
Σελίδα 1 από 7 

" Ο βίος του Αριστοτέλη, η εκπαίδευσή του στην Ακαδημία του 
Πλάτωνα και η διαμονή του στην Άσσο και την Πέλλα " 
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  ΘΕΜΑ: «   Η ίδρυση και το έργο του 

Αριστοτελείου Λυκείου .  » 
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Ο Μέγας Πανεπιστήμων και πολυπράγμων φιλόσοφος 
Αριστοτέλης ο Σταγειρίτης ( 384 -322 π.Χ. ) ίδρυσε το 
περίφημο  «  Λύκειο » ή « Περιπατητική Σχολή » περί το 
335 π.Χ., ανάμεσα στους ποταμούς Ηριδανό και Ιλισό, σε 
μια κατάφυτη αλλά και ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους  περιοχή 
11,5 στρεμμάτων, έξω από τα τείχη της πόλεως των 

Αθηνών. ( Η περιοχή 
αυτή ανακαλύφθηκε 
εντελώς τυχαία το 1996 
από τις ανασκαφές που 
έγιναν με σκοπό να 
δημιουργηθεί το 
Μουσείο σύγχρονης 
Τέχνης του Ιδρύματος 
Γουλανδρή. Βρίσκεται 
μεταξύ των οδών 

Βασιλίσσης  Σοφίας- Βασιλέως Κων/νου και Ρηγίλλης. 
Αρχικά βρέθηκαν τα απομεινάρια της  Παλαίστρας και στη 
συνέχεια τα ερείπια της Σχολής. Τα έργα αναδείξεως του 
αρχαιολογικού χώρου περατώθηκαν το 2013 και σήμερα η 
πρόσβαση είναι ελεύθερη, καθόσον ο χώρος έχει 
διαμορφωθεί καταλλήλως με περάσματα και πληροφοριακές 
πινακίδες, ταυτόχρονα δε προσφέρεται για περίπατο και 
αναψυχή ). Η ονομασία    « Λύκειο » οφείλεται στο Ιερό του 
Απόλλωνος, το οποίο βρισκόταν στην περιοχή. Οι 
επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν σε ένα γαλήνιο τοπίο, 
γεμάτο από ενδημικά φυτά ( όπως  δεντρολίβανο, λεβάντα, 
ρίγανη, θυμάρι, ελιές, ροδιές κλπ.) και να γνωρίσουν τα 
υπολείμματα των κτιρίων της Σχολής που είναι :1) Η 
παλαίστρα, 2) υπόκαυστες δεξαμενές (φρεάτιο και πηγάδι ), 
τα λουτρά, το Εφηβείο – Διδασκαλείο ( αίθουσα 
διδασκαλίας ), το Κονιστήριο   ( κονίστρα αγώνων ή μικρή 
παλαίστρα ), το Ελαιοθέσιο  ( όπου οι αθλητές αλείφονταν 
με λάδι ) και την Βιβλιοθήκη – Αναγνωστήριο.  H ονομασία 
« Περιπατητική  Σχολή » δεν αναφέρεται απλά και μόνο 
στη διδασκαλία εν κινήσει αλλά στη μεθοδική 
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προσέγγιση της ύλης, η οποία πρέπει να υποταγεί και 
να αποκαλυφθεί η αόρατη μορφή   που την περιβάλλει. 
Η διδασκαλία μέσω του περιπάτου ξεπερνά το Νόμο της 
Βαρύτητος, απελευθερώνει τον διδασκόμενο από το βάρος 
του σώματός του και γενικά τους φυσικούς κανόνες και του 
επιτρέπει να γνωρίσει τα ανώτερα επίπεδα της Γνώσεως. Η 
εξελεγκτική πορεία του ανθρώπου ακολουθεί τρεις φάσεις: 
1) Στο ξεκίνημα είναι το  « δίπολο ή ανθρωποειδές », το
οποίο αρχικά έρπεται , 2) στον « άνθρωπο », ο οποίος 
ορθώνει το ανάστημά του, δηλαδή περπατά έχοντας 
εξημερώσει  τα πάθη της ψυχής του μέσω της κατάλληλης 

παιδείας  και 3) Στον         
« αυτοάνθρωπο », ο 
οποίος πλέον δεν 
είναι δέσμιος της 
ύλης και ίπταται με 
την ψυχή του 

απελευθερωμένη 
προς  στην υψηλή 
γνώση, την απόλυτη 

Αλήθεια. 
    Ο Αριστοτέλης οραματίσθηκε πρώτος την 

δωρεάν Παιδεία ως πρωταρχική υποχρέωση της 
Πολιτείας. Η ευδαιμονία του συνόλου μπορεί να προέλθει 
μόνο μέσω της Παιδείας, η οποία έπρεπε να είναι κοινή , 
προσιτή σε όλους και μέσω αυτής να χαλιναγωγούνται τα 
πάθη, να ελέγχονται τα ένστικτα και να δημιουργηθεί  η 
ιδανική Κοινωνία. Γεννιέται ευλόγως το ερώτημα γιατί ο 
Αριστοτέλης, ενώ θήτευσε επί 20 και πλέον έτη  στην 
Ακαδημία του Πλάτωνος, ίδρυσε το Λύκειο του ; Η 
απάντηση είναι ότι πιθανώς ήθελε να διευρύνει έτι 
περαιτέρω την επιστημονική κατάρτιση της Ακαδημίας 
( όπου εδιδάσκοντο μόνο Μαθηματικά και Φιλοσοφία ), να 
εφαρμόσει τελείως διαφορετικό πρόγραμμα σπουδών και 
να ακολουθήσει διαφορετικές  μεθόδους διδασκαλίας. Ο 
Αριστοτέλης δημιούργησε μία ανώτατη Σχολή και 
έθεσε κατ’ ουσίαν τις βάσεις των σημερινών 
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Πανεπιστημίων.  Η Τέχνη του  «  εύ λέγειν » , την οποία 

εφάρμοσε ο Αριστοτέλης, είχε ως αποτέλεσμα την επιλογή 
του από τον Φίλιππο το Β’  Βασιλέα της Μακεδονίας, ο 
οποίος τον επέλεξε ως διδάσκαλο του νεαρού υιού του 
Αλεξάνδρου, για να του μεταδώσει τις ηθικές αξίες και την 
Ρητορική. Η Ρητορική εντάχθηκε στη Φιλοσοφία, καθόσον η 
έκφραση του Διδασκάλου έπρεπε  να είναι ελκυστική. 

Ο Αριστοτέλης 
χρησιμοποίησε, όπως και 
ο Πλάτων το διάλογο και 
τη διάλεξη, αλλά 
κατεύθυνε τους μαθητές 
του στο να αποκτήσουν 
εμπειρίες και να 
συλλέγουν στοιχεία από 
τον αισθητό κόσμο. Στο 
διάστημα των 12 ή 13 
ετών που λειτούργησε το 
Λύκειο, υπήρξε πρότυπο 
κέντρο σπουδών, με τη 

δημιουργία πολλών ομάδων εργασίας με διαφορετική 
κατεύθυνση. Οι μαθητές και κατ’ ουσία ερευνητές, 
συνέλλεγαν στοιχεία και πληροφορίες ακόμα και από 
απλούς ανθρώπους , οι οποίοι είχαν αποκτήσει εμπειρίες 
κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους. Μέχρι και σήμερα 
δεν δυνατόν να υπολογισθεί ο όγκος όλων αυτών των 
επιστημονικών πληροφοριών, που αποτέλεσαν στη 
συνέχεια αυθεντικές πηγές γνώσεων . Ο Αριστοτέλης 
ενέπνευσε στους μαθητές τους να εργάζονται ακατάπαυστα 
με ζήλο και ευσυνειδησία. Τους δίδασκε πώς να 
καταγράφουν  και να ταξινομούν  τα ζώα, τα φυτά, 
αλλά  και ολόκληρο τον οργανικό και ανόργανο κόσμο, 
καθώς και  τη  μελέτη των ουρανίων  σωμάτων.  Η 
πολύπλευρη γνώση που δινόταν στους φοιτώντες 
περιέλαμβανε ακόμα και πολιτικά θέματα και αναλύσεις 
( Δυστυχώς το μοναδικό έργο που διασώθηκε είναι η 
« Αθηναίων Πολιτεία » ). Ο Αριστοτέλης, ως μέγας 
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παιδαγωγός και ψυχολόγος, δίδασκε την συστηματική 
παρατήρηση και κατεύθυνε τους μαθητές του να 
εφαρμόζουν τις ψυχολογικές του απόψεις όχι μόνο 
στον άνθρωπο αλλά και στα ζώα, ακόμα και στα φυτά.  
( Υποστήριζε ότι τα φυτά έχουν « θρεπτική ψυχή και  τα ζώα 
έχουν   « θρεπτική » και «αισθητική ». Ο άνθρωπος , έχει, 

όπως και τα ζώα και τις δύο 
προαναφερθείσες αλλά ταυτόχρονα 
είναι προικισμένος από την ίδια τη 
Φύση με την « λογική » ψυχή ). Πολλά 
βιβλία του αναφέρονται σε καθαρά 
ψυχολογικά θέματα , όπως « περί 
ψυχής », « Περί αισθήσεως και 
αισθητών », «  περί μνήμης και 
αναμνήσεως », « περί ύπνου και 
εγρηγόρσεως » « περί ενυπνίων » 
κ.λ.π. Κανείς πριν από τον Αριστοτέλη 

δεν είχε προσεγγίσει τα ψυχολογικά θέματα επί βιολογικής 
και ψυχολογικής βάσεως. Η επισήμανση τόσον των 
αισθήσεων αλλά και των ορμών, δημιούργησε μία  
τελείως διαφορετική προσέγγιση  στην αντίληψη αλλά και 
στην ικανοποίηση των βιολογικών αναγκών των 
φοιτούντων.  Η σπουδαιότητα των πνευματικών εικόνων 
που προέρχονται  από τις αισθήσεις,  βασίζεται στις 
πρώτες πληροφορίες που θα τύχουν περαιτέρω 

επεξεργασίας από τη διάνοια. ( Το επίγραμμα « Οὐδέν ἐν 

τῷ νῷ ὅ μή πρότερον ἐν τῇ  αἰσθήσει » ήταν η βάση  του 

Εμπειρισμού { θεωρία που υποστήριζε ότι η βάση της 
γνώσεως είναι η εμπειρία μέσω των αισθήσεων } που 
διαδέχθηκε την Αναγέννηση ). Επίσης οι ορμές, τις οποίες ο 
Αριστοτέλης αποκαλεί « ορέξεις », κατηγοριοποιούνται και 
συνδέονται σύμφωνα με τις ανάγκες του ανθρώπου, όπως : 

1) Ορμή για τη γνώση :  « Πάντες ἄνθρωποι τοῦ εἰδέναι

ὀρέγονται φύσει ». 2) Ορμή για την κίνηση: Είναι άμεσα 

συνδεδεμένη με τη ζωή και ξεκινάει από τη παιδική ηλικία , 
3) Ορμή για τη μίμηση , η οποία προηγείται της μαθήσεως.
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3) Ορμή για την επικοινωνία, η βασική ανάγκη για τη
δημιουργία της κοινωνίας.  Ακολουθώντας την διδακτική 

αρχή από το γνωστό προς το άγνωστο. « Ἀρκτέον μέν γάρ 

ἀπό τῶν γνωρίμων » υποστήριζε και  ξεχωρίζει τις ηλικίες 

ως εξής : 1) Την προπαιδική, που αφορά τα πρώτα 7 
χρόνια , που το παιδί ανατρέφεται από την οικογένεια του 
και προσπαθεί, μέσα από το παιγνίδι και τους μύθους, να 
αντιληφθεί τον κόσμο, 2) Την παιδική, που αφορά την 
υποχρεωτική παιδεία μέσω των μαθημάτων της 
Αναγνώσεως, της Αριθμητικής της Γυμναστικής και της 
Μουσικής και 3) Την εφηβική που έχει πλέον την ικανότητα 
να χρησιμοποιεί την αφαιρετική σκέψη και να υποστηρίζει 
ιδέες και ηθικές αξίες. ( Δεν αναφέρεται δυστυχώς το 
τελευταίο στάδιο της μαθησιακής αναπτύξεως του 
ανθρώπου καθόσον το σπουδαίο έργο του  τα « Πολιτικά » 
παρέμεινε ημιτελές ).   Ο Αριστοτέλης βασίσθηκε στην 
Αρχή της   «  Αυτενεργείας  »  και δίδασκε ότι η Άσκηση 
οδηγεί στην Αρετή και η Γνώση δεν αποκτάται χωρίς 
θυσίες.      

Οι μαθητές του 
χωρίζονταν σε 2 κατηγορίες, 
τους εσωτερικούς και τους 
εξωτερικούς. Οι εσωτερικοί 
μαθητές διδάσκονταν βασικά 
Ρητορική, Λογική και τα Πολιτικά 

κατά τον ονομαζόμενο « δειλινό 

περίπατο »  ( επειδή γινόταν το 

απόγευμα. Ενώ κατά τον 

« εωθινό περίπατο » ( επειδή 

γινόταν το πρωί ), η διδασκαλία περιελάμβανε τη 
παρατήρηση της Φύσεως και τη Διαλεκτική. Οι εξωτερικοί 
μαθητές, οι οποίοι ήσαν είτε Αθηναίοι πολίτες είτε ξένοι είτε 
ακόμα και δούλοι,  παρακολουθούσαν τις διαλέξεις του 
Αριστοτέλη κατά εκατοντάδες ή χιλιάδες, γοητευμένοι από 
τη ρητορεία αλλά και από τον πλούτο των γνώσεών του. 
Επιπροσθέτως οι μαθητές διακρίνονται στους 
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πρεσβυτέρους και τους νεανίσκους ( ή μειράκια ). Οι 
πρώτοι ασχολούνταν με τη διδασκαλία και οι δεύτεροι, οι 
νέοι, με τη μάθηση. Μετά από 3  έως 4 έτη σπουδών ο 
μαθητής λάμβανε τον τίτλο του   « πρεσβυτέρου » και 
αναλάμβανε πλέον διδακτικό, συγγραφικό ή ερευνητικό 
έργο ή συνδυασμό όλων αυτών. Το Λύκειο διοικούσε ο 
« Σχόλαρχος », βοηθούμενος από τον « ‘Άρχοντα ». Ο 
Άρχοντας προερχόταν από την τάξη των πρεσβυτέρων και 
η θητεία του διαρκούσε μερικές ημέρες, συνήθως δέκα 
( 10 ) και αργότερα αυξήθηκε σε τριάντα ( 30 ) ημέρες. 
Εκτός από τα διδακτικά του καθήκοντα , ασκούσε 
οικονομική διαχείριση και επέβαλλε τη τάξη και την 
ευκοσμία είτε στους φοιτούντες, είτε στους 

παρακολουθούντες τις διαλέξεις. 
Μετά την άσκηση στην εξουσία 
του Άρχοντα, κάθε πρεσβύτερος 
προετοιμαζόταν να αναλάβει τη 
διεύθυνση της σχολής, εφόσον 
ήταν θετική η βούληση του 
Σχολάρχου ή είχε λάβει ψήφο 
εμπιστοσύνης από τους 

συναδέλφους του. Η επιτυχής θητεία του Άρχοντα 
αποτελούσε βασική προϋπόθεση  για τη Σχολαρχία 
( Περαιτέρω πληροφορίες για τις υπευθυνότητες του 
Άρχοντα δεν υφίστανται ).  Επίσης η οργανωμένη αλλά 
και εμπλουτισμένη Αριστοτελική Βιβλιοθήκη, με 
τεράστιο όγκο πληροφοριών και γνώσεων, υπήρξε 
υποδειγματική στη ταξινόμηση  συγγραμμάτων και 
βιβλίων. ( Πιστεύεται ότι αποτέλεσε το πρότυπο κατά την 
αρχαιότητα , βάσει του οποίου διοργανώθηκε τόσο η 
Βιβλιοθήκη της Αλεξανδρείας όσο και της Περγάμου ).  Η 
φοίτηση στο Λύκειο ήταν δωρέαν και μοναδική πηγή 
εσόδων ήταν τα τεράστια ποσά τα οποία χορηγούσε η 
Μακεδονική Δυναστεία ( Οι Αθηναίοι έτρεφαν άσπονδο 
μίσος κατά των Μακεδόνων και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να 
δεινοπαθήσει η σχολή με την αποχώρησή τους κατά το 
τέλος του 3

ου
 π.Χ. αιώνος. Μόλις πληροφορήθηκαν οι 
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Αθηναίοι τον θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου 
πανηγύριζαν ως μανιακοί. Ο Αριστοτέλης υποχρεώθηκε να 
καταφύγει στη Χαλκίδα, η οποία τελούσε υπό Μακεδονική 
κυριαρχία και ήταν η πατρίδα της μητρός του, όπου και  
απεβίωσε το 322 π.Χ. ). Ο Θεόφραστος ( 322 – 282 π.Χ. ), 
ο οποίος διεδέχθη τον Αριστοτέλη, μέγας φιλόσοφος- 
επιστήμων και ερευνητής  αλλά και πολυγραφότατος 
συνέχισε τη λειτουργία του Λυκείου με υποδειγματικό 
τρόπο, μέχρι τον θάνατό του. Ξεκίνησε η παρακμή της 
Σχολής αφού : 1) Η Βιβλιοθήκη του Λυκείου αφαιρέθηκε 
από τον μαθητή του Νηλέα, 2) Πολλοί ρήτορες και 
φιλόσοφοι, οι οποίοι δίδασκαν στη Σχολή, ανταποκρίθηκαν 
στις δελεαστικές προτάσεις των ηγεμόνων της 

Αλεξάνδρειας και 
της Περγάμου και 
ανέλαβαν να 
οργανώσουν και να 
διδάξουν στις υπό 
ίδρυση νέες Σχολές 
του Ελληνιστικού 
κόσμου και 3 ) Η 
άλωση της πόλεως 
των Αθηνών από 
τον Ρωμαίο Σύλλα 

και οι καταστροφές που επακολούθησαν ( 86 π.Χ. ) είχαν 
ως αποτέλεσμα το κλείσιμο όλων των σχολών για μερικά. 
χρόνια. Η λειτουργία του Λυκείου συνεχίσθηκε , έστω και με 
δυσκολία, μέχρι που το Διάταγμα του Ιουστινιανού 
ανέστειλε  τη λειτουργία όλων των φιλοσοφικών σχολών το 
529 μ.Χ.  

Το Αριστοτέλειο Λύκειο ήταν η αρχή αλλά και η 
βάση όλου του εκπαιδευτικού συστήματος, το οποίο 
καθιερώθηκε παγκοσμίως και λειτουργεί μέχρι σήμερα. Από 
εδώ ξεκίνησε και θεμελιώθηκε ειδικά η Ευρωπαϊκή Παιδεία. 
Ο Αριστοτέλης δίδαξε ότι η Σοφία σηματοδοτεί κάτι 
παραπάνω από τη Γνώση και τη Δεξιότητα. Είναι μία 
έννοια περισσότερο συνθετική που περιέχει την Αρετή και 
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το Ήθος. Καμία Σχολή δεν μπόρεσε να ξεπεράσει την 
μοναδικότητα αλλά και την διδακτική και παιδαγωγική αξία 
του Λυκείου και θα αποτελεί για πάντα το επιστέγασμα των 

φιλοσοφικών και επιστημονικών 
αναζητήσεων του Αρχαίου Ελληνικού 
Πνεύματος. Εδώ για πρώτη φορά 
εμφανίζεται η συστηματική φιλοσοφική 
έρευνα αλλά και η ενεργός συμμετοχή των 
υποψηφίων φιλοσόφων. Εδώ η θεωρία 
ερμηνευόταν δια της πράξεως. Ο 
Αριστοτέλης καλλιέργησε στο Λύκειό του 
την Φιλοσοφία αλλά δεν παραμέλησε 
κανένα επιστημονικό κλάδο. Ο 
εμπλουτισμός της διδακτικής ύλης και η 
καθιέρωση νέων μαθημάτων αλλά και 

εποπτικού υλικού, η συγκροτημένη και υποδειγματική 
ίδρυση και λειτουργία Βιβλιοθήκης, οδήγησαν στην 
μετέπειτα δημιουργία των Πανεπιστημιακών Σχολών. Ο 
Αριστοτέλης, ο αποκαλούμενος « Πατέρας της 
σύγχρονης Επιστήμης  » στάθηκε για τους Ευρωπαίους 
η μόνη πηγή Φιλοσοφίας και αυθεντικής γνώσεως από τον 
Μεσαίωνα ακόμη.  

Αριστοτέλη, Μέγιστε των Φιλοσόφων, Μεγάλε 
Διδάσκαλε, σου αξίζει η τιμή και ο τίτλος του 
Προπάτορος των απαντού της γης Τεκτόνων. Πρώτος 
μελέτησες συστηματικά τη Φύση, παρατήρησες τα 
φαινόμενα και κατήλθες στο βάθος της συνειδήσεώς 

σου. Καθιέρωσες την 
διδασκαλία με τον περίπατο, 
που εκλαμβάνεται ως μυητική 
περιοδεία, αρχικά για την 
αύξηση μισθοδοσίας και στη 
συνέχεια για την αύξηση 

φωτός.  Τίμησες την εργασία, κατ’ ουσία την Βασιλική 
Τέχνη ως ακάματος Εργάτης όσο λίγοι και επιτέλεσες 
το καθήκον σου όχι μόνον προς τους μαθητές σου 
αλλά προς την Οικουμένη ολόκληρη, διδάσκοντας την 
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Αλήθεια εκ της ερεύνης και εκ της πράξεως 
αποδεικνυομένης. Οι Τέκτονες και ιδιαίτερα οι 
φοιτούντες εις τις Στοά Τελειοποιήσεως  του Αρχαίου 
και Αποδεδειγμένου Σκωτικού Τύπου εργάζονται, 
διδάσκονται και διδάσκουν όπως οι φοιτούντες στο 
δικό σου το Λύκειο και προσπαθούν να ανακαλύψουν 
τον Ορθό Λόγο που εσύ έθεσες ως ύψιστο 
στόχο ζωής.-  
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« Οι περί Θεού απόψεις του Αριστοτέλη » 

Αγαπητοί Αδ 

Ο μεγάλος Σταγειρίτης φιλόσοφος, ο “Νους” κατά τον Πλάτωνα που τον είχε 

μαθητή του στην Ακαδημία, υποστηρίζει ότι το κίνητρο που περισσότερο από τα άλλα 

κινητοποιεί τον άνθρωπο σε δράση στον υλικό του βίο είναι η επιθυμία της γνώσης 

που είναι έμφυτη στον άνθρωπο (πάντες άνθρωποι του ορέγεσθαι ειδέναι). Για το 

Σταγειρίτη, το πρώτο στάδιο απόλαυσης που προέρχεται από τη γνώση είναι αυτό που 

προέρχεται από τις αισθήσεις μας. Το αμέσως επόμενο, αφορά τη μνήμη, την οποία 

διαθέτουν εκτός από τον άνθρωπο και τα ζώα. Το τρίτο στάδιο, που μοναχά ο 

άνθρωπος μπορεί να φτάσει, είναι το στάδιο της εμπειρίας, με την έννοια του 

πρακτικού συνδυασμού διαφόρων μνημών που έχομε από τα διάφορα αντικείμενα. Το 

αμέσως επόμενο στάδιο, είναι εκείνο που αντιπροσωπεύει η τέχνη ως γνώση των 

πρακτικών κανόνων που στηρίζεται σε γενικές αρχές. Τέλος, στο ανώτατο επίπεδο ο 

Αριστοτέλης τοποθετεί την επιστήμη, με την έννοια της καθαρής γνώσης των αιτίων.  

 Η οντολογία του παραδέχεται τρία είδη οντοτήτων, αυτές που έχουν ύπαρξη 

πραγματική αλλά υπόκεινται σε μεταβολή και εξετάζονται από τη φυσική, αυτές που 

δεν υπόκεινται σε μεταβολή, αλλά υπάρχουν μόνο ως όψεις συγκεκριμένης 

πραγματικότητας και εξετάζονται από τα μαθηματικά και σε αυτές που έχουν ξεχωριστή 

ύπαρξη αλλά δεν υπόκεινται σε μεταβολή και εξετάζονται από τη θεολογία ή τη 

μεταφυσική. Συνεχίζει παραδεχόμενος ότι ο αληθινός χαρακτήρας του όντος 

εκδηλώνεται όχι σε αυτό που μπορεί να υπάρξει μόνο ως στοιχείο συγκεκριμένου 

συνόλου, ούτε σε αυτό που πιθανά επηρεάζεται από το δυνάμει και τη μεταβολή, αλλά 

μόνο σε αυτό που είναι και ουσιαστικό και αμετάβλητο.  

 Θα πρέπει να διευκρινίσουμε στο σημείο αυτό ότι ο Αριστοτέλης προβαίνει σε 

μια θεμελιώδη διάκριση στην οντολογία του ανάμεσα στο δυνάμει και στο ενεργεία 

είναι. Η διάκριση δύναμης και ενέργειας απασχολεί τον Αριστοτέλη κυρίως στα Μετά 

τα Φυσικά, στο Θ βιβλίο. Δύναμις είναι η δυνατότητα ενός όντος να περνά από μια 

κατάσταση σε μια άλλη, που έχει ένα πράγμα ή ένα ον να γίνει ή να κάνει κάτι 

φτάνοντας στο τέλος του, στην τελειοποίησή του, ενώ  ενέργεια  είναι η πραγμάτωση 

αυτής της δυνατότητας. Για τον Αριστοτέλη, η «ενέργεια» έχει μεγαλύτερη σημασία από 

τη «δύναμιν», αφού η πρώτη εξαρτάται από την προσπάθεια που καταβάλλει κάθε 

άνθρωπος, την προσωπική ευθύνη και προαίρεση, ενώ η δεύτερη σχετίζεται με τη 

φύση και υπάρχει ανεξάρτητα από τον άνθρωπο. Ο Αριστοτέλης αποδεικνύει τη λογική 

και οντολογική προτεραιότητα της «ενέργειας» έναντι της «δύναμης» με τρία 

επιχειρήματα: 1. Η «ενέργεια» αποδίδει μια συνθετότερη έννοια από ό,τι η «δύναμη», 

γιατί συνδέεται με την ύπαρξη ενός πράγματος, δηλαδή με την πλήρη ανάπτυξη των 

στοιχείων που το συνιστούν. 2. Για να οδηγηθεί το δυνάμει ον στην ενεργείᾳ 

κατάστασή του χρειάζεται την επίδραση μιας ενέργειας, γιατί η δύναμη και 

προϋποθέτει την ενέργεια και προκύπτει από αυτή. Άλλωστε η ενέργεια είναι ο σκοπός 

(οὗ ἕνεκα) του όντος και όχι η δύναμη. Σκοπός, τον οποίο εξυπηρετεί η δύναμη, είναι η 
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ενέργεια και όχι αντίστροφα. Άρα η ενέργεια έχει οντολογική προτεραιότητα έναντι της 

δύναμης. 3. Η δυνατότητα μπορεί να εξελιχθεί σε ον, αλλά και σε μη ον. Η ενέργεια 

όμως ταυτίζεται μόνο με την ύπαρξη, το ον. 

Η δύναμη και η ενέργεια στη θεωρία των τεσσάρων αιτίων 

Ο Αριστοτέλης αποδίδει την ύπαρξη των πραγμάτων σε τέσσερα αίτια: την ύλη, 

την ενέργεια, τη μορφή / είδος και τον σκοπό. Αρχικά υπάρχει η ύλη, η άμορφη μάζα, η 

οποία με την ενέργεια παίρνει μορφή σύμφωνα με τον σκοπό, το τελικό αίτιο, που 

κατευθύνει το πέρασμα της ύλης από τη δυνάμει κατάσταση στην ἐνεργείᾳ. Με αυτή τη 

συλλογιστική διαδικασία η άμορφη ύλη είναι δυνάμει ὄν, εμπεριέχει δηλαδή τη 

δυνατότητα να γίνει ἐνεργείᾳ ὄν. Έτσι ο Αριστοτέλης εξηγεί τη γένεση των μορφών 

ζωής και των μορφών της τέχνης. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του μάρμαρου, 

που «δυνάμει» είναι άγαλμα. Αν, όμως, το σμιλέψει ο γλύπτης (ενέργεια + μορφή προς 

έναν σκοπό), θα γίνει άγαλμα, δηλαδή «ἐνεργείᾳ ὄν». 

Τα τρία είδη των δυνάμεων 

Στο έργο του Μετὰ τὰ Φυσικά (Θ5.1047b 31-35): «Ἁπασῶν δὲ τῶν δυνάμεων 

οὐσῶν τῶν μὲν συγγενῶν οἷον τῶν αἰσθήσεων, τῶν δὲ ἔθει οἷον τῆς τοῦ αὐλεῖν, τῶν δὲ 

μαθήσει οἷον τῆς τῶν τεχνῶν», ο Αριστοτέλης διακρίνει τρία είδη δυνάμεων: 

α. «εγγενείς», αυτές που υπάρχουν στον άνθρωπο από τη γέννησή του (π.χ. οι 

αισθήσεις) και συνδέονται με το άλογο μέρος της ψυχής, 

β. «εξ έθους», αυτές που τις αποκτά ο άνθρωπος με την άσκηση, τον εθισμό (π.χ. οι 

πρακτικές τέχνες, το παίξιμο ενός μουσικού οργάνου) και συνδέονται με το άλογο και 

με το λογικό μέρος της ψυχής και 

γ. «εκ μαθήσεως», τις δυνάμεις που τις αποκτά ο άνθρωπος με τη μάθηση (π.χ. οι 

επιστημονικές γνώσεις) και συνδέονται και αυτές με το λογικό μέρος της ψυχής. 

Τα τρία είδη ουσίας στα Μετά τα Φυσικά. Στο ίδιο έργο, ο Αριστοτέλης διακρίνει σε 

τρία τα είδη ουσίας, νοώντας ως ουσία το πρώτον μέρος του σύμπαντος, το πρώτο 

τμήμα αν θέλετε του σύμπαντός μας α) την αιώνια αισθητή ουσία (λ.χ. τα ουράνια 

σώματα), β) στη φθαρτή αισθητή και γ) στη μη αισθητή. Ευνόητα, η πρώτη 

παρατήρησή μας αφορά την παραδοχή του Αριστοτέλη ότι μεταξύ της ουσίας ως 

πρώτου μέρους του σύμπαντος ενυπάρχει και η μη αισθητή ουσία και μάλιστα ότι, 

όπως θα παραδεχθεί λίγο αργότερα, υπάρχει και ένα άλλο είδος ουσίας που δεν 

υπόκειται ούτε σε μεταβολή, ούτε σε γένεση και φθορά. Για το αισθητό τώρα, 

υποστηρίζει ότι αν και είναι ανεξάρτητο από την αίσθηση, εξαρτάται όμως από το 

υποκείμενο που αισθάνεται. Στην πραγματικότητα, είναι το επακόλουθο της 

συνένωσης ορισμένου αντικειμένου με ορισμένο αντιληπτικό υποκείμενο. Και τούτο 

διότι αν μεταβαλλόταν το αντικείμενο ή το σώμα του αντιληπτικού υποκειμένου, 

προκύπτει ακριβώς ένα διαφορετικό αισθητό.  

 Στη συνέχεια, ο Αριστοτέλης αποκλείει από την εξέταση του όντος το κατά 

συμβεβηκός όν όπως επίσης και το ον κατά τη σημασία του αληθούς (το αληθές ον). 

Παρόμοια με τον Ελευθεροτεκτονισμό, δεν μπορεί να εξεταστεί ο συνολικός αριθμός 
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των συμβεβηκότων μιας οικίας λ.χ. , καθώς ο αριθμός τους είναι άπειρος. Όπως ο 

Ελευθεροτεκτονισμός παρέχει τα συμβολικά εργαλεία οικοδόμησης του Ναού του 

Αφάτου στον κάθε άνθρωπο, τα συμβολικά αυτά εργαλεία έχουν άπειρες χρήσεις, 

άπειρα συμβεβηκότα, τα οποία ο Τεκτονισμός δεν εξετάζει καθώς είναι έξω από το 

πεδίο ερεύνης του, ως της κατεξοχήν Βασιλικής Τέχνης. Επίσης, στο σημείο αυτό ο 

Αριστοτέλης υπογραμμίζει ότι το συμβεβηκός ον, η εξαίρεση από το φυσικό νόμο 

μπορεί να έχει δικό του νόμο που αν ανακαλυφθεί ο νόμος αυτός, τότε το φαινομενικά 

συμβεβηκός παύει να είναι συμβεβηκός.  

 Η θεωρία του Αριστοτέλη επίσης για την προτεραιότητα της ενέργειας τον 

οδηγεί να αρνηθεί την ύπαρξη μιας αρχής του κακού στον κόσμο συνολικά, διότι όπως 

υποστηρίζει το δυνάμει ον υπερέχει τόσο από την κακή ενέργεια, όσο υπολείπεται από 

την αγαθή. Αν το αίδιον δεν μπορεί να έχει κανένα στοιχείο δύναμης, πολύ 

περισσότερο δεν μπορεί να έχει κανένα στοιχείο κακού. “ Κακό δεν υπάρχει έξω από 

τα επιμέρους πράγματα” με άλλα λόγια το κακό δεν είναι ένα αναγκαίο γνώρισμα του 

σύμπαντος, αλλά ένα παραπροϊόν της κοσμικής διαδικασίας, το οποίο και προκύπτει 

από την προσπάθεια των επιμέρους να φτάσουν στην τελειότητα που τους αναλογεί κι 

έτσι να προσεγγίσουν όσο μπορούν τη θεϊκή ζωή, δηλαδή να γίνουν όσο πιο αθάνατοι 

μπορούν. Κάτω από αυτό το πρίσμα πρέπει να ειδωθεί η αριστοτελική παρατήρηση 

στα Ηθικά Νικομάχεια “εσθλοί μεν απλώς, παντοδαπώς δε κακοί” δηλαδή :  καλοί 

είμαστε με ένα τρόπο, με πολλούς δε κακοί, θυμίζοντας τα πυθαγόρεια ζεύγη των 

αντιθέτων και τον κοσμικό τους ρόλο. Το γεγονός μάλιστα ότι δεν κατορθώνεται συχνά 

κάτι τέτοιο οφείλεται στην ύλη ή στην αναγκαιότητα που δεν είναι ωστόσο αρχή του 

κακού, αλλά μια αρχή ουδέτερη προς το κακό και το αγαθό.  

H κατεξοχήν αριστοτελική “Θεολογία”. 

 Προχωρώντας στα εσώτερα της θεολογίας του, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε 

ότι στο έργο του Περί Φιλοσοφίας είχε αναπτύξει μια πρώτη εκδοχή του οντολογικού 

επιχειρήματος υποστηρίζοντας ότι “από τα υπάρχοντα πράγματα το ένα είναι καλύτερο 

από το άλλο , επομένως υπάρχει ένα άριστο και αυτό πρέπει να είναι το θείο. Ως 

απόδειξη μάλιστα για την ύπαρξη θείων όντων, χρησιμοποίησε πρώτος τα όνειρα, τα 

προαισθήματα και το ζωικό ένστικτο. 

Ωστόσο, ο Αριστοτέλης στο έργο του απομακρύνεται σθεναρά από τη σύνδεση 

του θείου με κρατούσες λαϊκοθρησκευτικές αντιλήψεις και αποπειράται ν' αποδείξει την 

ύπαρξη του Θεού με επιχείρημα: οι ουσίες είναι τα πρώτα υπάρχοντα πράγματα. Αν 

όμως οι ουσίες είναι φθαρτές, τότε και τα πράγματα είναι φθαρτά, αλλά υπάρχουν δύο 

στοιχεία που παραμένουν αιώνια, ο χρόνος και η μεταβολή, με την έννοια της κίνησης. 

Ο χρόνος διότι είναι αγέννητος και αιώνιος, καθώς το αντίθετο θα σήμαινε ότι χρόνος 

υπήρξε προτού υπάρξει χρόνος και θα υπάρχει αφού σταματήσει ο χρόνος. Εξίσου η 

μεταβολή σχετίζεται με το χρόνο καθώς ο χρόνος είναι συνακόλουθό της. Για το 

Σταγειρίτη, η μόνη συνεχής μεταβολή είναι η κίνηση στον τόπο (κατά τόπον) και η μόνη 
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συνεχής κατά τόπον κίνηση είναι η κυκλική. Επομένως πρέπει να υπάρχει αιώνια 

κυκλική κίνηση1.  

 Προϋπόθεση μάλιστα της αιώνιας κίνησης είναι η αιώνια ουσία: η τελευταία 

πρέπει να έχει την ικανότητα να παράγει αιώνια κίνηση, να ενεργεί και πρέπει να είναι 

άϋλη γιατί κατά τον ίδιο πρέπει να είναι αιώνια. Το συμπέρασμά του αυτό το 

επιβεβαιώνει επίσης η εμπειρία από τη στιγμή που αιώνια κυκλική κίνηση διαθέτει ο 

έναστρος ουρανός χωρίς να χρειάζεται κάτι άλλο που να τον κινεί, επομένως γι'αυτόν 

το αιώνιο είναι ένα ακίνητο κινούν. Επιπρόσθετα, το ακίνητο κινούν πρέπει να παράγει 

κίνηση κατά τρόπο μη φυσικό, αλλιώς δεν πληροί τις προϋποθέσεις του αιώνιου 

κινούντος. Τέλος, για τον ίδιο το ακίνητον κινούν δεν έχει τόπο.  

Η έννοια του Θεού στον Αριστοτέλη. 

 Οι μελετητές διχάζονται ακόμη και σήμερα για το αν ο Θεός για τον Αριστοτέλη 

είναι μόνο το τελικό αίτιο (ο σκοπός ύπαρξης ως τελειότητα) σε συμφωνία και με την 

αριστοτελική τελεολογία καθόσον ο Αριστοτέλης δέχεται ότι τίποτε τυχαίο δεν υπάρχει 

στο σύμπαν ή και το ποιητικό αίτιο της μεταβολής, το δρων δηλαδή υποκείμενο. 

Φαίνεται ότι για το Σταγειρίτη ο Θεός ως τελικό αίτιο είναι και ποιητικό αίτιο, επομένως 

ένα ον που η επίδρασή του διαχέεται δια του σύμπαντος με τέτοιον τρόπο ώστε καθετί 

που επισυμβαίνει εξαρτάται από το Θεό, εκτός από το πεδίο της τύχης και του 

αυθόρμητου. Ο Θεός κινεί άμεσα τον “πρώτον ουρανόν” (ο Αριστοτέλης παραδέχεται 

περισσότερους από έναν), δηλαδή την καθημερινή περιστροφική κίνηση των αστέρων 

γύρω από τη γη, ενώ ο Σταγειρίτης παραδέχεται ότι ο “πρώτος αυτός ουρανός” έχει 

ψυχή, καθώς και σε άλλα χωρία θεωρεί ότι τα ουράνια σώματα έχουν ψυχή ως έμψυχα 

όντα. Οι κινήσεις μάλιστα του ηλίου και των πλανητών ερμηνεύονται με βάση την 

υπόθεση μιας σειράς ομόκεντρων κύκλων όπου οι πόλοι κάθε σφαίρας είναι 

στερεωμένοι στο φλοιό της επόμενης εξωτερικής σφαίρας. Οι ουράνιες σφαίρες με τη 

σειρά τους κινούνται από τους “νόες” και την επιθυμία-αγάπη τους εφόσον οι νόες 

κινούν τα σώματα αυτά ως “τέλος” (προκειμένου δηλαδή να εκπληρώσουν και να 

επιτελέσουν το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκαν σύμφωνα με την αριστοτελική 

τελεολογία). Με τη σειρά τους, οι “νόες” κινούνται από την επιθυμία και την αγάπη του 

πρώτου κινούντος και συμπερασματικά κάθε ουράνια σφαίρα επιθυμεί και αγαπά τον 

αντίστοιχο “νου” που την κάνει να φτάνει στην τέλεια κατάστασή της, δηλαδή κάθε 

σφαίρα να επιθυμεί μια ζωή κατά το δυνατόν ίδια με τη ζωή της κινητήριας αρχής της, 

που είναι μια συνεχής και αμετάβλητη πνευματική ζωή. Αλλά οι σφαίρες επειδή δεν 

μπορούν να την αναπαράγουν, πραγματοποιούν τη μόνη απόλυτα συνεχή κίνηση, 

δηλαδή την κυκλική.  

Εν τέλει, για τον Αριστοτέλη, δεδομένου ότι το πρώτο κινούν αναγκαστικά έχει 

φύση άϋλη, δεν είναι μόνο μορφή και ενέργεια, αλλά επίσης ζωή και νους,και την ίδια 

σημασία έχει και ο όρος Θεός στο Σταγειρίτη2.  

1 Σε συμφωνία με την αριστοτελική σκέψη, η βασική χρονογραμμή εργασιών στον ελευθεροτεκτονισμό είναι 

η κυκλική, τόσο σε επίπεδο εκτύλιξης των διαφόρων τυπικών, όσο και για την κίνηση εντός στοάς. 

2 καθ' αὑτὴν ἐκείνου ζωὴ ἀρίστη καὶ ἀΐδιος. φαμὲν δὴ τὸν  θεὸν εἶναι ζῷον ἀΐδιον ἄριστον, 
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 Η γνώση όμως που δεν εξαρτάται, όπως στους ανθρώπους, από την αίσθηση 

και τη φαντασία, αναγκαστικά θα πρέπει να αναφέρεται στο άριστο, δηλαδή στο Θεό. 

Επομένως, αντικείμενο γνώσης του Θεού είναι ο εαυτός Του και νους και νοητό στην 

περίπτωσή του να ταυτίζονται. Ο νους επομένως δεν έχει δικό του χαρακτήρα, αλλά 

χαρακτηρίζεται κατά τρόπο απόλυτο από αυτό που νοεί μια δεδομένη στιγμή, με άλλα 

λόγια ο νους και το αντικείμενό του έχουν ακριβώς τον ίδιο χαρακτήρα κατά τρόπον 

ώστε γνώση ενός αντικειμένου σημαίνει γνώση του συγκεκριμένου νου τη στιγμή που 

γνωρίζει ακριβώς το αντικείμενο (ανοίγοντας δηλαδή το δρόμο στη σχετικολογία).  

 Όμως, ο Αριστοτέλης αποδίδει στο Θεό μια γνώση που αναφέρεται μόνο στον 

εαυτό της, εκπλήσσοντας μελετητές του έργου του. Δεν είναι άμεση γνώση του εαυτού 

της και έμμεση του κόσμου, ο Αριστοτέλης αρνείται κατηγορηματικά στο Θεό κάθε 

γνώση του κακού και κάθε είδους μετάβαση από ένα αντικείμενο της σκέψης σε ένα 

άλλο, απαντώντας με ένα τρόπο και στην προέλευση του κακού για τον κόσμο. Κατά 

την αντίληψή του, ο Θεός κατέχει μια γνώση που δεν είναι γνώση του Σύμπαντος και 

ασκεί μια επίδραση στο Σύμπαν που δεν απορρέει από τη γνώση Του. Η επίδραση 

αυτή μάλιστα δύσκολα μπορεί να ονομαστεί δράση καθώς μοιάζει με την επίδραση 

που ασύνειδα ένα άτομο ασκεί σε κάποιο άλλο ή ένα άγαλμα στο θαυμαστή του. Έτσι, 

η θεωρία ότι η δραστηριότητα του Θεού είναι μια δραστηριότητα γνώσης και μόνο 

γνώσης διατρέχει την αριστοτελική φιλοσοφία. Εξίσου, ο Αριστοτέλης αμφισβητεί ότι ο 

Θεός είναι ο δημιουργός του κόσμου με την ευρέως παραδεδομένη έννοια καθώς για 

τον Αριστοτέλη η ύλη είναι αγέννητη και δεν προκύπτει κατ'ανάγκην ότι δημιουργήθηκε 

από το Θεό. Το ίδιο ισχύει και για τους νόες για τους οποίους υποστηρίζεται η 

προαιώνια προ-  ύπαρξή τους .  

 Μόνο ένα χωρίο στο αριστοτελικό έργο υπονοεί ότι η σχέση του Θεού με τον 

κόσμο είναι και ενυπάρχουσα και υπερβατική ταυτόχρονα όπου υποστηρίζει ότι η 

φύση του όλου κατέχει το αγαθό και το άριστο που πριν υπήρχαν άτακτα σε μια 

συγκεκριμένη τάξη και πως το αγαθό του έγκειται στην τάξη του και ότι αγαθό είναι ο 

στρατηγός του εφόσον ο στρατηγός (εν προκειμένω ο Θεός) δεν υπάρχει εξαιτίας της 

τάξης αλλά το αντίστροφο (η τάξη εξαιτίας του στρατηγού).  

 Από την άλλη, και ολοκληρώνοντας το σύντομο αυτό πόνημα, καίρια και 

σταθερή είναι η αριστοτελική θέση για την τελεολογία του σύμπαντος. Τα όντα και τα 

συμβάντα υπάρχουν ή συμβαίνουν για ένα σκοπό. Η θέση αυτή φυσικό είναι να έχει 

γεννήσει συνεπαγωγές του τύπου “και ο σκοπός αυτός καθορίζεται από το Θεό”, όμως 

με μια προσεκτικότερη εξέταση φαίνονται αυθαίρετες καθώς η ολοκήρωση οιουδήποτε 

θείου σχεδίου συμπαντικά προσκρούει σε εκπεφρασμένη προγενέστερη θέση του 

Αριστοτέλη ότι μοναδική Του δραστηριότητα είναι η αυτογνωσία. Σε άλλα όμως χωρία 

φαίνεται ότι ο Θεός ελέγχει με τη βούλησή Του τα κύρια γεγονότα της εξέλιξης στην 

ιστορία του κόσμου. Αυτό, σε συνδυασμό με ένα άλλο χωρίο στο οποίο αναφέρει ότι 

ὥστε ζωὴ καὶ αἰὼν συνεχὴς καὶ ἀΐδιος ὑπάρχει τῷ θεῷ· τοῦτο γὰρ ὁ θεός. 
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για εκείνα τα όντα τα οποία είναι απομακρυσμένα από την πρώτη αρχή και δεν έχουν 

τη δυνατότητα αιώνιας ύπαρξης (λ.χ. για τους ανθρώπους, τα ζώα, τα φυτά σε 

αντίθεση με τους πλανήτες) ο Θεός έχει προβλέψει την καλύτερη δυνατή φύση 

διασφαλίζοντας τη συνέχεια της γένεσης, υποδηλώνει τη γενική πίστη του Αριστοτέλη 

ότι ο Θεός ασκεί μια γενική εποπτεία πάνω στο Σύμπαν, καθώς ο Σταγειρίτης, σε 

αντίθεση με τον Πλάτωνα δεν πιστεύει στη θεία ανταμοιβή και τιμωρία ούτε νοιάζεται 

να δικαιολογήσει τη συμπεριφορά του Θεού στους ανθρώπους.  

 Συμπεράσματα: Κατά τον Αριστοτέλη επομένως, ο Θεός είναι το πρώτον 

κινούν κατά την αριστοτελική φρασεολογία, επίσης “ουσία αίδιος (δηλαδή αιώνια, αν 

και δύσκολα αποδίδεται η φιλοσοφική σημασία του αίδιος), αμερής και αδιαίρετη”. 

Θεωρητικά, αυτός ο ορισμός τοποθετεί τον Αριστοτέλη στους θεϊστές: υπάρχει ένας 

Θεός, διάφορος και χωριστός από τον υλικό κόσμο, υπερκόσμιος και υπερβατικός, του 

οποίου η δύναμις και η βούληση ενεργεί διαρκώς επί του κόσμου. Κατά τον Αριστοτέλη 

μάλιστα, ο Ξενοφάνης είναι ο πρώτος στον ελληνικό χώρο που κήρυξε το μονοθεϊσμό 

(ενώ γνωρίζαμε μέχρι τώρα ότι ο μονοθεϊσμός υποστηρίχθηκε, όχι χωρίς κόστος, από 

το Φαραώ Ακενατόν -όπως περιγράφεται στα γράμματα της “Αμάρνα” που είναι 

ανηρτημένα διαδικτυακά, αλλά και από άλλες βιβλιογραφικές παραπομπές- και την 

εβραϊκή θεολογία, ο Ξενοφάνης δε πρώτον τούτων ενίστας...το εν είναι φύσι τον Θεόν” 

(“ο Ξενοφάνης αντίθετα από τους προκατόχους του υποστήριξε ότι κατά φύσιν ένας 

είναι ο Θεός”, “εις Θεός εν τε θεοίσι και εν τοις ανθρώποισιν”.  

 Ο Αριστοτέλης επομένως από πρώτης άποψης φαίνεται ως ο κληρονόμος 

αυτής της ξενοφανικής άποψης, αν και προσεγγίζει όσο το δυνατό περισσότερο 

σφαιρικά το ζήτημα. Με μια δεύτερη ανάγνωση ωστόσο ο Αριστοτέλης προαναγγέλλει 

πολύ περισσότερο το Σπινόζα και την κακώς εννοούμενη “πανθεϊστική” θεωρία του, 

όπως και τον “πανθεϊσμό” του 18ου αιώνα που προτάθηκε το 18ο αιώνα από τους 

άγγλους ελευθερόφρονες αδελφούς και τους γάλλους αδελφούς εγκυκλοπαιδιστές. 

Συγκεκριμένα, είδαμε ότι ο Αριστοτέλης θεωρεί πως ο Θεός ασκεί μια γενικότερη 

εποπτεία πάνω στο Σύμπαν. Ο Σπινόζα θεωρεί ότι ουσία είναι κάτι που νοείται υπό του 

εαυτού του και μόνο έχοντας ως μόνη αιτία τον εαυτό της κι αυτή η ουσία είναι μία, 

αιώνια, απόλυτη άπειρη και αυθυπόστατη, πολύ κοντά στην αριστοτελική προσέγγιση 

κατά την οποία ο Αριστοτέλης αποδίδει στο Θεό τις ιδιότητες αυτές αλλά και μια γνώση 

που αναφέρεται μόνο στον εαυτό της, εκπλήσσοντας μελετητές του έργου του – ο 

Σπινόζα μίλησε αργότερα για νόηση του Θεού, που είναι “νόησις εαυτού”. Η τελευταία 

θεώρησή του μάλιστα επαναλαμβάνεται στο γερμανικό φιλοσοφικό πανθεϊστικό 

ιδεαλισμό (Φίχτε, Σέλλινγκ, Χέγκελ). Κατά το Σπινόζα η ουσία αυτή είναι είτε ο Θεός 

είτε η Φύση “natura naturans” φύση που φυσιοποιεί, κατά τον Αριστοτέλη δεν υπάρχει 

βεβαιότητα των σχέσεων Θεού και φύσης καθώς η ύλη θεωρείται αγέννητη.  

 Ο Αριστοτέλης επομένως αφήνει επομένως αρκετά ανοικτά ζητήματα που 

αναφέρονται στη φιλοσοφική προσέγγιση της έννοιας του Θεού. Αποφεύγει μάλιστα να 

τοποθετηθεί για τη σχέση ύλης και Θεού και το κυριότερο για την ταύτιση ή όχι Θεού, 

Φύσης, Ύλης και Δημιουργού του κόσμου, προβληματισμοί που ακόμη και σήμερα 
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μένουν αναπάντητοι και στους οποίους ενέσκηψε με όλο το ενδιαφέρον της η 

ελευθεροτεκτονική σκέψη από το 18ο αιώνα και μετά όπως είδαμε.  
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 Η ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ  Ο ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 

     “Φύσει του ειδέναι ορέγεται ο άνθρωπος” παρατηρούσε από τα αρχαία χρόνια ο 

   Αριστοτέλης, εξηγώντας την έμφυτη δύναμη που αφυπνίζει το ανθρώπινο πνεύμα, 

   μπροστά σε κάθε νέο και άγνωστο φαινόμενο, την δύναμη που με την μορφή της πε- 

   ριέργειας, της απορίας, του θαυμασμού και της φιλομάθειας , κινεί τις πνευματικές 

   δυνάμεις στην προσπάθεια ερμηνείας και κατανόησης του φυσικού και κοινωνικού 

   περιβάλλοντος. 

 Αυτή η προσπάθεια για πρώτη φορά εκδηλώθηκε με τον μυθολογικό τρόπο σκέψης. 

    Οι μύθοι, οι θρύλοι και τα παραμύθια, ήταν τα γνωστικά μέσα που χρησιμοποίησε ο 

    ο αρχαίος κόσμος, για να απαντήσει στα μεταφυσικά ερωτήματα που τον βασάνιζαν 

   και να συμφιλιωθεί με το φυσικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούσε. Με φανταστικές 

   διηγήσεις και περιγραφές προσπάθησε το αδύναμο πνεύμα του, να εξηγήσει την δημι- 

   ουργία του κόσμου, την εναλλαγή των εποχών, την γέννηση και τον θάνατο. Με αυτές 

   ύφανε μία απλοϊκή και παραμορφωμένη εικόνα του κόσμου, η οποία όμως γρήγορα 

   γέννησε την ανάγκη της αληθινής γνώσης. 

     Μέσα λοιπόν από τον μύθο και σε σκληρή διαμάχη με αυτόν, ωρίμασε η αξίωση της 

   ορθολογικής και αντικειμενικής γνώσης. Στην ωρίμανση αυτή αποφασιστικό ρόλο δια- 

   δραμάτισε η αρχαία Ελληνική σκέψη, γιατί με την δική της συμβολή απογαλακτίσθηκε 

   ο λόγος από τα μυθολογικά και ανορθολογικά στοιχεία, για να αναμετρηθεί άφοβα με τον 

   αντικειμενικό κόσμο και να τον κατακτήσει γνωστικά. 

     Η προσφορά των αρχαίων ήταν διπλή. Από την μία αποσαφήνισαν τις λογικές κατη- 

   γορίες , τους κανόνες δηλ της ορθολογικής σκέψης, επάνω στους οποίους οφείλει να 

   στηρίζεται κάθε προσπάθεια γνώσης και από την άλλη προήγαγαν τους πνευματικούς 

   ορίζοντες της ανθρωπότητας , ανέπτυξαν την φιλοσοφία , την μητέρα όλων των επιστη- 

   μών. 

     Έτσι κληροδότησαν στην ανθρωπότητα έναν ανεκτίμητο πνευματικό θησαυρό, που 

   αποτέλεσε για πολλούς αιώνες την μοναδική πηγή γνώσης για όλον τον κόσμο και συνε- 

   χίζει να αποτελεί πηγή γνώσης και στην τωρινή εποχή. 

 Η φιλοσοφική και επιστημονική διδασκαλία του Αριστοτέλη αποτελεί το κορύφωμα 

   της αρχαίας σκέψης και έρευνας, γιατί δεν είναι μονάχα ένας εκλεκτικός συνδυασμός 

   και μία πρωτότυπη συστηματοποίηση των διδασκαλιών, που είχαν διαμορφωθεί πριν 

   από αυτόν, αλλά κυρίως γιατί προσπαθεί να δώσει ή και δίνει , πολλές φορές , δημι- 

   ουργικές λύσεις στα προβλήματα , που είχε δημουργήσει η προηγούμενη εξέλιξη του 

   στοχασμού. 

     Βασική αρχή του φιλοσοφικού του συστήματος είναι το ότι μπορούμε να πετύχουμε 

   την γνώση των πρώτων αιτίων, οπότε και μόνο είμαστε σε θέση να εξασφαλίσουμε και 

   την γνώση κάθε πράγματος. 

     Ο Αριστοτέλης ξεχωρίζει τις επιστήμες σε τρία είδη: τις θεωρητικές , τις πρακτικές 

   και τις ποιητικές. Οι θεωρητικές έχουν αντικείμενο και σκοπό τους την κατάκτηση της 

   αλήθειας και διαιρούνται στα μαθηματικά , την φυσική και την μεταφυσική, που την ονο- 

   μάζει “πρώτη φιλοσοφία” ή θεολογική”. 

   Οι πρακτικές αποβλέπουν στην πράξη και διαιρούνται στην πολιτική, την οικονομική 

   και την ηθική. Και οι ποιητικές έχουν αντικείμενό τους την δημιουργία έργου εξωτερικού. 

     Κατ' άλλους σύγχρονους φιλοσόφους , η καλύτερη και πιό σκόπιμη διαίρεση του φιλο- 

   σοφικού συστήματος του Αριστοτέλη είναι κυρίως σε λογική, μεταφυσική, φυσική και η- 



Σελίδα 2 από 4 

   θική. 

 Λογική. Με βάση και αφετερία την διδασκαλία του Σωκράτη και  του Πλάτωνα, 

   ο Αριστοτέλης δημιούργησε την Λογική σαν αυτοτελή επιστήμη, που την ονομάζει “ανα- 

   λυτικά” δηλ  καθοδήγηση στην τέχνη της έρευνας και την πραγματεύεται σαν επιστημο- 

   νική μεθοδολογία. 

     Η επιστήμη, κατά τον Αριστοτέλη, συνίσταται στην παραγωγή του μερικού από το γε- 

   νικό, του αποτελέσματος από τις αιτίες του. Η ανάπτυξη όμως της σκέψης μέσα στην ροή 

   του χρόνου ακολουθεί αντίθετο δρόμο. Οφείλουμε να αφαιρούμε τις γενικές έννοιες από 

   τις μερικές παρατηρήσεις και να ανεβαίνουμε σιγά – σιγά  με την μνήμη από την αίσθηση 

   στην εμπειρία και από εκεί να φτάνουμε στην γνώση. Είναι φυσικό λοιπόν, οι αισθήσεις 

   μόνες τους να μην μας απατούν ποτέ, επομένως κάθε πλάνη προέρχεται από την εσφαλ- 

   μένη συσχέτιση και τον κακό συνδυασμό των μαρτυριών τους. Για τον λόγο αυτό ο Αρι- 

   στοτέλης εξετάζει όχι μόνον την απόδειξη, αλλά και την επαγωγή. Και στις δύο όμως 

   προτάσσει την θεωρία του συλλογισμού. 

 Η διανοητική ενέργεια με την οποία- από μία ή περισσότερες κρίσεις δεδομένων,- πα- 

   ράγουμε κατά λογική συνέπεια άλλη κρίση -διαφορετική κατά την ύλη, -ή διαφορετική 

   κατά το είδος- ή και αμφότερες , ονομάζεται στην λογική συλλογισμός. 

     Όπως η κρίση έτσι και ο συλλογισμός  , είναι ανάλυση και σύνθεση , διαφέρει όμως 

από την κρίση,- διότι στον συλλογισμό ή' είναι φανερός  ή' νοείται  ο αποχρών λόγος,  

με τον οποίο πειθόμαστε για την σχέση των εννοιών και έτσι συμπεραίνουμε  

 για την σχέση αυτού με άλλες κρίσεις. 

 Οι συλλογισμοί είναι η βάση της διανοήσεως,  εις την κατά φύση δε διανόηση  , προη- 

   γούνται της παραγωγής -η επαγωγή και η αναλογία,  διότι με αυτές ο άνθρωπος  ξεκινησε 

   με την παρατηρήση ,   γνωρισε τα επί μέρους ,   κατασκεύασε τις γενικές έννοιες 

   με την σύνδεση των ομοίων ,   ώρισε τους φυσικούς νόμους και έθεσε τους τεχνικούς 

   κανόνες και τις ηθικές αρχές, διότι κατά τον Αριστοτέλη “ μανθάνομεν επαγωγή ή  ́απο- 

   δείξει ΄ έστι δι' η μεν απόδειξις εκ των καθόλου, η δε επαγωγή εκ των κατά μέρος”. 

 Επαγωγή σημαίνει : άγω, οδηγώ, φέρω. 

     Στην φιλοσοφία ο όρος επαγωγή δηλώνει δύο διαφορετικούς τρόπους συλλογισμού . 

   Οι μετά τον Σωκράτη φιλοσοφοι χρησιμοποιούσαν τον “επακτικόν λόγο” , ο οποίος ανα- 

   φέρεται στην παραγωγή γενικού συμπεράσματος εκ των επί μέρους κρίσεων. 

 Κατά τον Αριστοτέλη αυτή συνίσταται στην απόδοση σε σύνολο ορισμένου αριθμού 

   ειδών, γνωρίσματος ή γνωρισμάτων τα οποία ανήκουν στο κάθε είδος , ή σε σύνολο ορι- 

   σμένου αριθμού ατόμων , γνωρισμάτων τα οποία ανήκουν στο κάθε άτομο. Για παράδει- 

   γμα εις τα “Αναλυτικά ύστερα” του φιλοσόφου συναντούμε τον εξής συλλογισμό. 

    “ Ο άνθρωπος , ο ίππος και ο ημίονος, είναι μακρόβιοι. Ο άνθρωπος , ο ίππος και ο ημι- 

   ονος αποτελούν τα άχολα ζώα (άχολος = πράος). Άρα τα άχολα ζώα είναι μακρόβια”. 

   Ο τρόπος αυτός του συλλογισμού παρ' όλο που δεν είναι κανονικός συλλογισμός , διότι 

   δεν υπάγεται σε κανένα από τα κλασσικά σχήματα - παρουσιάζει παρ' όλα αυτά , ομοι- 

   ότητα  προς τον πρωτοσχήμονα και δευτεροσχήμονα κατηγορικό συλλογισμό.  Όπως  αυ- 

   τοί , έτσι και εκείνος δεν είναι παρά η ταύτιση, η απλή συγκεφαλαίωση των ήδη κεκτη- 

   μένων γνώσεων. Και πράγματι, εάν υποθέσουμε ότι η δεύτερη πρόταση   

   χρησιμεύει, για να εκφράσει κρίση ορθή, ότι δηλ η απαρίθμηση των αχόλων ζώων είναι 

   πλήρης , η τρίτη πρόταση δεν είναι παρά η επανάληψη της πρώτης με άλλη διατύπωση. 

   Εάν δε η απαρίθμηση δεν είναι πλήρης, το συμπέρασμα είναι άκυρο. Διότι δεν είναι  

   δυνατόν λογικά να αποδώσουμε σε ορισμένο σύνολο  γνώρισμα , προτού βεβαιωθούμε 

   ότι αρμόζει αυτό  σε όλα τα στοιχεία του συνόλου, εφ' όσον ο αριθμός αυτών είναι πε- 

   περασμένος , ή για  άλλους  λόγους , εφ' όσον το σύνολον αποτελεί, όχι πραγματικό γέ- 
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   νος αλλά άθροισμα. 

 Συλλογισμός είναι κατά τον φιλόσοφο, ένας λόγος, που μας επιτρέπει κάτω από 

   προϋποθέσεις που θέσαμε, να βγάλουμε κάτι καινούργιο. Οι προϋποθέσεις αυτές  

   διατυπώνονται σε προτάσεις, που η κάθε μία αποτελείται από δύο έννοιες, από δύο όρους, 

   δηλ από το υποκείμενο και το κατηγορούμενο. 

       Οι προτάσεις (κατηγορικές κρίσεις) διαιρούνται σε καταφατικές και αποφατικές, σε 

   γενικές , μερικές και αόριστες. 

     Ο Αριστοτέλης πρώτος ανακάλυψε, ότι ο συλλογισμός είναι ο θεμελιακός τύπος, όπου 

   κινείται κάθε πρόοδος των εννοιών και έδωσε τον ορισμό του. 

     Οι συλλογισμοί αποτελούν τις αποδείξεις, που έργο της έχει η κάθε μία να παράγει το 

   αποτέλεσμα από τις αιτίες του,  πράγμα που είναι η καθαυτό γνώση. Συνεπώς οι προϋπο- 

   θέσεις πρέπει να αποτελούνται από αναγκαίες και με γενικό κύρος προτάσεις και μία τε- 

   λεία απόδειξη (τέλεια επιστήμη) υπάρχει μονάχα εκεί,  όπου εκείνο, που πρέπει να  

   αποδειχθεί, παράγεται από τις ανώτατες προϋποθέσεις. Τόσο οι γενικότατες αρχές , που  

   από αυτές ξεκινά η απόδειξη, όσο και τα πράγματα, όπου εφαρμόζονται οι αρχές εκείνες, 

   πρέπει να μας είναι γνωστά χωρίς απόδειξη. 

     Όπως λοιπόν , τα πράγματα τα γνωρίζουμε άμεσα με την αίσθηση, έτσι έχει και ο νούς 

   την δύναμη να γνωρίζει άμεσα και εποπτικά και επομένως αλάνθαστα τις καθολικές 

 αρχές. 

 Ανώτατη και αναμφισβήτητη αρχή του νου, θεωρεί ο Αριστοτέλης τον νόμο της αντίφα- 

   σης. Για να θεμελιώσει όμως επιστημονικά τις πεποιθήσεις του αυτές, στην θέση της  

   απόδειξης βάζει την επαγωγή. Ο ορισμός στηρίζεται στην απόδειξη και στην άμεση γνώ- 

   ση, που επικυρώνεται με επαγωγή. Η έννοια σε πιο στενή σημασία, όταν είναι αντικεί- 

   μενο του ορισμού, φανερώνει την ουσία ή την μορφή των όντων και το είδος τους     εν- 

   τελώς ανεξάρτητα από την ύλη τους.     

   Εάν μία τέτοια έννοια εκφράζει ότι είναι κοινό σε πολλά όντα, που διαφέρουν κατά το 

   είδος, τότε αυτή είναι το γένος. Εάν προσθέσουμε στο γένος την διαφορά, που κάνει το   

   το είδος (την ειδοποιό διαφορά) τότε γίνεται το είδος. Εάν το είδος το προσδιορίσουμε  

   με περισσότερα διακριτικά γνωρίσματα και με μεγαλύτερη ακρίβεια, σιγά – σιγά κατά- 

   λήγουμε στην έννοια των κατωτάτων ειδών, που αποτελούν τα «καθέκαστον» όντα ,  

   δηλ το κάθε πράγμα. 

 Είναι λοιπόν απαραίτητο και αναγκαίο ο ορισμός να περιλαμβάνει όλα τα γνωρίσματα 

   Που με αυτά γίνεται η παραγωγή της έννοιας γένος, όχι μόνον πλήρη αλλά και στην 

   σωστή τάξη, έτσι που από τα «καθόλου» να φθάνουμε κλιμακωτά στα «καθέκαστον» 

   δηλ στα μερικά. 

 Όλες οι έννοιες βρίσκονται κάτω από ένα ή περισσότερα γένη ή σχήματα κατηγοριών. 

     Ο Αριστοτέλης παραδέχεται δέκα κατηγορίες: την ουσία (ουσία ή τι εστί), την 

ποσότητα   (ποσόν), την ποιότητα (ποιόν) , την αναφορά (προς τι), τον τόπο (που), τον 

χρόνο (πότε),  την θέση (κείσθαι), την κατάσταση (έχειν), την ενέργεια (ποιεί), και  το 

πάθημα (πάσχειν).  Οι πιο σπουδαίες κατηγορίες είναι οι τέσσερες πρώτες και από αυτές 

πάλι η κατηγορία της ουσίας , γιατί με αυτήν σχετίζονται όλες οι άλλες , όπως το παράγωγο 

από το αρχικό.  Η κατηγορία της ουσίας, σύμφωνα με την διδασκαλία του Αριστοτέλη, 

αποτελεί το ουσιώδες αντικείμενο της « Πρώτης Φιλοσοφίας  ή της Μεταφυσικής» 

     Η Αριστοτελική φιλοσοφία ξεπήδησε από την Πλατωνική, αλλά όταν ο φιλόσοφος 

   βρήκε τον  εαυτό του, διαμόρφωσε εντελώς δική του κοσμοθεωρία. 

     Υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα στις δύο φιλοσοφικές θεωρίες , όπως βγαίνει από την  

   εμμονή  του Αριστοτέλη σε έναν ιδεαλισμό, στην έννοια της αναγωγής του κοσμικού συ- 
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   νόλου σε μία νοητική αρχή και της υπεροχής των νοητικών αξιών επάνω στις υλικές. 

 Ο Αριστοτέλης είναι ο συνεχιστής των Ιώνων φυσικών και ώς ένα βαθμό και των σοφι- 

   στών. Αλλά είναι και ένας θεωρητικός χαρακτήρας, μία φύση παρατηρητική και εφευρετι- 

   κή και αντικρύζει τον κόσμο, που δεν έχει καμία αμφιβολία για την αιωνιότητά του, σαν    

   ορισμένο μέγεθος, που το αναλύει με την νοησή του. Αντιμετωπίζει τα διάφορα προβλή- 

   ματα διαφορετικά από τον Πλάτωνα, με πιο ψυχρό νου, με μεγαλύτερη απάθεια, με πιο  

   δυνατή την αίσθηση της της πραγματικότητας και θέλει περισσότερο να διαπιστώσει  

   παρά να διορθώσει. Η ηθική του και η πολιτική είναι προσανατολισμένες προς τον υπαρ- 

   κτό κόσμο και τους λείπει ο υπερβατικός ρυθμιστής , που στον Πλάτωνα τον αποτελεί 

   ο νοητός κόσμος των ιδεών. Ιδιαίτερο γνώρισμα της αριστοτελικής φιλοσοφίας, που την  

   διακρίνει από την πλατωνική, είναι ο συνδυασμός ενός γερού εμπειρισμού με φιλοσοφική 

  θεωρία. 

 Στην Μεταφυσική και στην Λογική, συνδυάζονται οι υλιστικές και οι ιδεαλιστικές 

   Αρχές της αρχαίας Ελληνικής φιλοσοφίας. Οι πρώτες εκφράζονται με την διδασκαλία για 

   τα «καθ’ έκαστον» σαν πρώτη ουσία, για την ανεξαρτησία του είναι από την συνείδηση 

   και για την ύλη σαν αυτοτελή αρχή της πραγματικότητας. Οι δεύτερες δηλ οι 

ιδεαλιστικές,  με την θεωρία για το είδος σαν μορφοποιό αρχή, για την νόηση σαν πηγή 

γνώσης και για την θεότητα σαν  «πρωτοκινούν». 

     Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Αριστοτέλης ήταν ιδεαλιστής. Αλλά ο ιδεαλισμός του εί- 

   ναι πιο αντικειμενικός και πιο γενικός από τον ιδεαλισμό του Πλάτωνα και για τον λόγο  

   αυτό τις περισσότερες φορές η διδασκαλία για την φύση ταυτίζεται με τον υλισμό.- 
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« Η  Αριστοτελική Ηθική » 

Ο έλληνας φιλόσοφος Επίκτητος είπε « Πρώτα μάθε το νόημα αυτών 

που λες και μετά μίλα ». Γι’ αυτό, καταρχήν, πρέπει να αναλύσουμε τη 

λέξη Ηθική. 

Η λέξη Ηθική, γλωσσολογικά, προέρχεται από τη λέξη ήθος (παλ. έθος), 

και δηλώνει το σύνολο των θεσμοθετημένων κανόνων μιας κοινωνίας, 

που καθορίζουν τη συμπεριφορά, τους χαρακτήρες, τις διαθέσεις και 

ενέργειες των ανθρώπων, σταθεροποιημένες κάπως με τον εθισμό, 

πάντα με βάσει το κοινωνικά αποδεκτό, όσον αφορά στην ορθότητα ή 

ακαταλληλότητα πράξεων, στην αγαθότητα ή μη κινήτρων και σκοπών, 

στο καλό ή στο κακό.   

Ακόμη, η Ηθική αποτελεί αντικείμενο φιλοσοφίας, που εξετάζει και μελετά 

τις πράξεις των ανθρώπων ως προς τη θετική ή αρνητική τους αξία, που 

ενέχει την εκτιμητική κρίση, αφού αναφέρεται στη διάκριση του καλού και 

του κακού. 

Με το θέμα της Ηθικής είχαν ασχοληθεί πολύ σοβαρά πολλοί έλληνες 

φιλόσοφοι, όπως ο Πυθαγόρας, ο Ηράκλειτος, ο Δημόκριτος, ο 

Σωκράτης, ο Επίκουρος, ο Πλάτων, οι Στωικοί κ.ά.. 

O Αριστοτέλης, όμως, θεωρείται ως ο ιδρυτής της Ηθικής Φιλοσοφίας.   

Είναι ο πρώτος που ασχολήθηκε συστηματικά με το ηθικό πρόβλημα, σε 

τρία τουλάχιστον έργα του, στα Ηθικά Μεγάλα, που απευθύνονται σε 

νεαρά άτομα, στα Hθικά Ευδήμια, που απευθύνονται σε προχωρημένους 

πολίτες και κυρίως στα Ηθικά Νικομάχεια, που απευθύνονται σε 

ευρύτερο κύκλο ανθρώπων. 

H Ηθική του Αριστοτέλη έχει ως πηγή τον ορθό λόγο, ο οποίος 

προσδιορίζει το ηθικά πρέπον, χωρίς την εμπλοκή του συναισθήματος, 

της συνείδησης ή κάποιου θεϊκού νόμου. 

Για να κατανοηθεί η Ηθική Φιλοσοφία του Αριστοτέλη πρέπει να 

εξεταστούν οι ηθικές αρετές, οι οποίες αποτελούν την ηθική ουσία του 

ανθρώπου. 

Στα Ηθικά Νικομάχεια αναφέρεται ότι η ψυχή του ανθρώπου διακρίνεται 

στο λόγο και στο άλογο μέρος. Το δεύτερο περιλαμβάνει τις βιολογικές 

λειτουργίες, τις επιθυμίες, τα συναισθήματα και τα πάθη. Ειδικά τα πάθη 

μπορούν να μετέχουν ως ένα βαθμό στον λόγο και είναι δεκτικά 

διαμόρφωσης από αυτόν. 
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O Λόγος τείνει να εξορθολογήσει το άλογον και να του επιβάλει κάποιο 

μέτρο. Οι ορμές κι οι επιθυμίες πρέπει να χαλιναγωγούνται,. Ουσία των 

ηθικών πράξεων και αρετών είναι η μεσότητα. Τόσο η έλλειψη όσο και η 

υπερβολή αποτελούν κακίες και πρέπει ν’ αποφεύγονται. 

Η υπεροχή του Λόγου θεμελιώνεται στην αριστοτελική «ψυχολογία», που 

αποτελεί το υπόβαθρο της ηθικής θεωρίας. Η ψυχή διακρίνεται, κατά τον 

Αριστοτέλη σε τρία επίπεδα: στο θρεπτικό στο οποίο μετέχουν φυτά και 

ζώα, στο αισθητικό που υπάρχει  στον άνθρωπο και στα άλλα ζώα και 

στο νοητικό που αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό μόνο του ανθρώπου. 

Για να γίνει κανείς ηθικός, δεν είναι αρκετή η γνώση του μέτρου και της 

αρετής, που προσδιορίζονται από το λόγο, αλλά απαιτείται η βούληση 

και το έθος, δηλαδή η συνήθεια, ενώ για να γίνουν οι αρετές συνήθεια 

απαιτείται προσπάθεια και άσκηση. O Αριστοτέλης συμφωνεί με τη 

γενική ελληνική αντίληψη που την εκφράζει ο Ησίοδος, ότι «τής αρετής 

ίδρωτα θεοί προπάροιθεν έθηκαν αθάνατοι», μπροστά στην αρετή οι 

αθάνατοι θεοί βάλανε τον ιδρώτα (Έργα και Ήμεραι 289-290). 

Ο λόγος απαιτεί τo μέτρο και τη μεσότητα για να δοθεί στη ζωή του 

ανθρώπου συμμετρία και αρμονία, αλλά κυρίως για να εξασφαλίσει ο 

άνθρωπος την ευτυχία, που είναι ο τελικός στόχος και το «ου ένεκα» 

όλων των ανθρώπινων ενεργειών. 

H Ηθική του Αριστοτέλη είναι ορθολογιστική αλλά και ευδαιμονιστική. H 

ηθική αρετή χαρίζει ευτυχία, γιατί εξασφαλίζει στον άνθρωπο ευρυθμία, 

ψυχική ελευθερία και ισορροπία. 

Ο Αριστοτέλης εκτός από τις ηθικές αναφέρεται και στις διανοητικές 

αρετές, δηλαδή στη Σοφία, τη Φρόνηση, τη Σύνεση κ.λ.π. H Σοφία έχει 

σχέση με την καλλιέργεια των τεχνών, του νου και της επιστήμης, ενώ η 

Φρόνηση έχει σχέση με την ορθή ρύθμιση πρακτικών προβλημάτων της 

ζωής, βρίσκεται στην υπηρεσία του ευ ζειν. H Φρόνηση συνδέεται με το 

πρακτικά ωφέλιμο και την απόκτηση του. H Φρόνηση δεν εξυπηρετεί 

μόνο ατομικά συμφέροντα αλλά και συμφέροντα του συνόλου, της 

πολιτείας. Ακόμα και όσοι ασχολούνται με την οικονομία ή την πολιτική 

χρειάζονται την αρετή της Φρόνησης. Η Σύνεση συνδέεται με την κριτική 

ικανότητα για πρακτικές λύσεις. 

Αντίθετα με τις Ηθικές, στις διανοητικές Αρετές δεν υπάρχει μέτρο, όσο 

πιο πολύ καλλιεργούνται, τόσο καλύτερα. O Αριστοτέλης τοποθετεί τις 

Διανοητικές πάνω από τις Ηθικές Αρετές, επειδή χαρίζουν μεγαλύτερη 

Ευτυχία. H Ευτυχία υπάρχει κυρίως στη Σοφία, γιατί ο νους αποτελεί την 

ουσία του ανθρώπου. 
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Όσο αφορά τη Θρησκεία, σ’ αυτή ο Αριστοτέλης δεν δίνει αυτοτελή αξία.   

Ευσεβής και αγαπητός στους Θεούς είναι αυτός που καλλιεργεί τον νου, 

όχι αυτός που ασχολείται με προσευχές, θυσίες και θρησκευτικές τελετές. 

Άλλωστε, ο άνθρωπος συγγενεύει με τους Θεούς, επειδή έχει νου. Είναι 

πάντως αξιοσημείωτο ότι ο Αριστοτέλης στον κατάλογο των Αρετών δεν 

συμπεριλαμβάνει την ευσέβεια. 

Ο Αριστοτέλης αναφέρεται στην Ευδαιμονία, καθώς από αυτήν εξαρτάται 

και σε αυτήν στοχεύει η ηθική δραστηριότητα αλλά και επειδή 

προσφέρεται ως έπαθλο, σε αυτούς που θα προσπαθήσουν να την 

κατακτήσουν. Μια κεντρική έννοια της Αριστοτελικής Ηθικής είναι η 

μεσότητα, εμπνευσμένη ίσως από τη διδασκαλία των Πυθαγορείων αλλά 

και από την Ιπποκράτεια Ιατρική. Εκεί εξετάζεται η υγεία και η νόσος, σε 

σχέση με την έλλειψη και την υπερβολή, ενώ ως ίαση νοείται η 

αποκατάσταση της ισορροπίας. 

Σύμφωνα με αυτή την άποψη, ο Αριστοτέλης έφτασε στην ιδέα του 

ηθικού ξεκινώντας από κανόνες υγιεινής, που συνιστούσαν την τήρηση 

του μέτρου και την αποφυγή των υπερβολών: π.χ. τόσο οι υπερβολικές 

όσο και οι λίγες ασκήσεις φθείρουν τη σωματική δύναμη, τόσο η 

κατανάλωση μεγάλων όσο και μικρών ποσοτήτων  ποτών και τροφών 

καταστρέφουν την υγεία.   

Αντίθετα, οι κανονικές ασκήσεις και ποσότητες ποτών και τροφών 

ισχυροποιούν την υγεία. To ίδιο συμβαίνει και με τη Σωφροσύνη, την 

Ανδρεία και τις άλλες Αρετές. Εκείνος δηλ. που δεν προσπαθεί να 

αντιμετωπίσει καμιά δυσκολία, γίνεται δειλός, ενώ αυτός που είναι 

ασυλλόγιστος σε όλα γίνεται παράτολμος• το ίδιο κι εκείνος που 

παραδίδεται στις ηδονές γίνεται ακόλαστος, ενώ αυτός που τις 

αποφεύγει όλες σχεδόν αναίσθητος. Η Σωφροσύνη και η Ανδρεία 

καταστρέφονται τόσο από την υπερβολή όσο και την έλλειψη, ενώ 

σώζονται από την τήρηση του μέτρου». 

Κριτήριο για το στόχο της μεσότητας είναι ο ορθός λόγος, που ορίζει ποιο 

είναι το καλό για την κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Επίσης, δεύτερο 

κριτήριο της μεσότητας είναι το κοινωνικό πρότυπο του φρόνιμου ή 

σπουδαίου. 

Προκειμένου να διαμορφώσουμε με ακρίβεια την έννοια της 

Αριστοτελικής Ηθικής πρέπει να εξετάσουμε την κάθε αρετή ξεχωριστά. 

Αυτό, όμως, αποτελεί ένα μεγάλο θέμα το οποίο δε χωράει στην 

παρούσα παρουσίαση.   
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Οι βασικές Αρετές κατά τον  Αριστοτέλη είναι η Φρόνηση, η Σοφία, η 

Ανδρεία, η Σωφροσύνη, η Δικαιοσύνη. 

Μέσα από τις Αρετές γίνεται η φανερή η σημασία του Λόγου, ως 

κατευθυντήριας δύναμης της ηθικής δραστηριότητας. Κατά τον 

Αριστοτέλη οι Αρετές δεν αποκτώνται, όπως πίστευε ο Σωκράτης, με 

γνωσιολογική κατανόηση, αλλά εμπεδώνονται με την άσκηση και 

υπάγονται στο πεδίο της εφαρμογής μιας ηθικής πράξης. 

Επίσης, σε αντίθεση με το «Σωκρατικό παράδοξο», η Αρετή είναι 

τελεολογική, αφού οι πράξεις δεν επιλέγονται με κριτήριο την ορθότητά 

του,  αλλά επειδή μας μεταφέρουν εγγύτερα στο αγαθό. Με άλλα λόγια, 

προβάλλεται η αντίθετη προς την Σωκρατική θεωρία άποψη, πως ενώ ο 

άνθρωπος γνωρίζει τι πρέπει να πράξει, δεν έχει την δύναμη να το 

πράξει. 

Το αγαθό ορίζεται ως αυταξία, αφού επιλέγεται για αυτό το ίδιο και όχι 

χάριν κάποιου άλλου σκοπού. 

Τέλος, στο αρχαιότατο ερώτημα για το διδακτό της Αρετής, Αριστοτέλης 

απαντά πως οι Αρετές δεν είναι στον άνθρωπο ούτε φύσει ούτε παρά 

φύση, αλλά υπάρχει αρχικά μέσα μας η ικανότητα να τις αποκτήσουμε 

και αυτή η ικανότητα πρέπει να αναπτυχθεί με τον εθισμό. Επομένως, 

δεν καταδικάζονται οι εγγενείς τάσεις, αλλά αποκτούν θετικό η αρνητικό 

πρόσημο ανάλογα με την χρήση τους. Έτσι, ο Αριστοτέλης υιοθετεί μια 

συνδυαστική γνώμη, καθώς θεωρεί ότι η Αρετή είναι αποτέλεσμα του 

συγκερασμού φύσεως και διδαχής, με την έννοια ότι η φύση προσφέρει 

τη δυνατότητα και η διδαχή επιτυγχάνει την αρετή. 

Ο Αριστοτέλης στο περίφημο βιβλίο του με τίτλο «Ηθικά Νικομάχεια», 

γραμμένο τάχα για τον γιο του τον Νικόμαχο αλλά και για όλον τον μέχρι 

σήμερα κόσμο, ανέφερε ότι: «Η ηθική εξ έθους περιγίγνεται» δηλαδή: η 

ηθική έχει τις ρίζες της στις συνήθειες. 

Η Αριστοτελική Ηθική στην πορεία των αιώνων διείσδυσε σε όλες τις 

πολιτισμένες κοινωνίες και έλαβε μέρος σε μια ώσμωση με διάφορες 

προϋπάρχουσες αλλά και μεταγενέστερες κοινωνικο-θρησκευτικές 

αντιλήψεις. Σ’ ένα συναρπαστικό βιβλίο, του Βιετναμέζου Βουδιστή Trinh 

Xuan Thuan που έγινε αστροφυσικός, με τον Γάλλο βιολόγο-γενετιστή 

Matthieu Ricard που έγινε Βουδιστής, με τίτλο: «Η Επιστήμη Συναντά την 

Εσωτερική Γνώση» αναφέρεται ότι …..οι μεγάλες πνευματικές 

παραδόσεις –δογματικές ή βιωματικές- πρόσφεραν εκτός από 
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μεταφυσικές αντιλήψεις και κανόνες ηθικής, που αποτελούν σημεία 

αναφοράς, άλλοτε για να οδηγήσουν προς τη φώτιση και άλλοτε για να 

καταπιέσουν….. .  Είναι αναμφισβήτητο Αδ Αδ μου, ότι ως Ηθική 

θεωρείται και κάθε θρησκευτική διδασκαλία και κάθε ιδεολογία, η οποία 

καθορίζει δογματικά τί είναι καλό και τί κακό, τί επιτρέπεται και τί 

απαγορεύεται, τί είναι θεμιτό και τί ανεπίτρεπτο. Δεν πρέπει να ξεχνούμε 

ότι στην πραγματικά υπέροχη Χριστιανική διδασκαλία, ως υπέρτατος 

νόμος της ζωής και ως θεμέλιο της Ηθικής θεωρείται η Αγάπη, από όπου 

εκπορεύεται και η τεκτ αρχή της Αλληλεγγύης και της Φιλανθρωπίας 

προς κάθε άνθρωπο. 

Άλλοτε πάλι είναι το σύστημα κανόνων συμπεριφοράς, που χαρακτηρίζει 

μια εποχή ή μια κοινωνική ομάδα. Είναι, ακόμη, το σύνολο των αρχών 

και των αξιών, που έχει διαμορφώσει και τηρεί ένα άτομο στην 

καθημερινή του ζωή. Είναι η καλή συμπεριφορά, η ενάρετη διαγωγή, η 

χρηστοήθεια, η ποιότητα του χαρακτήρα, το ποιόν του ανθρώπου, με 

βάσει τα κίνητρα, τις πράξεις και τις πεποιθήσεις του. 

Η Ηθική αποτελεί μια από τις διαστάσεις του πνευματικού βίου, οι άλλες 

δυο είναι η θεωρητική και η αισθητική. Η Ηθική αναφέρεται στο πράττειν 

και ως διάσταση του «ανθρώπινου» διαχωρίζεται από τις δυο άλλες. 

Όμως, μέσα στο μυαλό του σκεπτόμενου ανθρώπου κάθε πνευματική 

λειτουργία (και η θεωρητική και η αισθητική) έχει τη ρίζα της στην Ηθική. 

Και ο άνθρωπος ποτέ δεν αποβάλλει την ηθική ευθύνη, και ιδιαίτερα όταν 

στόχος του είναι η αλήθεια, το μόνο που πρέπει να τον ενδιαφέρει είναι η 

ηθική. Και όταν ορισμός και πεπρωμένο του είναι η δίψα της Ελευθερίας 

και ο πόθος της τελειοποίησης, όπως συμβαίνει στους συνειδητούς 

τέκτονες, το μόνο που πρέπει να τον ενδιαφέρει πάλι είναι η ηθική, η 

οποία θα μπορούσαμε άνετα να πούμε, όπως δέχεται και ο Αριστοτέλης 

ότι είναι η γενεσιουργός μήτρα από την οποία προκύπτουν οι Αρετές. 

Εξάλλου, ένας άνθρωπος μπορεί να χαρακτηρίζεται ως  θεράπων της 

Ηθικής όχι όταν δεν πράττει το κακό, αλλά όταν πράττει το καλό. 

Αν εμείς οι Τέκτονες θέλουμε να αναζητήσουμε την Ηθική, δηλαδή τις   

ηθικές αξίες,   συστηματικά πρέπει να καταφύγουμε στις βασικές αρχές   

της γνώσης, που είναι η Επιστήμη και η Σοφία, δεδομένου ότι αυτές 

αποτελούν ξεχωριστές μεθοδολογίες και ότι σίγουρα η Επιστήμη δεν 

γεννά τη Σοφία, χωρίς όμως να μπορούμε να υποστηρίξουμε και το 

αντίθετο. Η Επιστήμη φαίνεται εκ των πραγμάτων ότι αδυνατεί να 

υπεισέλθει μόνη της στο ερώτημα περί ηθικών αξιών, όπως αναφέρει ο 
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νομπελίστας φυσικός Richard Feynman στο βιβλίο του, με τίτλο: «Το 

Νόημα Των Πραγμάτων». 

Βέβαια, ο Αδελφός Ιωάννης Λαδάς σε ομιλία του κατά το 1932 αναφέρει 

ότι υπάρχει και η επιστημονική προσέγγιση της Ηθικής, κατά την οποία 

τα συστήματα Ηθικής διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: (α) σε αυτά που 

στηρίζονται στην ψυχολογία, (β) σε αυτά που έχουν ως βάση τη βιολογία  

και (γ) σε αυτά που θέτουν ως θεμέλιο την κοινωνική αλληλεγγύη.    

Προσωπικά, δεν νομίζω ότι αυτή η κατάταξη είναι αμιγώς επιστημονική, 

αλλά εμπεριέχει και στοιχεία Φιλοσοφίας, όπως και πολλές άλλες μικτές 

επιστημονικο – φιλοσοφικές  προσεγγίσεις. 

Αντίθετα, η μεγάλη πηγή γνώσης της Ηθικής είναι η Σοφία, με την έννοια 

της Φιλοσοφίας, στα πλαίσια της οποίας εντάσσονται και οι θρησκείες.   

Και αυτό γιατί η μεν ελεύθερη Φιλοσοφία αναζητεί  μέσω της διανόησης 

ποικίλες ηθικές αξίες, οι δε Θρησκείες θέτουν διδασκαλία τους ηθικές 

αξίες και ερμηνεύουν, έστω κατά το δοκούν, το νόημα της ζωής. Βέβαια, 

θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί ότι ένας Τέκτονας, ο οποίος διαθέτει 

μεγάλα πνευματικά χαρίσματα, είναι σε θέση  να αναζητήσει μόνος του, 

χωρίς την παρέμβαση τρίτων, τις κατ’ αυτόν πρέπουσες ηθικές αξίες, το 

νόημα της ζωής ακόμη και τον Θεό του, όπως περίπου  θα διατεινόταν ο 

Θεόφιλος Καϊρης. …..Γιατί όχι ; ….. Εξάλλου ο Αδ Κώστας Καμπάς, 

στο κομψό του πόνημα με τίτλο: «Μπορεί κάποιος να πηδήξει πάνω από 

τον ίσκιο του ;» γράφει ότι …..ο μεγάλος και αξεπέραστος γερο-παππούς 

του ο Ηράκλειτος έλεγε ότι ο Θεός του καθενός είναι το ήθος του ….. . 

Εξάλλου, για κάθε άνθρωπο ίσως να ισχύει αυτό που έγραψε ο Νίκος 

Καζαντζάκης στην « Ασκητική » του, ότι …..ουσία της Ηθικής μας δεν 

είναι η σωτηρία του ανθρώπου, αλλά ( η Ηθική) αλλάζει μέσα στον καιρό 

και στον τόπο….. και πάλι ότι …..άθλιοι είμαστε εμείς οι άνθρωποι, 

άκαρδοι, μικροί, τιποτένιοι. Μα μέσα μας, μια ουσία ανώτερή μας 

σπρώχνει ανήλεα προς τα πάνω….. . 

Ο νομπελίστας Ιατρός Christian de Duve, στο βιβλίο του «Νόηση, Νόημα 

και Ύστατη Πραγματικότητα» καταπιάνεται και αυτός με την ηθική και 

αναφέρει ότι …..οι ηθικοί νόμοι δεν είναι απόλυτοι, φτιάχνονται από τους 

ανθρώπους για να ρυθμίζουν τις κοινωνίες, εξελίσσονται. Σήμερα, 

ειδικότερα, η ανθρωπότητα είναι αντιμέτωπη με μια στρατιά ηθικών 

προβλημάτων, που ήταν αδιανόητα μόλις προ ολίγου. Τα προβλήματα 

αυτά μπορούν να επιλυθούν μόνο συλλογικά και συναινετικά, όχι με 

αυταρχικές αποφάσεις φερόμενες να επιτάσσονται από τον Θεό ή 

επιβαλλόμενες από μια θεοποιημένη φύση. Είναι θεμιτό, σήμερα, να 



Σελίδα 7 από 19 

ακολουθεί κανείς για παράδειγμα τον Μωυσή, τον Χριστό, τον 

Κομφούκιο, τον Βούδα ή τον Μωάμεθ, υπό τον όρο ότι αυτή η πίστη δεν 

συνδέεται με αδιάλλακτο,  προσηλυτισμό και αυταρχικό δογματισμό. Η 

Ηθική έχει τους μεγάλους της διδασκάλους, όπως έχει και η Επιστήμη, η 

Λογοτεχνία, η Τέχνη και η Φιλοσοφία. Το να ακολουθήσει κανείς αυτούς 

τους διδασκάλους, σε καμία περίπτωση δεν είναι ταπεινωτικό….. . 

Ο νομπελίστας Christian de Duve υπήρξε Τέκτονας τα λόγια του είναι 

συμβατά με την Τεκτονική Φιλοσοφία. 

Στα Συντάγματα, μάλιστα, του Άντερσον αναφέρεται, ότι οι 

Ελευθεροτέκτονες  υποχρεούνται να τηρούν τους κανόνες της Ηθικής 

παράλληλα με της υπαγορεύσεις της θρησκείας τους, «…..ο Τέκτ  

υποχρεούται να υπακούει εις τον ηθικόν Νόμον…..». Ακόμη, και ο Αδ   

Σπύρος Κρητικός, σε ομιλία του κατά το 1933, αναλύει την τριλογία    

Ελευθερία, Ισότης, Αδελφότης και τη συνδέει με την ουσιαστική βάση της 

Ηθικής. 

Υπάρχουν διάφορα επίθετα, τα οποία μπορούν να προταχθούν και να 

χαρακτηρίσουν την Ηθική, όπως λ.χ. Θεολογική, Σωκρατική, Μεταφυσική 

(ή Πλατωνική), Ευδαιμονιστική (ή Αριστοτελική), Ηδονιστική (ή του 

Αρίστιππου του Κυρηναίου), Χριστιανική, Κοινωνική, Επαγγελματική, 

επικρατούσα, Αστική, Βικτωριανή, Καντιανή (ή του καθήκοντος), 

ωφελημαρχική (ή του Στιούαρτ Μιλλ), Εξελικτική, Ξεπερασμένη, 

Παραδοσιακή, Σύγχρονη, Ύποπτη, Επαναστατική, Αμφίβολη, 

Ανατρεπτική, και αυτή που μας αφορά άμεσα η Τεκτονική Ηθική. 

Εξάλλου, γνωρίζουμε ότι ο Τεκτονισμός αποτελεί σύστημα Ηθικής, με 

σκοπό την τελειοποίηση του τέκτονα και ο Λαφαγέτ είχε γράψει ότι ο 

Τεκτονισμός είναι εταιρεία της οποίας θεμελιώδης όρος είναι η διαρκής 

αφοσίωση στην Ηθική, την Αρετή και την Πρόοδο. Άρα ο Τεκτονισμός 

είναι απόλυτα συνδεδεμένος με την Αριστοτελική Ηθική. 

Προκειμένου για την τεκτονική έννοια της Ηθικής στο Τυπικό της Μύησης 

εις τον Βαθμό του Μαθητού, ο Α΄ Επ  αναφέρει : Ηθική είναι Επιστήμη 

βασιζομένη επι της ανθρωπίνης διανοήσεως. Είναι ο φυσικός, ο 

παγκόσμιος, ο αναλλοίωτος, ο διέπων πάντα τα λογικά και ελεύθερα 

όντα Νόμος. Είναι η επιστημονική απόδειξη της συνειδήσεως. Η 

θαυμασία δ’ αύτη επιστήμη διδάσκει τα καθήκοντα και την ητιολογημένην 

χρήσιν των δικαιωμάτων ημών και εισδύει εις τα ενδόμυχα συναισθήματα 

της καρδίας, ίνα εξασφαλίσει τον θρίαμβον του Λόγου και της Αρετής. 

-*- 
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Όπως αναφέρει ο Αδελφός Χρήστος Γκλαβόπουλος στο τεκτονικό του 

τεμάχιο με τίτλο: «Ο τεκτονισμός είναι πηγή και έρεισμα ηθικών αξιών;» 

κατά τη μύηση στο βαθμό του μαθητού ακούγονται λέξεις και εκφράσεις, 

σχετικές με την ηθική, όπως: 

• Ηθική είναι ο φυσικός, ο παγκόσμιος, ο αναλλοίωτος, ο διέπων πάντα

τα ελεύθερα όντα Νόμος… 

• Ηθική είναι η επιστημονική απόδειξη της συνείδησης…

• Η Ηθική διδάσκει τα καθήκοντα και την αιτιολογημένη χρήση των

δικαιωμάτων μας και εισδύει στα ενδόμυχα συναισθήματα της καρδιάς, 

για να εξασφαλίσει τον θρίαμβο του Λόγου και της Αρετής… 

• Συνερχόμαστε εδώ για να χαλιναγωγήσουμε τα πάθη μας, υψούμενοι

υπεράνω των συμφερόντων, τα οποία συνταράσσουν τον αμύητο 

κόσμο… 

• Εθίζουμε το πνεύμα μας για να συλλάβουμε τις υψηλές ιδέες της Δόξας,

της Αρετής και του Καθήκοντος. 

• Κανονίζοντες τα ήθη μας, δυνάμεθα να δώσουμε στην ψυχή μας την

ισορροπία, που αποτελεί τη Σοφία, δηλαδή την επιστήμη της ζωής. 

Με αυτά τα ωραία λόγια και όσα άλλα ακούγονται στις τεκτ Εργασίες 

είναι αυταπόδεικτο ότι το σύνολο της τεκτ Διδασκαλίας οδηγεί στην 

ηθική βελτίωση των Τεκτ:., που έτσι κι αλλιώς είναι και ο αντικειμενικός 

σκοπός του Τεκτ 

Με σαφή τρόπο η έννοια της Ηθικής καταγράφεται στο Τυπικό του 

Βαθμού του Μαθητού: Ηθική είναι Επιστήμη βασιζόμενη επί της 

ανθρώπινης διανοήσεως. Είναι ο φυσικός, ο παγκόσμιος, ο 

αναλλοίωτος, ο διέπων πάντα τα λογικά και ελεύθερα όντα Νόμος. Είναι 

η επιστημονική απόδειξη της συνειδήσεως. Η θαυμάσια δε αυτή 

επιστήμη διδάσκει τα καθήκοντα και την αιτιολογημένη χρήση των 

δικαιωμάτων ημών και εισδύει εις τα ενδόμυχα συναισθήματα της 

καρδίας ίνα εξασφαλίσει τον θρίαμβο του λόγου και της αρετής. 

Ο Τεκτονισμός είναι πηγή και έρεισμα ηθικών αξιών. Οι Τέκτονες 

προσερχόμεθα στον Τεκτονισμό ως ελεύθεροι και χρηστοήθεις. Η 

συμμετοχή μας μέσα σε ένα στεγασμένο περιβάλλον έχοντας αφήσει 

προ της θύρας του Ναού τα μέταλλα, βοηθάει ώστε να ανοίξουμε την 

ψυχή μας και να βιώσουμε μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον την 

ομορφιά της έλλειψης του φόβου. Το σημείο αυτό είναι και το κέντρο από 

το οποίο ξεκινά η πηγή των ηθικών αξιών. Όταν υπάρχει ανοιχτή ψυχή 

χωρίς φόβο για οτιδήποτε, αυτή μπορεί να πετάξει και να πλανηθεί σε 

επίπεδα άλλα, όπου μέσα από την ασφάλεια έχει την δυνατότητα να 
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αναγνωρίσει την ανάγκη και την ομορφιά της ανθρώπινης συνύπαρξης 

και συμβίωσης πέραν από τις δεσμεύσεις  του κόσμου των μετάλλων. 

Έχει τη δυνατότητα απερίσπαστα να στραφεί και να αισθανθεί το Φως. 

Οι συμβολισμοί σε όλα τα σημεία των εργαστηρίων μας θυμίζουν ότι 

αυτός είναι ο κοινός μας στόχος. 

Στην διδασκαλία του Μαθητού  Τέκτονα  αναφέρονται οι παρακάτω 

ερωτήσεις-απαντήσεις: 

• Ποιά είναι η βάση της ηθικής που διδάσκεται στον Τεκτονισμό; Η προς

τον πλησίον αγάπη. 

• Κάθε ηθική δεν έχει αυτή την βάση ; Ναι βεβαίως αλλά ο Τεκτ είναι η

καταλληλοτέρα μέθοδος για την διδασκαλία της. 

• Ποιά είναι η μέθοδος αυτή ; Η μέθοδος με αλληγορίες και σύμβολα.

• Επαρκεί Αδ μου η διάνοια για να διακρίνει το αληθές εκ του ψευδούς

και το καλόν εκ του κακού ; Ναι επαρκεί όταν αυτήν την διευθύνει υγιής 

ηθική. 

• Και που διδάσκεται η ηθική αυτή ; Ο Τεκτ διδάσκει ηθική αγνότατη

και καταλληλότατη προς μόρφωση ανδρών χρησίμων στον εαυτό τους 

και στην κοινωνία. 

• Τι σημαίνει ο ακατέργαστος λίθος ; Τον απαίδευτο και τον αγροίκο

άνθρωπο. 

• Τι σημαίνει ο κατειργασμένος λίθος ; Τον Τέκτονα ή τον πολιτισμένο

και ενάρετο άνθρωπο, προσέτι δε είναι το έμβλημα των ανθρωπίνων 

γνώσεων. 

• Τι σημαίνει ο διαβήτης, η στάθμη, ο κανών και ο γνώμων η σφύρα και η

σμίλη; Τα εργαλεία ταύτα που είναι αναγκαία προς ανέγερση οικοδομής 

στερεάς και διαρκούς, μου υπενθυμίζουν τους κανόνες οι οποίοι πρέπει 

να διέπουν την πορεία μου. 

• Ο γνώμων υπενθυμίζει την ευθύτητα.

• Ο διαβήτης το μέτρο.

• Η στάθμη και ο κανών τη δικαιοσύνη προς του ομοίους.

• Η σφύρα και η σμίλη τον νου και τον λόγο δια των οποίων ο άνθρωπος

προικίστηκε όπως καταστεί ικανός να διακρίνει το καλό από το κακό, το 

δίκαιο από το άδικο - να εκτελεί το πρώτο και να αποφεύγει το δεύτερο. 

• Τι παριστάνει ο οδοντωτός κόρυμβος; Μας θυμίζει την αδελφική

ενότητα και αγάπη που πρέπει να πρωτοστατούν εις τις μεταξύ των Τεκ:. 

σχέσεις και οι οποίες έπρεπε να υφίστανται μεταξύ των ανθρώπων 

παντός έθνους, γένους και χρώματος. Η Στ είναι η εικόνα του 

Σύμπαντος.  
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• Τι πράττουν οι Τέκτονες στην Στοά ; Πλέκουν στεφάνους στην Αρετή,

κατεργάζονται δεσμά στην κακία. 

• Γιατί ερχόμαστε ενταύθα; Για να κατανικούμε τα πάθη μας, να

καθυποτάσσουμε την θέλησή μας και να προοδεύουμε στον Τεκτ 

• Τι φέρνετε στην Στοά: Αγάπη και στοργή προς όλους τους Αδ

Εάν φεύγοντας από τις τεκτονικές εργασίες επανερχόμενοι στον κόσμο 

των μετάλλων, διατηρήσουμε τις σκέψεις και τα συναισθήματα που 

είχαμε κατά την διάρκεια των εργασιών μας, με μεγαλύτερη ευκολία θα 

μπορέσουμε να δούμε όλους τους συνανθρώπους μας σαν αδελφούς, 

μέσα από την βίωση της αγάπης που οφείλουμε να αισθανόμαστε για 

τους αδελφούς τέκτονες την ώρα των εργασιών. 

Εάν το συναίσθημα αυτό δεν έχει ακόμα εμφανιστεί και δεν το έχουμε 

βιώσει, τότε θα πρέπει να θυμηθούμε ξανά το τυπικό του μαθητή που 

ξεκάθαρα μας υπογραμμίζει το εξής: Συνερχόμεθα ενταύθα δια να 

χαλιναγωγήσουμε τα πάθη μας, υψούμενοι υπεράνω των συμφερόντων 

τα οποία συνταράσσουν τον αμύητο κόσμο. Συνερχόμεθα ίνα 

διδαχθώμεν την περιστολή των αντικοινωνικών τάσεών μας. 

Εργαζόμαστε απαύστως προς βελτίωση ημών αυτών εθίζοντες το 

πνεύμα μας προς σύλληψη των υψηλών ιδεών της δόξας της αρετής και 

του καθήκοντος. Μόνο έτσι, κανονίζοντες τα ήθη και τις κλίσεις μας 

μπορούμε να δώσουμε στην ψυχή μας την απαιτούμενη ισορροπία η 

οποία αποτελεί την Σοφία, δηλαδή την Επιστήμη της Ζωής. 

Η ομοιογένεια των θέσεων και της προσέγγισης σε θέματα Αγάπης, 

ειρηνικής συνύπαρξης και Ηθικής από όλους τους Αδ  είναι η απόδειξη 

ότι ο Τεκτονισμός όχι μόνο είναι πηγή και έρεισμα ηθικών αξιών αλλά και 

μια διαδικασία που αν ακολουθείται συνειδητά είναι βέβαιο ότι θα κάνει 

τον κόσμο μας ομορφότερο και θα μας δίνει χαρά να μετέχουμε σ'   

αυτόν. 

Η συνειδητή συμμετοχή μας στις εργασίες υπό την ομπρέλα των 

τεκτονικών συμβόλων και της κοινής μας θέλησης, σπρώχνει μακριά τον 

αντικοινωνικό άνθρωπο που όλοι μας έχουμε μέσα μας, και μας δείχνει 

ότι αξίζει να ανθίσουν αυτά που μας ενώνουν σαν ανθρώπους δηλ. η 

ηθική διαβίωση μέσα σε πνεύμα ελευθερίας σκέψης, λόγων και έργων. 

-*- 

Εάν τα ηθικά έργα δεν παρουσίαζαν από τεκτονική σκοπιά κάποιου 

είδους σπουδαιότητα, τότε οι Τέκτονες δε θα είχαμε υποχρέωση να τα 

επιδιώκουμε. Ωστόσο, παρατηρούμε ότι ο κεντρικός πυλώνας της 

Τεκτονικής Διδασκαλίας είναι ακριβώς αυτή η τεκτονική Ηθική. 
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-*- 

Κατά τον Αδελφό Άρη Πούρλη στο τεκτονικό του τεμάχιο με τίτλο: «Η 

τεκτονική σπουδαιότητα των ηθικών έργων» ο προβληματισμός της 

φιλοσοφίας, ήδη από τα χρόνια του Σωκράτη, γύρω από τον άνθρωπο 

και την κοινωνία του και όχι πια γύρω από τα φυσικά φαινόμενα και 

συγκεκριμένα η αναζήτηση των μέσων και των διόδων που θα 

οδηγούσαν τον άνθρωπο στην ευδαιμονία, επηρέασαν αποφασιστικά 

τόσο τη σκέψη όσο και την γραφίδα του Αριστοτέλη.  Από όσα 

γράφτηκαν στην αρχαιότητα για την Ηθική, ο Αριστοτέλης μας άφησε το 

πιο διεξοδικό έργο. Στα Ηθικά Νικομάχεια τα οποία ονομάστηκαν έτσι 

από τον γιό του Αριστοτέλη, τον Νικόμαχο, ο Αριστοτέλης πραγματεύεται 

στο ηθικό είναι στον άνθρωπο, το οποίο εκφράζεται με τις πράξεις του. 

Τα Ηθικά Νικομάχεια ξεκινούν με την παρατήρηση πως κάθε τέχνη και 

κάθε επιστημονική έρευνα όπως και κάθε πράξη και κάθε κατόπιν 

σκέψεως λαμβανόμενη απόφαση φαίνεται ότι αποβλέπει σε κάποιο 

αγαθό. 

Κάθε ηθικό έργο ως κατόρθωμα είναι μια νίκη. Αν θέλουμε να    

εγκαταλείψουμε την αλληγορία και να διατυπώσουμε την ίδια αλήθεια με 

τα ουδέτερα λόγια της επιστήμης μπορούμε να πούμε ότι κάθε ηθικό 

έργο είναι αγαθό του πνευματικού βίου επειδή μέσα από αυτό και δι’ 

αυτού πραγματώνεται μια αξία. Μια ηθική αξία. 

Ο πνευματικός βίος της ανθρωπότητας είναι μακρύς και σ’ αυτή την 

διαδρομή κάθε φορά έχει ένα ιδιαίτερο τόνο, μια ιδιαίτερη απόχρωση με 

την οποία αναγνωρίζεται. Το ίδιο συμβαίνει και με τον ηθικό βίο που 

παρουσιάζει χαρακτηριστικά γνωρίσματα ανάλογα με την εποχή, τους 

λαούς και τους πολιτισμούς που αντιπροσωπεύει. Επομένως τα ηθικά 

έργα δεν μπορούν να ιδωθούν σαν στατικές πρακτικές εγκλωβισμένες σε 

στερεότυπα αλλά σαν δυναμικές διαδικασίες που εξελίσσονται και 

προσαρμόζονται. 

Οι φυσικές ιδιότητες όπως οι αισθήσεις, υπάρχουν στην πλήρη τους 

μορφή – με την γέννηση ενός ατόμου- και λειτουργούν αυτόματα. Η 

ηθική αρετή που λαξεύει τον άνθρωπο στο αγαθό προσιδιάζει στις τέχνες 

και όχι στις αισθήσεις. Κανείς δε γεννιέται τεχνίτης, πρέπει να μοχθήσει, 

να κοπιάσει, να εξασκήσει την τέχνη που επέλεξε να υπηρετήσει για να 

φέρει και την ιδιότητα του συγκεκριμένου τεχνίτη. 

Πως όμως να εξασκήσει κάποιος μια τέχνη ή πώς να ασκηθεί κανείς 

στην ηθική αρετή, αφού στην αρχή τουλάχιστον της προσπάθειάς του 

δεν γνωρίζει τους κανόνες της τέχνης του ή ποιες πράξεις είναι ηθικές και 
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όχι αντίστοιχα.  Στην περίπτωση των τεχνών βασική προϋπόθεση είναι η 

ύπαρξη κάποιων ειδικών γνώσεων και ακολουθεί η πιστή εκτέλεσή τους. 

Οι ηθικές αρετές και πράξεις είναι κάτι διαφορετικό. Αν και η προσπάθεια  

για την κατάκτησή  τους είναι μοναχική πρέπει να είναι αποτέλεσμα 

συνειδητοποίησης, επιλογής και προτίμησης. Αναλυτικότερα, η 

διαδικασία εκτέλεσης μιας ηθικής πράξης ακολουθεί τέσσερα στάδια. 

Αρχικά το άτομο προσδιορίζει αναλύει και συγκρίνει όλες τις εναλλακτικές 

πράξεις που αφορούν την προκειμένη περίπτωση, στα πλαίσια πάντα 

των δυνατοτήτων του ( βούλευση ), στη συνέχεια προχωρεί στην επιλογή 

της καλύτερης των εναλλακτικών πράξεων (κρίση), έπειτα αποφασίζει ότι 

θα κάνει πράξη το αποτέλεσμα της κρίσης του (προαίρεση) και τέλος 

προχωρά στην εκτέλεση της συγκεκριμένης πράξης (πράξη). 

Αξίζει να προσέξουμε στο σημείο αυτό ότι το ηθικό έργο μπορεί να είναι 

αποτέλεσμα ενός προσωπικού αγώνα, η πορεία όμως της προσπάθειας 

χρειάζεται και ένα δάσκαλο-συνοδοιπόρο που μέσα στη Στοά είναι ο 

Διδάσκαλος και η Τεκτονική Διδασκαλία. 

Τα ηθικά έργα βαθμολογούνται με δύο τρόπους. Πρώτα κατά την 

γνησιότητά τους και δεύτερο κατά την σπουδαιότητά τους. Άλλο μέγεθος 

είναι η γνησιότητα και άλλο η σπουδαιότητα. Κριτήρια της γνησιότητας 

είναι η ειλικρίνεια στην επίγνωση του χρέους, η προθυμία και η συνέπεια 

υπακοής στο πρόσταγμά του και η δύναμη που υπερνικά τα εμπόδια για 

να το εκτελέσει. Μπορεί ένα ηθικό έργο να είναι αυθεντικό, γνήσιο αλλά, 

να έχει μικρή σπουδαιότητα και για τον ίδιο άνθρωπο που το έκανε και 

για τους άλλους. 

Για να βαθμολογήσουμε τη σπουδαιότητα ενός ηθικού έργου μας 

χρειάζεται πάντα μια αναφορά. Για να προσδιορίσουμε αν ένα ηθικό έργο 

είναι σπουδαιότερο από ένα άλλο αξιολογούμε κατά πόσο αυτό μας 

φέρνει πιο κοντά στον τελικό αποτέλεσμα που επιδιώκουμε.  Μας 

χρειάζεται λοιπόν για την ιεράρχηση των ηθικών έργων, ως σημείο 

αναφοράς ένα πρόγραμμα ζωής, ένας άξονας ζωής που να εκφράζει το 

τι επιδιώκουμε, το τι σκοπούς έχουμε θέσει στη ζωή μας. Και τότε η κάθε 

πράξη με την αναφορά της προς αυτό το σημείο και ανάλογα με τη θέση 

της απέναντι σ’ αυτό τον άξονα θα παίρνει αμέσως τον βαθμό της 

σπουδαιότητάς της. 

Όλο το πρόβλημα σε τελική ανάλυση βρίσκεται εδώ. Δηλαδή υπάρχει 

ένα σταθερό πρόγραμμα ζωής;  Υπάρχει ένας αμετακίνητος άξονας 

πάνω στον οποίο πορευόμαστε που να δείχνει καθαρά προς ένα ιδανικό 
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που να φωτίζει σαν φάρος ολόκληρο το σύστημα;  Αυτός ο φάρος του 

Αιώνιου Φωτός αναζητείται από τους Ελευθεροτέκτονες. 

Ο άξονας αυτός θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι είναι ο κορμός γύρω από 

τον οποίο υφίστανται κύκλοι δράσης. 

Ένας πρώτος κύκλος χαρακτηρίζεται από το ζευγάρι πρόσωπο-

πράγματα. Στα πράγματα βάζετε όλα τα άψυχα πράγματα φυσικά ή 

τεχνητά ακόμα και τα έμβια (ζώα ή φυτά) εφόσον τα αισθάνεστε  σαν 

άψυχα. 

Ένας άλλος κύκλος χαρακτηρίζεται από το ζευγάρι άνδρας-γυναίκα. Στην 

σχέση αυτή ο άλλος ανήκει στο αντίθετο φύλο. 

Ο τρίτος κύκλος διαγράφεται  από την σχέση εμείς-αυτοί. Εμείς που 

ανήκουμε σε μια ορισμένη επαγγελματική ή κοινωνική ομάδα. Εμείς που 

ανήκουμε στο ίδιο έθνος, στην ίδια πατρίδα, που μιλάμε την ίδια γλώσσα. 

Στην πλειοψηφία οι άνθρωποι αναπτύσσουν τη ζωή τους και την 

ολοκληρώνουν μέσα στους τρεις πρώτους κύκλους δράσης. Θα 

μπορούσαμε να συντάξουμε ένα κατάλογο των σκέψεών τους, των 

πράξεών τους, και ο κατάλογος αυτός να αποτελείται από τρία κεφάλαια. 

Κεφάλαιο πρώτο:  Πρόσωπο- πράγματα, Κεφάλαιο δεύτερο: Άνδρας -

Γυναίκα, Κεφάλαιο τρίτο:  Εμείς- αυτοί.  

Όμως σε πολλούς ανθρώπους δημιουργούνται ανησυχίες, συλλογισμοί, 

βλέψεις που δεν μπορούν να περιοριστούν μέσα στους τρείς 

προαναφερθέντες κύκλους δράσης.  Και τότε αρχίζει η έξοδος προς τους 

επόμενους κύκλους. Η έξοδος αρχίζει με την επίγνωση πως εγώ είμαι 

φορτισμένος με δυνάμεις και αντίστοιχες υποχρεώσεις για να κάνω 

πράξεις που θα ανακαινίσουν τον άνθρωπο και θα εξωραΐσουν την ψυχή 

του. Ο αμύητος συνήθως εισέρχεται στον Ελευθεροτεκτονισμό 

ευρισκόμενος στο τρίτο κύκλο και είναι ακριβώς αυτή η επίγνωση και 

ανησυχία που τον ωθεί προς αυτόν. 

Ο τέταρτος κύκλος διαγράφεται από την σχέση εγώ-οι άλλοι. Στο 

επίπεδο αυτό οι άνθρωποι αισθάνονται μια περίεργη ευθύνη έναντι των 

άλλων. Την ανωτερότητά τους τη δέχονται όχι με την οίηση και την 

φιλαρέσκεια του ανθρώπου που υπερηφανεύεται για τις ικανότητές του 

αλλά ως ένα βαρύ φορτίο υποχρεώσεων που μπορεί να αντισταθμιστεί 

με ένα ανάλογο μέγεθος θυσιών. Με τον τελευταίο κύκλο αρχίζει η 

άνοδος προς τα υψηλά υπαρξιακά επίπεδα τα οποία οδηγούν σε ένα 

πέμπτο κύκλο που θα χαρακτηριζόταν μεταφυσικός (ο άνθρωπος- τα 

μεγάλα προβλήματα του κόσμου). 
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Τα ηθικά έργα ιδωμένα κάθε φορά από διαφορετικό πρίσμα έχουν και 

ένα διαφορετικό αντίκρισμα. Σαν πρίσμα θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθούν ο καθένας από  τους πέντε κύκλους δράσης που 

προαναφέρθηκαν. Έχουμε γνωρίσει ένα σύστημα που στηρίζεται στην 

χρησιμοθηρία, στα ωφελιμιστικά ιδανικά. Ανήκει στον πρώτο κύκλο 

δράσης πρόσωπο-πράγματα.   

Η ιστορία της Ηθικής γνωρίζει και το διαφυλικό ιδανικό. Η σχέση άνδρας 

–γυναίκα είναι ένας άξονας που μπορεί να στηρίξει το ηθικό οικοδόμημα.

Μια άλλη θεμελίωσης της ηθικής ζωής έχει γίνει με κανόνες παρμένους 

από τον κύκλο δράσης εμείς -αυτοί. Από τον τέταρτο κύκλο έχουν 

υπαγορευτεί οι κανόνες της αριστοκρατικής Ηθικής. Υπάρχουν τέλος και 

ηθικοί κώδικες που παίρνουν τα μέτρα τους από τις σημασιολογήσεις και 

αξιολογήσεις  του πέμπτου κύκλου. 

Δεν είναι απαραίτητο να θεωρήσουμε τα επίπεδα αυτά χωρισμένα με 

στεγανά χωρίσματα. Μπορεί αξίες ενός ανωτέρου επιπέδου να φωτίζουν 

και να προσδιορίζουν πράξεις που να ανήκουν κατά τη φύση τους σ’ ένα 

κατώτερο κύκλο ζωής. Κι έτσι  ενώ φαίνεται μια πράξη να είναι απλώς 

χρησιμοθηρική μπορεί να αντανακλά φως από ανώτερα επίπεδα. Να 

κλείνει μέσα της αξιολογήσεις υψηλότερου βαθμού. 

Τελικά η Ηθική Αρετή είναι μια μεσότητα που ο καθορισμός της βασίζεται 

σε υποκειμενικά δεδομένα, την επιλέγει ελεύθερα ο άνθρωπος, αφού 

κανείς δεν πρόκειται να τη συναντήσει. Ομοίως, δεν ανευρίσκομεν το 

Αιώνιο Φως. Δυνάμεθα όμως να ίδωμεν τας ακτίνας αυτού. 

Η Ηθική στην ζωή του Τέκτονα είναι μια κατεξοχήν πνευματική εκδήλωση 

στην οποία είναι υποχρεωμένος να είναι ελεύθερος. Βέβαια, πραγματικά 

ελεύθερος άνθρωπος  δεν υφίσταται. Όμως σε πολύ λίγες στιγμές της 

ζωής του φτάνει στην ελευθερία κι αυτές οι στιγμές είναι εκείνες κατά τις 

οποίες καταξιώνεται ηθικά.  Ο ελεύθερος και χρηστοήθης Τέκτονας 

καταξιώνεται  με τα ηθικά του έργα κι ανυψώνεται. 

Εάν κάνουμε ένα παραλληλισμό του όρου Ηθική του Αριστοτέλη και των 

άλλων αρχαίων ελλήνων φιλοσόφων και του όρου ηθική του 

Ελευθεροτεκτονισμού θα διαπιστώσουμε ότι η περί Ηθικής αντίληψη του 

Ελευθεροτεκτονισμού δε διαφέρει από αυτή των παραπάνω  φιλοσόφων. 

Η τεκτονική σπουδαιότητα των ηθικών έργων είναι αυτονόητη σε τέτοιο 

βαθμό που η αντιμετάθεση των επιθετικών προσδιορισμών (τεκτονική 

–ηθικών) γεννάει την αυτονόητη ηθική σπουδαιότητα των τεκτονικών

έργων. 

-*- 
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Ο Αδελφός Κωνσταντίνος Λιώτσος στο τεκτονικό του τεμάχιο με τίτλο:   

« Ηθική και σκοπιμότητες. Τεκτονική προσέγγιση» γράφει ότι η ηθική, το 

ήθος, η χρηστοήθεια του τέκτονα είναι στενά συνδεδεμένη και αποτελεί 

απαραίτητο εφόδιο για τον τέκτονα στην αδιάκοπη προσπάθειά του να 

υπηρετήσει τους σκοπούς του Τεκτονισμού. Στην Εγκυκλοπαίδεια της 

Ελευθέρας Τεκτονικής του Νέστορος Λάσκαρι αναφέρεται: Ως 

φιλοσοφικός, προοδευτικός και φιλανθρωπικός ο Τεκτονισμός, 

αποσκοπεί την ηθική και πνευματική βελτίωση των μελών του διά της 

αυτογνωσίας, της έρευνας της Αληθείας, της Αλληλεγγύης και της 

εφαρμογής των αρχών της τεκτονικής ηθικής. Εργάζεται δε αδιαλείπτως 

υπέρ της προόδου και της ηθικής και πνευματικής ανορθώσεως της 

ανθρωπότητας διά της ειρηνικής και βαθμιαίας ανυψώσεως του Ατόμου. 

Σύμφωνα με την Τεκτονική προσέγγιση, όπως καταγράφεται στο τυπικό 

της μύησης στο βαθμό του Μαθ, ο Α΄ Επ αναφέρει: Ηθική είναι η 

επιστήμη βασιζόμενη επί της ανθρώπινης διανοήσεως. Είναι ο φυσικός, 

ο παγκόσμιος, ο αναλλοίωτος, ο διέπων πάντα τα λογικά και ελεύθερα 

όντα Νόμος. Είναι η επιστημονική απόδειξη της συνειδήσεως. Η 

θαυμασία δε αύτη Επιστήμη διδάσκει τα καθήκοντα και την 

αιτιολογημένην χρήσιν των δικαιωμάτων ημών και εισδύει εις τα 

ενδόμυχα συναισθήματα της καρδίας, ίνα εξασφαλίσει τον θρίαμβον του 

Λόγου και της Αρετής. 

Ο Αδ Γεώργιος Σώκος στην ομιλία του « Τι είναι ο Τεκτονισμός » 

αναφέρει πως οι βάσεις και οι πηγές του συστήματος της τεκτονικής 

διδασκαλίας υπήρξαν τα «Μυστήρια» και τα μετέπειτα «Κολλέγια», τα 

οποία οργάνωσαν και στα οποία δίδαξαν οι μεγάλοι Μύστες και 

Φιλόσοφοι της Αρχαιότητας, προκειμένου να επιτύχουν την ηθική και 

πνευματική ανάπτυξη των ανθρώπων. Ο ίδιος αναφέρει, πως ο 

Τεκτονισμός κατά τη χρονική εξέλιξή του απετέλεσε σύστημα ηθικής, με 

σκοπό την τελειοποίηση του ανθρώπου. 

Ο Λαφαγέτ επισημαίνει: ο Ελευθεροτεκτονισμός  είναι εταιρεία της 

οποίας ο οδηγός αστήρ είναι η προς τον πλησίον αγάπη και της οποίας 

θεμελιώδης όρος είναι η διαρκής αφοσίωσις προς την Ηθικήν, την 

Αρετήν και την Πρόοδον. 

Στο διάλογο σε Βαθμό Μαθητού στο Τυπικό, από τις καταγραφόμενες 

ερωτήσεις και απαντήσεις τις σχετικές με την έννοια της ηθικής, εξάγεται 

άμεσα πως: η Διάνοια επαρκεί να διακρίνει το αληθές εκ του ψευδούς και 

το καλόν εκ του κακού, όταν διευθύνει αυτήν ηθική υγιής, την οποία ο 

Τεκτονισμός διδάσκει ως ηθική αγνοτάτη και καταλληλοτάτη προς 
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διαμόρφωση ανδρών χρησίμων εις εαυτούς και ες την κοινωνία. Η βάση 

της διδασκομένης στον Τεκτονισμό Ηθικής είναι η προς τον πλησίον 

αγάπη. Αν και κάθε ηθική έχει αυτή τη βάση, ο Τεκτονισμός είναι η 

καταλληλότερη προς προσέγγιση αυτής μέθοδος διότι η διδασκαλία περί 

ηθικής γίνεται:  δι’ αλληγοριών και συμβόλων. 

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο μακαριστός Αδελφός Σπύρος Κρητικός 

στην ομιλία του « Ο Τεκτονισμός ως σύστημα Ηθικής »: «η έννοια του 

καλού και κατά συνέπειαν, η αντίληψις της ηθικής, είναι λίαν μεταβληταί 

εις τον χρόνον και το διάστημα, η δε σχετικότης των εννοιών τούτων 

τοιαύτη είναι, ώστε θα ηδύναντο να ληφθώσιν ως πρότυπα της 

σχετικότητος». 

Η έννοια της Ηθικής λοιπόν, όπως παρατηρεί ο αδελφός Σπύρος 

Κρητικός:  «είναι μία ζώσα πραγματικότητα και ως τοιαύτη εξελίσσεται 

και διαπλάσσεται». Και συνεχίζει: «Όταν λέγομεν ηθική εννοούμεν την 

ηθικήν συνείδησιν της σημερινής εποχής και της καθ΄ ημάς κοινωνίας». 

Και μάλιστα η ηθική συνείδηση της εποχής αποτελείται από διακριτές 

κατηγορίες συνείδησης όπως η οικογενειακή, η ανθρωπιστική, η 

επαγγελματική. 

Τίθεται, λοιπόν, ένα βασικό ερώτημα: δύναται και με ποιο τρόπο ο 

Τεκτονισμός να επηρεάσει και σε ποιο βαθμό να διαμορφώσει τις 

σκοπιμότητες που επηρεάζουν και καθορίζουν την τρέχουσα ηθική; 

Ακολουθεί προσπάθεια Τεκτ:. προσέγγισης του ερωτήματος: 

Στον Τεκτονισμό αναφερόμαστε πολλές φορές σε σκοπιμότητες και 

σκόπιμες ενέργειες προκειμένου να επιτύχουμε κάτι. π.χ. 

χρησιμοποιούμε σκοπίμως σύμβολα και αλληγορίες στα τυπικά μας 

προκειμένου να εξάγουμε τα απαραίτητα ηθικά συμπεράσματα για να 

προσεγγίσουμε τους σκοπούς του Τεκτονισμού. Σύμφωνα με την 

Εγκυκλοπαίδεια της Ελευθέρας Τεκτονικής του Νέστορος Λάσκαρι:  ο 

Τεκτονισμός έχει ως κύριο σκοπό την έρευνα της αληθείας, την μελέτη 

της Ηθικής και επικράτηση αυτής εις όλον τον κόσμο, την αρμονική 

διαρρύθμιση των κοινωνικών σχέσεων, την ηθική τελειοποίηση εκάστου 

ανθρώπου και τοιουτοτρόπως όλης της ανθρωπότητας, την άσκηση της 

αρετής και την αλληλεγγύη. Όλη αυτήν την εργασία συμβολικώς παριστά 

ως ανοικοδόμηση του ναού της Αρετής. 

Οι ιεροί σκοποί του Τεκτονισμού, στην εκπλήρωση των οποίων 

απευθύνονται οι επί μέρους ενέργειες και προσπάθειες του κάθε τέκτονα 

κατά τη διάρκεια της ζωής του, είναι η αυτοκαλλιέργεια κατά την 

αναζήτηση της Αλήθειας. Σύμφωνα με τον Αδ Γεώργιο Σώκο, ο Τεκτ   



Σελίδα 17 από 19 

αποτελεί σύστημα ηθικής με σκοπό την τελειοποίηση του Τέκτονα. Ο 

κάθε συνειδητοποιημένος Αδελφός  προσέρχεται με τους αδελφούς του 

εις το ιερόν της σκέψεως και αναζητά το Φως κατερχόμενος εις το βάθος 

της συνειδήσεως, και ιδίως εναρμονίζοντας τον εαυτό του προς τον 

παγκόσμιο ρυθμό, με στόχο και σκοπό της οικοδόμηση εντός του Ναού 

της Αρετής. 

Στην αέναη και κοπιώδη αυτή προσπάθειά του χρησιμοποιεί μεταξύ 

άλλων και τα ηθικά διδάγματα, τις ηθικές αρχές, που αποτελούν την 

βάση της όλης Τεκτονικής διδασκαλίας, προσπαθεί να προσεγγίσει,  να 

καταλάβει και να εφαρμόσει στην καθημερινότητα του  την τριλογία των 

θεμελιωδών για τον Τεκτονισμό εννοιών πού βρίσκονται  χαραγμένες 

μέσα στους ναούς μας: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΙΣΟΤΗΣ, ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ. 

-*- 

Κατά τον Αδελφό Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, στο τεκτονικό του τεμάχιο 

με τίτλο: Ηθική και Δίκαιο, ως Αρχές της Κοινωνίας και του Τεκτονισμού 

ιδιαιτέρως », οι έννοιες της Ηθικής και του Δικαίου αποτελούσαν 

εφαλτήριο για την προσέγγιση του ανθρώπου ως κοινωνού και ως 

μέλους της φύσης. 

Ενάντια στο σχετικισμό των σοφιστών ο Σωκράτης, ο οποίος σχετίζει τη 

γνώση με την Αρετή, είναι ο θεμελιωτής του δόγματος της απόλυτης 

Ηθικής, βασισμένη στην έννοια της ευτυχίας και ο οποίος συσχετίζει την 

αρετή με τη γνώση. 

Ο Αριστοτέλης υιοθετεί στα Ηθικά Νικομάχεια μια περιεκτική αντίληψη ως 

προς το Δίκαιο, που αποτελεί την τήρηση των νόμων και της ισότητας, 

μέσα από την οποία προάγεται η ευημερία της πολιτείας και των μερών 

της. 

Η Δικαιοσύνη είναι η πρώτη των Αρετών, γιατί είναι μια Αρετή που 

αφορά τις σχέσεις μας με τους άλλους. Ως Αρετή αποτελεί και αυτή το 

μέσο μεταξύ των δυο άκρων, σύμφωνα με τη θεωρία της μεσότητας του 

ιδίου για την αποφυγή των εκατέρωθεν υπερβολών. 

Η θεωρία της μεσότητας των Αρετών και ιδίως της Δικαιοσύνης 

προσεγγίζει την τεκτονική θεώρηση, που αποσκοπεί στη χαλιναγώγηση 

των παθών, καθώς τα πάθη κατά τον Αριστοτέλη είναι οι αιτίες που 

οδηγούν τους ανθρώπους να διαφοροποιούνται κατά την κρίση τους. 

Μεταξύ των άλλων ο Αριστοτέλης υποδιαιρεί το Δίκαιο σε φυσικό και 

νομικό. Φυσικό είναι εκείνο που διαθέτει παντού την ίδια δύναμη και δεν 

εξαρτάται από τις γνώμες των ανθρώπων, ενώ νομικό είναι εκείνο που 

λαμβάνει αξία το περιεχόμενό του μόλις θεσπιστεί. 
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Ιδιαίτερα σημαντική για την διαμόρφωση της Ηθικής υπήρξε η συμβολή 

του Καντ, όπως αναπτύσσεται στην “Κριτική του πρακτικού λόγου”. Κατά 

τον Καντ, ο άνθρωπος είναι φορέας του λόγου, από τον οποίο εκπηγάζει 

ο ηθικός νόμος. Έκφραση του ηθικού νόμου αποτελεί η κατηγορική 

προσταγή, η οποία θεωρεί ως ηθικές πράξεις μόνο εκείνες που 

επιτάσσονται από το ηθικό χρέος. 

Η Ηθική διακρίνεται στην κοινωνική ηθική και στην ηθική αυτονομία. Η 

πρώτη περιλαμβάνει το σύνολο των αντιλήψεων περί αγαθού και κακού 

που επικρατούν σε μία κοινωνία. Θα ασχοληθούμε με τη δεύτερη καθώς 

σκοπός που Ελευθεροτεκτονισμού είναι η βελτίωση της Ηθικής σε 

ατομικό επίπεδο. Βεβαίως η ηθική βελτίωση των ατόμων έχει ως 

αποτέλεσμα τη βελτίωση του συνόλου της κοινωνίας. 

Έχει υποστηριχθεί από πολλούς ότι κάθε άτομο είναι ελεύθερο να 

διαμορφώσει το δικό του ηθικό σύστημα. Όμως η σύνδεση της ηθικής 

αυτονομίας με το σχετικισμό δεν είναι ορθή. Η αυτονομία αποτελεί 

έκφανση της Ελευθερίας. Ελευθερία δε σημαίνει ούτε αυθαιρεσία στον 

τρόπο συμπεριφοράς ούτε προαιρετικότητα του ηθικά ορθού. 

Οι έννοιες του Δικαίου και της Ηθικής συναντιούνται, συγκόπτονται αλλά 

δεν ταυτίζονται. 

Η Ηθική όπως και το Δίκαιο οικοδομούνται σε μια σταθερή Αιακό 

παράδοση, πρέπει αναπόφευκτα να συμπληρώνονται και να 

αναπτύσσονται κατά τρόπο που να λαμβάνουν υπ’ όψιν τους τις 

χωροχρονικές εξελίξεις. 

Η επιλογή του ορθού σύμφωνα με τους κανόνες της Ηθικής δεν είναι 

εύκολη, ιδίως σήμερα, καθώς πέραν από τη συνεχή βούληση του 

δρώντος προσώπου απαιτείται μια ιεράρχηση αξιών ώστε να 

αντιμετωπίζεται επιτυχώς το συχνό φαινόμενο της σύγκρουσης ηθικών 

κανόνων, ή σύγκρουσης κανόνων δικαίου. 

Ο Ελευθεροτεκτονισμός προσδιορίζει την Ηθική ακολουθώντας 

φιλοσοφική προσέγγιση, ιδιαίτερα όπως αυτή διαμορφώθηκε από το 

Σωκράτη, τον Πλάτωνα και κυρίως τον Αριστοτέλη. 

Πράγματι στο τυπικό μυήσεως εις Βαθμό Μαθητού, δια στόματος 

Α’ Επόπτη:  « η Ηθική ορίζεται ως η επιστήμη η βασιζομένη επί της 

ανθρώπινης διανοήσεως ». 

Μεταξύ των άλλων, αναφέρεται, ως: ο φυσικός, ο παγκόσμιος, ο 

αναλλοίωτος, ο διέπων πάντα τα λογικά και ελεύθερα όντα Νόμος και η 

ζωντανή απόδειξις της συνειδήσεως, η οποία κατατείνει στη γνώση των 

καθηκόντων, την αιτιολογημένη χρήση των δικαιωμάτων και στην 
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επικράτηση της αρετής. Η αρετή είναι η εκπλήρωση των καθηκόντων 

στην κοινωνία, όπως ορίζεται στο Νόμο. 

Ο Δόκιμος διδάσκεται κατά τη μύησή του ότι η πορεία επί της ατραπού 

της αρετής μόνο εύκολη δεν θα είναι καθώς θα συναντήσει εμπόδια. 

Η βάση της διδασκόμενης Ηθικής στον Τεκτονισμό είναι η προς τον 

πλησίον Αγάπη. 

Για την ανοικοδόμηση του εσωτερικού ναού της αρετής αναγκαία είναι 

σωρευτικά η Σοφία, η Ισχύς και το Κάλλος, όπως προκύπτει και από το 

άνοιγμα των Εργασιών. Εάν εκλείψει ένα από τα τρία στοιχεία η Ηθική 

βελτίωση καθίσταται αδύνατη, καθώς οι Στήλες της Σοφίας, της Ισχύος 

και του Κάλλους υποστηρίζουν το Ναό της Σκέψης. 

Ο Άντονι Άσλι Κούπερ, 3ος Κόμης του Σάφτσμπερι συνέδεσε την Ηθική 

με το Κάλλος. Η Ηθική έχει θεμέλια στην ανθρώπινη φύση, θεμέλια που 

προηγούνται όχι μόνο της πολιτείας αλλά και της θρησκευτικής πίστης. 

Αποκτώντας την Ηθική καθίσταμαι ίσος έναντι των άλλων, γίνομαι 

αδελφός αυτών αναπτύσσοντας σχέσεις αλληλοβοήθειας και 

αλληλεγγύης και αποκτώ την ελευθερία, αφού έχω χαλιναγωγήσει τα 

πάθη μου. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο η ηθική καθίσταται προϋπόθεση για την Ισότητα, 

την Αδελφότητα και την Ελευθερία. 

Με όλα αυτά που είπαμε αντιλαμβανόμαστε ότι η τεκτονική Ηθική είναι 

απόλυτα συμβατή με την Αριστοτελική Ηθική. Τούτο σημαίνει ότι  εμείς οι 

Τέκτονες, αν ζούσαμε τότε, θα μπορούσαμε να είμαστε  άξιοι μαθητές 

του Αριστοτέλη αλλά και ο Αριστοτέλης, αν ζούσε σήμερα, θα μπορούσε 

να είναι ένας συνειδητός Τέκτονας.- 



Περί Ψυχής-Νου-Φαντασίας-Μνήµης-Αµνησίας 
(Θέσεις του Αριστοτέλη) 

.. και στην αποκεκαλυµµένη αυτού βούληση. 
Καθώς και στην αθανασία της ψυχής. 

     Ναι αλλά η µεν αποκεκαλυµµένη βούληση είναι χαραγµένη στο 
βιβλίο του Ιερού Νόµου. 

 Η αθανασία της ψυχής ; 
      Μα είναι δόγµα , είναι πίστη και δεν αµφισβητείται ως και εκείνη 
της ύπαρξης του Μ.Α.Τ.Σ. 

 Θα επιθυµούσα όµως , όπως και όλοι µας πιστεύω  , να ορίσουµε , 
να καθορίσουµε , να πιστοποιήσουµε , τι είναι ή τι δεν είναι ή τι 
εννοούµε , όταν αναφερόµεθα στην έννοια ψυχή. 
     Έτσι ουσιαστικά και όχι γενικά να αντιληφθούµε  τι ακριβώς 
ορίζουµε µε την λέξη-έννοια   ψυχή. Πρέπει λοιπόν να κάνουµε µια 
ανάλυση –τοποθέτηση µε πολλαπλές προεκτάσεις –γνωσιολογικές –
θρησκευτικές-φιλοσοφικές αλλά και ιατρικές-βιολογικές παραµέτρους 
ερµηνείες. 
      Μην ανησυχείτε : δεν πρόκειται να παλινδροµήσουµε σε τέτοιες 
αναλύσεις . Υπάρχει ο σαφέστατος προσδιορισµός του αντικειµένου από 
τον Τρ. Ισχ..  :  Θέσεις του Αριστοτέλη . 

Ο άνθρωπος  κατέχεται από το σώµα του , ενώ έχει την 
ψευδαίσθηση πως το κατέχει . 

Τον διέπει µια συνεχής αυταπάτη , ό ,τι  υπάρχει από αυτόν  
είναι η ύλη του και είναι το µόνο από αυτόν που δεν µπορεί να δει πως 
είναι. 

Για τον εαυτόν του , και µόνον σε στιγµές δεινής αυτογνωσίας , 
είναι ον που γνωρίζει , που αισθάνεται και . µαζί , σκέπτεται. 

Αναπόδραστα ,δηλαδή, στρέφεται έξω από το σώµα του , στο 
οποίο προώρισται , να µην αναγνωρίσει ποτέ την ταυτότητά του. 



     Ανησυχεί για την µυστική πηγή του άγνωστου εαυτού του. 
Σ΄ αυτήν  απευθύνεται όταν το εγώ του τον ξαφνιάζει , 
ευχάριστα ή δυσάρεστα . 
      Και ενώ , µερικώς έχει ερµηνευτική πρόσβαση σε 
συµπτώµατα  που καταφέρνει να αναγάγει σε συγκεκριµένες 
σωµατικές αιτίες , στέκεται µετέωρος µπροστά στα όνειρα , τη 
φαντασία , το λόγο, τη σκέψη. Μπροστά δηλαδή σε 
απροσδιόριστης υφής παρουσίες, που νιώθει να καταλαµβάνουν 
χώρο µέσα του , χωρίς να µπορεί να καταλάβει την ύλη και τον 
τόπο της. 
       Μια  « ψυχή » , έτσι , αναβλύζει εικόνες , παρέχει το υλικό 
και την πλοκή τους, υποβαστάζει νοήµατα, προειδοποιεί µε 
προαισθήµατα , δίνει τόπο στο καλό και το κακό , το «µεγάλο » 
και το « µικρό ». 
       Γίνεται µε ένα λόγο , αδιάγνωστος πυρήνας , µοναδικός για 
τον καθένα , προσωπικός, που επιβάλλει το αδιάφανο της  
παρουσίας του. 
       Κιόλας ,όµως ,επειδή η διαφάνεια εξαντλείται στην εικόνα 
µιας ύλης που τρέφει την απελπισία , µια που το µέλλον της 
αναλύεται σε ζοφερές παραστάσεις , η ψυχή , η άυλη υπόσταση 
, αναλαµβάνει να κερδίσει το παιχνίδι που ο άνθρωπος χάνει µε 
την γέννησή του :το παιχνίδι της ζωής. 
       Η ψυχή δυναµώνει , το ίδιο και η ψευδαίσθηση. Κι ένα 
µοχλό για την άρση της τελευταίας  - τύχη και µαζί, δυσάνεκτος 
οιωνός – τον οφείλουµε στον ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ.      
    Ο Σταγειρήτης  φιλόσοφος ,  όπως αναγνωρίζει η παγκόσµια 
ελίτ του πνεύµατος , στα τρία «περί ψυχής » βιβλία του , δεν 
ασχολείται µε την αφηρηµένη , καθολική φύση της ψυχής, αλλά 
, πρωτίστως , µε την φύση της  καθεαυτήν. Όχι µε το είναι της , 
αλλά µε τον τρόπο που δρα και τις δυνατότητες που έχει να 
ενεργεί, στην δράση της βρίσκεται το είναι και η ουσία της 
ψυχής, 
     ∆ηλαδή , στην Αριστοτελική θεώρηση της ψυχής , δεν 
πρέπει να περιµένουµε  µια µεταφυσική της ψυχής. Αφού η 
λεγόµενη µεταφυσική θεώρηση εκλαµβάνει την ψυχή ως 
πράγµα και επιχειρεί να του προσδώσει ποιότητες . 



 Το  συγκεκριµένο θεωρησιακό  πνεύµα του Αριστοτέλη 
βρίσκεται µακριά από τέτοιου είδους εννοιολογήσεις . 

       Για τον Σταγειρήτη , το οντολογικό status της ψυχής δεν 
είναι απροσδιόριστο, είναι συγκεκριµένο. Στην κριτική του της 
δοξογραφικής παράδοσης, στο πρώτο βιβλίο του ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ  
διευκρινίζει  πως η ψυχή δεν είναι ένα ή περισσότερα σωµατικά στοιχεία 
, χωρίς αυτό να σηµαίνει πως πρόκειται  για πνευµατική  ή άυλη 
υπόσταση. Επίσης , δεν υπόκειται σε κίνηση, παρά µόνον κατά 
περίσταση, όταν δηλαδή κινείται ή αλλοιώνεται το έµψυχο σώµα. 
∆εν µπορούµε ,εποµένως, να αναφερθούµε στην ψυχή, χωρίς να 
λάβουµε υπόψη το ζωντανό σώµα στο οποίο ανήκει. Η ψυχή δεν 
υπάρχει χωρίς το σώµα, αλλά δεν είναι είδος σώµατος, δεν είναι σώµα, 
αλλά κάτι από το σώµα. Γι αυτό υπάρχει µέσα στο σώµα και µάλιστα σε 
συγκεκριµένο σώµα. 
Σύµφωνα µε τον Αριστοτελικό ορισµό  ψυχή είναι η πρώτη εντελέχεια 
ενός φυσικού , οργανικού σώµατος, που έχει την δυνατότητα της ζωής, 
και, επίσης , έχει µέσα του την αρχή της κίνησης και της στάσης. 
Πριν ή  προχωρήσουµε στην περαιτέρω ανάλυση του ορισµού θεωρώ 
σκόπιµο να αναφερθώ στην σηµαντική έννοια της λέξεως 
ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ και την διαφοροποίηση από τη σχεδόν όµοια λέξη 
ΕΝ∆ΕΛΕΧΕΙΑ . 
Ο Αριστοτέλης οµιλεί περί εντελέχειας  δηλώνοντας την µετάβαση της 
ύλης  από την αδράνεια στην ενεργό κατάσταση. 
Πώς ; Με την πρόσληψη µορφής ( είδους ) αλλά και την αιτία αυτής της 
µετάβασης . 
Σηµαίνει επίσης τη ζωτική δύναµη που διέπει και καθοδηγεί την υλική 
ενέργεια των οργανικών όντων. 
Τελείως διάφορος είναι η έννοιας της λέξεως ΕΝ∆ΕΛΕΧΕΙΑ : η 
συνεχής και µε ζήλο , διαρκής και ακατάπαυστη φροντίδα , επιµέλεια. 
Πάρα την σαφή διάκριση των δύο αυτών εννοιών ,εν τούτοις ,ο όρος 
ενδελέχεια συχνότατα χρησιµοποιείται και ως εντελέχεια, µε 
αποτέλεσµα , λόγω της συχνότατης άστοχης  αυτής χρήσης (της 
ενδελέχειας ως εντελέχειας ) 
Πρακτικώς οι δύο έννοιες ταυτίζονται . 



Η ψυχή , δηλαδή είναι , µια υπόσταση µε την έννοια της µορφής  
Η χαρακτηριστική αριστοτελική διατύπωση , είναι πως η ψυχή είναι 
αυτό που είναι ένα συγκεκριµένο σώµα ήταν να είναι. Είναι αιτία και 
αρχή του ζωντανού σώµατος , η πηγή και ο σκοπός της κίνησης του , 
είναι ως η µορφή του έµψυχου σώµατος. 
Ο µέγας Σταγειρίτης  στο έργο της ωριµότητας του « Περί ψυχής »  εκεί 
όπου προσδιορίζεται η φύση και η ουσία της ψυχής , οι ικανότητες και η 
λειτουργία της , ορίζει την 
Μεν φαντασία ως µία κίνηση που δηµιουργείται από την αίσθηση σε 
εντελέχεια την δε ψυχή ως : την πρώτη εντελέχεια ενός φυσικού 
οργανικού σώµατος που έχει την δυνατότητα της ζωής  και επίσης έχει την 
αρχή της κίνησης  και της στάσης . 
και ως εντελέχεια, µε αποτέλεσµα , λόγω της συχνότατης άστοχης  
αυτής χρήσης (της ενδελέχειας ως εντελέχειας ) 
Πρακτικώς οι δύο έννοιες ταυτίζονται . 

ΨΥΧΗ: η πρώτη εντελέχεια ενός φυσικού οργανικού σώµατος που έχει 
την δυνατότητα της ζωής  και επίσης έχει την αρχή της κίνησης  και της 
στάσης. 
     Με τον ορισµό αυτό της ψυχής ο Αριστοτέλης προσπερνά την 
ξεχωριστή , δυιστική  σύλληψη –γνώµη του διδασκάλου του Πλάτωνα 
για την σχέση σώµατος-ψυχής και διατείνεται ότι ψυχή και σώµα 
αποτελούν ένα αλληλοσυνδεόµενο συνδυασµό. 
    Σε αντίθεση µε την µεταφυσική Πλατωνική θεώρηση, η Αριστοτελική 
προβαίνει σε εφαρµογή βιολογικών γνώσεων και αναφέρεται σε 
δυνάµεις –ικανότητες µιας κατ εξοχή βιολογικής ψυχής. 
      Ετσι ο Αριστοτέλης περιγράφει την ψυχή ως δυνάµενη : Να κινεί  -
χωρίς να κινείται. Είναι ασώµατη και γνωρίζει .Γνωρίζει χωρίς όµως να 
θεωρείται ότι η ίδια η ψυχή αποτελείται από όµοια στοιχεία-πράγµατα 
µε αυτά τα οποία γνωρίζει. 
      Και εξηγεί : ένας οργανισµός ζει εφ όσον έχει τα κάτωθι 
χαρακτηριστικά : λογικό-αντίληψη-κίνηση-στάση σε τόπο-αναπνοή-
πέψη-αύξηση και µείωση. 
     ́ Ενεκα των ανωτέρω ,ο Σταγειρήτης , αποδέχεται ότι η ψυχή περνά 
διάφορες µορφές. 



      Οι µορφές αυτές της ψυχής , πάντα κατά τον Αριστοτέλη , 
σχηµατίζουν µια σειρά µε καθορισµένη διάταξη . Μια σειρά-διάταξη  σε 
τέτοιο σηµείο ώστε κάθε είδος ψυχής να προϋποθέτει όλα τα 
προηγούµενα της σειράς αυτής , αλλά χωρίς όµως να συνάγεται από 
αυτά. 
      Σύµφωνα µε την διάταξη-κατάταξη –µορφή της ψυχής σε πρώτο 
στάδιο-επίπεδο  τοποθετείται η ελάχιστη η στοιχειώδης µορφή ψυχής η 
οποία είναι η θρεπτική . 
    Είναι η µορφή εκείνη της ψυχής η οποία δίδει τα βασικά σε όλα τα 
έµψυχα όντα  φυτά και ζώα. 
     Στο δεύτερο επίπεδο τοποθετείται η αισθητική µορφή της ψυχής  η 
οποία όµως συναντάται µόνον στα ζώα. 
      Και τέλος στην Τρίτη και ανώτερη µορφή είναι η νοητική , η οποία , 
προσέξτε, συναντάται ΜΟΝΟΝ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. 
     ∆ηλαδή  η ψυχή µπορεί να καταταχθεί σε τρείς επιµέρους 
κατηγορίες: την θρεπτική-φυτική την αισθητική-ζωική  και την λογική-
ανθρώπινη. 
       Εδώ τοποθετείται η ειδοποιός διαφορά ανθρώπων-ζώων. Η λογική –
ο νους- είναι ιδιότητα που καθιστά διακριτό τον άνθρωπο έναντι όλων 
των άλλων έµβιων όντων . 
       Ο Αριστοτέλης δέχεται ότι ο άνθρωπος διακρίνεται στο σώµα –στο 
σώµα που αποτελείται-εκφράζει την ύλη –και την ψυχή, που είναι αυτή 
που είναι η µορφή του, όπως ακριβώς διακρίνοµαι, λέει ο Σταγειρήτης , , 
ότι αυτό που βλέπουµε ( δείχνοντας προφανώς έναν πέλεκυ ) είναι ένας 
πέλεκυς  και τον αναγνωρίζουµε τόσο από τα υλικά , όσο και από την 
ουσία του που τον αποτελούν . 
       ∆εν θα παραλείψουµε   να τονίσουµε ότι ο Αριστοτέλης , 
συµπληρώνει την έννοια της ψυχής  σηµειώνοντας-υποδεικνύοντας τις 
κύριες  , κατ αυτόν , λειτουργίες της , δηλαδή την θρέψη , την αίσθηση , 
την κίνηση και τον νουν . 
      Και επεξηγεί :Η θρέψη είναι η µετατροπή του ανόµοιου σε όµοιο. 
Απώτερος δε σκοπός της η διαιώνιση του είδους, αυτή δε αποτελεί και 
την κατώτερη δύναµη-ικανότητα της ψυχής. 
     Η αίσθηση µε την σειρά της είναι η µεσότητα µεταξύ  των 
αντιθέσεων , που φέρνουν τα αισθητά. 



      Η ικανότητα της νόησης, που προκαλεί υπόνοιες για την πιθανή 
ανεξαρτησία της από το σώµα δεν αποτελεί εξαίρεση , ανάµεσα στις 
υπόλοιπες ικανότητες  της ψυχής, καθώς φαίνεται πως απορροφάται στη 
παράσταση ή τουλάχιστον δεν υφίσταται χωρίς την παράσταση  Όπως 
τονίζει ο Αριστοτέλης αν η νόηση   είναι φαντασία τις ή µη άνευ 
φαντασίας , δεν µπορεί να υπάρξει χωρίς το σώµα. Γιατί η παράσταση 
είναι µία κίνηση που προέρχεται από την αισθητηριακή αντίληψη . Αυτή 
η υπόθεση ακριβώς φαίνεται πως υιοθετεί ο Αριστοτέλης  : « ουδέποτε 
νοεί άνευ φαντάσµατος η ψυχή » Η εξάρτηση βέβαια δεν αποκλείει 
βαθιές διαφορές ανάµεσα στη νόηση και την αίσθηση. Η λειτουργία της 
πρώτης δεν προϋποθέτει, όπως εκείνης της αίσθησης , την εξωτερική 
παρουσία ενός αντικειµένου. Το ίδιο ισχύει και για την αναπαράσταση 
και τα συναισθήµατα. 

Η διάνοια ,όµως , δεν εξαρτάται από κάποιο µέρος ή όργανο του 
σώµατος. Προκειµένου να λειτουργήσει πρέπει να είναι ελεύθερη από 
κάθε σωµατικό ή υλικό δεσµό, αντίθετα µε τις επιµέρους αισθήσεις , οι 
οποίες στηρίζονται σε κάποιο αισθητήριο όργανο , προσαρµοσµένο στο 
κατάλληλο αισθητό. 

Όσο για την φθορά της νόησης και της ερευνητικότητας, 
οφείλεται στην φθορά άλλων οργάνων µέσα στο σώµα. Η σκέψη όµως ή 
για παράδειγµα η αγάπη και το µίσος δεν είναι πάθη του νου , αλλά του 
υποκειµένου που τον κατέχει, στο βαθµό που τον κατέχει. Γι αυτό , όταν 
χαθεί το υποκείµενο , ο νους ούτε θυµάται ούτε αγαπά. Από µιαν άποψη 
λοιπόν , ο νους καθ εαυτόν είναι απαθής. 

Ακριβέστατα ο Αριστοτέλης αναγνωρίζει δύο νόες., υπάρχει ο 
νους που µοιάζει µε την ύλη και γίνεται όλα τα νοητά και ό άλλος που 
λειτουργεί ως αιτία. Ο παραγωγός νους είναι ανεξάρτητος από το σώµα , 
απαθής και αµιγής , ουσία του είναι η ενέργεια , Χωρίς τον ενεργητικό 
νου τίποτα δεν µπορεί να σκεφθεί. Ο ενεργητικός νους δηλαδή 
προηγείται από τον  παθητικό νου . Ο πρώτος σκέφτεται πάντα , ο 
δεύτερος όχι.  Όταν χωριστεί από το σώµα ο ενεργητικός είναι µόνον 
αυτό που είναι . Από άλλα όσο περιέχει η ανθρώπινη φύση, το µόνον 
αιώνιο και αθάνατο είναι  η  ουσιαστική φύση του ενεργητικού του νου. 

Μετά τον θάνατο δεν διατηρούµε καµία  ανάµνηση της ζωής 
που πέρασε , επειδή ο ενεργητικός νους είναι απαθής.  



Ο τελευταίος δεν διατηρεί καµίαν εντύπωση από το χρόνο ή τις 
περιστάσεις της ζωής , ενώ ο παθητικός νους , ο οποίος , εκείνος είναι 
ευπαθής και µπορεί να γίνει όλα τα νοητά , υφίσταται την επίδραση των 
περιστάσεων, και, συνεπώς , χάνεται µε τον θάνατο του σώµατος. 

Πρόκειται λοιπόν για µία αφαίρεση στην οποία προχωρεί ο 
Αριστοτέλης και χωρίζεται αυτό που στην πραγµατικότητα είναι 
ενωµένο, δηλαδή ο ενεργητικός από τον παθητικό νου. Ο ενεργητικός 
νους έτσι µένει στην ουσία του και δεν µπορεί να γίνει καµία διάκριση 
ανάµεσα στα δύο. Άλλωστε στο τρίτο του βιβλίο Περί ψυχής  , γράφει 
ακριβώς : « πράγµατι υπάρχει ο νους που είναι ανάλογος µε την ύλη , µε 
το να γίνεται όλα τα νοητά και ένας άλλος  που τα παράγει όλα, και 
µοιάζει µε κάποια κατάσταση , όπως το φώς, γιατί, κατά κάποιον 
τρόπον, και το φως κάνει τα χρώµατα που υπάρχουν δυνάµει, χρώµατα 
σε ενέργεια.» 

Όπως το φως , δηλαδή , δεν είναι ανεξάρτητη υπόσταση, αλλά 
παράγοντας αναπόσπαστος από την δυναµική της σχέσης φωτός 
χρώµατος έτσι και ο ενεργητικός νους είναι όρος του αδιαίρετου 
συµπλέγµατος ενεργητικού -παθητικού νου . 

Ο Αριστοτέλης για να αναδείξει το νοητικό στοιχείο ως 
ιδιόµορφο σύµπτωµα στην τάξη των φυσικών, οργανικών λειτουργιών , 
σύµπτωµα που προσιδιάζει στην ανθρώπινη φύση, το απεµπλέκει από 
την µοίρα της αλλοίωσης και του αφανισµού, που διατρέχει την 
ανθρώπινη ύλη και το βλέπει καθαρό , στη µοναδικότητα του 
φανερώµατός του. 

Σε ότι αφορά , εξάλλου, την υπερβατικότητα και την αθανασία 
του ενεργητικού νου , δικαιολογούνται δυνάµει της υπαρκτικής του 
εµµένειας , στα πλαίσια της κατοίκησης επιµέρους  ατοµικοτήτων στο 
διηνεκές του χρόνου 



Φαντασία :κίνηση που δηµιουργείται  από την αίσθηση σε εντελέχεια. 

Στον Πλάτωνα η φαντασία απαντά ως παράγωγο του  φαίνεσθαι 
εκφράζοντας µε την ευρύτερη σηµασία τον όρο φαινόµενο. Κατά µίαν 
έννοια συνιστά µία σύµµειξη αισθήσεως και δόξης και διακρίνεται από 
τα αληθινά όντα. 

Στην Αριστοτελική σκέψη η φαντασία παρουσιάζεται  
φιλοσοφικά και σχετίζεται ετυµολογικά µε τη λέξη φαος   που σηµαίνει 
φως και ορίζεται ως  αν ειη κινησις υπο της αισθησεως της κατ ενεργεια 
γιγνοµενη . 

Η έννοια της φαντασίας εκτιµάται από τον φιλόσοφο ως ένα 
ξεχωριστό µέρος της ψυχής , καθώς κάνει αναφορά στο επονοµαζόµενο 
φανταστικό µόριον, το οποίον δεν δύναται να υφίσταται ξεχωριστά από 
το σώµα. 

Ήδη από τον ορισµό της φαντασίας αναδύεται η σχέση 
αίσθησης και υπόληψης .(δηλ δόξας) µε την διαφορά ότι η φαντασία 
είναι το πάθος που έχουµε όταν το θέλουµε , ενώ η υπόληψη δεν 
εξαρτάται από την θέλησή µας. 

Η φαντασία εναπόκειται στην ελεύθερη βούληση του κάθε 
ατόµου. Η φαντασία παρουσιάζεται ως µία ειδωλοποιητική δύναµη που 
καθιστά ικανό το άτοµο να φέρει στη µνήµη του εικόνες , όχι όµως µε 
την βοήθεια της αισθήσεως της όρασης. Αλλά µέσω της ικανότητας του 
κάθε ατόµου να ανακαλεί στο νου του κάθε αισθητό αντικείµενο , 
ακόµη κι αν δε βρίσκεται µπροστά  στο οπτικό του πεδίο. 

Ο Αριστοτέλης , εκκινούµενος από την προαναφερόµενη 
διατύπωση προβαίνει σε µια διάκριση-αντιδιαστολή της φαντασίας από 
το νοείν ( την νόηση ) . ∆υνάµει της φαντασίας κρίνουµε και ανάλογα 
ψευδόµαστε ή λέµε την αλήθεια. 

Ένα παράγωγο της φαντασίας , πάντα , κατά Αριστοτέλη , 
θεωρείται και το φάντασµα .Τι είναι όµως το φάντασµα ; Μπορεί να 
ληφθεί τόσο µε την έννοια της εικόνος , όσο και µε την έννοια της 
παράστασης, η οποία λαµβάνεται ως µία παράσταση µίας  συνθετικής 
αντιληπτικής εικόνας. Η ψυχή νοεί τις µορφές µε τη βοήθεια των 
παραστατικών εικόνων. 

Εν κατακλείδι : ο Αριστοτέλης όχι µόνον ορίζει τι είναι 
φαντασία  δηλώνει ωσαύτως και τι δεν είναι   αναφέροντας ότι   αύτη 
διαφαίρει από την αίσθηση , την επιστήµη , το νου  και την δόξα . 



Μέσα από την Αριστοτελική φιλοσοφία περί φαντασίας 
ξετυλίγονται τα στάδια της γνωσιακής διαδικασίας , που δεν είναι άλλα 
από την αίσθηση (πρώτο στάδιο ) , από την φαντασία ( δεύτερο στάδιο ) 
, από την µνήµη (τρίτο στάδιο )και το λόγο ( τέταρτο στάδιο ), που 
εξικνείται στο ανώτερο επίπεδο ενότητας της γνώσης  , µε αποτέλεσµα 
τα ζώα που στερούνται λόγου αλλά διαθέτουν φαντασία , να είναι σε 
θέση να κατορθώνουν αν όχι πολλά , αρκετά µε τη βοήθειά της ( δηλ της 
φαντασίας ) τα οποίας τελείως επιγραµµατικά θα αναφέρω τις 
λειτουργίες της καθ ότι ως ικανότητα των έµψυχων όντων διακρίνεται 
από λειτουργίες  , όπως εκείνης της µνήµης , της ανάµνησης , των 
ονείρων και των µετεικασµάτων . 

       Ο Σταγειρίτης επικαλείται την έννοια της φαντασίας  ,όταν 
πρόκειται να εξηγήσει τις αισθητηριακές παραισθήσεις και ειδικότερα 
τον σχηµατισµό των µετεικασµάτων, αναφερόµενος τόσο στο θετικό 
όσο και στο αρνητικό τους είδος  . 

       Με τον όρο µετείκασµα ή διαφορετικά µετά-εικόνα  ο 
φιλόσοφος αναφέρεται κυριολεκτικά σε ένα σύντοµο οπτικό αποτύπωµα 
στο µάτι , το οποίο εµφανίζεται µετά την παύση της διεγερτικής αιτίας , 
της αρχικής εικόνας. 

       Η µνήµη , δεύτερη βασική λειτουργία της φαντασίας , 
αναφέρεται σε γεγονότα και καταστάσεις µε αποκλειστικά αντικείµενα 
του παρελθόντος, καθ ότι το παρών σκιαγραφείται µέσω της αίσθησης.  
Η µνήµη αποτελεί µία έξη που συνδέεται µε τον χρόνο και αποτελεί 
αντικείµενο κτήσης τόσο του ανθρώπου , όσο και των ζώων, που είναι 
ικανά να αντιλαµβάνονται ή που έχουν αίσθηση του χρόνου. ∆εν κάνει 
το λάθος ο Αριστοτέλης να υποθέτει ότι η µνήµη µπορεί να διακριθεί 
από τη φαντασία απλά µε αναφορά στο χαρακτήρα των εικόνων που 
εµπλέκονται.  Για  τον άνωθεν λόγο η µνήµη  ανήκει στο ίδιο µέρος της 
ψυχής , στο οποίο ανήκει και η φαντασία .  
       Η ανάµνηση είναι µια ακόµη βασική λειτουργία της φαντασίας. Η 
λειτουργία της ανάµνησης λαµβάνει χώρα την στιγµή που η διαδικασία 
της µνήµης έχει ολοκληρωθεί . δηλαδή η ανάµνηση έπεται της µνήµης 
και ενεργοποιείται εφ όσον έχει δηµιουργηθεί µια εικόνα στη µνήµη. 
       Τέλος , τα όνειρα , η ύστατη λειτουργία της φαντασίας . Το γεγονός 
ότι το περιεχόµενο των ονείρων είναι αισθητικό , µολονότι οι αισθήσεις 
κατά τον ύπνο παραµένουν αδρανείς  (γιατί ο Αριστοτέλης δεν 
αναγνωρίζει την συµβολή των αισθήσεων  του παρόντος στη 



διαµόρφωση των ονείρων )  δείχνει ότι τα όνειρα είναι έργο ή προϊόν της 
φαντασίας, δηλαδή παραπροϊόν της προηγούµενης αίσθησης. Τα όνειρα 
ανήκουν στο ίδιο µέρος της ψυχής , στο οποίο ανήκει η  φαντασία , εφ 
όσον τα όνειρα οφείλονται στη διέγερση της φαντασίας από µόνιµες 
αισθητηριακές εντυπώσεις. 
  Ολοκληρώνοντας τόσο τα περί της φαντασίας , αλλά και το τεκτονικό 
µου  τεµάχιο , θα επιθυµούσα , επιγραµµατικά να κλείσω αναφέροντας 
τα τρία είδη φαντασίας , που δεν είναι άλλα από  την αόριστη , την 
αισθητική  και την λογιστική ή βουλευτική φαντασία . Και η µεν πρώτη 
απαντάται στα ατελή ζώα που διαθέτουν ως µοναδική αίσθηση την αφή 
,και είναι λογικό, το δεύτερο είδος , το αισθητικό  και κατ επέκταση η 
αισθητική φαντασία  αναφέρεται στις αισθήσεις που αποτελεί ίδιον κάθε 
ζώου, και σχετίζεται µε την κίνηση των ζώων , πάντα  αναφορικά µε τα 
δύο είδη φαντασίας τη βούληση  ή έλλογη επιθυµία (µελλοντικό αγαθό ) 
και την όρεξη ή άλογη επιθυµία (παρούσα ηδονή ) . Στο  τρίτο στάδιο , 
της λογιστικής ή βουλευτικής φαντασίας  ( που απαντάται µόνον στους 
ανθρώπους και ενεργοποιείται κατά την διάρκεια του  νοείν ) τονίζεται η 
ικανότητα του ανθρώπου να ενοποιεί ή να συνδυάζει το φάντασµα  ή τις 
νοητικές εικόνες  - τα νοήµατα- προκειµένου να διαµορφώσει νέες 
αισθητηριακές αντιλήψεις .     
 Τονίζεται ιδιαιτέρως η ικανότητα του ανθρώπου  να ενοποιεί ή να 
συνδυάζει το φάντασµα ή τις νοητικές εικόνες  - να εννοεί και 
αντιλαµβάνεται :την αλληλουχία των κρυφών νοηµάτων , αν µπορούσε 
να µας υπενθυµίσει ο νοµπελίστας µας ποιητής  Ο. Ελλύτης  ) για τις 
πράξεις του βίου µας . 
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Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ  ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

O Αριστοτέλης γεννημένος το 384 π.Χ. στα Στάγειρα, πόλη στη 

βορειανατολική ζώνη της Χαλκιδικής, υπήρξε υιός ιατρού και μάλιστα ιατρού στην 

υπηρεσία της βασιλικής οικογένειας της Μακεδονίας. Σύμφωνα με τον Σουίδα, ο 

πατέρας του Αριστοτέλη ήταν ο συγγραφέας 6 ιατρικών βιβλίων και ενός βιβλίου 

φυσικής γεγονός το οποίο φαίνεται να έφερε πιο κοντά τον νεαρό Αριστοτέλη στις 

φυσικές επιστήμες και τη βιολογία.  

Η απώλεια του πατέρα του σε νεαρή ηλικία και η ανάληψη της κηδεμονίας τού 

από τον φίλο του πατέρα του Πρόξενο το 367 π.Χ., ήταν οι λόγοι για τους οποίους ο 

Αριστοτέλης οδηγήθηκε να μαθητεύσει κοντά στον Πλάτωνα. Βέβαια, η επιθυμία 

αυτή φάνηκε να συμπλέει με την θεϊκή βούληση καθώς το Μαντείο των Δελφών 

υπέδειξε με χρησμό την Ακαδημία του Πλάτωνα ως το μέρος όπου θα έπρεπε ο 

Αριστοτέλης να κάνει τα πρώτα του φιλοσοφικά βήματα. (τοῦ Πυθοῖ Θεοῦ χρήσαντος 

αὐτῷ φιλοσοφεῖν Ἀθήνησι). Εκεί παρέμεινε μέχρι και το 37ο έτος της ηλικίας του, 

όπου γαλουχήθηκε και έλαβε τις αξίες του Πλατωνισμού.  

Ο ίδιος ο Πλάτωνας, βαθιά πεπεισμένος ότι οι μαθητές του θα έπρεπε να 

λαμβάνουν ενεργητικό ρόλο, προσπαθούσε να δώσει κάθε ευκαιρία ώστε να 

αναπτύξουν τις ιδέες και τα ατομικά τους προτερήματα. Υπό αυτές τις συνθήκες 

υπήρχε το γόνιμο έδαφος ώστε ο Αριστοτέλης να παρακολουθήσει την εξέλιξη 

διάφορων επιστημονικών ερευνών και ταυτόχρονα να γίνει ο ίδιος κοινωνός και 

παραγωγός γνώσεων σχετικά με την Αστρονομία, τα Μαθηματικά, τις Φυσικές 

Επιστήμες, τη Λογική και την Ρητορική. Αυτό στη συνέχεια συνέβαλε στην 

δημοσίευση των διαλογικών έργων του κάτι το οποίο συνέβαλε ουσιαστικά στη 

διάδοση των φιλοσοφικών τάσεων της ακαδημίας. 

Μετά το θάνατο του Πλάτωνα (347) θα έπρεπε να βρεθεί ο διάδοχός του. Οι 

τρεις διακεκριμένοι μαθητές της Ακαδημίας ήταν ο Αριστοτέλης, ο Ξενοκράτης και ο 

Σπεύσιππος (γιος της αδελφής του Πλάτωνα). Απ’ αυτούς προτίμησαν τον 

Σπεύσιππο, δεδομένης της Αθηναϊκής του καταγωγής. 

Ο Αριστοτέλης μαζί με τον Ξενοκράτη εγκατέλειψαν τότε την Αθήνα και 

εγκαταστάθηκαν στην Άσσο της Μικράς Ασίας. Στην Άσσο ο Αριστοτέλης και ο 

Ξενοκράτης ίδρυσαν σχολή όπου δίδασκαν την επιστήμη και την φιλοσοφία σε 

μεγάλο κοινό. Κατά αυτήν την περίοδο νυμφεύθηκε την Πυθιάδα, την ανιψιά και θετή 

κόρη του Ερμεία, η οποία του χάρισε μία κόρη. Το 345 ταξιδεύει στη Λέσβο αφού 

προσκλήθηκε από τον Θεόφραστο και εγκαθίσταται εκεί. Το μέρος αυτό του δίνει την 

ευκαιρία να παρατηρήσει ένα φανταστικό φυσικό περιβάλλον και να μελετήσει τα 

χερσαία και τα θαλάσσια είδη. 

Σύμφωνα με τον Thomson d‘ Arcy, ο Αριστοτέλης πέρασε τα τρία πιο όμορφα 

χρόνια της ζωής του στη Μυτιλήνη όπου συνάντησε πληθώρα σπανίων ζώων και 

φυτών. 

Ακόμη και σήμερα η Λέσβος είναι ένας παράδεισος που φημίζεται για την 

πανίδα και τη χλωρίδα της και προσφέρει πολύτιμες γνώσεις σε επιστήμονες που 
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θέλουν να μελετήσουν τη φυσική ιστορία της νήσου. Οι κοινές εμπειρίες με τους 

ντόπιους ψαράδες, κυνηγούς και γεωργούς τον βοήθησε να συλλέξει πολλές 

πληροφορίες και υλικό. Αυτός άλλωστε ήταν ο λόγος για τον οποίο αναφερόταν 

συχνά μέσα στα έργα του σε στοιχεία που είχε συλλέξει στην περιοχή της Μυτιλήνης, 

και ειδικά στον κόλπο της Γέρας και της Καλλονής.  

Στα έργα του επίσης συναντούμε αναφορές σε γεωγραφικά στοιχεία, όπως η 

Προποντίς, που υποδεικνύουν ότι ο Αριστοτέλης, όταν βρισκόταν στην Άσσο και στη 

Μυτιλήνη, μελέτησε από φυσικής και βιολογικής πλευράς όλες αυτές τις περιοχές. 

Κατά τα χρόνια της παραμονής του στη Μικρά Ασία και στη Μυτιλήνη, 

ενίσχυσε τις γνώσεις του και συνέγραψε πολλά από τα βιολογικά του έργα, όπως το 

«Περί τα ζώα ιστορίαι», το «Περί ζώων μορίων», το «Περί ζώων κινήσεως». 

Αποχώρησε απ’ την Λέσβο το 343, έτος κατά το οποίο προσκλήθηκε να αναλάβει 

την γαλουχία του υιού του Φίλιππου της Πέλλας, Αλέξανδρο. Ο Αριστοτέλης με 

μεγάλη προθυμία ανέλαβε τη διαπαιδαγώγησή του και φρόντισε να διδάξει στον 

νεαρό Αλέξανδρο φιλοσοφία, τα ομηρικά έπη, την τραγωδία καθώς ενώ του 

μετέδωσε την αγάπη και τον ενδιαφέρον για τις φυσικές επιστήμες και την ιατρική. 

Σύμφωνα με τον Πλούταρχο οι ιατρικές γνώσεις του Μ. Αλεξάνδρου ήταν 

άμεσα συνυφασμένες με την παιδεία που του είχε μεταλαμπαδεύσει ο  Αριστοτέλης, 

ο οποίος κατά την περίοδο εκείνη είχε την ευκαιρία να συστηματοποιήσει τις γνώσεις 

του και να τις ενισχύσει με νέες παρατηρήσεις πάνω στη φυσιολογία και στις φυσικές 

επιστήμες. Άλλωστε, σύμφωνα με τον Πλίνιο, ο Αριστοτέλης απολάμβανε μεγάλης 

οικονομικής βοήθειας και του παρασχέθηκε ό,τι μέσο χρειαζόταν από τους 

Μακεδόνες βασιλείς. Πράγματι, ζώα, φυτά και οτιδήποτε αξιοπερίεργο εντόπιζαν οι 

στρατιώτες στην εκστρατεία της Ασίας, είχαν χρέος να τα αποθηκεύουν και να τα 

αποστείλουν στον Αριστοτέλη προς περαιτέρω μελέτη και αξιολόγηση. 

Σύμφωνα με τον Αθηναίο, για τον καταρτισμό των επιστημονικών συλλογών 

και της πρώτης βιβλιοθήκης που δημιούργησε ο Αριστοτέλης, ο Αλέξανδρος του 

χορήγησε 800 τάλαντα. Έτσι συνέγραψε το έργο «Περί τα ζώα ιστορίαι» και όλα τα 

άλλα κείμενα που είχαν σχέση με τις φυσικές επιστήμες. Τόση είναι η δύναμη και η 

αρτιότητα των έργων του φιλόσοφου συγγραφέα, ώστε δίκαια έχει ειπωθεί γι’αυτόν: 

«άλλος Αριστοτέλης ούτε εγεννήθη, ούτε θα γεννηθή, αλλά ούτε και είναι ανάγκη να 

γεννηθή». 

Ο Αριστοτέλης παρέμεινε να υπηρετεί τον μακεδονικό θρόνο ως το 335, 

οπότε επέστρεψε στην Αθήνα και ίδρυσε δική του Φιλοσοφική Σχολή στο Λύκειον, 

την οποία ονόμασαν και «Περιπατητική». Ένα χρόνο αργότερα όταν ο Μ. 

Αλέξανδρος ανήλθε στο θρόνο, εις ένδειξη ευγνωμοσύνης προς το δάσκαλο του 

ανοικοδόμησε την πατρίδα του, τα Στάγειρα, και συνέδραμε οικονομικά για την 

καλύτερη λειτουργία της Σχολής.  

Έτσι ο Αριστοτέλης οργάνωσε την πρώτη μεγάλη βιβλιοθήκη, που αργότερα 

έγινε λαμπρό παράδειγμα για τις βιβλιοθήκες της Περγάμου και της Αλεξάνδρειας. 

Τον Ιούνιο του 323, όταν πέθανε ο Αλέξανδρος,  οι οπαδοί του αντιμακεδονικού 

κόμματος στην Αθήνα προσπάθησαν να εκδικηθούν τους Μακεδόνες επιτιθέμενοι 

στο πρόσωπο του Αριστοτέλη. 
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Ο Αριστοτέλης, ως Μακεδόνας, είχε πολλούς Μακεδόνες φίλους και γι’ αυτό 

αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη διδασκαλία του στο Λύκειο, γιατί, όπως είπε: « Δεν 

ήθελε οι Αθηναίοι να διαπράξουν και δεύτερο έγκλημα κατά της φιλοσοφίας ». (Το 

πρώτο έγκλημα κατά της Φιλοσοφίας οι Αθηναίοι το είχαν διαπράξει με την καταδίκη 

του Σωκράτη σε θάνατο). Έτσι μετακόμισε στη Χαλκίδα, όπου και θα χάσει τη ζωή 

του το 322 από σοβαρή ασθένεια του στομάχου. 

Το ερευνητικό έργο του Αριστοτέλη προσεγγίστηκε με θαυμασμό και 

ενδιαφέρον από μεγάλους βιολόγους της σύγχρονης εποχής, όπως ο Κάρολος 

Δαρβίνος ο οποίος στο βιβλίο του «Αυτοβιογραφία και Επιστολές» γράφει ότι 

«Κάποτε έβλεπε τον Λινναίο και τον Κυβιέρο σαν να ήταν θεοί. Οι δυο όμως αυτοί, 

συγκρινόμενοι με το συγγραφέα του «Περί ζώων μορίων», φαίνονται σαν να είναι 

μαθητές του». 

Ο Κυβιέρος, ο I. Χέρσελ και ο Ντε Βλανβίλ ήταν επίσης πιστοί οπαδοί των 

έργων του Αριστοτέλη ενώ ο Δάντης, ο μεγάλος Ιταλός ποιητής, του προσέδιδε τον 

τιμητικό τίτλο «Δάσκαλο των δασκάλων». Οι ιστορικές μελέτες του Αριστοτέλη είναι 

έργα τα οποία σίγουρα προκαλούν τον θαυμασμό, αλλά διαβάζοντας κανείς τα έργα 

του για τις φυσικές επιστήμες θα αισθανθεί ακόμα μεγαλύτερο δέος. 

Διατύπωσε θεωρίες και πραγματοποίησε παρατηρήσεις πάνω στην 

Αστρονομία, τη Μετεωρολογία, τη Χημεία, τη Φυσική, την Ψυχολογία. Τη μεγαλύτερη 

φήμη του όμως την απόκτησε ως ερευνητής της Ζωολογίας και της Βιολογίας.  

Ίδρυσε μια εκτεταμένη περιγραφική ζωολογία, χωρίς να περιορίζεται μόνο 

στην περιγραφή του σχήματος, ενσωματώνοντας την Ανατομία και την Εμβρυολογία 

στις παρατηρήσεις και τις θεωρίες του.  

Στο περιεχόμενο των συγγραμμάτων του περιλαμβάνεται μία σειρά από 500 

περίπου ζώα και μάλιστα από αναφορές μπορούμε να συμπεράνουμε ότι σε κάποια 

από αυτά είχε πραγματοποιήσει και ο ίδιος ανατομές, ποτέ όμως σε ανθρώπινο 

σώμα, διότι το τελευταίο  θεωρούταν ιερό. Ωστόσο, μελετώντας τις περιγραφές του 

μπορούμε να καταλάβουμε ότι είχε πραγματοποιήσει ανατομές σε ανθρώπινο 

έμβρυο. 

Στα τρία μεγάλα βιολογικά του έργα, «Περί τα ζώα ιστορίαι», «Περί ζώων 

μορίων» και «Περί ζώων γενέσεως», περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια τα διάφορα 

όργανα του σώματος των ζώων, τα στοιχεία που το αποτελούν, όπως το αίμα, τα 

οστά, οι τρίχες, τους διαφορετικούς τρόπους αναπαραγωγής, τις τροφικές τους 

συνήθειες, τα οικοσυστήματα και τη συμπεριφορά τους. Είχε μελετήσει αίγες, ελάφια, 

χοίρους, λιοντάρια, ελέφαντες, ύαινες, καμήλες, ποντίκια, μουλάρια, μας περιγράφει 

χελιδόνια, περιστέρια, δρυοκολάπτες, αϊτούς, κόρακες, κοτσύφια, κούκους, υδρόβια 

πουλιά καθώς επίσης χελώνες, σαύρες, κροκόδειλους, φίδια και δελφίνια. 

Αντικείμενο μελέτης του υπήρξαν και τα διάφορα γένη των εντόμων και στα 

έργα του συμπεριέλαβε πληροφορίες για τους θαλάσσιους οργανισμούς, όπως τα 

ψάρια, τα καρκινοειδή, τα κεφαλόποδα κ.ά. 

Κάθε είδος ζώου που ήταν γνωστό στους Έλληνες εκείνης της εποχής 

περιήλθε κάτω από την παρατήρηση και την μελέτη του ίδιου του Αριστοτέλη και τις 

περισσότερες φορές προσέφερε ειδικές περιγραφές, εκτεταμένες και ακριβείς με 

ιδιαίτερη επιμέλεια. 
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Η Ζωολογία ήταν λοιπόν μια νέα Επιστήμη. Παρ’ όλα αυτά, ο Αριστοτέλης, 

ξεκίνησε την περιγραφή του πιο γνώριμου σε αυτόν ανθρώπινου οργανισμού και στη 

συνέχεια επεκτάθηκε στην λεπτομερή περιγραφή των λοιπών ζώων. « Πρῶτον δέ τά 

του ανθρώπου μέρη ληπτέον ὥσπερ γάρ τά νομίσματα πρός τό αὐτοῖς ἕκαστοι 

γνωριμώτατον δοκιμάζουσιν, οὕτω δή και ἐν τοῖς ἄλλοις· ὁ δ’ ανθρωπος ταῶν ζώων 

γνωριμώτατον ἡμῖν ἐξ ἀνάγκης ἐστίν, Τῇ μέν οὖν αἰσθήσει οὐκ ἄδηλα τά μόρια ὅμως 

δ’ ἕνεκεν τοῦ μή παραλιπεῖν τε τό ἐφεξῆς και τοῦ λόγου ἔχει μετά ταῆς αἰσθήσεως, 

λεκτέον τά μέρη πρῶτον μέν τά ὀργανικά, εἶτα τά ὁμοιομερῆ. Μέγιστα μέν οὖν ἐστί 

τάδε τῶν μερών εἰς ἅ διαιρεῖται τό σῶμα τό σύνολον, κεφαλή, αὐχήν, θώραξ, 

βραχίονες δύο, σκέλη δύο ». 

Όσο προχωρούσε η έρευνά του και επεκτείνονταν οι γνώσεις του, οι εργασίες 

τού γίνονταν όλο και πιο τεχνικές. Μας παρέχει πλήρη περιγραφή των τεσσάρων 

θαλάμων του στομάχου των μηρυκαστικών. Έχει αντιληφθεί λεπτομέρειες για τη 

διατροφή, την ερωτική συμπεριφορά και την αναπαραγωγή των κεφαλόποδων, οι 

οποίες ήρθαν ξανά στο προσκήνιο από μελέτες που πραγματοποιήθηκαν τον 19ο 

αιώνα. «Το χταπόδι χρησιμοποιεί τα μεγάλα πλοκάμια του σαν χέρια και πόδια. Με 

τα δύο που βρίσκονται πάνω από το στόμα του μεταφέρει την τροφή, και με το 

τελευταίο, που είναι αρκετά μυτερό και είναι το μόνο υπόλευκο και διχαλωτό στην 

άκρη, γίνεται το ζευγάρωμα». Σε αυτό το σημείο ο Αριστοτέλης αρχίζει να μιλάει για 

τις διαστάσεις των πλοκαμιών, έπειτα συγκρίνει το χταπόδι με τα άλλα κεφαλόποδα 

– όπως σουπιές, καλαμάρια και άλλα.

Η τόση λεπτομέρεια με την οποία περιγράφει τα εσωτερικά όργανα του ζώου 

μαρτυρούν ότι προχώρησε στην ανατομία του, την οποία μελέτησε με πολύ μεγάλη 

προσοχή. Περιγράφει στο «Περί τα ζώα ιστορίαι-, κεφ. 2, την εξέλιξη του νεοσσού και 

σημειώνει την εμφάνιση της καρδιάς του κατά την 4η ημέρα. «Καί ὅσον στιγμή 

αἰματίνη ἐν τῷ λευκῷ ή καρδία. Τούτο δέ τό σημεῖον πηδᾷ καϊ κινεῖται ὥσπερ 

ἔμψυχον». 

Κατατάσσει τα κήτη στα θηλαστικά. Είναι σημαντικό και αξιοσημείωτο ότι ο 

Λινναῖος μόλις στη δέκατη έκδοση του «Systema Naturae» ταξινόμησε τα κήτη στα 

θηλαστικά, ενώ προηγουμένως τα κατέτασσε στα ψάρια. Είχε μελετήσει και είχε 

συγκεντρώσει πληροφορίες για τα ερπετά και τον τρόπο αναπαραγωγής τους. 

«Ἄπουν δέ φύσει ἐστίν ἐναιμον πεζόν τό τῶν ὄφεων γένος– ἔστι δέ τοῦτο 

φολιδωτόν, ἀλλ’ οἱ μέν ἄλλοι ὠοτοκοῦσιν ὄφεις, ἡ δ’ ἔχιδνα μόνον ζωοτοκεῖ». Στο 

βιβλίο VIII, κεφ. 12, στην Ιστορία των Ζώων, αναφέρεται στις αποδημίες των ζώων 

και των πουλιών. «Όλα τα ζώα είναι ευαίσθητα στις μεταβολές του καιρού. Εκείνα 

που μπορούν να μετακινηθούν κάνουν όπως οι άνθρωποι, ένα μέρος απ’ αυτά 

καταφεύγουν στις φωλιές τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ενώ άλλα, που έχουν 

μια μεγάλη επικράτεια, αποδημούν ώστε να περάσουν το καλοκαίρι σε δροσερές 

περιοχές και το χειμώνα σε θερμότερες. Υπάρχουν ζώα που βρίσκουν τον τρόπο να 

προφυλαχθούν από τις μεταβολές του καιρού στις περιοχές που κατοικούν, ενώ 

άλλα αλλάζουν εντελώς κατοικία. Οι γερανοί π.χ. φεύγουν από τις πεδιάδες της 

Σκυθίας και πηγαίνουν στους βάλτους της Αιγύπτου, προς τις πηγές του Νείλου… Οι 

πελεκάνοι αλλάζουν επίσης κατοικία και πηγαίνουν από το Στρυμόνα στο Δούναβη 

και εκεί γεννούν τα μικρά τους…». 
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Σύμφωνα με τις θεωρίες του Αριστοτέλη, δεν αποδημούν όλα τα πουλιά αλλά 

κάποια παραμένουν στον τόπο προέλευσής τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα και 

προσπαθούν να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες καιρικές συνθήκες πέφτοντας σε ένα 

είδος λήθαργου. 

Υποστήριζε τη θεωρία της μεταμόρφωσης, ότι δηλαδή ο κοκκινολαίμης κατά 

τη διάρκεια του καλοκαιριού μεταμορφώνεται σε κοκκινούρη. (Ο κοκκινολαίμης είναι 

ο γνωστός σε όλους μας χειμωνιάτικος επισκέπτης στα πάρκα και στους κήπους των 

πόλεων. Την άνοιξη αποδημεί βορειότερα ή σε ψηλά βουνά). Μ’ αυτό τον τρόπο 

προσπάθησε να εξηγήσει την εξαφάνιση ορισμένων ζώων κατά την άνοιξη ή το 

φθινόπωρο, με τις αποδημίες και τη νάρκη, αντίστοιχα κατά τις χειμερινές περιόδους. 

«Τό διχοτομεῖν τῇ μέν ἀδύνατον τῇ δέ κενόν», βαθιά πεπεισμένος ότι η 

διαίρεση δεν ήταν ευνοϊκή μέθοδος για τις ζωολογικές επιστήμες. Παρ’ όλα αυτά, 

διακρίνει τα ζώα σε δύο μεγάλες κατηγορίες, στα «έναιμα» (με αίμα) και στα 

«άναιμα» (χωρίς αίμα). Στην πρώτη κατηγορία συμπεριλαμβάνει : τα ζωοτόκα 

τετράποδα, τα ωοτόκα τετράποδα, τα πτηνά, τα ψάρια και τα κήτη. Στην κατηγορία 

των αναίμων κατατάσσει τα έντομα, τα μαλάκια (κεφαλόποδα), τα μαλακόστρακα 

(καρκινοειδή), και στην κορυφή της ταξινόμησης τοποθετεί τον άνθρωπο. Η διάκριση 

αυτή διατηρήθηκε ως το 18ο αιώνα, όταν ο Λινναίος επενέβη αντικαθιστώντας τα 

«άναιμα» με τον όρο ασπόνδυλα και τα «έναιμα» με τα σπονδυλωτά.  

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη τα ζωοτόκα υπερισχύουν των ωοτόκων, διότι 

διαθέτουν μεγαλύτερη οργανική θερμότητα και κατορθώνουν να γεννούν ζωντανά 

μικρά και όχι αβγά. Πίστευε επίσης ότι τα ατελέστερα ζώα αναπαράγονται διά 

αυτόματης γένεσης, χωρίς να μεσολαβήσει γονιμοποίηση. Παραδείγματος χάριν 

υποστήριζε πως τα σκουλήκια που γεννιούνται μέσα από τη γη ύστερα από 

διεργασίες σήψης διαφόρων οργανικών συστατικών. Το σφάλμα αυτό του 

Αριστοτέλη είναι απόρροια της έλλειψης μέσων παρατήρησης. Δυστυχώς, τα 

πενιχρά και απαρχαιωμένα μέσα παρατήρησης που διέθετε στην εποχή του 

προκαλούσαν την γέννηση σφαλμάτων και έτσι οδηγούσαν τον μεγάλο δάσκαλο στη 

διατύπωση διαφόρων ανακριβιών.  

Στην αρχή του Β’ βιβλίου των «Φυσικών» ο Αριστοτέλης αναφέρει διάφορους 

ορισμούς για το τι είναι «Φύση». «Τῶν γάρ ὄντων τά μέν ἐστί φύσει, τά δέ δι’ ἄλλας 

αἰτίας, φύσει μέν τά τε ζῶα και τά μέρη αὐτῶν και τά φυτά και τά ἁπλᾶ τῶν σωμάτων, 

οἷον γῆ καί πῦρ και ἀήρ και ὕδωρ, ταῦτα γάρ εἶναι καί τ τοιαῦτα φύσει φαμέν». 

Τα τέσσαρα στοιχεία που αναφέρονται, πυρ, γη, ύδωρ και αήρ, σύμφωνα με 

τον Εμπεδοκλή, ήταν οι βάσεις του κόσμου. Κατά τον Αριστοτέλη τα 4 αυτά στοιχεία 

ήταν φορείς διαφόρων ιδιοτήτων, και είναι μέρος μιας και μοναδικής πρωταρχικής 

ύλης. Ο φιλόσοφος ταξινομεί με τον όρο πρώτες ποιότητες τις ιδιότητες εκείνες οι 

οποίες γίνονται αισθητές με την αφή, όπως το “ θερμό ”, το “ ψυχρό ”, το “ ξηρό ”, το “ 

υγρό ”. Καθένα από τα τέσσερα στοιχεία περιέχει μέσα του δύο από τις ανώτερες 

ιδιότητες. Συνεπώς, η φωτιά είναι ξηρή και θερμή, ο αέρας θερμός και υγρός, το νερό 

υγρό και ψυχρό, η γη ψυχρή και ξηρή. 

Επίσης ο Αριστοτέλης, στην προσπάθειά του να δώσει εξήγηση σε κάποια 

φαινόμενα που παρατηρούσε να συμβαίνουν γύρω του, αναγνώρισε την ύπαρξη και 
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ενός πέμπτου στοιχείου, του αιθέρα. Η νέα αυτή θεωρία διαδραμάτισε σπουδαίο 

ρόλο στη διδασκαλία των αριστοτελικών κατά το Μεσαίωνα. 

Οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι διέθεταν μια ορθολογική αντίληψη του κόσμου 

διότι μελετούσαν τα φυσικά φαινόμενα καθαρά, διά της διανοητικής οδού, και όπως 

επισήμανε και ο Γερμανός φιλόσοφος Schiller, « Οι Έλληνες παρατηρούν τη φύση 

με το μυαλό τους παρά με την καρδιά τους ». 

Ο Αριστοτέλης την απλή γνώση την ονομάζει «εμπειρία» και την 

επιστημονική,« τέχνη ». Στα Μεταφυσικά (Α1 981 α, 5 κεφ.) δηλώνει: «Τήν τέχνην 

τῆς ἐμπειρίας ἡγούμεθα μᾶλλον ἐπιστήμην εἶναι». Η ρητορική του Αριστοτέλη 

βασίστηκε στην άποψη ότι η αφετηρία και ο προορισμός της Επιστήμης είναι η 

συνεχής αναζήτηση της αλήθειας. 

Αλήθεια σημαίνει σύλληψη της απόλυτης γνώσης, δηλαδή αποκάλυψη της 

πρωταρχικής αιτίας του εκάστοτε φαινομένου ή πράγματος. «Οὐκ ἴσμεν δέ τό ἀληθές 

ἄνευ τῆς αἰτιας» (Μεταφυσικά Α. ελ. 1, 99 παρ. β, 23). Διάφοροι επιστήμονες 

αναζήτησαν τα λάθη του Αριστοτέλης δηλώνοντας πως ο Αριστοτέλης 

πραγματοποιούσε λάθη που δεν δικαιολογούνταν από ένα επιστήμονα της δικής του 

εμβέλειας. Χαρακτηριστικό αποτελεί το παράδειγμα του βίσωνα. Μετά από μια 

αόριστη περιγραφή του ζώου, αναφέρει ότι τον κυνηγούσαν για το κρέας του και ότι 

«αμύνεται με κλωτσιές και πετάει με δύναμη μακριά τα περιττώματά του, σε 

απόσταση πάνω από επτά μέτρα. Αυτά καίνε τόσο πολύ, που προκαλούν εγκαύματα 

σε όλο το δέρμα των σκυλιών». Στο σημείο αυτό ο Αριστοτέλης πιθανώς 

παραπλανήθηκε από μυθομανείς κυνηγούς. Του προσάπτουν κατηγορίες ότι δεν 

απέδειξε τις θεωρίες του πειραματικά και πως οι παρατηρήσεις του πολλές φορές 

ήταν ερασιτεχνικές. Ο Αριστοτέλης όμως γνώριζε ότι κάθε επιστήμονας ακολουθεί 

μια διαφορετική μέθοδο. Αυτοί που τον κατηγορούν ότι δεν πραγματοποίησε 

πειράματα έχουν πέσει οι ίδιοι θύματα λάθους, με το να πιστεύουν ότι σε όλες τις 

επιστήμες είναι χρήσιμος ο πειραματισμός. Επίσης ο Αριστοτέλης δεν 

πραγματοποιούσε μετρήσεις. Δεν ήταν μαθηματικός και δεν είχε εφαρμόσει 

μαθηματικούς τύπους  στη ζωολογία. Έτσι δεν ζύγισε ποτέ το βάρος των ζώων που 

μελετούσε. Οφείλουμε να μην λησμονούμε την συνολική έλλειψη των μέσων για τις 

μετρήσεις όπως χρονόμετρα, θερμόμετρα, ζυγαριές ακριβείας κ.ά.  

Μετά το θάνατό του, ο φίλος και μαθητής του Θεόφραστος, από την Ερεσό της 

Λέσβου, ανέλαβε τη διεύθυνση του Λυκείου, που εξακολουθούσε να είναι ένα 

σημαντικό κέντρο επιστημονικών και φιλοσοφικών ερευνών. Κατά τον 3ο αιώνα π.Χ. 

το φως του αριστοτελισμού άρχισε να επισκιάζεται από την εμφάνιση άλλων 

φιλοσοφικών σχολών όπως των Στωικών και του Επίκουρου. 

Εν τούτοις, ο Αριστοτέλης παρέμεινε διαχρονικός μέσα από τα έργα του. 

Άλλωστε από τον πρώτο ως τον έκτο μ.Χ. αιώνα μια σειρά από επιστήμονες 

απένειμαν φόρο τιμής και σεβασμού στα έργα και τη φιλοσοφία του. Η Φιλοσοφία 

του Αριστοτέλη επανέρχεται πάλι στο προσκήνιο στο Βυζάντιο κατά τον όγδοο 

αιώνα, απ’ όπου αργότερα, περί το δωδέκατο αιώνα, οι ιδέες και οι απόψεις του 

ταξίδεψαν στη Δυτική Ευρώπη, όπου τα έργα του μεταφράστηκαν στα λατινικά και 

έτσι εξαπλώθηκαν σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο. 

Ο Αριστοτέλης ήταν γνωστός ως ο δάσκαλος των δασκάλων, «ο Φιλόσοφος». 
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Παρά τις προσπάθειες του κλήρου να καταπνίξει τα έργα του Αριστοτέλη, δεν το 

κατόρθωσε. Έτσι για 4 αιώνες η Φιλοσοφία και η Επιστήμη του Μεγάλου 

Διδασκάλου κυριαρχούσαν στο δυτικό τρόπο σκέψης. Τη μεγαλύτερη επιτυχία απ’ 

όλα τα έργα του γνώρισαν εκείνα αναφορικά με την  βιολογία. Αυτός ίδρυσε μια νέα 

επιστήμη που έμεινε με τη μορφή που της έδωσε μέχρι το 1800 μ.Χ. Μπορεί τα 

βιολογικά του έργα να έχουν ξεπεραστεί σήμερα, δεν παύουν όμως να είναι 

αριστουργήματα και κομβικά σημεία της εξέλιξης της σύγχρονης Βιολογίας.- 
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Φίλτ Τρ Ισχ Διδ, 

θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε την ευκαιρία να ασχοληθώ με 

ένα από τα αντικείμενα της Αριστοτελικής σκέψης, την πολιτική, που δεν είχα 

ασχοληθεί ιδιαίτερα στο παρελθόν, διευρύνοντας την προσέγγισή μου στο τεράστιο, 

πολυσχιδές και κυρίως διαχρονικό έργο του Σταγειρίτη φιλόσοφου. 

Εισαγωγικά, θα αρκεστώ σε μια μεθοδολογική επισήμανση ότι έχοντας την 

αίσθηση του περιορισμένου χρόνου προτίμησα να αναπτύξω ορισμένα θέματα που 

αναδεικνύουν το επίκαιρο της αριστοτελικής διδασκαλίας που μέχρι σήμερα αποτελεί 

το θεμέλιο της Πολιτικής Επιστήμης, ενώ συνειδητά απέφυγα να επεισέλθω στις 

υποκατηγορίες εκάστου πολιτεύματος θεωρώντας αυτές όχι ήσσονος σημασίας, 

αλλά αδύνατον να αναπτυχθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. 

Είναι αναμφισβήτητο ότι ο Αριστοτέλης μαζί με τον Πλάτωνα αποτελούν τους 

δύο κύριους πυλώνες της δυτικής σκέψης. 

Ο Αριστοτέλης δίκαια έχει χαρακτηρισθεί ως πανεπιστήμων – φιλόσοφος της 

Αρχαιότητας, καθώς πρώτος έθεσε σε επιστημονική βάση γνωστικά αντικείμενα, που 

μέχρι τότε δεν ήταν άγνωστα, αλλά εξέλιπε η συστηματική τους μελέτη και η 

τυπολογική τους ανάλυση. 

Ένας από τους τομείς της επιστημονικής αυτής πρωτοπορίας αποτέλεσε η 

πολιτική φιλοσοφία, ιδίως μετά τη χειραφεσία του Σταγειρίτη από την Πλατωνική 

διδασκαλία την οποία διδάχθηκε στην Ακαδημία, όπου μετέπειτα συνέχισε να 

διδάσκει χαράζοντας το δικό του μονοπάτι, το οποίο και τον οδήγησε μετέπειτα 

μακριά από την Αθήνα, το λίκνο της δημοκρατίας. 

Στην πλατωνική ουτοπία υπάρχει ρητή αξιολογική κατάταξη των 

πολιτευμάτων: προτιμότερη η αρίστη πολιτεία των βασιλέων φιλοσόφων, και έπονται 

κατά φθίνουσα τάξη η τιμοκρατία, η ολιγαρχία, η δημοκρατία, η οχλοκρατία και η 

τυραννία. 

Στα “Πολιτικά” ο Αριστοτέλης προβαίνοντας σε ταξινόμηση των πολιτευμάτων 

ακολουθώντας το πλατωνικό σχήμα των έξι πολιτειών στο οποίο θέτει μια κάθετη 

διάκριση, τροποποιώντας το σχήμα αυτό με κριτήριο το κοινό συμφέρον. 

Ως κοινό συμφέρον εννοεί οτιδήποτε συμβάλλει θετικά στη ζωή της 

συμβιωτικής κοινότητας και στην αυτάρκεια των αγαθών της πόλεως, κυρίως στην 

ηθική και πνευματική προαγωγή των πολιτών και γενικά ό,τι συμβάλλει στην 

ευδαιμονία της πόλεως, που είναι το ύψιστο αγαθό και η έσχατη νομιμοποιητική 

αρχή κάθε ορθού πολιτεύματος. 

Το κοινό αγαθό ενσαρκώνει την αναλογική, και όχι την πλήρη ισότητα, και την 

κοινωνική αρετή της δικαιοσύνης. Τοιουτοτρόπως ουδόλως ταυτίζεται με την πολύ 

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ
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μεταγενέστερη χρησιμοθηρική θεωρία των Bentham και Mill, σύμφωνα με την οποία 

το ηθικό αγαθό ταυτίζεται με ό,τι είναι χρήσιμο για το άτομο ή συμβάλλει στην 

εξυπηρέτηση του συνόλου. 

Όσες πολιτείες αποβλέπουν στο κοινό συμφέρον είναι “ορθαί ”, όσες όχι 

αποκαλούνται “παρεκβάσεις”, “ημαρτημέναι”. 

Στις ορθές μορφές του πολιτεύματος οι κυβερνήτες ενδιαφέρονται 

πρωταρχικώς για την ευημερία των πολλών, ενώ οι άλλες αποτελούν τις αντίστοιχες 

εκφυλισμένες μορφές. 

Ως ορθές πολιτείες αναγνωρίζονται η βασιλεία, η αριστοκρατία και η Πολιτεία, 

την οποία μετέπειτα στα “Ηθικά Νικομάχεια” αποκαλεί τιμοκρατία. Σε καθεμία εκ των 

ορθών πολιτειών αντιστοιχεί μια παρέκβαση: η τυραννία συνιστά παρέκβαση της 

βασιλείας, η ολιγαρχία της αριστοκρατίας, και η δημοκρατία του ορθού πολιτεύματος 

της Πολιτείας. 

Στη Βασιλεία κυβερνά ένας που μεριμνά για το καλό της ολότητας, ενώ στην 

εκφυλισμένη μορφή της την τυραννία ο μονάρχης μετατρέπει το καθεστώς σε 

δεσποτεία. 

Ο Σταγειρίτης φιλόσοφος ενώ την αριστοκρατία, την ορθή πολιτεία της οποίας 

παρέκβαση είναι η ολιγαρχία, ορίζει με την αρετή, την ευγενή καταγωγή, και την 

παιδεία, αντίθετα την ολιγαρχία την προσδιορίζει με το γένος, τον πλούτο και την 

παιδεία. Ολιγαρχία είναι η εξουσία των ολίγων πλουσίων. Ωστόσο επισημαίνει ότι 

ένας τρόπος δημιουργίας της ολιγαρχίας αποτελεί η περίπτωση να υπάρχει στη 

δημοκρατία μια ισχυρή τάξη ευπόρων, η οποία επιθυμεί την εξουσία για λογαριασμό 

της, και να έχει κυριαρχήσει έναντι της αδύναμης πλειοψηφίας που επιδεικνύει 

αδιαφορία.  

Κεντρική θέση στην αριστοτελική πολιτική φιλοσοφία έχει η διδασκαλία για τον 

φυσικό χαρακτήρα της ανθρώπινης κοινωνίας και συνακόλουθα για τη φύση του 

ανθρώπου ως “πολιτικού ζώου”. 

Η πολιτική φιλοσοφία του Σταγειρίτη χαρακτηρίζεται κοινωνικοκεντρική καθώς 

η κοινωνία είναι ζωντανός οργανισμός που νοηματοδοτεί την ύπαρξη και 

λειτουργικότητα των μελών της τόσο από οντολογική όσο και από αξιολογική άποψη. 

Η Πολιτεία καθορίζει τις προτεραιότητες στις κοινωνικές επιδιώξεις ενώ 

ταυτοχρόνως υπέχει την ευθύνη της θεσμοθέτησης και τήρησης ενός 

ολοκληρωμένου νομικού πλαισίου, το οποίο αρμολογεί το σύνολο της κοινωνικής 

ζωής. 

Εύλογα τίθεται το ερώτημα γιατί ο Αριστοτέλης ουσιαστικά απορρίπτει τη 

δημοκρατία, θεωρώντας την παρέκβαση. 

Όπως αναφέρει στα “Πολιτικά” κυρίαρχο στοιχείο της είναι η αριθμητική και όχι 

η αναλογική, δηλαδή η πραγματική αξιοκρατική ισότητα, ενώ ο Αριστοτέλης 
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πρεσβεύει τη διανεμητική δικαιοσύνη, που συνίσταται στην αναλογική διανομή των 

υλικών αγαθών, των αξιωμάτων και των τιμών με κριτήριο την ποιότητα, την αξία του 

πολίτη. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι που υπερέχουν στην αρετή πρέπει να έχουν 

περισσότερα δικαιώματα στην κατάληψη των αξιωμάτων. 

Ο Αριστοτέλης απορρίπτει την ακραία δημοκρατία, επειδή αυτή υιοθετεί την 

ακραία ελευθερία, ως καθαρά θεωρητική κατασκευή, καθώς τάσσεται ρητά υπέρ μιας 

συντεταγμένης πολιτείας με νόμους και κανόνες στους οποίους ορίζεται τι 

επιτρέπεται και τι απαγορεύεται προκειμένου να πραγματωθούν οι κοινοί στόχοι. 

Επίσης θεωρεί ότι η ακραία δημοκρατία δεν σέβεται τους νόμους καθώς τα 

ψηφίσματα που συνιστούν το ταξικό συμφέρον της πλειοψηφίας των φτωχών, αν και 

ευκαιριακές αποφάσεις υπερτερούν έναντι του Νόμου. Γι’ αυτό υποστηρίζει πως 

αυτού του είδους η δημοκρατία μοιάζει με τη μοναρχία ενός τυραννικού καθεστώτος, 

όπου ο λαός είναι ο απόλυτος μονάρχης, αφού δεν υπακούει σε νόμους. Στη 

δημοκρατία ισχύουν τα ψηφίσματα, όπως στην τυραννία οι διαταγές. Στην πρώτη 

επικυριαρχούν οι δημαγωγοί, στη δεύτερη οι κόλακες του τυράννου. Τελικά σε 

αμφότερα τα πολιτεύματα, κατά τον Αριστοτέλη, η εξουσία ασκείται κατά τρόπο 

δεσποτικό. 

Τελικά ποια είναι η άριστη πολιτεία για τον Αριστοτέλη; 

Για να φτάσει σε αυτήν ξεκινά με αφετηριακή αναφορά στις Πολιτείες που τις 

θεωρεί ευνομούμενες και έχουν ως κοινή συνισταμένη τον ολιγαρχικό χαρακτήρα 

τους: των Λακεδαιμονίων, των Κρητών και των Καρχηδονίων. Τούτο αποδεικνύει τη 

σαφή προτίμησή του προς ολιγαρχικές και συντηρητικές μορφές πολιτευμάτων 

έναντι της δημοκρατίας η οποία θεωρείται παρέκκλιση. 

Θέτει θεμέλιο της σκέψης του την ευπραξία μετ’ αρετής ως προϋπόθεση της 

ευδαιμονίας. Οι δυνάμενοι να αποκτήσουν την ευδαιμονία δικαιούνται και το 

μεγαλύτερο μερίδιο της νομής και εξουσίας. Τούτο καταλήγει στη διάκριση αυτών 

που για να αποκτήσουν την αρετή και συνεπώς την ευδαιμονία, έχουν πράγματι 

ελεύθερο χρόνο και είναι οι λίγοι, οι ικανοί να άρχουν. Σε αντίθεση με τους 

οικονομικά αδύναμους που πρέπει να αποκλείονται από τα δημόσια αξιώματα γιατί 

λόγω έλλειψης ελεύθερου χρόνου δεν δύναται να ενασκηθούν στην αρετή. 

Αντίθετα στο ιδανικό πολίτευμα της « Πολιτείας », όπως το ονομάζει ο 

Σταγειρίτης φιλόσοφος, ύψιστη αρχή διακυβέρνησης είναι νόμοι, οι οποίοι 

επιβάλλονται σε όλους, πλειοψηφία και μειοψηφία. Το είδος και η ποιότητα των 

νόμων εξαρτώνται βεβαίως από το είδος του πολιτεύματος αλλά και από την 

ποιότητα των πολιτών. 

Η « Πολιτεία » του Αριστοτέλη αποτελεί μεικτό πολίτευμα μεταξύ ολιγαρχίας 

και δημοκρατίας. 
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Η αρχή της μεσότητας ως αρχή της ηθικής φιλοσοφίας του, με την Πολιτεία 

πραγματώνεται και στο πεδίο της πολιτικής επιστήμης. Η μεσότητα ως αποφυγή των 

άκρων της έλλειψης και της στέρησης στο κοινωνικό επίπεδο αντιστοιχεί στη μεσαία 

τάξη η οποία πρέπει να είναι ισχυρή για να αποτελέσει τη βάση ενός σταθερού 

πολιτεύματος, χωρίς αναταραχές. Εξυψώνοντας τις ηθικές αρετές της μεσαίας τάξης 

επισημαίνει ότι τα μέλη της είναι οι πλέον ευπειθείς στο Νόμο, σε αντίθεση με τους 

πλούσιους που δεν έχουν μάθει να άρχονται και με τους απόρους που δεν μάθει να 

άρχουν. 

Σε αυτό το σημείο έχει επισημανθεί από τους ερευνητές μια από τις πολλές 

αντιφάσεις στην Αριστοτελική πολιτική σκέψη καθώς ενώ αποκλείει τα κατώτερα 

στρώματα από τη νομή της εξουσίας γιατί δεν διαθέτουν τη σχολή, δηλαδή τον 

ελεύθερο χρόνο να ενασκήσουν την αρετή και μετέπειτα να ασκήσουν την εξουσία, 

τίθεται ευλόγως το ερώτημα εάν αυτή η μεσαία τάξη που είναι απαλλαγμένη από την 

αναγκαιότητα της εργασίας, εξακολουθεί να είναι πράγματι η μεσαία τάξη, αλλά 

μάλλον προσιδιάζει την αριστοκρατία, ως μια πνευματική ελίτ με οικονομική 

επάρκεια που να απαρτίζεται « από τους αρίστους κατ’ αρετή και κατά παιδείαν ». 

Για να αξιολογήσουμε την προτεινόμενη Αριστοτελική Πολιτεία σαφέστατα 

οφείλουμε να εντάξουμε το φιλόσοφο στο χωροχρόνο της διαδρομής του ανθρώπου 

Αριστοτέλη. Μην ξεχνάμε ότι στην εποχή που έζησε ο Αριστοτέλης η δουλεία 

αντιμετωπίζονταν ως φυσική κατάσταση και οι γυναίκες δεν αποτελούσαν πολίτες. 

Την ανωτέρω θεώρηση ασπάστηκε και ο Σταγειρίτης φιλόσοφος. 

Τελικά ο Αριστοτέλης κατέληξε στο ορθολογικό συμπέρασμα ότι η μορφή του 

ορθού πολιτεύματος πρέπει να επιλεγεί για κάθε πόλη – κράτος ξεχωριστά, ανάλογα 

με τα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα που επικρατούν σε αυτήν.  

Η αναγκαιότητα της σύμπλευσης ηθικής και πολιτικής προβάλλει διαχρονικά 

πανανθρώπινο αίτημα για μια κοινωνία που ο πολίτης δεν θα είναι ιδιώτης και μέσω 

της ενάσκησης της αρετής επιδρά ενεργά στο κοινωνικό σύνολο. 

Επιλογικά, κτίζοντας μια γέφυρα με την επόμενη ομιλία θα αναφερθώ απλά, 

στην ιδιαίτερη ευθύνη του πολίτη που προσέδωσε ο Αριστοτέλης, στη διαλεκτική 

σχέση πολίτη και Πολιτείας ως καθοριστικού διαμορφωτή των ποιοτικών 

χαρακτηριστικών εκάστου πολιτεύματος. Προέκταση αυτής της συμμετοχικής 

θεώρησης αποτέλεσε η κατοπινή επισήμανση του αδ Νίκου Καζαντζάκη: 

“ Δεν απομένει τίποτα πια σε εμάς, παρά να χτυπάμε τα κεφάλια μας στα κάγκελα. 

Και θα σπάσουν πολλά κεφάλια. Αλλά κάποτε θα σπάσουν και τα κάγκελα ”. 
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ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΤΙΣΤΟΤΕΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΩΝ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝ 

ΓΕΝΕΙ ΤΩΝ ΗΓΕΤΩΝ  

Μελετώντας κανείς τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους εκπλήσσεται κάθε φορά που 

θα συναντήσει απόψεις και αναφορές που αφορούν το ρόλο του πολίτη και τις αρετές των 

πολιτικών ηγητόρων. Και αυτό γιατί η Δημοκρατία, με τη συμμετοχή του πολίτη και τη 

λειτουργία της πολιτικής εξουσίας, ήταν φαινόμενο σχετικά πρόσφατο, καθαρά Ελληνικό και 

παντελώς άγνωστο στον υπόλοιπο αρχαίο κόσμο. Ως εκ τούτου θα ήταν λογικό και 

δικαιολογημένο να αναμείνει κανείς ότι η περιορισμένη εμπειρία θα διαμόρφωνε 

επιμερισμένες και ατελείς απόψεις για τη λειτουργία της πολιτείας. Αντ’ αυτού 

καταγράφεται μια διαυγής, στέρεη και ολοκληρωμένη άποψη που εκπλήσσει για την 

ωριμότητα, τη σύλληψη και τη σοφία της. Σ’ αυτή την παράθεση προεξάρχει η ώριμη σκέψη 

του Αριστοτέλη, χωρίς να παραγνωρίζεται η αξία των ιδεών του Πλάτωνα και των Σοφιστών 

και η παρακαταθήκη των ιστορικών, όπως ο Θουκυδίδης, που διέσωσαν τα αποφθέγματα 

σοφίας μεγάλων ηγετών. Στις απόψεις που ακολουθούν σμίγουν οι σκέψεις και οι 

προβληματισμοί, από τη θεώρηση της σύγχρονης πολιτικής πραγματικότητας, με τον απόηχο 

των πολιτικών ιδεών των αρχαίων διδασκάλων, σε ένα περίγραμμα αξιών και αρετών, που 

πρέπει να κοσμεί τους πολιτικούς άνδρες που φιλοδοξούν να άρχουν. 

Η κατάκτηση της εξουσίας είναι η υπέρτατη δικαίωση κάθε φιλόδοξου πολιτικού και η 

επιθυμία της εξουσίας είναι έντονη σε πολλούς ανθρώπους, που ασχολούνται με τα κοινά. 

Άλλωστε όπως έλεγε ο Αριστοτέλης «Το άρχειν ήδιστον», δηλ. το να ασκείς εξουσία συνιστά 

υπέρτατη ευχαρίστηση. Ταυτόχρονα όμως «καματηρόν το άρχειν», δηλ. η ευθύνη της 

διοίκησης είναι μια κουραστική διαδικασία που σε καταβάλλει. Όταν βέβαια υπάρχει 

συναίσθηση της βαριάς ευθύνης που επωμίζεται κάποιος που θα επιλεγεί να ηγηθεί του Λαού 

και να διαχειρισθεί τις τύχες του. Τα ελατήρια μπορεί να είναι ευγενικά, για τους 

πεφωτισμένους και τους χαρισματικούς, μπορεί όμως να είναι ταπεινά και 

συμφεροντολογικά για τους καιροσκόπους. Από καμιά περίοδο της ιστορίας των εθνών δεν 

έλειψαν οι επιβήτορες της εξουσίας, δυνάστες του Λαού, δεν έλειψαν όμως, ευτυχώς, και οι 

λαοπρόβλητοι ηγέτες, που τις κρίσιμες ώρες τους γλύτωσαν από συμφορές. 

Οι πολιτικοί πρέπει να χαρακτηρίζονται, σαν πρόσωπα δημόσια, από ήθος και να 

διακατέχονται από σωφροσύνη. Γιατί το μεν ήθος περιβάλλει τον πολιτικό με μιαν ιερή  αχλύ 

σεβασμού και ανάγει τον σωστό πολιτικό σε ανώτερο επίπεδο, έξω από τη σφαίρα της 
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τρέχουσας εκχυδαϊσμένης αντίληψης και εικόνας του καιροσκόπου πολιτικάντη, η δε 

σωφροσύνη είναι το καταστάλαγμα της αρετής της φρόνησης, που δίνει τη δυνατότητα και 

το χάρισμα της διάκρισης ανάμεσα στο καλό και το κακό. Το ήθος, όμως, και η φρόνηση δεν 

είναι έμφυτα στον άνθρωπο, αλλά επίκτητα. Εμφυτεύονται και μπολιάζονται στον άνθρωπο 

με τη ανατροφή και τη διδασκαλία και σφυρηλατούνται μέσα από τις δοκιμασίες της 

προσωπικής ζωής και του δημόσιου βίου, όμως τα χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα δεν 

είναι άμεσα ορατά στους πολλούς. Έτσι πολλοί υποκρίνονται ότι διακατέχονται από ήθος και 

σωφροσύνη και ξεγελούν, ευτυχώς πρόσκαιρα, το λαό, μέχρι να επιτύχουν το στόχο τους, 

που δεν είναι άλλος από την εξυπηρέτηση ιδίων και αλλότριων συμφερόντων. 

 Η πολιτική, όμως, παρ’ ότι έχει σχέση με την ηθική, δεν καθοδηγείται ούτε πάντα, 

ούτε αποκλειστικά απ’ αυτήν, γιατί είναι ο πιο ισχυρός θεσμικά και πιο αποτελεσματικός 

τρόπος, ώστε να επιδιώκεται και να πραγματώνεται το καλό των πολιτών. Γι αυτό έχει 

κατακτήσει μια αυτονομία έναντι της ηθικής, με την έννοια  ότι πολλές φορές είναι 

διαφορετικά τα κριτήρια εξυπηρέτησης του λαϊκού και του εθνικού συμφέροντος από την 

τρέχουσα ηθική ( και πολλές φορές από την τρέχουσα λογική). Η αποτελεσματικότητα των 

αποφάσεων και η επίτευξη του στόχου πολλές φορές κρίνει και καθαγιάζει τα μέσα και 

δικαιώνει τους σκοπούς, ιδιαίτερα στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής. Δεν είναι λίγες φορές 

που η ιστορία έχει καταγράψει δυσαρμονία ανάμεσα στην τρέχουσα πολιτική ηθική και στις 

αποφάσεις της Διοίκησης, που όμως δικαιώθηκαν, όταν το αποτέλεσμα ήταν η προστασία 

των εθνικών συμφερόντων. Οι πρόσκαιρες λυκοσυμμαχίες ακόμα και με εχθρούς, μέχρι 

πρότινος, μπορεί να μην είναι αρεστές, μερικές φορές, στο λαό αλλά επιβάλλονται να 

συναφθούν όταν αυτό επιτάσσει το συμφέρον της Πατρίδας, που είναι ο υπέρτατος σκοπός. 

 Ο πολιτικός άνδρας πρέπει να έχει και το απαιτούμενο κύρος και την απαιτούμενη 

αξιοπιστία, ώστε να μπορεί να πείθει τους πολίτες να σέβονται και να υπακούν στους νόμους 

χωρίς αμφισβήτηση. Για να το επιτύχει αυτό πρέπει να βρίσκεται σε συνεχή επαφή με το 

λαό, ώστε να γνωρίζει την ψυχολογία και τη νοοτροπία του και να μην αποξενώνεται απ’ 

αυτόν, με τα στεγανά της εξουσίας. Δεν υπάρχει εύρυθμη λειτουργία του πολιτεύματος όταν 

αμφισβητούνται οι νόμοι και οι θεσμοί. Για να μη συμβαίνει αυτό θα πρέπει ο πολίτης να 

βιώνει την ισοπολιτεία και την ισονομία, διότι «κατά τους νόμους μέτεστι πᾶσι τό ἴσον», δηλ 

απέναντι στο νόμο είναι όλοι ίσοι. Το παράδειγμα της τήρησης των νόμων και του σεβασμού 

των αρχών και των θεσμών πρέπει να το δίνει πρώτος ο πολιτικός ανήρ και όχι μόνον σε ότι 

αφορά τον εαυτόν του, αλλά και σε ότι αφορά το στενό ή ευρύτερο περιβάλλον του, την 

κοινωνική του τάξη του ή το κομματικό του  ακροατήριο. Η αμεροληψία είναι αρετή που 
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διαμορφώνει το στέρεο έδαφος του κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ αρχόντων και 

αρχομένων. Επί πλέον καθιερώνει ηθικά πρότυπα που πειθαναγκάζουν τους πολίτες στη 

συμμόρφωση προς τα θέσμια. 

Είναι καθήκον του πολιτικού να διδάξει στο λαό τη χρήση των συνταγματικών του 

ελευθεριών, αλλά και να καλλιεργήσει το συναίσθημα ευθύνης από τη χρήση τους, καθώς 

και να διαγράψει τα όρια της ελευθερίας του, πέραν των οποίων αυτή καθίσταται επικίνδυνη 

για τα συμφέροντα του συνόλου. Πρέπει ακόμα να αντιλαμβάνεται εγκαίρως τις αδυναμίες 

και τους αναχρονισμούς του πολιτεύματος, ώστε να προτείνει, τις κατάλληλες λύσεις, που θα 

συμβαδίζουν με τις επιταγές της κοινωνικής εξέλιξης και θα εναρμονίζονται με τις 

απαιτήσεις των καιρών. 

 Ο σωστός πολιτικός πρέπει να λειτουργεί σαν τον Περικλή, όπως τον σκιαγραφεί ο 

Θυκυδίδης, σαν ηγέτης δηλαδή που έλεγε πάντα την αλήθεια στο λαό, έστω και αν δεν ήταν 

ευχάριστη. Έτσι κέρδιζε την εμπιστοσύνη του λαού και αυτό του έδινε τη δυνατότητα να τον 

καθοδηγεί αυτός, με χέρι στιβαρό, και να μην καθοδηγείται από παρορμητικές εκδηλώσεις 

της λαϊκής βούλησης. Αποτέλεσμα αυτής της καθοδήγησης ήταν η δημιουργία μια 

ευημερούσης πολιτείας που την αποτελούσαν ελεύθεροι άνθρωποι, που λειτουργούσαν σαν 

υπεύθυνοι πολίτες στο δημόσιο βίο. Στις κοινωνικές τους συναναστροφές κυριαρχούσε ο 

ενθουσιασμός, η συνεργατικότητα και η συλλογικότητα, ενώ απουσίαζε η εμπάθεια, ο 

φθόνος και η καχυποψία. Η αίσθηση του καθήκοντος ήταν υψηλή και δεν παρενέβαιναν το 

νόμο, όχι από φόβο, αλλά κυρίως από σεβασμό. Και πολύ περισσότερο σεβασμό έδειχναν 

απέναντι στους άγραφους νόμους γιατί η μακραίωνη παράδοση τήρησής τους θα επέφερε 

ντροπή στους παραβάτες και όνειδος κοινωνικό. Οι ταλαντούχοι και οι χαρισματικοί πολίτες, 

ακόμη και οι πιο τολμητίες, είχαν ευοίωνες προοπτικές κοινωνικής αποδοχής ανέλιξης και 

ανάδειξης. Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του Μπέρτραντ Ράσσελ ότι η εποχή του Περικλή 

ήταν από τις λίγες στην ιστορία της ανθρωπότητας, όπου θα μπορούσε κανείς να είναι 

ταυτόχρονα και ευφυής και ευτυχισμένος. 

 Οι αποφάσεις της διοίκησης πρέπει να είναι αποτέλεσμα ρεαλιστικής ανάλυσης της 

πραγματικότητας ( κάτι ανάλογο της πολιτικής ως τέχνης του εφικτού), μέσω της οποίας 

επιτυγχάνεται η βέλτιστη, για τις δεδομένες συνθήκες, λύση. Μεγάλο ρόλο σ’ αυτό παίζει η 

εμπειρία, αν υπάρχει, όπως και η αξιοποίηση της συσσωρευμένης πείρας από τη διοίκηση 

προηγούμενων ηγετών. Καθοριστικής σημασίας για την ομαλή λειτουργία της διοίκησης 
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είναι και η επιλογή των εξειδικευμένων συμβούλων, που όταν γίνεται με σωστή κρίση και 

γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, συμβάλλει στην λήψη σωστών και δίκαιων αποφάσεων.  

Ο σωστός πολιτικός κρίνεται όχι μόνον από την αποτελεσματικότητά του στην 

αντιμετώπιση των προβλημάτων, αλλά και από την πίστη του στο πολίτευμα και τις αρχές 

της Δημοκρατίας. Σ’ αυτό, άλλωστε οφείλεται και η διαφορά ανάμεσα στην αυταρχική 

διοίκηση, που περιφρονεί τον πολίτη και στη δημοκρατική λειτουργία που εγγυάται τις 

λαϊκές ελευθερίες. Για το λόγο αυτό ο ηγέτης πρέπει να είναι προσηλωμένος στην ανάπτυξη 

και την πρόοδο, αλλά ταυτόχρονα να είναι και εκείνος που θα διασφαλίζει την ομαλή 

λειτουργία του πολιτεύματος. και θα εγγυάται τις δημοκρατικές ελευθερίες. Ταυτόχρονα 

πρέπει να μην είναι απλά διαχειριστής των δημοσίων πραγμάτων, αλλά και οραματιστής, που 

να εμπνέει το λαό και να τον καθοδηγεί με ασφάλεια και εμπιστοσύνη προς ένα καλύτερο 

μέλλον 

Ο Πλάτωνας μπορεί να φαίνεται ανεδαφικός, στη σύλληψή του για την ιδανική 

πολιτεία, η επιλογή όμως των φιλοσόφων, ως ηγητόρων πολιτικών, εμπεριέχει το επιθυμητό 

και ιδανικό στοιχείο για τους πολιτικούς, ήτοι την ικανότητα της καθολικής θεώρησης και 

γνώσης των πραγμάτων, δηλαδή την σπάνια αρετή της επιστημονικής και ηθικής 

πληρότητας. Στην ιδανική πολιτεία του οι άρχοντες φιλόσοφοι είναι ιδιαίτερες 

προσωπικότητες με πολλές αρετές, που διαθέτουν γνώσεις και συνθετική σκέψη, αλλά και 

πείρα ζωής, διοικητικές ικανότητες και αδαμάντινο χαρακτήρα, αναλαμβάνουν δε την 

εξουσία από αίσθηση καθήκοντος, ώστε να υπηρετήσουν την πολιτεία και μέσα από την 

νομοθεσία να διοχετεύσουν την σοφία τους και την ακεραιότητα τους. Δεν διαθέτουν 

περιουσία και οικογένεια, ώστε να είναι αδέκαστοι, ανεπηρέαστοι και ολόψυχα αφοσιωμένοι 

στο λειτούργημα τους, βιώνοντας πειθαρχημένη και λιτή ζωή 

Αλλά και οι πολίτες δεν πρέπει να αρκούνται να είναι απλοί θεατές των πολιτικών 

δρώμενων, αλλά οφείλουν να συμμετέχουν στα κοινά και να κρίνουν τους ηγέτες τους, οι δε 

ηγέτες να δέχονται καλόπιστα την κριτική και να την έχουν ως γνώμονα των ενεργειών τους. 

«μόνοι γάρ τον τε μηδέν τῶνδε μετέχοντα οὐκ ἀπράγμονα, ἀλλ᾽ ἀχρεῖον νομίζομεν» «μόνον 

εμείς οι Αθηναίοι θεωρούμε ότι όποιος μένει αμέτοχος στα κοινά δεν είναι φιλήσυχος αλλά 

άχρηστος» έλεγε ο Περικλής στον Επιτάφιο, όπως μας τον διέσωσε ο Θουκυδίδης. Πρέπει 

επομένως και ο ενεργός πολίτης να έχει την κατάλληλη εκπαίδευση και την κατάλληλη 

ενημέρωση, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στον πολύ σημαντικό ρόλο που του 

επιφυλάσσει η λειτουργία της δημοκρατίας. Στη δημοκρατία ο πολίτης πρέπει να μπορεί να 
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ελέγχει την εξουσία, πρέπει όμως παράλληλα να είναι διατεθειμένος να αποδέχεται τις 

αποφάσεις της και να υπακούει σ’ αυτήν. Πρέπει να διαμορφώνει ολοκληρωμένη άποψη για 

τα δημόσια πράγματα και να αναπτύσσει ορθή κρίση, ώστε να μπορεί κατατάσσει τους 

πολιτικούς με ασφαλή κριτήρια, χωρίς να παρασύρεται από εύκολους εντυπωσιασμούς και 

ανεύθυνες υποσχέσεις. Ο σωστός πολίτης θεωρεί ιερή τη ψήφο του γιατί συνειδητοποιεί ότι 

είναι συνυπεύθυνος για την εξέλιξη των πολιτικών πραγμάτων. 

Τέλος η λειτουργία της δημοκρατίας επιφυλάσσει σπουδαίο ρόλο και σ’ αυτούς που 

είναι αντιπολιτευόμενοι και εν δυνάμει ηγήτορες, γιατί τους αναθέτει τον έλεγχο της 

άσκησης εξουσίας από τους κυβερνώντες. Παράλληλα απαιτεί από αυτούς τη διαμόρφωση 

ολοκληρωμένων εναλλακτικών λύσεων που εν καιρώ μπορεί να τεθούν υπό την κρίση του 

λαού και να εγκριθούν. Αυτό επιβάλλει τους εναλλακτικούς ηγήτορες να λειτουργούν με 

υπευθυνότητα και να μην αποβλέπουν στην παραπλάνηση του λαού και την δημιουργία 

εντυπώσεων με ανεύθυνη ρητορεία, αλλά με σύνεση και μεθοδικότητα να προετοιμάζουν την 

εναλλακτική τους πρόταση, με γνώμονα το λαϊκό συμφέρον και μόνον.- 
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Ο Αριστοτέλης ως δάσκαλος του Μεγ. Αλεξάνδρου 
και η εκπαίδευσή του στην Μίεζα  

Τρις Ισχ Διδ, 

Αδ ΣεβΜυστ Διδ της Αν και των Κοιλάδων, 

Με το ακόλουθο τεκτονικό τεμάχιο θα επιχειρηθεί μια παρουσίαση της διδασκαλίας 

του Αλέξανδρου από τον δάσκαλό του Αριστοτέλη στη Μίεζα. 

Ο Αριστοτέλης ήταν ένας από τους κορυφαίους Φιλοσόφους και επιστήμονες της 

Κλασικής εποχής. Γεννήθηκε στα Στάγιρα της Χαλκιδικής το 384 π.Χ. και πέθανε στην 

Χαλκίδα το 322 π.Χ. Σε ηλικία 18 ετών ήλθε στην Αθήνα και φοίτησε στη Σχολή του 

Πλάτωνος, την γνωστή Ακαδημία, όπου μαθήτευσε επί είκοσι ολόκληρα έτη. Σπούδασε 

την Πλατωνική Φιλοσοφία και έθεσε τα θεμέλια της δικής του Φιλοσοφίας. Ήταν ο 

ιδρυτής της Περιπατητικής Σχολής, ο συστηματικότερος μεθοδικότερος νους του αρχαίου 

κόσμου και ένας από τους μεγαλύτερους στοχαστές όλων των εποχών. Τα έργα του 

αναφέρονται σε πολλές επιστήμες, όπως φυσική, βιολογία, ζωολογία, μεταφυσική, λογική, 

ηθική, ποίηση, θέατρο, μουσική, ρητορική, πολιτική κ.ά., και συνιστούν το πρώτο 

ολοκληρωμένο σύστημα στη Δυτική Φιλοσοφία. Η περίοδος της ωριμότητας του 

Αριστοτέλη αρχίζει με τις βιολογικές έρευνες και τα συμπεράσματά του είναι η πρώτη 

συστηματοποίηση των εννοιών και των θεωριών της Βιολογικής επιστήμης στην Ευρώπη. 

Η σκέψη και οι διδασκαλίες του Αριστοτέλη, που συνοπτικά περιγράφονται με τον όρο 

Αριστοτελισμός, επηρέασαν για αιώνες τη φιλοσοφική, θεολογική και επιστημονική 

σκέψη έως και τον ύστερο Μεσαίωνα. 

Μετά τον θάνατο του Πλάτωνα, ο Αριστοτέλης αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την 

Ακαδημία στην οποία δίδασκε Ρητορική, γιατί οι Αθηναίοι δεν συμπαθούσαν ιδιαίτερα 

τους Μακεδόνες. Ήταν η εποχή που ο Φίλιππος της Μακεδονίας κατέλαβε και 

κατέστρεψε την Όλυνθο, Αθηναϊκή αποικία. Η μεγαλοφυΐα του Αριστοτέλη κίνησε το 

φθόνο των συγχρόνων του Αθηναίων Φιλοσόφων, οι οποίοι ποικιλοτρόπως τον 

συκοφάντησαν και τον εξύβρισαν. Έτσι εγκατέλειψε την Αθήνα και εγκαταστάθηκε στην 

Άσσο, η οποία βρισκόταν απέναντι από την Μυτιλήνη στην Μικρά Ασία, καλεσμένος από 

τον φίλο του Ερμία. Ο Ερμίας,  μετέπειτα τύραννος του Αταρνέα, Πλατωνικός Φιλόσοφος 

επίσης, είχε στενές σχέσεις με τον Ηγεμόνα της Μακεδονίας Φίλιππο και είχε υποστηρίξει 

πολλές φορές την πολιτική του Μακεδόνα ηγέτη. Με συστάσεις λοιπόν του Ερμία, κάλεσε 

ο Φίλιππος τον Αριστοτέλη το 343 π.Χ. στην Μακεδονία για να αναλάβει την αγωγή του 

δεκατριάχρονου Αλέξανδρου. Ο Αριστοτέλης δεν ήταν άγνωστος στον Φίλιππο, γιατί η 

φήμη του είχε διαδοθεί σε όλο την γνωστό πολιτισμένο κόσμο της εποχής. Επί πλέον ο 

πατέρας του Αριστοτέλη ήταν γιατρός στην βασιλική αυλή του Αμύντα του Γ΄, πατέρα 

του Φιλίππου. Στην κρίση του Φιλίππου για την επιλογή του Αριστοτέλη ως δασκάλου 

του Αλέξανδρου, συνετέλεσε ο συνδυασμός της Μακεδονικής του καταγωγής και της 

Αθηναϊκής μόρφωσης και νοοτροπίας που ήδη κατείχε ο Φιλόσοφος.   

O Αριστοτέλης δεν υπήρξε ο μοναδικός δάσκαλος του Αλέξανδρου. Προϋπήρξαν 

διάφοροι εκπαιδευτές που δίδαξαν στον Αλέξανδρο την αυτοκυριαρχία και την 

σκληραγωγία με πιο γνωστό τον Λεωνίδα από την Ήπειρο, προσωπική επιλογή της 

μητέρας του Αλέξανδρου Ολυμπιάδας που ήταν μια σκληρή και αυταρχική Ηπειρώτισσα 

πριγκίπισσα. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%B8%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1#.CE.A6.CE.B9.CE.BB.CF.8C.CF.83.CE.BF.CF.86.CE.BF.CE.B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
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Ο Φίλιππος όμως, πίστευε ότι ο γιος του, τον οποίο προόριζε για διάδοχό του και 

έτρεφε μεγάλες προσδοκίες γι’ αυτόν,  εκτός από την σκληρή αγωγή και την σωματική 

άσκηση είχε ανάγκη και από άλλα πνευματικά εφόδια που θα έπρεπε να τα αποκτήσει με 

άλλο είδος διδασκαλίας. Χρειαζόταν τον κατάλληλο Δάσκαλο για να του διευρύνει το 

πνεύμα. Να τον μυήσει στην επιστήμη της πολιτικής, της ρητορείας, της πειθούς, 

προσόντα που ο Φίλιππος θεωρούσε απαραίτητα για ένα μελλοντικό επιτυχημένο ηγέτη.  

Έτσι το 343 π.Χ. ο Φίλιππος, κάλεσε τον Αριστοτέλη στη Μακεδονία και ο Φιλόσοφος 

ανέλαβε την εκπαίδευση του Αλέξανδρου, μέχρι την προπαρασκευή του για την κατά των 

Περσών εκστρατεία. Ο Αριστοτέλης δέχθηκε την πρόσκληση γιατί το γόητρο και η ισχύς 

του Φιλίππου ήταν σε διαρκή άνοδο, αλλά και διότι επιθυμούσε να επιδράσει στην 

διαμόρφωση του χαρακτήρα και στην εκπαίδευση ενός μελλοντικού ηγεμόνα, διαδόχου 

του Φιλίππου.  Ανέλαβε τη διδασκαλία όχι μόνο του Αλέξανδρου, αλλά και άλλων 

παιδιών επώνυμων Μακεδόνων αλλά και ηγετών γειτονικών περιοχών. Τα παιδιά αυτά 

τελικά έγιναν φίλοι και μεταξύ αυτών ήταν και ο Ηφαιστίωνας με τον οποίο ο 

Αλέξανδρος συνδέθηκε στενά. Έκαναν κοινά σχέδια και όνειρα για το μέλλον, ο 

Ηφαιστίωνας ακολούθησε τον Αλέξανδρο στην εκστρατεία κατά των Περσών μέχρι τον 

χωρισμό τους με τον θάνατο του Ηφαιστίωνα.  

Με υπόδειξη του Φιλίππου ο Αριστοτέλης δίδαξε τον Αλέξανδρο μεταξύ 343 π.Χ.- 340 

π.Χ.  σε ένα εξοχικό παλάτι, στο «Άλσος των Νυμφών», στη Μίεζα, ιερό χώρο της 

αρχαίας Μακεδονίας. Το «Ιερό των Νυμφών» στη Μίεζα, απείχε δέκα χιλιόμετρα από την 

Πέλλα, γιατί ο Φίλιππος επιθυμούσε ο γιος του να βρίσκεται μακριά από την επιρροή της 

αυταρχικής μητέρας του. Γράφει ο Πλούταρχος σχετικά: Σχολὴν μὲν οὖν αὐτοῖς καὶ 

διατριβὴν τὸ περὶ Μίεζαν Νυμφαῖον ἀπέδειξεν (Φίλιππος Β΄ της Μακεδονίας), ὅπου μέχρι 

νῦν Ἀριστοτέλους ἕδρας τε λιθίνας καὶ ὑποσκίους περιπάτους δεικνύουσιν. ἔοικε δ’ 

Ἀλέξανδρος οὐ μόνον τὸν ἠθικὸν καὶ πολιτικὸν παραλαβεῖν λόγον, ἀλλὰ καὶ τῶν 

ἀπορρήτων καὶ βαθυτέρων διδασκαλιῶν, ἃς οἱ ἄνδρες ἰδίως ἀκροατικὰς καὶ ἐποπτικὰς 

προσαγορεύοντες οὐκ ἐξέφερον εἰς πολλούς, μετασχεῖν».[1] 

Η Μίεζα ήταν ξακουστή για τα νερά, τους κήπους της, την εξαιρετική ομορφιά της 

καθώς και το ονομαστό Νυμφαίο της. Η τοποθεσία όπου κάποτε βρισκόταν η Μίεζα 

βρίσκεται κοντά στη σύγχρονη πόλη Νάουσα και έχει αποτελέσει το αντικείμενο 

αρχαιολογικών ανασκαφών.[2] Τόπος με παγκόσμιο ενδιαφέρον είναι η Σχολή του 

Αριστοτέλη, δύο χλμ. περίπου από την σημερινή Νάουσα, στη θέση Ισβόρια. Είναι το 

μέρος με τα τρεχούμενα νερά και τα βαθύσκιωτα σπήλαια που αναφέρουν οι αρχαίοι 

συγγραφείς, όπου ο μέγιστος Φιλόσοφος της αρχαιότητας Αριστοτέλης δίδαξε το 

μεγαλείο της κλασικής Ελληνικής σκέψης και τα ιδανικά της Πλατωνικής φιλοσοφίας 

στον γιο του Βασιλέα της Μακεδονίας Φιλίππου Β', τον Αλέξανδρο και τους άλλους 

ευπατρίδες της Μακεδονικής Αυλής. Η συνάντηση αυτών των δύο μέγιστων 

προσωπικοτήτων του αρχαίου κόσμου στο Νυμφαίο της Μίεζας έμελλε να επηρεάσει 

καθοριστικά το μέλλον της ανθρωπότητας και ολόκληρου του Δυτικού Πολιτισμού. 

Το πηγαίο νερό είναι διαυγές και ο τόπος ιδανικός για τη λατρεία των Κρηναίων ή 

Ναϊάδων Νυμφών. Μέσα στη λιμνούλα της πηγής διαγράφονται τα υπολείμματα του 

ιερού, ενώ γύρω τα σπήλαια με τους σταλακτίτες και τους σταλαγμίτες διαθέτουν βάθρα 

αγαλμάτων πιθανότατα του Πάνα. Στον τόπο τελούνταν τελετές λατρείας προς τιμή της 

μητέρας Γης, της φύσης και των υδάτων. Το νερό, πηγή ζωής, μήτρα των σπόρων και της 

βλάστησης, έγινε το σύμβολο μιας ατέρμονης δυναμικής από την οποία τα πάντα 

γεννιούνται και στην οποία τα πάντα επιστρέφουν. Η Γη είναι η Μητέρα Ύλη που κλείνει 

στους κόλπους της το ύδωρ που έρχεται, από το σκοτάδι της μήτρας, στο φως και ύστερα 

από μια σύντομη επίσκεψη επιστρέφει πάλι στο σκοτάδι κουβαλώντας τη ζωή και τον 

θάνατο μαζί. Κομβικά στοιχεία, η μέθεξη, οι εκστατικές και οργιαστικές εκδηλώσεις. Τα 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%B3%CE%B1%CF%82_%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/343_%CF%80.%CE%A7.
https://el.wikipedia.org/wiki/340_%CF%80.%CE%A7.
https://el.wikipedia.org/wiki/340_%CF%80.%CE%A7.
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8D%CE%BC%CF%86%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%85%CE%BC%CF%86%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%BD_%28%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%29
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CF%80%CF%80%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%84_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AF%CE%B5%CE%B6%CE%B1#cite_note-1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AF%CE%B5%CE%B6%CE%B1#cite_note-2
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ισβόρια (=πηγές) συμβάλλουν στην ανάπτυξη πλούσιας χλωρίδας. Μέσα από τις 

φυλλωσιές και τα νερά ξεπροβάλλουν απόκρημνοι βράχοι σχηματίζοντας ένα πέτρινο 

όγκο με μυστηριώδη σπηλαιώδη ανοίγματα. Εκεί, κατ’ επιλογή του μεγάλου Φιλόσοφου 

Αριστοτέλη, οικοδομήθηκε το οίκημα που στέγασε τον Φιλόσοφο και τους μαθητές του, 

δηλαδή τον Αλέξανδρο και τους περί αυτών πρίγκιπες της Μακεδονικής αυλής. Αυτός ο 

ιδανικός τόπος, με το ήπιο κλίμα, το πανέμορφο φυσικό περιβάλλον, ο περίκλειστος ιερός, 

συμβολικός χώρος, αποτέλεσε τον χώρο ίδρυσης και λειτουργίας της Σχολής του 

Αριστοτέλη. Η περίφημη Σχολή, ο Περίπατος, χτίστηκε το 350 π.Χ. όπου δίδασκε ο 

Αριστοτέλης «τον ηθικόν και πολιτικόν λόγον» (Πλούταρχος VII, 668) στους νεαρούς 

βλαστούς των Μακεδόνων ευγενών. Ήταν ο χώρος εκπαίδευσης για τον Αλέξανδρο που 

μακριά από την κουστωδία του παλατιού εντρυφούσε στην ελληνική παιδεία, όντας 

προνομιούχος δέκτης της κληρονομιάς σπουδαίων φιλοσόφων της εποχής.  

Στην Σχολή του Αριστοτέλη στη Μίεζα, παρέμεινε ο Αλέξανδρος για τρία  περίπου 

χρόνια, μεταξύ 343 και 340 π.Χ., ενώ μετά μετακομίζει στην Πέλλα ως αντιβασιλέας μιας 

και ο πατέρας του Φίλιππος έλειπε στην Πέρινθο και στο Βυζάντιο. Το κτίριο 

χρησιμοποιήθηκε για τη λειτουργία της Σχολής για τέσσερα χρόνια. Ο Αριστοτέλης με το 

μαθητή του Θεόφραστο παρέμεινε για άλλα δύο χρόνια μετά την αποχώρηση του 

Αλέξανδρου και ασχολήθηκε με το συγγραφικό και ερευνητικό του έργο.  

Ο Αριστοτέλης δίδαξε στην Σχολή Όμηρο και τραγικούς συγγραφείς που αποτελούσαν 

τότε την βάση της ελληνικής παιδείας. Συχνά δίδασκε μέσω της οργάνωσης πολύωρων 

συζητήσεων με τους μαθητές του, σχετικών με την πολιτική, την πολιτική οικονομία, την 

ρητορική και γενικά για τα προσόντα και τα καθήκοντα ενός ηγεμόνα. Τις συζητήσεις 

αυτές τις κατέγραψε σε δύο έργα στο «Περί Βασιλείας» και στο «Υπέρ αποίκων» που 

περιείχαν θέματα πολύ χρήσιμα και άμεσου ενδιαφέροντος  για την αποστολή και τον 

προορισμό του Αλέξανδρου. Όλο αυτό το υλικό αποτέλεσε αργότερα για τον Αριστοτέλη 

την βάση για την συγγραφή των «Πολιτικών». 

Ο Φιλόσοφος προσπάθησε να δώσει στους μαθητές του μια γενική μόρφωση με 

έμφαση στην πολιτική και πολύ λιγότερο στη φιλοσοφία. Δεν συμφωνούσε με την άποψη 

του δασκάλου του Πλάτωνα ο οποίος έλεγε πως: «αν δεν κυβερνήσουν οι φιλόσοφοι, ή αν 

δεν αποκτήσουν οι κυβερνήτες φιλοσοφική παιδεία δεν θα εξαλειφθεί η δυστυχία στις 

πόλεις και στον κόσμο γενικότερα». Ο Αριστοτέλης πίστευε πως όχι μόνο δεν είναι 

απαραίτητο, αλλά πολλές φορές είναι πολυτέλεια για έναν ηγεμόνα, να ασχολείται 

συστηματικά με την φιλοσοφία. Θα πρέπει ο κυβερνήτης να έχει γύρω του συμβούλους 

φιλοσόφους των οποίων τη γνώμη πρέπει συχνά να αναζητά και γενικά να λαμβάνει 

υπόψη του.  

Αγαπημένα φιλοσοφικά θέματα του Αριστοτέλη που συζητούσε και δίδασκε στους 

μαθητές του, ήταν τα σχετικά με την φύση και τον σκοπό των ανθρωπίνων ενεργειών, την 

αρετή, την πραότητα. Χαρακτηριστικά πίστευε πως: ο σκοπός των ανθρώπινων ενεργειών 

είναι η ευδαιμονία, την οποία όριζε ως ενέργεια σύμφωνη με την αρετή. Η αρετή όταν 

κυριαρχεί στα ανθρώπινα πάθη και στις ορμές τα ρυθμίζει παίζοντας τον ρόλο του μέτρου 

ανάμεσα στις δύο ακρότητες, δηλ. στην υπερβολή και την έλλειψη. Η πραότητα είναι η 

αρετή ως μέσο ανάμεσα στην οργή και στην αναισθησία, η ανδρεία είναι η αρετή ως μέσο 

ανάμεσα στην θρασύτητα και στην δειλία. Συμπλήρωμα της αρετής είναι τα αγαθά του 

σώματος (δύναμη, υγειά, ομορφιά) και τα αγαθά της τύχης (πλούτος, ευγενική καταγωγή 

κλπ). 

Ο Δάσκαλος δίδαξε στους μαθητές του και στον Αλέξανδρο πολύ Όμηρο. Εκείνη την 

εποχή ο Αριστοτέλης ήταν συνεπαρμένος από τις έρευνες που έκανε σχετικά με τον 

Όμηρο και είχε γράψει τις μελέτες «Ομηρικά Απορήματα» από τα οποία λίγα μόνο 

αποσπάσματα έχουν διασωθεί σήμερα. Πίστευε πως η Ιλιάδα και η Οδύσσεια  ήταν έργα 
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αξεπέραστα, αιώνια, που όχι μόνο αντέχουν στον χρόνο, αλλά είναι χρονικά σημεία 

αναφοράς, αυτά μετρούν τον χρόνο. Ο Αλέξανδρος είχε πάντα μαζί του την Ιλιάδα με τις 

ιδιόχειρες παρατηρήσεις του Αριστοτέλη κατά την διάρκεια της εκστρατείας.  Επίσης 

μελέτησε με την καθοδήγηση του Δασκάλου του πολύ καλά τα έργα του Θουκυδίδη, του 

Ηροδότου και του Ξενοφώντα. Μάλιστα, η «Κύρου Ανάβασις» του Ξενοφώντα μπορεί να 

θεωρηθεί η πρόδρομος ιστορία της εκστρατείας του.  

Ο Αριστοτέλης συμβούλευε τον Αλέξανδρο να επιδεικνύει αρετή, φρόνηση και 

μετριοπάθεια στην καθημερινή του ζωή. Θεωρούσε απαραίτητα τα προσόντα αυτά για 

έναν ηγέτη. Ο Αριστοτέλης επέμεινε πολύ στην μετριοπάθεια ως αρετή συμπεριφοράς του 

ηγεμόνα,  γιατί η μητέρα του Αλέξανδρου η Ολυμπιάδα είχε εντελώς διαφορετική άποψη 

και επηρέαζε αρνητικά τον γιο της. Αλλά από την μητέρα του ο Αριστοτέλης πίστευε πως 

ο Αλέξανδρος κληρονόμησε τον μυστικισμό και την ορμητικότητα του χαρακτήρα του.  

Τα μαθήματα αυτά για την διαμόρφωση του χαρακτήρα του Αλέξανδρου, ο 

Αριστοτέλης συμπεριέλαβε αργότερα στο έργο του «Ηθικά Νικομάχεια»  και προσπάθησε 

να έχουν μεγάλη απήχηση και επίδραση στην διαμόρφωση της προσωπικότητας του 

εκλεκτού μαθητή του. Ο Αριστοτέλης πίστευε πως τελικά αυτή η διδασκαλία βοήθησε τον 

Αλέξανδρο και τον ενέπνευσε να δώσει τον εκπολιτιστικό χαρακτήρα στην εκστρατεία 

του στην Ασία.  

Στο «Άλσος των Νυμφών» στην Μίεζα ο Αριστοτέλης δίδαξε και μύησε επίσης τον 

Αλέξανδρο και στις Φυσικές επιστήμες: φυσική, γεωγραφία, βοτανική, ιατρική. 

Η όλη διδασκαλία στη Μίεζα και η επίδραση της στην καλλιέργεια, μόρφωση και στην 

διαμόρφωση του χαρακτήρα και της προσωπικότητας του Αλέξανδρου, υπήρξε 

καθοριστική και καταλυτική. Ο Αριστοτέλης επηρέασε την σκέψη του, του έμαθε να 

μελετάει, του καλλιέργησε την εμπιστοσύνη στην επιστήμη, στην τεχνολογία και στις 

εφαρμογές τους. Η σχέση Δασκάλου -μαθητή διατηρήθηκε ζωντανή και με συχνή επαφή 

παρά την απόσταση για ολόκληρη την σύντομη ζωή του Αλέξανδρου. Η διδασκαλία από 

απόσταση, η άμεση ανταπόκριση του Δασκάλου στις ενημερωτικές-εκπαιδευτικές 

απαιτήσεις του μαθητή, η ενίσχυση του Δασκάλου από τον Αλέξανδρο με πληροφορίες, 

υλικό, γνώσεις που ο στρατηλάτης αποκόμιζε κατά τη διάρκεια των εκστρατειών του στην 

Ελλάδα και στην Ασία, οι ενέργειες του Αλέξανδρου και τα γεγονότα κατά την διάρκεια 

της εκστρατείας του στην Ασία το αποδεικνύουν.  

Ο Αλέξανδρος χαρακτηρίστηκε ως διανοούμενος στρατηλάτης και όχι άδικα. Γεγονότα 

όπως τα ακόλουθα το αποδεικνύουν. Κατά την ολοσχερή καταστροφή της Θήβας, 

σεβάστηκε τους ναούς της και την οικία του ποιητή Πινδάρου. Οικοδόμησε εκ νέου την 

γενέτειρα του δασκάλου του Στάγιρα, την οποία είχε καταστρέψει ο πατέρας του Φίλιππος. 

Τα μαθήματα του Αριστοτέλη από το έργο του «Περί Βασιλείας» επηρέασαν τον τρόπο 

σκέψης του μαθητή του στο βαθμό, που όταν περνούσε μια μέρα δίχως να κάνει καλό σε 

κάποιον, ο Αλέξανδρος χαρακτηριστικά έλεγε πως «σήμερα ουκ εβασίλευσα».  

Το αγαπημένο ανάγνωσμα του Αλέξανδρου ήταν η Ιλιάδα του Ομήρου και το 

υπόδειγμά του ο Αχιλλέας. Ο στίχος που βάζει ο `Όμηρος στα χείλη του Αγαμέμνονα: 

«είναι και τα δύο, και καλοκάγαθος βασιλιάς και δυνατός πολεμιστής» τον επηρέασε 

έντονα.  Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του στην Ασία, ο Αλέξανδρος ζήτησε από τον 

Δάσκαλο του να του στείλει και είχε πάντα μαζί του και συχνά μελετούσε τις τραγωδίες 

του Αισχύλου, του Σοφοκλή και του Ευριπίδη.  

Η επίδραση της διδασκαλίας του Αριστοτέλη στη Μίεζα, η σχετική με την αξία και τις 

εφαρμογές των Φυσικών επιστημών, επηρέασε τον Αλέξανδρο έντονα , ώστε είχε μαζί 

του στην εκστρατεία στην Ασία ολόκληρο επιτελείο Σοφών και Τεχνικών. Μηχανικοί, 

αρχιτέκτονες, πολεοδόμοι, γεφυροποιοί, επιδιόρθωναν ανακατασκεύαζαν, σχεδίαζαν, 

επέκτειναν  οικοδομούσαν εκ νέου κτίσματα και κατασκευές κατεστραμμένα από τις 
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μάχες. Από δημόσια κτίσματα και έργα κοινής ωφέλειας, μέχρι δρόμους, υδραγωγεία και 

ολόκληρες πόλεις έκτισε και ίδρυσε ο Αλέξανδρος. Επί πλέον με την βοήθεια του 

ναυάρχου του Νέαρχου, έκανε πλήρη χαρτογράφηση των ακτών των χωρών που 

κατακτούσε, εμπλούτιζε και οργάνωνε την Γεωγραφία των περιοχών και δημιουργούσε 

λεπτομερείς χάρτες των ακτογραμμών. Πλήθος επώνυμων ιατρών φρόντιζαν για την 

ιατρική περίθαλψη των στρατιωτών του, ενώ φυσιοδίφες μελετούσαν την χλωρίδα, πανίδα  

και τα προϊόντα της κάθε χώρας που κατακτούσαν. 

 Όλο αυτό το υλικό με τις παρατηρήσεις και τα συμπεράσματά τους, με εντολή και 

επίβλεψη του Αλέξανδρου αποστέλλονταν πίσω στον Αριστοτέλη, ο οποίος στην Αθήνα 

το 335 π.Χ. με την οικονομική υποστήριξη του Αλέξανδρου ως χορηγού, είχε ιδρύσει την 

Σχολή του το «Λύκειο» και Δίδασκε τους μαθητές του περπατώντας «Περιπατητική 

Σχολή». Εκεί με την βοήθεια και την συνδρομή του Αλέξανδρου δημιούργησε μια πολύ 

αξιόλογη Βιβλιοθήκη με εκατοντάδες χειρόγραφα και χάρτες και ένα μουσείο Φυσικής 

Ιστορίας, τα σπάνια εκθέματα του οποίου χρησιμοποιούσε ως εποπτικό υλικό για τη 

διδασκαλία μαθημάτων Φυσικής και Βιολογίας. Εκεί ο Αριστοτέλης συνέγραψε ένα 

μεγάλο μέρος των έργων του: «Περί ζώων μορίων», «Περί ζώων πορείας», «Περί ζώων 

κινήσεων» καθώς και ένα μικρότερο μέρος από το έργο: «Μικρά Φυσικά».  

Επίσης ο Αλέξανδρος, είχε μαζί του στην εκστρατεία και ένα επιτελείο πνευματικών 

ανθρώπων. Υπήρχαν ποιητές, καλλιτέχνες, φιλόσοφοι όπως ο Καλλισθένης. Δεν 

επρόκειτο για μια εκστρατεία ανάκτησης γόητρου ή εκδίκησης, αλλά ο Αλέξανδρος είχε 

σχεδιασμένη στο μυαλό του μια εκστρατεία-αποστολή με υψηλότερους στόχους.  Η στενή 

επαφή του με τους διάφορους λαούς που γνώριζε και κατακτούσε, έκαναν τον Αλέξανδρο 

να αμφισβητήσει ορισμένες απόψεις του Πλάτωνα, αλλά και του ίδιου του Αριστοτέλη 

που του είχε διδάξει στη Μίεζα τις σχετικές με την έντονη διάκριση ανάμεσα στην 

φυλετική-πνευματική ανωτερότητα Ελλήνων και βαρβάρων. Η άποψη του Αλέξανδρου 

όπως διαμορφώθηκε κατά την εκστρατεία ήταν πως οι Έλληνες απλά ξεχωρίζουν από 

τους βαρβάρους από την αρετή που τους διακρίνει, ενώ οι βάρβαροι από την άδικη 

συμπεριφορά τους, δίχως να τίθεται θέμα της όποιας ανωτερότητας. Η άποψή του αυτή 

που την επέβαλε στο περιβάλλον του, συνετέλεσε πολύ στο να μετριάσει αρκετά την 

αυταρέσκεια των Ελλήνων που τον ακολουθούσαν. Η γνωστή ρήση «πας μη Έλλην, 

βάρβαρος» υποχώρησε και έδωσε θέση στην επικοινωνία, στην αναγνώριση, στην 

κατανόηση, στην παραδοχή των λαών και των πολιτισμών που συναντούσαν κατά την 

διάρκεια της εκστρατείας. Με αποτέλεσμα ο Αλέξανδρος τελικά να κατορθώσει να 

επιτύχει την επιδίωξή του, να εντάξει τους λαούς των χωρών που κατέκτησε σε ένα ενιαίο 

κοινωνικό, πολιτισμικό και οικονομικό σύστημα. Με την θεσμοθέτηση και την προώθηση 

μεικτών γάμων κατάφερε να επιτύχει την οικουμενικότητα των λαών με κοινά 

συμφέροντα και την κοινωνική δικαιοσύνη για όλους.   

Την παγκοσμιοποίηση αυτή των λαών της Ασίας, την ομογενοποίηση με ελεύθερη την 

βούληση των λαών, με συνεκτική ουσία την κοινή Ελληνική γλώσσα, τα Ελληνικά ήθη 

και έθιμα, το Ελληνικό Δίκαιο, ακολουθώντας τη διδασκαλία του Αριστοτέλη περί 

πραότητας και μετριοπάθειας, προσπάθησε ο στρατηλάτης αλλά και εκπολιτιστής 

Αλέξανδρος να τα εφαρμόσει με την πειθώ και όχι με την βία και την επιβολή.  

Τελικά η διδασκαλία του Αριστοτέλη στην Μίεζα, διέπλασε και καθόρισε οριστικά την 

προσωπικότητα του Μεγάλου Στρατηλάτη Αλέξανδρου, που με τη σύντομη ζωή του 

μπόρεσε να δημιουργήσει μια νέα εποχή για την ανθρωπότητα. Κατήργησε τα στεγανά 

του Ελληνικού πολιτισμού, τα περιορισμένα γύρω από το Αιγαίο και δημιούργησε ένα 

παγκόσμιο κράτος που περιελάμβανε στα όριά του ολόκληρο τον γνωστό κόσμο της 

εποχής. Με την συμπεριφορά του ο διαπρεπής μαθητής Αλέξανδρος,  δίδαξε με την σειρά 

του στην ανθρωπότητα, πως πρέπει να παραμεριστούν η μικροψυχία και η διαμάχη 
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μεταξύ των ανθρώπων και των λαών και να δώσουν τη θέση τους στην αλληλεγγύη και 

στην συνεργασία. Τα επιτεύγματά  του παραμένουν ακόμη και σήμερα φωτεινό 

παράδειγμα στην ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού. Η ιστορία, αναγνωρίζοντας τον 

ρόλο και την επίδραση του Αλέξανδρου στην διαμόρφωση της όψης του κόσμου της 

εποχής και του πολιτισμού, τον ανακήρυξε Μέγα.  

Ο ίδιος ο Αλέξανδρος αναγνώριζε τον καθοριστικό ρόλο και την επίδραση της 

διδασκαλίας του Αριστοτέλη και χαρακτηριστικά τόνιζε πως: «στον πατέρα μου χρωστώ 

το ζην, ενώ στον δάσκαλό μου το ευ ζην».  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Πλούταρχος, Βίοι παράλληλοι, Αλέξανδρος

2. Βαλσαμίδης Ε., Μίεζα: Νυμφαίο – Σχολή – Τάφοι, Νάουσα, 2005

3. Ένας περίπατος στο Νυμφαίο της Μίεζας, Υπουργείο Πολιτισμού, 2008

4. Αποκτηθέν από το Διαδίκτυο. Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας:

http://kpenaousas.gr/

5. Αποκτηθέν από το Διαδίκτυο. Δήμος Νάουσας: http://naoussa.gr

6. Μανουσάκης Γ. (2016). H διδασκαλία στη Μίεζα. Με τον Αριστοτέλη online. Σελ. 39-

42. Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2016.



Σελίδα 1 από 6 

Ε Δ Τ Μ ΑΤΣ 
ORDO AB CHAO 

ΣΤ ΤΕΛ « ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ » 
ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3 ΕΝ ΚΟΙΛ ΑΞΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΘΕΜΑ 

« Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 
ΚΑΙ Ο ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ » 

Εν Κοιλ Αξιού και Αν Θεσσαλονίκης 17-6- 2017 



Σελίδα 2 από 6 

Ως προεξάρχοντα των επιστημόνων, χαρακτήρισε ο Dante τον 
Αριστοτέλη.  
Ως το μεγαλύτερο διανοητή κι ως το πιο καθολικό πνεύμα της αρχαιότητας τον 
χαρακτήρισαν νεότεροι.  
Κάποιοι τον αμφισβήτησαν, χρεώνοντάς του τον ευρωπαϊκό μεσαίωνα, επειδή 
η διδασκαλία κι η μέθοδός του έγιναν πλήρως αποδεκτές απ’ τη διοικούσα 
χριστιανική Εκκλησία, της οποίας ο ρόλος για τις σκοτεινότερες σελίδες του 
μεσαίωνα ήταν καθοριστικός. 

Ασφαλώς και η αριστοτελική διδασκαλία επιδέχεται επί μέρους ή εν όλω 
κριτική. Εν τούτοις, αυτό που είναι πέραν κάθε αμφισβητήσεως είναι ότι ο 
Αριστοτέλης υπήρξε το μεγαλύτερο πνεύμα ή έστω ένα απ’ τα μεγαλύτερα 
πνεύματα της ανθρωπότητας.  

Γιος Ιατρού απ’ τα Στάγειρα της Χαλκιδικής, έζησε τα πρώτα χρόνια του στο 
περιβάλλον της μακεδονικής βασιλικής αυλής.  
Νωρίς έχασε τους γονείς του κι έζησε με τον κηδεμόνα του, που 
δεκαεπτάχρονο τον έστειλε στην Αθήνα ως μαθητή στην Ακαδημία, όπου 
έμεινε επί 20 χρόνια, στην αρχή ως μαθητής κι αργότερα ως βοηθός στα 
μαθήματα.  

Ο Αριστοτέλης διακρίθηκε για το πνεύμα του κι ο δάσκαλός του, ο ίδιος  ο 
Πλάτων, αναγνωρίζοντας την αξία του, χαρακτήρισε τον ίδιο μεν ως «διάνοιαν 
της σχολής» και «νουν της διατριβής», τη δε οικία του ως «οίκον 
αναγνώστου» (δηλαδή, μελετητή).  
Ο Αριστοτέλης εξέφραζε κι αυτός το σεβασμό του προς τον Πλάτωνα, παρά 
το  γεγονός ότι συχνά η διδασκαλία του διαφοροποιούνταν απ’ αυτήν του 
δασκάλου του, στην οποία ασκούσε κριτική, και στα Ηθικά Νικομάχεια έγραψε 
τη μνημειώδη φράση «φίλος μεν Πλάτων, αλλά φιλτάτη η αλήθεια».  
Ο μαθητής εγκατέλειψε την Ακαδημία μόνο μετά το θάνατο του δασκάλου του 
κι έζησε σε διάφορες πόλεις, όπου δίδασκε, μελετούσε και συνέγραφε, μέχρις 
ότου εγκαταστάθηκε στην αυλή του Φιλίππου του Β΄ ως δάσκαλος του γιου 
του Αλεξάνδρου. Η διδασκαλία αυτή διήρκεσε μόλις 3 χρόνια και μετά ο 
Αριστοτέλης έζησε στα Στάγειρα κι αργότερα εγκαταστάθηκε ξανά στην 
Αθήνα, αρκούμενος να παρέχει συμβουλές προς τον Αλέξανδρο.  
Στην Αθήνα πέρασε την τελευταία και πιο παραγωγική περίοδο της ζωής του. 
Πολλοί μεταγενέστεροι μελετητές του έργου του αφιέρωσαν πολύ χρόνο για 
να το κατηγοριοποιήσουν. Δυστυχώς, δεν έφτασαν μέχρις εμάς όλα τα έργα 
του Αριστοτέλη.  
Αντιθέτως, λίγα διασώθηκαν ( μόλις 30 ),  αλλά διασώθηκαν αποσπάσματα 
από άλλα και πληροφορίες για όσα χάθηκαν ή καταστράφηκαν, μέσω των 
έργων άλλων αρχαίων συγγραφέων (συγχρόνων του και μεταγενεστέρων).  
Ο βιογράφος του Αριστοτέλη Διογένης ο Λαέρτιος περιλαμβάνει, στον 
κατάλογο που είχε συντάξει, 148 έργα του. Άλλα απ’ αυτά τα είχε εκδώσει ο 
ίδιος ο Αριστοτέλης, άλλα χειρόγραφά του τα είχαν επιμεληθεί ο Νικόμαχος, ο 
γιος του, κι ο Εύδημος ο Ρόδιος.  
Πρέπει να σημειώσω, ότι πολλά έργα του Αριστοτέλη, όπως έφτασαν ως τις 
ημέρες μας, είναι νοθευμένα. Παλαιότεροι κατάλογοι περιλάμβαναν 
περισσότερα από 170 έργα του μεγάλου φιλοσόφου.     
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Τα έργα του Αριστοτέλη που διασώθηκαν διαιρούνται στις ακόλουθες 
κατηγορίες: 
Λογική (με τη γενική ονομασία ΄Οργανον) 
Φυσική και Κοσμολογία 
Βιολογία και Φυσιολογία 
Ψυχολογία 
Φιλοσοφία 
Πολιτική και 
Διδακτικά 

Ο Αριστοτέλης διαιρεί τη γνώση σε θεωρητική, που αποτελεί έκφραση του 
λογικού μέρους της ψυχής, και σε πρακτική ή ποιητική, αναλόγως με την 
ενασχόλησή της με τις ανθρώπινες πράξεις ή με την παραγωγή χρήσιμων ή 
ωραίων πραγμάτων.  

Τη θεωρητική γνώση διαιρεί σε τρεις επιστήμες:  
στην πρώτη φιλοσοφία ή θεολογία (μεταφυσική), που ασχολείται με 
πράγματα που έχουν χωριστή υπόσταση και δεν υπόκεινται σε αλλαγή, στην 
φυσική, που ασχολείται με πράγματα που έχουν μεν χωριστή ύπαρξη αλλ’ 
υπόκεινται σε αλλαγή, και  
στα μαθηματικά, που ασχολούνται με πράγματα που δεν έχουν χωριστή 
ύπαρξη και δεν υπόκεινται σε αλλαγή.   

Κατά τον Αριστοτέλη, ο θεωρητικός ερευνητής επιδιώκει τη γνώση, ο 
πρακτικός ερευνητής επιδιώκει τη γνώση για την πράξη κι ο 
παραγωγικός τη γνώση για την παραγωγή του χρήσιμου ή του ωραίου. 

Τη Λογική-Αναλυτική, όπως την ονόμαζε ο ίδιος ο Αριστοτέλης-δεν τη θεωρεί 
ως μέρος τη φιλοσοφίας αλλ’ ως απλό όργανο για την εξέταση κάθε κλάδου 
της γνώσεως. 
Δεν θα συνεχίσω ούτε με ανάλυση των επί μέρους έργων του Αριστοτέλη, 
ούτε με την εξέταση των επί μέρους εννοιών που περιέχονται σ’ αυτά. Θα 
σταθώ, όμως, στην έννοια της Ηθικής, επειδή είναι ο χώρος που εφάπτεται ή 

τέμνεται με την Τεκτ Διδασκαλία.  
Για τον Αριστοτέλη, λοιπόν, Ηθική και Πολιτική είναι μέρη της ίδιας έρευνας, 
που ο συγγραφέας της δίνει το γενικό όνομα Πολιτική. Και οι δυο ασχολούνται 
με πρακτικά ερωτήματα, δηλαδή με τις ανθρώπινες πράξεις.  
Η Ηθική, ιδιαίτερα, ασχολείται με τις ατομικές πράξεις των ανθρώπων. Ως 
πρώτο ερώτημα έθεσε τί αποτελεί καλό για τον άνθρωπο.  
Η « Ευδαιμονία είναι μια δραστηριότητα της ψυχής σε σχέση με την αρετή, κι 
αν οι αρετές είναι πολλές, σε σχέση με τις καλύτερες ή πληρέστερες ».  
Η ψυχή έχει μια λογική πλευρά και μια μη λογική πλευρά.  
Ανάμεσα στις δυο αυτές πλευρές βρίσκεται η περιοχή των επιθυμιών και 
ορέξεων, που μπορεί να επηρεάζεται απ’ τη λογική ή απ’ το ένστικτο. Όταν η 
λογική πλευρά της ψυχής ασχολείται με το αναλλοίωτο έχουμε τη θεωρητική 
σοφία κι όταν ασχολείται με τα πράγματα που αλλάζουν έχουμε την φρόνηση, 
που αποτελεί το σύνδεσμο ανάμεσα στη λογική και στις επιθυμίες.  
Η εκλογή κι ο δισταγμός παίζουν σημαντικό ρόλο εδώ, αλλ’ ο τελικός σκοπός 
του ανθρώπου δεν είναι θέμα εκλογής αλλά μια έξη, κάτι αναπόσπαστο απ’ 
την ανθρώπινη φύση. Δηλαδή, ο άνθρωπος κινείται πάνω σ’ ένα 
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νομοτελειακό μονοπάτι, που το δημιουργεί ένας αναλλοίωτος νόμος, 
διαφορετικός απ’ την φρόνηση, που ερείδεται και επί της λογικής και επί των 
επιθυμιών.   
Τελικώς, η Αρετή είναι η αληθινή λειτουργία της ψυχής, εκείνο στο οποίο 
αποβλέπει η ψυχή, έστω κι ασυνείδητα.     

Στο Εργασταυτό θεραπεύουμε τον ΑΑΣΤ 
Προκειμένου να προσεγγίσουμε τη διδασκαλία του και να εντοπίσουμε σημεία 

επαφής της με την αριστοτελική φιλοσοφία, προτίμησα στον παρόν τεκτ 
τεμάχιο ν’ αναφερθώ βιβλιογραφικά στα κείμενα του Albert Pike, όχι 
αξιολογώντας τον ως σημαντικότερο συγγραφέα εν σχέσει προς τους άλλους-
πως θα είχα, άλλωστε, αυτό το δικαίωμα - αλλά θεωρώντας ότι τα βιβλία του 

αποτελούν ένα έγκυρο και σημαντικό κεφάλαιο της τεκτ βιβλιογραφίας, 

τουλάχιστον για τη ΣτΤελ 
Γράφει, λοιπόν, ο Albert Pike, ότι στη φύση ενυπάρχει ένας αληθής και 
θεμελιώδης νόμος, σύμφωνος προς τη λογική και την φύση, που έχει 
ενσταλαχθεί σ’ όλα τα όντα, είναι αμετάβλητος κι αιώνιος και απαιτεί την 
πραγματοποίηση του καθήκοντος, την αποτροπή της αδικίας και μας 
προσκαλεί  με μια φωνή, την εξουσία της οποίας συναισθανόμαστε μέσω του 
συνειδότος.  
Ο νόμος αυτός δεν επιδέχεται καταργήσεως- εν όλω ή εν μέρει - ή 
τροποποιήσεως, τα δε αποτελέσματά του δεν μπορεί να επηρεαστούν απ’ 
τους ανθρώπους, καθόσον ουδείς μπορεί να διαχωρίσει τη θέση του απ’ το 
υπέρτατο καθήκον.  
Επίσης, κατά τον Pike, ο φυσικός αυτός νόμος δεν χρήζει ερμηνείας ούτε 
απλουστεύσεως, ούτε επιδέχεται διάφορων ερμηνειών σε διάφορους τόπους 
ή σε διαφορετικούς χρόνους.  
Ο Albert Pike, γαλουχημένος με τις διδασκαλίες κι αρχές της εποχής του-
έζησε τον 19ο αιώνα-αλλά κι επηρεασμένος απ’ τις προσωπικές του 
εμβαθύνσεις στα έργα του Πλάτωνα, του Bacon, αλλά και στις διδασκαλίες 
των περσών, των ινδουιστών και των εσωτεριστών, όντας πάνω απ’ όλα 
ουμανιστής με την ουσιαστικότερη σημασία του όρου, θεώρησε ως πομπό 
αυτού του φυσικού νόμου το Θεό, με τις όποιες ονομασίες μπορεί κανείς να 
Του προσδώσει. Διαφοροποιεί, βεβαίως, τον φυσικό αυτό νόμο απ’ τη 
νομοθεσία της κάθε πολιτείας, η υπακοή στην οποία επιβάλλεται όχι απ’ 
αυτόν τον ίδιο θεμελιώδη νόμο, αλλ’ απ’ τη συναίσθηση του καθήκοντος και 
σεβασμού προς την πολιτεία, μέλος της οποίας είναι ο κάθε πολίτης.  
Βεβαίως, ο Pike αναφέρεται και στο θέμα της συμβατότητας της συνειδήσεως 
του ανθρώπου τόσο προς το θείο ή φυσικό νόμο όσο και προς τους νόμους 
της κάθε πολιτείας και δέχεται ότι υπάρχει μια καθολικά αποδεκτή 
δικαιοσύνη, που αποτελεί τους νόμους του Θεού, δηλαδή συνθέτει τους 
γενικούς κανόνες που άρχουν της συνειδήσεως. 

Ο Τεκτ πρέπει να είναι ένας διακεκριμένα έντιμος άνθρωπος με συνείδηση, 
του οποίου το αίσθημα καθήκοντος να ίσταται υπεράνω όλων, ακόμη και της 
ζωής του. Πρέπει να έχει ανεξάρτητη γνώμη και ηθικές αρχές, να υποτάσσεται 
στους νόμους, να είναι αφιερωμένος στην ανθρωπότητα, στην πατρίδα και 

στην οικογένειά του, να είναι ευγενής κι ανεκτικός προς τους Αδ Αδ του, 
φίλος προς όλους τους άξιους ανθρώπους αλλά κι έτοιμος να βοηθήσει όχι 
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μόνο τους Αδ  Αδ του αλλά και κάθε άνθρωπο που έχει ανάγκη.  Κάθε 

άλλη συμπεριφορά ευτελίζει την τεκτ ιδιότητα.  

Αυτά τα ίδια χαρακτηριστικά περιγράφουν κι ένα μέλος Εργασττου 

ΑΑΣΤ  

Η ειδοποιός διαφορά ενός Μυστ Διδ από έναν Τέκτ που δεν είναι 

μυημένος στον ΑΑΣΤ, όπως βεβαίως αυτή εξάγεται απ’ το Τυπικό του 

Βαθμού μας κι απ’ τη διδασκαλία του, είναι ότι ο Μυστ Διδ διδάσκεται το 
καθήκον της υπακοής στον υπέρτατο, αληθή και θεμελιώδη νόμο στον οποίο 
ήδη αναφέρθηκα, κι αναλαμβάνει την υποχρέωση υπακοής σ’ αυτόν. 

Υπενθυμίζω, ότι κατά τη μύηση κάποιου Σεβ  Διδ  ο οποίος επιζητά να 

γίνει δεκτός από μια Στ Τελ,  ο Δοκ καλείται, να εγγυηθεί για το ζήλο, την 
εντιμότητα, την ευσυνειδησία, την εχεμύθεια, την ευπείθεια, την πίστη και την 
φιλοπονία του.  

Στη συνέχεια, ο Τρις Ισχ Διδ καλεί τον υποψήφιο Μυστ Διδ να 

εμβαθύνει στο συμβολισμό του Τεκτ, όπως τον διδάχθηκε κατά τη μύηση 
και την φοίτησή του στους τρεις συμβολικούς Βαθμούς, ώστε αμέσως μετά να 

εμβαθύνει στην τεκτ σκέψη για να του αποκαλυφθεί το θεμελιώδες νόημα 
του καθήκοντος. Αυτή η αποκάλυψη γίνεται με επαγωγική παιδαγωγική 
μέθοδο: πρώτα ενημερώνεται ο υποψήφιος για τα δεινά που επισύρει η 
ανάληψη καθηκόντων, χωρίς συνείδηση των ευθυνών που αυτά 
συνεπάγονται.  
Κατόπιν, ενημερώνεται, ότι πρέπει μεν ν’ ακούει με προσοχή και σεβασμό 
κάθε γνώμη, αλλ’ ότι τελικώς ο ίδιος θα ελέγχει και κρίνει τις γνώμες, 
ενδυναμώνοντας την ευθυκρισία του με την εργατικότητα.  
Στη συνέχεια ενημερώνεται, ότι καμιά κατάσταση του βίου δεν δικαιολογεί 
παρέκκλιση απ’ το καθήκον ή παραμέλησή του κι ότι μόνη ανταμοιβή για την 
επιτέλεση του καθήκοντος είναι η ικανοποίηση της συνειδήσεως.  

Και, τέλος, ο υποψήφιος Μυστ Διδ ενημερώνεται, ότι το υπέρτατο 
καθήκον του συνίσταται στην αναζήτηση κι υπεράσπιση της αλήθειας, ακόμη 
και με αντάλλαγμα την προσωπική ελευθερία, η οποία έπεται του καθήκοντος, 
δηλαδή της αλήθειας. 

΄Οπως ήδη εξετάσαμε, η Αριστοτελική Φιλοσοφία ταυτίζει την Ηθική με την 
Πολιτική, δηλαδή την Ηθική προς την οργανωμένη και δομημένη μορφή 
συμβιώσεως των ανθρώπων.  

Για να παρακολουθήσουμε καλύτερα το προκείμενο τεκτ τεμάχιο, 
παρακαλώ ν’ αποσυνδέσουμε κατά το δυνατό τις έννοιες στις οποίες 
αναφέρομαι με τις σημασίες τους, όπως αυτές τις γνωρίζουμε απ’ τη σημερινή 
εννοιολογική φόρτισή τους, και να προσπαθήσουμε να τις συνδέσουμε με τις 
φιλοσοφικές εννοιολογικές φορτίσεις τους στην εποχή του Αριστοτέλη. 
Ο μεγάλος φιλόσοφος, λοιπόν, θέτει υπεράνω όλων μια υπέρτατη αξία, που 
την ορίζει ως νομοτελειακή πορεία προς την αρετή, δηλαδή την ηθική. 

Αλλά κι ο βαθμός του Μυστ Διδ στον ΑΑΣΤ επίσης δέχεται μια 
υπέρτατη αρχή, που είναι το καθήκον, που κι αυτό ερείδεται επί μιας καθολικά 
αποδεκτής δικαιοσύνης, που αποτελεί τους νόμους του Θεού. 
Οι λέξεις είναι διαφορετικές, αλλ’ οι έννοιές τους είναι οι ίδιες.  



Σελίδα 6 από 6 

Είναι όπως η έννοια της Ελευθερίας ως υπέρτατης αξίας, στην οποία 
αναφέρεται ο Κωνσταντίνος Τσάτσος στο φιλοσοφικής αξίας σύγγραμμά του 
περί Πολιτικής.  
Δηλαδή, μπορεί πολλοί φιλόσοφοι και πολλές φιλοσοφικές σχολές να 
χρησιμοποιούν διαφορετικές λέξεις, οι οποίες κατ’ αρχήν να ηχούν ως 
διαφορετικά νοήματα, αλλ’ όμως εάν αυτές αναλυθούν σε πρώτους 
παράγοντες θα μας οδηγήσουν στα ίδια νοήματα, στις ίδιες σκέψεις. 
Δεν είμαι σε θέση, να καταθέσω με βεβαιότητα, εάν η αριστοτελική φιλοσοφία 

επηρέασε - και σε καταφατική περίπτωση πόσο - την Τεκτ Διδασκαλία.  

Πέρασαν ήδη τριακόσια χρόνια αφ’ ότου οι Τεκτ Τεκτ πρόγονοί μας 
άρχισαν να διαμορφώνουν τη διδασκαλία που μας κληροδότησαν.  
Αυτό που μπορώ να διαβεβαιώσω, μελετώντας επί σχεδόν τριάντα πέντε 

χρόνια τα Μεγ Μεγ Συντ Συντ, τους Καν Καν και τα Τυπικά μας, 

είναι, ότι οι εμπνευστές, οι συντάκτες κι οι σχολιαστές τους υπήρξαν Τεκτ 

Τεκτ σοφοί, που φαίνεται να είχαν μελετήσει σε βάθος τα έργα των 
διανοουμένων όλων των εποχών, ιδίως δε των αρχαίων ελλήνων και λατίνων, 
και να είχαν εμβαθύνει κι εντρυφήσει σ’ αυτά. Και δεν μου είναι νοητό,  να 
διαφαίνεται η σε βάθος μελέτη των πλατωνικών κειμένων και να έχουν 
αγνοηθεί τα έργα του Αριστοτέλη, που επί αιώνες επηρέαζαν άμεσα τη σκέψη, 
τη διανόηση ακόμη και σε πεδία θρησκείας τα δόγματα και τις συμπεριφορές.  
Κατά τούτο πιστεύω, ότι αν όχι το σύνολο των έργων του μεγάλου φιλοσόφου, 
τουλάχιστον όσα έργα του αναφέρονται στην αρετή και στην ηθική επηρέασαν 

τους συντάκτες των κειμένων που διέπουν τον ΑΑΣΤ 
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