Επιστημονική Ημερίδα: Φιλοσοφία, Φυσικές Επιστήμες, Βιοηθική
Πανεπιστήμιο Αθηνών, 12/11/2014
ISBN: 978-618-82555-0-0

Mαθηματικά και ηθική κατά Πλάτωνα και Αριστοτέλη
Γεώργιος Χ. Κουμάκης
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Τομέας Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων, gkoumaki@cc.uoi.gr

Περίληψη
Τόσο κατά τον Πλάτωνα όσο και τον Αριστοτέλη τα μαθηματικά σχετίζονται άμεσα με την ηθική και
το ωραίο. Και οι δύο δέχονται ότι τα μαθηματικά οξύνουν καλύτερα από κάθε άλλο μάθημα τον νου
του ανθρώπου, αποτελούν δε την αφετηρία της αληθινής γνώσης. Κατά τον Πλάτωνα η ιδέα του
αγαθού είναι το ένα, που είναι η αρχή του παντός. Επομένως τα μαθηματικά οδηγούν κατά τον
καλύτερο τρόπο προς την ηθική. Τα τρία στοιχεία του αγαθού είναι η αλήθεια, η συμμετρία και η
ομορφιά Κατά τον Αριστοτέλη επίσης τα μέγιστα είδη του ωραίου, που σχετίζεται άμεσα με το αγαθό,
είναι η τάξη, η συμμετρία και το ορισμένο, πράγματα, που αποδεικνύουν σε μέγιστο βαθμό οι
μαθηματικές επιστήμες.
Abstract
According to both Plato and Aristotle, mathematics is directly associated with ethics and the beautiful.
Both accept that mathematics is the best lesson for sharpening the human intellect, being the startingpoint of true knowledge. According to Plato, the idea of the good is the one, which is the source of all
things. Therefore mathematics leads to ethics in the best way. The three elements of the good are truth,
symmetry and beauty. In Aristotle’s view, too, the chief forms of the beautiful, which is directly
associated with the good, are order, symmetry and definiteness, things proven to the fullest by the
mathematical sciences.

Για τα μαθηματικά του Αριστοτέλη και κυρίως του Πλάτωνα έχουν συγγραφεί αρκετές
μελέτες και βιβλία1. Ειδικά δε για τη σχέση των μαθηματικών προς την ηθική και γενικότερα
την επίτευξη του άριστου βίου κατά Πλάτωνα έχω εντοπίσει τρεις μελέτες. Η πρώτη είναι του
Θέωνα Σμυρναίου κατά τον πρώτο και δεύτερο αιώνα μ.Χ. Πρόκειται για ένα εκτενές έργο με
τον τίτλο: Θέωνος Σμυρναίου Πλατωνικοῦ τῶν κατὰ τὸ μαθηματικὸν χρησίμων εἰς τὴν Πλάτωνος
ἀνάγνωσιν. Κεντρική θέση του Θέωνα είναι ότι με τη μελέτη των μαθηματικών επιτυγχάνεται
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–όπως επανειλημμένα έχει δηλώσει ο Πλάτων– ο άριστος βίος2. Το 1983 δημοσιεύει ο
Jonathan Lear μια μελέτη στο περιοδικό Mind με τον τίτλο: Ηθική, μαθηματικά και
σχετικισμός. Εκεί ο συγγραφέας ορθά υποστηρίζει ότι κατά τον Πλάτωνα τα μαθηματικά
ήταν σπουδαία προπαρασκευή για την ανάβαση, η οποία οδηγεί στη σύλληψη της ιδέας του
αγαθού3. To 2000 δημοσιεύεται μια εμπεριστατωμένη και περισπούδαστη μελέτη στα
πρακτικά της Βρετανικής Ακαδημίας από τον Ακαδημαϊκό M.F. Burnyeat με τον τίτλο:
«Γιατί κατά τον Πλάτωνα τα μαθηματικά κάνουν καλό στην ψυχή». Βασικό συμπέρασμα της
εκτενούς, πολύ αξιόλογης και υποδειγματικά τεκμηριωμένης αυτής εργασίας είναι ότι τα
μαθηματικά είναι βασικό μέρος της ηθικής κατανόησης και συστατικό στοιχείο (constitutive
element) του Αγαθού4. Πρόσφατα έγινε μια ανεπιτυχής προσπάθεια αναίρεσης των θέσεων
αυτών του Burnyeat, όπως θα δούμε διεξοδικότερα παρακάτω. Είναι τουλάχιστον περίεργο
και ασυνήθιστο ο συγγραφέας του άρθρου να προσπαθεί με εργασία έκτασης τεσσάρων
σελίδων να ανασκευάσει τη βαθυστόχαστη μνημονευθείσα εργασία ογδόντα τριών σελίδων
με ανερμάτιστα επιχειρήματα, αν και ομολογεί ότι συμφωνεί σε ορισμένα σημεία5.
Προκαταβολικά πρέπει να διευκρινιστεί τι εννοούμε με τους όρους «μαθηματικά» και
«ηθική» κατά Πλάτωνα και Αριστοτέλη. Τα μαθηματικά δεν είχαν την εποχή εκείνη τη στενή
εξειδίκευση που έχουν σήμερα, αλλά περιελάμβαναν μαθήματα, τα οποία έχουν εξελιχθεί σε
ξεχωριστές ειδικότητες. Αυτά είναι: Αριθμητική, γεωμετρία, στερεομετρία, αστρονομία και
μουσική. Εντύπωση ίσως προκαλεί, μεταξύ άλλων, το γεγονός ότι η μουσική υπό ευρύτερη
έννοια εντάσσεται στα μαθηματικά. Όμως, αυτό την εποχή εκείνη ήταν αυτονόητο και
αναπόφευκτο, επειδή η μουσική παιζόταν με βάση μαθηματικές αναλογίες, και πιο
συγκεκριμένα την αριθμητική, την αρμονική και γεωμετρική αναλογία6. Όλα αυτά τα
μαθήματα δεν πρέπει να διδάσκονται συγκεχυμένα και φύρδην μίγδην, δηλαδή άτακτα και
ανακατωμένα, αλλά χωρισμένα και διακριτά το ένα από το άλλο 7, και μάλιστα κατά τέτοιο
τρόπο και αναλογία, ώστε να αποτελούν έναν δεσμό και σύνδεσμο, να γίνονται δηλαδή ένα
πράγμα, προς το οποίο πρέπει να βλέπει ο κάθε άνθρωπος κατά τη διαδικασία της μάθησης,
για να γίνει ευτυχής8. Ο δεσμός αυτός εφαρμόζεται στην πόλη9, στον ουρανό10, στα ήθη και
στους ανθρώπους11 ή οπουδήποτε αλλού, όπου υπάρχει αδιάσπαστη και άρρηκτη ενότητα12.
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Ο κάλλιστος όμως δεσμός είναι της αναλογίας, επειδή κάνει τον εαυτόν του και τα
συνδεόμενα ένα13.
Όταν στον Πλάτωνα και Αριστοτέλη γίνεται λόγος για την ηθική, επιδιώκεται να γίνει
διάκριση του καλού και του κακού. Αυτό όμως σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι ο ηθικός
είναι κατ’ ανάγκη καλός, για να τον αντιδιαστείλουμε από τον ανήθικο, ο οποίος είναι κακός.
Η λέξη ανήθικος δεν απαντά στα κείμενα των δύο μνημονευθέντων κλασικών φιλοσόφων.
Αντ’ αυτού υπάρχει η λέξη αήθης που σημαίνει χωρίς ήθος14. Το ήθος έχει ουδέτερη
σημασία, δηλαδή χωρίς άλλον προσδιορισμό δεν είναι ούτε καλό ούτε κακό. Ο αήθης
συνεπώς δεν είναι ο κακός στον χαρακτήρα, αλλά εκείνος, του οποίου ο χαρακτήρας δεν είναι
διακριτός, ή δεν έχει ακόμα διαμορφωθεί ή είναι ξένος και πρωτάκουστος για μας. Αυτό είναι
ίσως το νόημα της λατινικής φράσης: o tempora, o mores, ω καιροί, ω ήθη15. Η φράση αυτή
δείχνει ότι τα ήθη είναι συνάρτηση όχι μόνον των διαφόρων λαών αλλά και της εποχής και
ότι δεν χωρίζονται μόνον σε καλά και κακά, αφού ανάμεσα στα καλά υπάρχουν εναντία ήθη.
Έτσι ο Πλάτων μιλάει για την αναγκαιότητα συνδέσμου της αρετής με εναντία και ανόμοια
μεταξύ τους μέρη ως προς τη φύση τους, δηλαδή ήθη 16, όπως είναι εκείνα των ανδρείων και
σωφρόνων ανθρώπων17.
Το ήθος και κατ’ επέκταση η ηθική δεν σχετίζονται μόνον με το καλό και το κακό, αλλά
και με το ωραίο και το αισχρό, δηλαδή το άσχημο, διότι η έννοια του ωραίου έχει ευρύτερο
πλάτος, στο οποίο εμπίπτει το αγαθό. Αυτό σημαίνει ότι κάθε καλό είναι ωραίο. Δεν
συμβαίνει όμως και το αντίστροφο, δηλαδή κάθε ωραίο δεν είναι κατ’ ανάγκη καλό. Για τη
σχέση των μαθηματικών της ελληνικής αρχαιότητας προς το ωραίο έχουν γραφεί πολύ
αξιόλογες μελέτες18. Τόσο ο Πλάτων όσο και ο Αριστοτέλης δίδουν στα ήθη μεγάλη
σημασία, διότι αυτά καθορίζουν την ποσότητα και σφραγίζουν τον χαρακτήρα του κάθε
ανθρώπου, αν είναι δηλαδή καλός ή κακός, φαύλος ή σπουδαίος. Έτσι υπάρχουν όπως
λέχτηκε και παραπάνω ήθη καλά ή κακά με όλες τις αποχρώσεις τους, τα οποία έχουν τόσο
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τα μεμονωμένα άτομα όσο και οι πολιτείες19. Ο καλός και αγαθός, δηλαδή ο ωραίος και ο
καλόψυχος, με μια λέξη η καλοκαγαθία, ήταν το ιδανικό πρότυπο του αρχαίου Έλληνα20.
Αμφότεροι οι φιλόσοφοι τονίζουν τη στενή εννοιολογική συνάφεια και σχέση του ήθους προς
το έθος, δηλαδή τη συνήθεια. Τα ήθη για να εδραιωθούν και να παγιωθούν απαιτούν το έθος,
δηλαδή τη συνήθεια21.
Κατά τον Αριστοτέλη, δύο είναι τα αίτια των πράξεων: το ήθος και η διάνοια και ως προς
αυτά όλοι οι άνθρωποι επιτυγχάνουν ή αποτυγχάνουν. Η συμπεριφορά μας είναι ανάλογη
προς τα ήθη, ενώ με τη διάνοια αποδεικνύουμε κάτι ή απλώς αποφαινόμαστε22. Η ηθική
αρετή είναι έξη προαιρετική, η δε προαίρεση όρεξη βουλευτική, δηλαδή κατόπιν σκέψης.
Πρέπει συνεπώς ο μεν λόγος να είναι αληθής, η δε όρεξη ορθή, εφόσον βέβαια η προαίρεση
είναι σπουδαία. Η μεν νόηση θα αποδεικνύει το αληθές, η δε όρεξη θα επιδιώκει την
πραγμάτωσή του. Η διάνοια και η αλήθεια αυτού του είδους είναι πρακτικές. Η διάνοια όμως
δεν είναι μόνο πρακτική αλλά και θεωρητική. Της μεν θεωρητικής διάνοιας το εὖ καὶ κακῶς
ἔχειν, δηλαδή η καλή και κακή κατάσταση, είναι η αλήθεια και το ψεύδος, της δε πρακτικής η
αλήθεια πρέπει να συμφωνεί προς την ορθή όρεξη23. Το να κρίνει όμως κάποιος ορθά για
πράγματα, τα οποία επιτάσσει η φρόνηση, λέγεται σύνεση. Η ορθή κρίση όμως ισοδυναμεί με
το να κρίνει ωραία, αφού το ορθό και το ωραίο είναι το ίδιο. Κατά συνέπεια η φρόνηση είναι
επιτακτική, διότι σκοπός της είναι το τι πρέπει να πράττει κανείς. Αντίθετα η σύνεση είναι
μόνον κριτική24. Η σύνεση και η φρόνηση αφορούν τα πρακτά, τα οποία είναι τα καθ’ έκαστα
και τα έσχατα, δηλαδή η αρχή του τελικού σκοπού (τοῦ οὗ ἕνεκα)25. Η διάνοια, η προαίρεση,
η φύση, το στοιχείο, η ουσία και ο τελικός σκοπός είναι αρχές, όπως το καλό και το ωραίο
είναι αρχή της γνώσης πολλών πραγμάτων26. Η στάση δε κάθε ανθρώπου προς το καλό και το
ωραίο διαφέρει ανάλογα προς την ηλικία. Οι πρεσβύτεροι για παράδειγμα θεωρούν καλό το
συμφέρον τους, ενώ το ωραίο είναι καλό στη γενικότητά του. Αντίθετα οι νέοι προτιμούν τα
ωραία παρά τα συμφέροντα, αφού θέλουν να ζουν περισσότερο με το ήθος παρά τον λογισμό,
ο οποίος επιδιώκει το συμφέρον, ενώ το ήθος επιζητεί την αρετή και το ωραίο27.
Τόσο στον Πλάτωνα όσο και τον Αριστοτέλη το καλό δεν ταυτίζεται με το ωραίο, το οποίο
είναι ευρύτερη έννοια. Έτσι ο Πλάτων λέγει ότι κάθε καλό, το οποίο δεν είναι άμετρο,
δηλαδή χωρίς μέτρο, είναι ωραίο28. Δεν ισχύει όμως και το αντίθετο, δηλαδή κάθε ωραίο δεν
είναι κατ’ ανάγκη καλό. Τούτο δε διότι το μεν καλό υπάρχει μόνον στις πράξεις του
19
20
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ανθρώπου, το δε ωραίο, και στα ακίνητα, δηλαδή έξω από τις ανθρώπινες πράξεις29. Κατά
τον Αριστοτέλη, η προαίρεση είναι αρχή της πράξης, και πιο συγκεκριμένα της κίνησης, και
όχι τελικός σκοπός. Αρχή δε της προαίρεσης είναι η όρεξη, που στοχάζεται κάτι. Γι’ αυτό
όπως συμπεραίνει ο Αριστοτέλης η προαίρεση δεν είναι ούτε χωρίς νου και διάνοια ούτε
χωρίς ηθική έξη. Συνεπώς δεν μπορεί να υπάρξει ευτυχία ή δυστυχία εξαιτίας της πράξης,
που γίνεται χωρίς διάνοια και ήθος. Η διάνοια βέβαια καθαυτή, δηλαδή η θεωρητική, δεν
κινεί τίποτε παρά μόνον η πρακτική διάνοια, όπως είδαμε30. Κατά τον Πλάτωνα, το να ομιλεί
κανείς καλά, η καλή διάθεση, η ευπρέπεια και ο καλός ρυθμός ακολουθούν το καλό ήθος, και
πιο συγκεκριμένα την ορθή και ωραία ως προς το ήθος κατασκευασμένη διάνοια31. Η ευτυχία
και η δυστυχία λαμβάνουν χώρα στην πράξη, αφού μ’ αυτήν υλοποιείται ο σκοπός, χωρίς να
συνιστούν ποιότητα, η οποία γίνεται φανερή από τα ήθη, ενώ εξαιτίας των πράξεων ο
καθένας είναι ευτυχής, ή δυστυχής. Τα ήθη λοιπόν συμπεριλαμβάνονται και εκδηλώνονται
στις πράξεις, κατά τον Αριστοτέλη32. Οι άνθρωποι χαρακτηρίζονται από τις πράξεις τους
σπουδαῖοι ή φαῦλοι, διότι αυτές συνοδεύονται σχεδόν πάντοτε από τα ήθη, τα οποία οδηγούν
είτε στην αρετή είτε στην κακία, λόγω των οποίων γινόμαστε καλύτεροι ή χειρότεροι33. Αλλά
και κατά τον Πλάτωνα, ο καλός, ο δίκαιος και ο ωραίος είναι ευδαίμονες, δηλαδή
ευτυχισμένοι, κατ’ αντίθεση προς τον άδικο, τον κακό και τον αισχρό, δηλαδή τον άσχημο,
που είναι άθλιος, δηλαδή δυστυχισμένος. Ο χαρακτηρισμός αυτός ισχύει τόσο για
μεμονωμένα άτομα όσο και για πολίτες και θεούς34. Οι άνθρωποι γίνονται ευδαίμονες με την
απόκτηση αγαθών35. Το αγαθόν είναι αξία, αλλά η αξία είναι μάλλον προβολή της
συνείδησης36.
Ο Αριστοτέλης τονίζει ότι τα ήθη γίνονται φανερά με την προαίρεση, η οποία αναφέρεται
στα προς τον σκοπό, που είναι καλός, ενώ η βούληση στοχεύει στον ίδιο τον σκοπό. Ως
παράδειγμα αναφέρεται η υγεία και η ευδαιμονία. Σκοπός είναι η υγεία, αφού θέλουμε να
υγιαίνουμε, ενώ με την προαίρεση επιδιώκουμε να επιτύχουμε τον τεθέντα σκοπό, και στη
συγκεκριμένη περίπτωση να γίνουμε υγιείς και ευδαίμονες 37. Η προαίρεση είναι
«οἰκειότατον» πράγμα προς την αρετή και κρίνει περισσότερο από όσο οι πράξεις τα ήθη των
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ανθρώπων38. Συνεπώς ήθος έχουν οι λόγοι, στους οποίους είναι φανερή η προαίρεση39. Το
ήθος περιλαμβάνει τόσο την αρετή και την κακία όσο το ωραίο και το άσχημο, διότι αυτά
αποτελούν αντικείμενο επαίνου και ψόγου. Τούτο συμβαίνει, επειδή, όταν ομιλούμε περί
αυτών, δίδουμε αφορμή στους ακροατές μας να ανακαλύψουν ποιοι είμαστε, με το να
διαπιστώσουν το ήθος μας. Ως ωραίο χαρακτηρίζεται από τον Αριστοτέλη εκείνο, το οποίο
είναι καθαυτό αιρετό και επαινετό, ή είναι ευχάριστο, επειδή είναι καλό. Με το σκεπτικό
αυτό συμπεραίνει ότι και η αρετή ως αγαθό είναι ωραίο πράγμα40. Αλλά και κατά τον
Πλάτωνα, η αρετή, όπως η σοφία, η σωφροσύνη και η δικαιοσύνη είναι ωραία πράγματα41.
Ως αρετή χαρακτηρίζεται από τον Αριστοτέλη η δύναμη που πορίζεται και φυλάττει τα
αγαθά. Μέρη ή μόριά της είναι η δικαιοσύνη, η ανδρεία, η σωφροσύνη, η μεγαλοπρέπεια, η
μεγαλοψυχία, η ελευθεριότης, η φρόνηση και η σοφία42. Τα ίδια περίπου μέρη της ψυχής
κατονομάζονται και από τον Πλάτωνα. Αυτά είναι: η ευμάθεια, η μνήμη, η ανδρεία, η
μεγαλοπρέπεια, η σωφροσύνη, η δικαιοσύνη, η φρόνηση και η σοφία 43. Η αρετή κατά τον
Πλάτωνα, όπως για παράδειγμα η δικαιοσύνη, είναι δύναμη της ψυχής44. Αυτή δεν είναι
μόνον ηθική δύναμη αλλά και πολιτική, όπως η ανδρεία45. Για τον Αριστοτέλη, η σοφία, η
σύνεση και η φρόνηση είναι διανοητικές αρετές, ενώ η ελευθεριότης και η σωφροσύνη
λογίζονται ηθικές. Όλες όμως είναι επαινετές, σε τελευταία δε ανάλυση πολιτικές 46. Έτσι
κατά τον Αριστοτέλη, η πραγματεία περί τα ήθη είναι μέρος και αρχή της πολιτικής 47, στην
οποία περιλαμβάνονται η ρητορική και η διαλεκτική48. Η επιστήμη, για να είναι ωφέλιμη και
καλή, δεν πρέπει να χωρίζεται από την αρετή, διαφορετικά κατά τον Πλάτωνα, είναι όχι
σοφία αλλά πανουργία49.
Επίσης ένα πολίτευμα, στο οποίο η εξουσία, δηλαδή η πολιτική δύναμη, είναι
συγκεντρωμένη στα χέρια ενός, οπότε επονομάζεται μοναρχία, έχει διπλή όψη. Αντίστοιχα
της μοναρχίας στη σημερινή εποχή μπορούν ίσως να θεωρηθούν τα πολιτεύματα εκείνα, στα
οποία ο ανώτατος άρχων έχει υπερεξουσίες, όπως είναι οι πρόεδροι των ΗΠΑ, της Γαλλίας
και της Ρωσίας και άλλα. Το πολίτευμα λοιπόν αυτό με ενισχυμένες εξουσίες του ανώτατου
άρχοντα αν μεν είναι νόμιμο, είναι άριστο, αν όμως είναι παράνομο, είναι βαρύτατο και
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κάκιστο50. Το ωραίο όπως είδαμε δεν είναι άμετρο, αλλά πρέπει να υπάρχει συμμετρία.
Μέγιστη συμμετρία θεωρεί ο Πλάτων τη σχέση της ψυχής προς το σώμα, πράγμα που
σημαίνει ότι μια ισχυρή και με καλά ήθη ψυχή για παράδειγμα πρέπει να εποχείται σε ισχυρό
και όχι ασθενές σώμα. Για την ασθενή ψυχή πρέπει να συμβαίνει το αντίθετο. Τότε η
ανθρώπινη ύπαρξη ως ολότητα, επειδή έχει τις μέγιστες συμμετρίες, είναι στον ύψιστο βαθμό
ωραία και επιθυμητή, σ’ αυτόν που μπορεί να την ιδεί, ενώ σε αντίθετη περίπτωση δεν είναι
ωραία51. Η συμμετρία υπάρχει σε πλείστες όσες περιπτώσεις, έστω και αν δεν είναι σε όλους
ορατή και καταφανής. Έτσι υφίσταται συμμετρία για παράδειγμα στον καιρό52 και στον λόγο,
ο οποίος πρέπει να έχει αρχή, μέσον και τέλος, και μάλιστα με τις πρέπουσες κάθε φορά
αναλογίες, καθώς και με ορισμένη σειρά (Φαίδρ. 264 c). Ο λόγος πρέπει να έχει ευπρέπεια,
ευαρμοστία και αρμονία53.
Ύστερα από τις γενικές προκαταρκτικές αυτές παρατηρήσεις θα εξεταστεί στη συνέχεια η
σχέση της μαθηματικής επιστήμης προς την ηθική, δηλαδή προς το καλό και το κακό, το
ωραίο και το άσχημο, όπως αυτή παρουσιάζεται στους δύο φιλοσόφους της κλασικής
αρχαιότητας, τον Πλάτωνα και Αριστοτέλη. Για τη στενή αυτή συνάφεια έχουν γραφεί κατά
καιρούς διάφορες μελέτες, όπως είδαμε, η σπουδαιότερη από όλες είναι εκείνη του Burnyeat,
ο οποίος κατά βάση αντιμετωπίζει το ερώτημα γιατί κατά τον Πλάτωνα, τα μαθηματικά είναι
καλά για την ψυχή του ανθρώπου. Στον ίδιο τόμο των πρακτικών της Βρετανικής Ακαδημίας
είναι δημοσιευμένη η μελέτη του Jan Hacking, στην οποία ερευνάται η επίδραση των
μαθηματικών σε ορισμένους φιλοσόφους54. Η εκτενής, εμπεριστατωμένη και διεισδυτική
αυτή πνευματική προσφορά του Burnyeat όπως είδαμε κρίθηκε εσφαλμένη πρόσφατα με
ανερμάτιστα και όχι στέρεα επιχειρήματα. Ο Burnyeat παραπέμπει προς υποστήριξη των
θέσεών του, στο γεγονός ότι το ἕνα και κατ’ επέκταση τα μαθηματικά, είναι συστατικό
στοιχείο του αγαθού, στο χωρίο 462 a του πέμπτου βιβλίου της Πολιτείας, όπου λέγεται ότι το
μέγιστο αγαθό για μια πόλη είναι εκείνο που συνδέει τους πολίτες μεταξύ τους και την
ενοποιεί, την κάνει δηλαδή μία, ενώ μέγιστο κακό είναι εκείνο που τη διασπά. Η δικαιοσύνη
στην περίπτωση αυτή λειτουργεί ως σύνδεσμος, ο οποίος κάνει το άτομο ένα και πολλά
πράγματα55.
Τα επιχειρήματα, με τα οποία ο εν λόγω σχολιαστής προσπαθεί να απορρίψει και να
αποδείξει ως εσφαλμένες τις απόψεις του Burnyeat, είναι κατά βάση δύο: πρώτον ότι ο
Πλάτων στο χωρίο 511 b-c του ΣΤ΄ βιβλίου της Πολιτείας αναφέρει ότι, για να φτάσει κανείς
στη γνώση της ιδέας του Αγαθού, δηλαδή στην ανυπόθετη και πρώτη αρχή του παντός,
χρησιμοποιεί τις υποθέσεις των μαθηματικών όχι ως πρώτες αρχές, αλλά ως γνήσιες
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υποθέσεις. Δεύτερον: από τη θέση ότι η δικαιοσύνη θεωρείται ενότητα δεν προκύπτει ότι το
αγαθό πρέπει να χαρακτηρίζεται κατά τον ίδιο τρόπο56. Εδώ ο ερμηνευτής παρερμηνεύει το
χωρίο του Πλάτωνα, όταν λέγει ότι με τις υποθέσεις των μαθηματικών γνωρίζουμε την ιδέα
του Αγαθού. Δεν είναι οι μαθηματικές υποθέσεις, με τις οποίες οδηγούμαστε στην ανυπόθετη
αρχή του παντός, δηλαδή στην ιδέα του αγαθού. Πρόκειται για το ανώτατο τμήμα της
τετμημένης γραμμής, το οποίο παριστά τον νοητό κόσμο, όπου συντελείται η διαλεκτική. Οι
μαθηματικές υποθέσεις δεν κατευθύνονται προς την αρχή, επειδή δεν μπορούν να υπερβούν
τις υποθέσεις, δηλαδή τον εαυτόν τους, ώστε να έχουμε αυθυπέρβαση57. Το δεύτερο
επιχείρημα, με το οποίο ο Tenem προσπαθεί να αναιρέσει τις θέσεις του Burnyeat είναι ότι
όπως μνημονεύσαμε και προηγουμένως από το γεγονός ότι η δικαιοσύνη χαρακτηρίζεται
ενότητα δεν μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι το αγαθό ονομάζεται κατά τον ίδιο τρόπο,
δηλαδή ένα. Το χωρίο, στο οποίο παραπέμπει ο Burnyeat προς τεκμηρίωση των θέσεών του
είναι σαφές, αφού εκεί λέγεται ότι το μέγιστον αγαθό είναι η ενότητα της πόλης 58. Άλλωστε
και ο Αριστοτέλης σε άλλα σημεία αναφέρει ρητά ότι το ἀγαθὸν είναι το ένα. Έτσι στη
διάλεξη «Περὶ τἀγαθοῦ» αναφέρεται ότι το ένα είναι το αγαθό, δηλαδή η ιδέα του αγαθού59.
Ας δούμε τώρα αναλυτικότερα τις θέσεις του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη αναφορικά με
τη σχέση μαθηματικών και ηθικής. Στους δύο φιλοσόφους και κατ’ επέκταση σ’ ολόκληρη
την κλασική αρχαιότητα –όπως είδαμε ήδη– τα μαθηματικά είχαν μεγαλύτερο εύρος από όσο
έχουν σήμερα. Έτσι στο όνομα των μαθηματικών συμπεριλαμβάνονταν οι κάτωθι επιστήμες:
αριθμητική, λογιστική, γεωμετρία, στερεομετρία, αστρονομία, αστρολογία ή μουσική60 και
γενικά όσες επιστήμες αποδίδουν το «διότι»61. Πρόκειται συνεπώς για τις αποδεικτικές
επιστήμες, πράγμα που σημαίνει ότι το κυρίαρχο στοιχείο των μαθηματικών επιστημών είναι
η απόδειξη. Έργο τους είναι η χρήση62, που μεθερμηνεύεται ότι στα μαθηματικά
χρησιμοποιείται η θεωρία ως έργο. Κατά τον Αριστοτέλη, η μαθηματική επιστήμη διαφέρει
από τη φυσική κατά τούτο, ότι δηλαδή τα μεν μαθηματικά διενεργούνται «ἐξ ἀφαιρέσεως» τα
δε φυσικά «ἐκ προθέσεως»63, δηλαδή εξ εμπειρίας, διότι οι αρχές των φυσικών επιστημών
προέρχονται από την εμπειρία, δηλαδή την παρατήρηση. Μια άλλη διαφορά ανάμεσα στον
μαθηματικό και τον φυσικό είναι ότι ο μεν μαθηματικός εξετάζει τα ίδια πράγματα ως
ακίνητα, ο δε φυσικός ως κινητά. Αναφέρει δε ως παραδείγματα τα επίπεδα, τα στερεά, τα
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φυσικά σώματα, τα μήκη και τις στιγμές, το περιττόν και άρτιο, το ευθύ και το καμπύλο, τον
αριθμό και το σχήμα. Αυτά ο μεν μαθηματικός τα εξετάζει ως ακίνητα, ο δε φυσικός ως
κινητά. Έτσι η σάρκα, το οστούν και ο άνθρωπος δεν είναι άνευ κινήσεως 64. Κανένα
μαθηματικό αντικείμενο δεν κινείται65. Εξ αυτού ο Αριστοτέλης συνάγει το συμπέρασμα ότι
ο νέος μπορεί μεν να γίνει μαθηματικός ή σοφός, διότι εκεί όλα συντελούνται «ἐξ
ἀφαιρέσεως», όχι όμως και φρόνιμος ή φυσικός, διότι αυτά αναφέρονται σε αντικείμενα, τα
οποία απαιτούν εμπειρία66.
Θα μπορούσε τέλος εύλογα να τεθεί το ερώτημα, ποια συνάφεια έχει η μουσική με τα
μαθηματικά. Υφίσταται μέγιστη σχέση μεταξύ τους, επειδή η μουσική κατά την εποχή του
Πλάτωνα και των Πυθαγορείων συνίστατο από μαθηματικές αναλογίες. Επομένως αυτές ήταν
το sine qua non, δηλαδή απαραίτητη προϋπόθεση της μουσικής σύνθεσης67. Όλα τα
παραπάνω μαθήματα, που με μια λέξη λέγονται μαθηματικά, είναι προπαιδεία και προοίμια
της διαλεκτικής68, αφού πρέπει να διδαχτούν πριν από τη διαλεκτική69, η οποία ως θριγκός
προβάλλει στην κορυφή του οικοδομήματος70. Τα μαθηματικά διαιρούνται σε τόσα μέρη
όσες είναι και οι ουσίες. Ως προς το σημείο αυτό υφίσταται, κατά τον Αριστοτέλη, κάποια
σχέση του φιλοσόφου προς τα μαθηματικά71. Πάντως, η μαθηματική επιστήμη, καθώς και
καμία από τις άλλες, δεν επισκοπεί το όλο, αλλά αποτέμνει ένα μέρος μόνον72. Η φιλοσοφία
και μάλιστα η διαλεκτική, η οποία αποδίδεται σ’ αυτόν που καθαρά και δίκαια φιλοσοφεί 73
και σε κανέναν άλλον, μπορεί να έχει καθολική εκτίμηση και θέα του κόσμου74. Ο Πλάτων
τοποθετεί τα μαθηματικά στο μέσον των ιδεών και των αισθητών, παρόλο που υπάρχουν
ιδέες μαθηματικές, όπως η ιδέα του τετραγώνου, της διαμέτρου κλπ.75
Κατά τον Αριστοτέλη, για να γνωρίσουμε την ηθική ενός λόγου ή μιας ανθρώπινης
στάσης, οφείλουμε να γνωρίζουμε το ήθος του ενεργούντος προσώπου, από το οποίο
πηγάζουν οι λόγοι ή η συμπεριφορά. Το ήθος δηλώνει την προαίρεση, η οποία πάλι
καθορίζεται από το τελικό αίτιο. Συνεπώς, το ήθος, η προαίρεση και ο σκοπός ή το αίτιο είναι
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ποσά ανάλογα προς άλληλα, αφού το ένα ακολουθεί το άλλο. Από την πρόταση αυτή εξάγει ο
Αριστοτέλης το συμπέρασμα ότι οι μαθηματικοί λόγοι δεν έχουν ήθος, αφού δεν έχουν ούτε
προαίρεση, δεδομένου ότι τους λείπει ο τελικός σκοπός της πράξης. Απεναντίας οι
σωκρατικοί λόγοι έχουν ήθος, επειδή ακριβώς αναφέρονται σ’ αυτά, δηλαδή στην προαίρεση
και το τελικό αίτιο. Η ηθική συνεπώς ακολουθεί το ήθος του καθενός, όπως το να είναι
κανείς θρασύς, αγροίκος ή άξεστος. Διατυπώνει δε γενικά την άποψη ότι ο μεν φρόνιμος
επιζητεί το ωφέλιμο, ο δε καλός το ωραίο76. Το ωφέλιμο όμως τόσο κατά Πλάτωνα όσο και
Αριστοτέλη είναι το καλό (ἀγαθὸν)77 και κατά συνέπεια το ωραίο78. Ο Αριστοτέλης πιστεύει
ότι σε πολλά όντα δεν υπάρχουν όλες οι αρχές. Ως παράδειγμα αναφέρει τα ακίνητα όντα,
όπως π.χ. είναι τα μαθηματικά. Λέγει λοιπόν ότι στα ακίνητα δεν μπορεί να υπάρξει ούτε
αρχή κινήσεως ούτε η φύση του αγαθού, το οποίο είναι τέλος, δηλαδή αίτιον, και επομένως
χάριν αυτού γίνονται τα άλλα. Το τέλος όμως αναφέρεται στην πράξη, όλες δε οι πράξεις
γίνονται με κίνηση. Από αυτά ο Αριστοτέλης καταλήγει στο συμπέρασμα ότι στα ακίνητα δεν
μπορεί να υπάρχει ούτε αρχή ούτε αγαθό καθαυτό. Έτσι στα μαθηματικά δεν αποδεικνύεται
τίποτε με βάση την αρχή της κίνησης ή το αγαθό και καμία απόδειξη δεν αναφέρεται στο
καλύτερο ή το χειρότερο, κανείς δεν κάνει μνεία γι’ αυτά. Εξαιτίας τούτων ορισμένοι
σοφιστές όπως ο Αρίστιππος, χλεύαζαν τα μαθηματικά, λέγοντας ότι στις άλλες τέχνες ακόμη
και στις χειρωνακτικές, όπως στην ξυλουργική και την κατεργασία δερμάτων, δίδεται πάντα
ο λόγος γιατί ένα δημιούργημα είναι καλύτερο ή χειρότερο, ενώ στις μαθηματικές επιστήμες
δεν γίνεται λόγος περί αγαθών και κακών79.
Υπό άλλη όμως θεώρηση των πραγμάτων ο Αριστοτέλης υποστηρίζει ότι οι μαθηματικές
επιστήμες ομιλούν περί του καλού και του ωραίου και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό. Το ον,
λέγει, είναι δύο ειδών (διττόν): 1) ως εντελέχεια και 2) ως υλικό. Με την εντελεχειακή αυτήν
έννοια τα μαθηματικά κάνουν λόγο για το καλό και το ωραίο. Λέγει ότι το καλό και το ωραίο
είναι διαφορετικά πράγματα, διότι το μεν καλό συμβαίνει πάντοτε στην πράξη, στην οποία
υπάρχει κίνηση, το δε ωραίο λαμβάνει χώρα και στα ακίνητα. Τα μέγιστα είδη όμως του
καλού είναι η τάξη, η συμμετρία και το ορισμένο, πράγματα τα οποία αποδεικνύουν στο
μέγιστο βαθμό οι μαθηματικές επιστήμες. Συνεπώς έτσι καταλήγει ο Αριστοτέλης όσοι
ισχυρίζονται ότι τα μαθηματικά δεν λένε τίποτε για το καλό και το κακό ψεύδονται.
Διευκρινίζει δε πως το ότι οι μαθηματικοί δεν λένε ρητά το καλό και το ωραίο κατά τις
αποδείξεις τους, δεν σημαίνει ότι δεν ομιλούν γι’ αυτά80. Αυτό που θέλει να φανερώσει εδώ ο
Αριστοτέλης είναι ότι μπορεί μεν οι μαθηματικές προτάσεις αυτές καθαυτές να μην έχουν
ήθος, αφού δεν υπάρχει προαίρεση για το καλό και το ωραίο, έμμεσα ωστόσο, δηλαδή
εντελεχειακά, οι μαθηματικές επιστήμες κάνουν λόγο σε ύψιστο μάλιστα βαθμό για το καλό
και το ωραίο, αφού τα μέγιστα είδη του ωραίου είναι η τάξη, η συμμετρία και το ορισμένον,
τα οποία σε μέγιστο βαθμό καλλιεργούν οι μαθηματικές επιστήμες. Αυτή η προσέγγιση είναι
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εντελεχειακή και όχι υλική. Αν λοιπόν ισχυριστεί κανείς ότι οι μαθηματικές επιστήμες
ομιλούν για το καλό και το ωραίο, τα οποία υποδηλώνουν ήθος και προαίρεση, δεν θα
διαψευστεί διότι στην ουσία, χωρίς να ονοματίζουν, ασχολούνται πολύ με αυτά. Όπως ο ίδιος
λέγει το ψεύδος δεν υπάρχει στις προτάσεις. Αν δηλαδή ο γεωμέτρης απεικονίζει με
σχεδιάγραμμα μια έκταση και λέγει ότι εκείνο που δείχνει το σχέδιο είναι ένα μέτρο, χωρίς να
είναι, δεν λέγει ψέματα81, αφού είναι σε καθορισμένη κλίμακα. Ένα εκατοστό π.χ. στο
σχεδιάγραμμα μπορεί να υποδηλώνει ένα μέτρο στην πραγματικότητα.
Ας έλθουμε τώρα στην εξέταση των θέσεων του Πλάτωνα. Αυτές όπως είδαμε, έχουν
αναπτυχθεί λεπτομερώς και εμπεριστατωμένα από τον Ακαδημαϊκό M. Burnyeat. Δεν θα
παραλείψω ωστόσο να κάμω ορισμένες επισημάνσεις, που ίσως φανούν χρήσιμες στην
κατανόηση του τόσο ενδιαφέροντος αυτού θέματος. Πρόκειται για το ἕνα, που όπως είδαμε
είναι κατά τους Πυθαγόρειους, αρχή αριθμών82 και αιτία του είναι των ιδεών83. Η αναφορά
αυτή στον Αριστοτέλη υποδηλώνει για άλλη μια φορά την ιδέα του αγαθού, αφού αυτή
παρέχει στα γιγνωσκόμενα, δηλαδή στις ιδέες και τα αισθητά το είναι, την ουσία καθώς και
τη δύναμη να γίνουν γνωστά84. Κατά τον Πλάτωνα, το ένα, το δύο και γενικά ο αριθμός είναι
παρακλητικά και εγερτικά της διανοίας, αφού δεν τα αντιλαμβανόμαστε κατά έναν και
μοναδικό τρόπο, αλλά παρουσιάζουν εναντίωμα, φαίνονται δηλαδή και έτσι και αλλιώς.
Κατά τη ζήτηση αυτή κατά συνέπεια η ψυχή απορεί, αφού τα βλέπει συγκεχυμένα85. Ο
Πλάτων εξάγει το συμπέρασμα ότι αυτά οδηγούν στην αλήθεια και την ουσία 86 και κατ’
ακολουθίαν στην ιδέα του αγαθού και στην ευδαιμονία87. Γι’ αυτό τα τέσσερα σώματα: πυρ,
αέρας, γη και νερό δεν είναι σταθερά και αμετάβλητα, αλλά ρευστά και μεταβαλλόμενα.
Επομένως η κατάλληλη λέξη γι’ αυτό δεν είναι τοῦτο αλλά τοιοῦτο, δηλαδή τέτοιας λογής88.
Γι’ αυτό δεν λέγoνται ούτε αρχές ούτε στοιχεία89. Ωστόσο, τα μαθηματικά από μόνα τους δεν
φτάνουν μέχρι την ιδέα του αγαθού, αλλά αποτελούν απλή προπαιδεία της διαλεκτικής
μεθόδου90. Όλα τα μαθήματα αν διδαχθούν με ορισμένες αναλογίες αποτελούν έναν δεσμό ή
σύνδεσμο, που είναι το ένα στο οποίο πρέπει να αποβλέπει ο καθένας στις ενέργειές του91. Ο
κάλλιστος δεσμός είναι η αναλογία92. Πεποίθηση του Πλάτωνα είναι ότι χωρίς αριθμό δεν
μπορεί να γίνει ο άνθρωπος φρόνιμος ή σοφός ούτε μπορεί να δώσει λόγο για οτιδήποτε
ισχυρίζεται, όπως αναφέρει στην Επινομίδα. Δεν μπορεί επίσης να γίνει ούτε καλός (ἀγαθὸς)
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ούτε ευτυχισμένος (εὐδαίμων)93. Ο αληθινός αριθμός είναι κατά τον Πλάτωνα αίτιος όλων των
αγαθών και ουδενός κακού94. Τις ίδιες ιδιότητες όμως ο Πλάτων αποδίδει και στην ιδέα του
αγαθού, η οποία είναι αιτία όλων των ορθών και ωραίων πραγμάτων95. Δωρητής και
δάσκαλος του αριθμού είναι ο θεός Ουρανός, ο οποίος μαθαίνει ακόμη και τον δυσμαθέστατο
να αριθμεί96. Αφού ο αριθμός κάνει όπως είδαμε τους ανθρώπους σοφούς και φρόνιμους,
τότε αυτοί θα επιδιώκουν το ωφέλιμον97. Το ωφέλιμο όμως δημιουργεί το καλό, ενώ το
βλαβερό, το κακό, κατά τον Αριστοτέλη98. Συνεπώς τα ωραία και τα καλά είναι ωφέλιμα99.
Πρέπει βέβαια εδώ να τονιστεί ότι δεν αποτελεί κακό και άδικο οποιαδήποτε βλάβη, αλλά
μόνον υπό την προϋπόθεση ότι είναι εκούσιο ή καλό και δίκαιο οποιαδήποτε ωφέλεια, αλλά
μόνον υπό την προϋπόθεση ότι αυτά γίνονται εκούσια, με ήθος και δίκαιο τρόπο 100. Αυτό
σημαίνει ότι δεν έχει τόσο σημασία τι κάνει κανείς, δηλαδή αν ωφελεί ή βλάπτει, όσο το πώς
το κάνει, δηλαδή αν ωφελεί ή βλάπτει με προαίρεση και καλό ήθος. Τούτο δε διότι πρέπει να
υπάρχει η προαίρεση, όταν πράττουμε τα καλά ή τα κακά, για να προσδιοριστεί το ήθος101.
Το πώς τώρα το ένα έχει σχέση με το ήθος εξηγείται από τον ίδιο τον Πλάτωνα. Λέγει
συγκεκριμένα ότι είναι μέγιστο αγαθό η πόλη να είναι ένα πράγμα, δηλαδή ενωμένη, διότι το
μοίρασμα της χαράς και της λύπης για τα ίδια πράγματα στο μέγιστο βαθμό συνδέει τους
πολίτες. Αντίθετα η ιδιοποίησή τους διαλύει την πόλη, αφού για τα ίδια παθήματα ορισμένοι
είναι περιχαρείς και άλλοι περίλυποι. Στη μεν πρώτη περίπτωση το ήθος είναι καλό, στη δε
δεύτερη κακό102. Ο ενθουσιασμός όμως της ψυχής, ο οποίος περιλαμβάνει τη χαρά, δηλαδή
η έκσταση είναι πάθος του ήθους103. Στη μεν πρώτη περίπτωση, η πόλη είναι μία, οι πολίτες
έχουν καλό, ενώ στην εναντία περίπτωση κακό ήθος. Αλλά και ο Αριστοτέλης μιλάει για
«ἐπιεικῆ ἤθη»104. Έτσι ερμηνεύεται η πρόταση του Πλάτωνα, το είδος της μεν αρετής είναι
ένα, της δε κακίας άπειρα105. Το εν και τα πολλά, όπως π.χ. ο άνθρωπος ως ένα και πολλά,
είναι βασική αρχή του Πλάτωνα. Όταν είναι ένα έχει καλό ήθος, είναι δηλαδή καλός και
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δίκαιος, ωραίος, σοφός και ευδαίμων, ενώ όταν είναι πολλά, έχει ήθος κακό και είναι άδικος,
κακός, αισχρός και δυστυχής106. Αυτό σημαίνει ότι το καλό και το κακό συναρτώνται με το
δέον, δηλαδή αυτό που πρέπει να γίνεται στον κατάλληλο καιρό. Γι’ αυτό ακριβώς και ο
Πλάτων συνδέει το καλύτερο είδος της μετρητικής τέχνης με το μέτριον, το πρέπον, τον
καιρόν, το δέον και το μέσον107. Το μέσον όμως είναι η αρετή κατά τον Αριστοτέλη108, κατά
δε τον Πλάτωνα, η οδός της διαλεκτικής109, η οποία οδηγεί στην ιδέα του αγαθού110. Η
μεσότης σώζει το καλό (τὸ εὖ), ενώ η υπερβολή και η έλλειψη το φθείρει111. Ηθική αρετή
είναι το να χαίρει κανείς, να αγαπά και να μισεί ορθά112 δηλαδή σ’ αυτά που πρέπει113.
Εν συνόψει τα μαθηματικά τόσο κατά τον Πλάτωνα όσο και τον Αριστοτέλη είναι
αναγκαία, όχι όμως και επαρκής προϋπόθεση για το καλό και το ωραίο, που μαρτυρεί το ήθος
της ψυχής. Για μεν τον Σταγιρίτη ο μαθηματικός εντελεχειακά, δηλαδή δυνάμει και όχι
ενεργεία, ασχολείται με το καλό και το ωραίο, πράγμα που υποδηλώνει το ήθος του. Αυτό
συμβαίνει, επειδή αντικείμενο έρευνάς του είναι η τάξη, η συμμετρία και το ορισμένο114 και
όχι η αταξία, η ασυμμετρία και το απροσδιόριστο, δηλαδή το χάος 115. Για δε τον Πλάτωνα, τα
μαθηματικά, στα οποία συμπεριλαμβάνονται η αριθμητική, η γεωμετρία, στερεομετρία,
αστρονομία και μουσική, είναι τα απαραίτητα μαθήματα, στα οποία πρέπει να προπαιδευτεί
κανείς για να γίνει οικείος με τη διαλεκτική, η οποία οδηγεί στη σύλληψη της ιδέας του
αγαθού, η οποία είναι το ένα και ο δεσμός όλων των μαθημάτων. Συνεπώς και στους δύο
αυτούς φιλοσόφους σχετίζονται έμμεσα και δυνάμει με το καλό και το ωραίο, στο οποίο
ενυπάρχει το ήθος.
Πρέπει εδώ να διευκρινιστεί ότι ηθικός δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη αυτόν που έχει καλό
ήθος, διότι το ήθος είναι έννοια ουδέτερη, αφού σημαίνει απλώς την ποιότητα και τον
χαρακτήρα του ανθρώπου, ο οποίος μπορεί να είναι καλός ή κακός ή ούτε καλός ούτε κακός,
αλλά ενδιάμεσος μεταξύ των δύο. Ηθικός απλά υποδηλοί αυτόν που έχει ήθος ή που
περιγράφει τα ήθη των ανθρώπων, οπότε είναι συνώνυμη έννοια του μυθογράφου. Έτσι ο
Αριστοτέλης μιλάει για νέους ποιητές, οι οποίοι ως επί το πλείστον γράφουν «ἀήθεις»
τραγωδίες, πράγμα που σημαίνει ότι τα πρόσωπα της τραγωδίας είναι «ἄνευ ἠθῶν», τουτέστιν
χωρίς χαρακτήρα. Αναφέρει δε συγκεκριμένα την αντίθεση των ζωγράφων του Ζεύξιδος και
του Πολυγνώτου. Επεξηγώντας λέγει ότι ο μεν Πολύγνωτος ήταν ἀγαθὸς ἠθογράφος, οι
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ζωγραφιές όμως του Ζεύξιδος δεν είχαν κανένα ήθος116. Επειδή ο Πολύγνωτος ήταν καλός
(ἀγαθὸς) μυθογράφος, σε άλλο χωρίο χαρακτηρίζεται ηθικός, δηλαδή κατέγραφε τα ήθη των
ανθρώπων. Προσθέτει δε ότι ακόμα και τα μέλη, δηλαδή οι μελωδίες αναπαριστούν
χαρακτήρες, αφού είναι μιμήματα ηθών117. Το ότι τα ήθη μπορούν να είναι καλά ή κακά
καταφαίνεται και από το ότι ο Αριστοτέλης μιλάει για «ἐπιεικῆ ἤθη», δηλαδή καλούς
χαρακτήρες. Για τον Πλάτωνα επίσης η λέξη «ἀήθης» δεν σημαίνει αυτόν που έχει κακό ήθος,
αλλά αυτόν που δεν έχει καθόλου ήθος, ούτε καλό ούτε κακό, ή αυτόν που έχει ήθη ξένα και
άγνωστα προς εμάς, δηλαδή κάτι το ασυνήθιστο, πράγμα που το καθιστά συνώνυμο προς το
οποίο και το ασυνήθιστο και το πρωτάκουστο118. Με την έννοια αυτή ο Πλάτων μιλάει για
άτοπο και αήθη διήγηση119, ἀήθη λόγο120, ἀήθη τύχη121.
Όλες οι μαθηματικές επιστήμες όπως είδαμε τις δίνει ο θεός Ουρανός, ο οποίος χάριν
της εναλλαγής της μέρας με τη νύχτα μας έμαθε να μετρούμε122. Αυτό αναφέρεται στην
επιστήμη και στον νου. Από την άλλη μεριά υπάρχει η ηθική αρετή. Δύο είναι λοιπόν οι
άξονες της ψυχής, αφενός μεν ο νους και η επιστήμη, αφετέρου δε η ηθική αρετή. Αυτά κατά
τον Πλάτωνα, πρέπει να είναι αδιάσπαστα και αδιαχώρητα, διαφορετικά η επιστήμη δεν είναι
σοφία, αλλά πανουργία123. Για τους δύο αυτούς αντίθετους πόλους, δηλαδή τον ουρανό και
την ηθική. Ο Kant σημειώνει στο τέλος της Κριτικής του καθαρού λόγου: «δύο πράγματα
πληρούν την ψυχή μου με ένα παντοτινά καινούργιο και αύξοντα θαυμασμό και σεβασμό όσο
πιο συχνά και επίμονα καταγίνεται στοχαστικώς μ’ αυτά ο λογισμός: ο έναστρος ουρανός
πάνω μου και ο ηθικός νόμος μέσα μου… τα βλέπω εμπρός μου και τα συνδέω άμεσα με τη
συνείδηση της υπάρξεώς μου»124.
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