΙ, 1982:39
79 Aron, R., Η εξέλιξη της κοινωνιολογικής σκέψης Α’, 1984:136
80 Aron, R., Η εξέλιξη της κοινωνιολογικής σκέψης Α’, 1984:119
81 Aron, R., Η εξέλιξη της κοινωνιολογικής σκέψης Α’, 1984:154
82 Lowith, K., Από τον Χέγκελ στον Νίτσε, 1987:51
83 Lowith, K., Από τον Χέγκελ στον Νίτσε, 1987:135
84 Lowith, K., Από τον Χέγκελ στον Νίτσε, 1987:128
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Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Ο Αριστοτέλης γεννήθηκε το 384 π.Χ. στα Στάγειρα, μία μικρή πόλη της

Χαλκιδικής. Οι γεννήτορές του ήταν αριστοκρατικής οικογένειας, το οποίο

φανερώνεται και από το όνομα που του δόθηκε. Ο πατέρας του, Νικόμαχος

Ασκληπιάδης, ήταν ιατρός του βασιλιά της Μακεδονίας, Αμήντα Γ’. Τα πρώτα του

ψείγματα μόρφωσης, υποθέτουν οι μελετητές,85 ήταν ιατρικά βιβλία, όπου σίγουρα

θα υπήρχαν στην βιβλιοθήκη του πατέρα του και βιβλία του Ιπποκράτη, πατέρα της

ιατρικής.

Ο “Μαρκιανός βίος”86 μάς μαρτυρά την ζωή του Αριστοτέλη. Το ταξίδι του

προς την μόρφωση και την αναγνώρισή του, ξεκινά το 367 π.Χ. Σε ηλικία 17 ετών

πηγαίνει στην Αθήνα, για να σπουδάσει στην δημοφιλή Σχολή του Πλάτωνα. Το

γεγονός της απουσίας του Πλάτωνα, στο δεύτερο ταξίδι του στη Σικελία, ήταν

καθοριστικό για τον ίδιο, καθώς γνώρισε λόγιους ανθρώπους και καθοριστικούς για

την μετέπειτα πορεία του, ένας εκ των οποίων ήταν ο Εύδοξος από την Κνίδο,

μαθηματικός, αστρονόμος και γεωγράφος, όπου ο Πλάτων του εμπιστεύθηκε την

διεύθυνση της σχολής του, κατά την διάρκεια που ήταν απών. Σε ηλικία 19 ετών

γνωρίζει ο Αριστοτέλης τον Πλάτων, ο οποίος του απονέμει το παρατσούκλι “ο

Νους”, καθώς αποτελούσε μία φωτεινή εξαίρεση στην πλειονότητα των μαθητών,

λόγω της διανοητικής του δεινότητας και ικανότητας και “ο Αναγνώστης”. Λέγεται

ότι ο Πλάτων τον χαρακτήριζε “Αναγνώστη”, γιατί εκείνη την εποχή οι δούλοι

διάβαζαν τα βιβλία στους Ακαδημικούς, ενώ ο Αριστοτέλης αντιτιθέμενος προς

αυτό, τα διάβαζε μόνος.87

Μετά από 20 χρόνια κοινής πορείας, γεμάτης φιλοσοφικές αναζητήσεις, ο

Αριστοτέλης και ο Πλάτων χωρίζονται, με τον θάνατο του Πλάτωνα το 347 π.Χ. Σε

ηλικία 37 ετών, ο Αριστοτέλης φεύγει από την Ακαδημία. Φημολογείται ότι ο

φιλόσοφος έφυγε καθώς ο Πλάτωνας άφησε την διεύθυνση της σχολής στον ανηψιό

του Σπεύσιππο και όχι στον ίδιο, όπως ενδεχομένως ήλπιζε, το οποίο αργότερα

αμφισβητήθηκε από τον I. During88 καθώς θα έπρεπε να το θεωρεί αυτονόητο ο

Αριστοτέλης και να μην έχει ψεύτικες προσδοκίες. Το 349 π.Χ. κλείνει “η πρώτη

85 Λυπουρλής, Ηθικά Νικομάχεια Α’- Δ’, 2006:18
86 Λυπουρλής, Ηθικά Νικομάχεια Α’- Δ’, 2006:13
87 Λυπουρλής, Ηθικά Νικομάχεια Α’- Δ’, 2006:26
88 Λυπουρλής, Ηθικά Νικομάχεια Α’- Δ’, 2006:34
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περίοδος της φιλοσοφικής του δραστηριότητας”89 με τον Αριστοτέλη στην Άσσο,

καθώς λόγω των πολιτικών εξελίξεων της εποχής, όπου ο “Φίλιππος κατέλαβε την

Αμφίπολη και ο Δημοσθένης ήταν έτοιμος για αντιμακεδονικό κόμμα”90 και τις

σχέσεις που είχε η οικογένεια του φιλοσόφου με τον βασιλιά, δεν μπορούσε να

μείνει στην Αθήνα.

Η γνωριμία του Αριστοτέλη με τον Θεόφραστο έγινε στην Άσσο, όπου αυτή η

γνωριμία τους οδήγησε να γίνουν καλοί συνεργάτες και φίλοι ζωής. Ο γόνος των

Σταγείρων, επιστρέφει στην Μακεδονία για να αναλάβει την αγωγή του διαδόχου

του θρόνου του βασιλιά του Φίλιππου, Αλέξανδρου. Σε ηλικία 49 ετών επιστρέφει

στην Αθήνα, το 335 π.Χ. και διδάσκει “στο Λύκειο, το δημόσιο γυμναστήριο στο

Λυκαβηττό, όπου δίδασκαν συνήθως ρήτορες και σοφιστές”91 και όχι στην

Ακαδημία όπου διήυθηνε ο Ξενοκράτης.

Το 323 π.Χ. με την είδηση του θανάτου τού Αλέξανδρου, ο Αριστοτέλης

φοβάται για τους ενδεχόμενους κινδύνους. Αυτό το συναίσθημα το δικαιώνουν και

τα γεγονότα, καθώς κατηγορείται για ασέβεια με ένα ποίημά του προς τον φίλο του

Ερμία, όπου είχε την μορφή παιάνα, παραδοσιακού ύμνου στον θεό Απόλλωνα92

και επιστρέφει στην γεννέτηρά του Χαλκίδα, στο σπίτι της μητέρας του. Καθώς

έφευγε ονόμασε την Αθήνα “παγκάλη”93, δηλαδή πανέμορφη και έκανε νήξη στους

συκοφάντες οι οποίοι ευθύνονταν για τον θάνατο του εν δυνάμει δασκάλου του,

Σωκράτη. Ένα χρόνο αργότερα, το 322 π.Χ. σε ηλικία 62 ετών, αφήνει την

τελευταία του πνοή. Ο γόνος των Σταγείρων πεθαίνει, όμως το πλήθος των

σημειώσεών του μένει ως κληρονομιά και δεν χάνεται στο πέρασμα των αιώνων. Οι

άνθρωποι δείχνοντας τον σεβασμό τους προς τον φιλόσοφο, σε δύσκολα

φιλοσοφικά προβλήματα, επισκέπτονταν τον τόπο όπου πέταξαν την στάχτη του,

καθώς εκεί το “δυσκολοξεδιάλυτο και ασαφές γινόταν σαφές και ολοκάθαρο”94 και

για να του δείξουν “πόσο θεωρούσαν δυστυχισμένο τον εαυτό τους που έχασαν την

πηγή της σοφίας που ήταν γι’ αυτούς ο Αριστοτέλης”95.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι τα μεν “εξωτερικά”96 έργα του Αριστοτέλη,

όπου απευθύνονταν σε ευρύ κοινό και υπήρχε πλήθος αντιτύπων, καθώς ήταν

89 Λυπουρλής, Ηθικά Νικομάχεια Α’- Δ’, 2006:35
90 Λυπουρλής, Ηθικά Νικομάχεια Α’- Δ’, 2006:35
91 Λυπουρλής, Ηθικά Νικομάχεια Α’- Δ’, 2006:41
92 Λυπουρλής, Ηθικά Νικομάχεια Α’- Δ’, 2006:45
93 Λυπουρλής, Ηθικά Νικομάχεια Α’- Δ’, 2006:46
94 Λυπουρλής, Ηθικά Νικομάχεια Α’- Δ’, 2006:15
95 Λυπουρλής, Ηθικά Νικομάχεια Α’- Δ’, 2006:16
96 Λυπουρλής, Ηθικά Νικομάχεια Α’- Δ’, 2006:47
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προορισμένα για πολλούς αναγνώστες δεν σώθηκαν, τα δε “εσωτερικά”97 έργα του

όμως που αποτελούνταν από χειρόγραφες σημειώσεις του, προορισμένες μόνο για

τις διδασκαλίες του, σώθηκαν ολόκληρες.

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Ο Αριστοτέλης υποστηρίζει πως υπάρχουν 3 τρόποι ζωής: η αφιέρωση στις

απολαύσεις, στην πόλη ή στην σπουδή και στην μελέτη, όπου εννοούσε την

φιλοσοφία.98 Ο πρώτος δρόμος, όπου είναι και ο πιο εύκολος να διαβεί ο άνθρωπος,

γι’ αυτό και η πλειονότητα τον επιλέγει υποστηρίζει πως ταιριάζει στα ζώα. Ο

δεύτερος δρόμος επιλέγεται από ανθρώπους που θέλουν να τιμώνται για να

βεβαιωθούν ότι είναι αγαθοί και βλέπουν ως τέλος την αρετή.99 Και τέλος ο

τελευταίος δρόμος είναι των φιλοσόφων, όπου για χάρη της αλήθειας αφαιρούν και

προσωπικές τους αλήθειες και ακολουθούν το δύσβατο μοναχικό μονοπάτι προς την

σοφία.

Η ηθική απασχόλησε ιδιαίτερα τον Αριστοτέλη. Τα ηθικά έργα του φιλοσόφου

χωρίζονται στα Ηθικά Νικομάχεια, όπου θεωρείται ότι αφιερώνονται στον πατέρα

του ή στον γιο του, Νικόμαχο. Στα Ηθικά Ευδήμια, όπου θεωρείται ότι αφιερώνεται

ή στον Εύδημο, Περιπατητικό φιλόσοφο από την Ρόδο ή στον Εύδημο από την

Κύπρο, φίλο του Αριστοτέλη. Στα Ηθικά Μεγάλα, όπου αποτελούν κατά τον Paul

Moraux αρχαίους καταλόγους των έργων του Αριστοτέλη και θεωρείται ότι τον τίτλο

του τον πήρε από την έκταση των βιβλίων. Σε όλα τα παραπάνω έργα του φιλοσόφου,

υπάρχει διαφωνία των μελετητών ως προς την χρονολογική τους σειρά γραφής.

Στα Ηθικά Νικομάχεια ο Αριστοτέλης διαπραγματεύεται με την μέθοδο της

διαλεκτικής αρκετές έννοιες όπως: αρετή, αγαθό, ευδαιμονία, ηδονή, φρόνηση,

σωφροσύνη, πραότητα, δικαιοσύνη, σοφία, εγκράτεια, φιλία κ.ά.

Διάφοροι φιλόσοφοι ασχολήθηκαν με την ηθική. Ο Σωκράτης ασχολείται με την

ηθική από το δεύτερο μισό του 5ου αι. π.Χ και δίδασκε την ευτυχία και θεωρούσε ότι

97 Λυπουρλής, Ηθικά Νικομάχεια Α’- Δ’, 2006:47
98 Αριστοτέλης Ηθικά Νικομάχεια Α’, 137- 1095b
99 Αριστοτέλης Ηθικά Νικομάχεια Α’, 139- 1095b
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το παν εξαρτάται από την καλή τύχη,100 ενώ κατά τον Montesquieu “οι αναποδιές

της τύχης επανορθώνονται εύκολα” καθώς “ (...) πίσω από την επιφανειακά

συντεχνιακή σειρά των γεγονότων πρέπει να συλλάβουμε τις βαθύτερες αιτίες που τα

εξηγούν”.101 Ο Πρωταγόρας δίδασκε την ευβουλίαν και θεωρούσε την ηθική ως

επιστήμη.102 Ο Δημόκριτος δίδασκε την “ευθυμία”, δηλαδή την ηρεμία του

θυμικού.103 Ο φίλος του Περικλή Δάμων, δίδασκε την “ευκοσμία”, δηλαδή την

πειθαρχία του πολίτη.104 Ο Ηράκλειτος θεωρούσε ότι δαίμων για τον άνθρωπο είναι

ο χαρακτήρας του,105 ενώ ο Δημόκριτος ότι υπόθεση της ψυχής είναι η ευδαιμονία

και η κακοδαιμονία, καθώς “η ψυχή είναι η κατοικία του δαίμονος”106 και ο

Αλκιδάμας όριζε την φιλοσοφία ως “οχύρωμα εναντίον των νόμων”.107

Ο Αριστοτέλης χώριζε τις αρετές σε ηθικές, όπου είναι αποτέλεσμα εθισμού και

συνήθειας μέσω της επανάληψης και δίνεται βάρος στο ίδιο το άτομο και σε

διανοητικές, όπου αποκτώνται με διδασκαλία, εμπειρία και χρόνο, όπου δίνεται

βάρος στον διδάσκοντα. Οι δεύτερες αφορούν τον νου, την σκέψη, την σοφία, την

αντιληπτικότητα και την φρόνηση δηλαδή την πρακτική σοφία, ενώ οι πρώτες

δείχνουν χαρακτήρα, ελευθεριότητα δηλαδή γενναιοδωρία, σωφροσύνη, αυτοέλεγχο

και αυτοσυγκράτηση.108 Οι ηθικές αρετές είναι αποτέλεσμα εθισμού από τη στιγμή

της γέννησης, ενώ οι διανοητικές καλλιεργούνται μέσω της διδασκαλίας.109

Κατά την άποψη του εν δυνάμει δασκάλου του Αριστοτέλη Σωκράτη οι αρετές

δεν υπάρχουν δίχως φρόνηση, στο οποίο συμφωνεί και ο ίδιος, καθώς η αρετή

βρίσκεται σε συμφωνία προς τον ορθό λόγο, ο οποίος βρίσκεται σε συμφωνία προς

τη φρόνηση. Ακόμη, ο Σωκράτης υποστήριζε πως η αρετή είναι ορθολογική αρχή.110

Για τον Αριστοτέλη η φρόνηση μάς οδηγεί στο τέλος το οποίο είναι η αρετή,111 οι

οποίες βρίσκονται στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους.112

Ο Αριστοτέλης διαχωρίζει τα μέρη της ψυχής στο λογικό, όπου ο άνθρωπος

σκέφτεται και μελετά τα όντα που οι αρχικές τους αιτίες είναι αμετάβλητες και στο

100 Λυπουρλής, Ηθικά Νικομάχεια Α’- Δ’, 2006:65
101 Aron, R., Η εξέλιξη της κοινωνιολογικής σκέψης Α’, 1984:37
102 Λυπουρλής, Ηθικά Νικομάχεια Α’- Δ’, 2006:63
103 Λυπουρλής, Ηθικά Νικομάχεια Α’- Δ’, 2006:64
104 Λυπουρλής, Ηθικά Νικομάχεια Α’- Δ’, 2006:65
105 Λυπουρλής, Ηθικά Νικομάχεια Α’- Δ’, 2006:66
106 Λυπουρλής, Ηθικά Νικομάχεια Α’- Δ’, 2006:66
107 Αριστοτέλης, Ρητορική Γ’, 1406b
108 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Α’, 1103a
109 Λυπουρλής, Ηθικά Νικομάχεια Α’- Δ’, 2006:299
110 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Ζ’, 1144b
111 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Ζ’, 1145a
112 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Κ’, 1178a
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άλογο, όπου ο άνθρωπος σκέφτεται και μελετά τα όντα που μεταβάλλονται.113

Ο άνθρωπος που έχει ως στόχο την κατάκτηση των διανοητικών αρετών, τονίζει

ο φιλόσοφος, πρέπει να κατακτήσει πέντε έξεις, οι οποίες είναι η τέχνη, που είναι

πρακτική και κατασκευαστική ικανότητα, η επιστήμη, που είναι η επιστημονική

γνώση, η φρόνηση, που είναι η πρακτική σοφία, η σοφία, που είναι η φιλοσοφική

σοφία και η νόηση που είναι η διανοητική ικανότητα και αντίληψη.114

Ακόμη, η αρετή, κατά τον Αριστοτέλη, είναι κάτι εκούσιο, όπως και η κακία,115

είναι μεσότητα και έξη,116 καθώς έχει τη δύναμη να πράττει το καλύτερο, ενώ η

κακία το αντίθετο και έχουν σχέση με τα ίδια πράγματα.117 “Απόδειξη αρετής” κατά

τον δάσκαλο του Αλεξάνδρου, “είναι πιο πολύ το να κάνει κανείς το καλό παρά το να

το δέχεται και πιο πολύ το να κάνει ωραίες πράξεις παρά το να μην κάνει άσχημες

πράξεις”118 καθώς οι πράξεις της αρετής, γίνονται με ευχαρίστηση και όχι με λύπη,

αφού είναι όμορφες πράξεις και γίνονται για την ομορφιά τους.119 Ο άνθρωπος που

κατέχει την αρετή, κατέχει και ορθή κρίση120 και ενεργεί κατόπιν επιλογής και

προτίμησης, καθώς έχει κάνει τις ενσυνείδητες πράξεις μόνιμο, σταθερό και

αμετάβλητο τρόπο συμπεριφοράς.121

Ο γιος του Νικόμαχου δίνοντας αιτιολογικό περιεχόμενο στις λέξεις υποστηρίζει

ότι οι αρετές δεν είναι πάθη γιατί δεν χαρακτηρίζουμε κακό ή καλό κάποιον για τα

πάθη, δεν είναι επαινετά ή ψεκτά τα πάθη. Για παράδειγμα δεν επαινούμε η ψέγουμε

κάποιον αν νιώσει φόβο ή οργή, αντιθέτως επαινούμε για αρετές ή ψέγουμε για

κακίες. Ακόμη, υποστηρίζει ότι οι αρετές δεν είναι πάθη, καθώς στα τελευταία δεν

υπάρχει επιλογή και προτίμηση, ενώ οι αρετές είναι αποτέλεσμα επιλογής. Ακόμη,

στα πάθη χρησιμοποιούμε το ρήμα κινούμαι, ενώ στις αρετές και στις κακίες το ρήμα

διάκειμαι, που σημαίνει βρίσκομαι σε μία κατάσταση.122 Ακολούθως υποστηρίζει

ότι οι αρετές δεν είναι δυνάμεις, γιατί δεν χαρακτηρίζονται ως καλές ή κακές και δεν

μας επαινούν ή μας ψέγουν για τις δυνάμεις μας καθώς τις έχουμε εκ φύσεως.123

113 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Ζ’, 1139a
114 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Ζ’,1139b
115 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Γ’, 1114b
116 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Γ’, 1115a
117 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Γ’, 1105a
118 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Δ’, 1120a
119 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Δ’, 1120a
120 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Γ’, 1113b
121 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Β’, 1105b
122 Λυπουρλής, Ηθικά Νικομάχεια Α’- Δ’, 2006:319
123 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Β’, 1106a
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Σύμφωνα με τον φιλόσοφο αρετές αποτελούν η δικαιοσύνη, η ανδρεία, η

εγκράτεια, η μεγαλοπρέπεια, η μεγαλοψυχία, η ελευθεριότητα, η πραότητα, η

φρόνηση και η σοφία. Οι πιο μεγάλες αρετές είναι και οι πιο χρήσιμες, μια εκ των

οποίων είναι η ελευθεριότητα που περιγράφει όλες τις αρετές και τα αντίθετά τους.124

Κατά τον ίδιο τα σημάδια της αρετής, οι πράξεις ή τα αποτελέσματά της είναι

ωραία.125

Κατά τον Σταγειρίτη φιλόσοφο, η αρετή αναφέρεται στα πάθη και στις πράξεις,

καθώς σε αυτά υπάρχει υπερβολή, έλλειψη και μέσον και στην περίπτωσή της η

υπερβολή και η έλλειψη ψέγονται, ενώ το μέσον επαινείται, αφού η αρετή είναι ένα

είδος μεσότητας και έχει για στόχο της το μέσον.126 Η αρετή και το αγαθό, επομένως,

είναι κορύφωση και το τέλος της ψυχής.127

Η ηθική αρετή, κατά τον Αριστοτέλη, γεννιέται μόνο με τον εθισμό και δεν

υπάρχει μέσα μας εκ φύσεως, καθώς αυτά που υπάρχουν εκ φύσεως δεν αλλάζουν

μέσω των επαναλαμβανόμενων πράξεων. Η ηθική δεν είναι μία συγκεκριμένη

επιστήμη με συγκεκριμένους κανόνες.128 Όπως υποστηρίζει “η ηθική αρετή

σχετίζεται στην πραγματικότητα με την ευχαρίστηση και με τη δυσαρέσκεια”.129 Κατά

τον Αριστοτέλη αντικείμενο της ηθικής είναι το πράττειν, όχι το παράγειν

(Dirlmeier),130 καθώς την προδιάθεση της αρετής την έχουμε όλοι εκ φύσεως, το

σημαντικό είναι να την διαχειριστούμε σε σχέση με τον νου.131

Ο Σταγειρίτης φιλόσοφος υποστηρίζει ότι “ο ενάρετος άνθρωπος βρίσκεται

πάντοτε σε απόλυτη συμφωνία προς τον εαυτό του και επιθυμεί τα ίδια πράγματα με

όλη του την ψυχή”, καθώς επιθυμεί και πράττει τα αγαθά καθεαυτά τα οποία είναι

άξια να επιλέγονται.132 Ο άνθρωπος που κατέχει την αρετή είναι αυτός που έχει

ανατραφεί σωστά, αποκτώντας από μικρή ηλικία σωστές συνήθειες,133 καθώς δεν

αρκεί να γνωρίζει κανείς τι είναι αρετή, αλλά να βρίσκεται σε συνεχή αναζήτησή της,

ώστε να κάνει πράξεις σύμφωνες προς αυτή.134 Ο Αριστοτέλης υποστηρίζει ότι “η

124 Αριστοτέλης, Ρητορική Α’, 1366b
125 Αριστοτέλης, Ρητορική Α’, 1366b
126 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Β’, 1106b
127 Λυπουρλής, Ηθικά Νικομάχεια Α’- Δ’, 2006:322
128 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Β’,1104a
129 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Β’, 1104b
130 Λυπουρλής, Ηθικά Νικομάχεια Ε’- Κ’, 2006:202
131 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Ζ’, 1144b
132 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Ι’, 1166a
133 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Κ’, 1180a
134 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Κ’, 1179b
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μέριμνα για την αρετή αποτελεί υπόθεση ενός κράτους που είναι αληθινά αντάξιο του

ονόματός του”.135

Κατά τον Αριστοτέλη “η αρετή και ο νους, που έχουν την αρχή τους σε

σημαντικές και αξιόλογες ενέργειες δεν εδρεύουν σε αυτούς που ασκούν την

εξουσία”.136 Τα αίτια των ηθικών πράξεων, κατά τον ίδιο, είναι ο τελικός σκοπός

που πράττονται,137 τα οποία αίτια σχετίζονται με τις λύπες, τις ηδονές και τα

πάθη,138 καθώς κατά τον ίδιο τελικός σκοπός είναι αυτό που για χάρη του γίνονται

άλλα πράγματα.139 Επομένως, μέτρο όλων των επιμέρους πραγμάτων είναι η αρετή

και ο ενάρετος άνθρωπος, όπου το μέσον ορίζεται από τον ορθό λόγο.140

Στα Ηθικά Νικομάχεια ορίζει την ηθική αρετή ως έξη προαιρετική, που

βρίσκεται στο “μέσον σε σχέση με εμάς”, ανάμεσα στην υπερβολή και στην έλλειψη,

το οποίο μέσον καθορίζεται από την λογική του φρόνιμου ανθρώπου και πετυχαίνει

πάντα το δέον, δηλαδή το σωστό,141 που ως στόχο έχει τα πάθη και τις πράξεις. Ο

φρόνιμος άνθρωπος πρέπει να ενεργεί σύμφωνα με πέντε διαρκεί ερωτήματα,

δηλαδή, το ποιος, πόσο, πότε, γιατί, πώς. Ο Αριστοτέλης τονίζει την δυσκολία και

την σπουδαιότητα του ανθρώπου που μετέχει στην αρετή, καθώς είναι κάτι σωστό,

σπάνιο, αξιέπαινο και ωραίο, το οποίο δεν έχουμε ως φυσική ροπή, γι’ αυτό ο

άνθρωπος πρέπει να απομακρύνεται από τις ηδονές και από αυτά που τον

ευχαριστούν.142 Επομένως, η ηθική αρετή δεν υπάρχει μέσα μας εκ φύσεως, αλλά

προϋποθέτει τον εθισμό και την άσκηση.143

Ψυχή

Ο Αριστοτέλης χώριζε την ψυχή σε άλογον και λόγον έχον μέρος και σε πάθη,

δυνάμεις και έξεις.144 Στο άλογον μέρος της ψυχής βρίσκεται το φυτικόν μέρος, όπου

135 Popper, K., Η ανοιχτή κοινωνία και οι εχθροί της Ι, 1980:193
136 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Κ’, 1176b
137 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Ζ’, 1140b
138 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Η’, 1152b
139 Αριστοτέλης, Ρητορική Α’, 1363b
140 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Ζ’,- 1139a
141 Λυπουρλής, Ηθικά Νικομάχεια Α’- Δ’, 2006:328
142 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Η’, 1109b
143 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Η’, 1109b
144 Λυπουρλής, Ηθικά Νικομάχεια Α’- Δ’, 2006:70
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είναι για όλους τους ζωντανούς οργανισμούς, που τρέφονται και μεγαλώνουν145 και

το επιθυμητικόν, όπου μετέχει στον βαθμό που πειθαρχεί σ’ αυτόν.146 Το λόγον έχον

μέρος της ψυχής χωρίζεται σε αυτό που έχει λόγο μέσα του και σε αυτό που

υπακούει στον λόγο.147 Η ψυχή, κατά τον Αριστοτέλη, έχει τρεις λειτουργίες, την

αίσθηση, τον νου και την επιθυμία,148 όπου έργο τους είναι η αλήθεια,149 στην οποία

ο Αριστοτέλης έδινε ιδιαίτερη προσοχή, καθώς για χάρη της υποστήριζε, χρέος του

φιλοσόφου είναι να θυσιάζει τα πάντα γι’ αυτήν, ακόμη και δικές του προσωπικές

θεωρίες.150

Ο τρόπος που ο άνθρωπος κρατά μία στάση απέναντι στα πάθη, είναι έξη, είναι

δηλαδή ένας μόνιμος και σταθερός τρόπος συμπεριφοράς.151 Κατά τη διάρκεια του

ύπνου η ψυχή βρίσκεται σε αδράνεια, καθώς αντιστέκεται στις ορμές των ακρατών

ανθρώπων. Ο νους του ανθρώπου είναι που ελέγχει τις πράξεις του που γίνονται με

την θέληση του ατόμου και με το λογικό μέρος της ψυχής, οι οποίες φανερώνουν τον

δίκαιο, τον άδικο, τον εγκρατή, τον ακρατή κ.ά.152

Φρόνηση

Ο γόνος των Σταγείρων θεωρεί ότι “η φιλοσοφία είναι η αρετή του θεωρητικού

νου και η φρόνηση και η αρετή του πρακτικού νου”,153 επομένως για τον ίδιο η

φρόνηση είναι κατώτερη από τη φιλοσοφική σοφία.154 Κατά τον Αριστοτέλη

φρόνιμος είναι ο άνθρωπος που έχει την ικανότητα να σκέφτεται σωστά, για το

“ποια πράγματα είναι καλά και ωφέλιμα για μία καλή και ευτυχισμένη ζωή γενικά”.155

Ο φρόνιμος άνθρωπος έχει ως αντικείμενό του την σκέψη156 και βάζει ως στόχο του

το καλύτερο για τον ίδιο. Υποστηρίζει ότι η φρόνηση δεν μπορεί να είναι ούτε

επιστήμη, καθώς είναι μεταβαλλόμενη, ούτε τέχνη, αλλά μία αληθινή και έλλογη

145 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Α’, 1102b
146 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Α’, 1102b
147 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Α’, 1103a
148 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Ζ’, 1139a
149 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Ζ’, 1139b
150 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Ε’, 1130b
151 Λυπουρλής, Ηθικά Νικομάχεια Α’- Δ’, 2006:79
152 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Ι’, 1169a
153 Λυπουρλής, Ηθικά Νικομάχεια Ε’- Κ’, 2006:211
154 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Ζ’, 1144a
155 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Ζ’, 1140a
156 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Ζ’, 1141b
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πρακτική έξη των ανθρώπινων αγαθών, μία αρετή. Ο φρόνιμος άνθρωπος γνωρίζει τι

είναι το σωστό και το πράττει,157 γι’ αυτό “είναι αδύνατο να είναι κανείς φρόνιμος

άνθρωπος χωρίς να είναι αγαθός”158 και ηθικά καλός άνθρωπος, καθώς στηρίζεται

στο “ηθικώς πράττειν”.159

Επίσης, θεωρεί ότι η φρόνηση είναι το αντίθετο της νόησης, καθώς η νόηση έχει

ως αντικείμενο έννοιες και ορισμούς που δεν αποδεικνύονται μέσω συλλογιστικής

διαδικασίας, ενώ η φρόνηση έχει ως αντικείμενο το επιμέρους που ασχολείται με την

αντίληψη.160 Ο φρόνιμος άνθρωπος ορίζει τι πρέπει να γίνει και τι όχι161 και

επιδιώκει την απουσία της λύπης από την στέρηση των ηδονών που συνοδεύονται

από επιθυμία και λύπη, δηλαδή των σωματικών ηδονών.162 Ακόμη, φρόνηση έχουν

και κάποια ζώα που έχουν προβλεπτική ικανότητα.163 Ο Αριστοτέλης τοποθετεί την

φρόνηση στο λογικό μέρος της ψυχής, στο δοξαστικό, καθώς το θρεπτικό μέρος της

ψυχής δεν έχει τέτοιου είδους αρετή.164

Ο Αναξαγόρας όπου μίλησε για τον νου και ο Θαλής ο οποίος μίλησε για την

φύση είναι σοφοί, όχι όμως φρόνιμοι, καθώς γνωρίζουν πράγματα μοναδικά,

θαυμαστά, δυσνόητα, θεϊκά όχι συμφέροντα και χρησιμοθηρικά για τον εαυτό τους,

καθώς φρόνηση είναι να γνωρίζει κανείς τα ωφέλιμα για το άτομό του.165 Η

φρόνηση ασχολείται με τα γενικά, δηλαδή τα καθολικά και με τα επιμέρους.

Ξεκινάμε από τα επιμέρους, μέσω της αντίληψης του νου και φτάνουμε στα

καθολικά. Παρόλο που κανείς δεν είναι φιλόσοφος εκ φύσεως, οι άνθρωποι

θεωρούνται ότι έχουν εκ φύσεως γνώμη και σύνεση και νου.166

Επιπρόσθετα, η φρόνηση της πόλης ονομάζεται από τον Αριστοτέλη ως

νομοθετική.167 Η πολιτική φρόνηση, για τον ίδιο, έχει να κάνει με πράξεις και

διαβουλεύσεις. Η ατομική όμως φρόνηση δεν είναι ανεξάρτητη από την πόλη που

ζουν,168 καθώς η ατομική ευδαιμονία προϋποθέτει την συλλογική. Η φρόνηση,

υποστηρίζει, ασχολείται με τα δίκαια, ωραία και καλά πράγματα που είναι όμως στη

157 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Η’, 1152a
158 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Ζ’, 1144b
159 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Ζ’, 1140b
160 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Ζ’, 1142a
161 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Ζ’, 1143a
162 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Η’, 1153a
163 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Ζ’, 1141a
164 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Ζ’, 1144a
165 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Ζ’, 1142a
166 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Ζ’, 1143b
167 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Ζ’, 1141b
168 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Ζ’, 1142a
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φύση του ανθρώπου να τα πράττει. Η δεινότητα εξαρτάται από την φρόνηση και την

έξη της αρετής,169 η οποία δεν μας κάνει πιο ικανούς στο να πράττουμε τέτοιου

είδους πράξεις.170 Ο Αριστοτέλης ταυτίζει την ηθική αρετή με την πολιτική αρετή,

καθώς ο τρόπος συμπεριφοράς ενός πολίτη στην αρχαιότητα ήταν ενιαίος.

Σώφρων

Ο Αριστοτέλης υποστήριζε ότι “η αρετή του νου είναι κάτι που υπάρχει

ξεχωριστά από το σώμα” και για να κάνει κάποιος φανερή αυτή του την αρετή πρέπει

να έχει τη δυνατότητα να κάνει ό,τι θέλει.171 Ένας άνθρωπος κατά τον ίδιο για να

γίνει ενάρετος χρειάζεται φύση, εθισμός και διδαχή. Είναι ανάγκη όμως ο

χαρακτήρας να έχει από πριν κάποια σχέση με την αρετή, δηλαδή να αγαπά το ωραίο

και να μην υποφέρει την ασχήμια, σε όλη τη διάρκεια της ζωής του.

Ο Πλάτων με την θεωρία των Ιδεών, απομάκρυνε την αρετή από τον κόσμο των

ανθρώπων σε έναν θεϊκό, από τον κόσμο των αισθήσεων στον κόσμο τον Ιδεών,

όπως υποστήριζε και ο ίδιος.

Ο Αριστοτέλης υποστήριζε πως σώφρων είναι αυτός που απέχει από τις

σωματικές ηδονές, λειτουργεί όπως ορίζει ο ορθός λόγος172 και μέσω της παιδείας ο

άνθρωπος θα καταφέρει να χαίρεται και να ευχαριστιέται, να λυπάται και να

δυσαρεστείται με αυτά που πρέπει.173 Το επιθυμητικό στοιχείο του σώφρονα

ανθρώπου πρέπει να βρίσκεται σε αρμονική σχέση με το λογικό του στοιχείο, γιατί ο

στόχος του είναι το ηθικά ωραίο.174

Κατά τον Αριστοτέλη η σωφροσύνη όπως και η ανδρεία είναι στο άλογο μέρος

της ψυχής και είναι μεσότητα στις ηδονές, στις σωματικές και στις ψυχικές.175 Η

σωφροσύνη και η ακολασία σχετίζονται με ηδονές ίδιες με τα ζώα, δηλαδή την αφή

και την γεύση. Επίσης, χαρακτηριστικά αναφέρει ο φιλόσοφος ότι “η ακολασία

169 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Ζ’, 1144a
170 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Ζ’, 1143b
171 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Κ’, 1178a
172 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Γ’, 1119a
173 Λυπουρλής, Ηθικά Νικομάχεια Α’- Δ’, 2006:100
174 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Γ’,1119b
175 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Γ’, 1117b
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θεωρείται επονείδιστη, αφού υπάρχει μέσα μας όχι γιατί είμαστε άνθρωποι, αλλά γιατί

είμαστε ζώα”.176

Αγαθό

Τα αγαθά σύμφωνα με τον Αριστοτέλη χωρίζονται σε εξωτερικά ψυχής και

σώματος177 και είναι στόχος όλων των ανθρώπινων πράξεων, καθώς ό,τι κάνουμε

αποσκοπεί σε αυτό, σε μία τελείωση, διότι είναι το καθεαυτό τέλος, αφού δεν γίνεται

για χάρη κάποιου άλλου πράγματος.178 Το ύψιστο αγαθό αλλάζει ανάλογα με την

κάθε επιμέρους πράξη και την τέχνη, όμως τέλος όλων των πραγμάτων είναι το

αγαθό, το οποίο μπορεί να είναι ή ενέργεια ή έξη179 και είναι κάτι το τέλειο, ενώ η

κίνηση και η γένεση είναι κάτι το ατελές.180 Το ύψιστο αγαθό για τον άνθρωπο,

σύμφωνα με τον φιλόσοφο, είναι η ενέργεια της ψυχής όπου είναι σύμφωνη με την

αρετή “σε μία τέλεια ζωή”181.

Για τους υποστηρικτές του Πλάτωνα υπάρχουν τα αγαθά καθεαυτά, δηλαδή η

Ιδέα τους και τα αγαθά για χάρη κάποιου άλλου αγαθού, δηλαδή οι αισθήσεις

τους.182

Ευδαιμονία

Ο Αριστοτέλης δίδασκε για την ευδαιμονία, όπου υποστήριζε ότι είναι το ύψιστο

από όλα τα αγαθά που πετυχαίνουν με τις πράξεις τους οι άνθρωποι,183 όπου δεν

αρκεί για μία μικρή χρονική περίοδο στην ζωή του ανθρώπου, αλλά πρέπει να την

αποκτήσει εξολοκλήρου.184 Ακόμη, για τον Σταγειρίτη φιλόσοφο ευδαιμονία είναι

ενέργεια της ψυχής σύμφωνη με την αρετή.185 Ευδαίμων δεν μπορεί να είναι ένα

176 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Γ’, 1118b
177 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Α’, 1098b
178 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Α’, 1097a
179 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Η’, 1153a
180 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Κ’, 1173a
181 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Α’, 1098a
182 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Α’, 1096b
183 Λυπουρλής, Ηθικά Νικομάχεια Α’- Δ’, 2006:65
184 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Α’, 1098a
185 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Α’, 1099b
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ζώο ή ένα παιδί, καθώς δεν πράττουν με τον παραπάνω τρόπο.186 Επίσης, τονίζει ότι

“ευδαίμων είναι αυτός που ενεργεί σύμφωνα με την τέλεια αρετή, έχοντας στη διάθεσή

του τα εξωτερικά αγαθά στη διάρκεια μιας τέλειας ζωής. Που θα ζήσει και θα

τελειώσει τη ζωή του με τέτοιο τρόπο. Ένας ζωντανός άνθρωπος που έχει και θα έχει

όλα αυτά”.187 Η ευδαιμονία, για τον ίδιο, συνίσταται στην κτήση, χρήση, έξη ή

ενέργεια,188 καθώς ο ευδαίμων άνθρωπος ζει με ευχαρίστηση και αγαπά τις ενάρετες

πράξεις, καθώς και οι δικές του πράξεις είναι καθεαυτές ευχάριστες, καλές και

ωραίες.189

Κατά τον Αριστοτέλη η ευδαιμονία δεν είναι έξη, καθώς θα επιτυγχανόταν και σε

έναν δυστυχισμένο άνθρωπο ή σε κάποιον που κοιμάται, είναι ενέργεια καθεαυτή,

καθώς είναι αυτάρκης,190 είναι δηλαδή αποτέλεσμα της ενέργειας του συνόλου των

έξεών μας.191 Επιπρόσθετα υποστηρίζει ότι “είμαι ευδαίμων” θα πει “ζω και

ενεργώ”,192 όμως χρειάζεται και την τύχη στην μεσότητά της.193

Η ευδαιμονία καθώς είναι αυτάρκης είναι ο τελικός στόχος, που δεν την

επιλέγουμε για χάρη κάποιου άλλου πράγματος.194 Ο άνθρωπος που είναι ευδαίμων,

ο βίος του είναι σύμφωνος με την αρετή, δεν είναι βίος των διασκεδάσεων, αλλά

επιτυγχάνεται με κόπο και σοβαρές ενασχολήσεις, είναι είδος θεωρητικού και

φιλοσοφικού στοχασμού, καθώς διασκέδαση είναι μόνο προς ανάπαυση, δεν είναι η

τελείωση και ο σκοπός.

Ο Σόλωνας υποστήριζε ότι ευδαίμων είναι ο άνθρωπος που έχει κάνει όμορφες

πράξεις και έζησε μία σώφρονα ζωή, ενώ ο Αναξαγόρας θεωρούσε ότι ο ευδαίμων

δεν είναι άνθρωπος πλούσιος ή έχει εξουσία και ίσως φαινόταν στους άλλους

συνανθρώπους του ως περίεργος και αλλόκοτος.

Ακόμη, ευδαίμων είναι “ο άνθρωπος που ενεργεί σε συμφωνία προς τον νου, που

υπηρετεί τον νου και τον φροντίζει, ο άνθρωπος αυτός φαίνεται ότι και σε άριστη

ψυχική κατάσταση βρίσκεται και ιδιαίτερα αγαπητός στους θεούς είναι”.195 Ο

Σταγειρίτης φιλόσοφος υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος είναι ένα ον προορισμένο να ζει

186 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Α’, 1100a
187 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Α’, 1101a
188 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Α’, 1098b
189 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Α’, 1099a
190 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Κ’, 1176b
191 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Η’, 1153b
192 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Ι’, 1169b
193 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Η’, 1153b
194 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Κ’, 1176b
195 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Κ’, 1179a
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στην κοινωνία της πόλης, δηλαδή με άλλους ανθρώπους. Ο ευδαίμων άνθρωπος

χρειάζεται και αυτός φίλους, όχι όμως προς όφελος ή ευχαρίστηση.

Ο Αριστοτέλης προβληματίζει τον αναγνώστη, αν θα πρέπει να απονεμηθεί ο

τίτλος του ευδαίμονα ανθρώπου όσο αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται εν ζωή, καθώς

μπορεί να κάνει πράξεις, είτε ο ίδιος είτε ο κοινωνικός του περίγυρος, όπου δεν

ταιριάζουν με έναν ευδαίμονα άνθρωπο. Σπεύδει να δώσει όμως απάντηση, ότι ο

ευδαίμων άνθρωπος κάνει συνεχώς πράξεις αρετής και όποιες και να είναι οι

εναλλαγές της ζωής και της τύχης, ο ίδιος πάντα θα συμπεριφέρεται με απόλυτη

ευπρέπεια.196 Υποστηρίζει πως η ευδαιμονία αξίζει την τιμή και τον σεβασμό όλων,

καθώς είναι η αρχή όλων των πραγμάτων, είναι κάτι θεϊκό197 και είναι ακόμη και

στόχος της πολιτικής τέχνης.198

Η ανώτερη από όλες τις άλλες αρετή πρέπει να είναι η τέλεια ευδαιμονία, καθώς

είναι ενέργεια. Αυτή η ενέργεια έχει να κάνει με νοητικές και πνευματικές

ενασχολήσεις, καθώς ο νους είναι το ανώτερο από όλα τα πράγματα μέσα μας και

ασχολείται με τα πιο σημαντικά. Κατά τον Αριστοτέλη, “η πιο ευχάριστη από όλες

τις ενέργειες που γίνονται με τους κανόνες της αρετής είναι η φιλοσοφική. Θεωρείται

ότι χαρίζει απολαύσεις θαυμαστές για την καθαρότητα, τη σταθερότητα και τη διάρκειά

τους”,199 καθώς η ζωή είναι ευχάριστη για τους ανθρώπους που έχουν την γνώση,

παρά για αυτούς που επιδιώκουν την γνώση.

“Ο φιλόσοφος” κατά τον Αριστοτέλη “ακόμη και όταν είναι μόνος του, μπορεί να

επιδίδεται σε νοητικές και πνευματικές ενασχολήσεις. Είναι αυταρκέστατος”, καθώς

επιθυμεί την ίδια τη φιλοσοφική θεώρηση,200 καθώς η τέλεια ευδαιμονία και η

φιλοσοφική θεώρηση ξεχωρίζουν με τη σπουδαιότητα και τη σοβαρότητά τους,

έχουν μέσα τους την ηδονή, έχουν αυτάρκεια, ηρεμία ελευθερία χρόνου,

ακαταπονησία και όλες τις ιδιότητες του ευτυχισμένου ανθρώπου.201 Για τον

Αριστοτέλη “ο νους είναι ο αληθινός μας εαυτός, αφού είναι το κυριότερο και

καλύτερο μέσα μας”.202

Ο άνθρωπος του θεωρητικού στοχασμού, για τον Αριστοτέλη, δεν χρειάζεται για

την άσκηση της ενέργειάς του τίποτα, προκειμένου όμως να ζήσει ως άνθρωπος και

196 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Α’, 1100b
197 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Α’, 1102a
198 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Α’, 1095a
199 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Κ’, 1177a
200 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Κ’, 1177b
201 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Κ’, 1177b
202 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Κ’, 1178a
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να πράττει σύμφωνα με την ηθική αρετή θα χρειαστεί εξωτερικά πράγματα, καθώς

αυτή η ζωή είναι ανώτερη σαν να έχει ένα θεϊκό στοιχείο, άρα, ο νους είναι κάτι

θεϊκό. Επομένως, για τον Αριστοτέλη, “η ενέργεια του θεού, μία ενέργεια που

ξεπερνάει όλες τις άλλες σε μακαριότητα, θα πρέπει να έχει καθαρό, θεωρητικό και

πνευματικό χαρακτήρα”203. Οι θεοί είναι μακάριοι και ευδαίμονες σε ύψιστο βαθμό204

και όλα τα σχετικά με τις ηθικές πράξεις είναι μικρά, τιποτένια και ανάξια των θεών.

Η ζωή του ευδαίμονα ανθρώπου χρειάζεται και εξωτερικά αγαθά, όχι στην

υπερβολή, αλλά στη μεσότητά τους, που υπαγορεύει η αρετή205 και η ζωή αυτή

χρειάζεται ελεύθερο χρόνο.206 Για παράδειγμα η ζωή του δούλου η οποία δεν

περιλαμβάνει ελεύθερο χρόνο, καθώς θεωρείτο περιουσιακό στοιχείο κατά την

αρχαιότητα, δεν γίνεται να είναι ευδαίμονα, μόνο αν ο αφέντης του τον

απελευθερώσει207 και με τον ίδιο τρόπο ούτε τα ζώα έχουν μία ευδαίμονα ζωή,

καθώς δεν γίνεται να μετέχουν στον θεωρητικό στοχασμό.208 Επομένως, μόνο ο

φιλόσοφος, κατά τον Αριστοτέλη, είναι εξαιρετικά ευδαίμων άνθρωπος,209 αφού η

φιλοσοφική σοφία είναι η δημιουργός της ευδαιμονίας και κάνει τον άνθρωπο

ευδαίμονα.

Έχοντας ως σκοπό στις ανθρώπινες πράξεις την ευδαιμονία και τα μέρη της,

επιλέγουμε ή αποφεύγουμε πράγματα.210 Η ευδαιμονία κατά τον φιλόσοφο είναι “η

συνδυασμένη με την αρετή ευτυχία ή η αυτάρκεια στη ζωή ή η συνδυασμένη με

ασφάλεια ζωή ή η αφθονία κτημάτων και προσωπικού”.211 Τα μέρη της ευδαιμονίας

αποτελούνται από την ευγένεια καταγωγής, τους καλούς και πολλούς φίλους, τα

καλά και πολλά παιδιά, τα καλά γηρατειά, τα σωματικά χαρίσματα που είναι η υγεία,

η δύναμη και η ομορφιά, το καλό όνομα, οι τιμές, η καλή τύχη, η αρετή, δηλαδή η

φρόνηση, η ανδρεία, η δικαιοσύνη και η εγκράτεια. Κατά τον ίδιο, τα “εσωτερικά”

αγαθά είναι όσα σχετίζονται με την ψυχή και το σώμα, ενώ τα “εξωτερικά” αγαθά

είναι η ευγενική καταγωγή, ο πλούτος, οι φίλοι, οι τιμές,212 η πολιτική δύναμη και η

ομορφιά,213 το οποίο αντιδιαστέλλεται και με την ρητορική όπου αργότερα τονίζει

203 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Κ’, 1178b
204 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Κ’, 1178b
205 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Κ’, 1179a
206 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Κ’, 1177b
207 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Κ’, 1177a
208 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Κ’, 1178b
209 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Κ’, 1179b
210 Αριστοτέλης, Ρητορική Α’, 1360b
211 Αριστοτέλης, Ρητορική Α’, 1360b
212 Αριστοτέλης, Ρητορική Α’, 1360b
213 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Α’, 1099a
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την σημασία της εμφάνισης, της ευγενικής καταγωγής και της οικογενειακής

κατάστασης στον ρήτορα που θέλει να πείσει το ακροατήριό του. “Η τέχνη της

αρετής”, υποστηρίζει, “προσδίδει μία συγκεκριμένη ιδιότητα στους πολίτες, τους κάνει

καλούς και ικανούς να πράττουν ωραίες πράξεις”.214

Εγκράτεια

Ο Σωκράτης πίστευε ότι δεν γίνεται ένας άνθρωπος με ορθή κρίση να είναι

ακρατής, γίνεται μόνο από άγνοια, στο οποίο διαφωνούσε ο Αριστοτέλης. Ακρατής,

κατά τον τελευταίο, είναι κανείς κάτω από την επήρεια ενός λόγου και μιας γνώμης,

αντίθετη προς τον ορθό λόγο215, καθώς αυτός ο άνθρωπος έχει γνώμη, όχι όμως

γνώση και αυτός είναι ο λόγος που κυριεύεται από ηδονές.216 Ο Αριστοτέλης θεωρεί

ότι είναι καλύτερος ο άνθρωπος που αλλάζει γνώμη ύστερα από σκέψη και μελέτη

παρά ο ακρατής που πείθεται εύκολα, χωρίς σκέψη,217 καθώς ο τελευταίος βρίσκεται

σε μία κατάσταση ύπνωσης, τρέλας ή μέθης κυριευμένη από τα πάθη.218 Ο απόλυτα

ακρατής κυνηγά τις σωματικές απολαύσεις και αποφεύγει τα δυσάρεστα, όπως την

δίψα, την πείνα, την ζεστή ή το κρύο.219 Για τον φιλόσοφο η ακράτεια είναι

προτιμητέα ως προς τον θυμό παρά ως προς τις επιθυμίες, καθώς ο θυμός “ακούει”

εν δυνάμει την λογική, αλλά την παρανοεί220 και ο οξύθυμος άνθρωπος είναι

φανερός και δείχνει τα συναισθήματά του, ενώ η επιθυμία είναι δόλια.221

Δεν είναι εκ φύσεως όλα τα πράγματα, κατά τον Αριστοτέλη, ευχάριστα, γίνονται

όμως λόγω σωματικών και οργανικών βλαβών, λόγω συνηθειών ή λόγω κακής

φυσικής ιδιοσυστασίας.222 Παράδειγμα των παραπάνω, είναι οι θηριώδεις έξεις,

όπου κάποιοι πληθυσμοί ανθρώπων τρώνε ανθρώπους ή έμβρυα, τα οποία

συμβαίνουν λόγω τρέλας ή αρρώστιας ή κάποια αποτελούν ανθρώπινες συνήθειες,

όπως άνθρωποι που τρώνε τα νύχια τους ή κάρβουνα ή χώμα.223

214 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Α’, 1100a
215 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Η’, 1147b
216 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Η’, 1145b
217 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Η’, 1146b
218 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Η’, 1147a
219 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Η’, 1148a
220 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Η’, 1149a
221 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Η’, 1149b
222 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Η’, 1148b
223 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Η’, 1148b
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Ο Αριστοτέλης ονομάζει ακόλαστο τον άνθρωπο που κυνηγάει, κατόπιν επιλογής

και προτίμησης τις ηδονές καθεαυτές και όχι για κάποιο άλλο σκοπό224 και είναι

χειρότερος από τον ακρατή. Ο ακόλαστος δεν έχει καμία τάση για μεταμέλεια και

αποτελεί χρόνια κακία, ενώ ο ακρατής είναι γεμάτος μεταμέλειες και δεν αποτελεί

χρόνια κακία225. Η ακράτεια όμως δεν αποτελεί κακία, παρότι έχει τα

χαρακτηριστικά της, καθώς είναι άνευ προτίμησης και επιλογής226. Αντίθετα, ο

εγκρατής είναι αυτός, κατά τον φιλόσοφο, όπου νικά και είναι κύριος των επιθυμιών

του, είναι σώφρων άνθρωπος.227 Αναφέρει χαρακτηριστικά την διαφορά ως προς το

“δεν νικιέμαι”, όπου αναφέρεται στον καρτερικό άνθρωπο και στο “νικώ”, όπου

αναφέρεται στον εγκρατή άνθρωπο, όπου ο δεύτερος είναι προτιμητέος σε σχέση με

τον πρώτο.228

Ο Αριστοτέλης θεωρεί τους ισχυρογνώμονες ως δύσπιστους ανθρώπους που

αλλάζουν εύκολα γνώμη και οι οποίοι έχουν κοινά σημεία αναφοράς με τον εγκρατή,

“ο οποίος δεν αλλάζει γνώμη από πάθος ή επιθυμία, αλλά με ένα λογικό επιχείρημα

μπορεί να μεταπεισθεί, αντίθετα από τους ισχυρογνώμονες που δεν αλλάζουν ούτε με

λογικά επιχειρήματα. Είναι αμαθείς και άξεστοι”.229

Ανδρεία

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη η ανδρεία είναι μεσότητα μεταξύ του φόβου και του

θάρρους230. Έχει την αρχή της στην αρετή, η οποία επιθυμεί και επιδιώκει την

επίτευξη ενός ωραίου πράγματος.

Ο εν δυνάμει δάσκαλος του Αριστοτέλη, Σωκράτης, υποστηρίζει πως η ανδρεία

είναι γνώση (π.χ για τους στρατιώτες)231.

Φιλία

224 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Η’, 1150a
225 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Η’, 1150b
226 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Η’, 1151a
227 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Η’, 1152a
228 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Η’, 1150b
229 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Η’, 1151b
230 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Γ’, 1114b
231 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Γ’, 1116a
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Η φιλία κατά τον Αριστοτέλη είναι αναγκαία, ακόμη και αν κάποιος έχει όλα τα

υπόλοιπα αγαθά, καθώς είναι αρετή ή την προϋποθέτει,232 το οποίο γίνεται φανερό

και από το παράδειγμα που καταθέτει με την σημασία του συντρόφου στα λόγια του

Διομήδη στην Ιλιάδα233. Ο Αριστοτέλης ορίζει την φιλία ως μία ευνοϊκή διάθεση που

υπάρχει και από τις δύο πλευρές, καθώς πρέπει να υπάρχει φανερή ανταπόδοση του

μεν στον δε. Η αγάπη, για τον Αριστοτέλη είναι πάθος, ενώ η φιλία είναι έξη, δηλαδή

είναι μία σταθερή και μόνιμη ιδιότητα του χαρακτήρα του ανθρώπου.234

Για τον Αριστοτέλη η σημασία του φίλου είναι ιδιαιτέρως σημαντική καθώς είναι

κάτι απαραίτητο αλλά και ωραίο για τον άνθρωπο. Ο Εμπεδοκλής τόνιζε την

ομοιότητα μεταξύ φίλων και ο Ασπάσιος την ύψιστη μορφή της φιλίας όπου ο φίλος

είναι το “alter ego” του φίλου του,235 αντιθέτως ο Ευριπίδης και ο Ηράκλειτος

τόνιζαν την ανομοιότητά τους.236

Τα ζώα αντιλαμβάνονται μέσω των αισθήσεων, ενώ οι άνθρωποι μέσω των

αισθήσεων και της νόησης.237 Αυτή η ανθρώπινη αντίληψη είναι που μας οδηγεί στο

καθεαυτό ευχάριστο, που είναι η ζωή και επιθυμούμε την ύπαρξη φίλων.238

Επομένως, ο άνθρωπος ζητά την συνύπαρξη με άλλους μέσα στην κοινωνία λόγων

και σκέψεων και μέσω των ενάρετων φίλων, γίνεται ευδαίμων.

Κατά τον φιλόσοφο υπάρχουν τρία είδη φιλίας, όπου το πρώτο βασίζεται στην

χρησιμότητα, δηλαδή δεν αγαπούν κάποιον καθεαυτόν, αλλά για το αγαθό που

μπορούν να αποκτήσουν από αυτόν και γίνεται αντιληπτό στα άτομα μεγάλης

ηλικίας, καθώς επιζητούν συνεχώς το ωφέλιμο239 και προσιδιάζει στους αγοραίους

και ανελεύθερους ανθρώπους και το δεύτερο είδος φιλίας βασίζεται στην

ευχαρίστηση, όπου μοιάζει περισσότερο με την πραγματική φιλία, καθώς βασίζεται

στην γενναιοδωρία και στην μεγαλοψυχία που χαρακτηρίζουν τον ελεύθερο

άνθρωπο.240241 Άρα τα δύο παραπάνω είδη φιλίας βασίζονται σε συμπτωματικό λόγο

και γι’ αυτό διαλύονται εύκολα, καθώς αυτό που είναι χρήσιμο και ευχάριστο την

δεδομένη στιγμή δεν είναι την άλλη.242

232 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Θ’, 1155a
233 Λυπουρλής, Ηθικά Νικομάχεια Ε’- Κ’, 2006: 429
234 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Θ’, 1157b
235 Λυπουρλής, Ηθικά Νικομάχεια Ε’- Κ’, 2006:434
236 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Θ’, 1155b
237 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Ι’, 1170a
238 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Ι’, 1170b
239 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Θ’, 1156a
240 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Θ’, 1158a
241 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Θ’, 1156a
242 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Θ’, 1156a
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Το τρίτο είδος φιλίας, είναι κατά τον φιλόσοφο, η τέλεια φιλία, όπου οι άνθρωποι

είναι αγαθοί καθεαυτοί και έχουν ως στόχο ο ένας το καλό του άλλου και γι’ αυτό η

φιλία τους διαρκεί περισσότερο, γιατί έχουν όλες τις ιδιότητες που πρέπει να έχουν οι

φίλοι. Οι άνθρωποι αυτοί είναι όμοιοι μεταξύ τους, καθώς η αγάπη τους είναι

αμφίπλευρη. Επομένως, κατά τον Αριστοτέλη, η αγάπη και η φιλία συναντώνται στις

ίδιες ιδιότητες.243 Οι ευτυχείς και ευδαίμονες άνθρωποι ψάχνουν να βρουν

ευχάριστους φίλους και καλούς ανθρώπους, όχι όμως με ανώτερούς τους, αφού

έχουν ως βάση τους την ισότητα και κρατά περισσότερο γιατί δεν έχει γρήγορες

αλλαγές, όπως οι παραπάνω.244 Το τρίτο είδος φιλίας είναι σπάνιο, καθώς χρειάζεται

χρόνο, αμοιβαία οικειότητα και εμπιστοσύνη.245

Για τα δύο πρώτα είδη φιλίας γίνονται φίλοι άνθρωποι “κατώτερης ποιότητας”,

κατά τον Σταγειρίτη φιλόσοφο, ή καλοί άνθρωποι με κατώτερης ποιότητας

ανθρώπους ή τίποτα από τα δύο.246 Συχνά, σε αυτά τα είδη φιλίας δεν συνυπάρχουν

και οι δύο λόγοι φιλίας, δηλαδή και το όφελος και η ευχαρίστηση, αλλά μόνο το ένα

κάθε φορά. Στο τρίτο είδος φιλίας στους αγαθούς ανθρώπους είναι σταθερή ιδιότητα

του χαρακτήρα τους και την εκδηλώνουν με συγκεκριμένες ενέργειες, όπως στην

φιλία. Οι άνθρωποι αυτοί ανταποδίδουν την αγάπη του άλλου κατόπιν προτίμησης

και επιλογής που πηγάζει από μία έξη, καθώς αγαπώντας τον φίλο τους και το κάθε

επιμέρους άτομο αγαπούν αυτό που είναι αγαθό για τους ίδιους.247 Αυτό που κινεί

την αγάπη αυτών των ανθρώπων είναι το αγαθό, το ευχάριστο και το χρήσιμο248 και

όχι αυτό που είναι αγαθό, αλλά αυτό που του φαίνεται αγαθό, όπως και άξιο να

αγαπηθεί είναι αυτό που φαίνεται άξιο να αγαπηθεί.249

Ακόμη, ο φιλόσοφος τονίζει την σημασία της συνεύρεσης και συμβίωσης των

φίλων, καθώς αν χαθούν χάνεται και η φιλία τους. Τίποτα άλλο δεν είναι σε τόσο

μεγάλο βαθμό χαρακτηριστικό των φίλων όσο η συμβίωση. Ο έρωτας, κατά τον

Αριστοτέλη, είναι μία ακραία περίπτωση φιλίας, αφού είναι ενσχέσει με ένα

πρόσωπο, έτσι και η φιλία, καθότι χρειάζεται χρόνο για συνεύρεση και συμβίωση,

προϋποθέτει λίγους ανθρώπους. Για τους νέους η φιλία ταυτίζεται με καταφύγιο, ενώ

243 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Θ’, 1156b
244 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Θ’, 1158b
245 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Θ’, 1156b
246 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Θ’, 1157a
247 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Θ’, 1158a
248 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Θ’, 1155b
249 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Θ’, 1155b
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για τους ηλικιωμένους, όπου δεν κάνουν εύκολα φιλίες250 ταυτίζεται με φροντίδα.251

Η φιλία για τους ανθρώπους είναι σημαντική, καθώς γίνονται πιο δυνατοί στις

σκέψεις και στις πράξεις τους, όπως και στην περίπτωση των νομοθετών, αφού όπως

λέει ο φιλόσοφος “η πιο γνήσια μορφή δικαιοσύνης έχει όλα τα χαρακτηριστικά της

φιλίας”,252 αλλά εξίσου σημαντική είναι και στα ζώα, καθώς υπάρχει μέσα τους εκ

φύσεως. Ακόμη, ο άνθρωπος που κατέχει κάποια εξουσία κάνει φίλους χρήσιμους,

χαριτολόγους και ευχάριστους ανθρώπους όμως και ικανούς να εκτελέσουν ό,τι τους

διατάξουν.253 Τέτοιου είδους φιλία επί παραδείγματι, βασισμένη στην υπεροχή του

ενός από του άλλου, είναι κατά τον φιλόσοφο, η σχέση του πατέρα με τον γιο ή του

άντρα με την γυναίκα του ή του άρχοντα με τον αρχόμενο.254 Οι γονείς αγαπούν τα

παιδιά τους με τη γέννησή τους, ενώ τα παιδιά όχι, γι’ αυτό ο Αριστοτέλης τονίζει

ότι οι γονείς αγαπούν περισσότερο τα παιδιά τους, απ’ ότι τα παιδιά αυτούς. Ακόμη,

τα αδέλφια αγαπιούνται λόγω της ταύτισης των κοινών γεννητόρων τους,255 αλλά

και λόγω της συμβίωσής τους και της κοινής ζωής και ανατροφής, γι’ αυτό

παρουσιάζουν ομοιότητα στον χαρακτήρα τους, ενώ τα ξαδέρφια αγαπιούνται λόγω

κοινής καταγωγής256 και η φιλία τους φαίνεται ότι είναι πολύμορφη.257 Εκ φύσεως

υποστηρίζει ο φιλόσοφος, υπάρχει η φιλία του άντρα και της γυναίκας, λόγω της

εγγενούς επιθυμίας τους για τεκνοποίηση, όπου γι’ αυτούς ο σύνδεσμος της φιλίας

τους είναι τα παιδιά, γι’ αυτό τα άτεκνα ζευγάρια χωρίζουν πιο εύκολα από τους

πρώτους.258

Κατά τον Αριστοτέλη, η ουσία της φιλίας βασίζεται στην ισότητα, αφού οι φιλίες

διαφέρουν γιατί η αρετή και το έργο του καθενός είναι διαφορετικό, καθώς για

άλλους λόγους και με άλλους τρόπους χαρίζουν την αγάπη τους και την φιλία τους οι

άνθρωποι. Άρα, οι μεταξύ τους φίλοι δεν αποκομίζουν και απονέμουν τα ίδια

πράγματα, όταν αποκομίζουν και απονέμουν αυτά που πρέπει η φιλία τους θα είναι

“μόνιμη και καθωσπρέπει”259 και θα είναι βασισμένη στο χαρακτηριστικό γνώρισμα

της φιλίας, δηλαδή την ισότητα. Η ισότητα της φιλίας όμως κατά τον φιλόσοφο, δεν

έχει το ίδιο σημασιολογικό περιεχόμενο στα θέματα του δικαίου. Η ισότητα της
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φιλίας βασίζεται στο ότι ο ένας δεν επιθυμεί μεγαλύτερα αγαθά για τον άλλον, καθώς

αν τα αποκτήσει δεν θα είναι πια φίλοι. Όμως, προκειμένου για τον Αριστοτέλη οι

άνισοι να γίνουν ίσοι, μπορούν να γίνουν φίλοι και αυτοί προς όφελος, ώστε ο ένας

εκ των δύο να αποκτήσει αυτό που του λείπει, δίνοντας ως αντάλλαγμα την έλλειψη

του δεύτερου.260 Σκοπός των ανθρώπων είναι να δέχονται ευεργεσίες, όχι όμως να

κάνουν οι ίδιοι, καθώς το θεωρούν ασύμφορο.261 Για να πραγματοποιηθεί το

μεγαλύτερο αγαθό όμως, το οποίο είναι η αρετή πρέπει το κάθε επιμέρους άτομο και

η πολιτεία να πράττουν ό,τι είναι πιο ωραίο.

Η φιλία βασίζεται στην προσφορά και στην λήψη αγάπης, όπου οι περισσότεροι

άνθρωποι θέλουν να δέχονται παρά να προσφέρουν αγάπη και αυτός είναι ο λόγος

που κάνουν φίλους κόλακες,262 καθώς τους αρέσει να δέχονται οι πρώτοι τιμές, για

να επιβεβαιωθεί η γνώμη που έχουν οι ίδιοι για τον εαυτό τους. Για τον φιλόσοφο

όμως η ανωτερότητα της αγάπης από την τιμή είναι μονόδρομος, καθώς η προσφορά

αγάπης είναι η αρετή των φίλων263. Ο ενάρετος άνθρωπος, κατά τον ίδιο, θέλει να

περνάει χρόνο με τον εαυτό του διότι νιώθει ευχαρίστηση με αυτό και δεν αισθάνεται

μεταμέλεια. Κύριο μέλημα του ανθρώπου είναι η εύρεση φίλων με κοινά

χαρακτηριστικά με τον ίδιο, καθώς ο φίλος είναι ένας άλλος εαυτός μας.264

Ο φιλόσοφος υποστηρίζει ότι “η θέληση για φιλία μπορεί να γεννηθεί γρήγορα, η

φιλία όμως όχι”,265 καθώς όπως έχει πει ήδη η φιλία χρειάζεται χρόνο και “μόνο των

αγαθών ανθρώπων η φιλία υπερνικάει τις διαβολές/ κακολογίες” διότι είναι

βασισμένη στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και στην πεποίθηση ότι ο ένας δεν θα

αδικούσε τον άλλον.266

Θεωρεί ότι είναι στοιχείο του χαρακτήρα του καλλιεργημένου ανθρώπου να

απαντά στο καλό με το καλό και σε αυτήν την φιλία δεν υπάρχουν παράπονα, όπως

και στην φιλία προς ευχαρίστηση, διότι αν δεν υπάρχει αυτή η ευχαρίστηση δεν

συνεχίζεται η εν λόγω φιλία. Αντιθέτως, στην φιλία προς όφελος υπάρχει πλήθος

παραπόνων, διότι συνεχώς ζητούν πλεόνασμα και απαιτούν περισσότερα, βρίσκονται

σε μια μόνιμη αλληλοκατηγορία ότι δεν παίρνουν όσα αξίζουν.267 Διαπιστώνεται

από τον φιλόσοφο ότι δεν πρέπει να υπάρχουν φιλίες χωρίς την θέληση κάποιου εκ
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των δύο268 και πρέπει να επιστρέφεται ό,τι δόθηκε. Προβλήματα σε μία φιλία

υπάρχουν, κατά τον φιλόσοφο όταν υπερέχει η μία πλευρά.269

“Η φιλία ζητάει να κάνει κανείς αυτό που μπορεί”270 υποστηρίζει ο Αριστοτέλης

και μια τέτοια φιλία βασισμένη στον καθεαυτού χαρακτήρα των φίλων έχει διάρκεια,

καθώς δεν βασίζεται σε μεταβαλλόμενες ιδιότητες.271 Αντιθέτως, οι φιλίες που

βασίζονται στην ευχαρίστηση ή στο όφελος και οι άνθρωποι δεν τρέφουν αγάπη

μεταξύ τους δεν διαρκούν, αλλά συχνά εξαπατούν ο ένας τον άλλον με ψεύτικα

συναισθήματα.272 Στην φιλία προς όφελος δεν γίνεται κάποιος να έχει πολλές φιλίες

καθώς δεν θα μπορούσε να ανταποδώσει, ενώ στην φιλία προς ευχαρίστηση, δεν

χρειάζεται οι φίλοι να είναι πολλοί.273 Στην περίπτωση των ενάρετων ανθρώπων, δεν

γίνεται λόγω χρόνου κάποιος να έχει πολλούς φίλους, καθώς δεν θα μπορούσε να

συμβιώνει με όλους και δεν γίνεται όλοι να χαίρονται και να λυπούνται το ίδιο,274

όπως δεν γίνεται να είναι κάποιος ερωτευμένος με πολλά άτομα. Οι άνθρωποι που

έχουν οικειότητα με πολλούς ανθρώπους ονομάζονται από τον φιλόσοφο

“αρεσιάρηδες”.275 Σε περιπτώσεις φιλίας όπου ο ένας μπορεί να βοηθήσει τον άλλον

προς την βελτίωση της συμπεριφοράς του, κρίνεται αναγκαίο για τον φιλόσοφο και

σε αυτό να υπάρχει μέτρο, καθώς αν η απόσταση μεταξύ τους μεγαλώσει, με τον

έναν να γίνεται κατά πολύ καλύτερος του άλλου, θα υπάρχουν διενέξεις μεταξύ τους

και δεν θα τους ευχαριστούν πλέον τα ίδια πράγματα.276

Η ευνοϊκή διάθεση όπου γεννάται με την αρετή ή την καλοσύνη, δεν ταυτίζεται

με την φιλία, καθότι μπορεί τα άτομα να είναι και άγνωστα, αλλά μπορεί να

αποτελέσει την αρχή μιας φιλίας.277 Την αποκαλεί “ανενεργή” και “αδρανής ή

παθητική” φιλία, που με την διάρκεια του χρόνου έχει την δυνατότητα να εξελιχθεί

σε φιλία.278 Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη “ευχαρίστηση προκαλεί ενσχέσει με το

παρόν η ενέργεια, ενσχέσει με το μέλλον η προσδοκία, ενσχέσει με το παρελθόν η

ανάμνηση. Την πιο μεγάλη ευχαρίστηση την προκαλεί η (παρούσα) ενέργεια, που είναι
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στον ίδιο βαθμό και άξια να αγαπηθεί”,279 καθώς η αγάπη υπερέχει στην ενέργεια,

διότι η προσφορά της είναι ενεργητική και η λήψη της παθητική.

Οι φίλαυτοι, κατά τον Αριστοτέλη, είναι άνθρωποι που αγαπούν πρώτα από όλα

τον εαυτό τους. Είναι άνθρωποι ασήμαντοι και μικρής αξίας, κατά τον ίδιο, καθώς

λειτουργούν μόνο για τον εαυτό τους, σε αντίθεση με τους αξιόλογους ανθρώπους

που λειτουργούν μόνο για χάρη του ωραίου και του φίλου τους,280 διότι σκοπός μας

πρέπει να είναι η αγάπη προς τον καλύτερο μας φίλο, ο οποίος είναι ο εαυτός μας.281

Οι φίλαυτοι επιζητούν χρήματα, τιμές και σωματικές ηδονές, καθότι είναι άπληστοι

και έχουν ως σκοπό την πραγματοποίηση των επιθυμιών τους, μέσω του άλογου

μέρους της ψυχής τους. Φίλαυτος πρέπει να είναι και ο ενάρετος άνθρωπος, καθώς

επιλέγει μέσω του νου του το καλύτερο για τον ίδιο και πράττει ηθικά ωραίες

πράξεις προς τους φίλους και την πατρίδα του.282 Ένας άνθρωπος που επιλέγει την

μοναχικότητα, είναι δύσκολη η ζωή του,283 ενώ ο ενάρετος άνθρωπος προτιμάται,

καθώς επιλέγει εκ φύσεως το αγαθό.

Θεωρεί αναγκαιότερο την ύπαρξη των φίλων ο φιλόσοφος σε στιγμές δυστυχίας,

παρά σε στιγμές ευτυχίας,284 καθώς στην πρώτη περίπτωση οι φίλοι γίνονται

παρηγοριά με τα λόγια τους, το οποίο αποφεύγεται συχνά από τους άντρες, εν

αντιθέσει με τις γυναίκες.285 Στην δεύτερη περίπτωση οι φίλοι πρέπει να πηγαίνουν

μόνο όταν είναι να βοηθήσουν κι όχι για δικό τους όφελος, ενώ στις δυστυχίες πρέπει

να πηγαίνουν ακόμη και απρόσκλητοι, καθώς ξεχωρίζουν οι αληθινοί φίλοι όταν

προσφέρουν βοήθεια, ακόμη και όταν δεν τους έχει ζητηθεί και δεν την

κοινολογούν286 διότι η φιλία χρειάζεται επικοινωνία. Χαρακτηριστικά παραδείγματα

φίλων κατά τον Αριστοτέλη είναι φίλοι που πίνουν μαζί, άλλοι παίζουν ζάρια, άλλοι

συγγυμνάζονται, συγκυνηγούν, συμφιλοσοφούν.287 Στους ανθρώπους κατώτερης

ποιότητας, γίνονται στις φιλίες χειρότεροι με την συναναστροφή επίσης κατώτερης

ποιότητας ανθρώπων, ενώ οι καλοί άνθρωποι βελτιώνονται, καθώς όπως λέει “απ

΄τους καλούς καλά”.288

Υπάρχουν, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, δύο είδη φιλίας, η ηθική και αυτή που
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περιορίζεται από τους νόμους.289 Οι Πυθαγόρειοι υποστήριζαν “όλα των φίλων

κοινά”, καθώς σε συμφωνία προς τον Σταγειρίτη φιλόσοφο, θεωρούσαν ότι η φιλία

προϋποθέτει συνύπαρξη και συνάφεια ανθρώπων.290 Ο πραγματικός φίλος θέλει

οποιοδήποτε καλό για τον φίλο του, αποκλειστικά για αυτόν και όχι προς δικό του

κέρδος.291 Καθώς έχουν ίδιες επιθυμίες, έχουν ίδιους εχθρούς και φίλους,292

αγαπούν τους γενναιόδωρους, ανδρείους, δίκαιους, αυτούς που ελέγχουν τον εαυτό

τους, που δεν ανακατεύονται σε ξένες υποθέσεις, τους ενάρετους ανθρώπους, αυτούς

που έχουν καλό όνομα, αυτούς που είναι ευχάριστη η παρέα τους, που ξέρουν να

πειράζουν και να δέχονται το πείραγμα και αυτό το κάνουν για διασκέδαση.293

Επίσης, αγαπούν αυτούς που επαινούν τις καλές μας ιδιότητες, ιδίως εκείνες που

φοβόμαστε ότι δεν τις έχουμε, αυτούς που έχουν ευπρεπή εμφάνιση, ρούχα, και

γενικά ευπρεπή τρόπο ζωής, αυτούς που δεν μας ψέγουν, δεν μνησικακούν και δεν

κρατούν μέσα τους παράπονα και εύκολα συμφιλιώνονται. Επιπρόσθετα αγαπούν

αυτούς που δεν κακολογούν και κρατούν τις ελλείψεις αλλά μόνο τα καλά ως καλοί

άνθρωποι των άλλων και των φίλων τους,294 αυτούς που δεν αντιμιλούν, δείχνουν

σεβασμό, ευλάβεια και θαυμασμό. Δημιουργούν φιλίες με αυτούς που τους μοιάζουν

και έχουν ίδιες ασχολίες και επιθυμίες, με αυτούς που ντρέπονται μπροστά τους να

κάνουν κακά πράγματα, που θέλουν να προκαλούν ζηλοτυπία όχι όμως τον φθόνο

και αυτούς που βοηθούν για τα καλά τους.295 Η φιλία τους αποτελείται με

ανθρώπους που τους αγαπούν το ίδιο παρόντες ή απόντες, που δεν τους

εγκαταλείπουν στις δύσκολες στιγμές τους, δεν υποκρίνονται μπροστά τους, δεν

διστάζουν να τους μιλήσουν και για τα ελαττώματά τους, δεν προκαλούν φόβο, αλλά

αίσθημα ασφάλειας. Αυτά τα είδη φιλίας μπορεί να αποτελούνται από συντρόφους,

μέλη οικογένειας ή συγγενείς.296

Ηδονή
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Ο Αριστοτέλης υποστήριζε ότι ο σώφρων άνθρωπος αποφεύγει τις ηδονές, ενώ ο

φρόνιμος άνθρωπος επιδιώκει την απουσία της λύπης, όχι την ηδονή, καθώς η ηδονή

υπάρχει και στην αρετή και σε ευτελείς πράξεις.297 Για τον ίδιο οι ηδονές

αποτελούσαν εμπόδιο για τη φρόνηση,298 καθώς δεν θεωρούσε την ηδονή ως το

ύψιστο αγαθό, αφού δεν είναι τέλος αλλά μία γένεση.299 Στην συνέχεια αναφέρει ότι

“η ηδονή δεν είναι γένεση, αλλά ενέργεια και τέλος, είναι φυσική έξη και όχι αντιληπτή

με τις αισθήσεις γένεση”300 και ότι η ηδονή είναι στενότατα δεμένη με τη φύση

μας.301

Ο Κνίδιος Εύδοξος θεωρούσε την ηδονή ως το υπέρτατο αγαθό,302 αντίθετα ο

Σπεύσιππος ως ό,τι πιο αξιοκατάκριτο. Ο Εύδοξος, μάς αναφέρει ο Αριστοτέλης

θεωρούσε ότι αυτό που το επιθυμούν οι περισσότεροι είναι το αγαθό και αυτό δεν

είναι κανένα άλλο από την ηδονή,303 η οποία δεν επιλέγεται για χάρη κάποιου άλλου

πράγματος και ότι αντίθετο της ηδονής είναι η λύπη. Ο Πλάτων έλεγε ότι “ο

ηδονικός βίος είναι πιο άξιος επιλογής και προτίμησης αν συνδυάζεται με τη φρόνηση

παρά χωρίς αυτήν, αν όμως ο ανάμεικτος βίος είναι καλύτερος, τότε η ηδονή δεν είναι

το υπέρτατο αγαθό, γιατί το υπέρτατο αγαθό δεν γίνεται με κανενός είδους προσθήκη

πιο άξιο επιλογής και προτίμησης”.304

Ο Αριστοτέλης θεωρούσε ότι η ηδονή είναι ένα ενιαίο όλο και δεν χρειάζεται

περισσότερο χρόνο για να τελειοποιηθεί (όπως και η όραση) γι’ αυτό η ηδονή δεν

είναι κίνηση, γιατί δεν έχει ένα τελικό στόχο305 και φανερώνεται “πιο πολύ στην

ηρεμία παρά στην κίνηση”306. Η ηδονή όμως, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, είναι

τέλεια σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, δεν διαιρείται, είναι ένα όλον.307 Ακόμη,

υποστήριζε ότι “είναι εύλογο που όλοι οι άνθρωποι επιδιώκουν και την ηδονή, αφού η

ηδονή κάνει τέλεια τη ζωή του κάθε ανθρώπου, η οποία είναι κάτι το επιθυμητό και

πολύτιμο για τον καθένα”308. Από τις ηδονές των αισθήσεων, υποστηρίζει ο

Αριστοτέλης, είναι ανώτερες αυτές που σχετίζονται με την νοητική λειτουργία,

297 Λυπουρλής, Ηθικά Νικομάχεια Α’- Δ’, 2006:313
298 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Η’, 1152b
299 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Η’, 1152b
300 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Η’, 1153a
301 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Ι’, 1172b
302 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Α’, 1102a
303 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Κ’, 1172b
304 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Κ’, 1172b
305 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Κ’, 1174a
306 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Η’, 1154b
307 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Κ’, 1174b
308 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Κ’, 1175a
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καθώς η ηδονή που προέρχεται από τη φιλοσοφική σκέψη μάς κάνει να μαθαίνουμε

και να σκεφτόμαστε.309

Κατά τον Αριστοτέλη η κίνηση είναι ατελής και γίνεται τέλεια μόνο με την

ολοκλήρωση του στόχου της.310 “Η ηδονή κάνει τέλεια την ενέργεια”311 και “κάθε

ενέργεια κάνει τέλεια την ηδονή”312 όχι όπως θα την έκανε η αντίστοιχη έξη αλλά ως

επιγινόμενο τέλος. Ακόμη, η ηδονή δεν είναι συνεχής313 και συντελεί στην αύξηση

της ενέργειας314 με ευχαρίστηση. Η οικεία ηδονή προς την ενάρετη ενέργεια είναι

καλή, ενώ η “ξένη” είναι κατώτερης ποιότητας και κακή315. Επομένως, ηδονές για

τον Αριστοτέλη είναι αυτές που φαίνονται στον αγαθό άνθρωπο ευχάριστες, ενώ

επαίσχυντες ηδονές φανερώνονται μόνο στους διεφθαρμένους ανθρώπους. Οι ηδονές

που κάνουν τέλειες τις ενέργειες του ευδαίμονος ανθρώπου είναι αυτές που πρέπει

να λέγονται ηδονές.316

Ο Αριστοτέλης θεωρεί ότι οι μόνες ηδονές οι οποίες είναι οικίες στους

ανθρώπους είναι οι σωματικές ηδονές317 και αυτό γίνεται διότι οι σωματικές ηδονές

διώχνουν την λύπη. Αντίθετα προς τους τελευταίους, κάποιοι κυνηγούν τις

σωματικές ηδονές επειδή είναι έντονες, όταν όμως αυτές είναι βλαβερές είναι κάτι

επίμεμπτο318. Ο Αριστοτέλης καταλήγει ότι οι άνθρωποι είναι δούλοι των ηδονών

και δέσμιοί τους319. Υπάρχουν διάφορα είδη ηδονών, μερικές εκ των οποίων είναι

επονείδιστες.320 Ο κακός άνθρωπος είναι κακός, κατά τον φιλόσοφο, επειδή κυνηγά

την υπερβολή των ηδονών και όχι τις “αναγκαίες”, όπως τις ονομάζει, ηδονές,321

καθώς οι ηδονές διαφέρουν ως προς το είδος των όντων και στο είδος όπου

ανήκουν.322 Επομένως, η ηδονή δεν είναι το ύψιστο αγαθό καθώς κάποιες είναι

επιθυμητές καθεαυτές και διαφέρουν ως προς τη φύση ή την προέλευσή τους. Θα

υπάρχει πάντα η ηδονή αν υπάρχουν το υποκείμενο που ενεργεί και το αντικείμενο

που δέχεται την ενέργεια.

309 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Η’, 1153a
310 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Κ’, 1174a
311 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Κ’, 1174b
312 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Κ’, 1175a
313 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Κ’, 1175a
314 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Κ’, 1175b
315 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Κ’, 1175b
316 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Κ’, 1176a
317 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Η’, 1154a
318 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Η’, 1154b
319 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Κ’, 1172b
320 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Κ’, 1173b
321 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Η’, 1154a
322 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Κ’, 1176a
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Η ηδονή ορίζεται από τον Αριστοτέλη ως μια ορισμένη κίνηση της ψυχής και

επάνοδος στη φυσική της κατάσταση, όπου αντίθετό της είναι η λύπη. Καθώς

αντίθεση αποτελεί η λύπη, η ταύτιση δεν γίνεται να αποτελεί κάτι άλλο πέρα από την

ευχαρίστηση, όπου βρίσκεται σε συμφωνία προς την φύση.323 Από τις επιθυμίες

άλλες σχετίζονται με το μεν άλογο μέρος και άλλες με το δε λογικό μέρος της

ψυχής.324 Οι μεν είναι αυτές που δεν τις προκαλεί καμία διεργασία του νου, όπως για

παράδειγμα η πείνα, η δίψα, οι ηδονές, η αφή, η ακοή, η όραση και η όσφρηση και οι

δε είναι αυτές που οφείλονται στο ότι έχουμε πεισθεί.325

Ευχαρίστηση γενικώς επιτυγχάνεται κατά τον ίδιο με πράξεις που γίνονται από

συνήθεια και δεν είναι αποτέλεσμα βίας, μερικές εκ των οποίων είναι η τεμπελιά, η

αποφυγή κόπου, η αδιαφορία, η διασκέδαση, η ξεκούραση, η χαλάρωση ή ο ύπνος,

διότι δεν έχουν σχέση με εξαναγκασμό. Επίσης, ευχαρίστηση αποτελούν οι

παρελθοντικές πράξεις που δεν έχουν φτάσει στην λήθη, οι παροντικές και οι

μελλοντικές ελπιδοφόρες πράξεις,326 για παράδειγμα ο θρήνος, η εκδίκηση, η νίκη,

οι αγώνες σωματικής και πνευματικής δύναμης,327 να ευεργετούμε και να

ευεργετούμαστε, να αναπληρώνουμε τις ελλείψεις των πλησίον και η μίμηση άλλων

πραγμάτων.328 Κατά τον Σταγειρίτη φιλόσοφο, ευχαρίστηση αποτελεί μεταξύ φίλων

ο θαυμασμός και η αμοιβαιότητα της αγάπης, αλλά και η κολακεία.329

Νέοι και ηλικιωμένοι

Σημαντικές είναι και οι νύξεις που κάνει προς τους νέους, καθώς για τον

Αριστοτέλη δεν ισχύει η φρονιμότητα στους νέους, διότι θεωρεί ότι δεν έχουν

εμπειρίες εφόσον δεν έχουν “το μάκρος του χρόνου”330 και αυτό έχει ως αποτέλεσμα

οι νέοι να γνωρίζουν τα καθολικά, όχι όμως τα επιμέρους, γι’ αυτό δεν μπορούν να

γνωρίζουν την πολιτική τέχνη, καθώς δεν είναι νέοι μόνο ηλικιακά αλλά και στον

323 Αριστοτέλης, Ρητορική Α’, 1369b
324 Αριστοτέλης, Ρητορική Α’, 1370a
325 Αριστοτέλης, Ρητορική Α’, 1370a
326 Αριστοτέλης, Ρητορική Α’, 1370b
327 Αριστοτέλης, Ρητορική Α’, 1370b
328 Αριστοτέλης, Ρητορική Α’, 1371b
329 Αριστοτέλης, Ρητορική Α’, 1371a
330 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Ζ’, 1142a
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χαρακτήρα τους, είναι “έρμαια των παθών τους”.331 Ακόμη, υποστηρίζει πως η

νιότη είναι γεμάτη ηδονή και κάνει μία μεταφορά τους νέους σαν μεθυσμένους.332

Επίσης, υποστηρίζει πως οι νέοι έχουν ως μοναδικό τους στόχο την ευχαρίστηση,

αφού καθοδηγούνται από το πάθος και την παροδικότητα των καταστάσεων και

αυτός είναι ο λόγος που αλλάζουν γρήγορα φιλίες και ερωτεύονται συχνά, καθώς

αυτό που τους είναι ευχάριστο την μία δεδομένη χρονική στιγμή, την επόμενη

μεταβάλλεται.333 Τέλος, οι νέοι απολαμβάνουν την συντροφιά των φίλων τους,

καθώς έχουν πλήθος χρόνου και διάθεσης, αντίθετα οι στρυφνοί και ηλικιωμένοι

χαίρονται λιγότερο τη συντροφιά των άλλων334.

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, οι νέοι έχουν έντονες επιθυμίες, κατά βάση

ερωτικές και μη ελεγχόμενες, καθότι αλλάζουν γρήγορα συντρόφους και όπως λέει

χαρακτηριστικά “παραφέρονται εύκολα, είναι ευέξαπτοι και ρέπουν στο να αφήνονται

να παρασυρθούν από τον θυμό τους”,335 καθώς είναι δύσκολο να ζει κανείς με

σωφροσύνη και καρτερία όταν είναι νέος, γι’ αυτό πρέπει να γίνει νόμος, ώστε να

μην είναι δυσάρεστο, αλλά μία καθημερινή συνήθεια.336 Ένα ακόμη χαρακτηριστικό

των νέων είναι ότι δεν αγαπούν τις τιμές και την νίκη ή το χρήμα, καθώς ως στόχο

έχουν την υπεροχή, όμως εύκολα μπορούν να πεισθούν σε κάτι λόγω της αισιοδοξίας

που τους διακατέχει. Κατά τον ίδιο ζουν με την ελπίδα, γιατί “η ελπίδα σχετίζεται με

το μέλλον, ενώ η μνήμη με το παρελθόν, και για τους νέους το μέλλον είναι μεγάλο,

ενώ το παρελθόν μικρό”.337 Είναι επίσης ευέξαπτοι, έχουν θάρρος, δεν φοβούνται,

είναι συνεσταλμένοι και ντροπαλοί. Επιπρόσθετα, οι νέοι καθώς είναι μεγαλόψυχοι

θεωρούν τον εαυτό τους άξιο μεγάλων πραγμάτων, γιατί προτιμούν να κάνουν

όμορφα πράγματα παρά συμφέροντα, καθώς πράττουν σύμφωνα με τους κανόνες του

ηθικού χαρακτήρα. Σημείο τομής είναι η αγάπη τους προς φίλους και συντρόφους

για την ευχαρίστηση που προκαλεί η συντροφιά τους, ενώ τα σφάλματά τους

αποτελούνται από υπερβολή και σφοδρότητα σε μεγάλο βαθμό και οι αδικίες τους

έχουν στόχο να προσβάλουν και όχι να κάνουν κακό. Ο Αριστοτέλης τονίζει ότι

“πιστεύουν ότι τα ξέρουν όλα, και είναι βέβαιοι για όλα πεισματικά”.338 Οι νέοι

αισθάνονται εύκολα οίκτο, γιατί θεωρούν όλους τους ανθρώπους καλούς με μέτρο

331 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Α’, 1095a
332 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Η’, 1154b
333 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Θ’, 1156b
334 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Θ’, 1158a
335 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1389a
336 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Κ’, 1179b
337 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1389a
338 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1389b
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την δική τους “α-κακία”. “Τους αρέσουν τα γέλια και οι χαρές, γι’ αυτό και είναι

πειραχτήρια, γιατί ο αστεϊσμός είναι μια εξευγενισμένη μορφή προσβολής”.

Ο άνθρωπος όσο αυξάνουν τα χρόνια του και γίνεται πιο ώριμος καθότι έχει

εμπειρίες, μερικές φορές αμφιβάλλει εάν υπάρχει πράγματι στον κόσμο αληθινή

αρετή.339 Οι ηλικιωμένοι λόγω ωριμότητας, όπου έχουν πέσει περισσότερες φορές

συγκριτικά με τους νέους θύματα απάτης και έχουν σφάλει, δεν βεβαιώνουν τίποτα

με σιγουριά, αλλά με πολύ λιγότερη και από την απαιτούμενη. “Νομίζουν”, ποτέ δεν

“ξέρουν”, προσθέτουν πάντα ένα “ίσως” ή ένα “μπορεί”.340 Επιπρόσθετα, οι

ηλικιωμένοι έχουν “κακοήθεια”, το οποίο φαίνεται όταν δίνουν σε όλα τη χειρότερη

ερμηνεία και είναι καχύποπτοι λόγω δυσπιστίας. Ούτε αγαπούν ούτε μισούν σφοδρά

οι ηλικιωμένοι, αλλά σαν να πρόκειται το συναίσθημα αυτό να αντιστραφεί, η αγάπη

δηλαδή να μετατραπεί σε μίσος και αντιστρόφως. Είναι μικρόψυχοι, ζητούν μόνο

δηλαδή τα απαραίτητα για τη ζωή, είναι φιλοχρήματοι, τσιγκούνηδες, δειλοί,

φοβούνται κάθε κακό εκ των προτέρων και δείχνουν υπερβολική αγάπη για τη

ζωή.341

Κατά τον φιλόσοφο, οι ηλικιωμένοι είναι φίλαυτοι, ζουν δηλαδή για το συμφέρον

και όχι για το ωραίο. Το όμοιο και το συγγενές προκαλεί σε όλους ευχαρίστηση,

σύμφωνα με τον φιλόσοφο, επομένως όλοι είναι φίλαυτοι,342 καθώς είναι ευχάριστο

ό,τι είναι δικό τους, δηλαδή έργα και λόγια τους. Για τους ίδιους, είναι ευχάριστο να

τελειώνουν κάτι που ήδη οδεύει προς το τέλος του, διότι γίνεται με αυτόν τον τρόπο

πιο εύκολα δικό του και τους είναι ευχάριστο να ασκούν έλεγχο και να επιβάλλονται

σε άλλους. Επίσης, ευχάριστα είναι όλα όσα προκαλούν γέλιο, ενώ δυσάρεστα είναι

τα αντίθετά τους.343

Ακόμη, είναι αναίσχυντοι και όχι ντροπαλοί και ζουν πιο πολύ με την μνήμη,

παρά με την ελπίδα γι’ αυτό το λόγο είναι και φλύαροι, καθώς συνεχώς μιλούν για το

παρελθόν τους. Οι ηλικιωμένοι έχουν βίαια ξεσπάσματα θυμού, όμως ασθενικά και

είτε δεν έχουν επιθυμίες, είτε δεν μπορούν να τις πραγματοποιήσουν.344 Οι

ηλικιωμένοι αδικούν με στόχο το κακό, όχι την προσβολή και είναι δούλοι του

339 Kant, I., Τα θεμέλια της Μεταφυσικής των ηθών, 1984:52
340 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1389b
341 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1389b
342 Αριστοτέλης, Ρητορική Α’, 1371b
343 Αριστοτέλης, Ρητορική Α’, 1371b
344 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1390a
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κέρδους. Αισθάνονται οίκτο από αδυναμία και είναι μεμψίμοιροι, δηλαδή δεν τους

αρέσουν ούτε οι αστεϊσμοί ούτε τα γέλια.345

Σύμφωνα με τον Σταγειρίτη φιλόσοφο μεσότητα ανάμεσα στους ηλικιωμένους

ανθρώπους (έλλειψη) και των νέων (υπερβολή) είναι οι ώριμοι άνθρωποι που δεν

είναι ούτε θαρραλέοι ούτε δειλοί, ούτε δείχνουν εμπιστοσύνη ούτε δυσπιστούν, ούτε

λειτουργούν με βάση το συμφέρον ούτε το ωραίο, δεν ζουν ούτε φειδωλά ούτε

σπάταλα, αλλά συνδυάζουν φρόνηση με θάρρος.346 Κατά τον ίδιο, η ακμή του

ανθρώπινου σώματος τοποθετείται από 30-35 χρόνια, ενώ της ψυχής, δηλαδή η

νοητική ακμή τοποθετείται στα 49 χρόνια.347

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, η ελευθεριότητα είναι η μεσότητα των υλικών

αγαθών και των χρημάτων,348 καθώς ο ελευθέριος δεν κοιτά τον εαυτό του, αλλά

τους άλλους. Ο ελευθέριος πρέπει να εξετάζεται πάντοτε σε αναλογία με την

περιουσία του καθένα και πόσα μπορεί να προσφέρει, αν έχει έξη να δίνει,349 δηλαδή

ελευθέριος είναι ο άνθρωπος που ξοδεύει ανάλογα με την περιουσία που διαθέτει και

στις περιστάσεις που πρέπει, διότι όποιος ξεπερνά το μέτρο είναι άσωτος,350 ο

οποίος μπορεί να γίνει ελευθέριος με το πέρασμα της ηλικίας του351 και την

ωρίμανσή του.

Ακόμη, ονομάζει μεγαλοπρέπεια μόνο ενσχέσει με τα χρήματα και τις δαπάνες

και εν σχέσει με το άτομο, την περίσταση και το πράγμα.352 Ο μεγαλοπρεπής

άνθρωπος είναι ελευθέριος353 και δεν επιδεικνύει τον πλούτο του άσκοπα. Αντίθετα,

ο μικροπρεπής είναι αυτός που ελλείπει σε όλα, διστάζει και “κλαίει” τα χρήματα,

καθώς συνεχώς θεωρεί ότι ξοδεύει πολλά354.

Ο Μεγαλόψυχος είναι άξιος μεγάλων πραγμάτων, λειτουργεί με τρόπο που πρέπει

σε τιμές και ατιμίες, είναι καλός άνθρωπος, έχει αρετή, δεν διαφεύγει τον κίνδυνο.355

Επίσης είναι τέλειος από κάθε άποψη, είναι δύσκολο να είναι κανείς,356 έχει αργή

κίνηση, βαριά φωνή και σταθερό λόγο357. Ο κενόδοξος θεωρεί τον εαυτό του άξιο

345 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1390a
346 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1390b
347 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1390b
348 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Δ’, 1120a
349 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Δ’, 1120b
350 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Δ’, 1120b
351 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Δ’, 1121a
352 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Δ’, 1122a
353 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Δ’, 1122b
354 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Δ’, 1123a
355 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Δ’, 1123b
356 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Δ’, 1124a
357 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Δ’, 1125a



Η ηθική του Αριστοτέλη και οι επικοινωνιακές διαστάσεις της σήμερα

43

μεγάλων πραγμάτων, ενώ δεν είναι και ο μικρόψυχος θεωρεί τον εαυτό του άξιο

μικρότερων πραγμάτων, από αυτά που του αξίζουν.358

Επιπρόσθετα οι αρεσιάρηδες είναι αυτοί που επαινούν τα πάντα και δεν

αντιμιλούν σε τίποτα, ενώ οι καβγατζήδες αντιμιλούν σε όλους και δεν τους νοιάζει

να προκαλέσουν λύπη. Ο Αριστοτέλης δεν βρίσκει μία έννοια που να χαρακτηρίζει

την μεσότητα των αρεσιάριδων και των καβγατζίδων και την ταυτίζει με την φιλία.

Ακόμη, στους αρεσιάρηδες, συμπεριλαμβάνονται και όσοι επαινούν με κάποιο

συμφέρον τους οποίους ονομάζει κόλακες,359 οι οποίοι είναι δουλοπρεπείς και

χαμηλού επιπέδου άνθρωποι.360 Οι Καραγκιόζηδες κατά τον Αριστοτέλη είναι

απαίδευτοι, κακόγουστοι, προσπαθούν να κάνουν τον περίγυρό τους με κάθε τρόπο

να γελάσει, χωρίς να λένε αστεία με τρόπο ευπρεπή και αρμόζοντα361. Η Ντροπή για

τον ίδιο, μοιάζει σαν να μην είναι αρετή, καθώς είναι πάθος και όχι έξη,362 καθότι

δεν αποτελεί μία επαναλαμβανόμενη εκούσια πράξη.

Προαίρεση

Κατά τον Αριστοτέλη μία πράξη είναι ακούσια όταν γίνεται κατόπιν επιβολής

βίας ή άγνοιας.363 Αν ο άνθρωπος ενεργεί μη έχοντας συνείδηση τι κάνει, δηλαδή σε

κατάσταση μέθης ή οργής, δεν σφάλλει. Χαρακτηρίζεται ως κακός ο άνθρωπος ο

οποίος αγνοεί τι πρέπει να κάνει, τι να αποφεύγει, τι τον συμφέρει και γίνεται

άδικος.364 Απέναντι από την ακούσια πράξη, βρίσκεται η προαίρεση η οποία είναι η

επιθυμία κατόπιν σκέψης,365 προτίμησης και επιλογής, καθώς το άτομο ενεργεί

εκούσια, είναι δηλαδή κάτι που επιλέγεται και προτιμάται πριν από άλλα.366

Η προαίρεση δεν αποτελεί επιθυμία, θυμό, βούληση ή είδος γνώμης. Η επιθυμία

ή υπάρχει ή όχι και σχετίζεται με το ευχάριστο και το δυσάρεστο,367 η βούληση

σχετίζεται με το τέλος, ενώ η προαίρεση με τα μέσα που οδηγούν στο τέλος368 και η

γνώμη σχετίζεται με το αντικείμενο της βάσης της αλήθειας η οποία διακρίνεται σε

358 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Δ’, 1123b
359 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Δ’, 1126b
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361 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Δ’, 1128a
362 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Δ’, 1128b
363 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Γ’, 1110a
364 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Γ’, 1110b
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368 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Γ’, 1111b
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λανθασμένη ή αληθινή και αποτελεί κριτήριο και για την ποιότητα του χαρακτήρα

μας,369 αντίστοιχα.

Ο Καντ θεωρεί ως αιτία της καλής θέλησης την καθ’ εαυτήν καλή, όπου δεν

γίνεται για να επιτύχει κάτι, ούτε να δημιουργήσει, αλλά ως σκοπό της έχει κάτι

πολύτιμο, όπου είναι εκ βαθέων πιο σημαντικό από οποιαδήποτε ικανοποίηση ροπής

ή και όλων των ροπών μαζί.370

Πολιτική

Ο Αριστοτέλης θεωρεί ότι οι άνθρωποι πειθαρχούν στους νόμους, οι οποίοι είναι

“έργα” της πολιτικής τέχνης, καθώς είναι κοινοί προς όλους και δεν νιώθουν

αισθήματα αδικίας, σε αντίθεση με τα κατώτερης ποιότητας άτομα, τα οποία

συνήθως δεν πειθαρχούν και γι’ αυτούς πρέπει να υπάρχουν τιμωρίες. Τους νόμους,

θεωρεί ο φιλόσοφος, πρέπει να τους πραγματεύεται άνθρωπος έμπειρος προς την

μελέτη και κατανόησή τους371. Επίσης, ο Αριστοτέλης υποστηρίζει ότι την πολιτική

τέχνη την διδάσκουν οι σοφιστές, όμως δεν την ασκούν,372 καθώς χρειάζεται και την

εμπειρία. Οι σοφιστές, υποστηρίζει ο Αριστοτέλης, παρότι την διδάσκουν την

πολιτική τέχνη, δεν γνωρίζουν το αντικείμενο της και την ταυτίζουν λανθασμένα με

την ρητορική ή ως κάτι κατώτερο,373 όπου γίνεται νύξη ότι η ρητορική θεωρείται

ήδη ως κάτι κατώτερο από κάτι άλλο.

Ο Αριστοτέλης πίστευε πως όλα τα πολιτεύματα είναι σωστά, απλά διαφέρουν

μόνο στον βαθμό τελειότητας, δηλαδή άλλα είναι λιγότερο καλά από άλλα374 και

υποστήριζε πως η πολιτική επιστήμη είναι πιο άξια τιμής από την ιατρική.375

Αναφέρει στην συνέχεια τα 3 είδη πολιτεύματος και τις 3 παρεκκλίσεις τους, τις

οποίες δεν τις ονόμαζε κακές, αλλά λιγότερο καλές. Οι οποίες ήταν η Βασιλεία, η

Αριστοκρατία, η Τιμοκρατία και η Τυραννίδα, η Ολιγαρχία και η Δημοκρατία,

αντίστοιχα.376 Η δημοκρατία οριζόταν κατά τον φιλόσοφο ως πολίτες που

369 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Γ’, 1111b
370 Kant, I., Τα θεμέλια της Μεταφυσικής των ηθών, 1984:35
371 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Κ’, 1181b
372 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Κ’, 1180b
373 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Κ’, 1181a
374 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Β’, 1109b
375 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Α’, 1102a
376 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Θ’, 1160b
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μοιράζονται τα αξιώματα με κλήρο και είναι ίσοι μεταξύ τους και τέλος αυτού του

πολιτεύματος είναι η ελευθερία. Η ολιγαρχία όπου η δύναμη των αξιωμάτων γίνεται

με βάση την φορολογήσιμη ιδιοκτησία και τέλος της είναι ο πλούτος. Η αριστοκρατία

όπου οριζόταν ως τα αξιώματα που διανέμονται με βάση την μόρφωση και την

καλλιέργεια, δηλαδή αυτοί που θεωρούνται άριστοι και τέλος της είναι η μόρφωση

και τα πάτρια θέσμια και η μοναρχία, όπου αποτελεί υπερβατή εξουσία σε ένα άτομο

και τέλος της είναι η αυτοφρόνηση και αυτοφύλαξή της.377

Αναλυτικά, ο Βασιλιάς κατά τον Σταγειρίτη φιλόσοφο είχε ως στόχο το

συμφέρον των υπηκόων του, ενώ ο Τύραννος το προσωπικό του συμφέρον.

Θεωρούσε ακόμη την Τυραννίδα ως εκφυλισμό της Βασιλείας, όπου ο κακός

βασιλιάς γίνεται τύραννος.378 Ακόμη, στην Τιμοκρατία την κυριαρχία την έχουν οι

πολλοί, δηλαδή οι φτωχοί. Στην συνέχεια κάνει μία παρομοίωση των πολιτευμάτων

με πρόσωπα για να γίνουν πιο κατανοητά στον αναγνώστη, όπου ταυτίζει την

Βασιλεία με την σχέση του πατέρα προς τους γιους, την Τυραννίδα με τον αφέντη

προς τους δούλους, την Αριστοκρατία με τον άντρα προς την γυναίκα, θεωρώντας

ότι ο άντρας υπερέχει αυτής, την Τιμοκρατία με την σχέση μεταξύ των αδελφών, που

βασίζεται στην ισότητα και την Δημοκρατία, όπου συμβαίνει στα σπίτια που δεν

έχουν αφεντικό ή που ο άρχοντας είναι αδύναμος κι έτσι όλοι είναι ίσοι.379 Επίσης,

στην φιλία μεταξύ άντρα και γυναίκας, βασισμένη στην αρετή, επικρατεί

αριστοκρατικό πολίτευμα, ενώ στην φιλία μεταξύ αδελφών, βασισμένη στην ισότητα

και στην ενάρετη συμπεριφορά, επικρατεί τιμοκρατικό πολίτευμα. Στην τυραννίδα

δεν υπάρχει φιλία, καθώς δεν υπάρχει ανταπόδοση της αγάπης,380 ενώ στην

δημοκρατία οι σχέσεις φιλίας και δικαίου υπάρχουν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό.

Ακόμη, πολλοί θεωρούν ότι “οι ευεργέτες αγαπούν τους αποδέκτες της ευεργεσίας

τους για να εισπράξουν την ευγνωμοσύνη τους, ενώ οι αποδέκτες της ευεργεσίας δεν

νοιάζονται καθόλου για την ανταπόδοση”381.

Δικαιοσύνη

Ο Αριστοτέλης δίνει τον ορισμό του δικαίου ως “όλα αυτά που παράγουν και

377 Αριστοτέλης, Ρητορική Α’, 1366a
378 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Θ’, 1160b
379 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Θ’, 1161a
380 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Θ’, 1161a
381 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Ι’, 1167b
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διαφυλάσσουν την ευδαιμονία και τα μόριά της για την πολιτική κοινωνία”382. Για τον

ίδιο το δίκαιο είναι η νομιμότητα και η ισότητα, δηλαδή το ισομοίρασμα των

πραγμάτων, ενώ το άδικο είναι η παράβαση του νόμου και η ανισότητα.383 Το δίκαιο

το όριζε πάντα ως προς την θέληση του ατόμου που ενήργησε ως προς κάτι άλλο και

όχι ως αποτέλεσμα τύχης. Διότι, όταν το άτομο ενεργεί σύμφωνα με την θέλησή του,

η πράξη του γίνεται γνωρίζοντας εκ των προτέρων σε τι αποβλέπει και όχι ως

αποτέλεσμα σύμπτωσης ή βίας.384 Ο ίδιος τόνιζε ότι είναι προτιμητέο να αδικείται

κανείς από το να αδικεί, καθώς θα το διάλεγε και ο δικαιότερος άνθρωπος, όπως

τόνισε και ο Σωκράτης, που κατά τον ίδιο αποτέλεσε τον δικαιότερο άνθρωπο.385 Το

καλό, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, αντισταθμίζεται κατά τον ίδιο σε σχέση με την

ηλικία, τον τόπο, τον χρόνο και την προσωπική δύναμη.386 Κατά τον Αριστοτέλη

υπάρχουν δύο είδη δικαίου το άγραφο δίκαιο και αυτό που ορίζεται από τους

νόμους.387

Ο Σταγειρίτης φιλόσοφος ταυτίζει την δικαιοσύνη με την φιλία και ως μία τέλεια

και ολόκληρη αρετή,388 ενώ την αδικία ως μία ολόκληρη κακία.389 Το δίκαιο είναι

ένα είδος αναλογίας κατά τον ίδιο, ενώ το άδικο “βιάζει” την αναλογία390. Η

μεσότητα προσωποποιείται με τον δικαστή391, τον οποίο χαρακτηρίζει ως “διχαστή”,

καθώς “διαιρεί κάτι σε δύο ίσα μέρη”392. Οι Πυθαγόρειοι ταύτιζαν το δίκαιο με την

αμοιβαιότητα, δηλαδή την ανταπόδοση ίσων πραγμάτων και υποστήριζαν ότι

“δίκαιο είναι να πάθει κανείς αυτό που έκανε σε κάποιον άλλον”.393 Για τον γιο του

Νικόμαχου, δικαιοσύνη είναι μεσότητα, ενώ η αδικία είναι υπερβολή ή έλλειψη.394

Επίσης, ο φιλόσοφος χώριζε το πολιτικό δίκαιο σε φυσικό και νομικό, όπου το

δεύτερο το πίστευαν οι Σοφιστές395. Ο νόμος συμπεριλαμβάνει την πλειονότητα των

περιπτώσεων, καθώς είναι γενικός και καθολικός, όμως πάντοτε υπάρχει περιθώριο

σφάλματος, σε κάθε συγκεκριμένη υπόθεση.396 Σε αυτήν την τελευταία περίπτωση ο
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νόμος, δηλαδή ο δικαστής, οφείλει να είναι επιεικής, ώστε να διορθώνει το σφάλμα

του, με την έκδοση νέου ψηφίσματος στην βουλή μέσω της εκκλησίας του δήμου,

στην Αθήνα.397

Η άδικη πράξη ορίζεται από τον φιλόσοφο, ως την κακή εθελιμένη πράξη,

δηλαδή την πράξη “εν πλήρει συνειδήσει και δίχως εξαναγκασμό”398 παραβαίνοντας

τον νόμο. Οι νόμοι κατά τον Αριστοτέλη διαχωρίζονται σε μερικούς, όπου αποτελούν

γραπτούς νόμους που ρυθμίζουν την ζωή των πολιτών στην πόλη και σε γενικούς,

όπου αποτελούν άγραφους νόμους που φαίνεται ότι έχουν καθολική αποδοχή. Τους

μερικούς νόμους τους έχει θεσπίσει ο κάθε λαός για τον ίδιο του τον εαυτό (άγραφος

ή γραπτός), ενώ τους γενικούς νόμους δεν τους έχει θεσπίσει κανένας, αλλά

υπάρχουν εκ φύσεως στον κάθε άνθρωπο το αίσθημα του δικαίου και του άδικου.399

Στους άγραφους νόμους αποτελούνται οι πράξεις αρετής, κακίας, ψόγου, επαίνου,

περιφρόνησης, τιμής και δωρεάς.400

Ο Σταγειρίτης φιλόσοφος υποστηρίζει ότι “όλες οι πράξεις των ανθρώπων έχουν

την αρχή τους είτε σε λόγους που βρίσκονται έξω από τους ίδιους είτε σε λόγους που

βρίσκονται μέσα τους,” όπου γίνονται ή από τύχη και ανάγκη ή από συνήθεια και

έντονη επιθυμία που είτε είναι ελεγχόμενες από τη λογική είτε μη ελεγχόμενες από

οργή και πάθος. Επομένως, πράττουμε κατά τον Αριστοτέλη για εφτά λόγους οι

οποίοι είναι η τύχη, η φύση, η βία, η συνήθεια, η λογική, η οργή και η ζωηρή

επιθυμία,401 όπου είτε πράττουμε κατόπιν επιλογής καθότι θεωρούμε κάτι καλό και

ευχάριστο είτε προτιμούμε το λιγότερο κακό από το μεγαλύτερο.402

Κατά τον ίδιο οι άνθρωποι αδικούν διότι πιστεύουν ότι αυτό είναι δυνατό για

τους ίδιους και γιατί ή δεν θα αποκαλυφθούν ή δεν θα τιμωρηθούν ή και αν

τιμωρηθούν θα είναι μικρότερη η βλάβη από το κέρδος που θα έχει προκύψει. Τα

χαρακτηριστικά των ανθρώπων που αδικούν είναι συνήθως οι εύγλωττοι, οι

άνθρωποι της αδιάκοπης δράσης, που έχουν πείρα πολλών δικαστικών αγώνων, που

έχουν πολλούς φίλους, που είναι πλούσιοι και που έχουν φίλους δικαστές.403

Για τις πράξεις που κατηγορείται κάποιος πρέπει να γίνεται φανερό αν ο ίδιος θα

μπορούσε να είχε πράξει κατά τον τρόπο που κατηγορείται, αν είχε η πράξη αυτόπτες

397 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Ε’, 1137b
398 Αριστοτέλης, Ρητορική Α’, 1368b
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402 Αριστοτέλης, Ρητορική Α’, 1369b
403 Αριστοτέλης, Ρητορική Α’, 1372a
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μάρτυρες, αν είναι ικανός να πράξει κατ’ αυτόν τον τρόπο, αν ο ίδιος έχει εχθρούς,404

αν θα μπορούσε να αποκρύψει τις κατηγορίες, αν παρεμπόδισε τη δίκη, αν την

ανέβαλλε, αν εξαγόρασε τους δικαστές και τέλος αν η τιμωρία είναι ή δεν είναι ίση

με το όφελος που επιτυγχάνεται.405

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, οι άνθρωποι κάνουν άδικες πράξεις για το κέρδος

και για τον έπαινο ή από ανάγκη, φυσική παρόρμηση, συνήθεια ή αυτοί που

αντιμετωπίζονται με επιείκεια, οι φτωχοί, οι πλούσιοι ή αυτοί με καλό ή κακό

όνομα.406 Οι άδικες πράξεις συνήθως γίνονται σε βάρος ατόμων που έχουν

αποκτήσει όσα στερείται αυτός που αδικεί ή σε αυτούς που δεν δείχνουν επιφύλαξη,

δεν παίρνουν προφύλαξη, αλλά χαρίζουν εύκολα την εμπιστοσύνη τους, δηλαδή

στους ράθυμους, τους ντροπαλούς, που έχουν αδικηθεί από πολλούς και δεν

προσέφυγαν στα δικαστήρια.407

Επιπρόσθετα αδικούνται οι πρόγονοι ή οι φίλοι του ατόμου που είχαν διάθεση να

κάνουν κακό στον ίδιο πρόγονο ή φίλο του. Ακόμη, αδικούν τους εχθρούς και τους

φίλους, τους άφιλους, αυτούς που δεν είναι ικανοί σε λόγους ή πράξεις και αυτούς

που έχουν κάνει πολλές αδικίες ή τέτοιες που οι ίδιοι υφίστανται.408 Επίσης, αδικούν

αυτούς που τους έκαναν κακό ή θέλουν ή πρόκειται να τους κάνουν κακό, για να

ευχαριστήσουν κάποιο οικείο τους πρόσωπο, αδικούν κάποιον που ο ίδιος αδίκησε

το οικείο τους πρόσωπο και αυτούς που αν τους αδικήσουν μετά θα κάνουν δίκαια

πράγματα.409 Οι άνθρωποι που κλέβουν μικρά αντικείμενα αδικούν για ασήμαντα

πράγματα και συγχωρητέα.410

Ο αδικημένος σημαίνει ότι υφίσταται μια άδικη εκούσια πράξη, εν γνώση αυτού

που αδικεί και αυτός που αδικεί είτε κάνει μια άδικη πράξη ενσχέσει με ένα

πρόσωπο, για παράδειγμα μοιχεύει ή χτυπά την γυναίκα του ή ενσχέσει με μία

ολόκληρη κοινωνική ομάδα, για παράδειγμα αποφεύγει να υπηρετήσει τη

στρατιωτική του θητεία.411 Είδος ρητορείας είναι στην περίπτωση όπου κάποιος

δέχεται την πράξη, όχι τον χαρακτηρισμό αυτής, για παράδειγμα προτιμούν να πουν

ότι πήραν κάτι, όχι όμως ότι το έκλεψαν.412 Κομβικό σημείο στη διαφώτιση του

404 Αριστοτέλης, Ρητορική Α’, 1372a
405 Αριστοτέλης, Ρητορική Α’, 1372a
406 Αριστοτέλης, Ρητορική Α’, 1372b
407 Αριστοτέλης, Ρητορική Α’, 1372b
408 Αριστοτέλης, Ρητορική Α’, 1373a
409 Αριστοτέλης, Ρητορική Α’, 1373a
410 Αριστοτέλης, Ρητορική Α’, 1373a
411 Αριστοτέλης, Ρητορική Α’, 1373b
412 Αριστοτέλης, Ρητορική Α’, 1374a
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θέματος είναι η προαίρεση, η οποία δηλώνει αν η πράξη ήταν κακή ή άδικη και που

αποσκοπούσε η συγκεκριμένη πράξη.

Σε μερικές περιπτώσεις, κατά τον Αριστοτέλη, χρειάζεται επιείκεια,413 δηλαδή

να μη τιμωρούνται με την ίδια τιμωρία σφάλματα, λάθη και άδικες πράξεις, αλλά να

δείχνει κανείς κατανόηση σε ανθρώπινες αδυναμίες και να δίνεται προσοχή όχι στο

μέρος αλλά στο όλον, όχι δηλαδή στην πράξη αλλά στην προαίρεση αυτής, στην

πρόθεσή της. Ένας άνθρωπος θα πρέπει να κρατά στη μνήμη του τα καλά που

δέχτηκε και όχι όσα ο ίδιος έκανε και να έχει υπομονή απέναντι στις αδικίες που του

γίνονται. Ακόμη, θα πρέπει να λύνει τα προβλήματα με διαπραγματεύσεις και όχι με

βίαιες πράξεις και να προτιμά διαιτησία και όχι δικαστήριο, διότι ο διαιτητής έχει

επιείκεια, ενώ ο δικαστής κοιτά τον νόμο.414

Σύμφωνα με τον φιλόσοφο “ένα αδίκημα είναι πιο βαρύ όσο πιο μεγάλη είναι η

αδικία που το προκάλεσε”415 και “οι πιο ασήμαντες δίκαιες πράξεις δεν είναι βέβαια,

οι μεγαλύτερες πράξεις δικαιοσύνης”,416 καθώς μεγαλύτερο είναι το αδίκημα που δεν

αντιμετωπίζεται με ίση τιμωρία.417 Κατά τον ίδιο πρέπει ο δράστης να ορίζει

μεγαλύτερη τιμωρία απ’ ότι όρισε ο αδικημένος, ειδικά σε περιπτώσεις όπου το

αδίκημα είχε προμελετηθεί εν καιρώ πριν, αν αθροίζονται και άλλα αδικήματα, αν

προκαλεί φόβο και όχι οίκτο ή αν διέπραξαν αδίκημα στο δικαστήριο.418 Ακόμη,

μείζον θέμα είναι αν διέπραξε το αδίκημα σε βάρος αυτού που τον ευεργέτησε ή αν

έγινε σε βάρος άγραφου νόμου, διότι αν αδίκησε σε βάρος γραπτού νόμου δείχνει

άνθρωπο που “αδιαφορεί για τις ανησυχητικές συνέπειες και τις προβλεπόμενες ποινές

και ίσως έκανε και άλλα αδικήματα για τα οποία δεν προβλέπονται ποινές”.419

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ

Ο Αριστοτέλης στα Ηθικά Νικομάχεια, φαίνεται αρνητικός ως προς τους

σοφιστές, καθώς σε σχεδόν όλες του τις αναφορές, προοικονομεί ότι ο ρήτορας δεν

413 Αριστοτέλης, Ρητορική Α’, 1374a
414 Αριστοτέλης, Ρητορική Α’, 1374b
415 Αριστοτέλης, Ρητορική Α’, 1374b
416 Λυπουρλής, Ρητορική Α’, 2002:392
417 Αριστοτέλης, Ρητορική Α’, 1374b
418 Αριστοτέλης, Ρητορική Α’, 1375a
419 Αριστοτέλης, Ρητορική Α’, 1375a
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καταλήγει στην απόλυτη ακρίβεια, αλλά σε πιθανολογικούς συλλογισμούς.420 Οι

Σοφιστές υποστήριζαν πως η απόκτηση της ευδαιμονίας είναι δώρο θεού και τύχης421

και υποστηρίζει πως μέλημα των σοφιστών και των ρητόρων είναι τα εγκώμια και οι

έπαινοι και όχι των φιλοσόφων, οι οποίοι ασχολούνται με την ουσία των

πραγμάτων.422

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη ο Πρωταγόρας όταν δίδασκε άφηνε τον μαθητή του

να εκτιμήσει αυτός την αξία αυτών που είχε μάθει και έπαιρνε το αντίστοιχο ποσό

από τον ίδιο, αντιτιθέμενος προς κάποιους οι οποίοι παίρνουν εκ των προτέρων τα

χρήματα και δεν κάνουν τίποτα μετά από αυτά που επαγγέλθηκαν. Ίσως ήθελε να

υπαινιχθεί ο Αριστοτέλης ότι οι Σοφιστές δεν πρέπει να πληρώνονται, γιατί αυτά που

διδάσκουν δεν έχουν αξία. Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι στον χώρο της

φιλοσοφίας πρέπει εκ των προτέρων να συμφωνούν για τα χρήματα, καθώς η

δουλειά του δασκάλου δεν μετριέται με χρήματα και δεν υπάρχει αντίστοιχη

αμοιβή.423

Η πρώτη άσκηση της ρητορικής τέχνης στην Ελλάδα ήταν η δικανική ρητορική,

όπου αποτελούνταν από αποσπάσματα του Ομήρου,424 ο οποίος εθεωρείτο ο

πατέρας της ρητορικής.425 Ο Κόραξ και ο Τισίας ήταν οι πρώτοι συγγραφείς της

ρητορικής, όπου έγραφαν με σκοπό οι λόγοι τους να είναι μέσα πειθούς στα

δικαστήρια.426 Αντικείμενο της ρητορικής αποτελούσε η διάκριση των πλουσίων

στην πολιτική τέχνη.427

Ο Γοργίας από τους Λεοντίνους της Σικελίας ήταν μαθητής του ο Ακραγαντινός

Πώλος, ο Αλκιδάμας και ο Λυκόφρονας. Ο ίδιος δημιούργησε τα Γοργίεια σχήματα,

όπου αποτελούσαν την ομοιοκαταληξία και τον συναισθηματικό λόγο και διαχώρισε

τον πεζό λόγο από την ποίηση. Ο Αριστοτέλης μίλησε για την ψυχρότητα του ύφους

του Γοργία428 ενώ, ο Ιπποκράτης ζήτησε από το Σωκράτη να του συστήσει τον

σοφιστή Πρωταγόρα που είχε πάει στην Αθήνα.429

Ο Σοφιστής Πρωταγόρας μελέτησε τους χρόνους των ρημάτων και των

εγκλίσεων, όπως επίσης και τη γλώσσα και την επιχειρηματολογία και μπορούσε,

420 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Α’, 1094b
421 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Α’, 1099b
422 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Α’, 1102a
423 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Ι’, 1164a
424 Λυπουρλής, Ρητορική Α’, 2002:56
425 Λυπουρλής, Ρητορική Α’, 2002:57
426 Λυπουρλής, Ρητορική Α’, 2002:58
427 Λυπουρλής, Ρητορική Α’, 2002:63
428 Λυπουρλής, Ρητορική Α’, 2002:64
429 Λυπουρλής, Ρητορική Α’, 2002:67
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κατά κοινή ομολογία, να αναδεικνύει σε πιο ισχυρή την πιο αδύνατη άποψη.430 Ο

Ηλείος Ιππίας ασχολήθηκε με ένα εύρος επιστημών όπως την αριθμητική, την

γεωμετρία, την αστρονομία, την ρητορική, την διαλεκτική, την μουσική, την

γλυπτική, την ζωγραφική, την ιστορία και του νόμους της φύσης, ενώ από γενική

ομολογία είχε υψηλό ύφος λόγου. Ακόμη, ο Θρασύμαχος από την Χαλκιδόνα υπήρξε

ρητοροδιδάσκαλος και οι αναφορές του Πλάτωνα τον παρουσιάζουν ως

ριζοσπαστικό για το δίκαιο του ισχυρότερου. Ο ρητοροδιδάσκαλος ασχολήθηκε με

τα πάθη που πρέπει να διεγείρει στους ακροατές ως μέσο πειθούς και με τον αττικό

έντεχνο πεζό λόγο.431 Στην συνέχεια, ο Θεόδωρος από το Βυζάντιο, όπου άλλαξε

την τριμερή δομή του ρητορικού λόγου και ο Θεοδέκτης από τη Φάσηλη Λυκίας

όπου ήταν μαθητής του Ισοκράτη, του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη.432

Η άποψη του Πλάτωνα για του σοφιστές κάθε άλλο παρά θετική ήταν και αυτό

διασαφηνίζεται από την έντονη κριτική που ασκούσε σε αυτούς, καθότι έλεγε ότι ο

άνθρωπος που χρειάζεται την ρητορική είναι αυτός που έχει αποφασίσει να αδικεί,

αν έχει αποφασίσει μόνο να τον αδικούν η τέχνη αυτή είναι ανούσια,433 ενώ ο

δάσκαλός του ο Σωκράτης υποστήριζε ότι η ρητορική δεν προσφέρει αληθινές

γνώσεις, ούτε κάνει τους κατόχους της δικαιότερους.434 Στο βιβλίο του Πλάτων που

τιτλοφορείται Γοργίας, με έναν διάλογο απορητικό και δογματικό, τονίζεται η ηθική

της ρητορικής και οι γνώσεις για την επικοινωνία,435 όπου γράφτηκε στην περίοδο

ωριμότητας του συγγραφέα, που ο ίδιος τόνιζε ότι μόνο ο φιλόσοφος μπορεί να είναι

αληθινός ρήτορας, καθότι γνωρίζει για τι μιλάει, την λογική απόδειξη και την

ανθρώπινη ψυχολογία και ο μόνος τρόπος των ανωτέρω είναι η διαλεκτική.436

Ο Αριστοτέλης στον αντίποδα θεωρούσε την ρητορική ως παραφυάδα της

διαλεκτικής και της ηθικής επιστήμης,437 όπου άπτεται σε θέματα αμφισβητήσεων με

εύκολη σειρά συλλογισμών, που προσεγγίζεται από όλους.438 Τα συστατικά στοιχεία

του ρητορικού λόγου κατά τον ίδιο είναι ο ομιλητής, το θέμα και ο κριτής ή ο

ακροατής,439 όπου κρίνει τη δεινότητα του ρήτορα και όσα πρόκειται να γίνουν ή

430 Λυπουρλής, Ρητορική Α’, 2002:69
431 Λυπουρλής, Ρητορική Α’, 2002:70
432 Λυπουρλής, Ρητορική Α’, 2002:71
433 Λυπουρλής, Ρητορική Α’, 2002:75
434 Λυπουρλής, Ρητορική Α’, 2002:74
435 Λυπουρλής, Ρητορική Α’, 2002:76
436 Λυπουρλής, Ρητορική Α’, 2002:78
437 Λυπουρλής, Ρητορική Α’, 2002:85
438 Λυπουρλής, Ρητορική Α’, 2002:86
439 Λυπουρλής, Ρητορική Α’, 2002:87
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αυτά που έχουν ήδη γίνει440 ή αμφισβητούμενα πράγματα (στην περίπτωση των

δικανικών λόγων) ή πράγματα που άπτονται προς συζήτηση (στην περίπτωση των

συμβουλευτικών λόγων).441 Ακολούθως τα είδη του ρητορικού λόγου, σύμφωνα με

τον φιλόσοφο, είναι ο συμβουλευτικός λόγος, όπου αποτελείται από μελλοντικά

γεγονότα και είτε προτρέπει είτε αποτρέπει, ανάλογα το συμφέρον των ακροατών ή

των ομιλητών,442 ο δικανικός λόγος, που αποτελείται από παρελθοντικά γεγονότα

και ο ρήτορας είτε υπερασπίζεται είτε κατηγορεί, ανάλογα αν θέλει να δείξει το

δίκαιο ή το άδικο443 και ο επιδεικτικός λόγος, όπου αποτελείται από παροντικά

γεγονότα και ο ρήτορας μέσω του επαίνου ή του ψόγου δείχνει το όμορφο ή το

άσχημο.444445 Οι στόχοι των ανωτέρω λόγων είναι συμπληρωματικοί, άλλοτε είναι

το δίκαιο ή το άδικο και άλλοτε το όμορφο ή το άσχημο, ο κάθε λόγος όμως έχει τον

δικό του τελικό στόχο.446 Στόχος του συμβουλευτικού λόγου είναι το ωφέλιμο ή το

βλαβερό, του δικανικού λόγου το δίκαιο ή το άδικο και του επιδεικτικού λόγου

στόχος είναι το όμορφο ή το άσχημο.447 Οι ρήτορες πρέπει εκ των προτέρων και των

τριών λόγων να έχουν προκείμενες προτάσεις για το δυνατό και το αδύνατο.448 Ο

Αριστοτέλης έχει πει για κάθε λόγο από που μπορούν οι ρήτορες να “αντλούν υλικό

για τους αποδεικτικούς συλλογισμούς στους συμβουλευτικούς, τους επιδεικτικούς

και τους δικανικούς τους λόγους”449 καθώς όλοι οι ρήτορες έχουν στόχο κάποιο

αγαθό και επιχειρούν την αύξηση του στόχου τους, μέσω των αποδεικτικών

συλλογισμών.450

Το πιο σημαντικό, κατά τον Αριστοτέλη, στοιχείο του ρητορικού λόγου είναι τα

λογικά επιχειρήματα451 και ακρογωνιαίο λίθο της ρητορικής του αποτελούν οι κοινοί

τόποι, καθώς κατά τον ίδιο ο ρήτορας πρέπει να γνωρίζει τα μέρη της ψυχής για να

διεγείρει τα πάθη452 αλλά και την ηθική επιστήμη, δηλαδή την φρόνηση και την

αρετή.453

440 Αριστοτέλης, Ρητορική Α’, 1358b
441 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’,1391b
442 Λυπουρλής, Ρητορική Α’, 2002:90
443 Λυπουρλής, Ρητορική Α’, 2002:97
444 Λυπουρλής, Ρητορική Α’, 2002:92
445 Αριστοτέλης, Ρητορική Α’, 1358b
446 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1391b
447 Αριστοτέλης, Ρητορική Α’, 1358b
448 Αριστοτέλης, Ρητορική Α’, 1359a
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Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη “η ρητορική τέχνη ως σύστημα έχει να κάνει με τους

τρόπους δημιουργίας πειθούς”454 και εννοεί ένα είδος απόδειξης.455 Ακόμη, η

ρητορική κατά τον ίδιο, είναι χρήσιμη γιατί η αλήθεια και το δίκαιο έχουν εκ φύσεως

μεγαλύτερη δύναμη από τα αντίθετά τους456 και η διάκριση στο αληθινό και το

αληθοφανές προϋποθέτει την ίδια διανοητική ικανότητα. Ορίζει την ρητορική ως την

“ικανότητα να βρίσκουμε στην κάθε επιμέρους περίπτωση τα στοιχεία που μπορούν να

πείσουν”,457 όπου η ίδια εμφανίζεται “με τα ρούχα και τη μάσκα της πολιτικής”,458

καθότι “η ρητορική δεν είναι μόνο τέχνη του λόγου είναι και άσκηση του νου” καθώς

επίσης “υποτάσσεται στη λογική και αντλεί από αυτή τη δύναμή της”.459

Ο Σταγειρίτης φιλόσοφος υποστηρίζει ότι ο ρήτορας δεν πρέπει να κουράζει τον

ακροατή με οικεία του πράγματα,460 αλλά να ακολουθεί συλλογισμούς με αληθινές

προκείμενες, καθώς αναφέρονται σε ανθρώπινες πράξεις που συνήθως έχουν δύο

όψεις.461 Για τον ίδιο, η ρητορική δεν είναι ειδική επιστήμη, αλλά χρειάζεται τις

γνώσεις των άλλων επιστημών.462 Σκοπός του ρήτορα είναι το συμφέρον και τα μέσα

που οδηγούν σ’ αυτό.463 Ο Σωκράτης τόνιζε την σημασία του ακροατηρίου, όπου ο

ομιλητής απευθύνεται, καθώς ο ρήτορας πρέπει να εξετάζει αν οι πράξεις ενός

ανθρώπου είναι άξιες προγόνων ή παλαιότερων πράξεών του.464 Επιπρόσθετα, αν

κάποιος έχει τιμηθεί ή επαινεθεί ο ρήτορας πρέπει να δείξει ότι το άτομο αυτό

ενήργησε σύμφωνα με τις επιλογές του και να δείξει ακόμη και τις συμπτώσεις

παρόμοιων πράξεων ως προσωπικές του επιλογές, προς όφελός του, καθώς ο έπαινος

είναι ο λόγος που κάνει φανερό το μέγεθος της αρετής και ο ρήτορας πρέπει να το

δείχνει ως πράξεις του χαρακτήρα του ατόμου, ενώ το εγκώμιο μιλά για ευγενική

καταγωγή, παιδιά, γονείς κ.ά που κάνει τον λόγο του πιο πειστικό,465 αφού οι

πράξεις δείχνουν τα σταθερά ηθικά χαρακτηριστικά του ατόμου. Κατά τον

Αριστοτέλη, ο έπαινος και οι συμβουλές, όπου αποτελούν τον επιδεικτικό και τον

συμβουλευτικό λόγο αντίστοιχα, έχουν κοινά και το φανερώνει με τα λόγια του

454 Αριστοτέλης, Ρητορική Α’, 1354b
455 Αριστοτέλης, Ρητορική Α’, 1354b
456 Αριστοτέλης, Ρητορική Α’, 1355a
457 Αριστοτέλης, Ρητορική Α’, 1355b
458 Αριστοτέλης, Ρητορική Α’, 1356a
459 Λυπουρλής, Ρητορική Α’, 2002:355
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“όταν θέλεις να επαινέσεις, κοίτα τι θα συμβούλευες και όταν θέλεις να συμβουλέψεις,

κοίτα τι θα επαινούσες”.466

Κατά τον φιλόσοφο ο ρήτορας γίνεται πειστικός με τρία πράγματα, που

αποτελούνται από την φρόνηση, την αρετή και την καλή διάθεση467 καθώς με αυτόν

τον τρόπο εμπνέει εμπιστοσύνη στους ακροατές του468 και έργο του είναι “να

μετατρέπει τις δόξες σε προτάσεις”.469 Επίσης, ο ρήτορας έχει χρέος να γνωρίζει αν

το ακροατήριό του αποτελείται από πλούσιους ή φτωχούς και γενικώς όλες τις

ιδιότητές τους και τα διαθέσιμα υπάρχοντα στοιχεία,470 ώστε να χρησιμοποιεί το

κατάλληλο λεξιλόγιο για να εγείρει τα αντίστοιχα προς το συμφέρον του, πάθη.471

Στην συνέχεια αυτού ο ρήτορας πρέπει να έχει μία επιλογή προτάσεων για ό,τι είναι

πιο πιθανό και πιο χρήσιμο για το συγκεκριμένο θέμα,472 καθότι οι αμόρφωτοι είναι

οι πιο επιδέξιοι και πειστικοί μπροστά στον όχλο, γιατί οι μορφωμένοι μιλούν με

απόλυτο και καθολικό περιεχόμενο, ενώ οι αμόρφωτοι μιλούν για τις εμπειρίες τους,

που είναι κοινές με τον όχλο. Άρα, πρέπει να φτάνουν και οι μορφωμένοι σε ένα

συμπέρασμα λέγοντας προτάσεις αποδεκτές από την κοινή γνώμη.473 Καταληκτικά,

η ενασχόληση με την ρητορική τέχνη, είναι ενασχόληση με το φαίνεσθαι.474475

Σύμφωνα με τον φιλόσοφο τα μέρη του ρητορικού λόγου αποτελούνται από την

έκθεση του θέματος και από την απόδειξή του, ο λόγος που στερείται του ενός

χαρακτηρίζεται από τον ίδιο ως “ανεπίτρεπτος”.476 Το προοίμιο αποτελεί την αρχή

του ρητορικού λόγου,477 ενώ με την αντιπαραβολή, όπου ενδυναμώνονται τα

επιχειρήματα και την επάνοδο, συναντώνται στους συμβουλευτικούς λόγους όταν

υπάρχουν αντίθετες θέσεις.478 Ο Αριστοτέλης τόνιζε ότι “τα προοίμια των

επιδεικτικών λόγων αντλούν το περιεχόμενό τους από έπαινο ή ψόγο (...) ή από

συμβουλή”, καθώς οι επιδεικτικοί ρήτορες αρχίζουν όπως οι δικανικοί, δηλαδή

απευθύνονται στους ακροατές για να αποκτήσουν οικειότητα και να είναι επιεικείς

466 Αριστοτέλης, Ρητορική Α’, 1368a
467 Λυπουρλής, Ρητορική Β’, 2002:11
468 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1378a
469 Λυπουρλής, Ρητορική Β’, 2002:481
470 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1396a
471 Λυπουρλής, Ρητορική Β’, 2002:499
472 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1396a
473 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1396a
474 Αριστοτέλης, Ρητορική Γ’, 1404a
475 Λυπουρλής, Ρητορική Β’, 2002:291
476 Αριστοτέλης, Ρητορική Γ’, 1414a
477 Αριστοτέλης, Ρητορική Γ’, 1414b
478 Αριστοτέλης, Ρητορική Γ’, 1414b
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μαζί τους, για ένα θέμα “παράξενο, δύσκολο ή πολυσυζητημένο”.479 Ο επιδεικτικός

ρήτορας έχει επιτυχημένα αποτελέσματα, όταν ο ίδιος έκανε μια πράξη πρώτος, αν

του αποδόθηκαν τιμές και όταν κάνει μια σύγκριση με γνωστά προς το ακροατήριο

πρόσωπα και δείξει ότι έκανε κάτι καλύτερο από τα συγκεκριμένα αξιόλογα

πρόσωπα.480

Ακόμη, στα προοίμια των δικανικών λόγων, όπως στα δράματα και στα έπη,

δίνεται μια “πρόγευση” του θέματος, ώστε οι ακροατές να γνωρίζουν τι θα

ακολουθήσει και “ο νους τους να μην μένει μετέωρος γιατί το αόριστο

παραπλανάει482”, καθώς αποτελεί και την λειτουργία του προοιμίου. Ο Αριστοτέλης

λέει χαρακτηριστικά “όλες οι άλλες μορφές προοιμίου που χρησιμοποιούν οι ρήτορες

δεν είναι παρά θεραπευτικά μέσα (...) και έχουν να κάνουν με τον ομιλητή, με τον

ακροατή, με το θέμα, με τον αντίδικο”483 και χρησιμοποιούν φράσεις, ώστε να

κάνουν τους ακροατές να τους προσέξουν.484 Η προσοχή των ακροατών χαρίζεται σε

ό,τι τους ενδιαφέρει προσωπικά ή είναι άξιο θαυμασμού ή ευχάριστο και δεν

προσέχουν όταν κάτι είναι ασήμαντο ή δεν τους αφορά ή είναι δυσάρεστο.485 Ο

ρήτορας χρησιμοποιεί τα παραπάνω προς όφελός του, όταν θέλει να τον προσέχει το

ακροατήριο ή όταν θέλει να πει κάτι ενδεχομένως για να το κάνει να φανεί

μικρότερο και να μην γίνει κακόηχο στο ακροατήριο. Ο φιλόσοφος υποστηρίζει ότι η

διήγηση ανήκει μόνον στον δικανικό λόγο και ο επίλογος μόνο σε μακρύ λόγο, όχι

σε βραχύ.

Η ανασκευή μιας κατηγορίας, κατά τον ίδιο, επιτυγχάνεται με την

χρησιμοποίηση των επιχειρημάτων, όπου θα επιτύχει την απαλλαγή από τα ενάντια ή

με την υποστήριξη ότι τα ενάντια “είναι ανύπαρκτα, μη επιζήμια, δεν έχουν τις

διαστάσεις που τους αποδίδονται, δεν είναι αντίθετα με το δίκαιο, μη επονείδιστα και

μη σημαντικά”.486 Άλλος τρόπος αμφισβήτησης των επιχειρημάτων κατά τον ίδιο

είναι το “αντιστάθμισμα” της αδικίας που έκανε, για παράδειγμα μπορεί να

προκάλεσε μία δυσάρεστη βλάβη, αλλά να είναι έντιμη και ωφέλιμη ή ότι αυτό που

έκανε έγινε “από λάθος, ατυχία ή εξαναγκασμό” ή “να φέρνει ως αντιστάθμισμα τον

479 Αριστοτέλης, Ρητορική Γ’, 1415a
480 Αριστοτέλης, Ρητορική Α’, 1368a
482 Αριστοτέλης, Ρητορική Γ’, 1415a
483 Αριστοτέλης, Ρητορική Γ’, 1415a
484 Αριστοτέλης, Ρητορική Γ’, 1415b
485 Αριστοτέλης, Ρητορική Γ’, 1415b
486 Αριστοτέλης, Ρητορική Γ’, 1416a
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λόγο της πράξης του”.487 Επιπλέον, ο ρήτορας πρέπει να λαμβάνει υπόψιν του ότι

μπορεί να έχουν εμπλακεί κι άλλοι ή αν κάποιος κατηγορήθηκε με τον ίδιο τρόπο και

για τον ίδιο λόγο, άνευ απόδειξης ή να αποδίδει μία κατηγορία και ο ίδιος ή αν για

μία ίδια αδικία έχει στο παρελθόν δοθεί οποιαδήποτε ποινή, συμφέρουσα για τον

ίδιο.488 Ακόμη, μέλημα του ρήτορα είναι να θέτει την κατηγορία ως συκοφαντική

και θα πρέπει να προσάγουν αποδεικτικά στοιχεία ή οι δεινοί κάτοχοι της ρητορικής

και οι πιο αδίστακτοι στο να διαπράξουν αδικία ξεκινούν με μακρύ έπαινο για κάτι

ασήμαντο και μετέπειτα ψέγουν σύντομα κάτι σημαντικό.489 Επιπρόσθετα, ο

κατήγορος μπορεί να μειώνει μία πράξη γινόμενη για πολλούς λόγους δίνοντας μία

χείριστη ερμηνεία, ενώ προς ανασκευή της οδηγείται στην καλύτερη ερμηνεία.

Η διήγηση στους επιδεικτικούς λόγους είναι χωρισμένη σε μέρη και όχι συνεχής

και έχει δύο επιμέρους στοιχεία λόγου, το ένα εκ των οποίων είναι ότι δεν έχει σχέση

με την τέχνη του ρήτορα, καθώς ο ίδιος δεν είναι υπεύθυνος για την πράξη που

διηγείται και το δεύτερο ότι εξαρτάται από την ρητορική τέχνη, καθώς αποδεικνύει

ότι έγινε, με ποιότητα και ποσότητα.490

Σύμφωνα με τον φιλόσοφο “’ένας λόγος διορθωμένος (...) είναι απλούστερος”,

ενώ αλλιώς είναι περίπλοκος. Κατά τον ίδιο, ο ρήτορας δεν πρέπει να υπενθυμίζει τις

καλές πράξεις κάποιου εάν αυτές είναι γνωστές. Στην διήγηση χρειάζεται το σωστό

μέτρο και ο ρήτορας να πει όσα χρειάζεται με σκοπό την πειθώ του ακροατηρίου.491

Επίσης, η διήγηση πρέπει να κάνει “φανερή την δική του αρετή” ή την κακία του

άλλου ή “όσα είναι ευχάριστα στους δικαστές”.492 Επιπρόσθετα, πρέπει να αποδίδει

χαρακτήρες, δηλαδή να “δηλώνει την επιλογή και προτίμηση του ατόμου”, να

περιγράφει τις εκδηλώσεις των ιδιαίτερων γνωρισμάτων των χαρακτήρων και να

ξεκινά ο ρήτορας από την αρετή του φρόνιμου ανθρώπου και όχι με την “ψυχρή

λογική” και φρόνηση.493 Ακόμη, να χρησιμοποιούνται εκφράσεις που δηλώνουν

πάθη494 και να παρουσιάζει ο ρήτορας τον εαυτό του και τον αντίδικό του με

συγκεκριμένο χαρακτήρα, χωρίς όμως να γίνεται αντιληπτός.495 Όταν ο ρήτορας δεν

487 Αριστοτέλης, Ρητορική Γ’, 1416a
488 Αριστοτέλης, Ρητορική Γ’, 1416a
489 Αριστοτέλης, Ρητορική Γ’, 1416b
490 Αριστοτέλης, Ρητορική Γ’, 1416b
491 Αριστοτέλης, Ρητορική Γ’, 1416b
492 Αριστοτέλης, Ρητορική Γ’, 1417a
493 Αριστοτέλης, Ρητορική Γ’, 1417a
494 Αριστοτέλης, Ρητορική Γ’, 1417a
495 Αριστοτέλης, Ρητορική Γ’, 1417b
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πετυχαίνει την πειθώ πρέπει να λέει στους ακροατές ότι θα πει την αιτία και “θα

διευθετήσει τα πράγματα με τον τρόπο που θέλουν οι ακροατές”.496

Στους επιδεικτικούς λόγους ο ρήτορας με στόχο να πείθει, μεγεθύνει τις πράξεις

με το επιχείρημα ότι είναι όμορφες και ωφέλιμες.497 Με γνωμικά εκφράζεται στην

διήγηση και στο αποδεικτικό μέρος ο χαρακτήρας.498 Σύμφωνα με τον φιλόσοφο, η

ανασκευή των επιχειρημάτων του αντιπάλου αποτελεί αποδεικτικό μέρος και όχι

ξεχωριστό είδος. Ο ρήτορας που ξενικά πρώτος να μιλά, κατά τον ίδιο, εκθέτει

πρώτα τα δικά του αποδεικτικά επιχειρήματα κι έπειτα απαντά στα αντίπαλα

επιχειρήματα. Εξαίρεση του ανωτέρου αποτελεί αν τα αντίπαλα επιχειρήματα είναι

“πολλά και ποικίλα” και αρχίζει πρώτα με αυτά, ενώ ο ρήτορας που μιλά δεύτερος

πρώτα απαντά στα αντίπαλα επιχειρήματα με αντίθετους συλλογισμούς, ειδικά αν

“βρήκαν μεγάλη επιδοκιμασία”, διότι το ακροατήριο θα είναι εκ των προτέρων

αρνητικά φορτισμένο προς τον ίδιο.499

Προς παρουσίαση του χαρακτήρα, ο ρήτορας αν μιλήσει για τον εαυτό του “κινεί

φθόνο” και μπορεί να θεωρηθεί “πληκτική πολυλογία” ή να “ξεσηκώσουν

αντιλογίας”, ενώ αν μιλήσει για κάποιον άλλον μπορεί να θεωρηθεί “δυσφήμιση” ή

“χωριατιά”, οπότε είναι προτιμητέο κατά τον ίδιο, να βάζει κάποιον άλλον να τα

λέει εξ ονόματός του ή άλλων, σύμφωνα με το συμφέρον του.500

Ρητορική και διαλεκτική

Κατά τον Αριστοτέλη “η ρητορική είναι κάτι σαν παραφυάδα της διαλεκτικής και

της ηθικής επιστήμης που σωστό είναι να τη λένε πολιτική επιστήμη”.501 Σύμφωνα με

τον φιλόσοφο υπάρχουν ορισμένα κοινά στοιχεία μεταξύ ρητορικής και διαλεκτικής

τα οποία είναι δύο ότι πρώτον ξεκινούν από γενικούς προβληματισμούς και γενικά

αποδεκτές γνώμες και δεύτερον επιχειρηματολογούν επιστημονικά. Κατά το πρώτο

κοινό στοιχείο υπερασπίζει την ταύτισή του καθώς είναι κτήμα όλων των ανθρώπων

γνωσιολογικά και δεν είναι περιεχόμενο μιας συγκεκριμένης ειδικής επιστήμης,

καθώς χρησιμοποιείται ή από τύχη ή μέσω μιας ικανότητας που αποκτήθηκε μέσω

496 Αριστοτέλης, Ρητορική Γ’, 1417b
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άσκησης . Συμπεραίνει ότι η ρητορική είναι το έργο μιας τέχνης.502 Η ρητορική,

κατά τον ίδιο, έχει κοινά στοιχεία με τη διαλεκτική, καθώς θέλει να αποδεικνύει και

με τους σοφιστικούς λόγους επειδή ελέγχει και αναιρεί.503

Οι διαφορές τους εντοπίζονται σε τρεις άξονες, κατά τον ίδιο, πρώτον ότι στη

διαλεκτική γίνονται ερωτήσεις και απαντήσεις, ενώ στη ρητορική υπάρχει συνεχής

λόγος. Δεύτερον, μόνο στον ρητορικό λόγο υπάρχει προοίμιο, διήγηση και επίλογος

και τρίτον στη διαλεκτική χρειάζονται μόνο λογικά επιχειρήματα, ενώ η ρητορεία

χρειάζεται την πειθώ που επιτυγχάνεται μέσω του χαρακτήρα του ομιλητή και της

ψυχικής διάθεσης του ακροατή.

Ο Πλάτων αντιτίθεται στην άποψη του μαθητή του, θεωρώντας ότι η ρητορική

δεν είναι τέχνη, αλλά είναι εμπειρία, καθώς αποκτιέται με την συμβολή του χρόνου

και της άσκησης, είναι άλογον πράγμα κατά τον ίδιο όπου δεν δίνει λογικές

εξηγήσεις. Ενώ ο μαθητής του υποστήριζε ότι η τέχνη είναι η ικανότητα να κάνει ή

να επινοεί κανείς, δηλαδή να κατασκευάζει κάτι, όπου αυτή η ικανότητα είναι

απόλυτα συνδεδεμένη με τη νόηση και με τη λογική. Ευλόγως καταλήγει ότι η

ρητορική είναι τέχνη.504

Κατά τον Σταγειρίτη φιλόσοφο, μόνο η διαλεκτική και η ρητορική ασχολούνται

με αντίθετα μεταξύ τους πράγματα. Καθώς, αν κάποιος άλλος επιχειρηματολογεί

αντίθετα με το σωστό και το δίκαιο, γίνεται μέσω των ανωτέρω να ανατραπούν τα

επιχειρήματά του.505 Ορίζοντας τον ρήτορα ο Αριστοτέλης διευκρινίζει ότι είναι

αυτός που ξεκινά από την επιστημονική του σκέψη, αλλά και αυτός που επιλέγει

κάποιο είδος συλλογισμού και επιχειρημάτων. Ενώ, ορίζοντας τον διαλεκτικό τονίζει

ότι είναι αυτός που έχει γενικά την ικανότητα του συλλογίζεστε.506

Θεωρεί ότι η ρητορική δεν ασχολείται με συγκεκριμένα θέματα, αλλά την

παρομοιάζει με την διαλεκτική, όπου έχει ένα εύρος θεμάτων και γι’ αυτό είναι

χρήσιμη. Σκοπός της ρητορικής δεν είναι να πείσει, αλλά να διακρίνει τα μέσα

πειθούς σε κάθε περίπτωση και να επισημάνει το πραγματικά πειστικό αλλά και το

φαινομενικά πειστικό,507 ενώ σκοπός της διαλεκτικής είναι να επισημάνει τον

πραγματικό αλλά και τον φαινομενικό συλλογισμό. Θέτοντας την θεματολογία της

ρητορικής διευκρινίζει ότι δεν ασχολείται με ατομικές περιπτώσεις καθότι είναι

502 Αριστοτέλης, Ρητορική Α’, 1354a
503 Λυπουρλής, Ρητορική Α’, 2002:366
504 Λυπουρλής, Ρητορική Α’, 2002:357
505 Αριστοτέλης, Ρητορική Α’, 1355a
506 Αριστοτέλης, Ρητορική Α’, 1355b
507 Αριστοτέλης, Ρητορική Α’, 1355b
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απειράριθμες και δεν αποτελούν αντικείμενο επιστήμης, αλλά ασχολείται με το τι

είναι πειστικό σε άτομα με το ίδιο είδος ιδιοσυγκρασίας και σε θέματα που άπτονται

συζήτησης, καθώς έχουν δύο όψεις διαφορετικές.508 Ενώ, η θεματολογία της

διαλεκτικής έγκειται σε θέματα που χρειάζονται λογική επεξεργασία.509

Πειθώ
Σημαντικό, κατά τον Αριστοτέλη, για την πειθώ είναι πώς ο ομιλητής θα

παρουσιάσει τον εαυτό του με κάποιες συγκεκριμένες ιδιότητες και πώς θα φέρει το

ακροατήριό του σε μία συγκεκριμένη ψυχική κατάσταση.510

Υπάρχουν, κατά τον ίδιο, τρεις τρόποι πειθούς, όπου ο πρώτος είναι ο

χαρακτήρας του ρήτορα, όπου επιτυγχάνεται με το να κάνει τον λόγο του αξιόπιστο

διότι στους “έντιμους ανθρώπους χαρίζουμε την εμπιστοσύνη μας”. Κάποιοι, όμως

συγγραφείς λένε ότι η εντιμότητα του ρήτορα δεν αποτελεί στοιχείο της ρητορικής

τέχνης, γιατί λένε ότι δεν είναι μέσο να πεισθεί ο ακροατής.

Ο δεύτερος τρόπος επιτυγχάνεται μέσω των παθών που κυριεύει στους ακροατές

ώστε να πείθει ο ρήτορας, “γιατί δεν παίρνουμε τις ίδιες αποφάσεις λυπημένοι ή

χαρούμενοι, κυριευμένοι από αγάπη ή από μίσος” και ο τρίτος τρόπος επιτυγχάνεται

μέσω των ακροατών όπου πείθονται από τον ίδιο τον λόγο, όταν δείξουμε την

αλήθεια ή την αληθοφάνεια και με τα αποδεικτικά ή φαινομενικά αποδεικτικά

επιχειρήματα που περιέχει ο ίδιος. Επομένως, ικανός είναι αυτός που μπορεί να κάνει

συλλογισμούς και να μελετάει τους χαρακτήρες, τις αρετές και τα πάθη.511

Κατά τον ίδιο, μέλημα του συμβουλευτικού ρήτορα, ώστε να πείσει και να δώσει

σωστές συμβουλές, είναι η κατοχή όλων των μορφών διακυβέρνησης και η διάκριση

των χαρακτηριστικών των θεσμών και τα συμφέροντα αυτών, καθώς οι άνθρωποι

πείθονται με το “συμφέρον που σώζει το πολίτευμα”. 512

Μέλημα αυτών με άσχημες υποθέσεις, σύμφωνα με τον φιλόσοφο, είναι να

“χρονοτριβούν οπουδήποτε αλλού παρά στην ίδια την υπόθεση”. Στους επιδεικτικούς

ρόλους η βαρύτητα στον ρόλο του ρήτορα είναι ο έπαινος προς τον ίδιο ή τη γενιά

508 Αριστοτέλης, Ρητορική Α’, 1357a
509 Αριστοτέλης, Ρητορική Α’, 1356b
510 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1377b
511 Αριστοτέλης, Ρητορική Α’, 1356a
512 Αριστοτέλης, Ρητορική Α’, 1365b
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του ή την συμπεριφορά του ή για άλλο λόγο,513 ενώ τα συντακτικά λάθη στην χρήση

της γλώσσας, αποτελούν για τον φιλόσοφο βαρβαρισμό.514 Τέλος, όπως τονίζει ο

ίδιος “τους πειστικούς λόγους τους χρησιμοποιούμε αποβλέποντας σε κάποια κρίση”,

δηλαδή στην προτροπή ή στην αποτροπή κάποιου πράγματος.515

Ηθοποιία

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη ο ρήτορας δεν αρκεί μόνο να κατέχει αυτά που

πρέπει να πει, αλλά να τα πει και με τον τρόπο που πρέπει516 και αυτόν τον τρόπο

τον ονόμαζε ηθοποιία, όπου άργησε να εμφανιστεί στην τραγική και ραψωδική

ποίηση. Η ηθοποιία είναι ο τρόπος που ο ρήτορας πρέπει να χρησιμοποιεί τη φωνή

του, για να εκφράσει το κάθε επιμέρους πάθος μέσω της χρήσης των τόνων και των

ρυθμών, ώστε να είναι καλύτερος στους δραματικούς και πολιτικούς αγώνες.517

Αποτελεί επιτακτική ανάγκη του Αριστοτέλη το ενδιαφέρον προς την ηθοποιία,518 η

οποία στο θέατρο δεν έχει τεχνικούς κανόνες, σε αντίθεση με την ρητορική όπου

προϋποθέτει τέχνη η σωστή χρήση του λόγου. “Οι γραπτοί λόγοι επιδρούν πιο πολύ

με τη γλωσσική τους μορφή παρά με το νοηματικό τους περιεχόμενο” και αναφέρει

χαρακτηριστικά για τον “ποιητικό τρόπο του λέγειν” όπως και στην περίπτωση της

ποίησης.519 Διαχωρίζοντας τα εκφραστικά μέσα του πεζού λόγου, όπου οι λέξεις

χρησιμοποιούνται με τη συνηθισμένη σημασία τους και είναι χρήσιμα στον ποιητή

τα συνώνυμα, από τον σοφιστή που είναι χρήσιμα το ομώνυμα, δηλαδή τα

ουσιαστικά και τα επίθετα.520 Αναφέρεται ακόμη και στους “αμόρφωτους και

ακαλλιέργητους ανθρώπους” όπου θαυμάζουν τον τρόπο ομιλίας των ρητόρων.521 Ο

Δημοκράτης παρομοίασε τους ρήτορες με τις παραμάνες που τρώνε την μπουκιά και

αλείφουν τα χείλη των παιδιών με σάλιο.522

Η ηθοποιία βασίζεται στην αρετή του λόγου, όπου πρέπει να είναι σαφής και όχι

ακατανόητη. Πρέπει και σε αυτήν την περίπτωση να τηρείται το μέτρο και οι λέξεις

513 Αριστοτέλης, Ρητορική Γ’, 1415b
514 Λυπουρλής, Ρητορική Γ’, 2004:537
515 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1391b
516 Αριστοτέλης, Ρητορική Γ’, 1404a
517 Αριστοτέλης, Ρητορική Γ’, 1404a
518 Αριστοτέλης, Ρητορική Γ’, 1404a
519 Αριστοτέλης, Ρητορική Γ’, 1404a
520 Αριστοτέλης, Ρητορική Γ’, 1404b
521 Αριστοτέλης, Ρητορική Γ’, 1404a
522 Αριστοτέλης, Ρητορική Γ’, 1407a



Η ηθική του Αριστοτέλη και οι επικοινωνιακές διαστάσεις της σήμερα

61

να μην είναι μόνο κομψές, αλλά να χρησιμοποιούνται κυριολεκτικά, με τις συνήθεις

χρήσεις τους. Σε αυτό το πλαίσιο είναι αναγκαίο σε αντίθεση με τον έμμετρο λόγο

της ποίησης, ο λόγος τους να έχει και μία “ξενότροπη χροιά, γιατί οι άνθρωποι

θαυμάζουν το “απομακρυσμένο”, και ό,τι κινεί τον θαυμασμό τους είναι

ευχάριστο”.523

Σκοπός του ρήτορα είναι να φαίνεται ο λόγος του φυσικός και πειστικός και όχι

επιτηδευμένος και παράλληλα το ακροατήριο να μην αισθάνεται ότι θα τους

ξεγελάσει ή θα τους παγιδεύσει, καθότι έτσι θα είναι επιφυλακτικοί και δύσπιστοι

απέναντί του. Ο πρώτος φιλόσοφος που δίδαξε τον τρόπο ομιλίας ήταν ο

Ευριπίδης.524 Ακόμη, θα πρέπει να υπάρχει μία συγγένεια των φθόγγων σε συλλαβές

και λέξεις, ώστε να ηχούν ευχάριστα.525

Η μεταφορά αποτελεί ένας είδος αινίγματος, για τον φιλόσοφο, όπου αντλούνται

από κάτι όμορφο στον ήχο ή στο νόημά του. Επιτυγχάνεται μέσω της κατάλληλης

χρησιμοποίησης των λέξεων,526 επί παραδείγματι κάποιος μπορεί να είναι

μητροκτόνος ή εκδικητής του πατέρα του, όπως αναφέρει ή μέσω της χρήσης

υποκοριστικών, όπου μειώνει την αξία του καλού ή του κακού.527 Οι ανάρμοστες

μεταφορές είναι στην πλειονότητά τους αυτές που είναι αστείες ή υπερβολικά

μεγαλόπρεπες και τραγικές.528 Η παρομοίωση που έχει χαρακτήρα ποιητικό529

αποτελεί μεταφορά χρησιμοποιούμενη και στον πεζό λόγο σπάνια.530

Η ψυχρότητα του ύφους έχει τέσσερις αιτίες, οι οποίες είναι οι σύνθετες λέξεις, η

χρησιμοποίηση σπάνιων και παράξενων λέξεων, οι προσδιορισμοί με μεγάλο μήκος.531

Κατά τον ίδιο, οι προσδιορισμοί πρέπει να λειτουργούν ως “καρυκεύματα” και όχι

ως “κύριο φαγητό”.532 Το ύφος κατά τον Αριστοτέλη αφορά πέντε πράγματα, τα

συνδετικά μόρια, η μεγαλύτερη σαφήνεια μέσω της χρησιμοποίησης των ειδικών

λέξεων κάθε φορά, η μη χρησιμοποίηση διφορούμενων λέξεων,533 η διάκριση των

523 Αριστοτέλης, Ρητορική Γ’, 1404b
524 Αριστοτέλης, Ρητορική Γ’, 1404b
525 Αριστοτέλης, Ρητορική Γ’, 1405a
526 Αριστοτέλης, Ρητορική Γ’, 1405b
527 Αριστοτέλης, Ρητορική Γ’, 1405b
528 Αριστοτέλης, Ρητορική Γ’, 1406a
529 Αριστοτέλης, Ρητορική Γ’, 1406b
530 Αριστοτέλης, Ρητορική Γ’, 1406b
531 Αριστοτέλης, Ρητορική Γ’, 1406a
532 Αριστοτέλης, Ρητορική Γ’, 1406a
533 Αριστοτέλης, Ρητορική Γ’, 1407a
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ουσιαστικών στα τρία γένη, όπως έκανε ο Πρωταγόρας534 και η ορθή δήλωση των

πολλών, των ολίγων και του ενός.535

Κατά τον Αριστοτέλη η μέγιστη σημασία του ύφους στον λόγο του ρήτορα είναι

μείζονος σημασίας, όπου πρέπει να είναι το πρέπον και να εκφράζει τα πάθη και τους

χαρακτήρες σύμφωνα με το συγκεκριμένο επί συζήτηση θέμα, δηλαδή αν κάποια

υπόθεση είναι σπουδαία ο ρήτορας δεν πρέπει να μιλά με “πρόχειρους

αυτοσχεδιασμούς” και αντιστρόφως αν το θέμα είναι ασήμαντο δεν πρέπει να μιλά με

“σοβαρότητα και επισημότητα”. Με τον παραπάνω τρόπο επιτυγχάνεται η πειθώς,

καθώς το ακροατήριο παρασύρεται, γιατί σύμφωνα με τον ίδιο “όλοι οι άνθρωποι

αισθάνονται ίδια κάτω από τις ίδιες συνθήκες”.536 Επομένως, όταν ο ομιλητής,

χρησιμοποιώντας το κατάλληλο λεξιλόγιο, φαίνεται να κυριαρχείται από κάποιο

συγκεκριμένο πάθος το ίδιο διαπερνάται και στο ακροατήριο γιατί όπως λέει “οι

ρήτορες συνταράζουν τους ακροατές τους απλώς θορυβώντας” και “δεν γίνεται να πει

τα ίδια πράγματα, ούτε και με τον ίδιο τρόπο, ένας αγροίκος και ένας καλλιεργημένος

άνθρωπος”.537 Ο λόγος που κυριεύεται από κάποιο πάθος έχει σύνθετες λέξεις,

πολυάριθμους προσδιορισμούς και ασυνήθιστες λέξεις. Έναν ακόμη τρόπο πειθούς

αποτελεί και η επίπληξη στον εαυτό του, καθώς δείχνει άνθρωπο με συναίσθηση και

δεν φαίνεται ότι προσποιείται.538 Το μεγαλόπρεπο ύφος επιτυγχάνεται, κατά τον ίδιο,

μέσω του περιγραφικού ορισμού μιας λέξης ή την χρησιμοποίηση μεταφορών,

προσδιορισμών, συνδετικών μορίων και του πληθυντικού αριθμού αντί του ενικού.539

Πεζός λόγος

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη ο πεζός λόγος δεν πρέπει να είναι ούτε έμμετρος,

όπως η ποίηση, ούτε άρρυθμος, καθώς το ακροατήριο με αυτόν τον τρόπο

επικεντρώνεται στην εξέλιξη του ρυθμού και χάνεται η πειστικότητα του λόγου.540

Ο πεζός λόγος δεν πρέπει επίσης να προκαλεί την αίσθηση του απείρου, διότι

προκαλούνται δυσάρεστα συναισθήματα, αλλά να έχει μέρη και ρυθμό.

534 Αριστοτέλης, Ρητορική Γ’, 1407b
535 Αριστοτέλης, Ρητορική Γ’, 1407b
536 Αριστοτέλης, Ρητορική Γ’, 1408a
537 Αριστοτέλης, Ρητορική Γ’, 1408a
538 Αριστοτέλης, Ρητορική Γ’, 1408b
539 Αριστοτέλης, Ρητορική Γ’, 1407b
540 Αριστοτέλης, Ρητορική Γ’, 1408b
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Κατά τον ίδιο ο ηρωικός ρυθμός έχει σοβαρότητα και επισημότητα, δεν είναι

καθημερινός λόγος όμως, ενώ ο τροχαίος έχει ελαφρύ και γρήγορο ρυθμό.541 Ο

παιάνας δεν έχει μέτρο και τα δύο είδη αντίθετα μεταξύ τους542 είναι ο συνεχής, που

είναι παλαιό είδος543 και σταματά μόνο όταν ολοκληρωθεί, γι’ αυτό το λόγο

προκαλεί δυσάρεστο συναίσθημα στο ακροατήριο, καθώς δίνει την εντύπωση του

συνεχές ύφους και η “περιπλεγμένη” όπου αποτελείται από περιόδους, με αρχή και

τέλος, όπου προκαλεί ευχάριστα συναισθήματα στο ακροατήριο και λόγω της

οργάνωσής του, ο ακροατής μπορεί εύκολα να τον κατανοήσει και να τον

συγκρατήσει στην μνήμη του, μέσω της παρακολούθησης του συνόλου του λόγου.544

Σύμφωνα με τον φιλόσοφο, γι’ αυτό το λόγο και οι άνθρωποι μπορούν εύκολα να

συγκρατήσουν τους στίχους και όχι τον πεζό λόγο. Μία περίοδος, όπου δεν πρέπει να

έχει ούτε μικρός αλλά ούτε μεγάλο μήκος, μπορεί να είναι μοιρασμένη είτε σε κώλα,

δηλαδή ενότητες νοηματικά ολοκληρωμένες είτε να είναι μοιρασμένη απλά, δηλαδή

να είναι μονόκωλη περίοδος.545 Παρίσωση ορίζεται από τον Αριστοτέλη ως την

ισότητα στα κώλα ως προς το μήκος τους, δηλαδή των αριθμό των συλλαβών, ενώ

παρομοίωση όταν τα δύο κώλα έχουν το τέλος τους ίδιος ως προς τον ήχο.546

Η “μάθησιν” κατά τον Αριστοτέλη αναφέρεται για τις λέξεις που μάς χαρίζουν

γνώση και μας είναι εξαιρετικά ευχάριστες, το οποίο επιτυγχάνεται με την μεταφορά

και την παρομοίωση.547 Η τελευταία δεν μας λέει τον ορισμό κάποιου πράγματος,

αλλά με τι μοιάζει καθώς όπως λέει “αφήνει ανικανοποίητη την ψυχή του

ακροατή”548 και είναι πετυχημένη μόνον όταν υπάρχει μεταφορά.549

Καινούργια γνώση αποκτάται εύκολα με τα ενθυμήματα, όπου κατανοούνται

εύκολα τη στιγμή που λέγονται ή με λίγη καθυστέρηση. Τα επιτυχημένα ενθυμήματα

ως προς το ύφος είναι είτε αντιθετικά ως προς την μορφή είτε μεταφορικά ως προς

τις λέξεις550 και οι πιο προσφιλείς είναι οι βασισμένες στην αναλογία.551 Γνώρισμα

του εύστοχου μυαλού στην φιλοσοφία, αποτελεί η μεταφορά που δεν είναι φανερή

αμέσως η σχέση της με το θέμα, καθώς κατά τον ίδιο “οι περισσότερες από τις

541 Αριστοτέλης, Ρητορική Γ’, 1408b
542 Αριστοτέλης, Ρητορική Γ’, 1409a
543 Αριστοτέλης, Ρητορική Γ’, 1409a
544 Αριστοτέλης, Ρητορική Γ’, 1409a
545 Αριστοτέλης, Ρητορική Γ’, 1409b
546 Αριστοτέλης, Ρητορική Γ’, 1410a
547 Αριστοτέλης, Ρητορική Γ’, 1410a
548 Λυπουρλής, Ρητορική Γ’, 2002:546
549 Αριστοτέλης, Ρητορική Γ’, 1413a
550 Αριστοτέλης, Ρητορική Γ’, 1410a
551 Αριστοτέλης, Ρητορική Γ’, 1411a
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ευφυείς και κομψές εκφράσεις γίνονται μέσω της μεταφοράς” και κριτήριο της νέας

γνώσης στον ακροατή αποτελεί η αλλαγή εκ των υστέρων των πραγμάτων που

περίμενε εκ των προτέρων να ακούσει στον λόγο του ρήτορα.552 Ο λόγος του γίνεται

μεταφορικός με “ευχάριστα, έξυπνα και καλοδιατυπωμένα αινίγματα” που

μεταδίδουν την γνώση, ενώ τα λογοπαίγνια ξαφνιάζουν τον ακροατή553 και τα

αστεία είναι ευχάριστα μόνο σε αυτόν που τα αντιλαμβάνεται.554

Ένας ακόμη τρόπος πειθούς, κατά τον φιλόσοφο, είναι όταν ο ρήτορας μέσω των

λέξεων ή των εκφράσεων πετυχαίνει να παρουσιάσει το εν λόγω θέμα σαν ζωντανό

μπροστά στα μάτια του ακροατηρίου, ωσάν να βρίσκεται σε κατάσταση ενέργειας,

τον οποίο ανιμισμό συνήθιζε να κάνει και ο Όμηρος.555 Οι λέξεις μπορούν σύμφωνα

με τον Σταγειρίτη φιλόσοφο να αλλάξουν νοηματοδοτικό περιεχόμενο και μια νέα

γνώση εντυπώνεται καλύτερα με την αντίθεση και πιο γρήγορα με τη συντομία.556

Δίνοντας ένα παράδειγμα ο Αριστοτέλης προς την εύκολη κατανόηση των

αναγνωστών για την δυναμική των λέξεων και εκφράσεων λέει “ο άξιος άντρας

πρέπει να παντρεύεται άξια γυναίκα” και χαρακτηρίζει αυτήν την έκφραση χωρίς

εξυπνάδα και κομψότητα εν αντιθέσει με την παρακάτω που την χαρακτηρίζει

ευφυής και κομψή έκφραση η οποία είναι “αξίζει, βέβαια, να πεθαίνει κανείς, όταν

δεν του αξίζει να πεθαίνει”.557

Οι ποιητές έχουν ως διαρκή ανησυχία τις παρομοιώσεις τους όπου αν είναι

πετυχημένες αποκτούν καλό όνομα, ενώ αν δεν είναι αποδοκιμάζονται βίαια. Στις

μεταφορές, κατά τον φιλόσοφο, περικλείονται και οι παροιμίες και κάποιες

επιτυχημένες υπερβολές.558 Οι υπερβολές μπορεί να είναι είτε ως προς την ποσότητα

είτε ως προς την μορφή της διατύπωσης και συχνά δείχνουν σφοδρότητα, γι’ αυτό

χρησιμοποιούνται όταν το πάθος του ανθρώπου κυριεύεται από θυμό και δεν

αποτελεί στοιχείο των ηλικιωμένων ανθρώπων, αλλά των νέων.559

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη “σε κάθε είδος ρητορικού λόγου ταιριάζει και

διαφορετικό ύφος” όπου το είδος μπορεί να είναι ο πεζός λόγος ή ο προφορικός ή ο

συμβουλευτικός ή ο δικανικός λόγος όπου απαιτεί υπομονή και λεπτομέρεια.560

552 Αριστοτέλης, Ρητορική Γ’, 1412a
553 Αριστοτέλης, Ρητορική Γ’, 1412a
554 Αριστοτέλης, Ρητορική Γ’, 1412b
555 Αριστοτέλης, Ρητορική Γ’, 1411b
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560 Αριστοτέλης, Ρητορική Γ’, 1414a
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Κατά τον ίδιο το γραπτό ύφος περικλείει μέσα του μεγαλύτερη ακρίβεια και

προϋποθέτει ορθή γνώση της ελληνικής γλώσσας. Ο γραπτός λόγος αν μεταφερθεί σε

προφορικό φαίνονται “αδύναμοι και ανεπαρκείς” και οι ρητορικοί αν παρθούν στα

χέρια κάποιου φαίνονται “άτεχνοι”,561 καθώς έχουν διαφορετικό ύφος και δεν

εκπληρώνεται ο σκοπός τους. Στον γραπτό λόγο επίσης τα ασύνδετα που προσδίδουν

μέγεθος562 και η συχνή επανάληψη ίδιων εκφραστικών στοιχείων θεωρείται

λανθασμένη επιλογή, ενώ η ορθή χρήση του προφορικού λόγου δεν είναι η αίσθηση

του ενιαίου στον λόγο, “με την ίδια ποιότητα και τον ίδιο τόνο φωνής”.563 Στο

γραπτό λόγο συχνά προτιμάται ο επιδεικτικός λόγος καθώς προορίζεται προς

ανάγνωση και μετά ο δικανικός λόγος.564 Καταληκτικά, το αρμόζον ύφος κατά τον

φιλόσοφο ορίζεται και πάλι με βάση το μέσον, διότι δεν πρέπει να είναι ούτε φλύαρο

αλλά ούτε πολύ σύντομο, αλλά όπως τονίζει χαρακτηριστικά “αρμόζον γίνεται με

συνηθισμένες και ασυνήθιστες λέξεις, ο ρυθμός, η πειστικότητα που πηγάζει από το

πρέπον”.565

Πάθη

Τα πάθη ορίζονται από τον Αριστοτέλη ως οι ενέργειες που προκαλούν

μεταβολές στη νοητική και σωματική κατάσταση των ανθρώπων και αλλάζουν τις

κρίσεις τους που συνοδεύονται από δυσαρέσκεια ή ευχαρίστηση.566 Πάθη είναι η

οργή και η επιθυμία, ενώ έξεις είναι οι αρετές και οι κακίες.567

Η οργή ορίζεται από τον φιλόσοφο ως μια ζωηρή επιθυμία εκδίκησης προς μια

απαξιωτική συμπεριφορά, εναντίον ενός ανθρώπου ή συνόλου με συγκεκριμένο ήθος.

Η οργή κατά τον ίδιο “συνοδεύεται από ένα ηδονικό αίσθημα, που έχει την αρχή της

στην εκδίκηση”,568 καθώς οραματίζεται το μέλλον όπως και στα ανθρώπινα όνειρα.

Είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε στον άνθρωπο που τον διακατέχει οργή τη γενικότερη

κατάσταση των ανθρώπων που διακατέχονται από οργή, εναντίον τινών συνήθως

561 Αριστοτέλης, Ρητορική Γ’, 1413b
562 Αριστοτέλης, Ρητορική Γ’, 1414a
563 Αριστοτέλης, Ρητορική Γ’, 1413b
564 Αριστοτέλης, Ρητορική Γ’, 1414a
565 Αριστοτέλης, Ρητορική Γ’, 1414a
566 Λυπουρλής, Ρητορική Β’, 2002:25
567 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1388b
568 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1378a
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οργίζονται και για ποιους λόγους.569 Η απαξίωση μπορεί να είναι τριών ειδών,

μπορεί να είναι περιφρόνηση, κακεντρεχή εναντίωση και προσβολή.570 Στην δεύτερη

περίπτωση το βάρος μετατοπίζεται στο όφελος του άλλου που δεν θέλει να το

επιτύχει ή στην θεώρηση ότι δεν μπορεί να τον βλάψει και δεν του είναι χρήσιμος.

Στην τρίτη περίπτωση μπορεί να είναι λόγια ή πράξεις που ντροπιάζουν κάποιον, όχι

προς όφελος του πρώτου, αλλά προς ευχαρίστηση, καθώς με αυτόν τον τρόπο

νιώθουν να υπερέχουν αυτού.571 Η τελευταία περίπτωση συναντάται σε νέους και

πλούσιους που δείχνουν έλλειψη σεβασμού σε ανθρώπους που είναι κατ’ αυτών

κατώτεροί τους στην καταγωγή, στην δύναμη, στην αξία και σε ό,τι υπερέχετε

κάποιος από κάποιον άλλον.572

Ο σεβασμός κατά τον Αριστοτέλη, προτιμάται από ανθρώπους που θέλουν το

καλό κάποιου ο οποίος θέλει και αυτός το καλό του πρώτου, ενώ οργίζονται όταν ο

δεύτερος αποτελεί εμπόδιο σε κάτι που οι ίδιοι επιθυμούν και γι’ αυτό είναι

στεναχωρημένοι και παραφέρονται εύκολα.573 Ακόμη, οργίζονται όταν δεν γίνονται

όσα επιθυμούν, ενώ χαίρονται όταν εκπληρώνεται μια απροσδόκητη επιθυμία.574

Κατά τον φιλόσοφο οι άνθρωποι θυμώνουν όταν τους περιγελούν ή τους χλευάζουν,

τους προξενούν βλάβες, τους κακολογούν ή τους περιφρονούν για πράγματα που οι

ίδιοι θεωρούν σημαντικά. Επιπρόσθετα οι άνθρωποι θυμώνουν περισσότερο με

φίλους τους παρά με αυτούς που δεν είναι,575 με αυτούς που δεν τους ανταποδίδουν

το καλό, με αυτούς που ενεργούν αντίθετα με ό,τι ενδιαφέρει τους ίδιους, με αυτούς

που δεν καταλαβαίνουν τις ανάγκες τους και όταν ασήμαντοι άνθρωποι τους

δείχνουν περιφρόνηση. 576 Επίσης θυμώνουν με αυτούς που μένουν κεφάτοι

μπροστά στις δικές τους ατυχίες, με αυτούς που φέρνουν κακές ειδήσεις και δεν

συμμερίζονται τον πόνο κάποιου, όταν τους περιφρονούν μπροστά στους

ανταγωνιστές τους, σ’ αυτούς που τρέφουν θαυμασμό, που θέλουν να έχουν τον

θαυμασμό, που τρέφουν σεβασμό, που θέλουν να έχουν σεβασμό και όταν

περιφρονούν πρόσωπα που προστατεύουν, όπως για παράδειγμα παιδιά, υπηκόους

και γυναίκες.577 Ακόμη, θυμώνουν με τους αγνώμονες, όταν συμπεριφέρονται

569 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1378a
570 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1378b
571 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1378b
572 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1379a
573 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1379a
574 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1379a
575 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1379b
576 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1379b
577 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1379b
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ειρωνικά και περιπαικτικά όταν οι ίδιοι σοβαρολογούν, με αυτούς που κάνουν καλό

σε άλλους και όχι σε εκείνον και με την λήθη σαν αδιαφορία, όπως για παράδειγμα η

λήθη του ονόματός τους.578

Σύμφωνα με τον φιλόσοφο το αντίθετο της οργής είναι η πραότητα, όπου

ορίζεται ως την “ησύχαση” του θυμού τους και είναι αυτοί που παραδέχονται την

απαξιωτική τους συμπεριφορά και είναι μετανιωμένοι,579 αυτοί που ταπεινώνονται

μπροστά τους και δεν τους αντιμιλούν παραδεχόμενοι με αυτόν τον τρόπο την

κατωτερότητά τους. Ακόμη, πράοι είναι σε αυτούς που είναι σοβαροί μαζί τους, όταν

και οι ίδιοι είναι σοβαροί, σε αυτούς που τους πρόσφεραν περισσότερα απ’ ότι οι

ίδιοι σε εκείνους, σε αυτούς που τους παρακαλούν, τους ικετεύουν, που δεν

προσβάλλουν, δεν εμπαίζουν και δεν περιφρονούν κανέναν ή αποφεύγουν τέτοιου

είδους συμπεριφορά.580 Επίσης, γίνονται πράοι σε αυτούς που φοβούνται ή σέβονται,

που έκαναν κάτι πάνω στο θυμό τους. Επομένως, πράοι είναι οι άνθρωποι όταν η

γενικότερη κατάστασή τους είναι αντίθετη με εκείνην που προκαλεί την οργή, όπου

ο χρόνος μαλακώνει τον θυμό τους.581 Επιπρόσθετα, οι άνθρωποι γίνονται πράοι

όταν έχουν εξαντλήσει τον θυμό τους πάνω σε κάποιον άλλον582 και δεν οργίζονται

με αυτούς που δεν μπορούν να αντιληφθούν την οργή τους και τους νεκρούς. Γι’

αυτό ο ρήτορας που θέλει να κατευνάσει τους ακροατές του πρέπει να κάνει τα

παραπάνω με τρόπο που τον συμφέρει.583

Κατά τον Σταγειρίτη φιλόσοφο, “την οργή την θεραπεύει ο χρόνος, ενώ το μίσος

δεν έχει γιατρειά” καθώς το μίσος υπάρχει και όταν τα πράγματα δεν στρέφονται

προσωπικά εναντίον μας και το αισθανόμαστε και για ολόκληρες κατηγορίες

ανθρώπων, διότι επιθυμείτε μόνιμη βλάβη μη συνοδευόμενη από λύπη και συμπόνια

προς το πρόσωπο που μισεί.584 Το μίσος έχει την επιθυμία της μη ύπαρξης τους

άλλου, γι’ αυτό ο ρήτορας πρέπει να παρουσιάσει εχθρούς ή φίλους, ανάλογα με το

συμφέρον του.

Ο φόβος ορίζεται από τον φιλόσοφο ως λύπη ή ταραχή προς ένα επικείμενο κακό,

που μπορεί να προκαλέσει καταστροφή ή λύπη.585 Το επικείμενο κακό πρέπει να

είναι κάτι κοντινό, όπως η έχθρα ή η οργή από κάποιον που κατέχει δύναμη να

578 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1379b
579 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1380a
580 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1380a
581 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1380b
582 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1380b
583 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1380b
584 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1382a
585 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1382a
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προξενήσει κακό σε εμάς, ειδάλλως είναι αδιάφορο.586 Ο φόβος γεννάται με την

εξάρτηση προς κάποιον, με αυτούς που μπορούν να προκαλέσουν κάποια αδικία, γι’

αυτούς που έχουν αδικηθεί, καθώς θα ζητήσουν εκδίκηση. Ακόμη, φόβος γεννάται

με άτομα πιο δυνατά από τους ίδιους που μπορούν να τους βλάψουν,587 σε αυτούς

που επιτίθενται σε πιο αδύναμους, σε αυτούς που κρύβουν τις σκέψεις τους και στα

σφάλματα που δεν διορθώνονται.588 Επομένως, οι άνθρωποι φοβούνται όταν

θεωρούν ότι μπορεί να πάθουν κάτι από συγκεκριμένα πρόσωπα, πράγματα και

χρονικές στιγμές, ενώ δεν θεωρούν ότι μπορούν να πάθουν κάτι όσοι έχουν πολλή

τύχη, όταν δεν υπάρχει πράγμα που να μην το έχουν πάθει.589 Χαρακτηριστικά

αναφέρει ο Αριστοτέλης ότι “για να υπάρχει φόβος πρέπει να υπάρχει κάποια ελπίδα

σωτηρίας από αυτό που προκαλεί την αγωνία”.590

Σύμφωνα με τον φιλόσοφο το αντίθετο του φόβου είναι το θάρρος, το οποίος

ορίζεται ως μόνιμη/ και σταθερή ιδιότητα του χαρακτήρα ενός ανθρώπου. Το θάρρος

γεννάται με τα φοβερά πράγματα αν είναι μακριά και τα σωτήρια αν βρίσκονται

κοντά, αν δεν έχουμε αδικηθεί ή αδικήσει, αν δεν έχουμε ανταγωνιστές ή οι

ανταγωνιστές μας δεν έχουν δύναμη και αν θεωρούν ότι πέτυχαν πολλά και δεν

έπαθαν τίποτα ή βρέθηκαν σε κίνδυνο πολλές φορές και ξέφυγαν.591 Επίσης,

δείχνουν θάρρος σε ότι δεν προκαλεί φόβο στους όμοιους ή κατώτερούς τους, αν

πιστεύουν ότι έχουν πιο πολλά και μεγάλα πλεονεκτήματα, αν έχουν καλές σχέσεις

με τους θεούς και αν πιστεύουν ότι θα επιτύχουν σε ό,τι επιχειρήσουν.592

Η ντροπή ορίζεται από τον φιλόσοφο ως λύπη ή ταραχή σχετιζόμενη με κακά

πράγματα, είτε του παρόντος, είτε του παρελθόντος, είτε του μέλλοντος και θεωρούν

ότι θα χάσουν την υπόληψή τους. Επομένως, ντροπή αισθάνονται γι’ αυτά που

θεωρούνται από τον κόσμο ή από τον ίδιο ή από αυτούς που έχει προσωπικό

ενδιαφέρον άσχημα, γι’ αυτά που έχουν την αρχή του σε μία κακία ή να έχει

σεξουαλικές σχέσεις με κάποιον ή κάπου ή κάποτε που δεν πρέπει ή να κερδίζει από

μικρά, ασήμαντα, άσχημα πράγματα ή άτομα απροστάτευτα ή να μην βοηθάει με

χρήμα ή να μην δέχεται βοήθεια.593 Ακόμη, να ζητά χρήματα όταν του δοθεί

εντύπωση ότι θα του ζητήσει ο άλλος ή να επαινεί κάποιον για να ζητήσει μετά

586 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1382a
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δανεικά ή να δείχνει υπερβολική λύπη για την λύπη του μπροστά του ή να μην

αντέχει κόπους που αντέχουν οι πιο ηλικιωμένοι από αυτόν ή αυτοί που θα

μπορούσαν να αποφύγουν τους κόπους αυτούς.594 Επίσης, να δέχεται ευεργεσίες και

μετά να τις πετά ή να υπόσχεται πολλά και να μιλά συνέχεια για τον εαυτό του και να

παρουσιάζει δικά του τα ξένα ή να μη μετέχει στα καλά πράγματα που μετέχουν οι

όμοιοί του ή όσοι πρόκειται να πάθουν κάτι από αυτά που επιφέρουν ατίμωση και

όνειδος ή πράξεις που γίνονται κάτω από άσκηση βίας είναι αθέλητες και

ντροπιαστικές.595 Κατά τον φιλόσοφο, η γνώμη κάποιου αποκτά αξία όχι καθεαυτή,

αλλά σε ανθρώπους που ο ίδιος σέβεται και θαυμάζει, τον θαυμάζουν, που έχει

αγαθά εκτιμητές ή που χρειάζεται κάποιοι που εκείνοι κατέχουν.596 Επιπρόσθετα,

σέβονται τους φρόνιμους ανθρώπους που λένε την αλήθεια και αισθάνονται ντροπή

για δημόσια πράγματα. Ακόμη, σέβονται αυτούς που δεν κατηγορούνται για τα ίδια

πράγματα με αυτούς και όχι αυτούς που δεν έχουν καμία κατανόηση για τα

σφάλματά τους ή αυτούς που κουτσομπολεύουν και κοινολογούν.597 Οι άνθρωποι

δεν νιώθουν μόνο ντροπή επί του πρακτέου, αλλά και όταν μιλούν γι’ αυτές τους τις

πράξεις και μπροστά σε δημόσια πρόσωπα598599 και τους ανταγωνιστές τους.600

Σύμφωνα με τον φιλόσοφο το πάθος δηλώνεται με τη λέξη χάρις και ορίζεται ως

“η καλοσυνάτη και φιλική διάθεση” χωρίς προσδοκία ανταλλάγματος.601 Το πάθος

γεννάται σε στιγμή ανάγκης και μόνο για το δικό του συμφέρον, για πράγματα

δηλαδή που επιθυμούμε πολύ και αν δεν τα αποκτήσουμε θα στενοχωρηθούμε και τα

ποθούμε ή όταν υποφέρει το σώμα μας ή όταν βρισκόμαστε σε κίνδυνο.602 Το

συλλογιστικό και αποδεικτικό υλικό των επιχειρημάτων τους οι ρήτορες το αντλούν

από το πάθος τους, ώστε να δείξουν ότι ο αντίπαλός τους δεν έχει φιλική και

καλοσυνάτη διάθεση.603 Το πάθος κατά τον φιλόσοφο αποτελεί ουσία, ποσότητα,

ποιότητα, χρόνος και τόπος.604

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη ο οίκτος ορίζεται ως λύπη για κάποιο φανερό κακό

το οποίο είναι καταστρεπτικό για ένα πρόσωπο που δεν αξίζει να το υποστεί και
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φαίνεται κοντινό, είτε για τον ίδιο, είτε για κάποιο οικείο του πρόσωπο.605 Ο οίκτος

δεν γεννάται από ανθρώπους κατεστραμμένους ή αυτούς που θεωρούν ότι έφτασαν

στην ύψιστη ευτυχία, καθώς δείχνουν κατά τον ίδιο “αυθάδη και αλαζονική

αυτοπεποίθηση”. Εν αντιθέσει με τους παραπάνω αυτοί που θεωρούν ότι μπορούν να

πάθουν κακό είναι αυτοί που έπαθαν ήδη κάποιο κακό και γλίτωσαν οι ηλικιωμένοι

άνθρωποι, οι άρρωστοι, οι δειλοί και οι μορφωμένοι. Ακόμη, αυτοί που έχουν γονείς

ή παιδιά ή γυναίκες, αυτοί που έχουν ανδρεία, αυτοί που δεν κατέχονται από

υπερβολικό φόβο και αυτοί που πιστεύουν ότι υπάρχουν καλοί άνθρωποι.606 Τα

πράγματα που γεννούν φόβο είναι αυτά που έχουν συμβεί ή θα μπορούσαν στους

ίδιους ή σε κάποιο οικείο τους πρόσωπο να συμβούν, σε οδυνηρά και καταστρεπτικά

κακά, όπως για παράδειγμα θάνατοι, σωματικές κακοποιήσεις και βλάβες, γηρατειά,

αρρώστιες, έλλειψη τροφής ή σε αυτά που προκαλούνται από την τύχη, για

παράδειγμα έλλειψη ή μικρός αριθμός φίλων, ασχήμια, σωματική αδυναμία,

αναπηρία.607 Επιπρόσθετα, οίκτος προκαλείται σε αυτούς που δεν τους έχει συμβεί

κανένα καλό ή όταν συνέβη δεν μπορούσαν να το απολαύσουν και το αισθάνονται

για γνωστούς τους,608 όμοιούς τους, ως προς την ηλικία, τον χαρακτήρα, την

κοινωνική θέση και την καταγωγή, διότι φαίνεται πιθανό να συμβούν και στους

ίδιους. Επίσης, προκαλούν οίκτο οι άνθρωποι που με χειρονομίες, με τον τόνο φωνής,

με το ντύσιμό τους και γενικά με την ηθοποιία τους, αυξάνουν την αξία των πράξεών

τους609 αλλά και σε αυτούς που σε κρίσιμες στιγμές συμπεριφέρονται και πάλι ως

σωστοί και αξιοπρεπείς άνθρωποι.

Κατά τον Αριστοτέλη το αντίθετο του οίκτου είναι η αγανάκτηση610 και

συνήθως αποδίδεται στους θεούς. Συγγένεια της αγανάκτησης είναι ο φθόνος, που

είναι η στενοχώρια ως προς την ευτυχία του άλλου που είναι όμως ίσος και όμοιος με

τον ίδιο. Το αίσθημα της λύπης και της στενοχώριας κατέχεται για ό,τι καλό μπορεί

να συμβεί στον πλησίον μας.611 Για παράδειγμα προς κατανόηση ο Αριστοτέλης λέει

ότι ο σωστός άνθρωπος δεν θα λυπηθεί όταν τιμωρηθούν οι πατροκτόνοι και οι

δολοφόνοι, ενώ ο επιχαιρέκακος που είναι και φθονερός θα λυπηθεί καθώς λυπάται

605 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1385b
606 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1385b
607 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1386a
608 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1386a
609 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1386a
610 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1386b
611 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1386b
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όταν κάποιος κατέχει κάτι καλό και χαίρεται όταν το καλό αυτό καταστρέφεται.612 Η

αγανάκτηση δεν προκαλείται με όλα τα καλά, όπως η δικαιοσύνη ή για αρετές, αλλά

για πλούτο, δύναμη, ευγενική καταγωγή και ομορφιά. Επίσης, αν κάποιος είχε κάτι

τέτοιο πριν από όλους για παράδειγμα οι νεόπλουτοι ενοχλούν πιο πολύ από αυτούς

που έχουν πλούτη από οικογενειακή κληρονομιά και πολύ περισσότερο όταν αυτά τα

αγαθά γίνουν αιτία για να αποκτήσουν και κάποιο άλλο αγαθό,613 καθώς για τον

άνθρωπο “πρέπει να υπάρχει μία αναλογική και αρμονική σχέση προσώπων και

αγαθών” καθώς προκαλεί τον ανταγωνισμό του κατώτερου προς τον ανώτερό του.614

Ακόμη, αισθάνονται αγανάκτηση αυτοί που είναι άξιοι των πιο μεγάλων αγαθών και

έχουν στην κατοχή τους αυτά τα αγαθά, αυτοί που είναι καλοί και ενάρετοι και αυτοί

που έχουν ζωηρή επιθυμία να αποκτήσουν κάποια πράγματα. Επομένως αισθάνονται

αγανάκτηση οι άνθρωποι που θεωρούν τον εαυτό τους άξιο για πράγματα που δεν

θεωρούν άξιους κάποιους άλλους, γι’ αυτό δεν αισθάνονται αγανάκτηση για άτομα

δουλοπρεπή και μικρής αξίας. Ο ρήτορας πρέπει να τα χρησιμοποιεί όλα τα

παραπάνω κατά το συμφέρον του.615

Οι άνθρωποι σύμφωνα με τον Αριστοτέλη νιώθουν φθόνο προς όμοιούς τους,

αυτοί που κατέχουν την πλειονότητα τον αγαθών, αυτοί που τιμώνται για την σοφία

ή την ευτυχία τους και είναι άνθρωποι με φιλοδοξίες.616 Επίσης φθονούν αυτοί που

πιστεύουν πως είναι σοφοί, όσοι έχουν φιλοδοξία να διακριθούν σε κάτι, οι

μικρόψυχοι γιατί πιστεύουν ότι δεν είναι άξιοι για τίποτα και φθονούν αυτούς που

βρίσκονται κοντά τους στο χρόνο, στον τόπο, στην ηλικία και στην υπόληψη.617

Ακόμη, φθονούν αυτούς που αναμετριούνται, καθώς δεν αναμετριούνται με πολύ

κατώτερους ή ανώτερούς τους, αλλά με ανταγωνιστές, ερωτικούς αντίζηλους και

όσους έχουν ίδιες επιδιώξεις. Επιπρόσθετα φθονούν όσους πέτυχαν κάτι

κατηγορώντας τον ίδιο, γιατί έτσι δεν θα πετύχει ο ίδιος αυτό το αγαθό, αυτά που θα

μπορούσαν να έχουν και οι ίδιοι γι’ αυτό οι γεροντότεροι φθονούν τους νεότερους,618

αυτοί που ξόδεψαν πολλά φθονούν αυτούς που για τα ίδια ξόδεψαν λιγότερα και

αυτοί που δεν πέτυχαν ή πέτυχαν με δυσκολία κάτι φθονούν αυτούς που το πέτυχαν

γρήγορα γι’ αυτό ο ρήτορας μπορεί να εξασφαλίζει οίκτο, φθόνο ή αγανάκτηση

612 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1387a
613 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1387a
614 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1387a
615 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1387b
616 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1387b
617 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1388a
618 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1388a
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στους ακροατές του λόγου του με το κατάλληλο λεξιλόγιο και εκφράσεις εγείροντας

τα κατάλληλα ανωτέρω πάθη.

Η ζηλοτυπία ορίζεται από τον Αριστοτέλη ως λύπη όταν άλλοι όμοιοι εκ φύσεως

με τον ίδιο έχουν αποκτήσει κάποια αγαθά που θα μπορούσε να έχει και αυτός και

όχι γιατί τα αγαθά αυτά τα έχει κάποιος άλλος, αλλά γιατί δεν τα έχει και ο ίδιος,

καθώς η ζηλοτυπία είναι καλό πράγμα και χαρακτηρίζει καλούς ανθρώπους, σε

αντίθεση με τον φθόνο.619 Ζηλοτυπία αισθάνονται αυτοί που θεωρούν ότι τους

αξίζουν κάποια αγαθά που δεν τα έχουν, αλλά μπορούν να τα αποκτήσουν, αυτοί που

έχουν αγαθά που αξίζουν σε σπουδαίους και τιμημένους ανθρώπους, αυτοί που οι

άλλοι τους θεωρούν άξιους γι’ αυτά τα αγαθά και αυτοί που πρόγονοι, συγγενείς και

οικεία τους πρόσωπα τιμήθηκαν για κάποια πράγματα.620 Η ζηλοτυπία γεννάται από

αρετές και καθετί ωφέλιμο και ευεργετικό στους άλλους, είτε αυτά τα αγαθά

προκαλούν ευχαρίστηση και με τη συμμετοχή του πλησίον, όπως για παράδειγμα ο

πλούτος και η ομορφιά. Άνθρωποι που γεννούν ζηλοτυπία είναι αυτοί με ανδρεία,

σοφία, δημόσια αξιώματα, αυτοί που θέλουν πολλοί να τους μοιάσουν, αυτοί που

τους θαυμάζουν πολλοί ή οι ίδιοι και αυτοί που τους επαινούν και τους εγκωμιάζουν.

Οι αντίθετοι αυτών περιφρονούνται, διότι οι άνθρωποι περιφρονούν τους

ευνοημένους από την τύχη, αφού η αξία τους δεν είναι κεκτημένη από αγαθό.621

Ενθυμήματα

Το ενθύμημα είναι το “σώμα” της ρητορικής απόδειξης,622 αποτελεί το

κυριότερο μέσο δημιουργίας πειθούς και είναι ένα είδος συλλογισμού και ένα είδος

της διαλεκτικής.623 Ορίζει το ενθύμημα ο Αριστοτέλης ως “τον ρητορικό συλλογισμό

και παράδειγμα τη ρητορική επαγωγή”,624 καθώς το ενθύμημα και το παράδειγμα

αφορούν σε πράγματα που μπορούν να είναι διαφορετικά από αυτό που είναι.625

619 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1388a
620 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1388b
621 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1388b
622 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1387a
623 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1387b
624 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1388b
625 Αριστοτέλης, Ρητορική Α’, 1357a
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Τα ενθυμήματα, κατά τον φιλόσοφο, βασίζονται σε πιθανότητες και σε ενδείξεις,

όπου πιθανό είναι αυτό που συμβαίνει συνήθως, όχι γενικά και απόλυτα626 και

ένδειξη αυτό που αποδεχόμαστε υποχρεωτικά, καθότι είναι τεκμήριο, δηλαδή

αποδεδειγμένο και τελειωμένο.627 Στην ρητορική το πιθανό δεν είναι το γενικά και

απόλυτα πιθανό, αλλά το πιθανό σε μία συγκεκριμένη περίπτωση. Ένας άνθρωπος,

κατά τον ίδιο, πρέπει να αθωώνεται με βάση αν αυτό που κατηγορείται είναι πιθανό

να το έκανε ή όχι και ανάλογα με τις ανάγκες του ρήτορα, όπου όπως γράφει ο

Αριστοτέλης πρέπει “να αποδεικνύει κανείς σε πιο ισχυρή την πιο αδύνατη άποψη”

όπως στην περίπτωση των ρητορικών διδασκαλιών του Κόρακα.628 Επίσης, τα

ενθυμήματα ως ένα είδος συλλογισμού629 και οι μαρτυρίες χρησιμοποιούνται ως

επίλογος και ως συμπέρασμα.630

Υπάρχουν δύο είδη ενθυμημάτων τα μεν αποδεικτικά ενθυμήματα, όπου

αποδεικνύουν ότι κάτι είναι ή δεν είναι και το συμπέρασμα είναι κοινής αποδοχής

και τα δε ελεγκτικά ενθυμήματα όπου ελέγχουν και το συμπέρασμα δεν είναι

αποδεκτό από τον αντίπαλο.631 Δημοφιλέστερα των ενθυμημάτων θεωρούσε τα

ελεγκτικά και όχι τα αποδεικτικά. Απ’ όλους τους συλλογισμούς, κατά τον ίδιο,

επικροτούνται αυτοί που την κατάληξή τους οι ακροατές μπορούν να την

προβλέψουν από την αρχή.632

Ο Σταγειρίτης φιλόσοφος υποστήριζε ότι τα φαινομενικά ενθυμήματα, δεν είναι

ενθυμήματα, αφού δεν είναι ούτε συλλογισμοί, καθώς τα φαινομενικά ενθυμήματα

υπάρχουν στην ρητορική “που βασίζεται σε κάτι που δεν είναι γενικά και απόλυτα

πιθανό”.633

Ο ρήτορας ανασκευάζει ενθυμήματα που βασίζονται σε ενδείξεις όχι για να

δείξει ότι κάτι δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά ότι κάτι δεν είναι πιθανό. Η ανασκευή

επιτυγχάνεται ή με διατύπωση αντίθετου ενθυμήματος ή με ένσταση, όπου υπάρχουν

τέσσερις τρόποι ένστασης, με βάση το ενθύμημα του αντιπάλου, με βάση ένα όμοιό

του, με βάση ένα αντίθετό του και με βάση παλαιότερες (άρα πιθανότατα σωστές)

κρίσεις.634 Η ανασκευή που επιτυγχάνεται είναι φαινομενική και όχι ουσιαστικά

626 Αριστοτέλης, Ρητορική Α’, 1357b
627 Αριστοτέλης, Ρητορική Α’, 1357b
628 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1369b
629 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1363a
630 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1361b
631 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1364a
632 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1367b
633 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1369a
634 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1402a
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ισχυρή, καθώς όπως λέει “θα αποφασίζω σύμφωνα με την σωστότερη γνώμη μου”,635

το οποίο είναι υποκειμενικό. Η ένσταση του ρήτορα κατά τον Αριστοτέλη, πρέπει να

βασίζεται για κάτι που είναι έτσι τις πλείστες των περιπτώσεων ή ενσχέσει με το

χρόνο ή ενσχέσει με τα πράγματα και τις περιστάσεις. Υποστηρίζει ότι η ανασκευή

των παραδειγμάτων βασίζεται στο πιθανό,636 ενώ η ανασκευή του τεκμηρίου μπορεί

να αποδειχθεί ότι είναι ανύπαρκτο, καθότι αν είναι υπαρκτό δεν μπορεί με κανέναν

τρόπο να ανασκευασθεί, καθώς αποτελεί μία ολοκάθαρη απόδειξη.637 Όλα τα

ανωτέρω ανήκουν στο διανοητικό περιεχόμενο του λόγου του ρήτορα.638

Τόποι

Οι τόποι είναι χρήσιμοι στους λόγους, κατά τον Αριστοτέλη, γιατί είτε

προσπαθούν να δείξουν “ότι κατιτί θα συμβεί”, όπως στην περίπτωση των

συμβουλευτικών ρητόρων ή ότι συνέβη, όπως στην περίπτωση των δικανικών

ρητόρων. Όταν γίνεται αναφορά στο παρελθόν ο λόγος είναι δικανικός, ενώ όταν

γίνεται αναφορά στο πιθανό και στο μελλοντικό ο λόγος είναι συμβουλευτικός, ενώ

τα ενθυμήματα χρησιμοποιούν αύξηση στον επιδεικτικό λόγο.639

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη “αν για κάτι αντίθετο είναι δυνατό η ύπαρξη ή η

γένεσή του, τότε είναι δυνατό και για το αντίθετό του” επί παραδείγματι αν είναι

δυνατό να γιατρευτεί, τότε είναι δυνατό και να αρρωστήσει.640 Στην θεώρησή του

αυτή συμφωνεί και ο Grimaldi, όπου αναφέρει ότι “στην πραγματική ή τη θεωρητική

τάξη της ύπαρξης, ένα πράγμα πρέπει πρώτα να μπορεί να υπάρξει και ύστερα να

μπορεί να δεχτεί κάποιες επιπλέον ιδιότητες”.641 Αν δηλαδή, είναι δυνατή η αρχή

τότε είναι και το τέλος και αντιστρόφως642 και γι’ αυτά μας κινεί φυσικός έρωτας ή

πάθος. Ακόμη, αν κάτι είναι δυνατό στο σύνολό του τότε είναι δυνατά και τα μέρη

του συνόλου και αν δύο πράγματα σχετίζονται αμοιβαία εκ φύσεως, τότε είναι

δυνατά και τα δύο.643 Επιπρόσθετα, αν κάτι είναι δυνατό σε ανθρώπους που

χαρακτηρίζει ο φιλόσοφος ως “χειρότερους, κατώτερους και άφρονες ανθρώπους”

635 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1402b
636 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1403a
637 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1403a
638 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1403a
639 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1392a
640 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1392a
641 Λυπουρλής, Ρητορική Γ’, 2002:511
642 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1392a
643 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1392b
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είναι δυνατό και στους αντίθετούς τους. Επομένως, πρέπει ο ρήτορας να εξετάζει τις

πιθανότητες που έχει κάτι να γίνει, αν δηλαδή αυτό γίνεται μετά από κάτι άλλο, τότε

έγινε και το πρώτο ή αν μπορούσε κάποιος να το κάνει και το έκανε ή αν

εμφανίστηκε κάποιο εξωτερικό εμπόδιο,644 αν ήταν οργισμένος ή είχε ζωηρή

επιθυμία,645 αν ήταν στο σημείο να γίνει και να το κάνει, αν έγιναν όλα που κατά τον

κανόνα της φύσης γίνονται πριν ή ενόψει αυτό και ύστερα από αυτό ή αν είναι

αποτέλεσμά του.646

Οι τόποι των αποδεικτικών ενθυμημάτων είναι οι ακόλουθοι. Ο τόπος από τα

ενάντια, όπου εξετάζεται η αντίθετη ιδιότητα του πράγματος,647 ο τόπος με

διαφορετικές γραμματικές μορφές μιας λέξεις, ο τόπος από τις αμοιβαίες σχέσεις,648

και ο τόπος που προκύπτει από την λογική του περισσότερου και του λιγότερου.649

Επίσης, ο τόπος από την θεώρηση του χρόνου, ο τόπος της στροφής των κατηγοριών

σε αυτόν που τον κατηγόρησε,650 ο τόπος από τον ορισμό,651 από τη διερεύνηση των

ποικίλων σημασιών μιας λέξης και από την διαίρεση.652 Επιπρόσθετα, τόπος από την

επαγωγή,653 να ξεκινά ο ρήτορας από μια παλαιότερη κρίση για μία ίδια, παρόμοια ή

αντίθετη περίπτωση,654 από τα μέρη, από το επακόλουθο,655 να προτρέπει ή να

αποτρέπει κάποιος σε αντιτιθέμενα πράγματα656 και η προσπάθεια εξαγωγής

συμπεράσματος από τα παράδοξα των ανθρώπων. Ακόμη, τόπος από την αναλογική

σχέση των πραγμάτων, εκ του αποτελέσματος το οποίος αν είναι ίδιο, είναι ίδιες και

οι αιτίες που προκλήθηκε,657 των επιλογών των ανθρώπων πριν και μετά μιας

πράξης, τόπος ότι ο λόγος που κατιτί θα μπορούσε να είναι ή να γίνει, είναι ο

πραγματικός λόγος που είναι ή έγινε,658 τόπος εξέτασης των πραγμάτων που

παρακινούν κάποιος να πράξει ή τον αποτρέπουν από αυτό659 και τόπος που από

644 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’,1392b
645 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1393a
646 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1392b
647 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1397a
648 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1397a
649 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1397b
650 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1397b
651 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1398a
652 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1398a
653 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1398b
654 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1398b
655 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1399a
656 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1399a
657 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1399a
658 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1399b
659 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1399b
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πράγματα που κατά την κοινή αντίληψη συμβαίνουν, είναι όμως απίστευτα.660

Καταληκτικά, τόπος εξέτασης ασυμφωνιών και αντιφάσεων σε τόπους, χρόνους,

πράξεις και λόγους προς αντίκρουση επιχειρημάτων, τόπος όπου κάποιοι έχουν

δημιουργήσει λανθασμένη εντύπωση,661 από το αίτιο, τόπος εξέτασης κάποιου

διαφορετικού, ίσως καλύτερου χειρισμού από αυτόν που προτείνεται ή γίνεται ή

έγινε,662 τόπος εξέτασης όλων των περιπτώσεων, όπου αυτό συνέβη ξανά, στήριξη

σε σφάλματα που έχουν διαπραχθεί663 και τόπος από το όνομα σε κάθε επιμέρους

περίπτωση, όπου φανερώνει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτού που το φέρει.664

Οι τόποι των φαινομενικών ενθυμημάτων είναι οι ακόλουθοι. Ο τόπος από

λανθασμένη χρήση των γλωσσικών εκφραστικών μέσων,665 από ομωνυμία, δηλαδή

λέξεις εξωτερικά όμοιες, όμως με διαφορετική σημασία,666 η σύνδεση ή ο

διαχωρισμός χωριστών ή ενωμένων αντίστοιχα πραγμάτων667, η υπερβολή668 και η

στήριξη στην ένδειξη. Ακόμη, ο τόπος που περικλείει ένα συμπτωματικό

αποτέλεσμα, το επακολούθημα,669 η λήψη ενός πράγματος ως αιτία, το οποίο δεν

αποτελεί αιτία και ο τόπος από την παράλειψη του πότε και του πώς.670

Γνωμικά

Το γνωμικό, όπου έχει ηθικό χαρακτήρα, ορίζεται από τον Αριστοτέλη ως

απόφανση που έχει να κάνει με το γενικό και καθολικό ενσχέσει με τις ανθρώπινες

πράξεις, τι δηλαδή επιλέγεται και τι αποφεύγεται από τους ανθρώπους. Άρα, τα

γνωμικά είναι τα συμπεράσματα των ενθυμημάτων.671 Υπάρχουν, κατά τον ίδιο

τέσσερα είδη γνωμικών, όπου είτε συνοδεύονται από επεξηγηματική πρόταση είτε

όχι και είτε έχουν αποδεικτική υποστήριξη είτε όχι.672

660 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1400a
661 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1400a
662 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1400a
663 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1400b
664 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1400b
665 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1401a
666 Λυπουρλής, Ρητορική Γ’, 2002:525
667 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1401a
668 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’,1401b
669 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1401b
670 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1401b
671 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1394a
672 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1394b
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Ο Αριστοτέλης υποστηρίζει ότι “η βοήθεια που προσφέρουν στους ρητορικούς

λόγους τα γνωμικά είναι μεγάλη, λόγω έλλειψης καλλιέργειας στο ακροατήριο”. Κατά

τον ίδιο “ο ρήτορας πρέπει να επισημαίνει τι λογής προϊδεασμούς τυχαίνει να έχουν οι

ακροατές και ύστερα να μιλάει με τρόπο γενικό γι’ αυτούς τους προϊδεασμούς”. Αν τα

γνωμικά είναι ηθικά σωστά, κάνουν να φαίνονται και οι άνθρωποι με καλό

χαρακτήρα και ο ομιλητής, καθώς δίνουν ηθικό περιεχόμενο στους ρητορικούς

λόγους.673

Όταν τα γνωμικά, υποστηρίζει ο Αριστοτέλης, δεν έχουν σαφές νόημα

ταιριάζουν τα λακωνικά αποφθέγματα, όπου τέτοια χρησιμοποιούσε, όπως μας λέει ο

Πλούταρχος και τα αινιγματικά γνωμικά.674 Όταν στην συζήτησή μας θέλουμε να

γενικεύσουμε κάτι ώστε να φαίνεται ως μεγάλο παράπονο ή αγανάκτηση, πρέπει να

χρησιμοποιούνται, κατά τον φιλόσοφο, και τα “πιο κοινά και τετριμμένα γνωμικά,

γιατί λογαριάζονται ως σωστά, αφού έχουν κοινή αποδοχή”.675

Τέλος, ο Αριστοτέλης, θέτει ξανά το θέμα της ηλικίας και θεωρεί ότι τα γνωμικά

ταιριάζουν περισσότερο στα ηλικιωμένα άτομα, διότι χρειάζονται εμπειρία, την

οποία οι νέοι εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να έχουν. Τονίζει ότι “οι ακαλλιέργητοι

άνθρωποι που ζουν στα χωριά είναι αυτοί που περισσότερο από κάθε άλλον μιλούν με

γνωμικά και εύκολα εκφράζονται μέσω αυτών”.676

Αποδείξεις

Ο Αριστοτέλης διαχωρίζει τις αποδείξεις όπου η πρώτη εκ των δύο είναι οι

“άτεχνες” αποδείξεις, όπου δεν έχουν την αρχή τους σε εμάς, αλλά προϋπήρχαν από

εμάς και οι “έντεχνες” αποδείξεις, όπου κατασκευάζονται από εμάς και τις

βρίσκουμε με την βοήθεια της ρητορικής. Οι πρώτες σχετίζονται με τους δικανικούς

λόγους και υποκατηγοριοποιούνται σε νόμους, μαρτυρίες, συμβάσεις, ομολογίες που

αποσπώνται με βασανιστήρια και όρκους.677

Σύμφωνα με τον φιλόσοφο, κοινές αποδείξεις είναι το παράδειγμα και το

ενθύμημα, καθώς το πρώτο μοιάζει με την επαγωγή και υπάρχουν δύο είδη, το πρώτο

673 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1395b
674 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1359a
675 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1359a
676 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1359a
677 Αριστοτέλης, Ρητορική Α’, 1375a
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εκ των οποίων είναι ο ρήτορας να κάνει λόγο για παρελθοντικά γεγονότα678 και το

δεύτερο ο ρήτορας να πλάθει ο ίδιος με παραβολή τα γεγονότα.679 Κατά τον ίδιο “οι

αποδεικτικοί συλλογισμοί πρέπει να είναι πειστικοί”, καθώς “ο ρήτορας έχει την

υποχρέωση να επιτελεί το αποδεικτικό του έργο προσκομίζοντας αποδείξεις που να

σχετίζονται με το συγκεκριμένο υπό αμφισβήτηση σημείο”.680

Οι νόμοι βοηθούν όταν ο γραπτός νόμος, ο οποίος δεν αλλάζει είναι αντίθετος

προς τη συγκεκριμένη πράξη και ο ρήτορας χρησιμοποιεί τον γενικό νόμο, καθώς

είναι άγραφος και αλλάζει προς επιεικέστερα αποτελέσματα ή πιο δίκαια, τα οποία

θα είναι γνήσια, καθότι ο δικαστής δεν τηρεί μόνο τις εντολές των γραπτών νόμων,

αλλά όπως λέει “θα αποφασίζω σύμφωνα με τη σωστότερη κρίση μου”.681

Επιπρόσθετα, ένας νόμος μπορεί να έχει διφορούμενο νόημα και να πρέπει να

εξεταστούν και οι δύο πλευρές του.682

Οι μάρτυρες κατά τον Αριστοτέλη μπορεί να είναι παλαιοί, δηλαδή ποιητές ή

γνωστά πρόσωπα με κρίσεις οικείες προς όλους και χρησιμοποιούνται συχνά για

παρελθοντικές πράξεις και συγκαιρινοί, δηλαδή άνθρωποι που συμμετέχουν στους

κινδύνους του κατηγορούμενου ή όχι και μπορούν να που αν έγινε μια πράξη ή όχι ή

να μιλήσουν για την ποιότητα της πράξης, αν ήταν δίκαιη ή άδικη, ωφέλιμη ή

βλαβερή.683 Οι παλαιοί μάρτυρες είναι πιο αξιόπιστοι από τους δεύτερους, γιατί δεν

υπάρχει τρόπος να δωροδοκηθούν ή να εξαπατήσουν το δικαστήριο με

ψευδομαρτυρία. Το αποδεικτικό υλικό αφορά τον ομιλούντα, τον αντίδικό του, τα

ίδια τα πράγματα, τον χαρακτήρα είτε τον δικό του (ως έντιμο) είτε του αντιδίκου

(που να δείχνει την ευτέλεια του).684

Οι συμβάσεις είναι τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί ο ρήτορας, ώστε να

φανούν είτε αξιόπιστες είτε αναξιόπιστες. Αξιόπιστες θεωρούνται οι συμβάσεις όπου

υπογράφτηκαν ή φυλάχθηκαν από αξιόλογους ανθρώπους. Οι συμβάσεις είναι ένα

είδος νόμου μεταξύ ατόμων όπου τηρούνται ή δεν τηρούνται, για παράδειγμα μία

σύμβαση θα μπορούσε να αποτελεί τον σεβασμό στους νόμους της πόλης.685 Οι

συμβάσεις είναι εκούσιες, γι’ αυτό αν δεν τηρηθούν Τα συμφωνηθέντα

καταστρέφονται και οι ανθρώπινες σχέσεις. Ο Αριστοτέλης τονίζει ότι σε περίπτωση

678 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1393a
679 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1393b
680 Αριστοτέλης, Ρητορική Γ’, 1417b
681 Αριστοτέλης, Ρητορική Α’, 1375b
682 Αριστοτέλης, Ρητορική Α’, 1375b
683 Αριστοτέλης, Ρητορική Α’, 1375b
684 Αριστοτέλης, Ρητορική Α’, 1376a
685 Αριστοτέλης, Ρητορική Α’, 1376a
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που ο υπερασπιζόμενός του δεν υπάκουσε στην σύμβαση, θα πρέπει να υπερασπισθεί

με τον ορισμό της σύμβασης ως εξαπάτηση και εξαναγκασμό, ενώ το δίκαιο δεν

αλλάζει με απάτη και βία.686 Επίσης, αν οι συμβάσεις είναι αντίθετες προς τον

γραπτό ή τον καθολικό νόμο, πρέπει ο ρήτορας να το εξετάζει, ή αν είναι αντίθετες

προς άλλες συμβάσεις μεταγενέστερες ή παλαιότερες, επιλέγοντας ό,τι εξυπηρετεί το

συμφέρον του υπερασπιζόμενού του.

Οι ομολογίες επιτυγχάνονται με βασανιστήρια και λόγω αυτού του

εξαναγκασμού, θεωρούνται αξιόπιστες. Αν είναι προς το συμφέρον του ρήτορα

μπορεί να πει ότι είναι αληθινά αποδεικτικά και υποστηρικτικά υλικά, κατά τον

Αριστοτέλη, ενώ αν δεν είναι προς το συμφέρον του μπορεί να πει ότι οι ομολογίες

είναι ψευδής, καθώς οι βασανισμένοι μπορεί να ήταν αποφασισμένοι να πουν

ψέματα ή να γλιτώσουν από τα βασανιστήρια687 και να αναφέρει αντίστοιχα προς το

συμφέρον του παραδείγματα από το παρελθόν.

Οι όρκοι χρησιμοποιούνται σε τέσσερις περιπτώσεις. Πρώτον όταν κάποιος δεν

επάγει όρκο στον αντίδικό του, δεύτερον όταν κάποιος δεν αποδέχεται τον όρκο που

το επάγει ο αντίδικος, τρίτον όταν κάποιος αποδέχεται τον όρκο που του επάγει ο

αντίδικος και τέταρτον όταν κάποιος επάγει όρκο στον αντίδικό του.688 Η ψευδορκία,

κατά τον φιλόσοφο, έχει να κάνει με το μυαλό, όχι με τη γλώσσα, δηλαδή αν έχει

ορκιστεί κάτι παλαιότερα, ο ίδιος, που παροντικά δεν τον συμφέρει, ενώ οι δικαστές

μένουν σταθεροί στους όρκους τους.689

Τύχη

Η καλή τύχη, κατά τον Αριστοτέλη, κάνει τους ανθρώπους υπερόπτες, πιο

παράλογους, αγαπούν τους θεούς και έχουν μία ιδιαίτερη σχέση με το θείον, “η

εμπιστοσύνη τους στους θεούς ξεκινάει από τα αγαθά που έχουν δεχθεί από την καλή

τύχη”.690

Τα αγαθά, κατά τον Αριστοτέλη, που οφείλονται στην τύχη είναι η ευγένεια

καταγωγής, δηλαδή αν έχει ο ομιλητής “τιμημένους προγόνους” και να θέλει να

686 Αριστοτέλης, Ρητορική Α’, 1376b
687 Αριστοτέλης, Ρητορική Α’, 1376b
688 Αριστοτέλης, Ρητορική Α’, 1377a
689 Αριστοτέλης, Ρητορική Α’, 1377b
690 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’,- 1391b
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αποκτήσει περισσότερες τιμές, αν είναι ευγενής, ενώ στον γενναίο άνθρωπο δεν

υπάρχει στο μεταξύ “εκφυλισμός”.691

Στην συνέχεια, υποστηρίζει ότι τα άτομα ευγενικής καταγωγής είναι συνήθως

άνευ αξίας γιατί μετά από μία “γενιά καλή (...) παρατηρείται μία οπισθοχωρητική

πορεία”, καθώς προικισμένες οικογένειες “εκφυλίζονται σε μορφές παραφροσύνης”,

ενώ οι μετρημένες οικογένειες “καταντούν σε άνοια και σε νωθρότητα”.692

Στην συνέχεια διερωτάται τι είναι προτιμητέο για έναν άνθρωπο, ο πλούτος ή η

σοφία και συνεχίζει με την άποψη του Σιμωνίδη, όπου υποστήριζε ότι είναι καλύτερο

να είσαι πλούσιος, γιατί οι σοφοί τριγυρνούν συνεχώς έξω από τις πόρτες των

πλουσίων. Ενώ, ο Αριστοτέλης, θεωρούσε τους πλούσιους άμυαλους αλλά και

ευτυχισμένους ανθρώπους.693 Οι πλούσιοι κατά τον φιλόσοφο είναι “αναιδείς και

υπερόπτες, σαν να έχουν δικά τους όλα τα αγαθά του κόσμου, πιστεύουν ότι μπορούν

να αγοράσουν τα πάντα (...) είναι τρύφιλοι και ξεπασμένοι και αγροίκοι”.694 Η

χειρότερη μορφή, κατά τον ίδιο, αποτελούσαν οι νεόπλουτοι, γιατί είναι “απαίδευτοι

στη χρήση του πλούτου”695

Τέλος, οι άνθρωποι με ισχύ, αγαπούν τις τιμές και τις αντρικές ιδιότητες, είναι

πιο δραστήριοι, συγκρατημένοι και αξιοπρεπείς, όχι όμως αυταρχικά αγέρωχοι και

υπερόπτες, καθώς η συμπεριφορά τους προσδιορίζεται από το μέτρο, αλλά όταν

αδικούν κάνουν μεγάλες αδικίες696

Ερωτήσεις

Ο φιλόσοφος θεωρεί ότι “η καλύτερη στιγμή να κάνει κανείς ερώτηση είναι όταν ο

αντίπαλος έχει ήδη κάνει μία παραδοχή, τέτοια που με την υπερβολή μιας ακόμη

ερώτησης να προκύπτει το άτοπο”697 ή “όταν η μία πρόταση είναι φανερή και

πανθομολογούμενη και για την άλλη είναι φανερό ότι θα την αποδεχθεί ο αντίπαλος,

αν ρωτηθεί” και έτσι να “προχωράει στη διατύπωση του συμπεράσματος” ή “όταν

κανείς σχεδιάζει να αποδείξει ή ότι ο αντίπαλος βρίσκεται σε αντίφαση προς τον ίδιο

του τον εαυτό ή ότι λέει κάτι το παράξενο” ή “όταν ο αντίπαλος δεν έχει άλλη

691 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1390b
692 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1390b
693 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1391a
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δυνατότητα από το να δώσει στην ερώτηση μια απάντηση σοφιστικού τύπου”698

δηλαδή μία διφορούμενη και ασαφή απάντηση.699

Στον αντίποδα, ο ομιλητής δεν πρέπει να κάνει ερωτήσεις γιατί “αν ο αντίπαλος

κάνει ένσταση, ο ρήτορας φαίνεται να έχει νικηθεί”700 ή όταν έχει διατυπωθεί το

συμπέρασμα. Εξαίρεση της δεύτερης περίπτωσης αποτελεί μόνο αν ο ομιλητής

θεωρεί ότι “η αλήθεια είναι φανερά με το μέρος του”.701

Ακόμη, ο φιλόσοφος θεωρεί ότι “στις διφορούμενες ερωτήσεις πρέπει κανείς να

απαντάει με τη βοήθεια λογικών διακρίσεων” και όταν “μοιάζει να τον φέρνουν σε

αντίφαση προς τον ίδιο του τον εαυτό πρέπει να αίρει την αντίφαση αμέσως με την

απάντησή του”.702 Επιπρόσθετα, αναφέρει την περίπτωση του Γοργία, όπου έκανε

αστεία, καθώς υποστήριζε ότι “πρέπει να χαλούμε τη σοβαρότητα των αντιπάλων με

το γέλιο και το γέλιο τους με σοβαρότητα”.703

Για τον φιλόσοφο ο ελεύθερος άνθρωπος ταιριάζει περισσότερο με την ειρωνεία,

παρά με τα “καραγκιοζιλίκια: ο είρων κάνει αστείο για να διασκεδάσει ο ίδιος, ενώ ο

“καραγκιόζης” για να διασκεδάσει τους άλλους”.704

Δικανικοί

Στους δικανικούς λόγους, ο Αριστοτέλης τονίζει ότι πρέπει να υπάρχει νόμος

όπου ο ρήτορας δεν θα παρεκκλίνει του θέματος στα δικαστήρια705 και πως πρέπει να

υπάρχουν νόμοι για όλες τις δυνατές περιπτώσεις καθώς οι δικαστές έχουν λίγη ώρα

να αποφασίσουν και είναι δύσκολο να ορίσουν το δίκαιο και το συμφέρον, ενώ σε

αυτήν τους την απόφαση συχνά συνυπολογίζεται η φιλία, η έχθρα και το προσωπικό

τους συμφέρον.706 Κατά τον ίδιο, “στους δικανικούς λόγους η βάση είναι ο νόμος,

και αν έχει κανείς από που να ξεκινήσει, είναι πιο εύκολο να βρει ύστερα την

απόδειξη”.707

Κατά τον Σταγειρίτη φιλόσοφο, η μέθοδος και στον συμβουλευτικό και στον

δικανικό λόγο είναι ίδια, τα θέματα όμως που πραγματεύεται ο συμβουλευτικός

698 Αριστοτέλης, Ρητορική Γ’, 1419a
699 Λυπουρλής, Ρητορική Γ’, 2002:563
700 Αριστοτέλης, Ρητορική Γ’, 1419a
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λόγος είναι ανώτερης ποιότητας και παρουσιάζουν μεγαλύτερο πολιτικό ενδιαφέρον

από τις ιδιωτικές συναλλαγές.708 Ενώ στους δικανικούς λόγους, σημασία έχει ο

ομιλητής να κερδίσει τον ακροατή, καθώς η απόφαση είναι για θέματα άλλων και οι

δικαστές άγονται και φέρονται από τους διαδίκους.709 Τα ενθυμήματα στους

δικανικούς λόγους αποτελούνται από εξηγήσεις ή αποδείξεις, καθότι αποτελούν

παρελθοντικές πράξεις και είναι συνυφασμένες με ασάφεια.710

“Η δικανική ρητορική και η εριστική προκαλούν ευχαρίστηση στους εξασκημένους

και ικανούς”, όπως αποτελούν και η τιμή και το καλό όνομα γιατί θεωρούνται

αξιόλογοι άνθρωποι, όμως τονίζει ότι “δεν μας ενδιαφέρει καθόλου η τιμή ή η

υπόληψη που έχουν για μας αυτοί που δεν τους υπολογίζουμε καθόλου” και δίνει ως

παράδειγμα τα παιδιά και τα ζώα.711

Συμβουλευτικός λόγος

Οι συμβουλευτικοί λόγοι ασχολούνται με τα δημόσια οικονομικά, τον πόλεμο

και την ειρήνη, την φύλαξη της χώρας, τις εισαγωγές και εξαγωγές και την

νομοθεσία.712 Άπτονται σε πράγματα που είναι ενδεχόμενο να γίνουν ή να μην

γίνουν, όχι τυχαία, καθότι είναι ανώφελο, αλλά αυτά που μπορούν να είναι

“αντικείμενο διαβούλευσης, αυτά που από τη φύση τους ανάγονται σε μας και αυτά

που η αρχή της ύπαρξής τους εξαρτάται από τη δική μας δύναμη”.713

Ο ακροατής είναι κριτής των θεμάτων που τον αφορούν714 γι’ αυτό κατά τον

Αριστοτέλη ο συμβουλευτικός ρήτορας πρέπει να χρησιμοποιήσει τον φόβο τους για

το συμφέρον του.715 Ακόμη, ο ρήτορας πρέπει να είναι κάτοχος της ιστορίας για να

πείσει τους ακροατές, καθώς όπως λέει ο φιλόσοφος “οι λόγοι ταιριάζουν στις

δημηγορίες”.716

Τα προοίμια στους συμβουλευτικούς λόγους είναι ελάχιστα, όμως είναι

απαραίτητα, καθώς με την έλλειψή τους δηλώνουν την προχειρότητά τους.717 Το

υλικό τους αντλείται από τους δικανικούς λόγους, όπου σε σύγκριση με τους

708 Αριστοτέλης, Ρητορική Α’, 1354b
709 Αριστοτέλης, Ρητορική Α’, 1355a
710 Αριστοτέλης, Ρητορική Α’, 1368a
711 Αριστοτέλης, Ρητορική Α’, 1371a
712 Αριστοτέλης, Ρητορική Α’, 1359b
713 Αριστοτέλης, Ρητορική Α’, 1359a
714 Αριστοτέλης, Ρητορική Α’, 1354b
715 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’, 1383a
716 Αριστοτέλης, Ρητορική Β’,1394a
717 Αριστοτέλης, Ρητορική Γ’, 1416a
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πρώτους, στους συμβουλευτικούς λόγους δεν γίνονται θέμα οι πανουργίες και οι

απάτες, καθώς κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον του ακροατηρίου.718 Ακόμη κατά

τον φιλόσοφο τα παραδείγματα στους συμβουλευτικούς λόγους βασίζονται στο

παρελθόν και κρίνουν το μέλλον,719 ενώ στους δικανικούς χρησιμοποιούνται άλλες

μορφές απόδειξης.720

Επιπρόσθετα, στους συμβουλευτικούς λόγους δεν υπάρχει συχνά διήγηση, καθότι

αναφέρονται σε παρελθοντικά γεγονότα,721 ενώ στους επιδεικτικούς λόγους , όπως

τονίζει ο φιλόσοφος “πρέπει κανείς να διανθίζει τον λόγο του με επαίνους”722 ή αν

έχει αποδείξεις όπου δείχνουν τον χαρακτήρα του να τις φανερώνει ή ακόμη και αν

δεν έχει με τον λόγο του να το δείχνει ο ίδιος. Κατά τον Αριστοτέλη τα ελεγκτικά

ενθυμήματα είναι πιο δημοφιλή από τα αποδεικτικά ενθυμήματα, διότι μέσω του

ελέγχου φανερώνεται η ύπαρξη συλλογιστικής διαδικασίας.723

Η ΗΘΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Ο γλύπτης Σωφρονίσκος και η μαία Φαιναρέτη ήταν οι γονείς τους Σωκράτη που

γεννήθηκε το 470 π.Χ και το 399 π.Χ καταδικάστηκε σε θάνατο στα 70 του έτη με

αφορμή τις απόψεις που διέφθειρε στους νέους περί αθεΐας, ενώ η αιτία ήταν οι

πολιτικές εξελίξεις της εποχής με το δημοκρατικό κόμμα και τον νεωτεριστικό

διαφωτισμό. Οι διδασκαλίες του σώθηκαν μέχρι σήμερα χάρη στον Ξενοφώντα και

στον μαθητή του Πλάτωνα. Ο Σωκράτης, επεδίωκε μέσω της διαπαιδαγώγησης των

νέων να στοχάζονται ελεύθερα και να κυριαρχούν στα πάθη τους, καθώς ως

αυτάρκης είχε ως σκοπό ζωής την ηθική αναμόρφωση και την αρετή, δηλαδή το

αγαθό.724 Κατά τον ίδιο, η αρετή αποτελεί γνώση σε συνύπαρξη με την αυτογνωσία,

το “γνώθι σαυτόν”, δηλαδή τον αυτοέλεγχο που οδηγεί στην ευδαιμονία, μέσω των

718 Αριστοτέλης, Ρητορική Α’, 1354b
719 Αριστοτέλης, Ρητορική Α’, 1368a
720 Αριστοτέλης, Ρητορική Γ’, 1417b
721 Αριστοτέλης, Ρητορική Γ’, 1417b
722 Αριστοτέλης, Ρητορική Γ’,1418a
723 Αριστοτέλης, Ρητορική Γ’, 1418b
724 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:108
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αγαθών πράξεων και της ευτυχίας και απορρίπτοντας τις υλικές και σαρκικές

απολαύσεις. Ως κέντρο της ηθικής ορίζει την τελειότητα της ατομικής αθάνατης

ψυχής σε σχέση με την αρετή, την γνώση και το αγαθό, ενώ η έλλειψη αυτογνωσίας

του ανθρώπου, τον οδηγεί λόγω της άγνοιάς του στις ακούσιες κακές πράξεις.725 Ο

αναγνώστης αντιλαμβάνεται στα κείμενα του Σωκράτη την θρησκευτική απόχρωση

της ηθικής, όπου το δαιμόνιο ορίζεται ως “περίεργη ενδόμυχη φωνή” που προνοεί σε

ανθρώπινες σημαντικές πράξεις. Γνωστές μέχρι σήμερα είναι η σωκρατική ειρωνεία

και η μαιευτική μέθοδος, όπου η πρώτη αποτελεί ένα τέχνασμα του ίδιου, ώστε μέσω

την προσποίησής του ότι αγνοεί κάτι, έκανε ερωτήσεις για το θέμα και λάμβανε

πληροφορίες, ενώ η δεύτερη επηρεασμένος από το επάγγελμα της μητέρας του ως

μαμή, θεωρεί ότι οι αλήθειες στον άνθρωπο προϋπάρχουν την γέννησής του και ο

ίδιος απλώς με τα κατάλληλα μέσα τις αφυπνίζει. Τα ανωτέρω δημιούργησαν ένα

σύστημα σκέψης που ακολούθησαν πολλοί οπαδοί και μαθητές, αν και ο ίδιος δεν

ίδρυσε ποτέ φιλοσοφική σχολή.726 Ο εν δυνάμει μαθητής του Σωκράτη Αριστοτέλης,

θεωρούσε ότι η ύπαρξη του κόσμου δεν αποτελείται από ιδέες, όπως υποστήριξε ο

Πλάτων, αλλά είναι προαιώνια.727

Η τελολογική ηθική διδασκαλία του Αριστοτέλη είχαν ως σκοπό το ανθρώπινο

αγαθό συνδεδεμένο με την πολιτική, η οποία καθιστά την πόλη και τους πολίτες σε

ευημερία. Ο ίδιος, ασχολήθηκε με θεωρητικές, πρακτικές και ποιητικές επιστήμες

αλλά και με την αυθύπαρκτη επιστήμη της λογικής.728 Τα όντα, κατά τον ίδιο,

οφείλουν την ύπαρξή τους, στο υλικό, το ειδικό, το ποιητικό και το τελικό αίτιο.729

Η ύλη, χαρακτηρίζεται ως πρώτη ύλη που ενυπάρχει σε κάθε φύσει ον.730 Το είδος

μορφοποιεί την ύλη, όπου η τελειοποίησή του και η εκπλήρωση του σκοπού του,

ονομάζεται εντελέχεια του είδους731 και η φύση ως εσωτερική αρχή του όντος

αποτελεί το ποιητικό αίτιο.732

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, ο θείος νους απολαμβάνει την τελειότητά του,

χωρίς καμία πράξη, βούληση και επιθυμία, απομακρυσμένος από τον έξω κόσμο.

Κατά τον ίδιο, η πόλη έχει ως σκοπό το ανώτατο αγαθό, δηλαδή την ευδαιμονία που

επιτυγχάνεται μέσω της ηθικής και πνευματικής τελείωσης, όπου η πρώτη

725 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:109
726 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:110
727 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:139
728 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:141
729 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:144
730 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:145
731 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:146
732 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:147
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αποτελείται από μεσότητες του ορθού λόγου.733 Η δεύτερη, είναι ευρύτερη έννοια

υπαγόμενη στην πρώτη, όπου ως σκοπό έχει το κοινό συμφέρον όλων των πολιτών

και όχι του ενός ή των πολλών.734 Σε αντίθεση με τον Αριστοτέλη, οι Στωικοί

έβλεπαν στον άνθρωπο ένα είδος αυτεπίγνωσης, που το ονόμαζαν ένστικτο της

αυτοσυντήρησης και ήταν υπεύθυνο για την προνοητικότητα των ανθρώπων στις

μελλοντικές πράξεις, ακολουθώντας τις οδηγίες της φύσης. Ο άνθρωπος που επιλέγει

σωστά την τελείωση με το όλον, κατέχει το αγαθό της αρετής.735

Ο εν δυνάμει δάσκαλος του Αριστοτέλη Σωκράτης ως ηθικολόγος εξανάγκαζε

τους ανθρώπους να σκεφτούν και να εξηγήσουν τις αρχές των πράξεών τους με τα

ερωτήματα που τους έθετε και το ανικανοποίητο των εύκολων απαντήσεων που τον

διακατείχε.736 Ο Αριστοτέλης αναγνώριζε στον Σωκράτη την αναζήτησή του προς

την ουσία ενός πράγματος και το νόημά του, καθώς ήταν ο πρώτος που “έθεσε το

πρόβλημα των καθολικών ορισμών”.737 Ως σκοπό μίας οποιασδήποτε κίνησης μίας

υπαρκτικής οντότητας όριζε ο Αριστοτέλης σε συμφωνία με τον Πλάτωνα ότι είναι

το τελικό αίτιο το οποίο είναι αγαθό και βρίσκεται στο τέλος της κίνησης738 όπου

πρέπει να επιδιώκεται από τον καθένα739 και η ευδαιμονία ορίζεται ως διαρκή

πορεία της επιθυμίας να εξασφαλίσει την ικανοποίηση όλων των μελλοντικών

επιθυμιών του ατόμου,740 καθώς η σωφροσύνη είναι αποτέλεσμα μεγάλης εμπειρίας

και η σοφία είναι αποτέλεσμα μεγάλης γνώσης της επιστήμης.741

Σύμφωνα με τον Smith, οι νέοι γελοιοποιούν όπως και οι άσωτοι τους κανόνες

της ηθικότητας και με την ματαιοδοξία που τους διακατέχει σπέρνουν την διαφθορά

και τις απεχθείς αρχές τους.742 Ο άνθρωπος, κατά τον Smith, διακατέχεται από την

ωφελιμότητα κάθε αντικειμένου, μέσω της διαρκούς ικανοποίησης και απόλαυσης

των ηδονών του.743 Σύμφωνα με τον Smith, δεν υπάρχει μεγαλύτερη βαρβαρότητα,

από το πληγώσεις ένα “απροστάτευτο, αθώο, αξιαγάπητο” παιδί που σε αυτήν την

τρυφερή του ηλικία προκαλεί και την συμπόνια ενός εχθρού.744 Ο Smith, τονίζει την

733 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:150
734 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:151
735 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:198
736 Popper, K., Η ανοιχτή κοινωνία και οι εχθροί της Ι, 1980:74
737 Popper, K., Η ανοιχτή κοινωνία και οι εχθροί της Ι, 1980:75
738 Popper, K., Η ανοιχτή κοινωνία και οι εχθροί της ΙΙ, 1982:17
739 Σκουλάς, Γ., Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, 2011:63
740 Hobbes, T., Λεβιάθαν, 1989:169
741 Hobbes, T., Λεβιάθαν, 1989:119
742 Smith, A., Η θεωρία των ηθικών συναισθημάτων, 2012:183
743 Smith, A., Η θεωρία των ηθικών συναισθημάτων, 2012:308
744 Smith, A., Η θεωρία των ηθικών συναισθημάτων, 2012:347
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άποψη των Στωικών για την φροντίδα του εαυτού που πρέπει να διακατέχεται από

τον καθένα, νιώθοντας τα δικά του αισθήματα ηδονής και πόνου να υπερτερούν των

άλλων, μέσω των αισθητηριακών εικόνων ως ουσία και των εντυπώσεων, ως σκιά.745

Ως ενάρετο ορίζει ο Smith, τον άνθρωπο που ενεργεί “σύμφωνα με τους κανόνες

της τέλειας σύνεσης, της αυστηρής δικαιοσύνης και της προσήκουσας ευμένειας” όμως

ακόμη και σε αυτόν αν τα πάθη του τον αποπροσανατολίζουν και τον σαγηνεύουν

χάνεται, καθώς δεν διαθέτει την αυτοκυριαρχία για να πράξει το καθήκον του. Οι

αρχαίοι φιλόσοφοι τονίζει, διέκριναν τα πάθη που χρειάζονται σημαντική άσκηση

αυτοκυριαρχίας για να τα συγκρατήσουν και σε αυτά που μπορούν να συγκρατηθούν

για ορισμένο σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά στην συνέχεια μπορεί να οδηγηθούν

οι άνθρωποι σε μεγάλες παρεκκλίσεις.746 Σύμφωνα με τον Smith, ο σώφρων και

ενάρετος άνθρωπος, μέσω της διαμόρφωσης και της παρατήρησης της διαγωγής του

ίδιου αλλά και των άλλων κατευθύνεται “στην ιδέα της επακριβούς ευπρέπειας και

της τελειότητας” όπου με σταδιακή εργασία “του μεγάλου ημίθεου που ενοικεί την

καρδία, του μεγάλου κριτή και δικαστή της διαγωγής” θα καταφέρει να εμμένει

αποφασιστικά στις πρώτες δύο κατηγορίες ανθρώπων, στους σώφρονες και

ενάρετους.747 Σύμφωνα με τον Smith, ο υπερήφανος άνθρωπος ως ανώτερος των

άλλων δεν ζητά το δίκαιο ούτε τον σεβασμό, όμως αν αντιληφθεί ότι δεν

διακατέχεσαι από τα δύο ανωτέρω αισθήματα όπως ο ίδιος για τον εαυτό του, νιώθει

αγανακτισμένο παροργισμό λόγω της προσβολής που υπέστη.748 Σύμφωνα με τον

Smith, ο ματαιόδοξος άνθρωπος λόγω της κοινωνικής του θέσης και της περιουσίας

του, νιώθει τον σεβασμό που του αποδίδουν οι υπόλοιποι και προσπαθεί να τον

εκμεταλλευτεί και να καταχραστεί αυτό το αίσθημα. Εξαιτίας των ψευδαισθήσεων

της ματαιοδοξίας που τον διακατέχουν ευφραίνεται και μέσω την ενδυμασίας, του

εξοπλισμού και του τρόπου ζωής του δηλώνει συνεχώς την ανωτερότητα της θέσης

του, έναντι των υπολοίπων και συχνά λόγω αυτών καταδικάζει τον εαυτό του πιο

γρήγορα σε φτώχεια και θλίψη.749

Σύμφωνα με τον Smith, το άριστο και αξιέπαινο του χαρακτήρα του ανθρώπου

της αρετής, οφείλεται σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία

αποτελείται από την αρετή λόγω ευπρέπειας, που η πνευματική διάθεση

745 Smith, A., Η θεωρία των ηθικών συναισθημάτων, 2012:360
746 Smith, A., Η θεωρία των ηθικών συναισθημάτων, 2012:385
747 Smith, A., Η θεωρία των ηθικών συναισθημάτων, 2012:398
748 Smith, A., Η θεωρία των ηθικών συναισθημάτων, 2012:408
749 Smith, A., Η θεωρία των ηθικών συναισθημάτων, 2012:409
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κατευθύνεται από τις αισθηματικές επενδύσεις στην προσήκουσα διακυβέρνηση. Η

δεύτερη κατηγορία αποτελείται από την αρετή λόγω σύνεσης, δηλαδή στην επιδίωξη

του συμφέροντος και της ευτυχίας με σκοπό τον ίδιο τον εαυτό του εκάστοτε

ανθρώπου, ενώ στην τρίτη κατηγορία η αρετή συνίσταται στην ανιδιοτελή ευμένεια,

όπου ο άνθρωπος αποβλέπει στην ευτυχία των άλλων και όχι στην δική του, μέσω

των πράξεών του.750 Σύμφωνα με τον Smith, η αρχή της επιδοκιμασίας που

ενυπάρχει στην Ηθική Φιλοσοφία, ορίζεται ως η ικανότητα και η δύναμη του νου να

προτιμά την διαγωγή ορισμένων χαρακτήρων από άλλους, καθιστώντας τους μεν

αντικείμενο επιδοκιμασίας, τιμής και ανταμοιβής και ορίζοντάς τους ως ευάρεστους

και τους δε αντικείμενο ψόγου, επίκρισης και τιμωρίας και ορίζοντάς τους ως

δυσάρεστους.751

Σύμφωνα με τον Smith, στα Ηθικά του ο Αριστοτέλης υποδεικνύει τους τρόπους

που ρυθμίζει ο άνθρωπος την συμπεριφορά του μέσω των διαφορετικών εθών, όπως

“η ελευθεριότητα, η μεγαλοπρέπεια, η μεγαλοψυχία κι ακόμη, η ευθυμία και η

ευδιαθεσία, ιδιότητες, τις οποίες αυτός ο επιεικής φιλόσοφος έκρινε αξίες να

συμπεριληφθούν στον κατάλογο των αρετών”.752 Κατά τον ίδιο, τα πιο χρήσιμα μέρη

της ηθικής φιλοσοφίας είναι τα Ηθικά και η Νομολογία, όπου οι αρχαίοι φιλόσοφοι

αρκέστηκαν στην περιγραφή των συναισθημάτων και των πράξεων για την

θεμελίωση της δικαιοσύνης, της σεμνότητας και της ειλικρίνειας και όχι στην

ακρίβεια της λεπτομέρειας που δεν θα ήταν εφικτή.753

Ο Durkheim θεωρούσε ότι τα κοινωνικά φαινόμενα με κοινωνική διάσταση είναι

η γλώσσα, η ηθική και η θρησκεία και η δεύτερη μπορεί να υπάρξει μόνον αν η

κοινωνία έχει ένα ηθικό πρόσωπο στο κάθε άτομο που την απαρτίζει.754 Ο Hegel

διέκρινε την ουσία του πράγματος από το είναι, καθώς το δεύτερο είναι ένα

φαινόμενο ή ομοίωμα ενός πράγματος, καθώς ο ίδιος όπως και ο Ηράκλειτος έβλεπε

μία συνεχή ροή στα πράγματα και στις ουσίες, όπου η ροή δεν είναι παρακμή.755 Η

Μεγάλη Γενιά του Περικλή, του Σωκράτη και του Δημόκριτου διατηρήθηκε στο

κίνημα των Κυνικών.756

750 Smith, A., Η θεωρία των ηθικών συναισθημάτων, 2012:425
751 Smith, A., Η θεωρία των ηθικών συναισθημάτων, 2012:487
752 Smith, A., Η θεωρία των ηθικών συναισθημάτων, 2012:507
753 Smith, A., Η θεωρία των ηθικών συναισθημάτων, 2012:522
754 Aron, R., Η εξέλιξη της κοινωνιολογικής σκέψης Β’, 1984:127
755 Popper, K., Η ανοιχτή κοινωνία και οι εχθροί της ΙΙ, 1982:61
756 Popper, K., Η ανοιχτή κοινωνία και οι εχθροί της ΙΙ, 1982:41
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Σύμφωνα με τον Hobbes, τα ρητορικά μέσα (παρομοίωση, μεταφορά,

παραδείγματα) χρησιμοποιούνται ώστε να πείσουν το ακροατήριο, μέσω

επιχειρημάτων προτροπής και αποτροπής, προς μία πειστική συμβουλή “για την

ωφέλεια, την τιμή και τη δικαιοσύνη που θα προκύψουν από την εφαρμογή της

συμβουλής τους”.757 Ο Feuerbach τόνισε την αναγκαιότητα της επικοινωνίας των

ανθρώπων με την ηθική πλευρά, ενώ η εγελιανή θεωρία διαχώρισε την φιλοσοφία

του δικαίου σε αφηρημένο δίκαιο, προσωπική ηθικότητα και δημόσια ηθικότητα,

δηλαδή την οικογένεια, την αστική κοινωνία και το κράτος.758

Ψυχή
Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη υπάρχουν τρεις ψυχικές καταστάσεις, τα πάθη, η

ισχύς (δύναμις) και οι έξεις.759 Ο Σωκράτης ως δημιουργός της έννοιας της ψυχής

αντιτίθεται σε μεταφυσικές διδασκαλίες και περιορίζεται στον ηθικό χαρακτήρα της.

Η επιμονή του στην αξία της ατομικότητας και στην θεωρία του ότι ο άνθρωπος δεν

είναι μόνο ένα σώμα αλλά κάτι περισσότερο, καθώς υπάρχει μέσα του αγάπη για την

αλήθεια, την ευγένεια, την ανθρωπιά, την ομορφιά και την καλοσύνη, οδήγησαν στο

ασφαλές συμπέρασμα ότι ο άνθρωπος έχει μια έλλογη διάσταση που τον καθιστά

ικανό, αύταρκες με αυτοσκοπό.760

Ο δάσκαλος του Αριστοτέλη Πλάτωνας διακρίνει το ον σε δύο είδη, όπου το

πρώτο, ως κατώτερο είδος, αφορά το “γίγνεσθαι” των πραγμάτων, όντα δηλαδή

ορατά και μεταβλητά και το δεύτερο, ως ανώτερο είδος, αφορά τα πραγματικά όντα,

που είναι αόρατα και αμετάβλητα. Τα όντα που συλλαμβάνονται με την νόηση και

όχι μέσω των αισθήσεων είναι οι απόλυτες έννοιες που υπάρχουν καθεαυτές, όπως

για παράδειγμα το ιδανικό αγαθό και άλλες ιδανικές έννοιες, ενώ οι ιδέες είναι τα

είδωλά τους, όπου υπάρχουν αρχέτυπα στον ιδεατό κόσμο ως άυλα όντα και η φύση

τους είναι πνευματική.761 Σύμφωνα με τον Πλάτωνα η ψυχή έχει τρία μέρη, το

επιθυμητικό, όπου τα πάθη και οι επιθυμίες υποτάσσονται στη λογική, το θυμοειδές,

όπου αποτελεί αρετή ανδρείας και το λογιστικόν, όπου αντιστοιχεί στη φρόνηση και

757 Hobbes, T., Λεβιάθαν, 1989:319
758 Lowith, K., Από τον Χέγκελ στον Νίτσε, 1987:130
759 Σκουλάς, Γ., Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, 2011:70
760 Popper, K., Η ανοιχτή κοινωνία και οι εχθροί της Ι, 1980:305
761 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:121
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στη σοφία.762 Κατά τον ίδιο, η ψυχή ως “πνευματικό, θεϊκό και αθάνατο ον”763

αποτελεί τον τόπο που υπάρχουν οι ιδέες, ως πηγή γνώσης που επαναφέρει “την

καθαρή γνωστική θέα των ιδεών που έχει στο εσωτερικό της”.764 Η ψυχή ως αθάνατη,

άφθαρτη και αιώνια αποτελεί τον καθρέφτη των ιδεών και είναι αναγκαία η

προΰπαρξη και η μεταΰπαρξή της, ώστε η ψυχή “να χάνεται και να ξαναγυρίζει”.765

Σύμφωνα με τον φιλόσοφο, η ηθική δε διαχωρίζεται από την πολιτική, γι’ αυτό η

ψυχή του φιλόσοφου- βασιλιά που έχει ως σκοπό την ευδαιμονία της πόλης ως

εραστής της αλήθειας αντανακλά την άριστη πολιτική διακυβέρνηση, στηριζόμενη

στην αρχή της δικαιοσύνης και της “πλατωνικής οικειοπραγίας”.766 Επιπρόσθετα, ο

έρωτας αποτελεί την επιθυμία του καλού και του αγαθού κατέχοντας μία θέση θεία

και θνητή, ενώ η ομορφιά δεν αποτελεί χαρακτηριστικό της τέχνης ή της νόησης ή

του ανθρώπου, αλλά είναι “υπεραντικειμενική”.767

Η αρετή είναι ευπρέπεια της διαγωγής και αποτελεί αισθηματική επένδυση, όπου

πράττουμε σύμφωνα με αυτήν και το αντικείμενο που την προκάλεσε, κατά την

άποψη του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη και του Ζήνωνα. Κατά τον πρώτο, η ψυχή

προσομοιάζουσα με την πολιτεία συντίθεται από τρεις ικανότητες ή τάξεις, όπου η

πρώτη καθορίζει τα μέσα προς τον σκοπό και τους σκοπούς που αξίζουν, ώστε να

επιτευχθούν και ονομάζεται κριτική ικανότητα. Κατά τον Πλάτωνα, η ικανότητα

αυτή αποτελεί την “κυβερνώσα αρχή του όλου” και κρίνει την αλήθεια, το ψέμα, τις

επιθυμίες και τις αισθηματικές επενδύσεις.768 Σύμφωνα με τον φιλόσοφο η αρετή

της σοφίας εξαρτάται από “τη δύναμη, την ένταση και την τελειοποίηση της

κυβερνώσας αρχής, όπου αποτελείται από γενικές και επιστημονικές ιδέες για την

διάκριση των δίκαιων σκοπών και τα κατάλληλα μέσα για την επίτευξή τους”.769

Σύμφωνα με τον Locke οι ιδέες, εισέρχονται μέσω των εξωτερικών αντικειμένων

και των αισθήσεων στην ψυχή του ανθρώπου, παράγοντας στη νόηση ένα άλλο είδος

ιδεών, όπως γνώση, συλλογισμό, θέληση, αμφιβολία και γίνονται κτήμα μας, μέσω

μίας αίσθησης ή περισσοτέρων, από μία σκέψη ή αίσθηση.770 Κατά τον ίδιο, η ψυχή

έχει ως πρώτη δεξιότητα την αντίληψη και μέσω αυτής εισέρχονται οι ιδέες, ενώ οι

762 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:133
763 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:123
764 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:122
765 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:124
766 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:134
767 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:129
768 Smith, A., Η θεωρία των ηθικών συναισθημάτων, 2012:426
769 Smith, A., Η θεωρία των ηθικών συναισθημάτων, 2012:427
770 Locke, L., Δοκίμιο για την ανθρώπινη νόηση, 54
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απλές ιδέες γίνονται κτήμα μας μέσω της εσωτερικής παρατήρησης ή όπως την

ονομάζουν άλλοι σκέψη, στο οποίο δεν συμφωνεί καθώς ο πρώτος όρος υποδηλώνει

την φύση της δεξιότητας και το ανθρώπινο πνεύμα ως παθητικό δεν μπορεί να

αποφύγει όσα αντιλαμβάνεται, ενώ ο δεύτερος υποδηλώνει τον ορισμένο βαθμό της

εκούσιας προσοχής σε ένα πράγμα.771 Η αντίληψη, κατά τον Locke, διακρίνει το

ζωικό βασίλειο από τα κατώτερα μέρη της φύσης772 και το αμέσως επόμενο

αναγκαίο δημιούργημα είναι η μνήμη, καθώς αν έλειπε η πλειονότητα των άλλων

δεξιοτήτων κρίνεται ανώφελη.773 Η ιδέα του άπειρου, κατά τον ίδιο, σχηματίζεται

μέσω των ικανοτήτων του “επαναλαμβάνειν, διπλασιάζειν και προσθέτειν” και

αποτελεί ανθρώπινη δύναμη.774

Φρόνηση
Ο λόγος εν αντιθέσει με τον μύθο που αποτελεί επινόηση είναι επιστήμη.775 Ο

μύθος αποτελείτο από δράση και κίνηση και έδινε άλλες διαστάσεις στην

καθημερινότητα,776 όπου ο Αριστοτέλης κρατώντας την ουσία του και

αποδεικνύοντας το υπαρξιακό βάθος του μύθου τον “απογύμνωσε” από τις

εξωτερικές διατυπώσεις του777 και όρισε την λογική ως την μελέτη της σκέψης με

σκοπό την κατανόηση των πραγμάτων.778 Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, η αρετή

είναι το μέσον μεταξύ δύο ελαττωμάτων, της υπερβολής και της έλλειψης779 και

μπορεί να θεωρηθεί “είτε ως ιδιότητα μιας πράξης είτε ως ποιότητα ενός προσώπου.”

Στην πρώτη περίπτωση μπορεί να αφομάται είτε ως αισθηματική επένδυση είτε ως

έθος στο πρόσωπο που την εκτελεί, ενώ στην δεύτερη περίπτωση η πράξη κάποιου

είδους μπορεί να αφορμάται από την συνήθεια της πνευματικής διάθεσης του

προσώπου.780 Επίσης, ο Αριστοτέλης σε αντίθεση με τον Πλάτωνα, θεωρούσε ότι η

αρετή αποτελεί πρακτική συνήθεια όπως επίσης και η ηθική όπου δεν πηγάζει από τη

γνώση, όπου η τελευταία δεν είναι ικανή να αντικρούσει βαθιά ριζωμένες

771 Locke, L., Δοκίμιο για την ανθρώπινη νόηση, 64
772 Locke, L., Δοκίμιο για την ανθρώπινη νόηση, 66
773 Locke, L., Δοκίμιο για την ανθρώπινη νόηση, 69
774 Locke, L., Δοκίμιο για την ανθρώπινη νόηση, 79
775 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:60
776 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:63
777 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:64
778 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:142
779 Smith, A., Η θεωρία των ηθικών συναισθημάτων, 2012:430
780 Smith, A., Η θεωρία των ηθικών συναισθημάτων, 2012:431
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ανθρώπινες συνήθειες, ενώ ο δεύτερος θεωρούσε ότι αποτελεί είδος επιστήμης, που

οι άνθρωποι γνωρίζουν αποδεδειγμένα τις συνέπειες και πράττουν αναλόγως.781 Ο

Όμηρος για τον κόσμο είχε μία απλοϊκή αντίληψη, ενώ ο Πλάτων θεωρούσε ότι είναι

μεταβολή και κίνηση.782

Σύμφωνα με τον Αναξαγόρα (500- 428 π.Χ) και δάσκαλο του Περικλή η ύλη με

απειράριθμα στοιχεία είναι άφθαρτη. Κατά τον ίδιο, ο κόσμος οργανώνεται με το νου,

όπου αποτελεί μία υλική αρχή, άπειρη και αυτοκυβέρνητη, καθώς “ο νους είναι

άπειρος και αυτοκυβέρνητος, δεν αναμιγνύεται με καμιά άλλη πραγματικότητα, είναι

μόνος και αυτοσύστατος” και κάθε στοιχείο του κόσμου, περιέχει δυνάμεις

αντιθετικές μεταξύ τους ανάμεσα στην υπερβολή και στην έλλειψη. Η αντιθετική

τους σχέση προκαλεί και την αλληλεπίδρασή τους, η οποία γεννά την οπτική

αντίληψη.783 Σε συμφωνία με τον Αλκμαίωνα, ο Αναξαγόρας πιστεύει ότι το κέντρο

των αισθήσεων είναι ο εγκέφαλος, όπου μέσω της εμπειρίας και της μνήμης γεννάται

η γνώση, με την θεωρία και την πράξη, γι’ αυτό έδινε σημαίνουσα σημασία στην

διανοητική τέχνη σε συνδυασμό με την χειρωνακτική εργασία.784

Σύμφωνα με τον Λεύκιππο μαθητή του Ζήνωνα και ιδρυτή της σχολής του

ατομισμού “τα άτομα είναι τα έσχατα στοιχεία της πραγματικότητας, τα οποία

κινούνται μέσα στον κενό χώρο” και ονόμασε άπειρο το μη ον, ως ασώματη ουσία,

σε έναν κενό χώρο.785

Σύμφωνα με τον Δημόκριτο η γνώση διακρίνεται σε νόθα και γνήσια και οι

άνθρωποι σε αυτούς που αρκούνται στις αισθήσεις που προκαλούν συγκινήσεις και

πάθη και σε αυτούς που έχοντας έλλογη συμπεριφορά, έχουν ως σκοπό την ηρεμία

του νου και την επίτευξη της ευτυχίας καλλιεργώντας τις διανοητικές τους

ικανότητες και έχοντας ως σκοπό την ηθική, δηλαδή την ευδαιμονία ως σοφοί.786

Κατά τους σοφιστές, ο άνθρωπος εκ φύσεως είναι ανώτερος των ζώων λόγω της

διάνοιάς του και της ικανότητας της αυτοσυντήρησης. Η διάνοιά του τον βοηθά στην

επίκτητη πολιτική αρετή και στην ηθική πρόοδό του.787

781 Smith, A., Η θεωρία των ηθικών συναισθημάτων, 2012:432
782 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:61
783 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:88
784 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:90
785 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:90
786 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:93
787 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:104
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Οι ηδονιστές της εποχής ήταν οι Κυρηναϊκοί, μεταξύ άλλων ο Αρίστιππος ο

νεότερος (ο γιος του), ο Ανίκερις, ο Ευήμερος και ο Ηγησίας.788 Σύμφωνα με τον

Αρίστιππο τα αισθήματα γεννώνται από μία κίνηση, όπου αν εκλείπει έχει ως

αποτέλεσμα την απουσία ηδονής και πόνου. Η πρώτη κατά τον ίδιο αποτελεί

επιθυμητή κατάσταση ως ανώτατη ηθική αρχή και θέτοντάς την ως σκοπό όλων των

ανθρώπινων πράξεων. Κατά τον ίδιο, η φρόνηση είναι το κριτήριο που οδηγεί στον

τρόπο που μπορεί να επιτευχθεί η ηδονή, δίδοντας βαρύνουσα σημασία στην

ελευθερία, όπου διακρίνει αν μπορεί να επιτευχθεί ή όχι. Ο δεύτερος, ο πόνος, όπου

πλήττει πλήθος ανθρώπων, αναγνωρίζεται ως η αιτία που οι άνθρωποι επιλέγουν την

αυτοκτονία ως διέξοδο.789

Σύμφωνα με τον βαθιά επηρεασμένο από τον Αριστοτέλη Ακινάτη είναι πιο ορθό

να προσεγγίζουμε τα όντα “διά των αισθήσεων στα νοητά όντα που γίνονται προσιτά

δια της νόησης”790 δηλαδή από το εύκολο στο δύσκολο. Η ουσία των όντων, κατά

των ίδιο, διακρίνεται με βάση τεσσάρων κριτηρίων, όπου στο πρώτο η ουσία

αποτελεί πραγματικό και όχι νοούμενο ον, στο δεύτερο είναι ένα κοινό

χαρακτηριστικό πολλών όντων, στο τρίτο μπορεί να ορισθεί και στο τέταρτο είναι

φύση. Κατά την αριστοτελική τελολογική αντίληψη του Ακινάτη, η ύπαρξη κάθε

όντος σχετίζεται με το αγαθό, όπου ακόμη και το κακό προέρχεται από τον Θεό, ως

ένα είδος “παραπληρωματικού αποτελέσματος της θείας βούλησης, η οποία

κατευθύνεται κατά κύριο λόγο στο αγαθό”.791 Η μορφή αποτελείται από το τέλειο

στην ύπαρξη και στην πραγμάτωσή του, όπου η κανονιστική τριάδα, κατά τον ίδιο,

αποτελείται από τον τρόπο, το είδος και την τάξη.”792 Σύμφωνα με τον Ακινάτη, η

φρόνηση εκλείπει από τις αρετές ενός βασιλιά στην επίτευξη των σκοπών του μέσω

του ορθολογισμού, όπου σε συμφωνία πάλι με τον Αριστοτέλη την αντιλαμβάνεται

ως ειδική αρετή. Η αναγκαιότητα της φρόνησης εντοπίζεται στον τρόπο που πρέπει ο

ηγεμόνας να διασφαλίζει την εκτελεστική εξουσία του και να θεσπίζει νόμους.793

Σύμφωνα με τον Locke, η νόηση υπερέχει και κυριαρχεί των αισθητών όντων και

βοηθά τους ανθρώπους στην κατανόηση όλων των πραγμάτων.794 Η εσωτερική

παρατήρηση χρειάζεται χρόνο και προσοχή, ώστε να αποκαλυφθούν μέσω αυτής οι

788 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:114
789 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:114
790 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:609
791 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:619
792 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:622
793 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:625
794 Locke, L., Δοκίμιο για την ανθρώπινη νόηση, 5
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ιδέες.795 Η παρατήρηση είναι το πιο σημαντικό μέσον στην κατοχή του ανθρώπου,

ώστε να μπορέσει να κατανοήσει την φύση και την έκταση της γνώσης του, όπου

μερικές φορές εμφανίζεται με απλές ιδέες και άλλες με πολύπλοκες.796 Κατά τον ίδιο,

το πρόσωπο ταυτίζεται με το σκεπτόμενο πνευματικό ον, που έχει την ικανότητα να

παρατηρεί τον εαυτό του, μέσω της λογικής, της σκέψης και της συνείδησης σε

διάφορους χρόνους και τόπους. Η προσωπική ταυτότητα του ανθρώπου εξαρτάται

άμεσα και μόνο με την συνείδηση, που μέσω αυτής ο άνθρωπος αποκτά μία ατομική

ουσία σε μια διαδοχή διαφόρων ουσιών.797

Ευδαιμονία
Σύμφωνα με τον Σταγειρίτη φιλόσοφο, η κοινωνική ευδαιμονία, όπου γίνεται

κτήμα μέσω της ορθής συμβίωσης μεταξύ των συνανθρώπων διαχωρίζεται από τη

θεωρητική ευδαιμονία, όπου γίνεται κτήμα μέσω της θεωρίας του νου, όπου σκοπό

έχει την μακαριότητα του θείου και την επίτευξη της τέλειας ευδαιμονίας.

Ακολούθως, η πολιτική ευδαιμονία έχει σχέση με τις βιοτικές ανάγκες των

ανθρώπων και στον “αγώνα κατά των παθών διαμέσου των αρετών”. Κατά τον

Αριστοτέλη, η ηθική και η πολιτική ασχολούνται με τα καλά και τα δίκαια, ενώ

διαφέρει ο τρόπος αντιμετώπισής τους. Ο ανώτατος σκοπός της πολιτείας, που είναι

η ευδαιμονία, επιτυγχάνεται με την ορθή ηθική διαπαιδαγώγηση και αγωγή των

πολιτών από νεαρή ηλικία.798

Ο Καντ θεωρούσε ότι “η δύναμη, ο πλούτος, η δόξα, ακόμα και η υγεία, η

ευημερία, οι απολαύσεις, και γενικά οτιδήποτε ονομάζεται ευτυχία, εμπνέουν

περηφάνια συχνά μάλιστα και έπαρση εάν απουσιάζει η καλή θέληση που θα βάλει

μέτρο στην επίδρασή τους πάνω στο πνεύμα (...) η καλή θέληση φαίνεται λοιπόν να

είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι κανείς άξιος ευτυχίας”.799

Επομένως, ο ορισμός της ευτυχίας δεν είναι εύκολο να διατυπωθεί καθότι

“χρειάζεται απέραντη σοφία”, καθώς δεν γίνεται να γνωρίζουμε εκ των προτέρων

795 Locke, L., Δοκίμιο για την ανθρώπινη νόηση, 45
796 Locke, L., Δοκίμιο για την ανθρώπινη νόηση, 52
797 Locke, L., Δοκίμιο για την ανθρώπινη νόηση, 130
798 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:152
799 Kant, I., Τα θεμέλια της Μεταφυσικής των ηθών, 1984:34
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ποιες πράξεις οδηγούν τον άνθρωπο στην ευτυχία, διότι χρειάζεται μια ολόκληρη και

απέραντη σειρά επιτευγμάτων”.800

Υποστηρίζεται ότι “(...) η ελευθερία πρέπει να είναι μια αιτιότητα που υπόκειται

σε αμετάβλητους, αλλά ειδικούς νόμους, γιατί αλλιώς μια ελεύθερη θέληση θα ήταν

ουτοπία”.801 Ένα ον που λειτουργεί σύμφωνα με την ιδέα της ελευθερίας μπορεί να

είναι ελεύθερο σε σύνδεση με τους νόμους και την θεωρητική Φιλοσοφία.802

Ηδονή

Η φύση με την δημιουργία των όντων έχει ως σκοπό την διατήρηση, ευημερία

και ευτυχία τους, οπότε δεν συνάδει με τούτο να αφήνεται έρμαια η ευτυχία αυτού

του όντος μόνο στην λογική του. Παρατηρείται με βάση τα ανωτέρω ότι τα όντα με

καλλιεργημένη λογική αφήνονται στις ηδονές και στις απολαύσεις της ζωής,

απομακρύνοντας με αυτόν τον τρόπο τον εαυτό τους από την αληθινή ευτυχία.803

Σύμφωνα με τον Smith, η ηδονή αποτελεί την μεγάλη επιθυμία κάποιου

αντικειμένου, ενώ ο πόνος την αποστροφή αντιστοίχως, μέσω των αισθήσεων. Κατά

τον ίδιο, αν είναι επιθυμητή η αρετή συνεπακόλουθα είναι και η φαυλότητα

ανεπιθύμητη, καθώς η άμεση αίσθηση εξετάζει τις ποιότητες των αισθημάτων κι όχι

η λογική.804

Παιδεία
Φυσική ισχύς ορίζεται η υπεροχή σε ικανότητες είτε του σώματος είτε του νου,

όπως για παράδειγμα η εξαιρετική ρώμη, η σωφροσύνη, η δεξιοτεχνία, η ευγλωττία,

η γενναιοδωρία και η ευγένεια, ενώ εργαλειακή ισχύς είναι η υπεροχή σε ικανότητες

βασισμένες στην τύχη όπως τα πλούτη, η ευϋποληψία, οι φίλοι και η κρυφή βοήθεια

του Θεού που αποκαλείται κατά πολλών καλοτυχία.805 Με την φυσική ισχύ του νου

και με την βοήθεια του σχολείου το άτομο είναι ικανό να συνυπολογίζεται στην

800 Kant, I., Τα θεμέλια της Μεταφυσικής των ηθών, 1984:67
801 Kant, I., Τα θεμέλια της Μεταφυσικής των ηθών, 1984:106
802 Kant, I., Τα θεμέλια της Μεταφυσικής των ηθών, 1984:108
803 Kant, I., Τα θεμέλια της Μεταφυσικής των ηθών, 1984:36
804 Kant, I., Τα θεμέλια της Μεταφυσικής των ηθών, 1984:495
805 Hobbes, T., Λεβιάθαν, 1989:157
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δημόσια ζωή,806 καθώς η επιστήμη απαιτεί πνευματική επικοινωνία διδασκόντων

και διδασκόμενων.807

Με τα βιβλία νιώθουμε ευχαρίστηση και ταύτιση αλλά και εντοπίζουμε διαφορές,

όπου μέσω της εκπαίδευσης με αξιέπαινο τρόπο τα φρονήματα “μας βγάζουν από

όλα τα ξεστρατίσματα της ζωής”,808 καθώς το γενικό γίνεται ειδικό και το αλλόκοτο

διαφαίνεται από “τη λογική, τη διάνοια και την αγαθή προαίρεση”.809 Η

ανθρωπινότητα ως χαρακτήρας του γένους μας και το όφελος των ανθρώπινων

μόχθων, γίνεται κτήμα των ανθρώπων με την συνεχή και αδιάκοπη μόρφωση, όπου

αν σταματήσει “ θα βυθιστούμε... πάλι... στην... αγριότητα”.810

Η παιδεία λαμβάνει σημαντικό ρόλο καθώς είναι η σωστή αρχή που θα φέρει και

το σωστό τέλος, όπως υποστηρίζει ο Αντιφώντας.811 Σύμφωνα με τον Πλάτωνα η

μάθηση συσχετίζεται με όσα είδε η ψυχή πριν μπει στο σώμα του ανθρώπου και

κατακτάται μέσω της διαλεκτικής που με την άσκηση οδηγείται ο άνθρωπος στην

γνώση της ουσίας και του “γενικού συστήματος των ουσιών που είναι το αγαθό”.812

Για τον δάσκαλό του Σωκράτη η μάθηση επιτυγχάνεται και με την αφύπνιση

αμόρφωτων ανθρώπων και δούλων μέσω των σωστών παραστάσεων, όμως στην

πραγματική της μορφή όπου απαιτείται διαρκής προσπάθεια φτάνουν μόνον οι

φιλόσοφοι.813 Σύμφωνα με τον Σωκράτη οι άνθρωποι πρέπει να έχουν τέσσερις

βασικές αρετές οι οποίες είναι η σοφία, η ανδρεία, η σωφροσύνη και η δικαιοσύνη.814

Ο Νους, κατά τον Αριστοτέλη, αποτελεί θείο στοιχείο ανάμεσα στον άνθρωπο

και στον Θεό.815 Κατά τον ίδιο, ο κόσμος είναι οργανωμένος με σκοπό κάθε ον

μέσω της εξέλιξής του να φτάσει στο τέλος του, αλληλεπιδρώντας με τα άλλα όντα

και όχι ανεξάρτητα από αυτά και δεν είναι αποτέλεσμα συμπτώσεων ή τύχης.816

Επιπρόσθετα, ο Σταγειρίτης φιλόσοφος όριζε τις μηχανικές ενασχολήσεις ως

αποσπάσεις σώματος ή ψυχής από την πρακτική της αρετής817 και θεωρούσε ότι η

απλή συσσώρευση προϊόντων χωρίς ενορατική σύλληψη και κατανόηση δεν

806 Lowith, K., Από τον Χέγκελ στον Νίτσε, 1987:103
807 Lowith, K., Από τον Χέγκελ στον Νίτσε, 1987:113
808 Lowith, K., Από τον Χέγκελ στον Νίτσε, 1987:148
809 Lowith, K., Από τον Χέγκελ στον Νίτσε, 1987:149
810 Lowith, K., Από τον Χέγκελ στον Νίτσε, 1987:150
811 Λυπουρλής, Ηθικά Νικομάχεια Β’, 2006:308
812 Σκουλάς, Γ., Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, 2011:61
813 Σκουλάς, Γ., Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, 2011:60
814 Σκουλάς, Γ., Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, 2011:63
815 Σκουλάς, Γ., Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, 2011:112
816 Σκουλάς, Γ., Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, 2011:114
817 Τριαντάρη, Σ., Η φιλοσοφία του πραγματισμού στην εκπαίδευση, 2012:394
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αποτελεί ουσιώδη γνώση818 καθώς χρειάζεται και πρακτική εμπειρία. Κατά τον ίδιο,

η γνώση γίνεται ανθρώπινο κτήμα μέσω “πρακτικής εξοικείωσης και επίμονης

πειθαρχίας” στην διάρκεια μίας ώριμης εμπειρίας ζωής.819

Σύμφωνα με τον Πλάτωνα, η παιδεία έχει ως σκοπό στο αντικείμενο της

διδασκαλίας και της παιδαγωγικής πράξης την έρευνα και την γνώση της αλήθειας820

και η δύναμή της είναι ανεκτίμητη στον άνθρωπο, καθώς τον βοηθά να μιλά και να

σκέφτεται ορθά στο πλαίσιο μιας ευδαίμονα ζωής.821 Κατά τον ίδιο, η μάθηση είναι

έμφυτη, καθώς υπάρχει στην ψυχή και συντελείται κατά την ανάμνηση των ιδεών,

όπου μέσω της διαλεκτικής μεθόδου οι μαθητές, συμπεριλαμβανομένων και των

γυναικών, μαθαίνουν εύκολα και ελεύθερα, χωρίς ψυχικούς καταναγκασμούς.822

Σύμφωνα με τον Friedrich Hegel ο Λόγος είναι γέννημα των ιστορικών

πραγμάτων, μέσω της θεωρητικής συνείδησης, καθώς όπως λέει εμφανίζεται ως

“ρέουσα καθολική υπόσταση... η οποία ταυτόχρονα διασκορπίζεται σε πολλά

ανεξάρτητα όντα... Τούτα συνειδητοποιούν πως είναι ότι είναι, δηλαδή αυτά τα

ατομικά ανεξάρτητα όντα, μέσα από το γεγονός ότι απεμπολούν και θυσιάζουν την

ιδιαίτερη ατομικότητά τους και ότι αυτή η καθολική υπόσταση είναι η ψυχή τους και η

ουσία τους”.823 Σύμφωνα με τον Hegel η ανθρωπιστική παιδεία έχει ως σκοπό την

εκπαίδευση του ατόμου για την πόλιν,824 καθώς πρέπει να παιδεύσει τον εαυτό του

προς την γενική ουσία του πνεύματος825 αφού ο πλούτος τους αποτυπώνεται στην

γλώσσα, όπως και στην περίπτωση των αρχαίων Ελλήνων, όπου πρέπει να είναι

γλωσσική σπουδή.826 Η εκπαίδευση πρέπει να απαλλάσσει τον άνθρωπο από το

οικείο και να αναζητά το ξένο με ελκυστικότητα και χωρίς αφομοίωση, καθότι

μορφωμένος είναι “όποιος οικειοποιείται το έτερο στην ετερότητά του”827 και

αποτελεί στοιχειώδη φιλοσοφία η σπουδή της γραμματικής, διότι γνωστοποιεί “τα

φωνήεντα του πνεύματος”. Η παιδευτική δύναμη επομένως αποτελείται από τον

αρχαίο κόσμο, την γλώσσα και την γραμματική δομή, όπου ο άνθρωπος καταφέρνει

να απελευθερωθεί και να βρει τον εαυτό του.828 Σύμφωνα με τον φιλόσοφο το

818 Τριαντάρη, Σ., Η φιλοσοφία του πραγματισμού στην εκπαίδευση, 2012:395
819 Τριαντάρη, Σ., Η φιλοσοφία του πραγματισμού στην εκπαίδευση, 2012:499
820 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:130
821 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:153
822 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:131
823 Σκουλάς, Γ., Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, 2011:314
824 Lowith, K., Από τον Χέγκελ στον Νίτσε, 1987:97
825 Lowith, K., Από τον Χέγκελ στον Νίτσε, 1987:98
826 Lowith, K., Από τον Χέγκελ στον Νίτσε, 1987:100
827 Lowith, K., Από τον Χέγκελ στον Νίτσε, 1987:101
828 Lowith, K., Από τον Χέγκελ στον Νίτσε, 1987:102
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πνεύμα ως απόλυτη και αληθινή ουσία είναι η αρχή του ανθρώπου και η φιλοσοφία

δεν πρέπει να ασχολείται με απόλυτα αλλά με τον άνθρωπο όπου ως αισθητός

επιχρίεται με κάτι υπεραισθητό.829 Ο ίδιος με την ρεαλιστική αίσθησή του δεν

αρνείται την έννοια “άνθρωπος εν γένει” αλλά την αναγνωρίζει μόνο στον άνθρωπο

που κατέχει αστικά δικαιώματα.830

Ο άνθρωπος έχει ανάγκες, αισθήσεις και φρονήματα και διακρίνεται από το

πνεύμα του και τις δημόσιες ιδιότητες που κατέχει,831 όπου για τον Marx αποτελεί

τον κομμουνιστικό άνθρωπο που δεν κατέχει τίποτα στην ιδιοκτησία του, για τον

Stirner ο μη- άνθρωπος που διατηρεί την ιδιότητά του με άλλες και για τον

Kierkegaard ο άνθρωπος βρίσκει το υπερανθρώπινο μέτρο του στον Χριστό.832

Σύμφωνα με τον Friedrich Nietzsche μέλημα της παιδείας πρέπει να είναι η

εκπαίδευση του ανθρώπου “στο όλο της απτής ανθρωπινότητάς του”,833 ενώ ο

Σταγειρίτης φιλόσοφος θεωρούσε ως υψηλότερο σκοπό του ανθρώπου κάτι θείο, το

οποίο όριζε ως γνωρίζειν, δηλαδή η ασχολία με ό,τι είναι αναγκαίο και όχι κάτι

πρόσχαιρο.834

Ο Hobbes διακρίνει την γνώση σε δύο κατηγορίες τη μεν επαγωγική, παθητική,

εμπειρική γνώση, που είναι κοινή σε ανθρώπους και ζώα, μέσω της καθημερινής

πρακτικής και που “η προεπιστημονική γνώση προσομοιάζει στην αριστοτελική

φρόνηση” και στη δε παραγωγική, ενεργητική, επιστημονική γνώση που διαιρείται

στην προσδιορισμένη από συμβατικές “πρώτες αρχές” και διαθέτει εργαλειακή και

επικοινωνιακή αξία όπου έχει ως στόχο της κατά προσέγγιση αλήθεια.835

Στο βιβλίο Λεβιάθαν ο αναγνώστης μπορεί να μάθει την διάκριση των

διανοητικών αρετών σε φυσικές και επίκτητες, όπου η νοημοσύνη είναι απόκτηση

εμπειρίας και όχι μέθοδος, καλλιέργεια ή διδασκαλία και συνίσταται στην “γοργή

φαντασία”, στην γρήγορη δηλαδή διαδοχή των σκέψεων με έναν σκοπό, ενώ η αργή

φαντασία συνιστά “ατέλεια” του νου, που αποκαλείται “βραδύνοια και

αμβλύνοια”.836 Η σωφροσύνη μπορεί να συνδυασθεί με άδικα ή ανέντιμα μέσα και

αποκαλείται πανουργία, όπου αποτελεί ένδειξη μικροψυχίας. Ο Λόγος επιτυγχάνεται

με μέθοδο και διδασκαλία και “βασίζεται στην ορθή χρήση της ομιλίας και παράγει

829 Lowith, K., Από τον Χέγκελ στον Νίτσε, 1987:123
830 Lowith, K., Από τον Χέγκελ στον Νίτσε, 1987:126
831 Lowith, K., Από τον Χέγκελ στον Νίτσε, 1987:129
832 Lowith, K., Από τον Χέγκελ στον Νίτσε, 1987:144
833 Lowith, K., Από τον Χέγκελ στον Νίτσε, 1987:122
834 Τριαντάρη, Σ., Η φιλοσοφία του πραγματισμού στην εκπαίδευση, 2012:419
835 Hobbes, T., Λεβιάθαν, 1989:31
836 Hobbes, T., Λεβιάθαν, 1989:139
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επιστήμες”.837 Επιπρόσθετα, ο αναγνώστης μπορεί να μάθει και την διάκριση της

γνώσης, όπου η μεν είναι η γνώση των γεγονότων, όπου είναι απόλυτη γνώση, μέσω

της αίσθησης και της μνήμης και η δε γνώση της λογικής ακολουθίας ανάμεσα σε

αποφάνσεις, όπου αποκαλείται επιστήμη και είναι υποθετική και αυτή απαιτείται από

τον φιλόσοφο, όπου μέριμνά του είναι η ορθολογική σκέψη.838

Ο Locke υποστήριξε πως η γνώση του ανθρώπου γεννάται από εικόνες και

εντυπώσεις φαινομένων της φύσης που παρατηρεί μέσω των αισθητήριων οργάνων

του, τα οποία συλλαμβάνουν, ταξινομούν και συνθέτουν τις εντυπώσεις αυτές στη

σκέψη του, δηλαδή πριν την εμπειρική παρατήρηση των φαινομένων ο άνθρωπος δεν

είχε τίποτε στη σκέψη του. Επομένως, ο άνθρωπος χωρίς την παρατήρηση της

καθημερινής εμπειρικής ζωής, στην φύση και στην κοινωνία, δεν μπορεί να

αποκτήσει γνώση839 και αυτά συλλαμβάνονται είτε ως άμεσο αντικείμενο της

αντίληψης, είτε της νόησης που αποκαλείται ιδέα. Η ιδέα ορίζεται από τον ίδιο ως τα

αντικείμενα της νόησης που “παραμένουν αντικείμενα όταν ο άνθρωπος σκέπτεται”

και διακρίνονται σε δύο είδη, τις απλές και τις σύνθετες, όπου μετά την επεξεργασία

δημιουργούνται οι γενικές ιδέες.840 Καθώς για τον ίδιο το πνεύμα είναι ένα άγραφο

χαρτί ή μια κέρινη πλάκα, όπου δεν έχει χαραχτεί τίποτα εκ γενετής, οποιοδήποτε

περιεχόμενό τους είναι ιδέες από υλικό που ο ίδιος έχει δει, το οποίο αμφισβητήθηκε

από τους Γάλλους διάδοχους.841

Σύμφωνα με τον Locke, η γνώση περιορίζεται σε στενά όρια, όπου τα αίτια της

ανθρώπινης άγνοιας οφείλονται σε τρεις κατηγορίες, την έλλειψη των ιδεών, την

αδυναμία ανακάλυψης του συνδέσμου των υπαρχόντων ιδεών και την αμέλεια της

παρακολούθησης και της έρευνας στις ιδέες.842 Οι ιδέες, πρέπει να εκτείνονται και

να αναζητούνται, καθώς αν τερματίζονται χωρίς να αποτελούν νέα γνώση, οι

αλήθειες δεν θα έχουν μεγαλύτερο βάρος από αυτό στα ανθρώπινα όνειρα.843 Η

αλήθεια είναι η σύνδεση ή ο χωρισμός των συμβόλων, που ονομάζεται πρόταση και

διαχωρίζεται στο πνευματικό και στο φραστικό σύμβολο, το οποίο διαχωρίζεται στις

ιδέες και στις λέξεις.844 Οι προτάσεις, κατά τον ίδιο, αποτελούν αρχή των επιστημών

όπου η πλειονότητα τις αποδέχεται ως έμφυτες, για παράδειγμα τα αποφθέγματα ή τα

837 Hobbes, T., Λεβιάθαν, 1989:143
838 Hobbes, T., Λεβιάθαν, 1989:152
839 Σκουλάς, Γ., Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, 2011:228
840 Σκουλάς, Γ., Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, 2011:229
841 Τριαντάρη, Σ., Η φιλοσοφία του πραγματισμού στην εκπαίδευση, 2012:408
842 Locke, L., Δοκίμιο για την ανθρώπινη νόηση, 209
843 Locke, L., Δοκίμιο για την ανθρώπινη νόηση, 214
844 Locke, L., Δοκίμιο για την ανθρώπινη νόηση, 219
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αξιώματα. Επομένως, αν η συμφωνία ή η διαφωνία γίνεται άμεσα αφ’ εαυτής

αντιληπτή και η γνώση είναι εμφανής καθ’ εαυτήν.845

Σύμφωνα με τον φιλόσοφο Locke, το σκεπτόμενο ον υπάρχει αιώνια, καθώς από

ένα μη σκεπτόμενο ον ή από την απουσία του Είναι, δεν μπορεί να υπάρχει

σκεπτόμενο ον ή ένα θετικό Είναι, ή η ύλη.846 Οι διανοητικές δεξιότητες, κατά τον

ίδιο, δόθηκαν στον άνθρωπο με σκοπό την καθοδήγησή του, μέσω αληθινών

γνώσεων, ενώ στην αντίθετη περίπτωση ο άνθρωπος θα εμφανιζόταν

αποπροσανατιλισμένος, σε μία άθλια κατάσταση και σε “τέλεια σκοτάδια”.847 Η

γνώση όμως, εμφανίζεται περιορισμένη στον άνθρωπο, ο οποίος δεν μπορεί να έχει

μία αναμφισβήτητη γνώση των σκέψεων και των συλλογισμών του,848 γι’ αυτό

λειτουργεί με βάση τις πιθανότητες και τις ενδείξεις ότι κάτι είναι ή θεωρείται

αληθινό.849 Ο άνθρωπος που ερευνά την αλήθεια, κατά τον Locke, πρέπει πρώτα να

την αγαπά, ενώ σε αντίθετη περίπτωση δεν θα προσπαθήσει αρκετά, ούτε θα

στεναχωρηθεί στην αποτυχία εύρεσής της. Αποτελεί μειονότητα ο άνθρωπος των

γραμμάτων, που είναι εραστής της αλήθειας και πασχίζει να την αναζητά, καθώς

χρειάζεται πάθος ώστε να μπορέσει ένας άνθρωπος να αποδείξει ότι μία πρόταση

είναι αληθινή.850

Η πλάνη, ως σφάλμα της κρίσης μας στο μη αληθινό είναι αποτέλεσμα της

έλλειψης αποδείξεων, της έλλειψης ικανότητας για την χρησιμοποίηση των

αποδείξεων, της έλλειψης θέλησης για να τις παρατηρήσουμε και στους

εσφαλμένους κανόνες της πιθανότητας.851

Η λογική, σύμφωνα με τον Locke, αποτελεί ανθρώπινη αναγκαιότητα για την

επέκταση των γνώσεων και για τις άλλες διανοητικές δεξιότητες, την οξύνοια και το

συμπεραίνειν,852 όπου λίγοι άνθρωποι την έχουν στην κατοχή τους. Κατά τον ίδιο, ο

Αριστοτέλης άλλαξε εκ βάθρων την κοινωνική κατάσταση με τους συλλογισμούς

του, καθώς όπως λέει χαρακτηριστικά “πριν απ’ τον Αριστοτέλη, δεν υπήρξε ούτε

ένας άνθρωπος που να γνώρισε ή που να μπόρεσε να γνωρίσει κάτι μέσω του λογικού,

και ότι αφ’ ότου βρέθηκε ο συλλογισμός, δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος στις δέκα

χιλιάδες, που να απολαμβάνει αυτό το πλεονέκτημα” και ότι ο Θεός ανέθεσε στον

845 Locke, L., Δοκίμιο για την ανθρώπινη νόηση, 228
846 Locke, L., Δοκίμιο για την ανθρώπινη νόηση, 241
847 Locke, L., Δοκίμιο για την ανθρώπινη νόηση, 260
848 Locke, L., Δοκίμιο για την ανθρώπινη νόηση, 261
849 Locke, L., Δοκίμιο για την ανθρώπινη νόηση, 262
850 Locke, L., Δοκίμιο για την ανθρώπινη νόηση, 286
851 Locke, L., Δοκίμιο για την ανθρώπινη νόηση, 294
852 Locke, L., Δοκίμιο για την ανθρώπινη νόηση, 271
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Σταγειρίτη φιλόσοφο να κάνει τα δίποδα δημιουργήματά του λογικά

δημιουργήματα.853 Σύμφωνα με τον Locke όμως, τα σχήματα του συλλογισμού του

Αριστοτέλη, δεν αποτελούν το μόνο ούτε το καλύτερο μέσω του σκέπτεσθαι, για να

οδηγηθεί ο άνθρωπος στην γνώση της αλήθειας, καθώς και ο ίδιος ο Αριστοτέλης

αντιλαμβάνεται ότι μερικοί τρόποι συλλογισμού φτάνουν σε ορθά συμπεράσματα,

ενώ άλλοι σε λανθασμένα.854

Ο Dewey υποστήριζε ως βασικό φορέα της κοινωνίας που προοδεύει και

ευημερεί την εκπαίδευση, όπου βάση αυτής οι πολίτες καλλιεργούνται855 και

αποκτούν αρετές όπως “η ευγένεια, η τιμιότητα, η γενναιότητα, η καλοκαγαθία” μέσω

της “πραγματιστικής ηθικής”, όπου η ηθική των πολιτών δοκιμάζεται επί του

πρακτέου μέσω της καθημερινής εμπειρίας.856 Στην ανωτέρω θεωρία συμφωνεί ο

Dewey με την αριστοτελική αντίληψη της πρακτικής σοφίας του φιλοσόφου, όπου

υποστήριζε ότι η απόκτηση του αγαθού είναι “μακρόχρονη πρακτική άσκηση και

εκπαίδευση”857 και “ισοδυναμεί με τη δεξιότητα για ενέργεια, η οποία προσκτάται από

τη συνεχή άσκηση”.858 Σύμφωνα με τον φιλόσοφο Dewey η επιστήμη είναι

ορθολογική και αλλάζει τις δυνατότητες της εμπειρίας και τη λειτουργία του λόγου,

καθώς δεν αποτελεί κάτι αποστασιοποιημένο από τα βιώματα της ζωής, αλλά μέσω

της εμπειρίας προχωρά στην ανακάλυψη και την πρόοδο.859

Λογική

Ο Kant επηρεασμένος από τον σκεπτικισμό του David Hume υποστήριζε ότι “η

λογική έχει τη δύναμη να υψώνεται πάνω από τα στενά όρια του υποκειμενισμού, να

απορρίπτει τις εμπειρικές επιρροές, και να συλλαμβάνει τον ηθικό νόμο που ισχύει

διυποκειμενικά, άρα αντικειμενικά για κάθε έλλογο ον.” Αυτή η αντικειμενικότητα

είναι μια τόσο ευρεία περιοχή, ώστε μπορεί να χαρακτηριστεί ως “καθολική”.860

853 Locke, L., Δοκίμιο για την ανθρώπινη νόηση,274
854 Locke, L., Δοκίμιο για την ανθρώπινη νόηση, 275
855 Τριαντάρη, Σ., Η φιλοσοφία του πραγματισμού στην εκπαίδευση, 2012:61
856 Τριαντάρη, Σ., Η φιλοσοφία του πραγματισμού στην εκπαίδευση, 2012:71
857 Τριαντάρη, Σ., Η φιλοσοφία του πραγματισμού στην εκπαίδευση, 2012:72
858 Τριαντάρη, Σ., Η φιλοσοφία του πραγματισμού στην εκπαίδευση, 2012:73
859 Τριαντάρη, Σ., Η φιλοσοφία του πραγματισμού στην εκπαίδευση, 2012:363
860 Kant, I., Τα θεμέλια της Μεταφυσικής των ηθών, 1984:12
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Σκοπό της λογικής αποτελεί η καθ’ εαυτήν καλή θέληση.861 Επομένως, το υπέρτατο

καλό είναι η έννοια του ηθικού νόμου σε ένα έλλογο ον, που λειτουργεί σύμφωνα με

το μέτρο της θέλησης του ηθικού νόμου και όχι του αποτελέσματος.862 Καθήκον

λοιπόν του ανθρώπου είναι να πράττει με σεβασμό στον ηθικό νόμο, όχι ως καθήκον

για μία αναγκαία συνθήκη, αλλά λόγω της καθ’ εαυτήν καλής θέλησης. Όπως τόνιζε

και ο Σωκράτης δεν χρειάζεται επιστήμη ή φιλοσοφία για να ξέρουν οι άνθρωποι τι

πρέπει να κάνουν για να είναι τίμιοι, καλοί, σοφοί και ενάρετοι.863 Η φυσική

διαλεκτική, ορίζεται ως η εναντίωση στο ανωτέρω καθήκον και η αμφισβήτησή τους,

ώστε να καταστραφεί η ηθική τους αξία, όμως δεν επιτυγχάνεται.864

Η λογική ως αυτενέργεια που διαχωρίζει τον αισθητό από τον νοητό κόσμο865

βοηθά στην κατανόηση των αποδεικτικών νόμων, που δεν διασαφηνίζεται μόνον με

την εμπειρία, αλλά χρειάζεται την αντικειμενική αλήθεια της ηθικότητας,866 καθώς η

λογική επιδρά στην ανθρώπινη ψυχή.867 Καθώς η φύση λειτουργεί με νόμους, μόνο

τα έλλογα όντα μπορούν να λειτουργούν σύμφωνα με αυτούς, αφού διαθέτουν

λογική868 και θέληση869 με γνώμονα τον ηθικό νόμο.870 Το έλλογο ον υπάρχει ως

αυτοσκοπός και οι πράξεις του έχουν σκοπό και προς τον ίδιο και προς άλλα έλλογα

όντα.871 Ο άνθρωπος λοιπόν, θα πρέπει να πράττει με τέτοιο γνώμονα που θα ήθελε

να γίνει καθολικός ηθικός νόμος872 και απέναντι σε άλλους με γνώμονα την

διατήρηση του αυτοσκοπού του.873 Η ηθικότητα του ανθρώπου είναι η μόνη που έχει

αξιοπρέπεια στο “κράτος των σκοπών”874 και ορίζεται ως τον “σχετικισμό των

πράξεων προς την αυτονομία της θέλησης”.875

Ο Παρέτο όριζε την λογική ως συνέπειες που απορρέουν έπειτα από ορισμούς

και σχέσεις που παρατηρούμε, καθώς για τον ίδιο η επιστήμη είναι παρατήρηση και

απόδειξη εμπειριών,876 ενώ συμφέρον όριζε την επίτευξη ενός συνειδητοποιημένου

861 Kant, I., Τα θεμέλια της Μεταφυσικής των ηθών, 1984:37
862 Kant, I., Τα θεμέλια της Μεταφυσικής των ηθών, 1984:44
863 Kant, I., Τα θεμέλια της Μεταφυσικής των ηθών, 1984:47
864 Kant, I., Τα θεμέλια της Μεταφυσικής των ηθών, 1984:49
865 Kant, I., Τα θεμέλια της Μεταφυσικής των ηθών, 1984:114
866 Kant, I., Τα θεμέλια της Μεταφυσικής των ηθών, 1984:53
867 Kant, I., Τα θεμέλια της Μεταφυσικής των ηθών, 1984:56
868 Kant, I., Τα θεμέλια της Μεταφυσικής των ηθών, 1984:58
869 Kant, I., Τα θεμέλια της Μεταφυσικής των ηθών, 1984:62
870 Kant, I., Τα θεμέλια της Μεταφυσικής των ηθών, 1984:93
871 Kant, I., Τα θεμέλια της Μεταφυσικής των ηθών, 1984:80
872 Kant, I., Τα θεμέλια της Μεταφυσικής των ηθών, 1984:88
873 Kant, I., Τα θεμέλια της Μεταφυσικής των ηθών, 1984:94
874 Kant, I., Τα θεμέλια της Μεταφυσικής των ηθών, 1984:89
875 Kant, I., Τα θεμέλια της Μεταφυσικής των ηθών, 1984:96
876 Aron, R., Η εξέλιξη της κοινωνιολογικής σκέψης Β’, 1984:Ω160
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στόχου877 που ωθείται από το ένστικτο και την λογική προς υλικά αγαθά ευχάριστα

προς την ζωή, αναγνώριση και τιμές.878

Ο Hume υποστηρίζει ότι όλα τα έλλογα όντα πράττουν σύμφωνα με την λογική

και υποτάσσοντας ή συμμορφώνοντας την συμπεριφορά τους προς μία ανώτερη

αρχή του λόγου. Η ηθική, για τον ίδιο, είναι η θεμελίωση των αισθημάτων με

γνώμονα την κοινωνική ζωή.879

Ο Hegel προϋποθέτει τη λογική στη φιλοσοφική σκέψη, καθώς “το κράτος είναι

η πραγμάτωση της λογικής”.880 Κατά τον ίδιο, η ελευθερία συνίσταται στις

κοινωνικές δυνάμεις όπου πρέπει να είναι απελευθερωμένες και η λογική με την

πρόοδο, ώστε η τεχνολογική πρόοδος να οδηγεί σε κοινωνική ευμάρεια μέσω της

επιστήμης και της εκπαίδευσης.881 Σύμφωνα με τον φιλόσοφο η ελευθερία δεν

συνίσταται με πάθη και ένστικτα, αλλά με πράξεις ουσίας, μέσα στην κοινωνία και

το κράτος.882 Η ηθική συμπεριφορά, κατά τον ίδιο, είναι αποτέλεσμα διαίσθησης,

ενώ η πολιτική αρετή είναι αποτέλεσμα βούλησης του “απόλυτου στόχου σε σχέση με

τους όρους του στοχασμού”.883 Η ηθική συμπεριφορά του ατόμου αντιδιαστέλλεται,

κατά τον Hegel, με την παιδεία των πολιτών από το κράτος, ώστε να λειτουργεί

σύμφωνα με τους θεσμούς του και να είναι αφοσιωμένος σε αυτόν, υπερβαίνοντας

τον εγωισμό του,884 καθώς η βούληση του ατόμου πρέπει να συμφωνεί με το

σύστημα δικαίου το οποίο είναι “το βασίλειο της ελευθερίας”.885

Κατά τον Hobbes αποτελεί ατόπημα η θεωρία του Αριστοτέλη στο πρώτο βιβλίο

των Πολιτικών του για τους φύσει δυνατούς και αδυνάτους, με βάση την νοημοσύνη

τους, όπου οι μεν δυνατοί είναι άξιοι να διατάζουν, καθότι είναι φιλόσοφοι, όπως τον

ίδιο και στους δε αδυνάτους όπου είναι άξιοι να υπηρετούν, το οποίο αντιβαίνει της

θεωρίας της ισότητας, καθότι οι άνθρωποι βάση του Λόγου, προτιμούν να κυβερνούν

οι ίδιοι και όχι να κυβερνώνται από άλλους.886

Ατόπημα ακόμη του Νόμου της Φύσης διά του Ορθού Λόγου αποτελούν η

συσσώρευση υλικών αγαθών, οι επίγειες απολαύσεις, η δόξα, τα μεγαλεία, η δύναμη

877 Aron, R., Η εξέλιξη της κοινωνιολογικής σκέψης Β’, 1984:176
878 Aron, R., Η εξέλιξη της κοινωνιολογικής σκέψης Β’, 1984:207
879 Σκουλάς, Γ., Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, 2011:127
880 Σκουλάς, Γ., Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, 2011:312
881 Σκουλάς, Γ., Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, 2011:311
882 Σκουλάς, Γ., Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, 2011:315
883 Σκουλάς, Γ., Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, 2011:325
884 Σκουλάς, Γ., Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, 2011:327
885 Σκουλάς, Γ., Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, 2011:328
886 Hobbes, T., Λεβιάθαν, 1989:222
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και η πολιτική εξουσία887 καθώς κατά τον Hobbes σε συμφωνία με τον Locke, ο

άνθρωπος κυριεύεται από τα παραπάνω αλλά η μόνη σωτηρία του είναι η ελπίδα για

την ανθρώπινη αυτοπραγμάτωση και την ευδαιμονία, που είναι προϊόντα της

πνευματικής ζωής.888

Πολιτική

Οι καλύτεροι φιλόσοφοι, κατά τον Schopenhauer, είναι αυτοί που στοχάζονται

μακριά από το κράτος, ενώ καλύτεροι πολιτικοί, κατά τον Bismarck, είναι αυτοί που

δεν καταλαβαίνουν τίποτα από φιλοσοφία.889

Ο Locke παρομοιάζει το κράτος με ένα πλοίο σε καταιγίδα, όπου καθήκον του

ηγεμόνα είναι να κυβερνήσει το πλοίο με σταθερό και δυνατό χέρι , να προστατέψει

το “λαό” από το τρικυμισμένο “πλήθος”,890 καθώς ο φιλόσοφος με τον όρο

ηγεμόνας εννοεί “την υπέρτατη νομοθετική εξουσία οποιασδήποτε κοινωνίας

ανεξάρτητα από τη μορφή διακυβέρνησης ή τον αριθμό των προσώπων στα οποία έχει

ανατεθεί”891 με καταναγκασμό,892 αφού έχει απόλυτη εξουσία στις πράξεις του

λαού του.893 Καθήκον του ηγεμόνα λοιπόν, κατά τον ίδιο, είναι η εξασφάλιση του

δημόσιου συμφέροντος και η διασφάλιση της ειρήνης και της ομόνοιας του λαού

του894 τόσο γενικά όσο και ειδικά στον καθένα, με αμερόληπτους νόμους που έχουν

καθολική ισχύ895 και επιχειρήματα προς την εξασφάλιση της αλήθειας και της

σωτηρίας τους.896 Στόχος του είναι ο περιορισμός της βασιλικής εξουσίας και η

απόδειξη του σημαίνοντα ρόλου του ανθρώπου στην κοινωνία στην αντίδρασή του

στα λάθη του μονάρχη και στην μη τήρηση υποχρεώσεών του.897 Μέλημα του

ηγεμόνα είναι η διατήρηση των κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων του λαού

του, ανεπηρέαστα από την θρησκεία.898

887 Locke, J. Δεύτερη πραγματεία περί κυβερνήσεως, 2010:65
888 Locke, J. Δεύτερη πραγματεία περί κυβερνήσεως, 2010:75
889 Lowith, K., Από τον Χέγκελ στον Νίτσε, 1987:120
890 Locke, J., Επιστολή για την ανεξιθρησκία, 1998:38
891 Locke, J., Επιστολή για την ανεξιθρησκία, 1998:45
892 Locke, J., Επιστολή για την ανεξιθρησκία, 1998:80
893 Locke, J., Επιστολή για την ανεξιθρησκία, 1998:46
894 Locke, J., Επιστολή για την ανεξιθρησκία, 1998:56
895 Locke, J., Επιστολή για την ανεξιθρησκία, 1998:133
896 Locke, J., Επιστολή για την ανεξιθρησκία, 1998:135
897 Aron, R., Η εξέλιξη της κοινωνιολογικής σκέψης Α’, 1984:53
898 Locke, J., Επιστολή για την ανεξιθρησκία, 1998:189
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Σε αντίθεση με τον Hobbes, ο φιλόσοφος Locke θεωρεί ότι η φυσική κατάσταση

του ανθρώπου είναι ευχάριστη, καθότι διέπεται από αμοιβαία αλληλοβοήθεια και την

αναγκαιότητα του ανθρώπου για την “εξασφάλιση της ζωής, της ελευθερίας και της

ιδιοκτησίας, που παρέχεται μόνο σε ένα πολιτικό σώμα”.899 Οι σχέσεις μεταξύ των

πολιτών, με τον ανωτέρω τρόπο, αποκτούν εμπιστοσύνη, καθώς η ελευθερία για τους

ίδιους δεν είναι, όπως την χαρακτηρίζει και ο ίδιος ο Locke, κατάσταση ασυδοσίας

με τους πολίτες να αντιπαρέχονται, όπως υποστήριζε ο Hobbes, αλλά μία κατάσταση

ειρήνης με καθολικούς φυσικούς νόμους. Σύμφωνα με τον Locke, όλοι οι άνθρωποι

είναι ίσοι και ελεύθεροι, καθώς όλοι είναι “δημιουργήματα ενός παντοδύναμου

δημιουργού, επομένως όλοι είναι κτήματά του”900 και αυτός ο νόμος διδάσκεται

μέσω της λογικής901 και καθώς είναι εκ φύσεως ελεύθεροι, δεν υποδουλώνονται

χωρίς την δική τους συγκατάθεση.902

Η παιδική ηλικία, κατά τον Locke, διακατέχεται από πράξεις ανίδεης

ανωριμότητας γι’ αυτό είναι αναγκαία η εξουσία των γονέων, μέχρι ο Λόγος να τους

αντικαταστήσει,903 ενώ τονίζει ότι “καθήκον των πατέρων και των μητέρων είναι να

συντηρούν τα τέκνα τους”.904 Γι’ αυτό είναι καθήκον των γονέων μέσω της εξουσίας

και της κυριαρχίας που διακατέχουν η εκπαίδευση των τέκνων τους με περιορισμό

και διόρθωση, ενώ τα παιδιά έχουν ως καθήκον την ευγνωμοσύνη προς τους γονείς

τους, όπου απαιτείται τιμή και υποστήριξη.905 Σύμφωνα με τον Locke, ο Θεός

προίκισε τον άνθρωπο με νόηση και γλώσσα, προκειμένου να συνάψει κοινωνικούς

δεσμούς προς την επιβίωσή του, που δεν του επιφυλάσσει η ατομικότητά του και ο

πρώτος κοινωνικός δεσμός είναι μεταξύ του άνδρα και της γυναίκας, μετέπειτα του

γονέα και των παιδιών και επί μακρών του κυρίου και υπηρέτη.906 Επομένως, κατά

τον ίδιο η απόλυτη μοναρχία ως μορφή κυβέρνησης είναι ανέφικτη, καθώς σκοπός

της κοινωνίας είναι η αποφυγή και η θεραπεία στα έργα της δικαιοσύνης και που

κάθε κοινωνία οφείλει να υπακούει.907

Επιπρόσθετα, ο Locke θεωρεί ότι το άτομο έχει εκ φύσεως την ανάγκη της

ιδιοκτησίας καθότι προϋπάρχει της πολιτικής κοινωνίας, η οποία θεμελιώνεται με

899 Σκουλάς, Γ., Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, 2011:235
900 Σκουλάς, Γ., Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, 2011:236
901 Σκουλάς, Γ., Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, 2011:237
902 Locke, J. Δεύτερη πραγματεία περί κυβερνήσεως, 2010:180
903 Locke, J. Δεύτερη πραγματεία περί κυβερνήσεως, 2010:130
904 Locke, L., Δοκίμιο για την ανθρώπινη νόηση, 33
905 Locke, J. Δεύτερη πραγματεία περί κυβερνήσεως, 2010:139
906 Locke, J. Δεύτερη πραγματεία περί κυβερνήσεως, 2010:147
907 Locke, J. Δεύτερη πραγματεία περί κυβερνήσεως, 2010:156
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σκοπό την προστασία της ιδιοκτησίας ως φυσικό δικαίωμα, εν αντιθέσει με τον

Χομπς που αντιλαμβάνεται την ιδιοκτησία ως δικαίωμα μόνον κατόπιν της ίδρυσης

της πολιτικής κοινωνίας.908 Σκοπός της ιδιοκτησίας, κατά τον Locke, δεν είναι η

συσσώρευση πλούτου, αλλά η αυτονομία του ανθρώπου στη ζωή, την ελευθερία και

τα υλικά του υπάρχοντα.909

Η απόλαυση της ιδιοκτησίας κατά την διάρκεια ειρήνης και ασφάλειας είναι ο

σκοπός του ανθρώπου στην κοινωνία, όπου μέσω της νομοθετικής εξουσίας μπορεί

να διαφυλαχθεί χάριν και του φυσικού νόμου της συντήρησης της κοινωνίας από

κάθε επιμέρους μέλος της.910

Σύμφωνα με τον Locke, ο πόλεμος αποτελεί εχθρότητα και καταστροφή μίας

παράφορης και οξύθυμης κατάστασης και μέσω της εξουσίας αφαιρούνται ζωές είτε

προς άμυνα είτε προς διένεξη.911 Ως πολιτική κοινότητα ορίζει οποιαδήποτε

ανεξάρτητη κοινότητα και όχι την δημοκρατία.912 Ως σκοπό της κυβερνήσεως,

ορίζει ο Locke, το καλό της ανθρωπότητας, δηλαδή να διαφυλάσσονται οι

ιδιοκτησίες τους, να μπορεί να αντισταθεί στους άρχοντες ο λαός και να μην μένει ο

τελευταίος “εκτεθειμένος στην αβυσσαλέα βούληση της τυραννίας”.913 Σε αντίθεση, ο

Hobbes τονίζει την σημασία της τιμωρίας όπου ορίζεται ως η επιβολή της

παράβασης του νόμου με κάτι δυσάρεστο, ώστε “να καταστήσει τη βούληση των

ανθρώπων πιο ευπειθή”.914 Ο σκοπός αυτού του δυσάρεστου πράγματος είναι ο

σωφρονισμός του παραβάτη και των υπολοίπων που θα το δουν, ώστε να μην

διαπράξουν κάτι ανάλογο και δεν είναι η εκδίκηση ή η εκτόνωση της οργής, καθώς

οι άνθρωποι που βλέπουν την απεχθή ατιμώρητη πράξη, περιφρονούν την

δικαιοσύνη.915

Ο ηγεμόνας, ορίζεται από τον Machiavelli ως “κυρίαρχος άρχοντας ηγέτης, (...)

δυναμικός και αποφασιστικός κατακτητής” με “πολιτική αρτιότητα και στρατιωτική

εξαίρετη τεχνική” και είναι ικανός να “εγκαθιδρύσει τους όρους για την άσκηση της

αρετής”, να καταπιέσει τους εχθρούς του και να εξαπατήσει τους φίλους και το λαό

του.916 Ο ηγέτης, κατά τον ίδιο, πρέπει να χρησιμοποιεί όλα τα μέσα για την

908 Σκουλάς, Γ., Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, 2011:240
909 Locke, J. Δεύτερη πραγματεία περί κυβερνήσεως, 2010:67
910 Locke, J. Δεύτερη πραγματεία περί κυβερνήσεως, 2010:191
911 Locke, J. Δεύτερη πραγματεία περί κυβερνήσεως, 2010:99
912 Locke, J. Δεύτερη πραγματεία περί κυβερνήσεως, 2010:190
913 Locke, J. Δεύτερη πραγματεία περί κυβερνήσεως, 2010:268
914 Hobbes, T., Λεβιάθαν, 1989:369
915 Hobbes, T., Λεβιάθαν, 1989:405
916 Σκουλάς, Γ., Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, 2011:171
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επίτευξη των σκοπών του και την διατήρηση της εξουσίας του.917 Σύμφωνα με τον

Μακιαβέλι καθήκον του ηγεμόνα είναι η εναντίωσή του στην φεουδαρχική

αναρχία.918 Οι εξουσίες, κατά τον ίδιο, διαχωρίζονται σε δημοκρατίες και ηγεμονίες,

όπου οι δεύτερες μπορεί να είναι είτε κληρονομικές είτε καινούργιες.919

Ο Machiavelli στον Ηγεμόνα, ένα βιβλίο επηρεασμένο από τα Πολιτικά του

Αριστοτέλη και τον Μέγα Αλέξανδρο920 αναφέρει τους δύο τρόπους κυβέρνησης

ηγεμονιών. Ο πρώτος τρόπος είναι η ύπαρξη ενός ηγεμόνα και οι υπόλοιποι να είναι

υποτακτικοί σε αυτόν, όπου οι υπουργοί θα τον βοηθούν κατόπιν της συγκατάθεσής

του και ο δεύτερος τρόπος είναι η ύπαρξη ενός ηγεμόνα και βαρώνων, δηλαδή

ευγενών που κατέχουν επαρχίες και υπηκόους λόγω της καταγωγής τους.921 Ο

Machiavelli θεωρεί ότι οι άνθρωποι και οι ηγεμονίες, μιμούνται πράξεις δυνατών,

ώστε να επωφεληθούν από όσα μάθουν εξ αυτών και κατά τον ίδιο αυτό πρέπει να

κάνουν και οι νέοι ηγεμόνες που κυβερνούν λόγω των ικανοτήτων τους ή λόγω

τύχης.922 Σύμφωνα με τον Machiavelli, ο ηγεμόνας που επιβάλλει νέους θεσμούς θα

έχει δύσβατο και μοναχικό μονοπάτι, καθώς θα έχει εχθρούς τους ωφελημένους από

τους παλιούς θεσμούς αλλά και αυτούς που φοβούνται και είναι δύσπιστοι απέναντι

στα νέα πράγματα.923 Ως πολιτικό ηγεμόνα ορίζει ο Machiavelli την κυβέρνηση είτε

από την εύνοια του λαού είτε από την εύνοια των προυχόντων.924

Κατά τον ίδιο, ο ηγεμόνας που έχει τον λαό εναντίον του δεν μπορεί ποτέ να

είναι ασφαλής, ενώ το χειρότερο από το να τον εγκαταλείψει ο λαός του είναι να του

επιτεθούν οι άρχοντες, καθώς ως διορατικοί και πιο πονηροί μπορούν να γλιτώσουν

και να αποσπάσουν οφέλη από αυτόν που προνοούν ότι θα είναι ο νικητής.925

Επομένως, ο ηγεμόνας πρέπει να έχει φίλο του τον λαό, να τον φροντίζει και όχι να

τον καταπιέζει κερδίζοντας την εύνοιά του. Αντιθέτως, ο ηγεμόνας που είναι ενάντια

στο λαό και έχει την εύνοια των αρχόντων, πρέπει να κερδίσει και την εύνοια του

πρώτου, καθώς θα αφοσιωθούν περισσότερο στον ίδιο όταν θα δεχθούν κάτι καλό

από αυτόν, ενώ περίμεναν κάτι κακό.926

917 Σκουλάς, Γ., Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, 2011:172
918 Σκουλάς, Γ., Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, 2011:169
919 Σκουλάς, Γ., Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, 2011:173
920 Machiavelli, N., Ο ηγεμόνας, 2013:16
921 Machiavelli, N., Ο ηγεμόνας, 2013:41
922 Machiavelli, N., Ο ηγεμόνας, 2013:47
923 Machiavelli, N., Ο ηγεμόνας, 2013:49
924 Machiavelli, N., Ο ηγεμόνας, 2013:68
925 Machiavelli, N., Ο ηγεμόνας, 2013:69
926 Machiavelli, N., Ο ηγεμόνας, 2013:70
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Σύμφωνα με τον Machiavelli, οι άνθρωποι πολεμούν για τον φτωχό τους μισθό

και δεν αισθάνονται καμία αγάπη, ώστε να πεθάνουν για τον ηγεμόνα και γι’ αυτό

την ώρα του πολέμου λιποτακτούν ή “λακίζουν”, γι’ αυτό πρέπει ο ίδιος ο ηγεμόνας

να οδηγήσει τον στρατό του και να πολεμούν οι πολίτες, τηρώντας τους νόμους.927

Ο ηγεμόνας που δεν θέλει να νικήσει σε κάποιον πόλεμο, μπορεί να χρησιμοποιήσει

τον ανωτέρω στρατό, που είναι πιο επικίνδυνος και από τους μισθοφόρους. Κατά τον

ίδιο, οι μισθοφόροι είναι επικίνδυνοι λόγω ανανδρίας, ενώ οι επικουρικοί στρατοί

λόγω ανδρείας.928 Κατά τον Machiavelli επομένως, μία ηγεμονία χρειάζεται για την

ασφάλειά της τον εθνικό στρατό, καθώς όπως τόνιζαν και οι σοφοί άνθρωποι “τίποτα

δεν είναι τόσο ασταθές και αβέβαιο όσο η φήμη ή η δύναμη που δεν στηρίζεται στον

εαυτό της” δηλαδή στους υπηκόους της.929

Ο ηγεμόνας για να έχει εμπιστοσύνη και εκτίμηση στον στρατό του πρέπει να

φροντίσει την τέχνη του πολέμου και στην περίοδο ειρήνης να φροντίζει το

γύμνασμα και τον νου, ενώ ο Αναξανδρίδης θεωρεί ότι είναι “ωραίο, αλήθεια, να

πεθαίνεις πριν κάνεις πράγματα άξια θανάτου”.930 Με αυτόν τον τρόπο γνωρίζει το

κράτος του και μπορεί σε ενδεχόμενο πόλεμο να το υπερασπισθεί και επικεντρώνεται

σε μέρη που χρειάζεται να μελετήσει κατά περίπτωση931 και στην περίπτωση του

νου, αναφέρει ότι ο ηγεμόνας πρέπει να γνωρίζει την ιστορία των μεγάλων ανδρών

για την ζωή και τις πράξεις τους, καθώς επίσης και την μελέτη των αιτιών στην νίκη

ή στην ήττα τους, προς μίμηση της πρώτης και αποφυγή της δεύτερης.932

Σύμφωνα με τον Machiavelli, ο ηγεμόνας πρέπει να κατέχει ορισμένες από τις

καλές ιδιότητες, καθότι όλες δεν είναι ανθρωπίνως εφικτό και ως σώφρων άνθρωπος

να αποφεύγει τις κατακριτέες ιδιότητες που μπορούν να στοιχίσουν το κράτος του,933

καθώς ως άτομο που υπάγεται σε μία μάζα αποκτά το συναίσθημα της ακατανίκητης

δύναμης, μέσω της ανωνυμίας που του προσφέρεται στο πλήθος και το αίσθημα

ευθύνης που εκλείπει στην μάζα934 πάντα συγκρατεί τους ανθρώπους και μπορεί να

ικανοποιεί τις “ορμές του”.935

927 Machiavelli, N., Ο ηγεμόνας, 2013:81
928 Machiavelli, N., Ο ηγεμόνας, 2013:88
929 Machiavelli, N., Ο ηγεμόνας, 2013:90
930 Αριστοτέλης, Ρητορική Γ’, 1412b
931 Machiavelli, N., Ο ηγεμόνας, 2013:93
932 Machiavelli, N., Ο ηγεμόνας, 2013:94
933 Machiavelli, N., Ο ηγεμόνας, 2013:97
934 Freud, S., Ψυχολογία των μαζών και ανάλυση του Εγώ, 1977:11
935 Freud, S., Ψυχολογία των μαζών και ανάλυση του Εγώ, 1977:57
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Κατά τον ίδιο, η γενναιοδωρία σε έναν ηγεμόνα αποτελεί ελάττωμα, καθώς όταν

την προσφέρει γίνεται άρπαγας και μισητός και είναι προτιμότερο να έχει την φήμη

του τσιγκούνη, παρά να επιθυμεί την φήμη του γενναιόδωρου.936 Ο ηγεμόνας πρέπει

να εκπέμπει και φόβο και αγάπη, αλλά σε περίπτωση αδυναμίας και των δύο, είναι

προτιμότερο να εκπέμπει το πρώτο παρά το δεύτερο.937 Μέλημά του πρέπει να έχει

την προστασία των υπηκόων του και όταν έχει εμφανή λόγο και δικαιολογία μπορεί

να σκοτώσει κάποιον, όμως ποτέ δεν πρέπει να πειράξει την περιουσία των υπηκόων

του, καθώς όπως λέει χαρακτηριστικά “οι άνθρωποι ξεχνούν ευκολότερα το θάνατο

του πατέρα τους από την πατρική τους περιουσία”.938 Οι άνθρωποι, κατά τον ίδιο ως

ένα είδος ρητορείας, κρίνουν αυτό που βλέπουν και όχι αυτό που αγγίζουν, καθώς

όλοι σε βλέπουν, αλλά λίγοι σε αγγίζουν. Κρίνουν επομένως, με βάση το φαίνεσθαι

και δεν αισθάνονται αυτό που πραγματικά είναι κάποιος.939

Ορίζει ως αξιοκαταφρόνητο τον άνθρωπο που είναι άστατος, επιπόλαιος,

θηλυπρεπής, κακεντρεχής, δειλός και αναποφάσιστος, ενώ ο ηγεμόνας πρέπει να

φαίνεται ως μεγαλόκαρδος, ανδρείος, συνετός και δυνατός, ώστε να δείχνει ότι οι

αποφάσεις του είναι αμετάκλητες και κανένας δεν μπορεί να του αλλάξει γνώμη και

να τον εξαπατήσει.940

Ακόμη, μέλημα του ηγεμόνα αποτελεί οι φιλίες που είναι επιτρεπτές προς τον

ίδιο, καθώς ο Machiavelli τονίζει ότι δεν πρέπει να έχει ισχυρότερους από τον ίδιο

τον ηγεμόνα φίλους, επειδή σε έναν ενδεχόμενο πόλεμο μαζί τους γίνεται όμηρος και

υποχείριό τους. Επιπρόσθετα, πρέπει να δείχνει ότι είναι προστάτης των αξιών και

των τεχνών, να ενθαρρύνει την ειρηνική συμβίωση μέσω της γεωργίας και του

εμπορίου και να βραβεύει τους ανθρώπους που θέλουν να βοηθήσουν την πόλη τους

με μία εμπορική επιχείρηση και να διοργανώνει κατά περιόδους λαϊκές γιορτές και

θεάματα.941

Σύμφωνα με τον Machiavelli, οι ηγεμόνες πρέπει να προσέχουν από τους

κόλακες, οι οποίοι “βρίθουν στις ηγεμονικές αυλές” και να δείχνουν ότι δεν τους

προσβάλλει η αλήθεια, αλλά να την επιτρέπει μόνο στους σώφρονες που έχει εκλέξει

στην υπηρεσία του και να του την λένε μόνον όταν ο ίδιος τους ρωτά και αφότου

936 Machiavelli, N., Ο ηγεμόνας, 2013:100
937 Machiavelli, N., Ο ηγεμόνας, 2013:102
938 Machiavelli, N., Ο ηγεμόνας, 2013:103
939 Machiavelli, N., Ο ηγεμόνας, 2013:107
940 Machiavelli, N., Ο ηγεμόνας, 2013:109
941 Machiavelli, N., Ο ηγεμόνας, 2013:131
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ακούσει τις γνώμες τους να βγάζει τα δικά του συμπεράσματα,942 ενώ ο Smith

τονίζει την σημασία στην πολιτική τέχνη της ρητορικής, όπου ο ίδιος θεώρησε ως

τελευταίο υπόδειγμα μεγάλου ηγέτη τον Λουδοβίκου ΙΔ’, λόγω του ήχου της φωνής,

της ομορφιάς, του βηματισμού του και του λόγου του.943

Ο ηγεμόνας, κατά τον ίδιο Machiavelli, πρέπει να εναρμονίζει τις πράξεις του με

τις απαιτήσεις των καιρών και να μην πηγαίνει εναντίον τους, γιατί ο κάθε άνθρωπος

χαράζει την πορεία των πραγμάτων που θέλει ο ίδιος και με αυτόν τον τρόπο ένας

ηγεμόνας θα επιτύχει, ενώ άλλος δεν θα επιτύχει των σκοπών του.944

Σύμφωνα με τον Machiavelli, ο ηγεμόνας είναι προτιμότερο να είναι ορμητικός

και όχι προσεκτικός, καθώς όπως λέει χαρακτηριστικά “η τύχη είναι γυναίκα που

πρέπει να την χτυπάς και να την σπρώχνεις για να την έχεις του χεριού σου” και

δίδεται στους τολμηρούς και όχι σε όσους δεν έχουν πάθος και “σαν γυναίκα

προτιμάει πάντα τους νέους, επειδή είναι λιγότερο προσεκτικοί, πιο βίαιοι και την

κατευθύνουν πιο αποφασιστικά και με τόλμη”.945

Σύμφωνα με τον Montesquieu, ο κόσμος κυβερνάται από ηθικές και φυσικές

αιτίες, οι οποίες δεν είναι αποτέλεσμα τύχης.946 Ο ίδιος διακρίνει τρεις τύπους

διακυβέρνησης οι οποίοι είναι η δημοκρατία, η μοναρχία και ο δεσποτισμός,947 όπου

η πρώτη είναι πολιτική αρετή και εξαρτάται από αυτήν για την εύρυθμη λειτουργία

της με σεβασμό προς τους νόμους και την ατομικότητα στην κοινωνία.948 Ο

δεύτερος τύπος διακυβέρνησης βασίζεται στον φόβο, εξαρτάται από αυτόν και το

θεωρεί διεφθαρμένο, ενώ ο τρίτος τύπος διακυβέρνησης σε συνεπαγωγή με την

διάκριση του Αριστοτέλη σε αβασίλευτο δημοκρατικό πολίτευμα διαχωρίζοντας την

μοναρχία όπου εξαρτάται από την τιμή και που ο ίδιος θεώρησε ότι δεν γνώρισε ο

Σταγειρίτης φιλόσοφος την “αληθινή φύση της μοναρχίας” καθώς “είχε δώσει

επιφανειακά γενική αξία”.949950

Στην δημοκρατία, ο Montesquieu αντιλαμβάνεται, την αγάπη των πολιτών στους

νόμους και στην τήρησή τους, αν αυτά δεν υφίσταται δεν μπορεί να λειτουργήσει μία

942 Machiavelli, N., Ο ηγεμόνας, 2013:135
943 Smith, A., Η θεωρία των ηθικών συναισθημάτων, 2012:135
944 Machiavelli, N., Ο ηγεμόνας, 2013:143
945 Machiavelli, N., Ο ηγεμόνας, 2013:144
946 Aron, R., Η εξέλιξη της κοινωνιολογικής σκέψης Α’, 1984:36
947 Aron, R., Η εξέλιξη της κοινωνιολογικής σκέψης Α’, 1984:41
948 Aron, R., Η εξέλιξη της κοινωνιολογικής σκέψης Α’, 1984:42
949 Aron, R., Η εξέλιξη της κοινωνιολογικής σκέψης Α’, 1984:43
950 Σκουλάς, Γ., Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, 2011:253
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δημοκρατική κοινωνία,951 καθώς όταν παύει η αγάπη τους προς τους νόμους

αντικαθίσταται από την φιλοδοξία και την φιλαργυρία και η επιθυμία τους

μετατρέπεται σε ελευθερία έναντι των νόμων.952 Κατά τον Montesquieu η δουλεία

και ο δεσποτισμός είναι κατακριτέες, καθώς δεν είναι φυσικές ανθρώπινες

προσδοκίες953 και το πνεύμα του έθνους ορίζεται από τον τρόπο που σκέφτεται,

πράττει και αισθάνεται η κάθε διαμορφωμένη γεωγραφική και ιστορική κοινότητα

ενός έθνους.954 Σύμφωνα με τον Montesquieu και στους τρεις τύπους διακυβέρνησης,

είναι αναγκαίος ο έλεγχος της εξουσίας από την ίδια την εξουσία για την τήρηση των

νόμων, ώστε να πράττουν πάντοτε σύμφωνα με αυτούς.955

Σύμφωνα με τον Max Weber, υπάρχουν τρεις ιδεατοί τύποι διακυβέρνησης, όπου

ο πρώτος τύπος του αρχαίου άστεως, όπου αποτελεί μία δημοκρατία λαοκρατική ή

αριστοκρατική, ο δεύτερος τύπος της ευρωπαϊκής μοναρχίας, όπου αποτελεί μία

“μετριοπαθή μοναρχία” και μία διαχώρηση των στρωμάτων με γνώμονα την

κληρονομική κοινωνική θέση των πολιτών και ο τρίτος τύπος διακυβέρνησης του

ασιατικού δεσποτισμού, όπου αποτελεί την απόλυτη αρχή του ενός με την ίση

αδυναμία όλων.956 Ο Max Weber αντιλαμβάνεται ως σύνολο τις αιτιακές σχέσεις με

τον χαρακτήρα πιθανότητας σε μία κοινωνία και όχι με μονόπλευρο τρόπο.957 Κατά

τον ίδιο, η δικαιοσύνη είναι άνιση, καθώς οι άνθρωποι δεν είναι ίσοι από φυσική,

διανοητική και ηθική άποψη και οι άνθρωποι είτε πρέπει να εξαλείψουν την φυσική

ανισότητά τους είτε να καταταγούν με βάση τις δυνατότητές τους.958

Σύμφωνα με τον Hobbes στα δυτικά μέρη του κόσμου, οι άνθρωποι άντλησαν τις

πολιτικές απόψεις σχετικά με την θέσπιση και τα δικαιώματα των κοινοτήτων από

τον Αριστοτέλη, τον Κικέρωνα και άλλους, όπως άντλησαν και οι φιλόλογοι τους

κανόνες της γλώσσας από του ποιήματα του Όμηρου και του Βιργιλίου.959

Ο Hobbes θεωρεί ότι οι άνθρωποι βρίσκονται σε συνεχή κατάσταση εχθρότητας

μεταξύ τους και γι’ αυτό πρέπει να υπάρχει μία απόλυτη εξουσία που θα διασφαλίσει

ειρήνη και ασφάλεια, ενώ ο Montesquieu δεν θεωρεί την εχθρότητα ως φυσική

951 Σκουλάς, Γ., Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, 2011:254
952 Σκουλάς, Γ., Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, 2011:257
953 Aron, R., Η εξέλιξη της κοινωνιολογικής σκέψης Α’, 1984:78
954 Aron, R., Η εξέλιξη της κοινωνιολογικής σκέψης Α’, 1984:69
955 Σκουλάς, Γ., Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, 2011:260
956 Aron, R., Η εξέλιξη της κοινωνιολογικής σκέψης Α’, 1984:50
957 Aron, R., Η εξέλιξη της κοινωνιολογικής σκέψης Β’, 1984:296
958 Aron, R., Η εξέλιξη της κοινωνιολογικής σκέψης Β’, 1984:308
959 Hobbes, T., Λεβιάθαν, 1989:282
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κατάσταση του ανθρώπου, αλλά ως κοινωνικό φαινόμενο.960 Σύμφωνα με τον

Hobbes οι άνθρωποι καθώς θεωρούν ως μόνη λύση για την παροχή προστασίας και

ασφάλειας την εξουσία, την κυνηγούν συνεχώς με αποτέλεσμα να μην

συγκρατούνται ούτε από τους νόμους, το οποίο θα φέρει την αλληλοεξόντωσή τους,

ενώ η γραπτή άδεια του κυριάρχου και ο νόμος της πολιτικής κοινότητας του

πολιτικού σώματος, δηλώνουν τα όρια της εξουσίας των αντιπροσώπων.961

Κατά τον ίδιο, οι άνθρωποι ως αντικοινωνικοί, έχουν δικαίωμα στην απόκτηση

εξουσίας, ακόμη και με επιβολή του εαυτού του στους άλλους, εάν είναι αδύναμοί

του.962 Ο κάθε άνθρωπος έχοντας ως σκοπό την αυτοσυντήρησή του, ως

αυτοκινούμενο και αυτοκατευθυνόμενο ον,963 μέσω επίτευξης των επιθυμιών του,

είναι ικανός να αποκτήσει την εξουσία και αυτό θα του εξασφαλίσει την επίτευξη

κάθε επιθυμίας του.964

Κατά τον ίδιο, ο ηγεμόνας εκπροσωπεί ένα σύνολο από πρόσωπα, φωνές και

συμφέροντα965 όπου κάθε πράξη του καθένα σε κατάσταση πολέμου είναι δίκαιη,

καθώς όλοι έχουν ως σκοπό την αυτοσυντήρησή τους και ο Hobbes το ορίζει αυτό

ως φυσικό δικαίωμα, δηλαδή είναι οποιαδήποτε πράξη προς την επιβίωση του

εαυτού του εκάστοτε ανθρώπου είναι νόμιμη.966 Αντίθετα προς τον Σταγειρίτη

φιλόσοφο, όπου θεωρούσε ότι ο νόμος είναι μία γενική συναίνεση που πρέπει να

εξετάζεται κατά περίσταση, ο ίδιος ο Χομπς θεωρεί ότι με τα ανωτέρω

υποβαθμίζεται ο νόμος σε απλή συμφωνία και διαφεύγει από τον Αριστοτέλη η

αμεταβλητότητα του νόμου της αυτοσυντήρησης.967 Σκοπός της κυρίαρχης εξουσίας,

κατά τον ίδιο, είναι η ασφάλεια του λαού, δεσμευόμενος από τον νόμο της φύσης,

δηλαδή τον Θεό.968

Ο Jean-Jacques Rousseau ορίζει την φυσική κατάσταση ως την χρησιμοποίηση

του ανθρώπινου Λόγου ως κριτήριο στην κοινωνία με τη διαπίστωση ότι προέρχεται

από ανισότητες,969 η κυβέρνηση της οποίας πρέπει να είναι από την βούληση όλων,

δηλαδή του λαού και όχι την βούληση του ενός, δηλαδή του ηγεμόνα.970 Σύμφωνα

960 Aron, R., Η εξέλιξη της κοινωνιολογικής σκέψης Α’, 1984:80
961 Hobbes, T., Λεβιάθαν, 1989:290
962 Σκουλάς, Γ., Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, 2011:210
963 Σκουλάς, Γ., Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, 2011:200
964 Σκουλάς, Γ., Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, 2011:211
965 Σκουλάς, Γ., Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, 2011:215
966 Hobbes, T., Λεβιάθαν, 1989:38
967 Hobbes, T., Λεβιάθαν, 1989:40
968 Hobbes, T., Λεβιάθαν, 1989:393
969 Aron, R., Η εξέλιξη της κοινωνιολογικής σκέψης Α’, 1984:81
970 Popper, K., Η ανοιχτή κοινωνία και οι εχθροί της ΙΙ, 1982:84
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με τον Rousseau, η κοινωνία των πολιτών είναι ένα καθεστώς αλληλεξάρτησης

ατόμων προς την ικανοποίηση λίγων, οι οποίοι ελέγχουν τους νόμους και θυσιάζουν

το αγαθό της ελευθερίας. Με τον ανωτέρω τρόπο καταστρέφεται ο σκοπός της

αυτοσυντήρησης, δηλαδή η ποιοτική καλή ζωή.971 Η αυτοσυντήρηση εμπεριέχει τον

ανθρώπινο εγωισμό, ο οποίος είναι η απαρχή της ανθρώπινης δυστυχίας, καθώς

εμπεριέχει την θέληση της επιβίωσης και την φιλαυτία. Η τελευταία, κατά τον

Rousseau, είναι ο έλλογος εγωισμός, που αντικαθιστά τον φυσικό εγωισμό.972 Το

δημοκρατικό καθεστώς μίας κοινωνίας είναι που θεσπίζει με το κοινωνικό

συμβόλαιο την διασφάλιση της ελευθερίας και της κυριαρχίας των ανθρώπων με την

αμοιβαία υπακοή στους νόμους που θεσπίζονται από τους ίδιους.973

Κατά τον Rousseau η αυτοκυβέρνηση είναι αυτοσκοπός, για την διαχείριση

δημόσιων υποθέσεων, όπου μέλημα των πολιτών είναι η αυτονομία, η ισότητα και η

συμμετοχή τους στην υπακοή των νόμων, που οι ίδιοι νομοθετούν.974 Επομένως, η

δημοκρατία είναι μία λαϊκή εξουσία, που απαιτεί από τον λαό να συμμετέχει για την

πρόοδο τις κοινότητας αλλά και των πολιτών, σε αποφάσεις και νόμους που η ισχύς

τους εξαρτάται από τους ίδιους.975

Ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης και ο Hegel προξένησαν τις μεγαλύτερες πνευματικές

επαναστάσεις και μετέβαλαν την εργασία σε γενική αρχή, όπου ταυτίστηκε με την

παιδεία και την μόρφωση, “γιατί από την ουσία της είναι διαμορφωτική”.976 Ο

Σταγειρίτης φιλόσοφος, αναγνώρισε την αναγκαιότητα της εργασίας με τον

δημιουργικό της χαρακτήρα, όπου αποτελεί απελευθέρωση για τον κόσμο, καθότι ο

εργαζόμενος είναι σκεπτόμενος άνθρωπος και “το πνεύμα έρχεται στον εαυτό του

μέσα στο έτερό του”.977 Ο Πλάτων από την άλλη, θεωρούσε καθήκον του ηγεμόνα

την συνέχεια του συστήματος978 και στόχο του της ευημερία του κράτους ως

συνόλου μέσω της πειθούς και του εξαναγκασμού, καθότι οι πολίτες δεν πρέπει να

είναι ανεξέλεγκτοι, αλλά να πράττουν με γνώμονα την ενοποίηση της πόλης.979

971 Σκουλάς, Γ., Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, 2011:273
972 Σκουλάς, Γ., Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, 2011:274
973 Σκουλάς, Γ., Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, 2011:285
974 Σκουλάς, Γ., Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, 2011:288
975 Σκουλάς, Γ., Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, 2011:293
976 Lowith, K., Από τον Χέγκελ στον Νίτσε, 1987:68
977 Lowith, K., Από τον Χέγκελ στον Νίτσε, 1987:69
978 Σκουλάς, Γ., Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, 2011:64
979 Σκουλάς, Γ., Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, 2011:65
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Σύμφωνα με τον ίδιο ο έλλογος νους εξασφαλίζει ενότητα, τάξη και νόμο, γι’ αυτό

κατά την γνώμη του πρέπει να άρχουν οι φιλόσοφοι.980

Ο Τοκβίλ όριζε την δημοκρατία ως εξίσωση συνθηκών, όπου δεν υπάρχουν

οικονομικές τάξεις και κληρονομικές διακρίσεις, αλλά μόνον ισότητα μεταξύ των

πολιτών οι οποίοι διακατέχονται από πνευματική και οικονομική ανισότητα. Ως

κοινωνική ισότητα όριζε την δημοκρατικές συνθήκες εργασίας, αξιωμάτων και

θέσεων από όλους.981 Η δημοκρατική εξουσία, κατά τον Τοκβίλ και τον

Montesquieu, δεν είναι συγκροτημένη, αλλά κατά τον πρώτο είναι συγκεντρωτική.982

Η αρχαία δημοκρατία, κατά τον Τοκβίλ, “ήταν εξισωτική και ενάρετη, αλλά συνάμα

λιτοδίαιτη και μαχητική”, αντίθετα η σύγχρονη δημοκρατία είναι εμπορική και

βιομηχανική, όπου έχει ως αρχή της το συμφέρον και όχι την αρετή και οι πολίτες

“υπόκεινται σε ηθική πειθαρχία”.983 Κατά τον ίδιο, στηριζόμενη στην τελειοποίηση

της ανθρώπινης φύσης η δημοκρατική κοινωνία, εμπεριέχει κοινωνική κινητικότητα,

όπου ο καθένας προσπαθεί την άνοδό του στην κοινωνική ιεραρχία. Αντίθετα, η

αριστοκρατική κοινωνία καθορίζει από την γέννηση του ατόμου την θέση του και

δεν υπάρχει στόχος τελειοποίησης, το οποίο αντιτίθεται στο δημοκρατικό ιδεώδες.984

Η ισότητα, σύμφωνα με τον Τοκβίλ, είναι σκοπός και των ευγενέστερων ψυχών,

καθότι εμπεριέχει ενεργητικό και γενικό πάθος.

Στο δημοκρατικό πολίτευμα, κατά τον ίδιο, επικρατούν ατομικιστικά αισθήματα,

τα οποία παρουσιάζουν ομοιότητες με τις δεσποτικές κοινωνίες, όπου τα άτομα

απομονώνονται, όμως το πρώτο δεν είναι φυσικό ακόλουθο του επόμενου.985 Επίσης,

η δημοκρατία χαρακτηρίζεται από υλισμό, καθώς οι πολίτες προσπαθούν για μία

καλύτερη διαβίωση986 και από ισοπεδωτισμό, καθώς είναι κοινωνίες φθόνου και

αντεπαναστατισμού, διότι όσο βελτιώνουν οι πολίτες τις συνθήκες διαβίωσης, τόσο ο

αριθμός των ατόμων που θα ζημιωθούν από μία επανάσταση αυξάνεται.987 Για τον

ανωτέρω λόγω δεν χαρακτηρίζονται ως φιλοπόλεμες, αλλά θεωρούν ως φυσιολογική

την ειρηνική ύπαρξη.988 Οι δημοκρατικοί λαοί, όπως λέει και ο ίδιος, έχουν φυσική

κλίση προς την ελευθερία την οποία αναζητούν και αγαπούν, ενώ για την ισότητα

980 Τριαντάρη, Σ., Η φιλοσοφία του πραγματισμού στην εκπαίδευση, 2012:403
981 Aron, R., Η εξέλιξη της κοινωνιολογικής σκέψης Α’, 1984:318
982 Aron, R., Η εξέλιξη της κοινωνιολογικής σκέψης Α’, 1984:328
983 Aron, R., Η εξέλιξη της κοινωνιολογικής σκέψης Α’, 1984:334
984 Aron, R., Η εξέλιξη της κοινωνιολογικής σκέψης Α’, 1984:358
985 Aron, R., Η εξέλιξη της κοινωνιολογικής σκέψης Α’, 1984:362
986 Aron, R., Η εξέλιξη της κοινωνιολογικής σκέψης Α’, 1984:363
987 Aron, R., Η εξέλιξη της κοινωνιολογικής σκέψης Α’, 1984:364
988 Aron, R., Η εξέλιξη της κοινωνιολογικής σκέψης Α’, 1984:366
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“έχουν ένα φλογερό, αχόρταγο, αιώνιο και ακατανίκητο πάθος”.989 Σύμφωνα με τον

Τοκβίλ η ελευθερία βασίζεται στην δημοκρατική κοινωνική ισότητα, διαφυλαγμένη

από τους θεσμούς990 όπου οι άνθρωποι έχουν ήθη προερχόμενα από την θρησκεία.991

Η ελευθερία, κατά τον ίδιο, δεν είναι μόνον ανεξαρτησία, αλλά περικλείει την

ανθρώπινη ατομική αξιοπρέπεια, όπου με την βοήθεια την Γαλλικής Επανάστασης,

αναγνωρίστηκε η αξία τόσο της ελευθερίας, όσο και της ισότητας,992 καθότι οι

πολίτες έγιναν “ανεξάρτητοι, διαφωτισμένοι και σκεπτικιστές”.993

Ο Émile Durkheim ορίζει την δημοκρατία ως “τον βαθμό επικοινωνίας ανάμεσα

στην μάζα του πληθυσμού και στους κυβερνώντες”994 ενώ η οργάνωση της εξουσίας

αποτελεί δευτερεύον ζήτημα995 σε μία κοινωνία, που ορίζει ως κοινωνικό

περιβάλλον καθορισμένο και από άλλα ζητήματα.996 Κατά τον ίδιο, σκοπός της

εκπαίδευσης στις σύγχρονες κοινωνίες είναι η πειθαρχία και η εξασφάλιση της

αυτονομίας, του στοχασμού και της επιλογής, καθότι είναι αναγκαία η συλλογική

συνείδηση για την πραγμάτωση ατομικών προσωπικοτήτων.997

Σύμφωνα με τον Παρέτο, είναι ολιγαρχικό κάθε πολιτικό καθεστώς και κάθε

πολιτικός είναι ιδιοτελής ή αφελής, ενώ ο τελευταίος στην έλλειψή του είναι ο πιο

ανέντιμος και χρήσιμος στην κοινωνία.998

Ο Hegel διέκρινε τρεις κατηγορίες της κοινωνικής ζωής, οι οποίες ήταν η

οικογένεια, η κοινωνία των πολιτών και το κράτος.999 Σύμφωνα με τον Hegel, ο

δεσποτισμός ή η τυραννία δεν είναι αναγκαία σε κράτη που οι πολίτες πειθαρχούν,

ενώ η δημοκρατία βασίζεται στην κυριαρχία του νόμου.1000 Στην μοναρχία ο άρχων

δεν εμπλέκεται σε συμφέροντα και ανταγωνισμούς των πολιτών, αλλά μέλημά του

είναι η εφαρμογή της θεσμοθετημένης νομοθεσίας.1001

Σύμφωνα με τον Hegel, η εργασία είναι η ουσία του ανθρώπου και εμφανίζεται

μέσα στην αλλοτρίωση ως “δι’ εαυτόν γίγνεσθαι” του ανθρώπου,1002 και

989 Aron, R., Η εξέλιξη της κοινωνιολογικής σκέψης Α’, 1984:360
990 Aron, R., Η εξέλιξη της κοινωνιολογικής σκέψης Α’, 1984:320
991 Aron, R., Η εξέλιξη της κοινωνιολογικής σκέψης Α’, 1984:329
992 Lowith, K., Από τον Χέγκελ στον Νίτσε, 1987:41
993 Lowith, K., Από τον Χέγκελ στον Νίτσε, 1987:43
994 Aron, R., Η εξέλιξη της κοινωνιολογικής σκέψης Β’, 1984:116
995 Aron, R., Η εξέλιξη της κοινωνιολογικής σκέψης Β’, 1984:116
996 Aron, R., Η εξέλιξη της κοινωνιολογικής σκέψης Β’, 1984:122
997 Aron, R., Η εξέλιξη της κοινωνιολογικής σκέψης Β’, 1984:120
998 Aron, R., Η εξέλιξη της κοινωνιολογικής σκέψης Β’, 1984:244
999 Σκουλάς, Γ., Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, 2011:324
1000 Σκουλάς, Γ., Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, 2011:330
1001 Σκουλάς, Γ., Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, 2011:331
1002 Lowith, K., Από τον Χέγκελ στον Νίτσε, 1987:83
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διακρίνονται τρεις τάξεις πολιτών, οι οποίες είναι η τάξη των χωρικών, των

χειρωνάκτων και των εμπόρων.1003 Κατά τον ίδιο στον οικονομικό κλάδο του

κράτους πρέπει να υπάρχει ορθή κατανομή των αγαθών, του καταμερισμού της

εργασίας και της κατανάλωσης.1004 Ο Hegel δίνει βαρύνουσα σημασία στην

Φαινομενολογία με την κίνηση της διαλεκτικής συνείδησης και αυτοσυνειδησίας.1005

Σύμφωνα με τον Dewey και το όραμα της ιδανικής δημοκρατικής κοινωνίας και

εκπαίδευσης, βασισμένη στη “συνεργασία, στην ελευθερία της σκέψης, στην

καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και στην αναγωγή αυτής μέσα από την εμπειρία”,1006

η αληθινή δημοκρατία αποτελεί ηθικό βίωμα, όπου το άτομο καταξιώνεται ως

οντότητα και ως πολίτης. Η ηθική του ανθρώπου, κατά τον ίδιο, είναι εμπειρική

δοκιμασία στην κοινωνία, όπου το άτομο ωριμάζει ηθικά στο πλαίσιο

μεταβαλλόμενων περιστάσεων.1007 Η εκπαίδευση έχει πρωτεύοντα ρόλο στο

δημοκρατικό ιδεώδες των πολιτών, καθώς αναπτύσσει τις προσωπικότητες και την

ποιότητα ζωής των ατόμων ανά ομάδα.1008 Τα χαρακτηριστικά της δημοκρατίας,

κατά τον ίδιο, όπου εμπεριέχεται και το ήθος, αναδεικνύονται και καλλιεργούνται

στην εκπαίδευση.1009

Σύμφωνα με τον Marx, η εργασία αποτελεί αλλοτρίωση για τον άνθρωπο,1010

καθώς ως ανάγκη έχει μόνο την διατήρηση της ικανότητάς του στην παραγωγή του

επιδιωκόμενου εμπορεύματος1011 και προορισμός του είναι να αποκτήσει άφθονους

πόρους ζωής.1012 Κατά τον ίδιο η εργασία δημιουργεί κανόνες στην ανθρώπινη

ζωή,1013 όπως και στην περίπτωση των εκδόσεων και των συγγραφέων, όπου κατά

τον ίδιο είναι ανήθικη σχέση.1014 Η άποψη του Marx για την πολιτική οικονομία

ήταν ότι αποτελεί μία θεωρητική έκφραση της κίνησης και ενέργειας του κεφαλαίου

και της μοντέρνας βιομηχανίας.1015

Η αληθινή δημοκρατία, σύμφωνα με τον Karl Marx, είναι “η πόλις που βρήκε την

τελείωσή της ως κοσμόπολις, μια κοινότητα των ελευθέρων, της οποίας το άτομο δεν

1003 Lowith, K., Από τον Χέγκελ στον Νίτσε, 1987:62
1004 Σκουλάς, Γ., Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, 2011:333
1005 Lowith, K., Από τον Χέγκελ στον Νίτσε, 1987:78
1006 Τριαντάρη, Σ., Η φιλοσοφία του πραγματισμού στην εκπαίδευση, 2012:27
1007 Τριαντάρη, Σ., Η φιλοσοφία του πραγματισμού στην εκπαίδευση, 2012:51
1008 Τριαντάρη, Σ., Η φιλοσοφία του πραγματισμού στην εκπαίδευση, 2012:58
1009 Τριαντάρη, Σ., Η φιλοσοφία του πραγματισμού στην εκπαίδευση, 2012:59
1010 Lowith, K., Από τον Χέγκελ στον Νίτσε, 1987:73
1011 Lowith, K., Από τον Χέγκελ στον Νίτσε, 1987:74
1012 Lowith, K., Από τον Χέγκελ στον Νίτσε, 1987:88
1013 Lowith, K., Από τον Χέγκελ στον Νίτσε, 1987:90
1014 Lowith, K., Από τον Χέγκελ στον Νίτσε, 1987:91
1015 Lowith, K., Από τον Χέγκελ στον Νίτσε, 1987:72
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είναι αστός, αλλά ζώον πολιτικόν”.1016 Η διεκδίκηση της ανθρώπινης ζωής ως δικής

του ιδιοκτησίας, κατά τον ίδιο, επιτυγχάνεται μόνο με τον κομμουνισμό,1017 ο οποίος

αλλάζει κοινωνικές και οικονομικές σχέσεις, όπως επίσης και “τους πολιτικούς,

δικαιϊκούς, θρησκευτικούς, ηθικούς και επιστημονικούς τρόπους συμπεριφοράς του

ανθρώπου”.1018

Σύμφωνα με την αντίληψη του Friedrich Nietzsche, η εργασία πρέπει να έχει

ουσιαστικό χαρακτήρα και να μην αποτελεί βάρος στον άνθρωπο, καθώς θα ψάξει

τρόπους διαφυγής προς την εύκολη διασκέδαση και την ξεκούραση και δεν θα

εργάζεται.1019

Σύμφωνα με τον Stirner ως τον πιο ριζοσπαστικό ιδεολόγο, σημαίνοντα ρόλο

στην αστική κοινωνία είναι το εγώ του ανθρώπου, δηλαδή ο ιδιωτικός εγωισμός του

ανθρώπου στο σύνολο των “απομονωμένων μοναδικών”,1020 όπου με την Γαλλική

Επανάσταση, ο κάθε πολίτης έγινε υπάκουος. Κατά τον ίδιο ο άνθρωπος δεν έχει

κάποιο προορισμό, αλλά “είναι” ό,τι μπορεί εκάστοτε να είναι, τίποτε λιγότερο και

τίποτε περισσότερο”,1021 καθώς ζει στην “ένωση” των εγωιστών, όπου όλοι είναι

ίσοι και άνισοι μεταξύ τους.1022 Κατά τον ίδιο ο “πολιτικός φιλελευθερισμός” των

αστών υποτάσσεται στο κράτος και στην ιδιοκτησία, ενώ ο “κοινωνικός

φιλελευθερισμός” υποτάσσεται στην κοινωνία και στην εργασία.1023

Σύμφωνα με τον Rossler, η εργασία ορίζεται ως διαδικασία όπου με τον ηθικό

προσδιορισμό και την ελευθερία του πνεύματος θέτει ο κάθε πολίτης σκοπούς στον

εαυτό του. Διακρίνει δύο είδη ιδιοποίησης, όπου το πρώτο μετατρέπει άμεσα τη

φύση και είναι κοινό των ανθρώπων και των ζώων και το δεύτερο είναι έμμεσο

καθώς είναι αναγκαία η διαμεσολάβηση κι άλλων οργάνων και την ονομάζει

“εργασία κατ’ εξοχή”.1024

Σύμφωνα με τον Ζόλα και την βαθιά του πίστη στην δύναμη της εργασίας, την

οποία θεωρούσε ως σκοπό ζωής, όπου ο άνθρωπος δημιουργείται για την επίτευξη

της αναλογούμενης εργασίας και μετέπειτά την εξαφάνισή του, αναγνωρίζεται μόνο

1016 Lowith, K., Από τον Χέγκελ στον Νίτσε, 1987:137
1017 Lowith, K., Από τον Χέγκελ στον Νίτσε, 1987:84
1018 Lowith, K., Από τον Χέγκελ στον Νίτσε, 1987:85
1019 Lowith, K., Από τον Χέγκελ στον Νίτσε, 1987:93
1020 Lowith, K., Από τον Χέγκελ στον Νίτσε, 1987:33
1021 Lowith, K., Από τον Χέγκελ στον Νίτσε, 1987:138
1022 Lowith, K., Από τον Χέγκελ στον Νίτσε, 1987:139
1023 Lowith, K., Από τον Χέγκελ στον Νίτσε, 1987:32
1024 Lowith, K., Από τον Χέγκελ στον Νίτσε, 1987:67



Η ηθική του Αριστοτέλη και οι επικοινωνιακές διαστάσεις της σήμερα

117

από σπάνια πνεύματα, όπως λέει ο ίδιος, “το πλαστό πάθος και τον κρυφό μηδενισμό

που χαρακτηρίζει αυτή την εκτίμηση της εργασίας”.1025

Σύμφωνα με τον Smith, ο ηγέτης πρέπει να είναι ικανός για μεταρρυθμίσεις, ώστε

με την σοφία του να θεσπίσει νόμους για να διασφαλίσει στους συμπολίτες και στις

διαδοχικές γενεές εσωτερική γαλήνη και ευτυχία και να προσφέρει στην πατρίδα του

ουσιαστικότερα αγαθά από τις νίκες και τις κατακτήσεις.1026

Δικαιοσύνη

Σύμφωνα με τις πέντε διατυπώσεις του Kant για τον καθολικό νόμο, τον νόμο της

φύσης, τον αυτοσκοπό, την αυτονομία και το κράτος των σκοπών, ο άνθρωπος θα

πρέπει να πράττει σύμφωνα με τέτοιο τρόπο που θα ήθελε να πράττουν και οι

υπόλοιποι άνθρωποι απέναντι σε αυτόν και στη φύση, έτσι ώστε να μεριμνά προς τον

σκοπό και ποτέ μόνο ως προς το μέσο.1027 Επομένως, καθήκον σε μία πράξη συνάδει

σε σχέση με τον σεβασμό προς τον ηθικό νόμο.1028 Σύμφωνα με τον Locke

υπάρχουν τέσσερα είδη νόμων που είναι ο θεϊκός ή ηθικός νόμος, ο πολιτικός ή

ανθρώπινος νόμος, ο αδελφικός ή νόμος της χάρης και ο μοναστικός ή ιδιωτικός

νόμος.1029

Η αιτία που ενώνει τους ανθρώπους για ανταρσία απέναντι στους νόμους είναι

μία, η καταπίεση1030 και για τον Δαρβίνο “η πρωταρχική μορφή της ανθρώπινης

κοινωνίας ήταν η ορδή που την εξουσίαζε απεριόριστα ένας ισχυρός άνδρας.” Η μάζα

επομένως χαρακτηρίζεται από “εξαφάνιση της συνειδητής ατομικής προσωπικότητας,

ο προσανατολισμός ιδεών και συναισθημάτων προς μια κοινή κατεύθυνση, η

κυριαρχία του συναισθηματικού παράγοντα και της ασυνείδητης ψυχικής ζωής, η τάση

για άμεση υλοποίηση των σκοπών”.1031

Σύμφωνα με τον Locke “(...) είναι πλεονέκτημα για την κοινωνία ή ένας από τους

σκοπούς της πολιτείας η τιμωρία όσων δεν είναι οπαδοί του Αριστοτέλη, με στόχο να

βρουν και να ομολογήσουν την αλήθεια; Αυτός πράγματι θα μπορούσε να είναι ένας

1025 Lowith, K., Από τον Χέγκελ στον Νίτσε, 1987:96
1026 Smith, A., Η θεωρία των ηθικών συναισθημάτων, 2012:378
1027 Kant, I., Τα θεμέλια της Μεταφυσικής των ηθών, 1984:15
1028 Kant, I., Τα θεμέλια της Μεταφυσικής των ηθών, 1984:43
1029 Locke, J., Επιστολή για την ανεξιθρησκία, 1998:57
1030 Locke, J., Επιστολή για την ανεξιθρησκία, 1998:207
1031 Freud, S., Ψυχολογία των μαζών και ανάλυση του Εγώ, 1977:62
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κατάλληλος τρόπος για να εξαναγκαστούν ορισμένοι άνθρωποι να ασπαστούν την

Περιπατητική Φιλοσοφία, αλλά όχι ο κατάλληλος δρόμος για να βρουν την

αλήθεια”,1032 καθώς η κοινωνική δικαιοσύνη ταυτίζεται με την ισότητα που είναι η

ρίζα της κοινωνικής συνείδησης.1033

Η δικαιοσύνη ταλανίζει τον Πλάτων στην Πολιτεία, όπου ως δίκαιος ορίζεται ο

άνθρωπος που έχει πρωταρχική μέριμνα το συμφέρον της άριστης πολιτείας. Στόχος

των πολιτών πρέπει να είναι οι δικές τους υποθέσεις, δηλαδή οι εργάτες, οι επίκουροι

και οι φύλακες, οι τρεις τάξεις να ασχολούνται με το δικό τους έργο, με αυτόν τον

τρόπο μια πόλη είναι δίκαιη. Χαρακτηριστικά αναφέρει “(...) το κράτος είναι δίκαιο

εάν ο κυβερνήτης κυβερνά, εάν ο εργάτης εργάζεται και εάν ο δούλος είναι δούλος”.
1034 Ο Πλάτων θεωρούσε την αδικία ως ίση αντιμετώπιση άνισων, ενώ ο

Αριστοτέλης θεωρούσε ότι η ισότητα και η ανισότητα είναι για του ίσους και τους

άνισους, αντίστοιχα.1035 Ο δάσκαλος του Πλάτων Σωκράτης όριζε την δικαιοσύνη

σε αλληλουχία με την σωφροσύνη, όπου κάποιους γνωρίζει και κρατά την θέση του,

δηλαδή είναι ικανοποιημένος μ’ αυτήν.1036

Ως έργο του δικαστή για τον Αριστοτέλη τονίζεται η αποκατάσταση της ισότητας

και αναφέρει για την δημοκρατία ότι “η δημοκρατική δικαιοσύνη είναι η εφαρμογή

της αρχής της αριθμητικής ισότητας (σε διάκριση προς την αναλογική ισότητα)”1037

Οι Σοφιστές όριζαν το δίκαιο ως υπόθεση του ισχυρότερου, ο οποίος επιβάλλει

τους όρους και τους νόμους του. Ο Πλάτων από την άλλη στην ιδεώδη πολιτεία του

θεωρούσε κυρίαρχο τον φιλόσοφο και όχι τον ισχυρότερο, όπως οι Σοφιστές, καθώς

με την οξυδέρκειά τους οι φιλόσοφοι μπορούν να πραγματοποιήσουν την

δικαιοσύνη.1038 Ενώ άλλοι διανοητές θεωρούσαν την ρητορική επικίνδυνη για την

πολιτεία, καθώς διεκδικούν “κάποιο ιδιαίτερο προνόμιο ενάντια στο αστικό δίκαιο, αν

και καλυμμένο με όμορφες λέξεις, με σκοπό να ρίξουν στάχτη στα μάτια των

ανθρώπων”.1039 Ο Hegel όπως και ο Ηράκλειτος θεωρούσαν τον πόλεμο δίκαιο και

τον ονόμαζε ο πρώτος ως βασιλιά όλων των πραγμάτων.1040

1032 Locke, J., Επιστολή για την ανεξιθρησκία, 1998:95
1033 Freud, S., Ψυχολογία των μαζών και ανάλυση του Εγώ, 1977:60
1034 Popper, K., Η ανοιχτή κοινωνία και οι εχθροί της Ι, 1980:160
1035 Popper, K., Η ανοιχτή κοινωνία και οι εχθροί της Ι, 1980:170
1036 Popper, K., Η ανοιχτή κοινωνία και οι εχθροί της Ι, 1980:173
1037 Popper, K., Η ανοιχτή κοινωνία και οι εχθροί της Ι, 1980:163
1038 Σκουλάς, Γ., Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, 2011:62
1039 Locke, J., Επιστολή για την ανεξιθρησκία, 1998:197
1040 Popper, K., Η ανοιχτή κοινωνία και οι εχθροί της ΙΙ, 1982:63
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Σύμφωνα με τον Locke “κοινοί δεσμοί”1041 κάθε κοινωνίας αποτελούνται από

την δικαιοσύνη και την αλήθεια, καθώς οι άνθρωποι θεωρούν καθήκον τους να

πράττουν σύμφωνα με την δικαιοσύνη, παρά με τη φιλία, τη φιλανθρωπία ή τη

γενναιοδωρία.1042

Σύμφωνα με τον Smith, οι “γενικοί κανόνες” μιας κοινωνίας καθορίζονται με

βάση μίας και μόνο αρετής, την δικαιοσύνη, όπου οι κανόνες αυτής είναι επακριβείς,

δεν τροποποιούνται και δεν επιδέχονται εξαιρέσεις, εξαιρουμένων μερικών

περιπτώσεων.1043 Κατά τον ίδιο, οι κανόνες της δικαιοσύνης ενέχουν

συγκεκριμένους κανόνες ηθικότητας και τους παρομοιάζει με τους κανόνες της

γραμματικής όπου έχουν συγκεκριμένες οδηγίες, ενώ των υπόλοιπων αρετών οι

κανόνες παρουσιάζονται ασαφείς και ακαθόριστοι, όπως στην περίπτωση των

κριτικών για την καλαισθησία της σύνθεσης όπου παρέχουν μία “γενική ιδέα της

επιθυμητής τελειότητας”.1044

Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΠΕΙΘΟΥΣ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ

ΑΙΩΝΩΝ

Η γενιά του Πρωταγόρα ήταν η αρχή της κοινωνικής επιστήμης, όπου πρώτοι

αυτοαποκαλούνταν “Σοφιστές”.1045 Ο Ηράκλειτος, επίσης, διέκρινε την υπεροχή του

λόγου σε σχέση με τις αισθήσεις και στα έργα του όσους στερούνται λόγου τους

αποκαλεί βάρβαρους και αναξιόπιστους.1046 Οι Σοφιστές “εμφανίστηκαν ως

διδάσκοντες ρητορικής, πολιτικής και νομικής (...) στα μισά του 5ου αιώνα π.Χ και

γνώριζαν την πολιτική και την τέχνη του λόγου”.1047 Όπως δηλώνει και το επίθετο

σοφιστής, που σημαίνει σοφός, ήταν εγγράμματοι άνθρωποι που δίδασκαν τους

νέους πρακτικά ζητήματα. Ήταν μέτοικοι, καθώς προέρχονταν από άλλα μέρη της

Ελλάδος όπως ο Πρωταγόρας, ο Γοργίας, ο Ιππίας, ο Πρόδικος, ο Κριτίας, ο

1041 Locke, L., Δοκίμιο για την ανθρώπινη νόηση, 29
1042 Smith, A., Η θεωρία των ηθικών συναισθημάτων, 2012:171
1043 Smith, A., Η θεωρία των ηθικών συναισθημάτων, 2012:299
1044 Smith, A., Η θεωρία των ηθικών συναισθημάτων, 2012:505
1045 Popper, K., Η ανοιχτή κοινωνία και οι εχθροί της Ι, 1980:113
1046 Σκουλάς, Γ., Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, 2011:45
1047 Σκουλάς, Γ., Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, 2011:47
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Αντιφώντας, ο Θρασύμαχος και άλλοι1048 και δίδασκαν τα παιδιά ευκατάστατων

οικογενειών, το οποίο “προσδίδει κάποια ταξική απόχρωση σ’ αυτή την παιδεία, η

οποία λόγω των πολιτικών συνθηκών της εποχής γινόταν πιο έντονη”.1049 Θεωρούσαν

ότι ο πολιτικός πρέπει “να πείθει το λαό και να τον σαγηνεύει, να μπορεί να

επιβάλλεται σε μια λαϊκή συνέλευση με τη μαγεία του λόγου. Έτσι, η ρητορική

εξελισσόταν μια τεχνική του λόγου και οι σοφιστές, δάσκαλοι της ευγλωττίας που

δίδασκαν μεταδίδοντας στους μαθητές τους να χειρίζονται το εργαλείο της

γλώσσας”.1050 Η επικοινωνία συνδέεται με το μοίρασμα των πραγμάτων και με τις

κοινές εμπειρίες και με αυτόν τον τρόπο αποκτά νόημα και μπορεί να δημιουργήσει

μία ελεύθερη και δημοκρατική κοινωνία,1051 όπως τόνισε και ο Dewey την σημασία

της επικοινωνίας στην κοινωνία με την ρητορική έκφραση.1052

Για τους σοφιστές “ο λόγος είναι η ενσάρκωση του είναι και της γνώσης”1053 και

θεωρούσαν ότι οι ίδιοι είναι ικανοί, ως οι πρώτοι επαγγελματίες εκπαιδευτικοί της

Ευρώπης, να μάθουν στους νέους τα πολιτικά τεκταινόμενα, πώς να υπερασπιστούν

τον εαυτό τους σε κάποιο δικαστήριο και τι άνθρωπος πρέπει να είναι ένας

επιτυχημένος πολιτικός, ώστε με τον λόγο του να θεμελιώνεται η πολιτική λογική

ισχύος1054 και την διαχείριση της πόλεως και του οίκου.1055 Η επιτυχία στο

δικαστήριο εξαρτιόταν από τη ρητορική ικανότητα που είχε κάποιος να πείσει το

δικαστήριο και το ακροατήριο, γι’ αυτό εκείνη την εποχή πλήρωναν τους σοφιστές

να γράψουν τον λόγο τους ή να τους διδάξουν την ρητορική τέχνη. Σκοπός τους είναι

η σωστή χρήση της γλώσσας για να πείθεται το ακροατήριο και όχι κατ’ ανάγκην η

ανακάλυψη της αλήθειας, διότι θεωρούσαν ότι οι αισθήσεις είναι ενάντια στην

αληθινή γνώση που προέρχεται από τον λόγο.1056 Σύμφωνα με τους σοφιστές μέτρο

όλων των πραγμάτων είναι ο άνθρωπος και καθώς όλοι διαφέρουν μεταξύ τους δεν

μπορεί να υπάρξει αντικειμενική αλήθεια, όπου ο ένας να έχει δίκαιο και ο άλλος

άδικο1057 γι’ αυτό ο Γοργίας τόνιζε την σπουδαιότητα των σοφιστών στο να

“κατασκευάζουν αληθοφανή επιχειρήματα”1058 και θεωρούσε την ρητορική ως

1048 Σκουλάς, Γ., Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, 2011:51
1049 Σκουλάς, Γ., Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, 2011:40
1050 Σκουλάς, Γ., Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, 2011:47
1051 Τριαντάρη, Σ., Η φιλοσοφία του πραγματισμού στην εκπαίδευση, 2012:63
1052 Τριαντάρη, Σ., Η φιλοσοφία του πραγματισμού στην εκπαίδευση, 2012:68
1053 Σκουλάς, Γ., Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, 2011:46
1054 Σκουλάς, Γ., Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, 2011:56
1055 Τριαντάρη, Σ., Η φιλοσοφία του πραγματισμού στην εκπαίδευση, 2012:474
1056 Σκουλάς, Γ., Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, 2011:54
1057 Σκουλάς, Γ., Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, 2011:54
1058 Σκουλάς, Γ., Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, 2011:51
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αναγκαία μορφή γνώσης και εκπαίδευσης στην διαχείριση της γλώσσας,1059 όπου ως

τέχνη και επιστήμη υψώνεται των άλλων επιστημών και οδηγούν το άτομο στην

εξουσία.1060 Οι περιπλανώμενοι δάσκαλοι εφάρμοζαν επί του πρακτέου στην

ανθρώπινη συμπεριφορά “τα συμπεράσματα και τις μεθόδους των φυσικών

φιλοσόφων”.1061

Το όνομα σοφιστής προέρχεται από τη λέξη σοφός και σημαίνει τον δάσκαλο της

σοφίας, ο οποίος εντοπίζει λύσεις και απαντά σε ερωτήματα, μέσω της εκλαΐκευσης

της γνώσης. Μετά τον 5ο αιώνα ο σοφιστής παρέπεμπε στον επαγγελματία δάσκαλο

επί αμοιβής της πολιτικής τέχνης και της διδαχής της τέχνης του λόγου και της

πειθούς σε κοινωνικά προβλήματα, το οποίο έβρισκε αντίθετο τον φιλόσοφο

Σωκράτη και άλλους διανοούμενους της εποχής.1062 Οι σοφιστές ασχολούνται με

την σχετικότητα της αλήθειας και την πεποίθηση ότι δεν υπάρχει απόλυτη και

αληθινή γνώση, οδηγούμενοι στον σκεπτικισμό. Ως σκοπό είχαν μέσω παιδευτικής

μεθόδου που πρότειναν την διαμόρφωση μίας νέας κοινωνίας και μία νέα αντίληψη

για το νόμο και τη δικαιοσύνη, βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην

δυνατότητα του έλλογου όντος να είναι κυρίαρχος της ζωής του έχοντας

εμπιστοσύνη στις ικανότητές του.1063 Κύριο άξονα της κοινωνίας και της παιδείας

κατείχε η γλώσσα, όπου ήταν εργαλείο της ρητορικής τέχνης.1064

Πατέρας της σοφιστικής ήταν ο μαθητής του Εμπεδοκλή Γοργίας (483- 375 π.Χ)

όπου υποστήριξε την αβεβαιότητα της γνώσης, καθώς όπως και οτιδήποτε άλλο, δεν

μπορεί να μείνει μόνιμο και σταθερό, ώστε αν το γνωρίσει ο άνθρωπος και αν

γινόταν αυτό δεν θα μπορούσε η ανθρώπινη διάνοια να το γνωρίσει, αλλά και αν

ακόμη το γνώριζε θα ήταν ανέφικτη η μετάδοση και η ερμηνεία της.1065 Επομένως, ο

Γοργίας ενδιαφέρθηκε για την ρητορική, εξαιτίας της απουσίας της απόλυτης

αλήθειας και ονόμασε την ρητορική ως πειθούς δημιουργόν. Ο μαθητής του

Εμπεδοκλή ήταν πρώτος στην ανακάλυψη των δυνατοτήτων του λόγου, όπου με

βάση αυτές τις δυνατότητες δίδασκε πώς να πείθει κάποιος στα δικαστήρια αλλά και

στις συγκεντρώσεις του λαού. Μαθητές του Γοργία ήταν ο Λυκόφρων και ο

1059 Σκουλάς, Γ., Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, 2011:57
1060 Σκουλάς, Γ., Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, 2011:56
1061 Τριαντάρη, Σ., Η φιλοσοφία του πραγματισμού στην εκπαίδευση, 2012:474
1062 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:99
1063 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:100
1064 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:101
1065 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:105
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Αρχιδάμας, οι οποίοι αντιτάχθηκαν στην διάκριση των ανθρώπων με κριτήριο την

ευγενική καταγωγή τους ή όχι και δίδασκαν την ισότητα των ανθρώπων .1066

Η χρησιμότητα της ομιλίας έγκειται στην εύκολη ανάκληση της μνήμης μέσω

των συμπερασμάτων των σημαντικών σημείων, ώστε να μην χαθούν από την μνήμη

με την χρησιμοποίηση κατάλληλου λεξιλογίου και μέσω των λέξεων σημείων να

δηλώνουν τι σκέπτονται, τι επιθυμούν, τι φοβούνται και γενικά τα πάθη τους. Μέσω

της καταγραφής ενός στοχασμού επιτυγχάνεται η ανακάλυψη της αιτίας ενός

πράγματος και του αποτελέσματος και η έκθεση των σκέψεων και των γνώσεων σε

κοινό, αλλά και η ευχαρίστηση που προκύπτει με το παιχνίδι των λέξεων,1067 καθώς

η ευγλωττία εκλαμβάνεται ως σωφροσύνη και συναποτελεί ισχύ στον κάτοχό της,

όπως και η ευγενική καταγωγή και η ομορφιά, διότι προδιαθέτει ευνοϊκά το

κοινό.1068 Η σπουδαιότητα της γλώσσας διαφαίνεται και στην “αμοιβαία συνεννόηση

μέσα στην αγέλη και σ’ αυτήν βασίζεται σε μεγάλο ποσοστό η ταύτιση ανάμεσα στα

άτομα”.1069 Ο Λόγος είναι αποτέλεσμα προσπάθειας και δεν αποτελεί όπως η

αίσθηση και η μνήμη έμφυτο χαρακτηριστικό1070 και ως σκοπό δεν έχει μόνον την

αλήθεια αλλά και τους ορισμούς και τις σημασίες των λέξεων,1071 καθώς είναι πάντα

ορθός, όμως δεν συνιστά βεβαιότητα, όπως και στην περίπτωση της αριθμητικής

όπου είναι αλάθητη, όμως όχι πάντοτε ορθά υπολογισμένη.1072

Στην αντίπερα όχθη κάποιοι διανοούμενοι της εποχής αποκαλούσαν τους

Σοφιστές ως “υπονομευτές των ηθικών αξιών, απατεώνες, κυνηγοί εύπορων

κοινωνικών ομάδων με σκοπό να διδάσκουν τα παιδιά αυτών των οικογενειών επί

αμοιβή, (...) αυτοαποκαλούνται δάσκαλοι της σοφίας”1073 και ως σκοπό έχουν μόνο

τον εντυπωσιασμό και την πειθώ και όχι την αλήθεια και συχνά προσπαθούν να

υπονομεύσουν την αξία του νόμου.1074 Κατά τους ίδιους οι σοφιστές “αυτό που

μάθαιναν στους εκπαιδευόμενούς τους ήταν περισσότερο να κολακεύουν τα πλήθη με

την σύγχυση και την παραπλάνηση”1075 και η σοφιστεία είναι μια πλασματική

αλήθεια της πραγματικότητας παραποιημένη.1076

1066 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:106
1067 Hobbes, T., Λεβιάθαν, 1989:102
1068 Hobbes, T., Λεβιάθαν, 1989:158
1069 Freud, S., Ψυχολογία των μαζών και ανάλυση του Εγώ, 1977:58
1070 Hobbes, T., Λεβιάθαν, 1989:118
1071 Hobbes, T., Λεβιάθαν, 1989:115
1072 Hobbes, T., Λεβιάθαν, 1989:114
1073 Σκουλάς, Γ., Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, 2011:47
1074 Σκουλάς, Γ., Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, 2011:55
1075 Σκουλάς, Γ., Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, 2011:48
1076 Σκουλάς, Γ., Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, 2011:50
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Ο Σωκράτης και ο μαθητής του Πλάτωνας, άσκησαν αυστηρή κριτική στους

σοφιστές, το οποίο οδήγησε τους διαδόχους στην θεωρία ότι η ρητορική είναι “ένα

τερατώδες τέχνασμα ανώφελο για την πολιτεία”1077 και θεωρούσαν ότι η νόηση

εδρεύει στην ψυχή και οι αισθήσεις στο σώμα και ότι οι ρήτορες διαθέτουν μεγάλη

δύναμη για να βλάψουν κάποιον κι όχι για να βοηθήσουν, καθώς απαιτείται

ευγλωττία στην υπεράσπιση και όχι στην καταδίκη.1078 Ο παιδαγωγικός χαρακτήρας

της μαιευτικής μεθόδου των φιλοσόφων είχε την ικανότητα να γεννά νέες ιδέες που

ωφελούν το σύνολο, σε αντίθεση με την μέθοδο των σοφιστών, όπου μέσω

επιχειρημάτων είχε την ικανότητα με τον εμπειρισμό και τον σχετικισμό να

ωφελείται μόνο το ενεργό υποκείμενο και όχι το σύνολο.1079

Αποδίδεις τιμή σε κάποιον όταν τον επαινείς, όταν αναγνωρίζεις την ισχύ του και

όταν ακούς με προσοχή τον λόγο του, καθώς φανερώνει ότι τον θεωρείς σοφό ή

εύγλωττο, ενώ τα αντίθετα αυτών δηλώνουν την καταφρόνησή του.1080 Ακόμη, όταν

στους πολλούς είναι αντικείμενο τιμής, αγάπης ή φόβου, αποτελεί τιμή και όταν οι

πράξεις και οι ομιλίες κάποιου δείχνουν την εμπειρία και τις γνώσεις του.1081 Επίσης,

οι ακροατές προδιαθέτονται θετικά όταν η ομιλία κάποιου περικλείει ευφράδεια,

καθότι υποδεικνύει σοφία και η κολακεία υποδεικνύει καλοσύνη.1082 Η σωφροσύνη

είναι απόκτημα εμπειριών, όπου γίνεται σε ίσο χρόνο σε όλους τους ανθρώπους, ενώ

η έπαρση της σοφίας τους τούς απομακρύνει από αυτήν.1083

Ο Πρόδικος θεωρούσε πως η αιτία της θρησκευτικής πίστης και αγάπης ήταν η

ευγνωμοσύνη και η ωφέλεια συντήρησης και όχι ο φόβος. Ο Θρασύμαχος

ισχυρίζεται ότι το δίκαιο του ισχυρότερου συνδέεται με τον ωφελισμό και το

συμφέρον του, ενώ ο Ανώνυμος του Ιάμβλιχου θεωρούσε ότι οι πολιτικοί και ηθικοί

νόμοι ως ανθρώπινα δημιουργήματα είναι όμοιοι με τους νόμους της φύσης.

Οι Κυνικοί στρέφοντας το βλέμμα τους προς την φύση, πίστευαν στην απλή

τροφή και φτωχή ενδυμασία, καθώς κάτι αντίθετό τους το θεωρούσαν περιττό.

Αντιτιθέμενοι στην πολιτική, στον πόλεμο και στην θρησκεία έδιναν βαρύτητα στο

άτομο, με την κοινωνική του απομάκρυνση και την περιφρόνησή τους στον

πολιτισμό και στην οικογένεια. Η σχολή τους ονομάστηκε Κυρηναϊκοί ή Ηδονική

1077 Σκουλάς, Γ., Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, 2011:52
1078 Hobbes, T., Λεβιάθαν, 1989:259
1079 Σκουλάς, Γ., Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, 2011:53
1080 Hobbes, T., Λεβιάθαν, 1989:160
1081 Hobbes, T., Λεβιάθαν, 1989:162
1082 Hobbes, T., Λεβιάθαν, 1989:173
1083 Hobbes, T., Λεβιάθαν, 1989:193
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από τον Αρίστιππο, ο οποίος ως δάσκαλος επί αμοιβή, όριζε την αξία της γνώσης με

βάση την χρησιμοθηρική της σημασία στον καθημερινό βίο.1084

Η ρητορική ορίστηκε σε συνδυασμό με τον ορισμό του Αριστοτέλη από τον

Ιωάννη Ιταλό (1025- 1077 π.Χ) ως η πιο ένδοξη και σημαντική από τις άλλες

μεθόδους, καθώς βρίσκει πειστικά επιχειρήματα.1085

Σύμφωνα με τον Locke, κάθε γλώσσα έχει ιδιαίτερους όρους και λέξεις για τις

συνήθειες, τα ήθη και έθιμα του εκάστοτε έθνους και πιθανόν και σε κάποιο άλλο

έθνος δεν μπορούν να αποδοθούν λόγω της έλλειψης γνωριμίας τους με τα

ανωτέρω.1086

Η επικοινωνία των ανθρώπων, σύμφωνα με τον Locke, βασίζεται στις λέξεις

όπου η σημασία τους μπορεί να είναι είτε κοινωνική και καθημερινή είτε

φιλοσοφική.1087 Στην πρώτη περίπτωση, στην κοινωνική και καθημερινή χρήση,

μεταδίδονται σκέψεις και ιδέες για την διευκόλυνση της κοινωνικής ζωής. Στην

δεύτερη περίπτωση, στην φιλοσοφική χρήση, μεταδίδονται σκέψεις και ιδέες για την

ακρίβεια και την αναμφισβήτητη αλήθεια του πνεύματός μας. Ως κύριο σκοπό της

γλώσσας, κατά τον ίδιο, είναι η αμοιβαία κατανόηση της σημασίας της επιβολής των

ανθρώπων στους “τέλειους” ήχους.1088 Η γλώσσα ορισμένες φορές μπορεί να

επιφέρει ασάφεια και σύγχυση, λόγω ελλείψεων και εκούσιων παραλείψεων που δεν

κάνουν ευκρινή την σημασία των συμβόλων.1089

Σύμφωνα με τον Smith, κάθε είδος λόγου εγείρει συναισθήματα, το οποίο

αντιδιαστέλλεται και με τον σκοπό της ρητορικής στην επίκληση των συναισθημάτων

του ακροατηρίου ως μέσω πειθούς, καθώς κάθε λόγος κάνει τους ακροατές να

συμμεριστούν τα ίδια συναισθήματα με τον ομιλητή, είτε κοινωνικά και ευμενή

αισθήματα, είτε αντικοινωνικά και δυσμενή.1090

Πειθώ

Ο Αριστοτέλης, όπως και ο Πλάτων, διαχωρίζει την γνώση από την δοξασία. Η

πρώτη ορίζεται και ως επιστήμη και διαχωρίζεται σε αποδεικτική ή ενορατική. Η

1084 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:113
1085 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:485
1086 Locke, L., Δοκίμιο για την ανθρώπινη νόηση, 111
1087 Locke, L., Δοκίμιο για την ανθρώπινη νόηση, 178
1088 Locke, L., Δοκίμιο για την ανθρώπινη νόηση, 179
1089 Locke, L., Δοκίμιο για την ανθρώπινη νόηση, 183
1090 Smith, A., Η θεωρία των ηθικών συναισθημάτων, 2012:202
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αποδεικτική είναι γνώση των αιτίων και συναντάται σε αποφάνσεις με αποδεικτέα

συμπεράσματα, μέσω της συλλογιστικής τους απόδειξης. Η ενορατική συναντάται σε

αρχικές βασικές προκείμενες όλων των αποδείξεων στη σύλληψη της “αδιαίρετης

μορφής ή ουσίας ή ουσιαστική φύσης ενός πράγματος”. Βασική προκείμενη επομένως

είναι αυτή που δεν χρειάζεται επιχειρήματα προς απόδειξή της, αλλά είναι

αδιαμφισβήτητα αληθής και περιγράφει την ουσία του πράγματος, δηλαδή μια

βασική προκείμενη είναι ένας ορισμός.1091 Οι ορισμοί αυτοί που περιγράφουν την

ουσία ενός πράγματος είναι για τον Αριστοτέλη η αρχή παραγωγής της γνώσης, ενώ

οι επιστημονικοί ορισμοί δεν παρέχουν γνώση αλλά εισάγουν νέες συντομογραφικές

“ετικέτες”, με λακωνικό τρόπο.1092 Η πνευματική ενόραση, κατά Αριστοτέλη και

Πλάτων, βοηθά στον οραματισμό τον ουσιών και στην ανακάλυψη του σωστού, ενώ

ο Kant θεωρούσε ότι οι άνθρωποι δεν την διαθέτουν.1093

Ο Wittgenstein στο έργο του Crossman Plato To- Day βαθιά επηρεασμένος από

τον Σταγειρίτη φιλόσοφο, θεωρούσε πως το νόημα των λέξεων είναι καταληκτικός

παράγοντας για μία γόνιμη συζήτηση. Για τον ίδιο τα επιχειρήματα με αρνητική

κατάληξη, οφείλουν την αποτυχία τους, στο διαφορετικό νόημα που αποδίδει ο κάθε

άνθρωπος στη ίδια λέξη, ενώ προς αποφυγή της ανωτέρω αποτυχίας προτείνει τον

ορισμό τους εκ των προτέρων. Θεωρεί προς η προπαγάνδα της κάθε εποχής, σε

αντιστοιχία με την ρητορική, εξαρτάται από την σύγχυση των ορισμών, όπου

πολιτικοί για τον ίδιο, θα έπρεπε βάση νόμου να υποχρεούνται να ορίζουν τον κάθε

όρο από την αρχή, πριν τον χρησιμοποιήσουν, όμως με αυτόν τον τρόπο θα έχαναν

τη “δημοτικότητα της έλξης τους”, οι λόγοι τους θα ήταν λακωνικότεροι και οι

διαφωνίες τους θα περιορίζονταν στις λέξεις.1094

Η διαλεκτική τριάδα του Hegel, ξεκινά με την παρουσίαση μιας θέσης, όπου

προκαλεί την κριτική των αντιπάλων και τις αντικρουόμενες θέσεις τους, όπου με

την σύγκρουση των επιχειρημάτων επιτυγχάνεται μια σύνθεση, δηλαδή μια ενότητα

αντιθέσεων και ένας συμβιβασμός των δύο αρχικών θέσεων όπου μ’ αυτό τον τρόπο

“τις αρνείται, τις ανυψώνει και τις διατηρεί”.1095

Με την τεχνική της διαλεκτικής, μαθαίνεται η υποστήριξη μιας θέσης αλλά και

την αντίθετή της. Η διαφορά μεταξύ σχετικισμού και σωκρατικής- πλατωνικής

1091 Popper, K., Η ανοιχτή κοινωνία και οι εχθροί της ΙΙ, 1982:24
1092 Popper, K., Η ανοιχτή κοινωνία και οι εχθροί της ΙΙ, 1982:31
1093 Popper, K., Η ανοιχτή κοινωνία και οι εχθροί της ΙΙ, 1982:32
1094 Popper, K., Η ανοιχτή κοινωνία και οι εχθροί της ΙΙ, 1982:34
1095 Popper, K., Η ανοιχτή κοινωνία και οι εχθροί της ΙΙ, 1982:65
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φιλοσοφικής μεθόδου, έγκειται στην γλώσσα και την σχέση της με την αλήθεια και

τη γνώση. Για τους σοφιστές, η γλώσσα ήταν βασικό όργανο πολιτικής επικοινωνίας,

με στόχο της πειθώ για την ρητορική και τον προσανατολισμό του ακροατηρίου προς

την επιδιωκόμενη συμπεριφορά, χωρίς ιδιαίτερη προσοχή στην αλήθεια και στην

γνώση που έδιναν οι δεύτεροι1096 που συστηματοποίησαν την φιλοσοφία με στόχο

την διαχρονικότητά της.1097 Οι σοφιστές με τον υποκειμενισμό τους, θεώρησαν τον

άνθρωπο ως κριτή και μέτρο όλων και αμφισβήτησαν κάθε ηθική, θρησκευτική,

νομική ή άλλη αρχή, καθώς είναι δημιουργήματα ανθρώπων με σχετική, κατά τους

ίδιους, αξία, ενώ σημαίνοντα ρόλο έχει ο λόγος, όπου ο άνθρωπος με αληθινή γνώση

αρετής, δηλαδή σωφροσύνη, δικαιοσύνη, ανδρεία, ευδαιμονία και σοφία, είναι

ενάρετος πολίτης.1098

Κατά τον Hegel. το πνεύμα συλλαμβάνει αντικείμενα ως αισθητά με την

ικανότητα της εποπτείας και ως απεικονίσεις με την ικανότητα της φαντασίας.

Ακόμη, το πνεύμα συλλαμβάνει τα αντικείμενα ως σκοπούς με την ικανότητα της

βούλησης και κατανοεί την ενότητα της σκέψης του. Για τον ίδιο η γλώσσα είναι το

μέσο για την σύνθεση υποκειμένου και αντικειμένου, καθώς είναι κάτι το ίδιο

αντικειμενικό, αφού το μοιράζονται όλα τα άτομα. Επίσης, αποτελεί μέσον προς

εξατομίκευση, αφού το άτομο γνωρίζει και κατονομάζει τα αντικείμενα και

γνωρίζοντας ο άνθρωπος σταματά την επιρροή άλλων στον ίδιο, καθώς γνωρίζει και

κοινωνεί την γνώση του, αποτελούμενη έτσι η γλώσσα και ως μέσον ιδιοποίησης.1099

Πάθη

Όταν οι άνθρωποι έχουν κάποια ροπή προς κάτι ορίζεται ως όρεξη, όπως στην

πείνα ή στη δίψα και είναι μία ενδυνάμωση της ζωτικής κίνησης1100 ή ορίζεται ως

επιθυμία, ενώ όταν η ροπή μας απομακρύνει από κάτι, ορίζεται ως αποστροφή και

όλα τα παραπάνω είναι έμφυτα στον άνθρωπο1101 και αποκαλούνται καλά. Στα

πράγματα που δεν επιθυμούμε και δεν μισούμε το πάθος που κυριαρχεί ορίζεται ως

1096 Σκουλάς, Γ., Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, 2011:58
1097 Σκουλάς, Γ., Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, 2011:59
1098 Σκουλάς, Γ., Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, 2011:59
1099 Σκουλάς, Γ., Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, 2011:321
1100 Hobbes, T., Λεβιάθαν, 1989:124
1101 Hobbes, T., Λεβιάθαν, 1989:122



Η ηθική του Αριστοτέλη και οι επικοινωνιακές διαστάσεις της σήμερα

127

περιφρόνηση.1102 Κάθε όρεξη και επιθυμία συνοδεύεται από κάποια απόλαυση και

κάθε αποστροφή συνοδεύεται από δυσαρέσκεια και ενόχληση.1103

Το πάθος του φόβου γεννάται λόγω μιας ανώτερης δύναμης που αποτελεί

κατασκεύασμα του νου ή δημιούργημα δημόσιων μύθων αποδεκτών προς τους

ανθρώπους, όπως στην περίπτωση της θρησκείας.1104 Ο λόγος που οι άνθρωποι

θέλουν να κατακτήσουν την ειρήνη είναι ο φόβος του θανάτου, ώστε να αποκτήσουν

μια άνετη διαβίωση με την ελπίδα ότι θα αποκτήσουν όσα επιθυμούν με την

εργατικότητα, η οποία επιτυγχάνεται με τον ορθό Λόγο, όπου οι άνθρωποι μπορούν

να συμφωνήσουν με τους κατάλληλους όρους για την απόκτηση της ειρήνης.1105

Εκούσιες ορίζονται οι ενέργειες που έχουν την αρχή τους σε κάποια πλεονεξία,

φιλοδοξία, λαγνεία ή κάποια άλλη επιθυμία και όσες ενέργειες έχουν την αρχή τους

σε κάποια αποστροφή ή φόβο των επιπτώσεων κάποιου πράγματος προς την

παράλειψή του.1106

Τα πάθη του μίσους, της λαγνείας, της φιλοδοξίας και της πλεονεξίας μπορούν

να προκαλέσουν εγκλήματα και αναπηρίες συνδεδεμένες με τη φύση, το οποίο

μπορεί να αποφευχθεί μόνο με την χρήση του Λόγου ή την αυστηρότητα της ποινής,

δηλαδή της τιμωρίας τους.1107

Ο Επίκουρος κατηγοριοποίησε τις επιθυμίες σε φυσικές, αναγκαίες, σε φυσικές

αλλά μη αναγκαίες και σε φυσικές και μη αναγκαίες.1108

Σύμφωνα με τον Locke, η χαρά και η λύπη, που προκαλούνται από το καλό και

το κακό αντίστοιχα, λογίζονται ως πάθη, τα οποία αλλάζουν από σκέψεις,

τροποποιήσεις και εξάψεις της διάνοιας του ανθρώπου.1109 Κατά τον ίδιο, η

ελευθερία επηρεάζεται από την προτίμηση του πνεύματος του ανθρώπου, για την

ύπαρξη ή μη μιας πράξης προτίμησης και όχι σύμφωνα με την εξάρτηση μιας πράξης

σε αυτήν την προτίμηση, ενώ η βούληση αποτελεί μία πράξη ελεγχόμενη από την

σκέψη και το πνεύμα για την εκτέλεσή της.1110

1102 Hobbes, T., Λεβιάθαν, 1989:123
1103 Hobbes, T., Λεβιάθαν, 1989:125
1104 Hobbes, T., Λεβιάθαν, 1989:127
1105 Hobbes, T., Λεβιάθαν, 1989:198
1106 Hobbes, T., Λεβιάθαν, 1989:131
1107 Hobbes, T., Λεβιάθαν, 1989:357
1108 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:185
1109 Locke, L., Δοκίμιο για την ανθρώπινη νόηση, 97
1110 Locke, L., Δοκίμιο για την ανθρώπινη νόηση, 104
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Σύμφωνα με τον Smith, ο άνθρωπος μπορεί να βιώσει τον πόνο των ανθρώπων,

σαν τον δικό του,1111 περισσότερο από ότι μπορεί να αισθανθεί την χαρά του

πλησίον του1112 καθώς επικρατεί στην δεύτερη περίπτωση ο φθόνος.1113

Συμμεριζόμαστε και κατά τον Αριστοτέλη την απέχθεια κάποιου προς κάποιον

άλλον, αν γνωρίζουμε τα δεινά που του έχει προκαλέσει.1114 Όταν το ανωτέρω δεν

συμβαίνει, δεν βιώνει δηλαδή τα αισθήματα του πλησίον του, ωσάν δικά του, το

ονομάζει στην περίπτωση της λύπης, λιποψυχία και στην περίπτωση της χαράς,

ελαφρότητα.1115 Η κάθε πράξη που έχει αντίκτυπο στο αίσθημα της καρδιάς

εξαρτάται από δύο διαφορετικές απόψεις ή σχέσεις, η πρώτη εκ των οποίων είναι η

αιτία ή το κίνητρο που προκαλεί και ενεργοποιεί το αίσθημα και το δεύτερο ο

σκοπός και οι συνέπειες που αποβλέπει να παράγει.1116 Κατά τον ίδιο, ο άνθρωπος

που οδηγεί τα συναισθήματά του, οφείλει αυτό του το ταλέντο και τον έπαινο των

υπολοίπων που του αποδίδουν, στις διανοητικές αρετές,1117 οι οποίες είναι ανώτερες

κάθε πόνου, πενίας, κινδύνου ακόμη και του θανάτου.1118

Σύμφωνα με τον Smith, οι αρετές, που αποτελούν αριστεία και υψώνεται άνω του

κοινού και συνηθισμένου, ως κάτι μεγάλο και όμορφο,1119 διαχωρίζονται με βάση αν

τα ελεγχόμενα συναισθήματα οφείλονται είτε στον παρατηρητή που εισχωρεί στα

συναισθήματα του ενδιαφερόμενου προσώπου, είτε στο ίδιο το ενδιαφερόμενο

πρόσωπο, που μπορεί να κάμψει τις συγκινήσεις του. Οι αρετές λοιπόν,

διαχωρίζονται σε τρυφερές, ευγενείς, αξιαγάπητες αρετές και σε μεγάλες, αξιότιμες και

αξιοσέβαστες αρετές. Οι μεν πρώτες περιλαμβάνουν τις αρετές τις

συγκαταβατικότητας και της επιεικούς ανθρωπιάς και οι δε δεύτερες περιλαμβάνουν

τις αρετές της αυταπάρνησης, της αυτοκυριαρχίας και του ελέγχου των παθών, χάρη

στην αξιοπρέπεια, στην τιμή και στην ευπρέπεια της διαγωγής του εκάστοτε

ατόμου.1120 Διαφοροποιεί εντούτοις της αρετή από την ευπρέπεια, με βάση την

ποιότητα των πράξεων, ως θαυμαστές ή ως άξιες επιδοκιμασίας, καθώς κατά τον ίδιο,

μπορεί ο άνθρωπος να πράττει με την τελειότερη ευπρέπεια, αλλά σε πράξεις που

μπορεί ακόμη και ο πιο ανάξιος άνθρωπος και να μην αποτελεί μία ενάρετη

1111 Smith, A., Η θεωρία των ηθικών συναισθημάτων, 2012:76
1112 Smith, A., Η θεωρία των ηθικών συναισθημάτων, 2012:83
1113 Smith, A., Η θεωρία των ηθικών συναισθημάτων, 2012:123
1114 Smith, A., Η θεωρία των ηθικών συναισθημάτων, 2012:158
1115 Smith, A., Η θεωρία των ηθικών συναισθημάτων, 2012:84
1116 Smith, A., Η θεωρία των ηθικών συναισθημάτων, 2012:87
1117 Smith, A., Η θεωρία των ηθικών συναισθημάτων, 2012:89
1118 Smith, A., Η θεωρία των ηθικών συναισθημάτων, 2012:144
1119 Smith, A., Η θεωρία των ηθικών συναισθημάτων, 2012:96
1120 Smith, A., Η θεωρία των ηθικών συναισθημάτων, 2012:93
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ενέργεια.1121 Σε συμφωνία με τον Αριστοτέλη, εντοπίζει την μεσότητα κάθε

πράγματος, ώστε όταν ένα πάθος είναι είτε υπερβολικά ισχυρό, είτε υπερβολικά

ασθενές να διαφοροποιεί τις ανθρώπινες πράξεις και γι’ αυτό ονομάζει την υπερβολή

ως αδυναμία και παραφορά και την έλλειψη ως βλακεία, αναισθησία και απουσία

χαρακτήρα. Σύμφωνα με τον Smith, στον διαχωρισμό των παθών τα πάθη που είναι

αναξιοπρεπές να τα εκφράζουμε σε έντονο βαθμό, υπάρχει μικρή ή και καθόλου

συμπάθεια, ενώ τα πάθη που και η ισχυρότερη έκφρασή τους είναι ιδιαίτερα

χαριτωμένη, υπάρχει μέγιστη συμπάθεια και γι’ αυτό τον λόγο πρέπει να λογίζεται η

προδιάθεση των ανθρώπων στην συμπάθεια και στην αντιμετώπιση των παθών ως

αξιοπρεπή ή αναξιοπρεπή.1122

Ονομάζει μουσικά τα πάθη εκ φύσεως, που κατά τον ίδιο είναι η χαρά, η λύπη, η

αγάπη, ο θαυμασμός και η αφοσίωση.1123 Ονομάζει ματαιοδοξία την φιλαρέσκεια

κάποιων ανθρώπων, στο να επιδεικνύουν πλούτο τον οποίο δεν κατέχουν, μέσω της

ένδυσης και της κατοικίας που κατέχουν1124 η οποία φιλαρέσκεια δημιουργεί μια

αφηρημένη ιδέα μίας τέλειας και ευτυχούς κατάστασης.1125 Ο ένας δρόμος λοιπόν,

κατά τον Smith, είναι η απόκτηση πλούτου και μεγαλείου, ενώ ο άλλος είναι η

κατάκτηση της αρετής και της σοφίας.1126 Ορίζει την μοναξιά ως “μελαγχολικά

δυσοίωνα αισθήματα ακατανόητης κακοτυχίας και ολέθρου”.1127

Σύμφωνα με τον Smith, ο κύκλος των ανθρώπων που εμπλέκουν στην φιλοδοξία,

είναι ένας δρόμος χωρίς επιστροφή, καθώς συγκρίνουν τον εαυτό τους με ανθρώπους

που έστρεψαν την προσοχή της μισής ανθρωπότητας.1128 Ο Smith ονομάζει

αγαθοεργία τις ελεύθερες πράξεις, όπου η έλλειψής δεν συνεπάγεται κακό και

παροργισμό, μόνον απογοήτευση και δυσαρέσκεια από το αναμενόμενο καλό που θα

συνεπαγόταν της πράξης.1129 Ο παροργισμός, από την άλλη, έχει δοθεί εκ φύσεως

στον άνθρωπος ως άμυνα και ως φύλακας της δικαιοσύνης και της ασφάλειας της

αθωότητας. Ο παροργισμός επιτρέπει στον άνθρωπο την αποτροπή των κακών

ενεργειών και την ανταπόδοση στο πρόσωπο του αδικήματός του, ώστε να

1121 Smith, A., Η θεωρία των ηθικών συναισθημάτων, 2012:96
1122 Smith, A., Η θεωρία των ηθικών συναισθημάτων, 2012:99
1123 Smith, A., Η θεωρία των ηθικών συναισθημάτων, 2012:112
1124 Smith, A., Η θεωρία των ηθικών συναισθημάτων, 2012:130
1125 Smith, A., Η θεωρία των ηθικών συναισθημάτων, 2012:132
1126 Smith, A., Η θεωρία των ηθικών συναισθημάτων, 2012:145
1127 Smith, A., Η θεωρία των ηθικών συναισθημάτων, 2012:177
1128 Smith, A., Η θεωρία των ηθικών συναισθημάτων, 2012:139
1129 Smith, A., Η θεωρία των ηθικών συναισθημάτων, 2012:169
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επιφυλάσσει τον φόβο της ανάλογης τιμωρίας σε πράξεις τέτοιου είδους,1130 καθώς

ό,τι δεν έχει αισθήματα, δεν προκαλεί διάθεση εκδίκησης, όπως για παράδειγμα η

πέτρα που κανένα ον δεν θα είχε αισθήματα εκδίκησης προς αυτήν.1131

Αποτελεί ανθρώπινη ρητορική η διάθεση για ανταπόδοση σε κάποιον που

εξυπηρέτησε κάποιον, αλλά σε εκείνον που προσπάθησε να το κάνει, πάντοτε όμως

πρέπει να λειτουργούν επιφυλακτικά.1132 Επίσης, ανθρώπινη ρητορική αποτελεί και

η ανθρώπινη ανάγκη να ασχολούνται οι άνθρωποι με την εικόνα τους, δηλαδή με την

ομορφιά τους, προς χάριν της κοινωνίας, ώστε με αυτόν τον τρόπο, γίνονται οι ίδιοι

παρατηρητές και καθρέφτες του εαυτού τους.1133 Ο άνθρωπος, κατά τον Smith,

πρέπει να θεωρεί ότι είναι αξιοθαύμαστος, ώστε να το εκπέμπει και στους γύρω του

και αυτό θα επιτευχθεί με την αμερόληπτη παρατήρηση του χαρακτήρα και της

διαγωγής του εαυτού τους και θα είναι ικανοποιημένοι και ευτυχείς.1134

Σύμφωνα με τον Smith, ο κάτοχος της τελειότερης αρετής, συνδυάζει “τη

λεπτότερη ευαισθησία έναντι τόσο των πρωτογενών όσο και των συμπαθητικών

αισθημάτων των άλλων”, καθώς επίσης και τις πιο ήπιες, αξιαγάπητες και ευγενείς

αρετές με τις πιο μεγάλες, φοβερές και αξιοσέβαστες και αποτελεί “το φυσικό και

προσήκον αντικείμενο της υψηλότερης αγάπης και θαυμασμού μας”.1135 Σύμφωνα με

τον Smith, γενικοί κανόνες ορίζονται αυτοί που καθορίζουν ποιες πράξεις εγείρουν

συγκεκριμένα συναισθήματα1136 και γι’ αυτό πρέπει να υπάρχει σεβασμός στους

γενικούς κανόνες της διαγωγής, καθώς από αυτό εξαρτάται η αίσθηση του

καθήκοντος του ανθρώπου στις πράξεις του.1137 Αν αυτός ο σεβασμός εκλείπει δεν

υπάρχει διαφορά μεταξύ του ανθρώπου που έχει αρχές και τιμή και ενός “ποταπού

υποκειμένου”, καθώς ο πρώτος είναι σταθερός στις αρχές του σε όλη την διάρκεια

της ζωής του, ενώ ο δεύτερος λειτουργεί με βάση την τύχη, την διάθεση, τη ροπή και

το συμφέρον του κατά περίπτωση.1138 Σύμφωνα με τον Smith, είναι αναγκαία η

διερεύνηση του χαρακτήρα ενός ανθρώπου με βάση την επίδραση που έχει στην δική

του ευτυχία, αλλά και στην ευτυχία των άλλων.1139

1130 Smith, A., Η θεωρία των ηθικών συναισθημάτων, 2012:170
1131 Smith, A., Η θεωρία των ηθικών συναισθημάτων, 2012:191
1132 Smith, A., Η θεωρία των ηθικών συναισθημάτων, 2012:195
1133 Smith, A., Η θεωρία των ηθικών συναισθημάτων, 2012:216
1134 Smith, A., Η θεωρία των ηθικών συναισθημάτων, 2012:220
1135 Smith, A., Η θεωρία των ηθικών συναισθημάτων, 2012:269
1136 Smith, A., Η θεωρία των ηθικών συναισθημάτων, 2012:280
1137 Smith, A., Η θεωρία των ηθικών συναισθημάτων, 2012:282
1138 Smith, A., Η θεωρία των ηθικών συναισθημάτων, 2012:283
1139 Smith, A., Η θεωρία των ηθικών συναισθημάτων, 2012:351
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Ο Smith ορίζει την Σύνεση ως την αρμοδιότητα της αρετής της άνεσης και της

ευτυχίας, στην φροντίδα της υγείας, της περιουσίας, της κοινωνικής σειράς και της

φήμης του ατόμου.1140 Ο άνθρωπος που είναι συνετός μελετά με σοβαρότητα και

προσοχή, έχει γνήσια και όχι πάντοτε λαμπρά ταλέντα, δεν είναι επιβλητικός και δεν

χρησιμοποιεί πανούργα μέσα με αλαζονικό ύφος και γεμάτο αυτοπεποίθηση. Ο

συνετός άνθρωπος κατά τον ίδιο, δεν είναι επιφανειακός υποκριτής και επιδεικτικός,

αλλά κατέχει μία απλή και σεμνή ομιλία, χωρίς ουδόλως να προσπαθεί με κραυγαλέα

τεχνάσματα να κερδίσει την δημόσια προσοχή και φήμη.1141 Επιπρόσθετα, δεν

αναλαμβάνει ευθύνες, χωρίς να του επιβάλλονται μέσω καθήκοντος, καθώς δεν θέλει

να εμπλέκεται σε υποθέσεις άλλων ανθρώπων. Επομένως, περιορισμένος στο

καθήκον και στις υποθέσεις του απεχθάνεται τις κομματικές διαμάχες, τον

φατριασμό και δεν συμμετέχει στις φιλοδοξίες ευγενών προσώπων.1142 Ο άνθρωπος

λοιπόν και ο χαρακτήρας του, επηρεάζει την ευτυχία των άλλων ανθρώπων, έχοντας

την προδιάθεση να τους βλάψει ή να τους ωφελήσει.1143

Σύμφωνα με τον Smith, η αυτοεκτίμηση συνδέεται με τον τρόπο που βλέπει

κάποιος τον εαυτό του, όπου στην πλευρά της υπερβολής είναι ευχάριστη, ενώ στην

πλευρά της έλλειψης είναι δυσάρεστη. Ο αμερόληπτος παρατηρητής επιθυμεί την

έλλειψη και όχι την υπερβολή, ενώ στις συναναστροφές τους οι άνθρωποι

παραπονούνται για την έλλειψη συνήθως και όχι για την υπερβολή.1144 Σύμφωνα με

τον Smith, σε συμφωνία με τον Hobbes, ο άνθρωπος αποτελείται από κοινωνίες

λόγω της αδυναμίας του να επιζήσει με ειρήνη και ασφάλεια χωρίς την βοήθεια

άλλων και όχι λόγω της αγάπης προς το είδος του. Η κοινωνία λειτουργεί ως στήριξη

για την ευημερία των πολιτών και αποτελεί αρετή, ενώ οτιδήποτε μπορεί να ταράξει

ή να καταστρέψει ή να βλάψει την κοινωνία αποτελεί φαυλότητα.1145

Θρησκεία

1140 Smith, A., Η θεωρία των ηθικών συναισθημάτων, 2012:352
1141 Smith, A., Η θεωρία των ηθικών συναισθημάτων, 2012:353
1142 Smith, A., Η θεωρία των ηθικών συναισθημάτων, 2012:355
1143 Smith, A., Η θεωρία των ηθικών συναισθημάτων, 2012:359
1144 Smith, A., Η θεωρία των ηθικών συναισθημάτων, 2012:397
1145 Smith, A., Η θεωρία των ηθικών συναισθημάτων, 2012:488
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Σύμφωνα με τον Locke, η θρησκεία έχει πλήθος από άτοπες παράδοξες γνώμες

και τελετές, όπου σε αντίθεση με τον λόγο, δεν κρίνονται αρνητικά.1146 Ο

πνευματικός κόσμος διαχωρίζεται στον άνθρωπο που χρησιμοποιεί την σκέψη του,

για την εύρεση και την θεώρηση των πραγμάτων με σκοπό την αλήθεια και στα

πράγματα υπό την εξουσία του, κατόπιν ατομικών πράξεών του και στην σωστή

ταξινόμηση των συμβόλων του με σκοπό και πάλι την αλήθεια.1147 Ο Locke θεωρεί

ότι “χωρίς την πίστη στον Θεό ο άνθρωπος θα πρέπει να λογιστεί ανάμεσα στα πιο

άγρια θηρία και δεν μπορεί να είναι μέλος καμιάς κοινωνίας”.1148

Ο φιλόσοφος Καντ υποστήριξε την θετική μορφή της θρησκείας, δηλαδή ότι η

αντιπαράθεση πίστης και γνώσης έχει μετατεθεί στο φιλοσοφικό φάσμα, καθώς την

εποχή του Διαφωτισμού πίστευαν ότι εφόσον ο Λόγος δεν μπορεί να “γνωρίσει” τον

Θεό, τότε δεν μπορεί να υπάρξει αφενός γνήσια πίστη και αφετέρου αληθινή

γνώση.1149 Ο Λόγος υπηρετεί την πίστη και για τον Hegel η φιλοσοφία και η

θρησκεία συμπίπτουν καθώς η πρώτη αποτελεί την “θεία λειτουργία”, γι’ αυτό ο

άνθρωπος που θέλει να γνωρίσει τον Θεό πρέπει να καταφύγει στην φιλοσοφία, που

δεν αποτελεί κάτι το “μη θείο, το περιορισμένο, το πεπερασμένο”.1150 Αντικείμενο

της θρησκείας και της φιλοσοφίας είναι η αιώνια αντικειμενική αλήθεια και αποτελεί

“ζωντάνια και απόλαυση, αλήθεια και κάθαρση της υποκειμενικής αυτοσυνειδησίας σε

αυτή και με αυτή την ενασχόληση”. Κατά τον Hegel οι Πατέρες της Εκκλησίας ήταν

νεοπλατωνικοί και αριστοτελικοί και πέρασαν στον Χριστιανισμό παρακινημένοι

από την φιλοσοφία, όπου χάρη σε αυτήν δημιουργήθηκε μια Δογματική

χριστιανική,1151 καθώς κατά τον ίδιο ο Θεός βρίσκεται μέσα στη σκέψη.1152 Με την

φιλοσοφία της θρησκείας οι μορφές αποκτούν έννοιες και η σκέψη αποκτά

συνείδηση και ξεφεύγει από δυσάρεστα συναισθήματα αλλά μέσω ύψιστων ιδεών

κατακτά την απόλυτη ελευθερία1153 η οποία γίνεται κτήμα του ανθρώπου στην

χριστιανική θρησκεία όπου εμφανίζεται με απειρότητα και γενικότητα.1154 Στην

1146 Locke, L., Δοκίμιο για την ανθρώπινη νόηση, 285
1147 Locke, L., Δοκίμιο για την ανθρώπινη νόηση, 305
1148 Locke, J., Επιστολή για την ανεξιθρησκία, 1998:66
1149 Lowith, K., Από τον Χέγκελ στον Νίτσε, 1987:155
1150 Lowith, K., Από τον Χέγκελ στον Νίτσε, 1987:156
1151 Lowith, K., Από τον Χέγκελ στον Νίτσε, 1987:157
1152 Lowith, K., Από τον Χέγκελ στον Νίτσε, 1987:158
1153 Lowith, K., Από τον Χέγκελ στον Νίτσε, 1987:159
1154 Lowith, K., Από τον Χέγκελ στον Νίτσε, 1987:125
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εποχή της Αναγέννησης ο άνθρωπος “μετρούσε τη θέση του απέναντι στον εαυτό του

και στον πλησίον του με μέτρο τον Θεάνθρωπο Χριστό”.1155

Κατά τον Kierkegaard ο Χριστιανισμός δεν είναι ανθρωπισμός και παιδεία,1156

ενώ για άλλους ο αληθινά υπαρκτός άνθρωπος είναι αυτοδίδακτος και

θεοδίδακτος.1157 Στην αντίπερα όχθη ο Friedrich Nietzsche υποστήριξε ότι η

εκμηδένιση του χριστιανισμού θα επιτευχθεί με την “υπέρβαση του ανθρώπου”, ο

οποίος ως υπεράνθρωπος εμφανίζεται όταν ο Θεός είναι νεκρός.1158 Με αυτόν τον

τρόπο ο φιλόσοφος Nietzsche καταπολεμά τον χριστιανικό ανθρωπισμό και την

ενότητα και ισότητα των ανθρώπων και θεωρεί δίκαιη την κατανομή “εκ φύσεως”

των ανθρώπων σε ελεύθερους και δούλους.1159

Ο φιλόσοφος Hegel ερμήνευσε τα θαύματα της Καινής Διαθήκης με φιλοσοφικό

τρόπο, καθώς αφαίρεσε κάθε παράδοξο κρατώντας την σημασία τους, για

παράδειγμα αναγνώρισε ότι ο άρτος του Ιησού είναι απλό ψωμί και ο οίνος απλό

κρασί αλλά τόνισε ότι “και τα δύο είναι συνάμα κάτι περισσότερο”.1160

Η θρησκεία αποτέλεσε την αφετηρία των αναζητήσεων της αρχής της ύπαρξης,

του κόσμου, της σημασίας και της αλήθειας, ασχολούμενη την ουσία του Θεού και

με την κοινωνία του ανθρώπου με Τον ίδιο.1161 Καθώς η φιλοσοφία με την νόηση,

την λογική και επιστημονικά μέσα αναζητά την αρχή του κόσμου, η θεολογία έχει

απαντήσει σε αυτό το ερώτημα θέτοντας στο θρόνο τον Θεό, μέσω εικόνων και

συμβόλων1162 και γι’ αυτό η πρώτη στρέφεται με αυστηρότητα απέναντι στη

δεύτερη.

Ο Δημόκριτος αποδίδει την αρχή της θρησκείας στον φόβο των ανθρώπων

απέναντι σε φυσικά φαινόμενα,1163 ενώ ο μαθητής του Θαλή και δάσκαλος του

Αναξιμένη Αναξίμανδρος (610- 546 π.Χ) θεωρεί ως αρχή όλων το άπειρο, καθότι

όλα τα στοιχεία μεταβάλλονται, ενώ αυτό μένει αμετάβλητο και θείο, κατά τον ίδιο,

όπου η πρώτη φιλοσοφική έννοια για τον ίδιο είναι η ύλη.1164

Σύμφωνα με τον Επίκουρο, οι θεοί ως όντα άφθαρτα και μακάρια απολαμβάνουν

μία “καταστασιακή ηδονή” και δεν ενδιαφέρονται για τους νόμους της φύσης και τις

1155 Lowith, K., Από τον Χέγκελ στον Νίτσε, 1987:151
1156 Lowith, K., Από τον Χέγκελ στον Νίτσε, 1987:140
1157 Lowith, K., Από τον Χέγκελ στον Νίτσε, 1987:142
1158 Lowith, K., Από τον Χέγκελ στον Νίτσε, 1987:145
1159 Lowith, K., Από τον Χέγκελ στον Νίτσε, 1987:147
1160 Lowith, K., Από τον Χέγκελ στον Νίτσε, 1987:154
1161 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:34
1162 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:35
1163 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:36
1164 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:68
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υποθέσεις του κόσμου.1165 Σύμφωνα με τον Smith, η θρησκεία επικυρώνει τους

κανόνες της ηθικότητας και παρεμβαίνει στην ανθρώπινη ευτυχία, μέσω της

ενίσχυσης της αίσθησης του καθήκοντος από τον φόβο της θρησκείας,1166 ενώ κατά

τον ίδιο, αποτελεί τον πρωταρχικό σκοπό του Δημιουργού στην ύπαρξη των έλλογων

πλασμάτων, η ευτυχία τους.1167

Ελευθερία

Η φιλοσοφία είχε χαρακτήρα ανθρωποκεντρικό, καθώς ο άνθρωπος για τον

Σωκράτη, όπως και για άλλους φιλοσόφους, είναι αυτόνομος λόγω της θείας

καταγωγής το, ενώ οι σοφιστές θεωρούσαν ότι ο άνθρωπος είναι ελεύθερος ως

“αποτέλεσμα της αποδέσμευσης από φυσικές και εξωκοσμικές αυθεντίες”.1168 Η

ελευθερία, των έλλογων, άλογων και άψυχων πλασμάτων, ορίζεται ως την απουσία

αντίστασης, όπου ελεύθερος είναι ο ικανός να πράξει με την δύναμη και τον νου του

ό,τι επιθυμεί.1169

Σύμφωνα με τον Σταγειρίτη φιλόσοφο ο άνθρωπος είναι το μόνο ον της φύσης

που αποφασίζει ελεύθερα για τις πράξεις του1170 οι οποίες αποβλέπουν σε κάποιο

σκοπό, το οποίο πρέπει να είναι καλό όχι μόνον για τον ίδιο αλλά για την κοινότητα

και κάποιες από τις οποίες είναι συνειδητές και κάποιες όχι, καθώς μέσω της

ελεύθερης δράσης ορισμένες φορές πράττει αντίθετα προς τη φύση και τους

εθισμούς του.1171 Κατά τον ίδιο, η ηθική προϋποθέτει την επίτευξη της πραγματικής

ευδαιμονίας1172 στο σύνολο του βίου ενός ανθρώπου και αποτελεί ένα αύταρκες

τέλος.1173

Ως υποστηρικτής της ελευθερίας ο Jean-Jacques Rousseau την όριζε με την

κοινωνική της υπόσταση ως την εκ φύσεως ανεκπλήρωτη ανάγκη του ανθρώπου για

αυτοπροσδιορισμό του εαυτού του, που δύσκολα πραγματοποιείται με την

κωδικοποίηση των νόμων και τις οικονομικά κυρίαρχες και ασθενέστερες κοινωνικές

1165 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:184
1166 Smith, A., Η θεωρία των ηθικών συναισθημάτων, 2012:285
1167 Smith, A., Η θεωρία των ηθικών συναισθημάτων, 2012:287
1168 Τριαντάρη, Σ., Ιστορία της φιλοσοφίας, 2005:107
1169 Hobbes, T., Λεβιάθαν, 1989:277
1170 Σκουλάς, Γ., Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, 2011:68
1171 Τριαντάρη, Σ., Η φιλοσοφία του πραγματισμού στην εκπαίδευση, 2012:74
1172 Σκουλάς, Γ., Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, 2011:69
1173 Σκουλάς, Γ., Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, 2011:71
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τάξεις, όπου εν τέλει ο άνθρωπος κατά τον ίδιο είναι “παντού αλυσοδεμένος” και

καταλήγει σε δουλεία. Σύμφωνα με τον “πολίτη της Γενεύης” η δημοκρατία είναι το

κατεξοχήν πολιτικό σύστημα ελευθερίας, όπου ο άνθρωπος κατακτά την ελευθερία

και την αυτονομία του στη σκέψη και στη δράση για την ζωή του, με την υπακοή

όμως στους νόμους που θεσπίζουν οι ίδιοι οι πολίτες, καθώς μόνο έτσι έχουν αξία οι

νόμοι,1174 το οποίο διέφερε και από την χομπσιανή σκέψη της αρνητικής

ελευθερίας.1175 Ο Jean-Jacques Rousseau θεωρούσε ότι ο άνθρωπος που δεν δέχεται

την ελευθερία του είναι σαν να μην δέχεται την αξιοπρέπεια, τα καθήκοντα και τα

δικαιώματά του ως άνθρωπος, το οποίο χαρακτήριζε ως “ασυμβίβαστο με την

ανθρώπινη φύση”.1176 Η κοινωνία οφείλει να διακρίνει την ελευθερία από την

ανεξαρτησία, καθώς το δεύτερο περικλύει και πράξεις μη ωραίες προς τους άλλους,

ενώ το πρώτο περικλείει πράξεις σύμφωνα με τις επιθυμίες του καθένα, που δεν

υποτάσσει όμως τις επιθυμίες των άλλων.1177 Κατά τον Rousseau ο Friedrich

Nietzsche προσδιόρισε την έννοια της ισότητας ως η διαδικασία που κάνει τα άνισα

ίσα.1178

Οι άνθρωποι πράττουν μόνοι στην φυσική κατάσταση, μέσω της ενστικτώδης

ενόρμησης της αυτοσυντήρησης και την επιδίωξη της ηδονής που εκ φύσεως τους

διακατέχουν.1179 Η ισότητα, κατά τον Hobbes, δεν θεμελιώνεται με την θρησκεία,

ούτε με τις αξιώσεις των ανθρώπων, αλλά όπως λέει οι άνθρωποι είναι μόνοι και

εχθροί, γι’ αυτό είναι ίσοι, καθώς οι άνθρωποι παύουν να αισθάνονται ανασφάλεια

γιατί η ισότητα “διευκολύνει την ανακωχή με εκατέρωθεν συμφέροντες όρους”.1180 Η

πολιτική φιλοσοφία του Hobbes που δεν έχει στόχο μία ιδανική πολιτεία όπως ο

Πλάτων και δεν αποτελείται από οράματα, διότι ο ίδιος “ειρωνεύεται τη

σωτηριολογία”.1181

Εργασία

1174 Σκουλάς, Γ., Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, 2011:284
1175 Σκουλάς, Γ., Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, 2011:282
1176 Σκουλάς, Γ., Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, 2011:283
1177 Σκουλάς, Γ., Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, 2011:289
1178 Lowith, K., Από τον Χέγκελ στον Νίτσε, 1987:50
1179 Hobbes, T., Λεβιάθαν, 1989:47
1180 Hobbes, T., Λεβιάθαν, 1989:46
1181 Hobbes, T., Λεβιάθαν, 1989:59
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Κατά την χριστιανική αντίληψη η εργασία αποτελεί ποινή για τον άνθρωπο για

τις αμαρτίες του, καθώς “εργάζεται εν ιδρώτι του προσώπου του, αφότου

καταδικάστηκε σε εργασία με τη δική του ενοχή” και αντιμετωπίζεται ως “καταραμένη

ανάγκη, μόχθος και πόνος” από την στιγμή που ο άνθρωπος “άπλωσε το χέρι του

στους καρπούς του παραδείσου”.1182 Στον αντίποδα, η εργασία εμφανίζεται ως

δραστηριότητα με αυθύπαρκτη και εποικοδομητική σημασία, καθώς αποτελεί μία

“πηγή κάθε γήινης ικανότητας, αρετής και χαράς”1183 όπου ο Hegel τόνισε το

απόλυτο οντολογικό νόημα της έννοιας της εργασίας με κάθε σωματική και

πνευματική εργασία.1184 Σύμφωνα με τον φιλόσοφο η εργασία είναι “λογικότητα”

και “τρόπος του πνεύματος”, όπου ο άνθρωπος μέσω του δούναι και λαβείν

ικανοποιεί τις ανάγκες του και αποτελεί ένα “μέσο σημείο” μεταξύ ανθρώπου και

κόσμου.1185

Με την βιομηχανική επανάσταση παρατηρείται ότι καθώς η εργασία γίνεται

μηχανική αυξάνεται η ατομική εργασία, καθώς φαίνεται ότι έχει λιγότερη αξία και

γίνεται η προσπάθεια για επάνοδό της1186 από τους εργαζομένους με την γενική

εξάρτηση όλων προς το προϊόν. Η μηχανική εργασία επηρεάζει την εργασία των

ανθρώπων, διότι γίνεται “πιο απλή, πιο μονότονη και πιο ειδική” καθότι οι εργασίες

πλέον είναι λεπτομερείς στον διαχωρισμό τους και στον καταμερισμό των

ιδιαιτεροτήτων των μεμονωμένων ατόμων.1187

1182 Lowith, K., Από τον Χέγκελ στον Νίτσε, 1987:55
1183 Lowith, K., Από τον Χέγκελ στον Νίτσε, 1987:56
1184 Lowith, K., Από τον Χέγκελ στον Νίτσε, 1987:57
1185 Lowith, K., Από τον Χέγκελ στον Νίτσε, 1987:58
1186 Lowith, K., Από τον Χέγκελ στον Νίτσε, 1987:60
1187 Lowith, K., Από τον Χέγκελ στον Νίτσε, 1987:61
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΑΝΑΛΥΣΗ

Τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν σε 21 άτομα διαφορετικής ηλικίας, τόπου

καταγωγής, επαγγελματικής κατάρτισης, μορφωτικού επιπέδου και οικογενειακής

κατάστασης. Σε μερικές ερωτήσεις παρατηρήθηκε ότι οι ερωτώμενοι δεν

κατανόησαν επαρκώς τις ερωτήσεις, όπως έγινε φανερό από τις απαντήσεις τους,

ενώ άλλες δεν απαντήθηκαν. Ακόμη, μπορεί να τεθεί εν αμφιβόλω το συγκείμενο

του ερωτηματολόγιου, δηλαδή η συγκέντρωση των ατόμων, οι προσωπικές τους

διενέξεις κατά την προκείμενη χρονική στιγμή και τα καθημερινά προβλήματα που

ταλανίζουν κατά το μάλλον ή ήττον τους σύγχρονους ανθρώπους της οικονομικής

κρίσης, με αντίκτυπο και στον τρόπο που απαντούν τις εν λόγω ερωτήσεις.

Παρατηρήθηκε από την φοιτήτρια ότι οι σύγχρονοι άνθρωποι έχουν χάσει την

εμπιστοσύνη τους απέναντι σε σημαντικές αξίες ζωής, όπως οι ανθρώπινες σχέσεις

και η φιλία, όπου η πλειονότητα των ερωτώμενων απάντησαν πως επικρατεί η

αποξένωση, η μοναξιά, το συμφέρον και η υποκρισία. Στην ερώτηση με την

σημαντική διαφορά του Αριστοτέλη και των σημερινών ανθρώπων και την αντίληψή

τους κατείχε η έννοια της ηδονής, όπου η πλειονότητα επικεντρώθηκε στην

ικανοποίηση των βιολογικών αναγκών και όχι στην σχέση της ηδονής και με άλλες

ευχάριστες απολαύσεις, όπως το φαγητό, το διάβασμα κ.ά. Γίνεται κατανοητό, ότι οι

πολίτες γνωρίζουν ότι ένας πολιτικός πρέπει να έχει ορισμένα χαρακτηριστικά,

μερικά εκ των οποίων παρατηρήθηκε ότι αλλάζουν εκ βάθρων την θεωρία ότι οι

πολιτικοί δεν πρέπει να μεροληπτούν και να καταχρώνται των χρημάτων των

πολιτών και να είναι ειλικρινείς. Ακόμη, τα χαρακτηριστικά του άριστου πολιτικού

ταυτίζονται με τα χαρακτηριστικά του ρήτορα, ενώ η έννοια της επικοινωνίας έχει

αλλάξει ριζικά κατά την ταχύτατη σημερινή τεχνολογική πρόοδο.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στην εργασία μελετήθηκε και αναλύθηκε πλήθος θεωριών τόσο παλαιών

συγγραφέων, όσο και νεότερων, με αποτέλεσμα την κατανόηση της άρδην αλλαγής

άλλων θεωριών ενώ σε άλλες θεωρίες παρατηρήθηκε ταύτιση στο πέρασμα των

αιώνων. Η ηθική διαμόρφωση του χαρακτήρα του έλλογου πολίτη ως κοινωνικό ον,

αποτελεί επιτακτική ανάγκη έως σήμερα. Ακόμη, με την ανάλυση της ρητορικής

παρατηρείται ότι εμφανίζεται σήμερα στις διαφημίσεις, στην τέχνη, στην εκκλησία,

στον πολιτικό λόγο κ.ά. Σημαντική διάκριση όμως πρέπει να γίνει στην σύγχρονη

πολιτική, όπου φαίνεται να ταυτίζεται περισσότερο με τις δημαγωγικές ικανότητες

και όχι με την γλωσσική δεινότητα του ρήτορα, καθώς ως σκοπό έχουν οι πρώτοι την

χειραφέτηση των πολιτών.

Εν κατακλείδι, στο δύσβατο μονοπάτι του συλλογισμού του Αριστοτέλη, ο

αναγνώστης θα πρέπει να διακατέχεται από αγάπη προς τον κόσμο της σοφίας και με

πάθος στην νοοαποκτηθείσα γνώση που θα εκλάβει, καθώς όπως τόνισαν και οι

Σοφιστές “ο λόγος είναι η ενσάρκωση του είναι και της γνώσης”.
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Δημογραφικά στοιχεία

Όνομα ή ψευδώνυμο (προαιρετικά):
Ηλικία:
Φύλο:
Τόπος καταγωγής:
Σπουδές:
Λύκειο
ΤΕΙ
ΑΕΙ
Επαγγελματική κατάρτιση:
Ιδιωτικός υπάλληλος
Δημόσιος υπάλληλος
Ελεύθερος επαγγελματίας
Άνεργος
Οικογενειακή κατάσταση:
Άγαμος
Έγγαμος
Με παιδιά

1. Τι ορίζετε ως ηθική;

2. Τι ορίζετε ως αγαθό;

3. Τι ορίζετε ως δικαιοσύνη;
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4. Τι ορίζετε ως ευδαιμονία;

5. Τι ορίζετε ως ηδονή;

6. Τι ορίζετε ως φιλία;

7. Τι ορίζετε ως φρόνηση;

8. Ποια θεωρείτε ότι θα πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά ενός άριστου πολιτικού;

9. Τι γνωρίζετε για την έννοια της επικοινωνίας;

10. Ποια πιστεύετε είναι τα χαρακτηριστικά του σώφρονος ανθρώπου;

11. Ποια πιστεύετε είναι τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου πολιτικού;
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12. Ποια η γνώμη σας για τις σχέσεις των ανθρώπων σήμερα;

13. Τι σημαίνει για εσάς ηθική κρίση;

14. Υπάρχει σήμερα ηθική κρίση και γιατί;
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