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1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η παρούσα εργασία θα είναι µέσα στα πλαίσια της Ηθικής 

φιλοσοφίας και συγκεκριµένα της Ηθικής φιλοσοφίας του Αριστοτέλη σε 

σχέση µε την Ηθική φιλοσοφία του Σωκράτη. Το θέµα της είναι η κριτική 

του Αριστοτέλη προς το Σωκρατικό διανοητικισµό. Η κριτική αυτή θα 

«αντληθεί» µέσα από τα Ηθικά έργα του Αριστοτέλη και συγκεκριµένα τα 

Ηθικά Ευδήµεια, τα Ηθικά Μεγάλα και τα Ηθικά Νικοµάχεια. Όσον αφορά 

τον σωκρατικό διανοητικισµό, θα αναζητήσουµε την ουσία του µέσα από 

τους εξής πλατωνικούς διαλόγους: τον Γοργία, τον Πρωταγόρα, τον Μένωνα 

και τον Ιππία Ελάττων. Στόχος µας είναι όχι µόνο να δείξουµε τα σηµεία 

των κειµένων, όπου εντοπίζεται η διαφορά του Αριστοτέλη µε τον Σωκράτη, 

αλλά κυρίως να συνειδητοποιήσουµε ότι όλη αυτή η διαφορά ξεκινάει από 

το γεγονός ότι ο Σωκράτης απολυτοποιεί την ηθική, ενώ ο Αριστοτέλης 

θέλει µια ηθική που να βρίσκεται σε στενή σχέση µε την καθηµερινή ζωή 

του Αθηναίου πολίτη. 

 Προτού αρχίσουµε την έρευνά µας επισηµαίνουµε ότι οι ηθικές 

θεωρίες µπορούν να καταταχθούν σε δύο κατηγορίες: α) Ηθική µε 

µεταφυσική θεµελίωση, β) Ηθική µε ανθρωπολογική θεµελίωση. Η ηθική µε 

µεταφυσική θεµελίωση διακρίνεται σε θεονοµική ηθική (Ησίοδος και 

ποιητές), σε ιδεαλιστική (Πλάτωνας, Πυθαγόρας) και κοσµολογική ή 

πανθεϊστική ηθική (Ηράκλειτος, Στωϊκοί). Η ηθική µε ανθρωπολογική 

θεµελίωση διακρίνεται σε ανθρωπολογική ηθική κοινωνικού τύπου, στην 

οποία ανήκουν οι σοφιστές, σε κοινωνική ηθική µε ψυχολογική θεµελίωση 

(π.χ. Επίκουρος, Αρίστιππος) και σε διανοητικισµό (intellectualism), όπου 

δίνεται έµφαση στο λόγο (π.χ. Σωκράτης)1. 

 Η ηθική του Αριστοτέλη ανήκει στο πλαίσιο της αρχαίας ελληνικής 

πόλης, γι’ αυτό και είναι «κοινωνική ηθική». Και για τον Σωκράτη και για 

τον Αριστοτέλη η αρετή έχει ως γενέτειρα τη νόηση, αλλά ο ηθικός βίος δεν 

είναι απόρροια του «διανοείσθαι», όπως ισχυριζόταν ο Σωκράτης. Κατά τον 

Αριστοτέλη ο ηθικός βίος είναι απόρροια της δράσης της βούλησης στη 

µέση οδό υπό την καθοδήγηση της φρόνησης. Ο Αριστοτέλης διαχωρίζει τη 
                                                 
1 Η ανωτέρω διάκριση των ηθικών θεωριών στηρίχτηκε στις πανεπιστηµιακές παραδόσεις 
του µαθήµατος « Αρχαία Ηθική φιλοσοφία» του καθηγητή κ. Λέµπεντεφ. Α.  
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θεωρητική από την πρακτική δράση της νόησης και έτσι για πρώτη φορά 

προσδιορίζονται µε σαφήνεια τα όρια της ηθικής.  

 

 

 

2) ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 5Ο ΑΙΩΝΑ Π.Χ 

 

Ένα από τα ζητήµατα που συζητιούνταν µε το µεγαλύτερο πάθος 

εκείνη την εποχή προέκυψε απευθείας από το γεγονός ότι οι Σοφιστές 

εµφανίζονταν στο νέο ρόλο των αµειβόµενων δασκάλων. Ισχυρίζονταν ότι 

διδάσκουν την αρετή. Ο όρος «αρετή» όταν χρησιµοποιούνταν χωρίς άλλο 

προσδιορισµό σήµαινε εκείνες τις ποιότητες της ανθρώπινης υπεροχής που 

έκαναν έναν άνθρωπο φυσικό αρχηγό στην κοινωνία του και ως τότε 

πίστευαν ότι εξαρτάται από ορισµένα φυσικά ή ακόµα και θεϊκά χαρίσµατα, 

χαρακτηριστικά ευγενικής καταγωγής και καλής ανατροφής. Αυτές τις 

ποιότητες τις έδινε σαφώς η «φύσις», αλλά τις ανέπτυσσε, καθώς το παιδί 

µεγάλωνε, η εµπειρία που αποκτούσε ζώντας µαζί µε τον πατέρα του και 

τους µεγαλύτερους συγγενείς του και ακολουθώντας το παράδειγµά τους2. 

 Έτσι µεταβιβάζονταν φυσικά και σχεδόν ασυναίσθητα, ως προνόµιο 

της τάξης που γεννήθηκε να κυβερνά, και η σκέψη ότι οι ποιότητες αυτές 

ήταν δυνατόν να εµφυτευθούν από έναν ξένο, που πρόσφερε µια 

σχηµατοποιηµένη διδασκαλία µε αντάλλαγµα την πληρωµή, ήταν κάτι το 

ανόσιο για τους γονείς της παλιάς σχολής. Έτσι µπορεί να εξηγηθεί η 

ανυποµονησία µε την οποία ένας νεαρός, όπως ο Μένωνας µε ευγενική 

καταγωγή, πλούσιος και παρόλα αυτά µαθητής και θαυµαστής του Γοργία, 

απευθύνει στο Σωκράτη, στην αρχή του διαλόγου του Πλάτωνα που φέρει 

το όνοµά του, την ερώτηση: «Μπορείς να µου πεις, Σωκράτη, αν η αρετή 

είναι δυνατόν να διδαχτεί; Ή µήπως οφείλεται στην άσκηση ή στις φυσικές 

ικανότητες ή σε κάτι άλλο;3» 

 ∆ιαπιστώνουµε, λοιπόν, ότι το ενδιαφέρον των σοφιστών στρέφεται 

προς τον άνθρωπο ως άτοµο και ως µέλος της κοινωνίας. Συγκεκριµένα 

θέτουν υπό µελέτη τα ηθικοκοινωνικά προβλήµατα. ∆εν τους εµπνέει ο 
                                                 
2 Guthrie, Οι Σοφιστές, µτφ. Τσεκουράκης ∆αµιανός, Αθήνα: Μ.Ι.Ε.Τ, 1989, σελ. 43 
3 Guthrie, ό.π., σελ. 43 
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πόθος της απόκτησης θεωρητικής γνώσης, αλλά τη δραστηριότητά τους την 

κεντρίζει η επιθυµία να πετύχουν ως επαγγελµατίες διδάσκαλοι της µάθησης 

και να εξασφαλίσουν για τον εαυτό τους υλικά πλεονεκτήµατα. Οι σοφιστές 

έδρασαν ως περιπλανώµενοι δάσκαλοι και ως άτοµα, τα οποία δεν 

µπορούσαν να αισθανθούν τους δεσµούς τους µε την πολιτική κοινότητα, 

µέσα στην οποία είχαν γεννηθεί4. Θεµελίωσαν µια ανθρωπολογική ηθική 

κοινωνικού τύπου. Παρόλο που και ο Αριστοτέλης και ο Σωκράτης 

υποστήριξαν µια ανθρωπολογική ηθική, ο Αριστοτέλης σε σχέση µε τους 

σοφιστές ενδιαφέρεται για µια ηθική στα πλαίσια της αρχαίας ελληνικής 

πόλης, ενώ ο Σωκράτης δίνει έµφαση στο λόγο. 

 Και για τους σοφιστές και για τον Σωκράτη η αρετή είναι διδακτή. 

∆ιαφέρει, όµως, και στους δύο τόσο η µέθοδος διδασκαλίας όσο και ο 

προσδιορισµός του όρου «αρετή». Όταν ο Σωκράτης ρωτάει τον Μένωνα να 

του πει «τι είναι αρετή;», ο Μένων νοµίζει ότι πρόκειται για εύκολη 

ερώτηση, γιατί µπορεί να πει τι είναι αρετή ενός άντρα, µιας γυναίκας, ενός 

παιδιού, ενός δούλου ή οποιουδήποτε άλλου πράγµατος. Ωστόσο, βρίσκεται 

σε αµηχανία όταν ο Σωκράτης απαντάει ότι δεν θέλει κατάλογο αρετών, 

αλλά να του πει ποια είναι η ουσία, η µορφή ή η ύπαρξη ενός πράγµατος, 

της αρετής, που κατά την άποψή του πρέπει να είναι κοινό σε όλες τις 

αρετές, για να δικαιολογήσει την απόδοση σ’ αυτές του ενός ονόµατος5. 

 Γενικά κατά τον 5ο αιώνα η αρετή δεν είχε να κάνει µε αυτό που 

σήµερα θα λέγαµε «καλός άνθρωπος µε αρετές», αλλά σήµαινε και την 

υπεροχή ή ικανότητα σε διάφορες ασχολίες. Στην Πολιτεία (353b) ο 

Σωκράτης ισχυρίζεται ότι υπάρχει µια ιδιαίτερη αρετή, που ανήκει σε 

οτιδήποτε πρέπει να εκτελέσει µια συγκεκριµένη λειτουργία ή έργο, δηλαδή 

η κατάσταση, στην οποία θα µπορεί να εκτελεί καλύτερα αυτή τη 

λειτουργία, και ως παράδειγµα αναφέρει κλαδευτήρια, µάτια και αυτιά. 

Έπειτα, προχωρεί στη διατύπωση της δικής του άποψης, ισχυριζόµενος ότι η 

ψυχή του ανθρώπου έχει επίσης τη λειτουργία της, δηλαδή, να κυβερνά τα 

κατώτερα µέρη, να παίρνει αποφάσεις και γενικά να εξασφαλίζει µια ζωή 

που να είναι η καλύτερη που µπορεί να ζήσει ο άνθρωπος και ότι η δική της 

                                                 
4 Γεωργούλης Κ. ∆., Ιστορία της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας ,Αθήνα: Παπαδήµα, 2000, 
σελ. 117-118 
5 Guthrie, ό.π., σελ. 308. 
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αρετή πρέπει να ταυτιστεί µε τη δικαιοσύνη. Θα µπορούσε, λοιπόν, να 

υποστηριχθεί ότι ο Σωκράτης ήταν εκείνος που διεύρυνε το νόηµα της 

αρετής από ταλέντο ή ικανότητα σε µια συγκεκριµένη τέχνη ή λειτουργία, 

σε κάτι σαν αρετή µε τη συγκεκριµένη σηµασία, την προϋπόθεση, δηλαδή, 

για µια καλή ζωή6. 

  Η ιδέα ότι η αρετή µπορούσε να διδαχτεί αποτελούσε το έρεισµα 

της απαίτησης των Σοφιστών να πληρώνονται και η δικαιολόγησή της 

βρισκόταν στην στενή σχέση που υπήρχε στη σκέψη των αρχαίων Ελλήνων 

ανάµεσα στην αρετή και στις ειδικές ικανότητες ή τέχνες. Ο Πρωταγόρας 

µας πληροφορεί ότι δεν ενδιαφέρεται να ασχοληθεί µε τη διδασκαλία των 

ειδικών τεχνών και ότι η «πολιτική τέχνη» ή «πολιτική αρετή», που είναι η 

ειδικότητά του, βρίσκεται πολύ κοντά στην ηθική αρετή, γιατί πηγάζει από 

τις ηθικές ποιότητες της δικαιοσύνης και το σεβασµό του ατόµου προς τον 

εαυτό του και τους άλλους7. 

 Ο Πρωταγόρας λέγοντας «πολιτική αρετή» εννοεί: «σύνεση στις 

προσωπικές υποθέσεις και τον καλύτερο τρόπο να διαχειρίζεται κανείς το 

δικό του νοικοκυριό, καθώς και τις υποθέσεις της πόλης, έτσι ώστε να γίνει 

ικανότατος ρήτορας και άνθρωπος της δράσης» (318e – 319a). Εκείνο, 

όµως, που δεν πρέπει να µας διαφεύγει από την προσοχή είναι ότι το σύνολο 

των σοφιστών επιδιώκουν να διδάξουν την ρητορική τέχνη, την τέχνη, 

δηλαδή, της πειθούς. Κατά έναν ευρύτερο τρόπο, λοιπόν, γι’ αυτούς αρετή 

σήµαινε και ικανότητα διατύπωσης δισσών λόγων, πράγµα που τους 

διαφοροποιεί από την έννοια της αρετής, όπως την εννοεί ο Σωκράτης, ο 

Πλάτωνας και αργότερα ο Αριστοτέλης. 

 Παρόλο, όµως, που η απροθυµία των σοφιστών να δώσουν ένα 

γενικό ορισµό της αρετής, τους έφερνε σε αντίθεση µε τον Σωκράτη, ο 

Αριστοτέλης, ωστόσο, λέει: «Εκείνοι που µιλούν γενικά, λέγοντας ότι η 

αρετή είναι η ευδαιµονία της ψυχής ή ορθή πράξη ή κάτι παρόµοιο κάνουν 

λάθος. Πιο κοντά στην αλήθεια βρίσκονται εκείνοι που απαριθµούν τις 

αρετές, όπως ο Γοργίας παρά εκείνοι που δίνουν αυτού του είδους τον 

ορισµό» (Πολιτικά 1260a25). Αυτό, όµως, µας οδηγεί κάπου αλλού όπως θα 

δούµε στην πορεία της εργασίας µας και συγκεκριµένα στη διαφορά 
                                                 
6 Guthrie, ό.π., σελ. 307-308 
7 Guthrie, ό.π.,  σελ. 310. 
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ανάµεσα στην ηθική φιλοσοφία του Σωκράτη και στην ηθική φιλοσοφία του 

Αριστοτέλη. 

 Εκείνο που µας ενδιαφέρει στη συγκεκριµένη ενότητα είναι να 

δείξουµε πως τόσο για τους σοφιστές όσο και για το Σωκράτη η αρετή κατά 

τον 5ο αιώνα δεν ήταν θέµα φύσης ή έθους, αλλά διδαχής. Με άλλα λόγια, 

έχουµε να κάνουµε µε ταύτιση αρετής και γνώσης. Κατά κάποιον τρόπο, 

όµως, τόσο ο Σωκράτης όσο και οι σοφιστές δεν αποκλείουν εξολοκλήρου 

τη φύση. 

 

 

 

3) ΗΘΙΚΑ ΕΥ∆ΗΜΕΙΑ8 

 

Στην παρούσα ενότητα θα εξετάσουµε το κείµενο των Ηθικών 

Ευδηµείων, προκειµένου να δούµε τις αναφορές που γίνονται στο Σωκράτη 

και γενικότερα να εντοπίσουµε την κριτική του Αριστοτέλη στο Σωκρατικό 

διανοητικισµό. 

 Το Α΄ βιβλίο των Ηθικών Ευδηµείων κάνει λόγο για την ευδαιµονία. 

Στο 1214b 7-12 παρατηρούµε τα εξής: «…κάθε άνθρωπος που µπορεί να 

ζήσει σύµφωνα µε την ελεύθερη προτίµησή του οφείλει να θέσει στον εαυτό 

του έναν ειδικό σκοπό, την τιµή, τη δόξα, τον πλούτο ή την πνευµατική 

καλλιέργεια…διότι είναι δείγµα µεγάλης αφροσύνης το να µην έχει διατάξει 

κανείς τη ζωή του σύµφωνα µε ένα κανονικό και σταθερό σχέδιο…». Λίγο 

παρακάτω θα δούµε πως δεν πρέπει να συγχέεται η ευδαιµονία µε τους 

απαραίτητους προς επίτευξή της όρους9. Γενικά, όπως µας πληροφορεί ο 

Αριστοτέλης οι άνθρωποι ανάγουν την ευδαιµονία σε τρία είδη ζωής10: Στην 

πολιτική, την φιλοσοφική και σε εκείνη των ηδονών και των απολαύσεων. 

Επιπλέον η αρετή και η φρόνηση αποτελούν απαραίτητα στοιχεία της 

                                                 
8 Για τα Ηθικά Ευδήµεια χρησιµοποιήθηκε( µε κάποια τροποποίηση από τη συγγραφέα) η 
εξής µετάφραση: Αριστοτέλους Ηθικά Ευδήµεια, εισ.-µτφ.-σχ.: Ν. Κυργιόπουλου, Αθήνα: 
(εκδ) Ωφέλιµου Βιβλίου, 1980 
9 1214b 25-28 
10 1216a 27-29 
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ευδαιµονίας11. Ωστόσο, ο Σωκράτης πλανάται που νόµιζε ότι η αρετή είναι 

ζήτηµα γνώσης. Η αρετή συνίσταται ουσιαστικά στις πράξεις. 

 Συγκεκριµένα στο 1216b 3-25 διαπιστώνουµε τα εξής: «Ο γηραιός 

Σωκράτης υποστήριζε ότι ο ύψιστος σκοπός του ανθρώπου ήταν να 

γνωρίσει την αρετή και αφιέρωνε όλες του τις προσπάθειες στο να αναζητά 

τι είναι η δικαιοσύνη, τι η ανδρεία και καθένα από τα µέρη που συνθέτουν 

το σύνολο της αρετής. Και είχε δίκαιο, από την άποψή του, εφόσον 

φρονούσε ότι όλες οι αρετές είναι επιστήµες και κατ’ ακολουθίαν θα έπρεπε 

γνωρίζοντας κανείς τη δικαιοσύνη να γίνεται ταυτοχρόνως και δίκαιος 

άνθρωπος, όπως διδασκόµενοι την αρχιτεκτονική και την γεωµετρία 

γινόµαστε ταυτοχρόνως αρχιτέκτονες και γεωµέτρες. Γι’ αυτό αναζητούσε 

τη φύση της αρετής χωρίς να νοιάζεται πώς αυτή αποκτάται και από ποια 

στοιχεία αποτελείται. Συµβαίνει, όµως, ακριβώς αυτό στις καθαρώς 

θεωρητικές επιστήµες, διότι κανένα άλλο σκοπό δεν έχουν η αστρονοµία ή 

η επιστήµη της φύσεως ή η γεωµετρία, παρά να γνωρίσουν και να 

παρατηρήσουν τη φύση των ειδικών αντικειµένων των εν λόγω επιστηµών. 

Των παραγωγικών, όµως, επιστηµών ο σκοπός είναι άλλος. Η υγεία για 

παράδειγµα είναι ο σκοπός της ιατρικής, η ευνοµία ή κάτι τέτοιο της 

πολιτικής. Καλό βέβαια είναι να ξέρουµε και το καθένα από τα καλά 

πράγµατα, αλλά προκειµένου περί της αρετής, το ουσιώδες και 

πολυτιµότερο στοιχείο δεν είναι να γνωρίσουµε τι είναι (η αρετή), αλλά να 

ξέρουµε από τι αποτελείται και πώς εφαρµόζεται. ∆ιότι δεν επιθυµούµε 

µόνο να ξέρουµε τι είναι η ανδρεία, αλλά επιθυµούµε κυρίως να είµαστε 

ανδρείοι, ούτε το τι είναι η δικαιοσύνη, αλλά το να είµαστε δίκαιοι, 

απαράλλακτα, όπως επιθυµούµε µάλλον να είµαστε υγιείς παρά να ξέρουµε 

τι είναι η υγεία και να έχουµε µια καλή κράση, παρά να ξέρουµε τι είναι η 

καλή και γερή κράση». 

 Αµέσως, βλέπουµε µια πρώτη διαφορά µεταξύ Αριστοτέλη και 

Σωκράτη. Ο Αριστοτέλης, όµως, στο Α΄ βιβλίο των Ηθικών Ευδηµείων 

στρέφεται και προς τον Πλάτωνα (εκτεταµένα το θέµα αυτό θα το δούµε και 

στο Α΄ βιβλίο των ΗΝ) ανασκευάζοντας τη θεωρία του καθ’ εαυτό αγαθού 

και τη γενική θεωρία των Ιδεών.  

                                                 
11 1216a 36-40 
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 Σύµφωνα µε τη ρήση του Αριστοτέλη: «Ιδέες του αγαθού ας 

υπάρχουν όσες θέλουν, ποτέ, όµως, δεν θα ήταν χρήσιµες για την 

ευδαιµονία και για τις ενάρετες πράξεις12». «…Το καθ’ εαυτό αγαθό δεν 

υπάρχει, και αν υπήρχε µε κανένα τρόπο δεν θα ήταν χρήσιµο στην 

πολιτική, διότι αυτή επιδιώκει ένα συγκεκριµένο αγαθό, όπως και οι άλλες 

επιστήµες. Η γυµναστική για παράδειγµα επιδιώκει την ευεξία13». Και λίγο 

παρακάτω παρατηρούµε: «Φανερόν, λοιπόν, καθίσταται ότι ούτε η Ιδέα του 

αγαθού είναι το ίδιο το αγαθό που επιζητείται, ούτε το κοινόν αγαθό  (το µεν 

πρώτο είναι ακίνητο και µη πραγµατοποιήσιµο, το δε άλλο είναι µεν κινητό, 

αλλά δεν είναι πραγµατοποιήσιµο). Ο σκοπός εν’ όψει του οποίου γίνονται 

όλα τα άλλα είναι, ως άριστο τέλος, το ύψιστο αγαθό. Και είναι αυτό το 

αίτιο όλων των άλλων αγαθών και είναι προγενέστερο από όλα.  Σύµφωνα 

µ’ αυτά θα µπορούσε να λεχθεί ότι το καθ’ εαυτό αγαθό είναι αποκλειστικά 

ο τελικός σκοπός στον οποίο αποβλέπουν όλες οι ανθρώπινες πράξεις14». 

 Προχωρώντας στο Β΄ βιβλίο των Ηθικών Ευδηµείων βλέπουµε να 

γίνεται λόγος για την αρετή. Κατά τον Αριστοτέλη η φρόνηση, η αρετή και 

η ηδονή υπάρχουν στην ψυχή15. Η ψυχή είναι ικανότητα ή ενέργεια16. Το 

ιδιάζον έργο της ψυχής είναι να δηµιουργεί τη ζωή17. 

 «Το έργο της ψυχής και το έργο της αρετής της ψυχής πρέπει να 

είναι ένα και το αυτό, οφείλουµε να πούµε ότι ειδικό έργο της αρετής είναι 

µια έντιµη και καλή ζωή.  Αυτό εποµένως είναι το τελικό και πλήρες αγαθό 

που αναζητούσαµε και που το ονοµάζουµε ευδαιµονία…Η ευδαιµονία είναι 

το υπέρτατο αγαθό18». Στο Β΄ βιβλίο διαπιστώνουµε ότι η ευδαιµονία είναι 

ενέργεια ενάρετης ψυχής ή γενικότερα θα πρέπει να είναι ενέργεια τέλειας 

ζωής, σύµφωνα µε την τέλεια αρετή19. Στο βιβλίο αυτό ο Αριστοτέλης µας 

µιλάει και για τον διµερή χωρισµό της ψυχής σε λογικό και σε άλογο20. 

Πέρα, όµως, από τη διµερή διάκριση της ψυχής υπάρχει και ο διµερής 

διαχωρισµός των αρετών σε ηθικές και διανοητικές. Οι διανοητικές αρετές 

                                                 
12 1217b 24-26 
13 1218a  33-36 
14 1218b 7-13 
15 1218b 34-35 
16 1219a 34-35 
17 1219a 24 
18 1219a 27-29 
19 1219a 39-40 
20 1219b 28-30 
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είναι αυτές που ανήκουν στο λογικό µέρος της ψυχής. Οι ηθικές αρετές 

ανήκουν στο άλογο µέρος της ψυχής21. Για τον Αριστοτέλη κάθε ηθική 

αρετή είναι κάποια µεσότητα σχετικά µε την ηδονή ή την οδύνη. Η κακία 

συνίσταται στην υπερβολή ή την έλλειψη. Η αρετή είναι εκείνη η σταθερή 

ηθική διάθεση (έξη) που µας παροτρύνει να προτιµούµε τη µεσότητα σ’ ότι 

µας αφορά στα ηδονικά και λυπηρά πράγµατα22. 

 Στο Β΄ βιβλίο τα ήθη διαιρούνται σε πάθη, δυνάµεις και έξεις. Πάθη 

είναι κάποια συναισθήµατα όπως ο θυµός, ο φόβος, η ντροπή, η επιθυµία. 

∆υνάµεις είναι οι προϋποθέσεις των παθών και έξεις είναι όλες οι αιτίες που 

καθορίζουν τον τρόπο ύπαρξης των παθών π.χ. σωφροσύνη ή ακολασία 

κ.λ.π.23  

 Εκείνο, όµως, που τονίζεται ιδιαίτερα στο Β΄ βιβλίο των ΗΕ είναι ότι 

η ηθική αρετή είναι µια µεσότητα. Έτσι η πραότητα (=ηθική αρετή) 

αποτελεί το µέσο µεταξύ της οργιλότητας (=υπερβολή) και της αοργησίας 

(=έλλειψη)24. Επίσης, δεν θα πρέπει να παραλείπουµε είναι ότι η ηθική 

αρετή είναι σχετική προς τις ηδονές και τις οδύνες. Γενικότερα η αρετή 

είναι µέσα µας εκείνη η έξη που µας παρορµά να πράττουµε τα βέλτιστα25.  

 Επιπλέον ο Αριστοτέλης πραγµατεύεται τις έννοιες: εκούσιο – 

ακούσιο, εγκράτεια – ακράτεια, προαίρεση. Προσδιορίζει µε πλήρη 

σαφήνεια ότι το εκούσιο δεν είναι το να ενεργούµε σύµφωνα µε την όρεξη 

και το ακούσιο δεν είναι το να ενεργούµε αντίθετα µε την όρεξη. Το 

εκούσιο για τον Αριστοτέλη δεν είναι ούτε όρεξη ούτε προαίρεση. Το 

εκούσιο συνίσταται στο να κάνει κανείς κάτι αφού θα έχει κατά κάποιο 

τρόπο προσηλώσει σ’ αυτό την σκέψη του και το λογικό του26. Η ψυχή και 

του ακρατούς και του εγκρατούς ενεργεί εκουσίως. Σε καµία, όµως, 

περίπτωση ούτε ο εγκρατής ούτε ο ακρατής ενεργούν σύµφωνα µε τη φύση. 

Η φύση θέλει να είναι ο ορθός λόγος εκείνος που θα εξουσιάζει. Η 

προαίρεση δεν ταυτίζεται µε την επιθυµία ούτε µε την κρίση ούτε µε τη 

                                                 
21 1220a 9-12 
22 1227b 6-10 
231220b 11-20 
24 1220b 33-39 
25 1221b 38-39 
26 1224a 1-8 
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βούληση. ∆εν απευθύνεται προς ένα σκοπό, αλλά στα µέσα. Γενικότερα 

αποτελεί σύνθεση κρίσης και βούλησης27. 

 Όσον αφορά την προαίρεση:«…Η προαίρεση είναι µια προτίµηση, 

µια εκλογή, όχι όµως απόλυτη, αλλά µία εκλογή ενός πράγµατος που το 

θέτουµε πριν από ένα άλλο. Η εκλογή, όµως, αυτή δεν είναι δυνατή χωρίς 

προηγούµενη εξέταση και διαλογισµό. Γι’ αυτό η προαίρεση, η 

περιεσκεµµένη προτίµηση έρχεται από µία κρίση, η οποία συνοδεύεται από 

την βούληση και το διαλογισµό. Αλλά περί του σκοπού κανένας δεν 

διαλογίζεται, διότι  αυτός είναι ο ίδιος για όλους, διαλογιζόµαστε όµως για 

τα µέσα28».  

 Στο Γ΄ βιβλίο των ΗΕ ο Αριστοτέλης πραγµατεύεται τις εξής αρετές: 

την ανδρεία, την εγκράτεια, την πραότητα, τη γενναιοδωρία, τη 

µεγαλοψυχία και τη µεγαλοπρέπεια. Όσον αφορά την ανδρεία, τη θεωρεί 

µεσότητα ανάµεσα στη θρασύτητα και τη δειλία. Αναγνωρίζει πέντε είδη 

ανδρείας: Την πολιτική, τη στρατιωτική, την ανδρεία των παράφρονων, την 

ανδρεία που δίνει η ελπίδα και τέλος την ανδρεία που γεννιέται από τον 

έρωτα ή το θυµό29. Η εγκράτεια αποτελεί µεσότητα ανάµεσα στην ακολασία 

και την αναισθησία30. Η πραότητα είναι το µέσο ανάµεσα στην οργιλότητα 

και την αοργησία31. Η γενναιοδωρία το µέσο ανάµεσα στην ασωτία και την 

φιλαργυρία32. Η µεγαλοψυχία είναι το µέσο ανάµεσα στη µαταιοδοξία και 

τη χαµέρπεια33. Η µεγαλοπρέπεια το µέσο ανάµεσα στη δαπανηρία και την 

τσιγγουνιά34. 

 Όσον αφορά το τρίτο βιβλίο των Ηθικών Ευδηµείων  θα σταθούµε 

σε δύο καίρια σηµεία. Το πρώτο έχει να κάνει µε µια αναφορά του 

Αριστοτέλη στο Σωκράτη και το δεύτερο µε το γεγονός ότι κάποτε το µέσο 

είναι περισσότερο αντίθετο προς τα άκρα, από όσο είναι αυτά αναµεταξύ 

τους. Στο 1230a 6-10 των ΗΕ ο Αριστοτέλης γράφει: «…Εντούτοις, τα 

πράγµατα συµβαίνουν εδώ διαφορετικά απ’ ό,τι νόµιζε ο Σωκράτης, ο 

                                                 
27 1224a 8- 1224b 41 
28 1226b 7-15 
29 1229a 11-30 
30 1230b 20-25 
31 1231b 5-10 
32 1231b 27-35 
33 1232a 19-35 
34 1233a 30-40 
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οποίος θεωρούσε την ανδρεία γνώση. Γιατί ούτε και εκείνοι που είναι 

µαθηµένοι να ανεβαίνουν στα ξάρτια των καραβιών αψηφούν τον κίνδυνο 

επειδή έχουν πλήρη επίγνωσή του, αλλά επειδή ξέρουν τα µέσα  και τους 

τρόπους που θα χρησιµοποιήσουν για να τον αποφύγουν. Ούτε µπορεί να 

ονοµαστεί ανδρεία αυτό που κάνει τους στρατιώτες να αγωνίζονται µε 

περισσότερη σιγουριά». 

 Σχετικά µε το  δεύτερο σηµείο βλέπουµε τα εξής: «Κάποτε το µέσο 

είναι περισσότερο αντίθετο προς τα άκρα από όσο είναι αυτά αναµεταξύ 

τους…Η αντίθεση, όµως, των άκρων προς το µέσο δεν φαίνεται να είναι ίση 

και προς τις δύο κατευθύνσεις, αλλά άλλοτε κυριαρχεί η υπερβολή και 

άλλοτε η έλλειψη35». 

 Το βιβλίο Η των ΗΕ θα το αφήσουµε έξω από την έρευνά µας, 

εφόσον ασχολείται µε το θέµα της φιλίας. Ωστόσο, εντοπίζουµε το εξής 

σηµείο, το οποίο µας δείχνει ξεκάθαρα την αντίθεση του Αριστοτέλη προς 

κάποιο απόλυτο αγαθό: «Αναµφιβόλως το απόλυτο αγαθό είναι περιπόθητο 

και πρέπει να το επιδιώκουµε, αλλά για τον εαυτό µας, αυτό που 

επιδιώκουµε είναι αυτό που είναι καλό σε µας, είναι το προσωπικό του 

αγαθό και πρέπει να ενεργούµε κατά τρόπο ώστε τα δύο αυτά αγαθά να 

συµφωνούν. Αυτό όµως η αρετή το κατορθώνει. Και η πολιτική ιδιαιτέρως, 

παρέχει τη χρήσιµη αυτή αρµονία σε εκείνους που δεν την έχουν ακόµη, 

δοθέντος ότι ο πολίτης που αυτή διαµορφώνει, έχει τις προδιαθέσεις και 

είναι έτοιµος να την ακολουθήσει (διότι χάρις στην φύση, τα απόλυτα αγαθά 

θα είναι και γι’ αυτόν προσωπικά αγαθά)36». 

 Ξεκινώντας το βιβλίο Θ των ΗΕ ο Αριστοτέλης επισηµαίνει ότι οι 

αρετές δεν είναι επιστήµες. Στεκόµαστε στο εξής σηµείο: «Είµαστε σε θέση 

να συνάγουµε το συµπέρασµα ότι οι ικανότητες του λογικού µέρους της 

ψυχής είναι ταυτοχρόνως φρόνιµες και αγαθές και ότι ορθό είναι το 

Σωκρατικό απόφθεγµα ότι τίποτα δεν είναι ισχυρότερο από τη φρόνηση. 

Όµως, έπεφτε έξω, όταν έλεγε ότι είναι επιστήµη, διότι είναι αρετή και όχι 

επιστήµη. Η αρετή είναι είδος γνώσης εντελώς διαφορετικό από την 

καθαυτή γνώση37». 

                                                 
35 1234b 1-3 
36 1237a 1-5 
37 1246b 30-36 
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 Χρησιµοποιεί, µάλιστα, το εξής επιχείρηµα: «Την επιστήµη µπορεί 

κάποιος να την µεταχειρίζεται κατά τρόπο ακριβή και κατά τρόπο 

πεπλανηµένο. Ξέροντας για παράδειγµα κανείς να γράφει σωστά, µπορεί 

θεληµατικά να γράφει και άσχηµα. Αν όλες οι αρετές ήταν επιστήµες θα 

ήταν δυνατόν και τη δικαιοσύνη κάποιος να την χρησιµοποιεί ως αδικία38» 

 Από το Θ βιβλίο των ΗΕ σηµειώνουµε και τα εξής: «Ο µόνος 

άνθρωπος που πρέπει να αποκαλείται αγαθός είναι εκείνος στον οποίο 

παραµένουν αγαθά τα πράγµατα που από τη φύσης τους είναι 

αγαθά39…Καλός καγαθός είναι κανείς όταν δεν επιδιώκει τα αγαθά που 

είναι καλά, παρά γι’ αυτά τα ίδια και πράττει τα καλά αποκλειστικά διότι 

είναι καλά. Εννοώ µε τα καλά την αρετή και όλες τις πράξεις που η αρετή 

εµπνέει40». Το βιβλίο Θ των ΗΕ τελειώνει ως εξής : «Η καλύτερη διάθεση 

της ψυχής είναι το να αισθάνεται ελάχιστα το άλογο µέρος της ύπαρξής 

της41» 

 

 

 

4) ΗΘΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ42 

 

Στην ενότητα αυτή θα επεξεργαστούµε τα Ηθικά Μεγάλα, 

προκειµένου να εντοπίσουµε τα σηµεία, στα οποία φαίνεται η κριτική του 

Αριστοτέλη στο σωκρατικό διανοητικισµό. 

Στην αρχή του Α΄ βιβλίου των ΗΜ διαπιστώνουµε ότι η ηθική είναι 

µέρος της πολιτικής43. Κατόπιν γίνεται λόγος για την αρετή. Ο Αριστοτέλης 

µας παρουσιάζει την αντίθεσή του µε τον Πυθαγόρα, τον Σωκράτη και τον 

Πλάτωνα: «Ο Πυθαγόρας επιχείρησε να µιλήσει για την αρετή, όχι όµως και 

ορθά, γιατί ανάγοντας τις αρετές  στους αριθµούς, έκανε τη γνώση τους 

απρόσφορη…Μετά τον Πυθαγόρα ακολουθεί ο Σωκράτης που µίλησε για 

                                                 
38 1246a 27-39 
39 1248b 27-28 
40 1248b 34-38 
41 1249b 23-24 
42 Για τα Ηθικά Μεγάλα, χρησιµοποιήθηκε (µε κάποιες τροποποιήσεις από τη συγγραφέα) η 
εξής µετάφραση: Αριστοτέλους Ηθικά Μεγάλα, εισ.-µτφ.-σχ.: Νούλας Β., Αθήνα: Πατάκης, 
2000 
43 1181a 28 
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τις αρετές καλύτερα και περισσότερο, αλλά όχι και αυτός ορθά, γιατί έκανε 

τις αρετές επιστήµες, πράγµα αδύνατο. Γιατί όλες οι επιστήµες είναι 

λογικές, ο λόγος βρίσκεται στο διανοητικό µέρος της ψυχής. Έτσι όλες οι 

αρετές υπάρχουν στο λογιστικό (διανοητικό) µέρος της ψυχής· συµβαίνει 

λοιπόν έτσι µ’ αυτόν, κάνοντας τις αρετές επιστήµες, ν’ αναιρεί το άλογο 

(µη λογικό) µέρος της ψυχής. Κάνοντας, όµως, αυτό αναιρεί ταυτόχρονα και 

το πάθος και το ήθος, γι’ αυτό δεν καταπιάστηκε µε ορθό τρόπο µε τις 

αρετές. Ύστερα απ’ αυτά ο Πλάτωνας διαίρεσε ορθά την ψυχή στο λογικό 

και το άλογο µέρος και απέδωσε στον καθένα τις κατάλληλες αρετές. Μέχρι 

λοιπόν εδώ καλά, ύστερα, όµως, απ’ αυτό καθόλου ορθά. Γιατί συνέζευξε 

την αρετή µε την πραγµατεία του για το αγαθό44». 

Λίγο παρακάτω µάλιστα τονίζει: «Καθώς φαίνεται εµείς πρέπει να 

µιλήσουµε για το αγαθό και µάλιστα όχι για το απόλυτο αγαθό, αλλά για το 

αγαθό για µας…ώστε πρέπει να µιλήσουµε για το πολιτικό αγαθό45». 

 Κατόπιν περνάµε σ’ ένα διαχωρισµό όσον αφορά τα είδη του 

αγαθού. Έτσι έχουµε: α) την κατά Πλάτωνα ιδέα του αγαθού, στην οποία τα 

όντα µετέχοντας γίνονται και τα ίδια αγαθά. Είναι ξεχωριστό από τα όντα, 

καθαυτό, αυτούσιο, ανεξάρτητο, αιώνιο, αναλλοίωτο46, β) Το κοινό αγαθό: 

«το κοινό αγαθό φαίνεται πως θα είναι διαφορετικό από την ιδέα του 

αγαθού. Η ιδέα δηλαδή (του αγαθού) είναι κάτι το ξεχωριστό (από τα 

πράγµατα) και καθαυτό (αυτούσιο και ανεξάρτητο απ’ τα όντα)…47».  γ) Το 

αγαθό το άριστο για µας. Πρόκειται για το ατοµικό, το «καθ’ έκαστον» 

αγαθό48. Σε κάθε επάγγελµα (τέχνη ή επιστήµη) το πότε κάτι είναι κακό το 

γνωρίζει µόνο ο ειδικός. 

 «Όχι ορθά και ο Σωκράτης έκανε τις αρετές επιστήµες. Αυτός, 

δηλαδή, νόµιζε ότι τίποτα δεν πρέπει να είναι µάταιο, µε το να κάνει, όµως, 

τις αρετές να φαίνονται ως επιστήµες, τις καθιστούσε µάταιες. Γιατί; ∆ιότι 

µε τις επιστήµες συµβαίνει το εξής: Ταυτόχρονα µε την κατάκτηση της 

γνώσης (του αντικειµένου) µιας επιστήµης να γίνεται κάποιος και (ειδικός) 

επιστήµονας (αν κάποιος π.χ. γνωρίζει τι είναι η ιατρική, γίνεται αµέσως και 

                                                 
44 1182a 11-27 
45 1182b 5 
46 1182b 5-10 
47 1182b 10-14 
48 1183a 7-10 
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γιατρός, το ίδιο συµβαίνει και µε τις άλλες επιστήµες)· µε τις αρετές, όµως, 

δεν συµβαίνει το ίδιο. Γιατί δεν γίνεται αµέσως δίκαιος όποιος γνωρίζει τι 

είναι η δικαιοσύνη, ούτε γίνεται το ίδιο και µε τις άλλες αρετές. Συµβαίνει, 

λοιπόν, οι αρετές και να είναι µάταιες και να µην είναι επιστήµες49».  

 Κατόπιν περνάµε σε µια διαίρεση αγαθών σε τίµια, επαινετά, 

δυνάµεις, όσα δηµιουργούν και σώζουν το αγαθό, σε αρεστά και µη αρεστά, 

σε αγαθούς σκοπούς και αγαθά µέσα, σε αγαθά µε τέλειο σκοπό ή µε ατελή, 

σε άριστο αγαθό, σε αγαθά της ψυχής και σε αγαθά του σώµατος. Τίµια 

όπως το θείο, το άριστο, η ψυχή, ο νους, η αρχή, η αρετή. Επαινετά, όπως οι 

αρετές. ∆υνάµεις, όπως η εξουσία, ο πλούτος, η ισχύς, η οµορφιά που και ο 

σπουδαίος και ο φαύλος µπορεί να τα χρησιµοποιήσει καλά ή κακά. 

Γενεσιουργός αιτία τους είναι η τύχη. Πρόκειται για τα εξωτερικά αγαθά. 

Όσα δηµιουργούν και σώζουν το αγαθό, όπως η γυµναστική, που σώζει την 

υγεία. Τα αρεστά και µη αρεστά, όπως η δικαιοσύνη είναι πάντοτε αρεστή, 

η ισχύς, όµως, ο πλούτος, η δύναµη, δεν είναι πάντοτε αρεστά, γιατί 

συνήθως µας βλάπτουν. Αγαθοί σκοποί και αγαθά µέσα, όπως η υγεία είναι 

σκοπός, η γυµναστική µέσο. Αγαθά µε τέλειο σκοπό ή µε ατελή, όπως η 

ευδαιµονία που δεν χρειαζόµαστε τίποτε άλλο και η δικαιοσύνη που 

χρειαζόµαστε και άλλα. Το άριστο αγαθό είναι τέλειος σκοπός, δηλαδή, η 

ευδαιµονία, που αποτελείται από µερικά αγαθά και δεν είναι απλή. Αγαθά 

της ψυχής, αρετές του σώµατος: υγεία, οµορφιά, εξωτερικά: πλούτος, 

εξουσία, τιµή. Τα καλύτερα είναι της ψυχής και χωρίζονται στη φρόνηση, 

την αρετή και την ηδονή.50 

 Στεκόµαστε στο σηµείο, το οποίο µας λέει πως το άριστο αγαθό 

είναι ο τέλειος σκοπός. Τέλειος σκοπός είναι η ευδαιµονία, η οποία είναι µη 

συναριθµούµενη51. Ευδαιµονία, λοιπόν, σηµαίνει ευπραξία και ευζωΐα52. 

Ευδαιµονούµε µε την αρετή της ψυχής, όταν ζούµε σύµφωνα µε τις αρετές 

και αυτό είναι το άριστο αγαθό και ο τέλειος σκοπός. Το παιδί δεν είναι 

ευτυχισµένο, γιατί είναι ακόµα ατελής άνθρωπος. Η ευδαιµονία είναι 

                                                 
49 1183b 8-18 
50 1183b1-1184a14 
51 1184a 15-16 
52 1184b 9 
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ενέργεια και ζωή κατ’ αρετή53. Η ευδαιµονία είναι η ενέργεια της τέλειας 

αρετής54.  

 Στο Α΄ βιβλίο των Ηθικών Μεγάλων παρατηρούµε πάλι την διµερή 

διάκριση της ψυχής σε λογικό και άλογο µέρος. Στο λογικό µέρος ανήκει η 

φρόνηση, η εξυπνάδα, η σοφία, η ευµάθεια, η µνήµη. Στο άλογο οι αρετές :  

η σωφροσύνη, η δικαιοσύνη, η ανδρεία και όσες άλλες αρετές φαίνονται ότι 

είναι επαινετές για το ήθος. Κάθε ηθική αρετή, ως γνωστόν φθείρεται από 

την υπερβολή και την έλλειψη, σώζεται όµως µε το µέτρο55. 

 Επιπλέον ο Αριστοτέλης µας λέει ότι θα µπορούσε ακόµα να ορίσει 

κανείς την αρετή σύµφωνα µε την λύπη και την ηδονή. Γιατί εξαιτίας της 

ηδονής πράττουµε τα φαύλα, εξαιτίας της λύπης, όµως, αποφεύγουµε τα 

καλά56. 

 «Ουδεµία ηµιν των αρετων των του αλόγου µέρους φύσει 

εγγίνεται57». Καµία από τις αρετές του αλόγου µέρους της ψυχής δεν είναι 

φυσική. Οι αρετές έχουν να κάνουν µε το έθος, την συνήθεια. 

 Στην ψυχή µας υπάρχουν πάθη, δυνάµεις και έξεις. Πάθη είναι η 

οργή, ο φόβος, το µίσος, ο πόθος, ο ζήλος, το έλεος και ακολουθούνται από 

λύπη ή ηδονή. ∆υνάµεις είναι οι ψυχικές ιδιότητες σύµφωνα µε τις οποίες 

παθαίνουµε τα πάθη και ονοµαζόµαστε οργισµένοι, συµπονετικοί κ.τ.λ. 

Έξεις είναι οι ιδιότητες που µας προδιαθέτουν προς αυτά τα πάθη καλώς ή 

κακώς, πολύ ή λίγο και εδώ το µέτρο είναι το άριστο58. 

 «Ο Σωκράτης είπε, δεν εξαρτάται από εµάς το να γίνουµε σπουδαίοι 

ή φαύλοι. Αν, δηλαδή, κάποιος (ισχυρίζεται ο Σωκράτης), θα ρωτούσε 

οποιονδήποτε ποιο από τα δύο θα ήθελε, να είναι δίκαιος ή άδικος, κανείς 

δεν θα προτιµούσε την αδικία. Παρόµοια και µε την ανδρεία και τη δειλία 

και µε τις άλλες πάντοτε αρετές το ίδιο θα συνέβαινε. Είναι φανερό ότι, εάν 

κάποιοι είναι φαύλοι, όχι µε τη θέλησή τους θα ήταν φαύλοι. Ώστε είναι 

φανερό ότι δεν θα ήταν ούτε σπουδαίοι µε τη θέλησή τους59». 

                                                 
53 1184b 38-39 
54 1185a 25-26 
55 1185b 1-14 
56 1185b 33-35 
57 1186a 4-5 
58 1186a 9-34 
59 1187a 7-13 
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 Ο Αριστοτέλης συνεχίζει το επιχείρηµά του στρεφόµενος προς τους 

Πλατωνικούς. Επισηµαίνει πως για τους πλατωνικούς όταν είµαστε 

άρρωστοι ή κακοί δεν µας κατηγορεί κανείς γι’ αυτό. Σύµφωνα, όµως, µε 

τον Αριστοτέλη αυτό δεν ισχύει, γιατί πολλές φορές κατηγορούµε και τους 

άρρωστους και τους κακούς όταν αντιληφθούµε ότι οι ίδιοι είναι υπεύθυνοι 

για την αρρώστια τους ή ότι το σώµα τους βρίσκεται σε άσχηµη κατάσταση, 

γιατί στα θέµατα της αρετής και της κακίας υπάρχει το εκούσιο60. Έτσι, 

περνάει στο θέµα της προαίρεσης: «…αρχή κάθε πράξης και σπουδαίας και 

φαύλης είναι η προαίρεση και η βούληση και καθετί που γίνεται σύµφωνα 

µε το λόγο61». Από εµάς εξαρτάται αν θα γίνουµε σπουδαίοι ή φαύλοι. 

Απαιτείται, όµως, και φυσική προδιάθεση. Όσον αφορά το θέµα του 

εκουσίου, πρόκειται γι’ αυτό που πράττουµε χωρίς να εξαναγκαζόµαστε. Ο 

ακρατής θα ενεργεί εκούσια όσα διαπράττει στην κατάσταση που δεν 

ελέγχεται62. Το αναγκαίο δεν ισχύει για όλα, παρά για όσα η αιτία βρίσκεται 

έξω από αυτά63. Το εκούσιο ταυτίζεται µε την πρόθεσή µας και τον 

προσχεδιασµό64. 

 Η προαίρεση δεν είναι όρεξη (φυσική προδιάθεση), γιατί έχει σχέση 

µε τη λογική. Επίσης, η προαίρεση και η βούληση δεν ταυτίζονται, γιατί για 

παράδειγµα επιθυµούµε να γίνουµε αθάνατοι, αλλά δεν το επιλέγουµε 

σκόπιµα. ∆εν είναι, όµως, ούτε διάνοια. ∆εν επιλέγουµε ό,τι σκεφτόµαστε. 

Ακόµα η προαίρεση δεν έχει σχέση µε το σκοπό, αλλά µε όσα αναφέρονται 

προς το σκοπό (τα µέσα)65. Άρα δεν είναι το εκούσιο προαιρετό, αλλά το 

προαιρετό εκούσιο66. Το να γνωρίζουµε την αιτία της κάθε µας πράξης δεν 

είναι εύκολη υπόθεση, όπως στη θεωρία ή στην επιστήµη, γιατί στα πρακτά, 

το πώς πρέπει να πράττει κανείς κάθε φορά αυτό είναι αόριστο και όχι 

συγκεκριµένο. Στα πρακτά έχουµε αοριστία, γιατί µπορεί να γίνουν και 

αλλιώς ή να µη γίνουν καθόλου. Γιατί το µέτρο στην υπερβολή και στην 

έλλειψη στην ηδονή και στη λύπη δεν είναι εύκολη υπόθεση67. 

                                                 
60 1187a 23-28 
61 1187b 14-16 
62 1188a 13-16 
63 1188b 18-24 
64 1188b 25-38 
65 1189a 1-35 
66 1189b 37 
67 1189b 24-30 



 18

 Σκοπός της αρετής είναι το καλό. Η ενέργεια είναι καλύτερη από την 

έξη (κατοχή). Το να ενεργείς σύµφωνα µε την αρετή είναι καλύτερο από το 

να κατέχεις την αρετή, γιατί ο σπουδαίος κρίνεται από τις πράξεις του και 

όχι από την καλή του προαίρεση68. 

 Κατόπιν περνάµε σε ένα ακόµα σηµείο όπου φαίνεται η διαφορά 

µεταξύ Αριστοτέλους και Σωκράτους: «…Ούτε ο Σωκράτης, λοιπόν, 

µιλούσε σωστά, όταν έλεγε ότι η ανδρεία είναι επιστήµη, γιατί η επιστήµη 

γίνεται επιστήµη, αφού πρώτα αποκτήσει την πείρα από τη συνήθεια. Όσους 

υποµένουν από εµπειρία δεν θα τους ονοµάσουµε, ούτε θα πουν ότι αυτοί 

είναι ανδρείοι, άρα ούτε η ανδρεία θα είναι επιστήµη69». Γενικά για τον 

Αριστοτέλη ανδρείοι δεν είναι οι άπειροι, γιατί αγνοούν τις δυσκολίες, ούτε 

οι ερωτευµένοι, γιατί µόλις πάψει ο έρωτας παύουν να είναι ανδρείοι. 

Ανδρείος είναι αυτός που νοµίζει πως η ανδρεία είναι καλό και το κάνει και 

όταν κάποιος είναι παρών ή όχι. 

 Στην συνέχεια, όπως στα Ηθικά Ευδήµεια, καθώς και στα Ηθικά 

Νικοµάχεια ο Αριστοτέλης κάνει λόγο για τις εξής µεσότητες – αρετές: Τη 

σωφροσύνη µεταξύ ακολασίας και απάθειας, την πραότητα µεταξύ 

οργιλότητας και απάθειας, τη γενναιοδωρία µεταξύ σπατάλης και 

φιλαργυρίας, τη µεγαλοψυχία µεταξύ µαταιοφροσύνης και µικροψυχίας, τη 

µεγαλοπρέπεια µεταξύ αλαζονείας και µικροπρέπειας (σχετικά µε τη 

δαπάνη), τη νέµεση µεταξύ φθόνου και χαιρεκακίας, τη σεµνότητα µεταξύ 

αυθάδειας και φιλαρέσκειας, την αιδώ µεταξύ αναισχυντίας και ατολµίας, τη 

φαυλότητα µεταξύ βωµολοχίας και τραχύτητας, τη φιλία µεταξύ κολακείας 

και έχθρας, την αλήθεια µεταξύ της ειρωνείας και της αλαζονείας, το δίκαιο 

που έχει να κάνει µε τη δικαιοσύνη προς τον άλλο άνθρωπο70. 

 Στο τέλος του πρώτου βιβλίου των Ηθικών Μεγάλων ο Αριστοτέλης 

κάνει λόγο για την δικαιοσύνη καθώς για τον λόγο και τον ορθό λόγο. 

∆ίκαιο κατά τον Αριστοτέλη είναι το να θέλει κάποιος να είναι ίσος προς 

τον συνάνθρωπό του. Το δίκαιο διακρίνεται σε αναλογικό ίσο και 

ανταποδοτικό ίσο. Το αναλογικό ίσο προϋποθέτει τέσσερις όρους: όποια 

σχέση έχει το Α προς το Β, αυτή θα έχει και το Γ προς το ∆. Η ανταλλαγή 

                                                 
68 1190a 33-37 και 1190b 1-6 
69 1190b 28-37 και 1191a 1-6  
70 1191a 36-1193a 37 
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γίνεται µε το νόµισµα που εξισώνει τα διάφορα προϊόντα κάνοντας τα άνισα 

ίσα αναλογικά. Όσον αφορά το ανταποδοτικό ίσο αυτό δεν έχει σχέση µε 

εκείνο που εννοούσαν οι Πυθαγόρειοι, οι οποίοι νόµιζαν ότι είναι δίκαιο ό,τι 

έκανε κάποιος αυτά και να πάθει ακριβώς. Το ανταποδοτικό δίκαιο έχει τη 

βάση του στο αναλογικό. «∆εν θα είναι, δηλαδή, δίκαιο εάν κάποιος έβγαλε 

το µάτι κάποιου, να του βγει και εκείνου το µάτι, αλλά να πάθει 

περισσότερα αν ακολουθήσει την αναλογία71». Τα δίκαια χωρίζονται σε 

φυσικά και νοµικά. Το φυσικό είναι καλύτερο από το νοµικό δίκαιο.  

Πολιτικό, όµως, είναι το νοµικό και όχι το φυσικό δίκαιο72. 

 Στη συνέχεια εντοπίζουµε µια άλλη πτυχή της διαφοράς ανάµεσα 

στον Αριστοτέλη και το Σωκράτη και συγκεκριµένα όσον αφορά το θέµα 

της άγνοιας. Ως γνωστό για το Σωκράτη κανένας δεν είναι κακός µε τη 

θέλησή του, αλλά από άγνοια. Για τον Αριστοτέλη η άγνοια δεν δηµιουργεί 

αδίκηµα, όταν, όµως, είµαστε εµείς οι ίδιοι υπεύθυνοι για την άγνοιά µας, 

τότε εκούσια διαπράττουµε αδικία. «…Όταν, λοιπόν, η άγνοια είναι αιτία 

του να διαπραχθεί κάτι από κάποιον, δεν το κάνει µε τη θέλησή του, άρα δεν 

διαπράττει αδίκηµα. Όταν, όµως, ο ίδιος είναι αίτιος της άγνοιάς του και 

διαπράττει κάτι µε την άγνοια, της οποίας ο ίδιος είναι αίτιος, αυτός πλέον 

αδικεί και δίκαια αυτός θα ονοµαστεί άδικος, όπως συµβαίνει µε τους 

µεθυσµένους. Οι µεθυσµένοι, δηλαδή, και αυτοί που έχουν διαπράξει κάτι 

κακό αδικούν, γιατί οι ίδιοι είναι αίτιοι της άγνοιάς τους…73». 

 Όσον αφορά την περίπτωση του ακρατούς ο Αριστοτέλης 

επισηµαίνει πως ο ακρατής74 βλάπτει ο ίδιος τον εαυτό του συνειδητά, ώστε 

εκούσια ο ίδιος αδικείται από µόνος του. Το ίδιο συµβαίνει και στο 

οικογενειακό δίκαιο, αλλά στο πολιτικό δίκαιο δεν είναι ενδεχόµενο 

κάποιος να αδικεί ο ίδιος τον εαυτό του75. 

 Κατόπιν ο Αριστοτέλης περνάει στη σηµασία των όρων λόγος και 

ορθός λόγος. Μας επαναφέρει στη γνωστή διµερή διάκριση της ψυχής, όπου 

το ένα µέρος της έχει λόγο, ενώ το άλλο είναι άλογο. Το µέρος αυτό, το 

οποίο έχει λόγο διακρίνεται σε βουλευτικό (αυτό µε το οποίο σκεφτόµαστε) 

                                                 
71 1194a 20-21 
72 1193b-1195a 7 
73 1195a 26-32 
74 1195b 31-34 
75 1196a 31-33 
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και σε επιστηµονικό (αυτό µε το οποίο γνωρίζουµε)76. Το βουλευτικό και το 

προαιρετικό είναι για τα αισθητά και τα πρακτά77. Συνεχίζει ο Αριστοτέλης 

εξετάζοντας την αλήθεια78, δηλαδή, την  επιστήµη, τη φρόνηση, το νου, τη 

σοφία, τη γνώµη. Η επιστήµη ασχολείται µε ό,τι µπορεί να γίνει γνωστό (το 

επιστητό) και αυτό µε απόδειξη και λογική διαδικασία. Η φρόνηση µε τα 

πρακτά, στα οποία υπάρχει εκλογή και αποφυγή και από εµάς εξαρτάται να 

τα πράξουµε ή όχι…ο νους είναι για τις αρχές των νοητών και των όντων, 

γιατί η επιστήµη είναι για όσα ισχύουν ύστερα από απόδειξη, οι αρχές, 

όµως, είναι αναπόδεικτες, ώστε η επιστήµη δεν θα έχει σχέση µε τις αρχές, 

αλλά ο νους. Η σοφία αποτελείται από επιστήµη (γνώση) και νου. Η 

υποκειµενική γνώµη (υπόληψις) είναι αυτή µε την οποία αµφιβάλλουµε για 

όλα γενικά, και προς τα να είναι τα πράγµατα έτσι και να µην είναι. Η σοφία 

και η φρόνηση είναι δύο διαφορετικά πράγµατα. Η σοφία ασχολείται µε όσα 

είναι σταθερά, η φρόνηση µε τα µεταβαλλόµενα συµφέροντα. Σοφία και 

φρόνηση, όµως, είναι αρετές. Η σύνεση είναι µέρος της φρόνησης. Του 

φρόνιµου δουλειά είναι να επιθυµεί τα άριστα και να τα προτιµάει79. 

 Η φυσική ορµή βοηθάει τη φρόνηση να πράξει ορθά. Γι’ αυτό έχει 

άδικο ο Σωκράτης λέγοντας ότι η αρετή είναι µόνο γνώση (λόγος). Η ορµή, 

όταν συνοδεύεται από το λόγο, πράττει ορθά. Η φρόνηση όχι µόνο είναι 

πρακτική αρετή, αλλά µοιάζει, σε σχέση µε τις άλλες αρετές, µε τον 

αρχιτέκτονα που καθοδηγεί τους οικοδόµους να φτιάξουν το σπίτι. Η 

φρόνηση, όµως, εξουσιάζεται απ’ τη σοφία. Η φρόνηση µοιάζει µε τον 

επίτροπο που εξασφαλίζει στον κύριο του σπιτιού – και εδώ στη σοφία – τον 

ελεύθερο χρόνο, ώστε να πραγµατοποιεί το δικό της έργο, η σοφία, 

κυριαρχώντας και σωφρονίζοντας τα πάθη της ψυχής. Η φρόνηση, δηλαδή, 

εξουσιάζει όλες τις άλλες πρακτικές αρετές, εξουσιάζεται όµως από τη 

σοφία, που είναι τελικά και θεωρία και πράξη80. 

 Εξετάζοντας το Β΄ βιβλίο των Ηθικών Μεγάλων διαπιστώνουµε πως 

στην αρχή γίνεται λόγος για την επιείκεια. Επιεικής, λοιπόν, είναι αυτός που 

                                                 
76 1196b 11-15 
77 1196b 27-28 
78 1196b 34-37 
79 1196b 37-1197b 17 
80 1198a 6-1198b 8 
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δέχεται να µειώνονται τα νόµιµα δικαιώµατά του81. Ο ευµενής µοιάζει µε 

τον επιεική, γιατί του ενός είναι η κρίση και του άλλου η απόφαση να 

πράξει σύµφωνα µε την κρίση82. Η σύνεση µοιάζει µε τη φρόνηση. Όλες οι 

αρετές συνεργάζονται κάτω από την καθοδήγηση της φρόνησης. Το σηµείο 

αυτό µας παραπέµπει σε µια σηµαντική διαφορά µεταξύ Αριστοτέλους και 

Σωκράτους, (την οποία θα την δούµε λεπτοµερέστερα εξετάζοντας τα Ηθικά 

Νικοµάχεια), όπου ο Σωκράτης θεωρεί ότι η αρετή είναι φρόνηση, ενώ ο 

Αριστοτέλης υποστηρίζει ότι η αρετή είναι µετά φρονήσεως. Στο Β΄ βιβλίο 

των ΗΜ διαβάζουµε τα εξής: «…Ούτε, δηλαδή, χωρίς τη φρόνηση οι άλλες 

αρετές νοούνται, ούτε η φρόνηση τελειοποιείται χωρίς αυτές, αλλά κατά 

κάποιο τρόπο συνεργάζονται µεταξύ τους κάτω, όµως, από την καθοδήγηση 

πάντα της φρόνησης83». 

 Επίσης στο Β΄ βιβλίο των ΗΜ συναντάµε και το εξής: «Το να 

γνωρίζουµε γενικά τα υγιεινά πράγµατα δεν σηµαίνει ότι κατέχουµε και την 

ιατρική επιστήµη. Το ίδιο συµβαίνει και µε τον άδικο άνθρωπο. Ότι η 

τυραννίδα και η εξουσία και τα αξιώµατα είναι γενικά αγαθά αυτό το ξέρει, 

αλλά αν αυτά είναι αγαθά για τον εαυτό του ή όχι ή πότε ή όταν βρίσκεται 

κάτω από ποιες συνθήκες, αυτό δεν το ξέρει καθόλου. Αυτό, όµως, είναι το 

κατεξοχήν γνώρισµα της φρόνησης, ώστε η φρόνηση δεν είναι δυνατόν να 

ακολουθεί τον άδικο…84». 

 Λίγο παρακάτω βλέπουµε πως τρία είναι τα πάθη που συµβαίνουν 

στην ψυχή, σύµφωνα µε τα οποία χαρακτηριζόµαστε φαύλοι.  Πρόκειται για 

την κακία, την ακράτεια και τη θηριωδία85. Η θηριωδία είναι µια 

υπερβολική κακία. Ο ακρατής είναι αυτός που εν γνώσει επιλέγει τα φαύλα, 

επειδή παρασύρεται από τα πάθη του. Ο εγκρατής είναι αυτός που, ενώ 

επιθυµεί τα φαύλα, δεν τα πράττει εξαιτίας της λογικής86.  

 «Ο γέρος Σωκράτης αντέκρουε και ισχυριζόταν ότι δεν υπάρχει 

ακράτεια λέγοντας ότι κανείς ξέροντας ότι αυτά είναι κακά, θα τα 

προτιµούσε. Αλλά ο ακρατής φαίνεται πως επιλέγει τα φαύλα, αν και 

γνωρίζει ότι είναι φαύλα, επειδή παρασύρεται από το πάθος. Γι’ αυτόν τον 
                                                 
81 1198b 24-27 
82 1199a 1-3 
83 1200a 8-11 
84 1199a 36-37 και 1199b 1-5 
85 1200b 4-8 
86 1200b 9-24 
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λόγο, όµως, δεν πίστευε ότι υπάρχει ακράτεια· λαθεµένα, όµως87…», 

«…ακρατής, λοιπόν, είναι αυτός που, ενώ κατέχει τη γνώση των καλών, δεν 

ενεργεί, όµως, σύµφωνα µ’ αυτή. Όταν, λοιπόν, δεν ενεργεί σύµφωνα µ’ 

αυτή τη γνώση, δεν είναι καθόλου παράξενο αυτός που πράττει τα φαύλα, 

αν και κατέχει αυτή τη γνώση. Συµβαίνει το ίδιο, όπως ακριβώς µε όσους 

κοιµούνται88», «…Ενδέχεται, δηλαδή, ο ακρατής να κατέχει τη γενική 

γνώση, ότι π.χ. αυτού του είδους τα πράγµατα είναι φαύλα και βλαβερά, 

αλλά αγνοεί ότι αυτά τα συγκεκριµένα πράγµατα είναι φαύλα, ώστε 

ευρισκόµενος σ’ αυτή την κατάσταση θα διαπράξει σφάλµα σχετικά µε τη 

γνώση, γιατί κατέχει τη γενική γνώση, τη µερική όµως όχι89». Γενικότερα 

σηµειώνουµε ότι ο ακρατής είναι σε σχέση µε τις σωµατικές ηδονές και τις 

λύπες και ότι η ακράτεια από οργή είναι λύπη. Η ακράτεια από επιθυµία 

ακολουθείται από ηδονή. Μάλιστα η ακράτεια από ηδονή είναι περισσότερο 

αξιοκατάκριτη από την ακράτεια από οργή90. 

 Κατόπιν στο Β΄ βιβλίο των Ηθικών Μεγάλων γίνεται λόγος για τον 

ακόλαστο, την ηδονή, την τύχη, τον ορθό λόγο, τη φιλία, την εύνοια, την 

οµόνοια, την αυτάρκεια. Ο ακρατής είναι ο πιο σωστός µε το να κατέχει τον 

ορθό λόγο. Ο ακόλαστος στερείται του ορθού λόγου. Ο ακρατής, λοιπόν, 

επειδή η αρχή του είναι πολύτιµη συµπεριφέρεται καλά, ενώ ο ακόλαστος 

άσχηµα. Άρα ο ακόλαστος θα είναι χειρότερος από τον ακρατή91. Σώφρονας 

είναι αυτός που δεν έχει φαύλες επιθυµίες και έχει ορθή κρίση σχετικά µε τα 

πράγµατα92. Ο ακόλαστος είναι πιο φαύλος από τον ακρατή. Ο ακρατής 

φαίνεται πως είναι φαύλος από συνήθεια, ο ακόλαστος από τη φύση93. Ο 

σώφρονας είναι αυτός που δεν υποφέρει από τις επιθυµίες, ο εγκρατής είναι 

αυτός που υποφέρει, αλλά τις συγκρατεί, έτσι ο σώφρονας είναι εγκρατής, 

αλλά ο εγκρατής δεν είναι σώφρονας94.  

 Όσον αφορά την ηδονή σηµειώνουµε τα εξής: «…Η ευδαιµονία 

ορίσαµε και είπαµε ότι είναι ενέργεια αρετής σε τέλεια ζωή, η αρετή είναι 

                                                 
87 1200b 25-29 
88 1201b 14-17 
89 1201b 35-38 
90 1202b 25-28 
91 1203a 13-18 
92 1203b 15-19 
93 1203b 29-36 και 1204a 1-4 
94 1203b 21-23 
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σχετική µε την ηδονή και τη λύπη, θα είναι απαραίτητο να µιλήσουµε για 

την ηδονή, επειδή η ευδαιµονία δεν νοείται χωρίς την ηδονή95». Για τον 

Αριστοτέλη η ηδονή είναι αγαθό, όχι, όµως το άριστο αγαθό. Καµιά ηδονή 

δεν είναι γένεση (θεωρητική ηδονή)96. «…Υπάρχει κάποιο µέρος της ψυχής 

µε το οποίο ικανοποιούµαστε µόλις µας προσφερθούν όσα µας λείπουν, 

αυτό το µέρος της ψυχής ενεργεί και κινείται, και η κίνησή του και η 

ενέργειά του αυτή είναι η ηδονή97». Η ηδονή δεν είναι εµπόδιο, αλλά είναι 

κάτι που µας προτρέπει προς την πράξη98. Η καλή τύχη (ευτυχία) είναι 

απαραίτητη για την ευδαιµονία, γιατί καθορίζει τα εξωτερικά αγαθά. Η 

φύση και η λογική δεν συµβιβάζονται µε την τύχη. Η καλή τύχη είναι φύση 

χωρίς λογική, µια φυσική ορµή χωρίς λογική προς τ’ αγαθά. Έχει σχέση µε 

την απότοµη µεταβολή και σύµπτωση. Ο Θεός δεν έχει καµία σχέση µε την 

καλή τύχη99. Καλός και αγαθός ονοµάζεται κάποιος όταν είναι απόλυτα 

σπουδαίος100.  

 Η κατά τον ορθό λόγο πράξη είναι αυτή κατά την οποία το άλογο 

µέρος της ψυχής δεν εµποδίζει το λογικό να δράσει σύµφωνα µε την 

ενέργειά του101. Η ευδαιµονία είναι ενέργεια και δεν γίνεσαι ευδαίµονας µε 

την γνώση του τι είναι η ευδαιµονία, αλλά µε την «κατ’ αρετήν πράξη». 

Καµία επιστήµη δεν διδάσκει στο µαθητή τη χρήση και την ενέργειά της, 

αλλά µόνο τη συνήθεια και ίσως την επιθυµία για την πραγµατοποίησή της. 

Έτσι και ο ορθός λόγος δεν διδάσκει την ορθή πράξη, αλλά µας προτρέπει 

προς αυτήν102. 

 Το Β΄ βιβλίο των ΗΜ κλείνει µε το θέµα της φιλίας, το οποίο θα 

µείνει έξω από την έρευνά µας. Ωστόσο θα επισηµάνουµε ότι η φιλία είναι 

αγαθό που έχει σχέση µε την ευδαιµονία. Έχουµε τρία είδη φιλίας: για το 

αγαθό, για την ευχαρίστηση και για το συµφέρον103. Ο σπουδαίος είναι 

φίλαυτος, αγαπάει, δηλαδή, µε την καλή έννοια τον εαυτό του, όταν 

                                                 
95 1204a 26-30 
96 1204b 35 
97 1204b 25-28 
98 1206a 23-25 
99 1206b 30- 1207a 18 
100 1207b 23-24 
101 1208a 5-11 
102 1208a 32-36 
103 1209a 19-21 
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πρόκειται για την επιλογή µόνο του καλού104. Ενώ ο φαύλος είναι φίλαυτος 

µε την κακή σηµασία, γιατί αγαπάει τον εαυτό του και ενδιαφέρεται όχι για 

την αρετή και το αγαθό, αλλά για το συµφέρον και την ηδονή105. Τέλος ο 

αυτάρκης έχει ανάγκη από φίλους, γιατί έχει ανάγκη να συζεί µε κάποιους 

και να αισθάνεται την ανάγκη της ευεργεσίας106. Η εύνοια είναι ένα είδος 

φιλίας107. Η οµόνοια βρίσκεται κοντά στη φιλία, όταν οι φίλοι συµφωνούν 

και επιθυµούν τα ίδια πράγµατα108. 

 

 

 

5) ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ109 

 

Τα Ηθικά Νικοµάχεια θα αποτελέσουν τον κεντρικό πυρήνα που θα 

καθοδηγήσει την έρευνά µας. Θα µας απασχολήσουν πιο διεξοδικά τα 

βιβλία Α, Β, Γ, Ζ και Η. Το όνοµά τους οφείλεται στον πατέρα ή το γιο του 

Αριστοτέλη, ο οποίος πέθανε σε εφηβική ηλικία. Θεωρείται ότι είναι έργο 

της τελευταίας, της δεύτερης αθηναϊκής περιόδου (334 – 322 π.Χ.) και ότι 

σ’ αυτό ενσωµατώνονται και µέρη από τα Ηθικά Ευδήµεια. Στην ενότητα 

αυτή θα παρουσιάσουµε περιληπτικά τα κεντρικά θέµατα που 

πραγµατεύονται τα βιβλία Α, Β, Γ, Ζ, Η µε απώτερο σκοπό να αποκτήσουµε 

µια ευρύτερη εικόνα της αριστοτελικής ηθικής και κατόπιν να 

αναζητήσουµε λεπτοµερέστερα τις διαφορές µε τη Σωκρατική ηθική. 

 Στο Α΄ βιβλίο, λοιπόν, ο Αριστοτέλης µας επισηµαίνει πως τελικός 

σκοπός κάθε πράγµατος είναι το αγαθό. Όλα τα αγαθά υπάγονται στην 

πολιτική επιστήµη. Η ηθική υπάγεται στην πολιτική. Για τον καθένα είναι 

διαφορετικό το αγαθό. Η πολιτική επιστήµη αποβλέπει στο ανώτερο αγαθό. 

Το ύψιστο αγαθό είναι η ευδαιµονία. Η ευδαιµονία αποτελεί ενέργεια της 

ψυχής σύµφωνα µε την τέλεια αρετή. Βάση της ευδαιµονίας, λοιπόν, είναι η 

                                                 
104 1212b 5-6 
105 1212b 20-23 
106 1212b 30-35 
107 1212a 41 
108 1212a 14 
109  Για τα Ηθικά Νικοµάχεια, χρησιµοποιήθηκε (µε κάποιες τροποποιήσεις από τη 
συγγραφέα) η εξής µετάφραση: Αριστοτέλους Ηθικά Νικοµάχεια, εισ.-µτφ.-σχ.: ∆αλέζιου 
Α., Αθήνα: Πάπυρος, 1949 
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αρετή. Οι αρετές διαιρούνται σε διανοητικές και ηθικές – πρακτικές. Στο Β΄ 

βιβλίο ο Αριστοτέλης µας ξεκαθαρίζει ότι οι διανοητικές αρετές 

διδάσκονται, ενώ οι ηθικές αρετές αποκτούνται µε τη συνήθεια και µε τις 

πράξεις. Η ηθική αρετή έχει να κάνει µε τα πάθη και τις πράξεις. Για την 

αρετή δεν απαιτούνται µόνο έργα, αλλά και περιεσκεµµένη απόφαση 

(µέσα). Οι αρετές δεν είναι πάθη, ούτε δυνάµεις, αλλά έξεις (κατάσταση 

ψυχής που αποκτάται µε εθισµούς). Η ηθική αρετή είναι µεσότητα µεταξύ 

δύο κακιών, της υπερβολής και της έλλειψης. Η µεταξύ των άκρων αντίθεση 

είναι µεγαλύτερη παρά µεταξύ αυτών και της µεσότητας. Το µέσο είναι 

πάντοτε το καλύτερο, αλλά και το δυσκολότερο. 

 Στο Γ΄ βιβλίο γίνεται λόγος για την ευθύνη µας τόσο για τις εκούσιες 

όσο για τις ακούσιες πράξεις µας. Καθώς επίσης, διερευνάται η άγνοια ως 

δικαιολογία των ακούσιων και εκούσιων πράξεών µας. Στη συνέχεια 

εξετάζεται η έννοια της περιεσκεµµένης απόφασης (προαίρεση) καθώς και η 

σχέση της µε την έννοια της βούλησης. Για τον Αριστοτέλη η αρετή και η 

κακία ως προαιρετικές πράξεις εξαρτώνται από τη θέλησή µας. Στο τέλος 

γίνεται λεπτοµερής ανάλυση των καθ’ έκαστων αρετών και συγκεκριµένα 

της ανδρείας και της σωφροσύνης. Η ανδρεία αποτελεί το µέσο ανάµεσα 

στη θρασύτητα και τη δειλία. Επιπλέον γίνεται λόγος για τις ηδονές σε 

σχέση µε τον ακόλαστο, τον σώφρονα και τον απαθή. 

 Το Ζ βιβλίο είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για την παρούσα έρευνα, γιατί 

πραγµατεύεται τις διανοητικές αρετές. Όσον αφορά τις διανοητικές αρετές ο 

Αριστοτέλης ασκεί δριµύ «κατηγορώ» προς τον Σωκράτη, σε αντίθεση µε 

τις ηθικές, όπου συµφωνεί µ’ αυτόν, αλλά πιστεύει ότι οι αρετές αυτού του 

είδους προυποθέτουν τη φρόνηση. Στο 6ο βιβλίο έχουµε αναθεώρηση όλων 

των θεωριών των αρετών. Η φρόνηση εδώ αποκτάει τη σηµασία της ηθικής 

συνείδησης. Στο συγκεκριµένο βιβλίο ο Αριστοτέλης µε ειρωνεία κριτικάρει 

τον ορισµό που δόθηκε στο 2ο βιβλίο. Γενικότερα στο 6ο βιβλίο 

παρουσιάζονται οι πέντε διανοητικές αρετές: Η επιστήµη, η τέχνη, η 

φρόνηση, η σοφία, ο νους. Στο Η΄ βιβλίο έχουµε το αριστοτελικό 

επιχείρηµα περί ακρασίας, το οποίο στοχεύει να ανατρέψει το Σωκρατικό 

απόφθεγµα: «ουδείς εκών κακός». Το Κ΄ βιβλίο πραγµατεύεται την Ηδονή. 

Στην αρχή γίνεται λόγος για τις διάφορες θεωρίες περί ηδονής. Για τον 
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Αριστοτέλη η ηδονή είναι µόνιµη και τέλεια ενέργεια. Η ευδαιµονία είναι 

ενέργεια κατ’ αρετήν. 

 Ο Αριστοτέλης ενώ στα πρώτα βιβλία διαχωρίζει το σωκρατικό 

διανοητικισµό στο 6ο βιβλίο λέει χαρακτηριστικά: «∆ιόπερ τινες φασίν 

πάσας τας αρετάς φρονήσεις είναι, και Σωκράτης τη µέν ορθως εζήτει τη δ’ 

ηµάρτανεν, ότι µεν γαρ φρονήσεις ωετο είναι πασας τας αρετας, ηµαρτανεν, 

ότι δ’ ουκ ανευ φρονησεως, καλως ελεγεν110». Η αρετή δεν γεννάται χωρίς 

φρόνηση. 

 Αν θα θέλαµε να κάνουµε µια σύνοψη του έργου θα λέγαµε ότι στα 

πρώτα βιβλία ο Αριστοτέλης πραγµατεύεται τις ηθικές αρετές και στο έκτο 

τις διανοητικές. Στο έβδοµο βιβλίο αναλύεται η έννοια της ακρασίας 

(αδυναµία βούλησης). Στο όγδοο και ένατο βιβλίο γίνεται λόγος περί φιλίας. 

Στο δέκατο βιβλίο ο Αριστοτέλης επιστρέφει πάλι στην αρχή και µιλάει για 

την ευδαιµονία και το ύψιστο αγαθό.  

 

 

 

6) ΒΙΒΛΙΟ Α΄ 

 

Από την αρχή του πρώτου βιβλίου των Ηθικών Νικοµαχείων ο 

Αριστοτέλης ξεκινάει από τα ένδοξα (κοινοτοπίες), τα οποία πρέπει να 

περιέχουν αλήθεια. Έτσι τονίζει πως κάθε τέχνη και κάθε επιστηµονική 

έρευνα καθώς και κάθε πράξη αποβλέπει σε κάποιο αγαθό. Υπάρχει 

διαφορά στους τελικούς σκοπούς. Μερικοί είναι ενέργειες και άλλοι κάποια 

αποτελέσµατα. Υπάρχουν πολλές επιστήµες, πολλές πράξεις και άρα πολλοί 

τελικοί σκοποί. Ήδη αρχίζει η κριτική της πλατωνικής θεωρίας για το 

απόλυτο αγαθό. Ο Αριστοτέλης εισάγει την έννοια της ιεράρχησης των 

τεχνών και των επιστηµών. Μια τέχνη µπορεί να είναι υποταγµένη στην 

άλλη. Γενικότερα θέλει να πει ότι υπάρχει διαφορά αξίας ανάµεσα σε 

διάφορα αγαθά. Αυτές τις ανώτερες τέχνες και επιστήµες, ο Αριστοτέλης τις 

                                                 
110 Αριστοτέλους Ηθικά Νικοµάχεια, 1144b 20-25 
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ονοµάζει αρχιτεκτονικές. Την πιο αρχιτεκτονική την ταυτίζει µε την 

Πολιτική111. 

Στο πρώτο κεφάλαιο του Α΄ βιβλίου των Ηθικών Νικοµαχείων ο 

Αριστοτέλης εµφανίζεται σαν να γράφει ένα προοίµιο για µια πολιτική 

πραγµατεία. Αναρωτιέται σε ποια τέχνη ή επιστήµη ανήκει η φύση του 

αγαθού και µας απαντάει µε έµφαση ότι ανήκει στην πιο αρχιτεκτονική 

επιστήµη, δηλαδή, στην πολιτική112. Η έρευνα, λοιπόν, του Αριστοτέλη 

είναι πολιτική και στοχεύει στην προστασία και στη διασφάλιση του αγαθού 

της πολιτείας113. Ο νέος δεν µπορεί να κρίνει ορθά πάνω στην πολιτική 

επιστήµη, γιατί δεν έχει πείρα της πρακτικής ζωής114. Συγκεκριµένα µας 

λέει: «…Επειδή ο νέος ακολουθεί τα πάθη του, δεν καταβάλλει στις 

σπουδές του παρά µάταιη και ανώφελη προσοχή, γιατί σκοπός δεν είναι η 

γνώση, αλλά η πράξη115».  

 Κατόπιν στο 2ο κεφάλαιο προσδιορίζει ότι η ευδαιµονία είναι το 

υπέρτατο αγαθό και αυτό το οποίο επιθυµεί116 να εξασφαλίσει η πολιτική 

επιστήµη. Μάλιστα τόσο οι κοινοί άνθρωποι όσο και οι επίλεκτοι 

συµφωνούν ως προς το όνοµα του υπέρτατου αγαθού, όχι όµως και ως προς 

την ουσία του. Γιατί για άλλους η ευδαιµονία έχει να κάνει µε τον πλούτο, 

την τιµή, την ηδονή, για όλους εξαρτάται από τι επιθυµούν σε κάθε 

δεδοµένη περίσταση117. Ο Αριστοτέλης, όµως, θα εγκαταλείψει τις διάφορες 

γνώµες περί της ουσίας της ευδαιµονίας και θ’ ασχοληθεί µε εκείνες τις 

αντιλήψεις, οι οποίες είναι περισσότερο διαδεδοµένες ή φαίνονται ότι έχουν 

κάποια λογική βάση118. Θα ασχοληθεί, λοιπόν, µε τα ένδοξα. Έτσι για τον 

Αριστοτέλη πρέπει να ξεκινάµε από τα γνωστά, τα οποία είναι δύο ειδών: 

Γνωστά σε σχέση µε εµάς ή γενικώς γνωστά. Ο Αριστοτέλης προτιµάει τα 

γνωστά σε σχέση µε εµάς. Μάλιστα λέει πως είχε δίκιο ο Πλάτωνας, ο 

οποίος αναρωτιόταν αν είναι σωστή η επαγωγική και απαγωγική µέθοδος. 

                                                 
111 ΗΝ 1094a 
112 1094b 
113 1094b 
114 1095a 
115 1095a 
116 1095a 15-25 
117 1095a 25-35 
118 1095a 35 
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«Αρκτέον µεν γαρ από των γνωρίµων, ταυτα δε διττως· τα µεν γαρ ηµιν τα 

δ’ απλως119».  

 Από όλα αυτά βλέπουµε πως ο Αριστοτέλης συνειδητά προτιµάει 

την επαγωγική µέθοδο, δηλαδή, να ξεκινάµε από τα γνώριµα σε εµάς. 

 Στο τρίτο κεφάλαιο του Α΄ βιβλίου των Ηθικών Νικοµαχείων ο 

Αριστοτέλης µας παρουσιάζει τους τρεις βίους περί ευδαιµονίας: τον 

απολαυστικό, τον θεωρητικό και τον πολιτικό. Απ’ ότι βλέπουµε ο 

Αριστοτέλης στα ΗΝ αγνοεί τον ποιητικό τρόπο ζωής. Ωστόσο αναγνωρίζει 

µια χρήσιµη κοινωνική λειτουργία της ποίησης, δηλαδή, την κάθαρση. Για 

τον Αριστοτέλη οι κοινοί άνθρωποι, οι οποίοι δεν διαφέρουν από τους 

δούλους φαίνεται ότι προτιµούν την ηδονική ζωή. Την ηδονική ζωή, όµως, 

προτιµούν και άλλοι, οι οποίοι κατέχουν την εξουσία και έχουν κυριευτεί 

από τα πάθη120. Οι µορφωµένοι και οι πρακτικοί άνθρωποι προτιµούν την 

τιµή, η οποία είναι ο σκοπός του πολιτικού βίου121. Για τον Αριστοτέλη, 

όµως, η τιµή δεν είναι µέσα στη δική σου ψυχή, αλλά στην εκτίµηση των 

άλλων122. Λίγο παρακάτω123 φαίνεται ότι ο Αριστοτέλης δεν ταυτίζει την 

αρετή µε την ευδαιµονία, όπως την ταύτιζαν ο Σωκράτης και οι Στωϊκοί. 

«Τάχα δε και µαλλον αν τις τελος του πολιτικου βίου ταυτην υπολαβοι. 

Φαίνεται δε ατελεστερα και αυτή124». 

 Το χωρίο αυτό έχει σχέση µε την εγκλειστική θεωρία της 

ευδαιµονίας. ∆εν αρκεί αρετή, χρειάζονται και εξωτερικά αγαθά, όπως η 

υγεία, αλλιώς δεν µπορείς να την εφαρµόσεις. Γενικότερα η ευδαιµονία για 

τον Αριστοτέλη απαιτεί µια πραγµάτωση. Ο στωϊκός σοφός είναι ευδαίµων 

ακόµα και αν δεν την εφαρµόζει. Για τον Αριστοτέλη σε αντίθεση µε τον 

Σωκράτη και τον Πλάτωνα η αρετή δεν έχει απόλυτη αξία, αλλά αποτελεί 

ενέργεια. Όσον αφορά τον θεωρητικό βίο ο Αριστοτέλης κάνει λόγο για τον 

πλούτο, τον οποίο δέχεται µονάχα ως µέσον και όχι ως σκοπό125. 

 Στο κεφάλαιο 4 του πρώτου βιβλίου των Ηθικών Νικοµαχείων 

έχουµε τον σαφή διαχωρισµό του Αριστοτέλη από την ηθική φιλοσοφία του 

                                                 
119 1095b 2-3 
120 1095b 20-25 
121 1095b 25-30 
122 1095b 30-35 
123 1095b 35-40 
124 1095b 35 
125 1096a 7-8 
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Πλάτωνα. Σύµφωνα, λοιπόν, µε τον Αριστοτέλη η Ιδέα του Αγαθού όχι 

µόνο δεν υφίσταται, αλλά δεν παρέχει καµία πρακτική ωφέλεια στα διάφορα 

επαγγέλµατα. Ως γνωστόν, ο Αριστοτέλης πίστευε ότι ο Πλάτωνας δεν 

διέκρινε σωστά το «ειναι», γι’ αυτό και έδωσε τις κατηγορίες 

(κατηγορούµενα). Μόνο η πρώτη κατηγορία δηλώνει το είναι, ενώ οι άλλες 

τα συµβεβηκότα. Στο 1096a 27-33 παρατηρούµε τα εξής: «…Αφού το 

αγαθό λέγεται σε όσα και το ον, δηλαδή και σχετικά επί της ουσίας καθώς 

π.χ. ο Θεός και ο νους και επί ποιότητας λόγου χάρη οι αρετές και επί 

ποσότητας, όπως το µέτριο και επί αναφοράς, όπως το χρήσιµο και επί 

χρόνου, όπως το επίκαιρο και επί τόπου, όπως η διαµονή και άλλα 

τέτοια…είναι φανερό ότι τίποτα δεν µπορεί να είναι και κοινό και καθολικό 

και Ένα». 

 Ιδιαίτερα αξιοσηµείωτες είναι οι παρακάτω αναφορές του 

Αριστοτέλη, όπου µας επισηµαίνει ότι όσον αφορά τον αυτοάνθρωπο και 

τον άνθρωπο ισχύει ο ίδιος ορισµός του ανθρώπου. Γιατί ως προς την ουσία 

του ανθρώπου, δεν έχουν καµία διαφορά126. Για τον Αριστοτέλη το 

µακροχρόνιο λευκό δεν είναι λευκότερο από το εφήµερο127. Όλα αυτά 

δείχνουν την άρνησή του προς ένα απόλυτο αγαθό. Ο Αριστοτέλης, ωστόσο 

φαίνεται να θεωρεί την άποψη των Πυθαγορείων εκ πρώτης όψεως 

ορθότερη, εφόσον αυτοί δεν εκλάµβαναν το πέρας (και κατά συνέπεια το 

αγαθό) ως υπερβατική οντότητα. 

 Στο τέλος του τέταρτου κεφαλαίου των Ηθικών Νικοµαχείων ο 

Αριστοτέλης τονίζει πως «…αν ισχυριστεί κανείς περί του αγαθού ότι είναι 

ένα και κοινό σε όλα ή ότι είναι χωριστό και υπάρχει αυτό καθεαυτό, θα 

ήταν αδύνατον να το πετύχει και να το αποκτήσει ο άνθρωπος128» και λίγο 

παρακάτω: «Είναι πάλι ανεξήγητο τι θα ωφεληθεί ο υφαντής ή ο κτίστης για 

την τέχνη του, αν γνωρίζει το αυτό καθ’εαυτό αγαθό ή πως θα γίνει 

ιατρικότερος ή στρατηγικότερος εκείνος, ο οποίος εµβάθυνε στο νόηµα 

αυτής καθεαυτής της Ιδέας. ∆ιότι µου φαίνεται ότι δεν επιδιώκει τόσο πολύ 

                                                 
126 1096b 43 
127 1096b 45-46 
128 1096b 38-40 
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την υγεία, αυτήν καθεαυτήν ο γιατρός, αλλά την υγεία του ανθρώπου και 

µάλιστα ενός συγκεκριµένου ανθρώπου129». 

 Το επιχείρηµα αυτό, το οποίο το έχουµε συναντήσει και στα Ηθικά 

Ευδήµεια και στα Ηθικά Μεγάλα αποτελεί µέρος της κριτικής του 

Αριστοτέλη στο σωκρατικό διανοητικισµό και ευρύτερη κριτική στον 

Ιδεαλισµό του Πλάτωνα. Για τον Αριστοτέλη δεν αρκεί να έχεις τη γνώση 

του δικαίου για να γίνεις δίκαιος ή γενικά ένα απόλυτο αγαθό δεν θα είχε 

καµιά πρακτική εφαρµογή στις ενασχολήσεις του Αθηναίου Πολίτη. 

 Στο 5ο κεφάλαιο ο Αριστοτέλης τονίζει ότι το υπέρτατο αγαθό, 

δηλαδή, η ευδαιµονία αποτελεί αυτάρκεια: «Το γαρ τέλειον αγαθόν 

αυταρκες ειναι δοκει130». Την ευδαιµονία την θέλουµε «χάριν εαυτης» και 

όχι ως µέσο για την πραγµατοποίηση κάποιου άλλου σκοπού. Σηµειώνουµε 

ότι η ευδαιµονία δεν αποτελεί συναριθµούµενο αγαθό: «τοιουτον δε την 

ευδαιµονιαν οιοµεθα ειναι, ετι δε παντων αιρετωτατη µη 

συναριθµουµενην131». 

 Στο 6ο κεφάλαιο ο Αριστοτέλης αναζητάει να βρει ποιο είναι το 

«έργον» του ανθρώπου, εφόσον η φύση του αγαθού σχετίζεται µε τη φύση 

του ανθρώπου. Έτσι καταλήγει στα εξής: «Ίδιον – έργο του ανθρώπου είναι 

ένα είδος ζωής και το είδος αυτό είναι η ενέργεια της ψυχής, συνοδευµένη 

από λογικές πράξεις…Κάτω από αυτές τις συνθήκες το ανθρώπινο αγαθό 

συνίσταται στην ενέργεια της ψυχής σύµφωνα µε την αρετή και σε 

περίπτωση όπου υπάρχουν πολλές αρετές, σύµφωνα προς την καλύτερη και 

τελειότατη132». 

 Η ηθική για τον Αριστοτέλη στηρίζεται στα αξιώµατα της επαγωγής 

και της πείρας133. Επιπλέον για τον Αριστοτέλη τα αγαθά διακρίνονται σε 

σωµατικά, ψυχικά και εξωτερικά134. Τα σηµαντικότερα είναι τα ψυχικά. Η 

αρετή αποτελεί απαραίτητο όρο της ευδαιµονίας. Η ευδαιµονία δεν είναι 

«έξις», αλλά ενέργεια, δεν είναι «κτησις», αλλά «χρησις»: «∆ιότι η έξις 

είναι ενδεχόµενο να υπάρχει χωρίς να εκτελεί κανένα αγαθό, όπως για 

παράδειγµα σε αυτόν που κοιµάται ή σε αυτόν που αδρανεί, ενώ η ενέργεια 
                                                 
129 1097a 10-17 
130 1097b 8-9 
131 1097b 18-20 
132 1098a 14-20 
133 1098b 
134 1098b 17-19 
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είναι αδύνατον να αδρανεί, διότι θα δράσει κατ’ ανάγκη και θα 

ευδοκιµήσει135». Όσον αφορά την ηδονή ο Αριστοτέλης επισηµαίνει πως η 

αρετή είναι ψυχική κατάσταση. Οι ηδονικές πράξεις είναι εκείνες, οι οποίες 

συµφωνούν µε την αρετή136. Για τον Αριστοτέλη η ευδαιµονία συνοδεύεται 

από ηδονή και για την απόκτησή της συµβάλλουν και τα εξωτερικά αγαθά. 

Πέρα, όµως, από αυτά χρειάζεται και συµπληρωµένη ζωή, διότι πολλοί είναι 

αυτοί που ενώ ευηµερούν µπορεί να βρεθούν στη θέση του Πριάµου137. 

 Στο 10ο κεφάλαιο του Α΄ βιβλίου των Ηθικών Νικοµαχείων ο 

Αριστοτέλης υποβάλλει σε κριτική τη γνωστή συµβουλή του Σόλωνα: 

«µηδένα προ του τέλους µακάριζε». Για τον Αριστοτέλη θα ήταν παράλογο 

να µιλάµε για ευδαιµονία πέρα του τάφου, γιατί και αν ακόµα η ψυχή επιζεί 

µετά το θάνατο θα είναι ανίκανη για κάθε ενέργεια και κάθε δράση138. Στο 

κεφάλαιο αυτό πρέπει να σταθούµε στα εξής σηµεία: 1100b 14-17: «…σε 

κανένα από τα ανθρώπινα έργα δεν υπάρχει τόση βεβαιότητα, όσο στις 

ενέργειες που εκτελούνται σύµφωνα µε την αρετή. ∆ιότι αυτές φαίνονται 

µονιµότερες ακόµα και από τις επιστήµες» και λίγο παρακάτω στο 1101a 1-

5: «Αν δεν είναι οι ενέργειες κυρίαρχοι της ζωής, τότε κανείς από τους 

ευτυχείς ανθρώπους δεν είναι δυνατόν να γίνει δυστυχής, διότι ουδέποτε θα 

προβεί στην εκτέλεση πράξεων µισητών και ποταπών, διότι ο πραγµατικά 

χρηστός και νουνεχής άνθρωπος, φρονούµε ότι θα υποφέρει τις µεταβολές 

της τύχης µε αξιοπρέπεια και ότι θα πράξει το καλύτερο ανάλογα µε τα 

υπάρχοντα µέσα, όπως ακριβώς ο ικανός στρατηγός θα χρησιµοποιήσει το 

στρατό που βρίσκεται στη διάθεσή του». 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
135 1099a 1-5 
136 1099a 25 
137 1100a 5-10 
138 1100a 15-22 
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Στο δωδέκατο κεφάλαιο µας επισηµαίνει πως κανείς δεν εγκωµιάζει την 

ευδαιµονία, όπως το δίκαιο, αλλά τη µακαρίζει ως κάτι θεϊκότερο και 

πολυτιµότερο139. Η ευδαιµονία αποτελεί αρχή: «Έοικεν δ’ ουτως εχειν και 

δια το ειναι αρχη· ταυτης γαρ χαριν τα λοιπα παντα παντες πραττοµεν τηςν 

αρχην δε και το αιτιον των αγαθων τιµιον τι και θειον τιθεµεν140». 

 Στο δέκατο τρίτο κεφάλαιο ξεκινάει λέγοντας πως αφού η 

ευδαιµονία είναι ενέργεια της ψυχής σύµφωνα προς την τέλεια αρετή, θα 

πρέπει να εξετάσουµε τι είναι αρετή141. Η αρετή έχει να κάνει µε την ψυχή 

και γι’ αυτό ο πολιτικός θα πρέπει να µελετήσει την ψυχή142, η οποία 

αποτελείται από το άλογο και το λογικό µέρος143. Το άλογο µέρος της ψυχής 

διακρίνεται σε φυτικό και επιθυµητικό144. Το επιθυµητικό είναι αυτό που 

συµµετέχει και στο λογικό µέρος της ψυχής145. Το φυτικό µέρος δεν µετέχει 

καθόλου στο λογικό µέρος της ψυχής146. Ακολουθώντας, λοιπόν, αυτή τη 

διάκριση της ψυχής, οι αρετές χωρίζονται σε διανοητικές και ηθικές: 

                                                 
139 1101b 28-30 
140 1102a 3-5 
141 1102a 5-10 
142 1102a 21-23 
143 1102a 32-33 
144 1101a 38-39 
145 1102b 15-16 
146 1102b 34-35 
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«∆ιορίζεται δε και η αρετή κατά την διαφοράν ταύτην147». «Όταν µιλάµε 

περί του ήθους δεν λέµε για κανέναν ότι είναι σοφός ή συνετός, αλλά ότι 

είναι µειλίχιος ή σώφρων, επίσης επαινούµε και το σοφό για τη διανοητική 

του κατάσταση148».  

 

 

7) ΒΙΒΛΙΟ Β΄ 

 

Ήδη από το Α΄ βιβλίο των Ηθικών Νικοµαχείων ο Αριστοτέλης διακρίνει τις 

αρετές σε ηθικές και διανοητικές, γεγονός που σχετίζεται µε τη διµερή 

διάκριση της ψυχής σε λογικό και άλογο µέρος. Αυτή τη διάκριση των 

αρετών δεν την συναντάµε στον Σωκράτη, ο οποίος δέχεται µια αµέριστη 

ψυχή. Από το Β΄ βιβλίο των ΗΝ ο Αριστοτέλης ξεκαθαρίζει τη σηµασία της 

ενέργειας, της πράξης και γενικότερα της δράσης, προκειµένου να 

αποκτηθεί η ηθική αρετή. Η ηθική αρετή για τον Αριστοτέλη είναι 

αποτέλεσµα προσπάθειας και όχι αποτέλεσµα διδαχής. Έτσι ο Αριστοτέλης 

στο Β΄ βιβλίο των Ηθικών Νικοµαχείων τονίζει ότι «εκ των οµοίων 

ενεργειων αι έξεις γίνονται149». Από τις όµοιες, λοιπόν, ενέργειες 

γεννιούνται και όµοιες ψυχικές καταστάσεις. Με άλλα λόγια οι επιµέρους 

ηθικές αρετές πετυχαίνονται µε την επανάληψη των αντίστοιχων πράξεων – 

ενεργειών. 

 Γενικότερα στο Β΄ βιβλίο των Ηθικών Νικοµαχείων ο Αριστοτέλης 

µας λέει ότι η διανοητική αρετή οφείλει τη γέννησή της στη διδασκαλία, 

ενώ η ηθική αποκτάται από τη συνήθεια «από του έθους»150. Καµία, λοιπόν, 

από τις ηθικές αρετές δεν υπάρχει µέσα µας εκ φύσεως151. Βέβαια από τη 

φύση µας είµαστε εν δυνάµει έτοιµοι να αναπτύξουµε τέτοιου είδους 

αρετές152. Έτσι δίκαιοι γινόµαστε όσοι ασκούµε τη δικαιοσύνη και 

σώφρονες όσοι ασκούµε την ανδρεία153. Οι κιθαριστές γίνονται καλοί ή 

                                                 
147 1103a 4-5 
148 1103a 8-11 
149 1103b 26 
150 1113a 19 
151 1103a 19-20 
152 1103a 27-28 
153 1103b 1-4 



 34

κακοί ανάλογα µε τον τρόπο που εξασκούν την τέχνη τους. Το ίδιο ισχύει 

και για τις άλλες τέχνες154.  

 Στο 2ο κεφάλαιο του Β΄ βιβλιου των Ηθικών Νικοµαχείων ο 

Αριστοτέλης για άλλη µια φορά επισηµαίνει ρητά ότι η πραγµατεία του δεν 

γίνεται για χάρη της θεωρίας: «∆ιότι δεν ερευνούµε για να µάθουµε τι είναι 

η αρετή, αλλά για να γίνουµε ενάρετοι, γιατί διαφορετικά κανένα όφελος 

δεν θα προέκυπτε από την παρούσα µελέτη µας155». Κατά τον Αριστοτέλη 

πρέπει να ενεργούµε σύµφωνα µε τον ορθό λόγο156. Γενικά θα πρέπει να 

αποφεύγεται η υπερβολή και η έλλειψη. Έτσι η σωφροσύνη και η ανδρεία 

φθείρονται από την  υπερβολή και την έλλειψη, ενώ η τήρηση λογικού 

µέτρου τις διασώζει157. Η ηθική αρετή για τον Αριστοτέλη (γεγονός που το 

συναντήσαµε και στα Ηθικά Ευδήµεια και στα Ηθικά Μεγάλα) έχει να κάνει 

µε τις ηδονές και τις λύπες158. Έτσι όποιος απέχει από τις σωµατικές ηδονές 

και χαίρεται γι’ αυτό είναι σώφρονας, ενώ όποιος λυπάται είναι 

ακόλαστος159. Στεκόµαστε στο εξής σηµείο: «Εξαιτίας της ηδονής 

πράττουµε τα φαύλα, ενώ εξαιτίας της λύπης απέχουµε από τα καλά. Γι’ 

αυτό, καθώς λέει ο Πλάτωνας πρέπει να λαµβάνει κανείς από τη νεαρή 

ηλικία του τέτοια αγωγή, ώστε να χαίρεται και να λυπάται γι’ αυτά που 

πρέπει160». 

 Συνεχίζοντας στο τρίτο κεφάλαιο του Β΄ βιβλίου των Ηθικών 

Νικοµαχείων διαπιστώνουµε ότι γίνεται λόγος για την περιεσκεµµένη 

απόφαση, εφόσον για την αρετή δεν απαιτούνται µόνο έργα. Στο 1105a 32-

37 ο Αριστοτέλης τονίζει πως ο άνθρωπος θα πρέπει να ενεργεί συνειδητά 

και µε θέληση: «τά δε κατά τάς αρετάς γινόµενα ουκ εάν αυτά πώς έχη, 

δικαίως ή σωφρόνως πράττεται, αλλά και εάν ο πράττων πώς έχων πράττη, 

πρωτον µέν εάν ειδώς, έπειτ’ εάν προαιρούµενος, και προαιρούµενος δι’ 

αυτά, τό δε τρίτον εάν και βεβαιως και αµετακινήτως έχων πράττη». 

Σηµασία για τον Αριστοτέλη δεν έχει η γνώση, αλλά η άσκηση161. Έξις, 

                                                 
154 1103b 10-15 
155 1103b 30-35 
156 1103b 37-38 
157 1104a 28-30 
158 1104b 5-10 
159 1104b 6-8 
160 1104b 10-16 
161 1105b 2-5 
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λοιπόν, και όχι γνώση: «…δίκαιος δε και σώφρων εστίν ουχ ο ταυτα 

πράττων, αλλά και ο ουτως πράττων ως οι δίκαιοι και οι σώφρονες 

πράττουσιν162». ∆ίκαιος, λοιπόν και σώφρονας είναι εκείνος, ο οποίος 

εκτελεί τις ανάλογες πράξεις, όπως οι πραγµατικοί δίκαιοι και σώφρονες. 

 Στο τέταρτο κεφάλαιο συναντάµε µια γνωστή σε µας άποψη και από 

τα Ηθικά Ευδήµεια και από τα Ηθικά Μεγάλα, σύµφωνα µε την οποία οι 

αρετές δεν είναι ούτε πάθη, ούτε δυνάµεις, αλλά έξεις, δηλαδή, ψυχικές 

διαθέσεις: «Ει ουν µήτε πάθη εισίν αι αρεταί µήτε δυνάµεις, λείπεται έξεις 

αυτάς είναι». 

 Περνώντας στο έκτο κεφάλαιο συναντάµε τον γνωστό αριστοτελικό 

ορισµό για την ηθική αρετή. «έστιν αρα η αρετή εξις προαιρετική, εν 

µεσότητι ουσα τη προς ηµας, ωρισµένη λόγω και ως αν ο φρόνιµος ορίσειε. 

Μεσότης δε δυο κακιων, της µεν καθ’ υπερβολην της κατ’ ελλειψιν163». Η 

αρετή, λοιπόν, είναι µια έξη που α) επιλέγεται από αυτόν που έχει την 

ικανότητα να κάνει τη σωστή επιλογή, β) βρίσκεται στο µέσον, στο µέσον 

όµως το «σε σχέση προς εµάς». Το µέσον αυτό καθορίζεται από την ηθική 

αρχή, πιο συγκεκριµένα από την ηθική αρχή που καθορίζει ο φρόνιµος 

άνθρωπος. Είναι µεσότητα µεταξύ δύο κακιών, που η µία βρίσκεται από την 

πλευρά της υπερβολής και η άλλη από την πλευρά της έλλειψης. Αν 

σταθούµε στον ορισµό της αρετής θα διαπιστώσουµε πως η φρόνηση, η 

οποία είναι διανοητική αρετή συµµετέχει στην ανεύρεση του µέτρου, στην 

ανεύρεση, δηλαδή, της ηθικής αρετής. Το σηµείο αυτό θα σταθεί ιδιαίτερα 

σηµαντικό για την παρούσα εργασία, εφόσον µας κάνει να αναλογιζόµαστε 

µήπως ο Αριστοτέλης κατηγορεί το Σωκράτη για διανοητικισµό τη στιγµή 

που και ο ίδιος τείνει προς τα εκεί; Τη θέση µας, όµως, αυτή θα την 

στηρίξουµε στο έκτο βιβλίο, όπου έχουµε µια πιο εµπεριστατωµένη 

περιγραφή της αριστοτελικής ψυχής και έναν πιο σαφή προσδιορισµό όσον 

αφορά την έννοια της αριστοτελικής φρόνησης και τη σχέση της µε την 

αρετή. 

 Εντούτοις, η θεωρία αυτή της µεσότητας δεν βρίσκει εφαρµογή σε 

κάθε πράξη και σε κάθε πάθος164. Έτσι όσον αφορά τη µοιχεία, την κλεψιά, 

                                                 
162 1105b 8-10 
163 1107a 1-4 
164 1107a 10-15 
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το φόνο, τον φθόνο δεν υπάρχει ούτε µέσο, ούτε υπερβολή ή έλλειψη, γιατί 

µε όποιον τρόπο και αν ενεργήσει κανείς στις περιπτώσεις αυτές, πρόκειται 

πάντα για λανθασµένη συµπεριφορά165. Κατόπιν στο κεφάλαιο 7 ο 

Αριστοτέλης κάνει εφαρµογή – επαλήθευση του ορισµού σε επιµέρους 

αρετές. Έτσι η ανδρεία είναι µεσότητα ανάµεσα στη θρασύτητα και τη 

δειλία166. Η ελευθεριότητα είναι το µέσο ανάµεσα στην ασωτία και την 

ανελευθερία167. Η µεγαλοπρέπεια αποτελεί µέσο ανάµεσα στη δαπανηρία 

και τη µικροπρέπεια168. Η πραότητα αποτελεί µέσο ανάµεσα στην 

οργιλότητα και την αναλγησία169. Τις µεσότητες αυτές τις είδαµε και στα 

Ηθικά Ευδήµεια και στα Ηθικά Μεγάλα. Κλείνοντας το Β βιβλίο των 

Ηθικών Νικοµαχείων ο Αριστοτέλης για άλλη µια φορά (όπως και στα 

Ηθικά Ευδήµεια) επισηµαίνει  πως οι ακρότητες είναι αντίθετες ως προς τη 

µεσότητα, καθώς και µεταξύ τους. Στο ένατο και τελευταίο κεφάλαιο ο 

Αριστοτέλης µας ενθαρρύνει να στρεφόµαστε προς το µικρότερο κακό και 

αυτό γιατί είναι δύσκολο να βρίσκουµε πάντα το µέτρο. 

 

 

8) ΒΙΒΛΙΟ Γ΄ 

 
Στο Γ΄ βιβλίο των Ηθικών Νικοµαχείων ο Αριστοτέλης κάνει λόγο 

για το «εκούσιο» και το «ακούσιο». Προτού προχωρήσουµε στην ανάλυση 

του Γ βιβλίου πρέπει να σηµειώσουµε πως το εκούσιο στη φιλοσοφία του 

Αριστοτέλη έχει αντιστοιχία µε το λατινικό liberum arbitrium. Όταν ο 

φιλόσοφος µιλάει για το «εκούσιο» και το «ακούσιο» εννοεί πιο πολύ την 

αυθορµησία κατά την πράξη και όχι την ιδέα της ελευθερίας. Γενικότερα η 

διδασκαλία του Αριστοτέλη για το εκούσιο και το ακούσιο εξαρτάται από τη 

σωκρατική και την πλατωνική νοησιαρχία170. 

 Ας γίνουµε πιο συγκεκριµένοι: στο 1110a ο Αριστοτέλης ορίζει το 

ακούσιο ως εξής: «∆οκει δε ακουσια ειναι τα βια  η δι’ αγνοιαν γιγνοµενα». 

Έτσι ο άνθρωπος ενεργεί ακούσια όταν πράττει χωρίς τη θέλησή του, όταν 

                                                 
165 1107a 25-30 
166 1107b 1-5 
167 1107b 11-13 
168 1107b 20-25 
169 1108a 8-10 
170 Κούτρα ∆., Πρακτική φιλοσοφία του Αριστοτέλους, τόµ. Α, Αθήνα: 1979, σελ. 41 



 37

εξαναγκάζεται µε τη βία να πράξει κάτι που του επιβάλλουν άλλοι ή όταν 

πράττει κάτι από προσωπική άγνοια. Πέρα, όµως, από τις εκούσιες και 

ακούσιες πράξεις, κατά τον Αριστοτέλη υπάρχουν και οι µεικτές. 

Παραδείγµατα µεικτών πράξεων µας παρουσιάζει στο πρώτο κεφάλαιο του 

Γ βιβλίου των Ηθικών Νικοµαχείων. Μας λέει χαρακτηριστικά την 

περίπτωση, όπου ένας τύραννος κρατάει στην εξουσία του τους γονείς και 

τα τέκνα µας και µας διατάζει να εκτελέσουµε µια κακή πράξη, την οποία 

αν την πραγµατοποιήσουµε σώζονται οι δικοί µας άνθρωποι, διαφορετικά 

σκοτώνονται171. Όσον αφορά αυτές τις πράξεις υπάρχει αµφιβολία κατά 

πόσο ενεργούνται εκούσια ή ακούσια. Ωστόσο µοιάζουν περισσότερο µε τις 

εκούσιες πράξεις172. Έτσι κατά τον Αριστοτέλη το εκούσιο και το ακούσιο 

θα πρέπει να καθορίζεται λαµβάνοντας υπόψιν τις περιστάσεις κάτω από τις 

οποίες εκτελείται η πράξη173. Παρόλα αυτά ο Αριστοτέλης υποστηρίζει ότι 

υπάρχουν µερικές πράξεις κατά την εκτέλεση των οποίων κανείς δεν πρέπει 

να προβεί ακόµα και αν αναγκαστεί. Έτσι χαρακτηρίζει ως γελοίο ό,τι 

ανάγκασε τον Αλκµαίωνα του Ευριπίδη να φονεύσει τη µητέρα του174. Το 

πρώτο κεφάλαιο του Γ΄ βιβλίου των Ηθικών Νικοµαχείων τελειώνει, αφού 

πρώτα ο Αριστοτέλης επισηµαίνει ότι βεβιασµένη ενέργεια είναι εκείνη, η 

αρχή της οποίας βρίσκεται έξω από εµάς και στην οποία αυτός που 

εκβιάζεται δεν συντελεί καθόλου σ’ αυτήν175. 

 Το δεύτερο κεφάλαιο του Γ΄ βιβλίου των Ηθικών Νικοµαχείων 

εµφανίζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, εφόσον ο Αριστοτέλης κάνει λόγο για δύο 

είδη ακουσίου: Το ακούσιο λόγω άγνοιας και το ακούσιο λόγω αµάθειας. 

Συγκεκριµένα ο Αριστοτέλης τονίζει ότι αυτός που µετανοεί για κάτι που 

έπραξε από άγνοια, φαίνεται ότι ενέργησε ακούσια176. Για τον Αριστοτέλη 

δεν είναι το ίδιο αν κάνει κανείς κάτι από άγνοια ή από αµάθεια. Έτσι ο 

οργισµένος και ο µεθυσµένος δεν φαίνεται ότι ενεργούν από άγνοια, αλλά 

λόγω της µέθης και του θυµού177. Λίγο παρακάτω διαπιστώνουµε ένα 

ισχυρό σηµείο της κριτικής του Αριστοτέλη εναντίον του σωκρατικού 

                                                 
171 1110a 5-14 
172 1110a 10-15 
173 1110a 15-17 
174 1110a 30-35 
175 1110b 18-19 
176 1110b 20-25 
177 1110b 30-35 
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διανοητικισµού: «Ου γαρ η εν τη προαιρεσει αγνοια αιτια του ακουσιου 

αλλα της µοχθηριας178». Για τον Αριστοτέλη, λοιπόν, εθελούσια άγνοια δεν 

είναι αιτία του ακουσίου, αλλά της κακίας. 

 Έτσι στο Σωκρατικό απόφθεγµα «κανείς δεν είναι κακός µε τη 

θέλησή του, αλλά από άγνοια» γίνεται από µέρους του Αριστοτέλη ένας 

εµπεριστατωµένος προσδιορισµός του όρου «άγνοια». Ο Αριστοτέλης 

καταδικάζει την εθελούσια άγνοια. Γενικότερα το στοιχείο της προσωπικής 

ευθύνης του κάθε ατόµου αποτελεί σηµείο αναφοράς όσον αφορά την 

κριτική του Αριστοτέλη στο Σωκράτη. 

 Στο 3ο κεφάλαιο του Γ΄ βιβλίου των Ηθικών Νικοµαχείων αφήνει τις 

πράξεις που γίνονται από άγνοια και περνάει στις πράξεις που εκτελούνται 

κάτω από την επήρρεια  του πάθους ή της επιθυµίας. Έτσι τονίζει µε 

έµφαση πως οι εκ του πάθους ή επιθυµίας εκτελούµενες πράξεις δεν είναι 

ακούσιες. Για τον Αριστοτέλη εκούσια πράξη είναι εκείνη η αρχή της 

οποίας  πηγάζει από αυτόν που πράττει και εφόσον αυτός έχει γνώση όλων 

των περιστάσεων κάτω από τις οποίες αναφέρεται η πράξη179. Τα ακούσια 

προξενούν οδύνη, αυτά που γίνονται κάτω από την εξουσία της επιθυµίας 

προξενούν ηδονή180. 

 Μετά την διευκρίνιση των όρων «εκούσιο» και «ακούσιο» ο 

Αριστοτέλης εξετάζει την έννοια της «προαίρεσης» ή διαφορετικά της 

«περιεσκεµµένης απόφασης». Κατά τον Αριστοτέλη η προαίρεση είναι κάτι 

εκούσιο, αλλά η προαίρεση  είναι κάτι περισσότερο181. Χαρακτηριστικά µας 

λέει πως και τα παιδιά και τα ζώα ενεργούν εκούσια, αλλά όχι κατόπιν 

περιεσκεµµένης απόφασης182. 

 Η προαίρεση, ωστόσο, δεν έχει σχέση ούτε µε την επιθυµία, ούτε µε 

τη βούληση, ούτε µε τη γνώµη. Όσον αφορά την επιθυµία, η περιεσκεµµένη 

απόφαση δεν συνδέεται ούτε µε την οδύνη ούτε µε την ηδονή. Όσον αφορά 

τη βούληση αυτή του «τέλους εστι µαλλον», ενώ η προαίρεσις «των προς 

του τελους εστι µαλλον183». Με άλλα λόγια η βούληση έχει να κάνει 

περισσότερο µε τον σκοπό, ενώ η προαίρεση µε τα µέσα που συντελούν 
                                                 
178 1110b 35-36 
179 1111a 24-28 
180 1111a 35-36 
181 1111b 7-8 
182 1111b 9-10 
183 1111b 30-31 



 39

στην επίτευξη του σκοπού. Τέλος η προαίρεση δεν έχει σχέση µε τη γνώµη, 

διότι για παράδειγµα θα έχουµε διαπιστώσει ότι αυτοί που έχουν τις άριστες 

γνώµες, δεν είναι πάντα εκείνοι οι οποίοι προβαίνουν και στις άριστες 

εκλογές184. Σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη η περιεσκεµµένη (ελεύθερη) 

εκλογή έχει να κάνει µε εκείνα τα οποία εξαρτώνται από εµάς τους ίδιους. 

Χαρακτηριστικά µας λέει στο 5ο κεφάλαιο του τρίτου βιβλίου ότι 

σκεφτόµαστε και αποφασίζουµε για εκείνα, τα οποία µας αφορούν και είναι 

πραγµατοποιήσιµα185. Η σκέψη µας δεν αποβλέπει στους σκοπούς, αλλά 

στα µέσα της πραγµατοποίησής τους186. Η προαίρεση για τον Αριστοτέλη 

είναι συνδυασµός όρεξης και διάνοιας (νου): «…όντος δε του προαιρετου 

βουλευτου ορεκτου των εφ’ ηµιν, και η προαιρεσις αν ειη βουλευτικη ορεξις 

των εφ’ ηµιν· εκ του βουλευσασθαι γαρ κριναντες ορεγοµεθα κατά την 

βουλευσιν187». 

 Το κεφάλαιο 7 του τρίτου βιβλίου µας δίνει αρκετό υλικό για την 

έρευνά µας, όσον αφορά την κριτική του Αριστοτέλη στο Σωκράτη, εφόσον 

τίθεται το θέµα της προσωπικής ευθύνης. Εµείς οι ίδιοι, λοιπόν, είµαστε 

δηµιουργοί των πράξεών µας, όπως ακριβώς είµαστε πατέρες των τέκνων 

µας188. «…εφ’ ηµιν αρα το επιεικεσι και φαυλοις είναι». Από εµάς 

εξαρτάται, µας λέει ρητά ο Αριστοτέλης αν θα είµαστε ηθικοί ή ανήθικοι189. 

Μάλιστα παρακάτω επισηµαίνει πως το ρητό: «ουδεις εκων πονηρός ουδ’ 

ακων µακαρ190» είναι εν µέρει σωστό και εν µέρει λάθος. Εν µέρει σωστό, 

γιατί όλοι συµφωνούµε στο ότι κανείς δεν είναι ευτυχισµένος χωρίς να το 

θέλει, αντιθέτως, η κακία είναι κάτι εκούσιο191. Στο σηµείο αυτό καταρρέει 

για άλλη µια φορά το σωκρατικό απόφθεγµα «ουδείς εκών κακός», εφόσον 

ο Αριστοτέλης προσδιορίζει µε σαφήνεια το κακό ως κάτι εκούσιο. 

 Γενικότερα ο Αριστοτέλης έχει ξεκαθαρίσει εξαρχής ότι εκούσιες 

πράξεις είναι εκείνες, οι οποίες πηγάζουν – εξαρτώνται από εµάς. Ο νόµος 

τιµωρεί την άγνοια αν αποδειχτεί ότι ο ένοχος ήταν ο ίδιος υπεύθυνος για 

                                                 
184 1112a 10-15 
185 1112a 35-36 
186 1112b 13-14 
187 1113a 10-15 
188 1113b 20-22 
189 1113b 15-16 
190 1113b 17 
191 1113b 18-20 



 40

την άγνοιά του192. Έτσι και για τους µεθυσµένους είναι διπλή η τιµωρία 

διότι από αυτούς εξαρτιόταν να µην µεθύσουν, εφόσον η µέθη ήταν αιτία 

της άγνοιάς τους193. Το ίδιο ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις όπου ο αγνοών 

αγνοεί από αµέλεια ότι εξαρτιόταν από αυτόν να γνωρίζει194. Για τον 

Αριστοτέλη αν κάποιος πράττει ό,τι καθιστά αυτόν άδικο, τότε αδικεί 

εθελούσια195. 

 Οι άδικοι και οι ακόλαστοι ήταν αρχικώς ελεύθεροι να µην 

καταντήσουν τέτοιοι, και γι’ αυτό είναι µε τη θέλησή τους άδικοι και 

ακόλαστοι196. Μάλιστα ο Αριστοτέλης κάνει και έναν ενδιαφέροντα 

συλλογισµό σύµφωνα µε τον οποίο αν οι αρετές είναι εκούσιες, θα είναι και 

οι κακίες εκούσιες, διότι η αρχή τους είναι όµοια. Εδώ ο Αριστοτέλης 

λέγοντας αρχή εννοεί την έξη197. Λίγο παρακάτω, όµως, ο Αριστοτέλης 

επισηµαίνει ότι οι έξεις και οι πράξεις δεν είναι κατά τον ίδιο τρόπο 

εκούσιες198. Στις έξεις είµαστε κύριοι (υπεύθυνοι) µόνο στην αρχή, διότι οι 

επιµέρους συνθήκες δεν είναι ευδιάγνωστοι199. Αντιθέτως, όσον αφορά τις 

πράξεις µας είµαστε κύριοι από την αρχή µέχρι το τέλος, εφόσον είµαστε 

ενήµεροι των επιµέρους συνθηκών. 

 Από το κεφάλαιο 11 µέχρι το κεφάλαιο 15 του τρίτου βιβλίου των 

Ηθικών Νικοµαχείων ο Αριστοτέλης ξεκινάει µια λεπτοµερή ανάλυση  των 

καθέκαστων αρετών, την οποία συνεχίζει και στο τέταρτο βιβλίο και την 

κορυφώνει στο πέµπτο βιβλίο, όπου γίνεται λόγος για τη δικαιοσύνη. Η 

αριστοτελική ανάλυση των καθ’ έκαστων αρετών δεν θα αποτελέσει µέρος 

της έρευνάς µας, ωστόσο θα προσπαθήσουµε να εντοπίσουµε (όπου βέβαια 

είναι δυνατόν) κάποια άµεσα ή έµµεσα στοιχεία, όπου διαπιστώνεται η 

διαφορά της αριστοτελικής από την σωκρατική ηθική. Στο 1116b 4-6 ο 

Αριστοτέλης σηµειώνει: «∆οκει δε και η εµπειρία η περι εκαστα ανδρεια τις 

ειναι· οθεν και ο Σωκρατης ωηθη επιστηµην είναι την ανδρειαν». 

Παρατηρούµε πως ο Αριστοτέλης χρήσιµοποιεί το ρήµα «ωηθη ». Το ρήµα 

                                                 
192 1113b 34-38 
193 1113b 37-38 
194 1114a 1-3 
195 1114a 13-14 
196 1114a 23-26 
197 1114b 24-30 
198 1114b 28-29 
199 1114b 31-32. 
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αυτό περιέχει αµφισβήτηση από την πλευρά του Αριστοτέλη ως προς την 

άποψη του Σωκράτη ότι η ανδρεία είναι «επιστήµη»200. 

 Ο Αριστοτέλης αντιτίθεται στην άποψη που επικρατεί ότι ο 

άνθρωπος δεν µπορεί να αντισταθεί στη δύναµη των εσωτερικών του 

παθών, ώστε να διαλέξει το δρόµο της αρετής, αντί της κακίας, όπως επίσης 

εναντιώνεται προς τη σωκρατική γνώµη για την άγνοια ως πηγή της κακίας. 

Ο Αριστοτέλης κάνει λόγο για δύο είδη άγνοιας: α) την καθόλου και β) τη 

µερική. Η καθόλου ή γενική άγνοια ανάγεται ειδικότερα στην ηθική 

ποιότητα του ανθρώπου και δηλώνει την άγνοια που προέρχεται από την 

έλλειψη ηθικής ευαισθησίας και αναφέρεται σε ανθρώπους µε ηθική 

αναξιότητα και φαύλους201. Αυτού του είδους την άγνοια ο Αριστοτέλης την 

κατακρίνει και θεωρεί υπεύθυνο προσωπικά και υπαίτιο τον φαύλο, εξίσου 

όπως ακριβώς θεωρεί  υπεύθυνο τον ενάρετο για το ήθος του.  Αντίθετα ο 

φιλόσοφος δικαιολογεί τη µερική άγνοια, που οφείλεται στην επίδραση του 

ποτού ή του πάθους της οργής και προπαντός στη µη συνειδητοποίηση των 

εξωτερικών ειδικών περιστάσεων που στοιχειοθετούν την πράξη202. 

 Η προαίρεση κατά τον Αριστοτέλη έχει δύο σηµασίες: α) Σηµαίνει 

την ηθική πρόθεση του ανθρώπου κατά την πράξη203.  β) Η ικανότητα 

επιλογής των µέσων για την επιτέλεση ενός σκοπού. Η προαίρεση και το 

εκούσιο αποτελούν την προϋπόθεση της ηθικής αρετής. Η ηθική αρετή 

ορίζεται από το φιλόσοφο ως «έξις προαιρετική»204. Η προαίρεση επίσης 

στην ηθική του Αριστοτέλη είναι η αρχή της πράξης, είναι η causa movens 

της πράξης205.  

 Από την ανάλυση της προαίρεσης που έκανε ο Αριστοτέλης, 

συµπεραίνεται ότι η προαίρεση διαφέρει από το εκούσιο γιατί, αν και έχει τα 

στοιχεία της ελεύθερης βούλησης, όπως και αυτό, όµως είναι πιο πάνω από 

το εκούσιο, γιατί υπερέχει κατά το εξής: η προαίρεση έχει ως αφετηρία 

δράσης τον ηθικό στοχασµό (το προβεβουλευµένο), που στηρίζεται στο 

λόγο και τη διάνοια206.  

                                                 
200 Ο Σωκράτης στο Λάχη (195a 1) αποκαλεί την ανδρεία επιστήµη. 
201 Κούτρας ∆., ό.π., σελ. 43 
202 Κούτρας ∆., ό.π., σελ. 42 
203 [Θ13, 1163a 22-23] [Ι1, 1164b1] [Κ8, 1178a 34-35] 
204 Β6, 1106b 36 
205 Κούτρας ∆., ό.π., σελ. 46 
206 [Γ2, 1112a 15-16] 
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 Η ηθική πράξη, κατά τον Αριστοτέλη, είναι αποτέλεσµα της 

βούλησης. Ο φιλόσοφος θεωρεί ότι µια σωστή ηθική πράξη που στηρίζεται 

στη βούληση και την προαίρεση τυπικά µπορεί να ενταχθεί στο σχήµα ενός 

πρακτικού συλλογισµού207. Η ίδια πράξη αποτελεί το συµπέρασµα που 

εξάγεται από µια µείζονα πρόταση της βούλησης. Η βούληση εκφράζει το 

σκοπό της πράξης και η ελάσσονα πρόταση της προαίρεσης προσδιορίζει τα 

µέσα προς επίτευξη του σκοπού. Έτσι η προαίρεση φωτιζόµενη από το νου 

και τη βούληση και έχοντας µέσα της το άλογο πάθος της όρεξης 

αποφασίζει και διατάζει τον άνθρωπο τι πρέπει να πράξει ή να αποφύγει208.  

 

 
 

9) ΒΙΒΛΙΟ Ζ΄ 

 

Το έκτο βιβλίο των Ηθικών Νικοµαχείων παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον, γιατί σε αυτό ο Αριστοτέλης αναλύει τις πέντε διανοητικές 

αρετές: την επιστήµη, την τέχνη, τη φρόνηση, τη σοφία και το νου. 

Ξεκινώντας την ανάλυση του Ζ΄ βιβλίου επισηµαίνουµε πως από την αρχή ο 

Αριστοτέλης θέτει το ερώτηµα περί του ορθού λόγου209. Στο τέλος του 

έκτου βιβλίου καταλήγει πως ο ορθός λόγος, ως το λογικό στοιχείο του νου 

και της διάνοιας που συµµετέχει στη διαµόρφωση της ηθικής αρετής, είναι η 

φρόνηση210. Προτού προχωρήσει ο Αριστοτέλης στη διδασκαλία των 

διανοητικών αρετών επιχειρεί µια µεθοδική διάκριση των µερών της ψυχής. 

«Πρότερον µεν ουν ελέχθη δυ’ ειναι µέρη της ψυχης, το τε λογον εχον και 

το αλογον211». Στη συνέχεια το «λόγον έχον» διακρίνεται στο επιστηµονικό 

µέρος και στο λογιστικό. «Λεγεσθω δε τουτων το µεν επιστηµονικόν το δε 

λογιστικόν212». Το επιστηµονικό µέρος ασχολείται µε την καθαρή θεωρία: 

«όσων αι αρχαι µη ενδέχονται αλλως εχειν213», ενώ το λογιστικό ασχολείται 

                                                 
207 [Ζ13, 1144a 31-33 / Η3, 1147a 25-33] 
208 Κούτρας ∆., ό.π., σελ. 47-48 
209 1138b 35-37 
210 Κούτρας ∆., ό.π., σελ. 75 
211 1139a 4-5 
212 1139a 13-14 
213 1139a 8-9 
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µε αντικείµενα που έχουν το χαρακτήρα του ενδεχόµενου και πιθανού: 

«…εν δε ω τα ενδεχόµενα214». Παρατηρούµε, λοιπόν, πως για τον 

Αριστοτέλη επιστήµη είναι η γνώση του γενικού, ενώ το «λογίζεσθαι» έχει 

την ιδιότητα να διερευνά το ειδικό. Η ηθική αρετή έχει έργο την επίτευξη 

της µεσότητας, ενώ η διανοητική την επίτευξη της αλήθειας215.  

 Ξεκινώντας από την «επιστήµη» στεκόµαστε στον περίφηµο ορισµό: 

«Η µεν αρα επιστήµη εστίν έξις αποδεικτική216». Η επιστήµη είναι «έξις 

αποδεικτική», επειδή προϋποθέτει το διότι των πραγµάτων. Η επιστήµη 

είναι γνώση ακριβής που στηρίζεται στα «καθόλου»217, δηλαδή σε γενικές 

αρχές και έννοιες, τις οποίες διαµορφώνει µε την επαγωγή218 και τις 

χρησιµοποιεί παραγωγικώς για τη σύλληψη της αλήθειας και της γνώσης 

του όντος, το οποίο διακρίνεται για τον αιώνιο219 αναγκαστικό220 και 

καθολικό χαρακτήρα του. Η επαγωγή παρέχει στην επιστήµη τις πρώτες 

αρχές, οι οποίες αποτελούν την αφετηρία του συλλογισµού και της 

απόδειξης. Η καθαρή επιστήµη στηρίζεται στη γνώση των επιστηµονικών 

αρχών, από τις οποίες συνάγονται τα συµπεράσµατα των επιµέρους221. 

 Η τέχνη, η οποία υπάγεται, κατά τον Αριστοτέλη, στη σοφία222, είναι 

«έξις µετά λόγου αληθους ποιητικη223», αντίθετα µε την ατεχνία, που είναι 

«µετά λόγου ψευδους ποιητική έξις224». Είναι η διανοητική κατάρτιση και 

κατάσταση της ψυχής του δηµιουργού που εκφράζει δια των µορφών της 

ποιήσεως, της δηµιουργίας, την αλήθεια στο έργο. Η ψυχή και το χέρι του 

καλλιτέχνη αποτελούν τις µορφοποιητικές αρχές επί της ύλης του 

παραγοµένου έργου. Μοιραίως τα έργα της ποίησης και της πράξης, 

ανήκουν στην κατηγορία του ενδεχοµένου, και όχι στη σφαίρα του αιώνιου 

όντος και των αντικειµένων της φύσης που υπάρχουν κατ’ ανάγκη225.  

                                                 
214 1139a 8-9 
215 1139b 19-20 
216 1139b 37 
217 Ζ6 1140b 31 
218 Z3 1139b 28-31 
219 Z3 1139b 22-24 
220 Z6 1140b 31-32 
221 Κούτρας ∆., ό.π.,  σελ. 64 
222 Ζ7, 1141a  9-12 
223 Ζ4, 1140a 10 
224 Ζ4, 1140 a 22 
225 Κούτρας ∆., ό.π., σελ. 64. 
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 Η φρόνηση ως διανοητική αρετή δεσπόζει στην ηθική του 

Αριστοτέλη. Αποτελεί την κατεξοχή αρετή της πρακτικής διάνοιας. Ο 

Αριστοτέλης δίνει νέο περιεχόµενο στην πλατωνική έννοια της φρόνησης. 

Πιο συγκεκριµένα αποδίδει σ’ αυτήν πρακτικό περιεχόµενο. Στον Πλάτωνα 

η φρόνηση έχει εντελώς θεωρητικό περιεχόµενο, όπως η σοφία. Στον 

Αριστοτέλη η φρόνηση αποτελεί την καταστατική αρετή της ηθικής 

συµπεριφοράς του ανθρώπου226. Ο Αριστοτέλης τονίζει ότι προκειµένου να 

συνειδητοποιήσουµε τι είναι η φρόνηση θα πρέπει να δούµε τα 

χαρακτηριστικά που διέπουν τον φρόνιµο άνθρωπο227. Έτσι φρόνιµος είναι 

εκείνος που σκέφτεται ορθά και µάλιστα σκέφτεται και αποφασίζει όχι 

«περί των αδυνάτων άλλως έχειν» ούτε γι’ αυτά η εκτέλεση των οποίων 

αποκλείεται από αυτόν. «…ώστε και όλως αν είη φρόνιµος ο βουλευτικός. 

Βουλεύεται δ’ ουδείς περί των αδυνάτων άλλως έχειν, ουδέ των µη 

ενδεχοµένων αυτω πραξαι228». Η φρόνηση δεν είναι ούτε επιστήµη ούτε 

τέχνη. ∆εν αποµένει, λοιπόν, να είναι έξις, η οποία µε τη συνδροµή της 

βούλευσης έχει την ικανότητα να ανακαλύπτει την αλήθεια στη σφαίρα της 

πράξης σύµφωνα µε τις επιταγές του λόγου για ό,τι είναι αγαθό ή κακό στον 

άνθρωπο: «Λείπεται άρα αυτήν είναι έξιν αληθους µετά λόγου πρακτικήν 

περί τα ανθρώπινα αγαθά και κακά. Της µέν γάρ ποιήσεως έτερον τό τέλος, 

της δε πράξεως ουκ αν είη·  έστιν γάρ αυτή η ευπραξία τέλος229». Και λίγο 

παρακάτω230: «ώστε ανάγκη τήν φρόνησιν έξιν είναι µετά λόγου αληθους 

περί τά ανθρώπινα αγαθά πρακτικήν. Αλλά µην τέχνης µεν έστιν αρετή, 

φρονήσεως δ’ ουκ έστιν». 

 Ο νους είναι η διανοητική αρετή που συλλαµβάνει ενορατικώς τις 

πρώτες αρχές, από τις οποίες εκκινεί ο συλλογισµός και η απόδειξη της 

επιστήµης. Είναι η αρετή, η οποία έχοντας ως αφετηρία την αίσθηση και τα 

καθ’ έκαστα συλλαµβάνει µέσω της επαγωγής τις αρχές και τα καθόλου, 

των οποίων η αλήθεια είναι προφανής, αλλά δεν αποδεικνύεται. Οι πρώτες 

                                                 
226 Κούτρας ∆., ό.π., σελ. 66. 
227 1140a 27-28 
228 1140a 34-37 
229 1140b 5-6 
230 1140b 23-26 
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αρχές αποτελούν τις λογικές αφετηρίες του επιστηµονικού συλλογισµού και 

της αποδείξεως  των επιµέρους231. 

 Η σοφία είναι η «ακριβεστάτη των επιστηµών»232. Είναι νους και 

επιστήµη233, γιατί αφενός συλλαµβάνει ενορατικά την αλήθεια όπως ο νους, 

αφετέρου γνωρίζει την αλήθεια παραγωγικώς, δια της αποδείξεως και του 

συλλογισµού. Αποτελεί γνώση και κατανόηση των πραγµάτων εκείνων, τα 

οποία από τη φύση τους είναι «τιµιώτατα»234. Στον Αριστοτέλη η σοφία 

είναι η κατεξοχή διανοητική αρετή, η οποία έχει αντικείµενα πιο σπουδαία 

από εκείνα της φρόνησης, επιπλέον ως αρετή της καθαρής θεωρίας και του 

θεωρητικού βίου, συντελεί στην ύψιστη ευδαιµονία και µακαριότητα του 

φιλοσόφου235. 

 Στη συνέχεια ο Αριστοτέλης αναζητάει τη σχέση της προαίρεσης και 

της σύνεσης µε τη φρόνηση. Η φρόνηση ελέγχει την προαίρεση236. Επιπλέον 

σύνεση και φρόνηση δεν είναι το ίδιο πράγµα237. Η σύνεση κρίνει γι’ αυτό 

το οποίο ζήτησε και ανακάλυψε την προαίρεση. Η φρόνηση δίνει την 

πρακτική εντολή, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί εκείνο, το οποίο η 

σύνεση θεώρησε καλό: «Η µεν γαρ φρόνησις επιτακτική εστίν, η δε σύνεσις 

κριτική µόνο238». 

 Στο τέλος του έκτου βιβλίου έχουµε ρητά την αναφορά-κριτική του 

Αριστοτέλη προς το Σωκράτη239. «∆ιόπερ τινές φασίν πάσας τάς αρετάς 

φρονήσεις είναι, και Σωκράτης τη µεν ορθως εζήτει τη δ’ ηµάρτανεν· ότι 

µεν γαρ φρονήσεις ωετο είναι πάσας τάς αρετάς ηµάρτανεν ότι δε ουκ άνευ 

φρονήσεως, καλως έλεγεν. Σηµείον δε· και γαρ νυν πάντες, όταν ορίζωνται 

την αρετήν, προστιθέασιν την έξιν, ειπόντες και προς α έστιν, την κατά τον 

ορθόν λόγον· ορθός δ’ ο κατά την φρόνησιν. Εοίκασι δή µαντεύεσθαι πως 

απαντες ότι η τοιαύτη έξις αρετή εστίν η κατά την φρόνησιν. ∆ει δε µικρόν 

µεταβηναι· ου γαρ µόνον η κατά τον ορθόν λόγον, αλλά η µετά του ορθου 

λόγου έξις αρετήν έστιν. Ορθός δε λόγος περί των τοιούτων η φρόνησις 

                                                 
231 Κούτρας ∆., ό.π., σελ. 65 
232 1141a 18-19 
233 1141a 22-23 
234 1141b 2-3 
235 Κούτρας ∆., ό.π.,  σελ. 66. 
236 1142b 35-37. 
237 1143a 7-8 
238 1143a 8-10 
239 1144b 19-36  
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εστίν. Σωκράτης µέν ουν λόγους τάς αρετάς ωετο είναι (επιστήµας γαρ είναι 

πάσας) ηµεις δε µετά λόγου. ∆ηλον ουν εκ των ειρηµένων ότι ουχ οιον τε 

αγαθόν είναι κυρίως άνευ φρονήσεως, ουδέ φρόνιµον άνευ της ηθικής 

αρετης». 

 

 

 

 Για να καταλάβουµε καλύτερα την κριτική του Αριστοτέλη προς τον 

Σωκράτη παραθέτουµε σχηµατικά τα κυριότερα σηµεία ως εξής: 

 

 

Σωκράτης 

Αριστοτέλης 

 &  

Σωκράτης 

Αριστοτέλης 

 

1. πάσας τας 

αρετάς 

φρονήσεις είναι

 

Πάσας τας αρετάς ουκ 

άνευ φρονήσεως 
------ 

 

 

------ 

 

------ 
η µετά του ορθου 

λόγου έξις αρετή έστιν 

2. λόγους τας 

αρετάς ωετο 

είναι. 

Επιστήµας γαρ 

είναι πάσας 

------ ηµεις δε µετά λόγου 

3.       ------ ------ 

ουχ οιον τε αγαθόν 

είναι άνευ φρονήσεως, 

ουδέ φρόνιµον άνευ της 

ηθικης αρετης. 
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Ωστόσο, στο συγκεκριµένο σηµείο παρατηρούµε πως ο Αριστοτέλης 

υιοθετεί µια ενδιάµεση θέση (σε σχέση µε τα πρώτα βιβλία) όσον αφορά την 

κριτική του στον Σωκράτη. Αυτό φαίνεται και από τον τρόπο διατύπωσης 

της άποψής του: «Σωκράτης τη µεν ορθως εζήτει τη δ’ ηµάρτανεν240».  

 Συµφωνεί, λοιπόν, εν µέρει µε τον Σωκράτη, από την άλλη µεριά, 

όµως, θεωρεί ότι ο Σωκράτης «ηµάρτανεν», έκανε λάθος όταν θεωρούσε ότι 

όλες οι αρετές είναι φρονήσεις. Συµφωνεί µε τον Σωκράτη ως προς την  

αναγκαιότητα της φρόνησης: «Οι αρετές δεν µπορούν να υπάρξουν χωρίς 

φρόνηση». Γενικότερα στο έκτο βιβλίο ο Αριστοτέλης, όπως έχουµε δει, 

λέει ότι ο ορθός λόγος είναι η φρόνηση. Με άλλα λόγια ο Αριστοτέλης, ενώ 

στα πρώτα βιβλία είναι περισσότερο αντισωκρατικός και αντιπλατωνιστής,  

στο έκτο βιβλίο επιστρέφει στο σωκρατικό διανοητικισµό.  

 Στο 6ο βιβλίο των Ηθικών Νικοµαχείων έχουµε τρεις διατυπώσεις   

της σωκρατικής αντίληψης περί αρετής και την αναίρεσή τους από τον 

Αριστοτέλη:  

α) αρετή = επιστήµη,  

β) αρετή = λόγοι = θεωρία,  

γ) αρετή = φρόνηση. 

Για τον Αριστοτέλη η αρετή δεν είναι επιστήµη, είναι «µετά λόγου» 

και «µετά φρονήσεως». Στο σηµείο, όµως , αυτό δεν φαίνεται να απέχει 

πολύ από τον Σωκράτη. Εξάλλου στο 1144b 30 ο Αριστοτέλης υποστηρίζει 

ότι : « κανείς δεν µπορεί να είναι αγαθός χωρίς φρόνηση, ούτε φρόνιµος 

χωρίς ηθική αρετή». Φρόνηση, λοιπόν και αρετή στον Αριστοτέλη 

συσχετίζονται µε ισοδύναµη αξία, γεγονός που φέρνει τον Αριστοτέλη πολύ 

κοντά στο Σωκράτη. 

 Στο σηµείο αυτό θα µπορούσαµε να αναρωτηθούµε ποια διατύπωση 

χρησιµοποιούσε ο Σωκράτης. Εξετάζοντας τον πλατωνικό διάλογο Μένων 

διαπιστώνουµε ότι η φρόνηση και ο λόγος χρησιµοποιούνται ως µέσα 

προκειµένου να επιτευχθεί η επιστήµη. Συγκεκριµένα στο 97c διαβάζουµε 

πως η φρόνηση κυβερνάει το ορθως πραττειν. Στο ορθως πραττειν, όµως, 

                                                 
240 1144b 20-21 
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µας οδηγεί και η επιστήµη και η αληθινή γνώµη241. Η αληθινή γνώµη, όµως, 

όταν αιτιολογηθεί µε τη σκέψη, γίνεται επιστήµη: «αι δοξαι αι αληθεις ου 

πολλου αξιαι εισιν, εως αν τις αυτας δηση αιτιας λογισµω. Τουτο δ εστιν ω 

Μενων εταιρε, αναµνησις…επειδαν δε δεθωσιν, πρωτον µεν επιστηµαι 

γιγνονται, επειτα µονιµοι242». Είναι αρκετά δύσκολο, όµως, να 

διαχωρίσουµε σε αυτό τον διάλογο τη φρόνηση από την επιστήµη, όπως 

είναι δύσκολο να βρούµε ποια διατύπωση χρησιµοποιούσε ο ιστορικός 

Σωκράτης, εφόσον οι πληροφορίες που έχουµε προκύπτουν µέσα από τους 

πλατωνικούς διαλόγους. Όπως λέει και στον Μενέξενο: « Πασα τε επιστήµη 

χωριζοµένη δικαιοσύνης και της άλλης αρετής πανουργία, ου σοφία 

φαίνεται243». 

Στα  Αποµνηµονεύµατα του Ξενοφώντα παρατηρούµε τα εξής για τον 

Σωκράτη : « Εφη δε και την δικαιοσύνη και την άλλην πάσαν αρετή σοφίαν 

είναι. Τα τε γαρ δίκαια και παντα οσα αρετη πραττεται καλα τε καγαθα 

είναι. Και ουτ’ αν τους ταυτα ειδοτας άλλο αντι τουτων ουδεν προελεσθαι 

ουτε τους µη επισταµενους δύνασθαι πραττειν, αλλά και αν εγχειρώσιν, 

αµαρτανειν ουτω και τα καλα τε καγαθα τους µεν σοφους πραττειν, τους δε 

µη σοφους ου δυνασθαι, αλλα και εάν εγχειρωσιν αµαρτανειν. Επει ουν τα 

τε δικαια και ταλλα καλα τε καγαθα παντα αρετη πραττεται, δηλον είναι ότι 

και η δικαιοσύνη και η άλλη πασα αρετη σοφια εστι244». 

 Στον Κρατύλο η φρόνηση είναι νόηση κίνησης και ροής (φορας και 

ρου νοησις). Είναι, όµως, δυνατόν να την θεωρήσουµε και σαν ωφέλεια της 

κίνησης (φορας ονησιν). Γενικότερα αναφέρεται στην κίνηση245. Η 

επιστήµη δείχνει την ψυχή που έχει κάποια αξία να ακολουθεί τα πράγµατα 

στην κίνησή τους, χωρίς να µένει πίσω ούτε να τρέχει µπροστά Γι’ αυτό 

βγάζοντας το –ε πρέπει να την ονοµάζουµε «πιστήµη» από το πιστός246. Η 

γνώση σηµαίνει εξέταση γενέσεως ( γονης σκεψην) και παρατήρηση 

                                                 
241 Πλάτωνος  Λάχης-Μένων, εισ.- µτφ.- σχ. Τατάκης, επιµ. εκδ. Ευάγγελος Παπανούτσος, 
Αθήνα: Ι. Ζαχαρόπουλος, χχ, 97c 
242 ό.π., 98α 
243  Πλάτωνος Μενέξενος, εισ.-µτφ.-σχ.  µεταφραστική οµάδα κάκτου, Αθήνα: Κάκτος, 
1993, 247a 
244 Ξενοφώντος   Αποµνηµονεύµατα, µτφ.-σχ. Παπαγεωργίου, Αθήνα: Κάκτος, 1993, βιβλίο 
Γ, κεφάλαιο ΙΧ, παράγραφος 5 
245 Πλάτωνος Ευθύδηµος-Κρατύλος, εισ.-µτφ.-σχ. Λαγιου Η., επιµ. εκδ. Ευάγγελος 
Παπανούτσος,  Αθήνα: Ι. Ζαχαρόπουλος, 1955, 411d 
246 ό.π., 412a 
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(νώµησιν)247. Στο Θεαίτητο παρατηρούµε το εξής : «…φυγή δε οµοιωσις 

θεω κατά το δυνατον οµοιωσις δε δικαιον και οσιον µετα φρονησεως 

γενεσθαι248».   

 

 

10) ΒΙΒΛΙΟ Η΄ 

 

Κεντρικό θέµα του έβδοµου (Η) βιβλίου είναι το φαινόµενο της 

ακρασίας, µε το οποίο, όπως έχει ήδη αναφερθεί ο Αριστοτέλης θέλει να 

αντικρούσει τον Σωκρατικό διανοητικισµό. Ξεκινώντας επισηµαίνει ότι 

υπάρχουν τρία κακά: η κακία, η ακράτεια και η θηριωδία249. Ο εγκρατής 

υποτάσσεται στις επιταγές του λόγου, ενώ ο ακρατής αποµακρύνεται από τη 

λογική. Έτσι ο ακρατής παρασυρµένος από τα πάθη εκτελεί κακές πράξεις, 

ενώ ο εγκρατής, επειδή γνωρίζει τις συνέπειες των ολέθριων επιθυµιών, 

αρνείται να τις ακολουθήσει καθοδηγούµενος από τη λογική: «Και ο αυτός 

εγκρατής και εµµενετικός τω λογισµω και ακρατης και εκστατικός του 

λογισµου. Και ο µεν ακρατής ειδώς ότι φαυλα πράττει δια πάθος, ο δ’ 

εγκρατής ειδώς ότι φαυλαι αι επιθυµίαι ουκ ακολουθει δια τον λόγον250». 

 Κατά τον Αριστοτέλη ο Σωκράτης «συµπεριφερόταν σαν να µην 

υπάρχει η ακράτεια: «Σωκράτης µεν γάρ όλως εµάχετο προς τον λόγον ως 

ουκ ούσης ακρασίας251». Και εν συνεχεία: «…ουθένα γαρ υπολαµβάνοντα 

πράττει παρά το βέλτιστον, αλλά δι’ άγνοιαν252». Όπως µας λέει ο 

Αριστοτέλης πολλοί είναι αυτοί που συντάσσονται µε τη γνώµη του 

Σωκράτη και ισχυρίζονται ότι όταν ο ακρατής ενεργεί υπό το κράτος των 

ηδονών, δεν είχε ασφαλή γνώση των πραγµάτων, αλλά µόνο γνώµη περί 

αυτών. «…και δια τουτο τον ακρατη φασίν ουκ επιστήµην έχοντα 

κρατεισθαι υπό των ηδονων, αλλά δόξαν253». Όσον αφορά τη σχέση του 

                                                 
247 ό.π., 411e 
248 Πλάτωνος Θεαίτητος, εισ.-µτφ.-σχ. Τατάκης Β., Αθήνα: Ι. Ζαχαρόπουλος,1955, 176b 
249 1145a 15-17 
250 1145b 11-15 
251 1145b 29-30 
252 1145b 31-32 
253 1145b 40-41 
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ακόλαστου µε τον ακρατή, ο µεν πρώτος παραδίδεται εκ προθέσεως και 

ύστερα από ελεύθερη εκλογή στα πάθη του και επιπλέον πιστεύει ότι θα 

πρέπει κάποιος να απολαµβάνει την ηδονή της στιγµής, ενώ ο δεύτερος δεν 

ακολουθεί αυτή την άποψη, ωστόσο γίνεται δούλος των παθών του254. Οι 

ακρατείς µεταχειρίζονται λέξεις και φράσεις, όπως οι ηθοποιοί επί της 

σκηνής255. Τώρα όσον αφορά το ερώτηµα αν οι ακρατεύοντες είναι κάτοχοι 

της επιστηµονικής γνώσης ο Αριστοτέλης µας απαντάει πως ο άνθρωπος 

που κυριαρχείται από τα πάθη ή δεν την κατέχει την επιστηµονική γνώση ή 

την κατέχει µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µην µπορεί κάποιος να την 

αποκαλέσει γνώση256. 

 Στο κεφάλαιο 6 του έβδοµου βιβλίου ο Αριστοτέλης κάνει λόγο για 

την απόλυτη και τη σχετική ακράτεια. Χαρακτηριστικά µας επισηµαίνει πως 

οι άνθρωποι εκείνοι που υπερβαίνουν τα υπό του ορθού λόγου τιθέµενα 

όρια δεν είναι απολύτως ακρατείς, αλλά είναι ακρατείς σε σχέση µε κάποιο 

πράγµα, όπως π.χ. το χρήµα, την τιµή: «…τους µεν ουν προς ταυτα παρά 

τον ορθόν λόγον υπερβάλλοντας τον εν αυτοις απλως µεν ου λέγοµεν 

ακρατεις, προστιθέντες δε το χρηµάτων ακρατεις και κέρδους και τιµης και 

θυµου257». Αντιθέτως, ο άνθρωπος εκείνος, ο οποίος χωρίς αποτέλεσµα 

ελεύθερης εκλογής ζητάει την υπερβολή στις απολαύσεις και αποφεύγει µε 

υπερβολή τους πόνους, την πείνα, τη δίψα και γενικότερα ό,τι θίγει τη γεύση 

και την αφή και µάλιστα κάνοντας αυτά παρά την πρόθεσή του, αυτός είναι 

ο απολύτως ακρατής: «ο µη τω προαιρεισθαι των τε ηδέων διώκων τας 

υπερβολάς και των λυπηρων φεύγων, πείνης και δίψης και αλέας και ψύχους 

και πάντων των περί αφήν και γεύσιν, αλλά παρά την προαίρεσιν και την 

διάνοιαν, ακρατής λέγεται ου κατά πρόθεσιν, ότι περί τάδε, καθάπερ οργης, 

αλλ’ απλως µόνον258». Ωστόσο, καθώς λέει ο Αριστοτέλης η ακράτεια είτε 

σχετική είτε απόλυτη αποτελεί κακία259.  

 Κατόπιν ο Αριστοτέλης επισηµαίνει πως από τις επιθυµίες άλλες 

είναι ανθρώπινες και φυσικές, άλλες ζωώδους φύσεως και άλλες είναι 

απότοκες αναπηριών ή νόσων. Παρόλα αυτά υπάρχουν πράγµατα που είναι 
                                                 
254 1146b 20-25 
255 1147a 20 
256 1147b 11-12 
257 1147b 34-38 
258 1148a 6-10 
259 1148a 3-4 
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από τη φύση τους αξιεπιθύµητα, αλλά η υπερβολή τους κατακρίνεται260. 

Έτσι για παράδειγµα δεν θα πρέπει να αγαπάει κάποιος τα παιδιά του 

περισσότερο απ’ όσο πρέπει (όπως π.χ. η Νιόβη) ούτε τους γονείς του (όπως 

π.χ ο Σάτυρος)261. Στο 1148b 5-6 τονίζεται µε έµφαση πως: « η γαρ ακρασία 

ου µόνον φευκτόν, αλλά και των ψεκτων εστίν». Τέλος κλείνοντας στο 6ο 

κεφάλαιο ο Αριστοτέλης κάνει λόγο για φαινόµενα κτηνώδους θηριωδίας 

όπως π.χ µια γυναίκα που άνοιγε τις κοιλιές εγκύων γυναικών και 

καταβρόχθιζε τα βρέφη τους262. 

 Στο έβδοµο κεφάλαιο του Η΄ βιβλίου των Ηθικών Νικοµαχείων 

διαπιστώνουµε πως η ακράτεια ως προς την οργή είναι λιγότερο 

αξιοκατάκριτη σε σχέση µε την ακράτεια ως προς την επιθυµία: «…ότι δε 

και ηττον αισχρά ακρασία η του θυµου η η των επιθυµιων, θεωρήσωµεν263». 

Και αυτό συµβαίνει διότι: «ο µεν γαρ του θυµου ακρατης του λόγου πως 

ητταται, ο δε της επιθυµίας και ου του λόγου264». Αυτός που νικιέται από τις 

ηδονές είναι ακρατής, αυτός, ο οποίος εξουσιάζει τις ηδονές είναι 

εγκρατής265. Ο ακόλαστος είναι χειρότερος από τον ακρατή και αυτό γιατί 

ακόλαστος είναι εκείνος, ο οποίος επιδιώκει την υπερβολή στις ηδονές ή 

γενικότερα επιδιώκει ύστερα από ελεύθερη εκλογή την ηδονή για αυτήν 

κάθε αυτήν και όχι για κάποιον άλλο σκοπό. Ο ακόλαστος είναι ανεπίδεκτος 

θεραπείας γιατί είναι αµετανόητος και ανίατος: «ο µεν τας υπερβολάς 

διώκων των ηδέων ή καθ’ υπερβολάς ή δια προαίρεσιν, δι’ αυτάς και µηδέν 

δι’ έτερον αποβαινον, ακόλαστος ανάγκη γαρ τουτον µη είναι 

µεταµελητικόν, ωστ’ ανίατος266». Η ακράτεια είναι εν µέρει υπερβολική 

επίσπευση, εν µέρει αδυναµία: «Ακρασίας δε το µεν προπέτεια το δ’ 

ασθένεια267». Ο ακόλαστος δεν αισθάνεται µετάνοια και αυτό γιατί επιµένει 

στις εξ ελευθέρας εκλογής αποφάσεις του268. Αντιθέτως, «ο δε ακρατής 

µεταµελητικός πας269». Γενικότερα ο ακόλαστος είναι ανίατος, ενώ ο 

                                                 
260 1148a 25-28 
261 1148a 35-40 
262 1148b 21-23 
263 1149a 27-28 
264 1149b 3-5 
265 1150a 13-16 
266 1150a 21-25 
267 1150b 21-22 
268 1150b 34-36 
269 1150b 36 
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ακρατής θεραπεύσιµος270. Επικεντρώνουµε την προσοχή µας στο εξής 

σηµείο: «Ότι µεν ουν κακία η ακρασία ουκ έστιν, φανερόν, αλλά πη ίσως. 

Το µεν γαρ παρά προαίρεσιν το δε κατά την προαίρεσιν εστιν271». Η 

ακράτεια, λοιπόν, δεν είναι κακία, δεν είναι απότοκος ελευθέρας εκλογής, 

απότοκος ελεύθερης εκλογής είναι η κακία. 

 Στο 1152a 17-25 έχουµε έναν πιο ολοκληρωµένο ορισµό του 

ακρατούς ανθρώπου: «ουδέ δη ως ο ειδώς και θεωρών, αλλ’ ως ο καθεύδων 

ή οινωµένος. Και εκών µεν (τρόπον γαρ τινά ειδώς και ο ποιει και ου 

ένεκα), πονηρός δ’ ου· η γαρ προαίρεσις επιεικής· ωσθ’ ηµιπόνηρος. Και 

ουκ άδικος· ου γαρ επίβουλος· ο µεν γαρ αυτων ουκ εµµενετικός οις αν 

βουλεύσηται, ο δε µελαγχολικός ουδέ βουλευτικός όλως. Και έοικεν δη ο 

ακρατής πόλει η ψηφίζεται µεν άπαντα τα δέοντα και νόµους έχει 

σπουδαίους, χρηται δ’ ουδέν». ∆ιαπιστώνουµε, λοιπόν, δύο παροµοιώσεις 

του ακρατούς. Από τη µια παρουσιάζεται ως µεθυσµένος ή κοιµισµένος που 

ωστόσο ενεργεί εθελούσια και από την άλλη ως πόλη, η οποία λαµβάνει 

ορθές αποφάσεις και έχει σπουδαίους νόµους, αλλά τίποτα από αυτά δεν 

εφαρµόζει. Πέρα, όµως, από το γεγονός ότι ο ακρατής ενεργεί µε τη θέλησή 

του, δεν είναι κακός. Έχει αγαθές προθέσεις, δεν είναι επίβουλος. Ο κακός 

µοιάζει µε µια πόλη, η οποία εφαρµόζει272 τους νόµους της, αλλά οι νόµοι 

της είναι κακοί.  

 Από το δωδέκατο κεφάλαιο του Η΄ βιβλίου των Ηθικών 

Νικοµαχείων ο Αριστοτέλης αρχίζει να κάνει λόγο για την ηδονή. Οι 

απόψεις για την ηδονή διαφέρουν. Για άλλους η ηδονή είναι το αγαθό, για 

άλλους το αγαθό δεν συνδέεται µε την ηδονή, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι 

και αν ακόµα οι ηδονές είναι το αγαθό, πάντως δεν είναι το υπέρτατο 

αγαθό273. Για τον Αριστοτέλη η ηδονή δεν αποτελεί αισθητή γένεσιν, αλλά 

ανεµπόδιστη δραστηριότητα µιας φυσικής κατάστασης274. «∆ιό και ου 

καλως έχει το αισθητην γενεσιν φαναι είναι την ηδονην, αλλά µαλλον 

                                                 
270 1150b 37 
271 1151a 6-8 
272 1152a 28-29 
273 1152b 9-15 
274  Ross W. D., Αριστοτέλης, µτφ. Μητσού Μαριλέζα, Αθήνα: Μ.Ι.Ε.Τ., 1991, σελ. 320 

1. Καµία ηδονή δεν είναι αγαθό = Σπεύσιππος 
2. Μερικές ηδονές είναι αγαθές, οι περισσότερες κακές Πλάτωνος  Φίληβος 
3. ∆εν είναι το υπέρτατο αγαθό  Πλάτωνος  Φίληβος 
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λεκτέον ενεργειαν της κατά φυσιν εξεως, αντί δε του αισθητην 

ανεµπόδιστον275». 

 

 

 

11) ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΝΟΗΤΙΚΙΣΜΟΥ: Α) ΓΟΡΓΙΑΣ, 

Β) ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ, Γ) ΜΕΝΩΝ, ∆) ΙΠΠΙΑΣ ΕΛΑΤΤΩΝ 
 

Ύστερα από τα σηµεία της κριτικής του Αριστοτέλη προς το 

Σωκρατικό διανοητικισµό, έτσι όπως εµφανίζονται στα Ηθικά Μεγάλα, στα 

Ηθικά Ευδήµεια και κυρίως στα Ηθικά Νικοµάχεια θα αναζητήσουµε τις 

πηγές του σωκρατικού διανοητικισµού και συγκεκριµένα τους πλατωνικούς 

διαλόγους, από όπου αντλείται η ηθική φιλοσοφία του Σωκράτη. Οι 

διάλογοι, οι οποίοι αποτέλεσαν κέντρο της έρευνάς µας ήταν ο Γοργίας, ο 

Πρωταγόρας, ο Μένων και ο Ιππίας Ελάττων. Και από τους τέσσερις 

διαλόγους είτε άµεσα είτε έµµεσα συνάγεται το συµπέρασµα πως αν η 

αρετή είναι γνώση τότε µπορεί να διδαχτεί. Για τον Σωκράτη, λοιπόν, η 

αρετή είναι γνώση. Στο Μένωνα όταν ο Σωκράτης λέει ότι η αρετή δεν 

µπορεί να διδαχτεί, στην ουσία διαχωρίζει την «φιλοσοφική αρετή» από την 

ιδιότητα να πετυχαίνει κάποιος στις δηµόσιες και ιδιωτικές υποθέσεις276. Το 

ίδιο ακριβώς παρατηρούµε και στον Πρωταγόρα. Για τον Πρωταγόρα η 

αρετή µπορεί να µαθευτεί ως συνέπεια της γέννησης σε µια κοινωνία που 

έχει µια ορισµένη παράδοση. Η αρετή, όµως, όπως την εννοεί ο Σωκράτης, 

δεν είναι ζήτηµα παραδόσεων, αλλά κατανόησης αρχών. Από αυτή την 

άποψη, αποτελεί οπωσδήποτε γνώση, άρα είναι διδάξιµη277.  

 Γενικότερα µελετώντας τους παραπάνω πλατωνικούς διαλόγους δεν 

θα πρέπει να παρασυρόµαστε από τα σηµεία, όπου ο Σωκράτης λέει ότι η 

αρετή δεν είναι διδακτή (όπως π.χ. στον πλατωνικό διάλογο Μένων), γιατί 

σε κάθε περίπτωση εννοεί ένα κατώτερο είδος αρετής σε αντίθεση µε το 

                                                 
275 1153a 14-17 
276 Taylor, Πλάτων, Αθήνα: Μ.Ι.Ε.Τ., 2000, σελ. 180. 
277 Taylor, ό.π.,  σελ. 291. 
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ανώτερο που είναι η «φιλοσοφική αρετή», η οποία συµπίπτει µε τη γνώση 

του πραγµατικά καλού και γι’ αυτό πρέπει να είναι διδακτή278. 

 Συνολικά θα λέγαµε πως τέσσερα είναι τα σηµεία, τα οποία διέπουν 

τους παραπάνω διαλόγους και ταυτόχρονα αποτελούν απόδειξη του 

σωκρατικού διανοητικισµού: α) Η διάκριση ανάµεσα στη φιλοσοφική αρετή 

και στην επιτυχία στις δηµόσιες υποθέσεις, β) Η ενότητα των αρετών, η 

οποία συναντάται έντονα κυρίως στον Μένωνα και τον Πρωταγόρα, γ) Το 

θέµα της άγνοιας, για την οποία γίνεται λόγος και στο Γοργία και στον 

Πρωταγόρα και στο Μένωνα και στον Ιππία Ελάττωνα, δ) Η ταύτιση της 

φρόνησης µε την επιστήµη-γνώση. Στο Μένωνα από το 87c-88a η φρόνηση 

και η επιστήµη είναι σχεδόν συνώνυµα.  

 Στον πλατωνικό διάλογο Γοργία279 έχουµε τρεις διαλόγους και έναν 

µονόλογο. Αρχικά ο Σωκράτης συζητάει µε το Γοργία για τη σηµασία της 

ρητορικής τέχνης, κατόπιν µε τον Πώλο για την έννοια της δύναµης, της 

αρετής και της ευδαιµονίας. Στο τέλος συζητάει µε τον Καλλικλή, ο οποίος 

προβάλλει το δίκαιο του ισχυροτέρου. Ο Καλλικλής αποτελεί τον 

εκπρόσωπο των ανθρώπων της δράσης. 

  Στον πρώτο διάλογο ο Γοργίας καταλήγει στο ότι ο ρήτορας µπορεί 

να κατέχει την τέχνη της πειθούς, χωρίς να είναι απαραίτητο να κατέχει 

κάποια πρακτική τέχνη ή να είναι πραγµατικός γνώστης των πραγµάτων, για 

τα οποία προσπαθεί να πείσει τους άλλους280. Έτσι ένας ανίδεος µπορεί να 

πείσει ένα ανίδεο ακροατήριο για κάποιο θέµα, πολύ καλύτερα από κάποιον 

που είναι πραγµατικά πληροφορηµένος για το θέµα αυτό. Ωστόσο, προς το 

τέλος της συζήτησης ο Γοργίας αντιστρέφει κάπως το συµπέρασµα και 

τονίζει πως έστω και αν δεν είναι αναγκαίο ο ρήτορας να έχει πραγµατική 

γνώση, ωστόσο πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε γερές ηθικές αρχές281. 

Φυσικά αυτή η επιχειρηµατολογία βρίσκει αντίθετο το Σωκράτη, ο οποίος 

υποστηρίζει ότι ο ρήτορας πρέπει να γνωρίζει  το δίκαιο και το άδικο, ώστε 

να µπορεί να πείθει σχετικά µε αυτά. Όποιος ρήτορας, όµως, γνωρίζει το 

δίκαιο γίνεται και ο ίδιος δίκαιος και αποφεύγει να χρησιµοποιεί τη 

                                                 
278 Taylor, ό.π., σελ. 180 
279 Για τον πλατωνικό Γοργία χρησιµοποιήθηκε η εξής µετάφραση: Πλάτων, Γοργίας ή Περί 
ρητορικής, εισ.-µτφ.-σχ. µεταφραστική οµάδα κάκτου, Αθήνα: Κάκτος, 1993 
280 457a 
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ρητορική µε άδικο τρόπο και για άδικες επιδιώξεις. Ο δίκαιος δεν θα 

θελήσει ποτέ να αδικεί282. 

 Στο 459b ο Σωκράτης µε έµφαση λέει: «…ώστε, λοιπόν, όποιος 

αγνοεί θα είναι πειστικότερος από εκείνον, ο οποίος γνωρίζει ενώπιον όσων 

δεν γνωρίζουν, εφόσον ο ρήτορας είναι πειστικότερος από τον γιατρό». 

Κατά τον Σωκράτη ο ρήτορας θα πρέπει να έχει τη γνώση του δικαίου, γιατί 

όποιος έχει µάθει το δίκαιο είναι δίκαιος και δεν θα θελήσει ποτέ να 

αδικεί283.  

 Στο διάλογό του µε τον Πώλο προκύπτει το εξής συµπέρασµα: 

«Καλύτερα να αδικείς, παρά να αδικείσαι». «ει δ’αναγκαιον ειη αδικειν ή 

αδικεισθαι, ελοίµην αν µαλλον αδικεισθαι ή αδικειν284» βλέπουµε τον 

Σωκράτη να λέει µε έµφαση. Η έννοια αυτή του δικαίου βρίσκει σύµφωνο 

και τον Αριστοτέλη. Για τον Αριστοτέλη η δικαιοσύνη είναι τέλεια αρετή, 

όχι αυτή καθαυτή, αλλά εφόσον σχετίζεται µε τους άλλους285. Με αφορµή 

τις παρατηρήσεις του Πώλου για τη δύναµη, την οποία κατέχουν µέσα στις 

πόλεις οι ρήτορες ή οι τύραννοι ο Σωκράτης εκφράζει τους ηθικούς 

στοχασµούς του: «Το να διαπράττει κάποιος άδικη πράξη είναι για τον ίδιο 

χειρότερο από ό,τι το να την υφίσταται. Ακόµα πιο δυστυχής είναι ο 

άνθρωπος που ενώ αδικεί καταφέρνει να µείνει ατιµώρητος286».  

 Στο διάλογο µε τον Καλλικλή προβάλλεται το δίκαιο του 

ισχυροτέρου. Για τον Καλλικλή οι νόµοι δεν είναι παρά µια κατασκευή των 

πολλών και αδυνάτων, ακριβώς επειδή είναι αδύνατοι. Η υπεροχή ανήκει σε 

όσους διαθέτουν ευφυΐα και τόλµη να υλοποιήσουν τις σκέψεις τους. Κατά 

τον Καλλικλή αυτοί πρέπει να αφήσουν απεριόριστες τις επιθυµίες και τις 

φιλοδοξίες τους287. Ο Σωκράτης αντιτάσσει το ακόρεστο των αχαλίνωτων 

επιθυµιών και θέτει το ζήτηµα της διάκρισης µεταξύ καλού και 

ευχάριστου288. Η ηδονή δεν είναι ο σκοπός289. Το σωκρατικό ιδεώδες του 

πολιτικού άνδρα θεωρεί τον τελευταίο δηµιουργό ήθους και δικαιοσύνης για 

                                                 
282 460c 
283 460b-c 
284 469c 
285 1129b 31-42 
286 372e 
287 483d, 429a 
288 495a 
289 499e, 521e 
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τους πολίτες, που δεν θα διστάσει να εναντιωθεί στις επιθυµίες του πλήθους 

όταν αυτές αποµακρύνονται από τις απόλυτες αξίες290. Ολοκληρώνοντας 

την ανάλυση του Γοργία σηµειώνουµε την εξής φράση του Σωκράτη προς 

τον Καλλικλή: «εγώ γαρ ει τι µη ορθως πράττω κατά τον βίον τον εµαυτου, 

ευ ισθι τουτο ότι ουχ εκων εξαµαρτάνω αλλ’ αµαθια τη εµη291».  

 Στον Ιππία Ελάττωνα292 έχουµε µια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα 

επιχειρηµατολογία του Σωκράτη, µέσω της οποίας προσπαθεί να αποδείξει 

ότι η αρετή είναι γνώση. Ο Σωκράτης προσπαθεί να υπερασπιστεί το εξής 

παράδοξο: «όποιος αµαρτάνει σκόπιµα – εθεληµένα είναι καλύτερος από 

κάποιον που αµαρτάνει χωρίς τη θέλησή του». Γενικότερα ο Σωκράτης 

θέλει να δείξει πως αυτός που διαθέτει περισσότερη γνώση και ικανότητα 

είναι περισσότερο από κάθε άλλον σε θέση να πει την αλήθεια, αλλά και να 

ισχυριστεί ψέµατα. Εποµένως, υποστηρίζει ο Σωκράτης, ο ψευδής και ο 

αληθής όχι µόνο δεν αποτελούν αντίθετα, αλλά ταυτίζονται και, κατά 

συνέπεια ο αληθής δεν είναι καλύτερος από τον ψευδή293. 

 Ο Ιππίας επιµένει στην άποψή του ότι ο Όµηρος έχει παραστήσει τον 

Αχιλλέα ως πιο ειλικρινή απ’ ό,τι τον πανούργο Οδυσσέα και όταν ο 

Σωκράτης τον παραπέµπει σε ορισµένους στίχους της Ιλιάδας όπου, κατά 

την άποψη του Σωκράτη, ο Αχιλλέας ψεύδεται ο σοφιστής παρατηρεί ότι 

αυτό δεν συµβαίνει από πρόθεση του Αχιλλέα και ότι στη συγκεκριµένη 

αυτή περίπτωση ο Αχιλλέας µπορεί να λέει κάτι που δεν αληθεύει, ωστόσο 

αυτό συµβαίνει χωρίς τη θέλησή του και χωρίς δόλο294. Ο Σωκράτης, όµως, 

µε ένα επαγωγικό συλλογισµό λέει ότι όποιος εν γνώσει του ψεύδεται είναι 

καλύτερος από κάποιον άλλο που ψεύδεται άθελά του295. 

 Στο σηµείο αυτό παρουσιάζουµε ανάλογα επιχειρήµατα του 

Σωκράτη, τα οποία περιέχονται στον Ιππία Ελάττωνα: 372d-e: «Γιατί η δική 

µου γνώµη Ιππία είναι εντελώς αντίθετη από ό,τι υποστηρίζεις εσύ. Όσοι 

βλάπτουν τους ανθρώπους και διαπράττουν αδικίες και λένε ψευτιές και 

εξαπατούν και κάνουν σφάλµατα µε τη θέλησή τους, και όχι άθελά τους, 

                                                 
290 515c 
291 488a 
292 Για τον Ιππία Ελάττωνα χρησιµοποιήθηκε η εξής µετάφραση: Πλάτωνος Ιππίας 
Ελάττων, µτφ. Σκουτερόπουλος, Αθήνα : Στιγµή, 1995 
293 367c-d, 369b 
294 370e 
295 371e 
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είναι καλύτεροι από εκείνους που κάνουν τα ίδια πράγµατα χωρίς να το 

θέλουν». 373d: «Ποιος είναι πιο καλός δροµέας; Αυτός που µε τη θέλησή 

του είναι βραδύς ή αυτός που είναι βραδύς παρά τη θέλησή του;» 373e: «Ο 

καλός δροµέας εκτελεί το κακό και άσχηµο έργο µε τη θέλησή του, ενώ ο 

κακός παρά τη θέλησή του». 374a: «Στο πάλεµα ποιος είναι πιο καλός 

παλαιστής; Αυτός που πέφτει εκούσια ή ο άλλος που πέφτει παρά τη θέλησή 

του». 374c: «Ποια φωνή θεωρείς πιο καλή; Αυτή που εκούσια κάνει 

παραφωνίες ή αυτή που φαλτσάρει χωρίς να το θέλει;». 374e: «Ποιο 

πηδάλιο είναι πιο καλό; Αυτό µε το οποίο θα κυβερνήσεις το πλοίο άσχηµα 

παρά τη θέλησή σου ή το άλλο µε το οποίο θα το κυβερνήσεις άσχηµα µε τη 

θέλησή σου;». 375b: «Εποµένως η ψυχή που λαθεύει ακούσια είναι 

χειρότερη από εκείνη που λαθεύει εκούσια». 375d, Ιππίας: «Μα θα ήταν 

φοβερό Σωκράτη να δεχτούµε ότι όσοι εκούσια κάνουν το άδικο είναι 

καλύτεροι από εκείνους που αδικούν χωρίς να το θέλουν». 375e: «Αν, όµως, 

η δικαιοσύνη είναι γνώση; Στην περίπτωση αυτή δεν είναι πιο δίκαιη η ψυχή 

που υπερέχει σε σοφία και πιο άδικη η ψυχή που υστερεί σε γνώση;». 375e: 

«Εποµένως έγινε φανερό ότι η ψυχή που υπερέχει σε ικανότητα και σοφία 

είναι πιο καλή και έχει µεγαλύτερες δυνατότητες και για τα δύο: και για το 

κακό και για το καλό σε κάθε λογής έργο». 

 Όσον αφορά τον Πρωταγόρα296 ο διάλογος διδάσκει ότι όλες οι 

αρετές είναι ένα: γνώση. Στο διάλογο αυτό θα ξεκινήσουµε την έρευνά µας 

από το τέλος: Στο 358a o Σωκράτης λέει: «…Στα κακά κανείς δεν πηγαίνει 

µε τη θέλησή του, ούτε σε όσα νοµίζει πως είναι κακά και ούτε, όπως 

φαίνεται, αυτό υπάρχει στη φύση του ανθρώπου, δηλαδή, να θέλει να 

πηγαίνει σε όσα πιστεύει πως είναι κακά και όχι στα καλά. Και όταν 

αναγκασθεί από δύο κακά να επιλέξει το ένα, κανείς δε θα επιλέξει το 

µεγαλύτερο, αν µπορεί να επιλέξει το µικρότερο». Επιπλέον στο 361a  

διαπιστώνουµε τα εξής: «…Στα αλήθεια είστε άνθρωποι παράξενοι, 

Σωκράτη και Πρωταγόρα. Εσύ, ενώ πρώτα υποστήριζες ότι δεν είναι 

διδακτή η αρετή, τώρα αγωνίζεσαι να αντικρούσεις τον εαυτό σου, 

προσπαθώντας να αποδείξεις ότι όλα τα πράγµατα είναι γνώση, και η 

δικαιοσύνη και η σωφροσύνη και η ανδρεία. Τρόπος µε τον οποίο θα 
                                                 
296 Για τον Πρωταγόρα χρησιµοποιήθηκε η εξής µετάφραση: Πλάτωνος Πρωταγόρας, µτφ. 
Ι.Σ. Χριστοδούλου- Ελένη Πλευρά, Θεσσαλονίκη: Ζήτρος, 1999 
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γινόταν ολοφάνερο πως είναι διδακτή η αρετή. Γιατί, αν η αρετή ήταν κάτι 

άλλο από γνώση, όπως προσπαθούσε ο Πρωταγόρας να υποστηρίξει, δεν θα 

µπορούσε να διδαχθεί…Ο Πρωταγόρας, πάλι, ενώ προϋπέθετε στην αρχή, 

ότι µπορεί η αρετή να διδαχθεί, τώρα, αντίθετα µοιάζει µε άνθρωπο που 

αγωνίζεται να δείξει πως η αρετή είναι σχεδόν τα πάντα, εκτός από 

επιστήµη και έτσι καθόλου δεν θα µπορούσε να διδαχθεί». 

 Συµπερασµατικά αποδεικνύεται ότι ενώ ο Πρωταγόρας άρχισε 

υποστηρίζοντας πως η αρετή µπορεί να µεταδοθεί µε διδασκαλία και ο 

Σωκράτης µε αµφιβολίες για το ίδιο θέµα, στο τέλος έχουν αλλάξει θέσεις. 

Έτσι αν η αρετή είναι γνώση µπορεί να διδαχθεί, διαφορετικά όχι, Ο 

Σωκράτης εκφράζει την επιθυµία να ξανασκεφτούν το θέµα, αφού ορίσουν 

την αρετή καθεαυτή297. 

 Στο διάλογο αυτό διαφαίνεται µε έµµεσο τρόπο η πίστη του 

Σωκράτη στην ενότητα των αρετών. Σε δυο σηµεία298 ρωτάει τον 

Πρωταγόρα αν οι επιµέρους αρετές είναι τµήµατα της αρετής ή διαφορετικά 

ονόµατα για το ίδιο πράγµα. Εστιάζοντας στο σηµείο, όπου ο Πρωταγόρας 

διαχωρίζει την ανδρεία από τις άλλες αρετές περνάµε και στο θέµα της 

άγνοιας. Για τον Σωκράτη ανδρεία σηµαίνει γνώση, δειλία σηµαίνει αµάθεια 

– άγνοια299. Το ίδιο αντιστοίχως ισχύει και για τις άλλες αρετές. Ενδιαφέρον 

αποτελεί το γεγονός ότι για τον Σωκράτη η ακρασία είναι αµάθεια, γιατί 

όπως χαρακτηριστικά λέει: «…Το να µας νικάει η ηδονή είναι η µεγαλύτερη 

αµάθεια300». Γενικότερα σηµειώνουµε ότι στο διάλογο Πρωταγόρας για το 

Σωκράτη η δικαιοσύνη, η οσιότητα, η σοφία, η σωφροσύνη ανήκουν στο 

ίδιο είδος. 

 Όσον αφορά το ποίηµα του Σιµωνίδη που τίθεται στο διάλογο 

Πρωταγόρας301, ενώ ο Πρωταγόρας θεωρεί ότι ο Σιµωνίδης έπεσε σε 

αντίφαση ο Σωκράτης υπερασπίζεται τον ποιητή λέγοντας ότι ενώ για τον 

Πιττακό είναι δύσκολο να είσαι καλός, για τον Σιµωνίδη δύσκολο είναι να 

γίνεις καλός. Για τον Σιµωνίδη, λοιπόν, δύσκολο δεν είναι να είσαι καλός, 

αλλά να γίνεις καλός, πράγµα πάντως δυνατό. Το να είσαι µόνιµα καλός δεν 
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301 334c – 348a 



 59

είναι απλώς δύσκολο, αλλά τελείως ακατόρθωτο για τον άνθρωπο. Μόνο σ’ 

ένα Θεό είναι δυνατό. Ο Σιµωνίδης εµφανίζεται να συνηγορεί για τη 

σωκρατική άποψη ότι αρετή και γνώση ταυτίζονται302. Εννοεί ότι είναι 

δύσκολο να γίνει κανείς καλός και αδύνατο να είναι µόνιµα καλός, εξαιτίας 

των περιορισµών και των ατελειών της ανθρώπινης γνώσης γενικά303. 

 Στο σηµείο αυτό σηµειώνουµε την εξής φράση του Σωκράτη στο 

345e: «Εγώ στ’ αλήθεια, θεωρώ ότι κανείς από τους σοφούς άνδρες δεν 

πιστεύει πως κάποιος άνθρωπος σφάλλει µε τη θέλησή του, ούτε πως, µε τη 

θέλησή του κάνει άσχηµες και κακές πράξεις, αλλά όλοι γνωρίζουν καλά ότι 

εκείνοι που κάνουν τα άσχηµα και τα κακά τα κάνουν χωρίς τη θέλησή 

τους». 

 Συνεχίζοντας την ανάλυση των διαλόγων περνάµε στο Μένωνα.  

Στην ερώτηση τι είναι αρετή ο Μένων304 κάνει λόγο για πλήθος αρετών (του 

άντρα, της γυναίκας, του παιδιού, του δούλου). Ο Σωκράτης του ζητάει να 

δώσει όχι το πλήθος των αρετών, αλλά την ουσία της αρετής305. Αµέσως 

αµέσως διαφαίνεται η πίστη του Σωκράτη στην ενότητα των αρετών. Ο 

πρώτος ορισµός του Μένωνα είναι η ικανότητα να άρχεις306. Για τον 

Σωκράτη αυτή δεν είναι αρετή, αλλά µια επιµέρους αρετή. Χαρακτηριστικά 

στο 74a λέει: «Πάλι, Μένων, τα ίδια πάθαµε. Πολλές φορές ανακαλύψαµε 

αρετές ενώ µια γυρεύαµε…τη µια όµως που είναι µέσα σε όλες τούτες δεν 

µπορούµε να ανακαλύψουµε». Κατόπιν ο Σωκράτης υποδεικνύει στο 

Μένωνα τη µέθοδο του ορισµού307. Σύµφωνα µε τον δεύτερο ορισµό του 

Μένωνα αρετή είναι να επιθυµείς τα όµορφα και να µπορείς να τα 

αποκτήσεις308. 

 Ο Σωκράτης φυσικά δεν αφήνει τον παραπάνω ορισµό χωρίς έλεγχο. 

Αναρωτιέται τι ακριβώς επιθυµούν οι άνθρωποι και καταλήγει ότι 

επιθυµούν µόνο τα αγαθά πράγµατα309. Στο 77e λέει: «Είναι, λοιπόν, 

φανερό ότι δεν επιθυµούν τα κακά όσοι αγνοούν, αλλά εκείνα που 

                                                 
302 345b 
303 Taylor, Πλάτων, ό.π.,  σελ. 302. 
304 Για το Μένωνα χρησιµοποιήθηκε η εξής µετάφραση: Πλάτωνος  Λάχης-Μένων, εισ.-
µτφ.-σχ. Τατάκης Β., επιµ. εκδ. Ευάγγελος Παπανούτσος, Αθήνα: Ι. Ζαχαρόπουλος, χχ 
305 71e – 73c 
306 73d 
307 75b – 76d  
308 77b 
309 77b – 78b 
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φαντάζονται πως είναι αγαθά, αυτά όµως είναι κακά. Ώστε όσοι τα αγνοούν 

και φαντάζονται πως είναι αγαθά, είναι φανερό ότι τα αγαθά επιθυµούν». 

Και λίγο παρακάτω στο 78a παρατηρούµε το εξής: «Κανείς λοιπόν, Μένων, 

δεν θέλει τα κακά, αφού βέβαια δεν θέλει να είναι άθλιος και 

δυστυχισµένος. Να είσαι άθλιος τι άλλο είναι παρά να επιθυµείς τα κακά και 

να τα αποκτήσεις;». Γενικότερα στα σηµεία αυτά διαπιστώνουµε µια βασική 

άποψη της σωκρατικής ηθικής, σύµφωνα µε την οποία µπορεί κάποιος να 

επιθυµεί το κακό µόνο και µόνο γιατί δεν ξέρει ότι είναι κακό. Με άλλα 

λόγια, ο άνθρωπος το µόνο που θέλει είναι το καλό. 

 Τελικά ο Σωκράτης ελέγχοντας το δεύτερο ορισµό καταλήγει πως η 

δύναµη να αποκτάς όσα επιθυµείς, πρέπει να συνοδεύεται από τη 

δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη ωστόσο δεν είναι αρετή, αλλά µέρος της αρετής. 

Έτσι για ακόµα µια φορά δεν δόθηκε ορισµός310. Στη συνέχεια του διαλόγου 

ο Σωκράτης προβάλλει τη θεωρία της ανάµνησης. Η µάθηση, λέει, είναι 

ανάµνηση311. Η θεωρία επαληθεύεται µε την εξέταση ενός δούλου. Αφού µε 

τη θεωρία της ανάµνησης θεµελίωσαν τη γνώση, ξαναγυρίζουν στην αρετή. 

Η έρευνα τους οδηγεί σε αρνητικά αποτελέσµατα. Η αρετή δεν είναι 

«φύσει» στον άνθρωπο, ούτε όµως διδακτή είναι. Ο Θεµιστοκλής, ο 

Αριστείδης, ο Περικλής και όσοι άλλοι είχαν την αρετή να κυβερνούν καλά, 

ούτε «φύσει» ήταν αγαθοί γιατί η αρετή είναι φρόνηση, αλλά ούτε και 

διδάχτηκαν από άλλους, αφού δεν υπάρχουν δάσκαλοι της αρετής. 

Πρόσθετο επιχείρηµα ότι η αρετή δεν είναι διδακτή, αποτελεί το γεγονός ότι 

όλοι αυτοί οι αγαθοί άντρες δεν µπόρεσαν να µεταδώσουν στα παιδιά τους 

τη δικής τους αρετή312. 

 Αλλά τότε τι είναι η αρετή; Είναι µια ορθή δόξα – γνώµη313. Επειδή 

αυτή την ορθή δόξα δεν έρχεται ο καλά οδηγηµένος στοχασµός, ξυπνώντας 

µέσα µας την ανάµνηση, να την κάνει µάθηση, να την δέσει δηλαδή µε την 

αιτία, το λόγο της, και να την κάνει επιστήµη, είναι έτοιµη πάντα να µας 

αφήσει σαν τον δραπέτη δούλο ή σαν τα αγάλµατα του ∆αιδάλου314. Όσο, 

όµως, µένει µέσα µας είναι το ίδιο σωστή µε την επιστήµη και σε όµοια 
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στέρεα αποτελέσµατα οδηγεί. ∆εν είναι, λοιπόν, η αρετή αποτέλεσµα 

επιστήµης, αλλά «ευδοξίας». Τους πολιτικούς, όπως τους χρησµωδούς, τους 

µάντεις, τους ποιητές θα τους πούµε «θειους τε είναι και ενθουσιαζειν, 

επιπνους οντας και κατεχοµενους εκ του Θεού315». Θείο δώρο, λοιπόν, η 

αρετή. Είναι άραγε τελειωτικό αυτό το συµπέρασµα; Όχι. Την καθαρή 

αλήθεια για το πώς έρχεται στον άνθρωπο η αρετή θα τη µάθουµε όταν 

ερευνήσουµε «αυτό καθ’ αυτό τι ποτ’ εστιν αρετή316». Όταν εξετάσουµε, 

δηλαδή την αρετή στην ουσία της. 

 

      

12) Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΣΤΟ ΣΩΚΡΑΤΙΚΟ 

∆ΙΑΝΟΗΤΙΚΙΣΜΟ 

 

Έχοντας παρουσιάσει τα σηµεία των ηθικών έργων του Αριστοτέλη, 

όπου γίνεται λόγος για τον Σωκράτη, καθώς και τις πηγές του σωκρατικού 

διανοητικισµού είµαστε σε θέση να προβούµε σε µια πληρέστερη ανάλυση 

της κριτικής του Αριστοτέλη προς το σωκρατικό ιντελεκτουαλισµό. 

 Κατά τον Σωκράτη η αρετή µόνη της αρκεί για την ευδαιµονία και η 

καλή ζωή είναι η ενάρετη ζωή. Τι είναι, όµως, η αρετή, µας το διδάσκει η 

σοφία, η σωφροσύνη, άρα ο φρόνιµος είναι ευδαίµων. Έτσι ενώνεται η 

αρετή – ευδαιµονία – σοφία και το θεµέλιο της αντίληψης αυτής είναι η 

σωκρατική έννοια της ψυχής, που θεωρείται επαναστατική αντίληψη, επειδή 

στο ηθικό σύστηµα του Σωκράτη η ψυχή γίνεται το υπόστρωµα των ηθικών 

αρετών και ταυτίζεται µε την ηθική προσωπικότητα. Συνοψίζουµε τα 

σωκρατικά παράδοξα: 

1. Η ταύτιση της αρετής µε τη γνώση (όλες οι αρετές είναι 

επιστήµες , όλες οι αρετές είναι φρονήσεις ). 

2. Η ενότητα των αρετών ( αν κάποιος είναι ανδρείος είναι και 

σώφρων και δίκαιος. Υπάρχει κοινή ουσία όλων των αρετών.) 

3. Ταύτιση της κακίας µε την άγνοια. 

4. « Βέλτιον αδικεισθαι παρα αδικειν» 
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Γενικότερα ταύτιση αρετής και γνώσης σηµαίνει ότι αυτός που θα 

γνωρίσει την ουσία του καλού και του κακού θα έχει το ίδιο κριτήριο για 

όλες τις περιπτώσεις. Τα «όπλα» του Αριστοτέλη απέναντι στις σωκρατικές 

θέσεις είναι τα εξής: 

1. Ο διαχωρισµός των αρετών σε ηθικές και διανοητικές. 

2. Ο ρόλος που αποδίδει στη φρόνηση. 

3. Η έννοια της ευθύνης του ανθρώπου όσον αφορά τις πράξεις του. 

4. Το γεγονός ότι οι αρετές είναι «έξεις». 

5. Το επιχείρηµα της ακρασίας. 

6. Η πίστη του ότι στην ευδαιµονία συντελούν και τα εξωτερικά 

αγαθά. 

Εντούτοις πρέπει να διευκρινίσουµε ευθύς εξαρχής ότι η όλη 

αντιπαράθεση του Αριστοτέλη µε τον Σωκράτη έχει ως βάση της τη 

διαφορετική αντίληψη που έχει ο κάθε φιλόσοφος για την ψυχή. Έτσι ο 

Σωκράτης δέχεται µια αµέριστη ψυχή, ενώ ο Αριστοτέλης κάνει λόγο, όπως 

έχουµε ήδη δει, για δύο µέρη της ψυχής.  

 Αλλά ας δούµε την κριτική του Αριστοτέλη λεπτοµερέστερα: Ο 

Αριστοτέλης διαφωνεί µε τον Σωκράτη που θεωρούσε τις αρετές ως λόγους 

και επιστήµες317. Στην γνωσιοθεωρητική αρετή του Σωκράτη απαντά ότι ο 

ευρισκόµενος υπό την επήρρεια των παθών δεν µπορεί να ακούσει λόγο. 

Σχετικά µε την καταξίωση και τη φερεγγυότητα της αρετής δεν αρκεί µόνο 

η θεωρητική γνώση, αλλά απαιτείται και η οικείωση µ’ αυτή δια µέσου της 

άσκησης: «ουδε δη περι αρετης ικανον το ειδεναι, αλλ’ εχειν και χρησθαι 

πειρατεον, η ει πως αλλως αγαθοι γινοµεθα318». Η αρετή δεν θεµελιώνεται 

στη γνώση ούτε στις φυσικές καταβολές. Επιπλέον πρέπει να σηµειώσουµε 

ότι ο γνωστός αριστοτελικός όρος «έξις», δεν αποτελεί γνώση, αλλά 

αποτέλεσµα άσκησης –εθισµό. Τον όρο αυτόν ο Αριστοτέλης τον δανείζεται 

από την ιατρική αναλογία και την γυµναστική: επιδιώκουµε την ευεξία και 

όχι την καχεξία . Η έξη είναι πιο κοντά στη δύναµη. Πράξεις-έξεις-πράξεις 

είναι το σχήµα που χαρακτηρίζει το πραγµατικό νόηµα των έξεων.  

                                                 
317 ΗΝ 1144b 28 
318 ΗΝ 1179a 35 – b4 
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 Ο Αριστοτέλης µε τη διδασκαλία των αρετών ως έξεων έρχεται 

αντιµέτωπος προς την παλαιά διδασκαλία του Σωκράτη και του Πλάτωνα, 

σύµφωνα µε την οποία η αρετή είναι γνώση (επιστήµη), κατά συνέπεια 

διδακτή, όπως πρέσβευαν οι Σοφιστές. Επίσης αντιτίθεται προς την 

αριστοκρατική αντίληψη του πέµπτου π.Χ. αιώνα, η οποία θεωρούσε ότι η 

αρετή οφείλει την προέλευσή της στη φύση. Ο φιλόσοφος αρνείται τη 

χρησιµότητα της θεωρίας και της γνώσης σε θέµατα της πρακτικής 

φιλοσοφίας γενικά και της ηθικής ειδικά. Η ηθική αρετή και συγκεκριµένα 

το ήθος του ανθρώπου δεν πρέπει να στηρίζονται στη γνώση και τη θεωρία, 

αλλά στην πράξη και το ανθρώπινο αγαθό, στο πρακτό αγαθό. Η ηθική 

συµπεριφορά του ανθρώπου νοείται από το φιλόσοφο ως µια µόνιµη 

διάθεση του ανθρώπου που στηρίζεται στην έξη, στη σταθερή στάση της 

ψυχής αυτού απέναντι στα πάθη του και στις εξωτερικές περιστάσεις. Έτσι 

αυτός ενεργεί µόνιµα µε σταθερό το ηθικό φρόνηµα και τη βούληση. Η 

αρετή ως έξη κατά τον Αριστοτέλη βρίσκεται µεταξύ δύναµης και 

ενέργειας. Είναι αποτέλεσµα της ενέργειας, η οποία κατευθύνεται συνεχώς 

προς την υπάρχουσα δύναµη και µε την επανάληψη την τελειοποιεί319. 

 Ο Αριστοτέλης, λοιπόν, δίνει πάντα έµφαση στην πράξη. ∆εν 

απολυτοποιεί την αρετή, όπως ο Σωκράτης ή οι Στωϊκοί. Για τον 

Αριστοτέλη δεν αρκεί να είσαι ενάρετος για να είσαι ευτυχισµένος. ∆εν 

αρκεί να έχεις την ικανότητα, πρέπει να πράξεις και γι’ αυτό η ευδαιµονία 

για τον Αριστοτέλη είναι ενέργεια. Με τον εθισµό το άτοµο προσαρµόζει τις 

επιθυµίες του στις επιταγές του λόγου. 

 Γενικά το επιθυµητικό και το λογιστικό συµβαδίζουν πάντα για τον 

Σωκράτη, όχι όµως για τον Αριστοτέλη. Για τον Αριστοτέλη η συνεργασία 

λογιστικού και επιθυµητικού δεν είναι «a priori», αλλά αποτέλεσµα της 

εµπειρικής διαδικασίας του εθισµού. Το επιθυµητικό δεν ακολουθεί 

αυτόµατα αυτό που το λογιστικό αναγνωρίζει ως καλό, αλλά πειθαρχεί στο 

λογιστικό, πείθεται από αυτό και νουθετείται. Αυτή η λιγότερο απόλυτη 

σχέση του επιθυµητικού µε το λογιστικό θα επιστρέψει στον Αριστοτέλη να 

                                                 
319 Κούτρας ∆.,  Πρακτική φιλοσοφία του Αριστοτέλους, Τόµ. Α΄, Αθήνα: 1979, σελ. 28 
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πάρει µια θέση ενδιάµεση, µεταξύ Σωκράτη και Πλάτωνα στο θέµα της 

ακρασίας320. 

 Στην ηθική του Αριστοτέλη η σύνδεση του νου µε την αίσθηση είναι 

διπλή. Ξεκινώντας από την αίσθηση και εφαρµόζοντας την επαγωγική 

µέθοδο, ο νους φθάνει να κατανοήσει τις καθόλου αλήθειες της ηθικής321.  

 Με το παράδειγµα της ακρασίας ο Αριστοτέλης ανατρέπει το 

σωκρατικό διανοητικισµό («ουδείς εκών κακός» και ότι η αρετή είναι 

γνώση). Ο Σωκρατικός διανοητικισµός ταυτίζει την ψυχή µε το λόγο, ενώ η 

ψυχολογία του Πλάτωνα αναγνωρίζει και το εξωλογικό. Στο σωκρατικό 

µοντέλο δεν υπάρχουν µέρη της ψυχής: όλα είναι γνωστικά. Ο ακρατής 

είναι µια περίπτωση ηθικού τύπου, στον οποίο ο εθισµός δεν έχει πετύχει το 

σκοπό του. Έτσι ενώ αυτός γνωρίζει ποιο είναι το πραγµατικό ορθό 

υποκύπτει στις ισχυρές επιθυµίες του και δεν πράττει το ορθό. Ο 

Αριστοτέλης αναγνωρίζει δύο κύρια είδη ακρασίας: την προπέτεια 

(impetuosity) και την ασθένεια (weakness). Όταν κάνει λόγο για ασθένεια 

και προπέτεια εννοεί χρόνιες καταστάσεις. Για συµπεριφορές που δεν 

συνέβησαν µια ή δυο φορές, αλλά µε κάποια συχνότητα322. 

 Ο Αριστοτέλης επιχειρεί να εξηγήσει την ακρασία µε βάση το 

συσχετισµό του λογικού και επιθυµητικού µέρους της ψυχής: «το µεν 

άλογον…είναι, το δε λόγον έχον…του αλόγου δε το µεν εοικε κοινω και 

φυτικω, λέγω δε το αίτιον του τρέφεσθαι και αύξεσθαι…έοικε δε και η άλλη 

τις φύσις της ψυχης άλογος είναι µετέχουσα µέντοι πη λόγου…φαίνεται δη 

και το άλογον διττόν. Το µεν γαρ φυτικόν ουδαµως κοινωνει λόγου, το δ’ 

επιθυµητικόν και όλως ορεκτικόν µετέχει πως, η κατήκοον εστίν αυτου και 

πειθαρχικόν323». 

 Προχωρώντας, τώρα, σε ένα άλλο σηµείο της κριτικής του 

Αριστοτέλη διαπιστώνουµε τα εξής: Κατά τη σωκρατική θέση βάση της 

κακίας είναι η άγνοια. Ο Αριστοτέλης θέλει να απορρίψει αυτή τη 

δικαιολογία της κακίας και γι’ αυτό εξετάζει κλιµακωτά τις διάφορες 

περιπτώσεις κακών πράξεων από άγνοια324. Ο Αριστοτελικός «νους» θα 

                                                 
320 Σκαλτσάς, Θ., Ο Χρυσούς αιών της αρετής, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 1993, σελ. 61 
321 Σκαλτσάς, Θ., ό.π,. σελ. 138 
322 Richard Kraut, Aristotle’s Ethics στο Stanford Encyclopedia of Philosophy, σελ. 12 
323 ΗΝ 1102a 27 – b 31 
324  Σκαλτσάς Θ., ό.π. σελ. 54 
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παίξει πρωταρχικό ρόλο στο να προτιµήσουµε το καλό και όχι το κακό325. Ο 

Σωκράτης υποστήριζε ότι όταν ένας άνθρωπος εθεληµένα (εκούσια) κάνει 

το καλό, δεν µπορεί εθεληµένα να κάνει το κακό. Η φαυλότητα δεν είναι µια 

κατάσταση στην οποία κάποιος θα µπορούσε εκουσίως να είναι µέσα σ’ 

αυτή. Ο Αριστοτέλης δεν το δέχεται αυτό και υποστηρίζει ότι αν εµείς 

µπορούµε εθεληµένα να είµαστε ενάρετοι, µπορούµε εξίσου εθεληµένα να 

διαλέξουµε να είµαστε φαύλοι326. Σύµφωνα µε τον D. Bostock δεν είναι 

ξεκάθαρο κατά πόσο ο Σωκράτης εννοούσε τη λέξη «εκών» όπως την 

εννοούσε ο Αριστοτέλης. Ο Σωκράτης εννοούσε ότι κανείς δεν διαπράττει 

το λάθος γνωρίζοντας ότι αυτό είναι λάθος. Για τον Αριστοτέλη κάθε πράξη 

είναι εθεληµένη (αν δεν είναι αποτέλεσµα βίας ή άγνοιας) και κάποιος, ο 

οποίος είναι ενάρετος ή φαύλος είναι ενάρετος ή φαύλος επειδή ο ίδιος το 

θέλει327. Επιπλέον κάθε αρετή είναι για τον Αριστοτέλη «έξις προαιρετική» 

γιατί αντλεί το κύρος της από το άτοµο που έχει την ικανότητα να επιλέγει 

και που αναλαµβάνει την ευθύνη των πράξεών του328.  

 Στο σηµείο αυτό επισηµαίνουµε πως σύµφωνα µε τον Gerard J. 

Hughes: Aristotle on Ethics, ο Αριστοτέλης είναι ένας ορθολογιστής, ο 

οποίος αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα των ηθικών αρετών. Ο ορθολογισµός 

του, όµως, δεν έχει καµία σχέση µε µαθηµατικού τύπου ηθική. Κέντρο στην 

ηθική του φιλοσοφία είναι η καθηµερινή εµπειρία των ανθρώπων κατά την 

προσπάθειά τους να ζήσουν µια καλή ζωή329. Η φρόνηση, την οποία 

υποστηρίζει ο Αριστοτέλης θα λέγαµε ότι περιέχει και αληθινή κρίση (true 

judgement) και σωστή επιθυµία (correct desire)330. 

 Ο Αριστοτέλης διαχώρισε τη θέση του από τη σωκρατική θεωρία ότι 

όλες οι αρετές είναι είδη της φρόνησης (practical wisdom). Ωστόσο, 

θεώρησε ότι ο Σωκράτης είχε δίκιο ως προς το ότι η αρετή και η φρόνηση 

είναι αχώριστες331. Ο Σωκράτης εν µέρει είχε δίκαιο και εν µέρει άδικο όταν 

έλεγε ότι όλες οι αρετές είναι είδη της φρόνησης. Είχε άδικο ως προς το ότι 

ταύτιζε την αρετή µε τη φρόνηση, αλλά είχε δίκαιο ως προς το ότι η αρετή 

                                                 
325  Σκαλτσάς Θ., ό.π. σελ. 57 
326 Gerard J. Hughes, Aristotle on Ethics, Routledge Philosophy Guidebooks, σελ. 133 
327 Bostock D., Aristotle’s Ethics, Oxford University Press, σελ. 113 και σελ. 116 
328 Κούτρας ∆.,  ό.π., σελ. 40 
329 Hughes G.J., ό.π., σελ. 221 
330 Hughes G.J., ό.π., σελ. 115 
331 Hardie, Aristotle’s Ethical Theory, London Paperbacks, σελ. 235 
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δεν µπορούσε να υπάρξει χωρίς τη φρόνηση332. Σηµειώνουµε ότι ο Burnet 

λέει ότι όταν λέµε ότι η αρετή είναι «µετά – φρονήσεως» εννοούµε ότι η 

αρετή και η φρόνηση είναι αχώριστες333.  

 Σε γενικές γραµµές θα λέγαµε ότι η φρόνηση (κατά τον Αριστοτέλη) 

είναι η αρετή ενός συγκεκριµένου τµήµατος της λογικής ψυχής και 

ξεχωρίζει από τις άλλες διανοητικές αρετές µε το να είναι συµβουλευτική 

παρά ενορατική και πρακτική παρά θεωρητική334. Οι ηθικές αρετές µας 

βοηθούν να κρίνουµε ορθά σχετικά µε το τι να πράξουµε και γιατί335. 

Γενικότερα η αρετή και η φρόνηση φαίνεται να βρίσκονται σε συνάφεια. Η 

µεν αρετή χρειάζεται τη φρόνηση, ώστε να βρει το µέσο σε κάθε πράξη, η 

δε φρόνηση µε τη σωστή επιλογή των σκοπών συµβάλλει στην επιτέλεση 

του αγαθού: «ουκ έσται προαίρεσις ορθή άνευ φρονήσεως ουδ’ άνευ 

αρετης336». Εποµένως δεν µπορεί να διαχωριστεί η ηθική αρετή από τη 

διάνοια µε απόλυτο τρόπο, όπως εισηγείται ο Σωκράτης. 

 Όσον αφορά την ακρασία ο Αριστοτέλης δέχεται µια άποψη της 

σωκρατικής περιγραφής ότι ο σφάλλων και συγκεκριµένα ο ακρατής 

αποπλανάται από την  ηδονή. Κατά τον Σωκράτη έχουµε το παράδειγµα του 

δούλου που είναι έρµαιο των επιθυµιών. Για τον Αριστοτέλη υπάρχουν δύο 

είδη ακρασίας. Τα περισσότερα από αυτά πραγµατοποιούνται εθεληµένα. Ο 

λόγος για την ηδονή στο τέλος του 7ου βιβλίου είναι µια άµεση συνέχιση της 

ανάλυσης της ακρασίας. Είναι µέρος της απάντησης του Αριστοτέλη στο 

Σωκράτη. Τα διανοητικά λάθη των ακρατών βρίσκουν την αιτία στον τρόπο 

που αυτοί αντιδρούν και αντιλαµβάνονται την ηδονή. Ο Αριστοτέλης 

προσπαθεί να σώσει τα φαινόµενα337. Όταν λέµε φαινόµενα εννοούµε τις 

ποικιλίες, τα είδη της ακρασίας. Υπάρχουν διαφορετικά είδη σφαλµάτων 

καθένα από τα οποία εµπεριέχει ένα διαφορετικό είδος εθεληµένης άγνοιας. 

Ο Σωκράτης δέχεται την έµφυτη γνώση, ενώ ο Αριστοτέλης τη γνώση εν 

δυνάµει και τη γνώσει εν ενεργεία338. Συνήθως ως αιτία της ακρασίας 

                                                 
332 Hardie, ό.π., σελ. 236 
333 Ηardie, ό.π., σελ. 237 
334 Kenny A., The Aristotelian Ethics: A study of the relationship between the Eudemian and 
Nicomachean Ethics of Aristotle. Oxford: Clarendon Press, 1978, σελ. 163 
335 Hughes G.J., ό.π., σελ. 108 
336 ΗΝ 1145a 4-5 
337 Rorty Ο. Amélie, “Akrasia and Pleasure: Nicomachean Ethics, Book 7” στο Essays on 
Aristotle’s Ethics, University of California Press, 1980, σελ. 268-269  
338 Rorty Ο. Amélie, ό.π., σελ. 270 
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θεωρείται η αποτυχία στο να συνδέσει κάποιος τη µείζονα µε την ελάσσονα 

πρόταση. Κάποιοι σχολιαστές θεωρούν ότι ο Αριστοτέλης διαχωρίζει τη 

γνώση της αξίας (knowledge of value) από τη γνώση του γεγονότος 

(knowledge of fact). O Αριστοτέλης, όµως, δεν εννοεί κάτι τέτοιο. Για τον 

Αριστοτέλη η αποτυχία γνώσης στην ελάσσονα υπόθεση οφείλεται στο 

είδος του χαρακτήρα του ανθρώπου339. 

 Ο Αριστοτέλης απορρίπτει τη σωκρατική πρόταση ότι η αρετή είναι 

γνώση, καθώς και την ιδέα του αγαθού, η οποία δεν αντιπροσωπεύει το 

ανθρώπινο αγαθό που αποτελεί αίτηµα της ηθικής. Πιστεύει ότι στην ηθική 

δεν µπορούµε να ξεκινάµε, όπως έκανε ο Πλάτωνας από τη γενική 

παράσταση ενός καθαυτό αγαθού. Αντίθετα, πρέπει να ξεκινάµε από τις 

επιµέρους αξίες, δηλαδή από τις αναγνωρισµένες ανθρώπινες µορφές µε τις 

οποίες εµφανίζεται το αγαθό. Στον Αριστοτέλη τη θέση της ιδέας του 

αγαθού την καταλαµβάνει η «φύσις». Ο Αριστοτέλης συνεχώς τονίζει τη 

φυσική βάση της ηθικότητας, την προσωπική υπευθυνότητα κατά τη λήψη 

αποφάσεων και εκείνο το είδος ηθικής γνώσης που οφείλεται στο ότι 

κάνουµε πράξη το αγαθό στην καθηµερινή ζωή. Μεταθέτει το 

κατευθυντήριο όργανο στην ανθρώπινη ψυχή, η οποία στην ανώτατη 

βαθµίδα της ηθικής συνείδησης, έχει την ικανότητα να προσβλέπει στην ίδια 

τη φύση. Η ηθική φιλοσοφία του Αριστοτέλη καταλήγει στην πρόταση ότι η 

αγαθότητα, η ηθικότητα και η αρετή γεννιούνται από την αλληλεπίδραση 

του πνευµατικού, διανοητικού στοιχείου και του ηθικού στοιχείου340.  

 Ένα άλλο σηµείο της κριτικής του Αριστοτέλη προς το Σωκράτη, 

όπως έχουµε ήδη αναφέρει, είναι η πίστη του ότι στην ευδαιµονία 

συντελούν και τα εξωτερικά αγαθά. Το γεγονός αυτό έχει διχάσει τους 

µελετητές. Σηµειώνουµε δύο θεωρίες σύµφωνα µε τον W. F. R. Hardie: Την 

εγκλειστική (inclusive) και την αποκλειστική (exclusive). Σύµφωνα µε την 

εγκλειστική θεωρία ή αλλιώς πλουραλιστική, η ευδαιµονία περιέχει τα 

πάντα. Για να είσαι ευδαίµων δεν αρκεί να είσαι ενάρετος. Στην 

αποκλειστική θεωρία (exclusive - dominant) δεν έχουµε πολλαπλότητα 

τελικών σκοπών, η θεωρία είναι ο ένας και µοναδικός σκοπός. Ο Hardie 

                                                 
339 Rorty O., Amélie, ό.π., σελ. 273 
340 Düring Ingerman, Ο Αριστοτέλης, παρουσίαση και ερµηνεία της σκέψης του, µτφ.: 
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πίστευε ότι στα Ηθικά Νικοµάχεια έχουµε και τις δύο αντιλήψεις, αλλά ο 

Αριστοτέλης δεν το είχε συνειδητοποιήσει. Πρόσφατα πολλοί ερµηνευτές 

τείνουν να αναγνωρίζουν την πρώτη, όπως ο J. L. Ackrill. Της αντίθετης 

άποψης είναι ο Richard Kraut,  ο οποίος υποστηρίζει ότι για τον Αριστοτέλη 

η αρετή είναι κατεξοχήν θεωρητικός βίος. Το πρώτο βιβλίο των Ηθικών 

Νικοµαχείων συµφωνεί µε την πλουραλιστική ερµηνεία, ενώ το δέκατο µε 

την αποκλειστική – µονιστική θεωρία341. 

 Γενικότερα όσον αφορά τα εξωτερικά αγαθά, ο άνθρωπος είναι 

σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη λογικό και πολιτικοκοινωνικό όν. Οι δύο αυτές 

ιδιότητές του συνδέονται, γιατί το λογικό του αναπτύσσεται από την ανάγκη 

της επικοινωνίας µε τους συνανθρώπους του. Ο άνθρωπος είναι ευδαίµων 

όταν οι δυνατότητές του αυτές από «δυνάµει» γίνονται «ενεργεία», δηλαδή 

πραγµατώνονται µε τη λογική σκέψη, τη γλώσσα και την έλλογη 

πολιτικοκοινωνική πράξη. Η αντίληψη αυτή του Αριστοτέλη για τον 

άνθρωπο και την ευδαιµονία του τον κάνει να απορρίψει τον νοησιαρχικό 

τρόπο µε τον οποίο ο Σωκράτης αντιµετώπιζε το πρόβληµα της ευδαιµονίας 

(π.χ. στο Γοργία) . Ο Σωκράτης υποστήριζε ότι αρκεί κανείς να γνωρίζει το 

αγαθό για να είναι ευδαίµων. Ουσιαστικά αρνιόταν την επίδραση των 

εξωτερικών παραγόντων, των «εκτός» πάνω στην επίτευξη ή µη της 

ευδαιµονίας. Ο Αριστοτέλης, επειδή δέχεται τη σχέση ευδαιµονίας και 

ευτυχίας απορρίπτει την βουλησιοκρατική αντίληψη του Αντισθένη και των 

κυνικών, ότι η ευδαιµονία επιτυγχάνεται αποκλειστικά µε την προσωπική 

αρετή, την άσκηση, τον πόνο. Και ο Σωκράτης και οι Κυνικοί τείνουν προς 

την άποψη ότι η ευδαιµονία είναι άσχετη προς την ευτυχία, αντίληψη που ο 

Αριστοτέλης κατ’ αρχήν απορρίπτει342. 

 Ο Αριστοτέλης παρόλο που συχνά σκέπτεται µε πλατωνικές έννοιες, 

θέτει σε πιο ρεαλιστική βάση από τον Σωκράτη και τους σωκρατικούς το 

πρόβληµα της ευδαιµονίας. Αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη της ηθικής 

συνείδησης και η κατάκτηση της ηθικής τελειότητας πραγµατοποιείται κάτω 

από ορισµένες κοινωνικές και πολιτιστικές συνθήκες343. 

                                                 
341 Gerard J. Hughes, Aristotle on Ethics, ό.π., σελ. 27 – 31 
342 Μπαγιόνα Αυγούστου, Μαθήµατα Ηθικής Φιλοσοφίας του Αριστοτέλη, Ιωάννινα: Μέρος 
Α΄, 1975, σελ. 63. 
343 Μπαγιόνα Αυγούστου, Μαθήµατα Ηθικής Φιλοσοφίας του Αριστοτέλη, ό.π., σελ. 77. 
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 Στα «Ηθικά» του ο Αριστοτέλης υποστήριξε ότι ο θεωρητικός βίος 

(vita contemplativa), δηλαδή ο βίος που είναι αφιερωµένος αποκλειστικά 

στη θεωρητική γνώση, στην έρευνα, είναι ο ανώτατος τρόπος ύπαρξης, ο 

µόνος που καθιστά τον άνθρωπο «κατά το δυνατόν όµοιο µε το Θεό». Ο 

Θεός του δεν είναι παρά νόηση και γνώση. Την κατάκτηση, µάλιστα, της 

γνώσης ο Αριστοτέλης τη θεωρεί εντελώς ανιδιοτελή, δηλαδή ανώφελη από 

την άποψη οποιουδήποτε δυνατού πρακτικού σκοπού. Σκοπός της γνώσης 

γι’ αυτόν δεν είναι παρά η ίδια η γνώση344.   

 Απορρίπτει όχι µόνο τη θεωρία των ιδεών του Πλάτωνα, αλλά και 

την ιδέα ότι προκειµένου να γίνουµε ολοκληρωτικά ενάρετοι πρέπει να 

σπουδάσουµε µαθηµατικά και τις άλλες επιστήµες και γενικότερα να δούµε 

όλους τους κλάδους της γνώσης σαν ένα ενιαίο όλο. Στόχος του είναι να 

κάνει την «Ηθική» ένα αυτόνοµο πεδίο345. 

Ως γνωστόν ένα καινούριο στοιχείο που εισάγει ο Αριστοτέλης σε 

σχέση µε τον Σωκράτη, είναι ο διαχωρισµός των αρετών σε διανοητικές και 

ηθικές. Το έργο και των δύο µερών (λογικό µέρος: διανοητικές αρετές, 

άλογο µέρος: ηθικές αρετές) ο Αριστοτέλης µε έµφαση λέει ότι είναι η 

αλήθεια346. Η αλήθεια των ηθικών αρετών στοχεύει στη σωστή πράξη ή 

αλλιώς σε µία πράξη που βρίσκεται σε συµφωνία µε την επιθυµία. Το 

κίνητρο της πράξης το ονοµάζει προαίρεση. Επιπλέον λέει ότι η προαίρεση 

είναι ορεκτικός νους και διανοητική όρεξη347. Επειδή η προαίρεση µας ωθεί 

προς την πράξη και επειδή η αρχή της προαίρεσης είναι ένας συνδυασµός 

επιθυµίας και λόγου, η ευπραξία απαιτεί και τα δύο είδη αρετής, και την 

ηθική και την διανοητική. Με άλλα λόγια οι σωστές πράξεις απαιτούν µια 

συµφωνία λόγου και επιθυµίας348. 

 Επιστρέφοντας, τώρα, στο θέµα της ακρασίας οι σχολιαστές γενικώς 

συµφωνούν ότι υπάρχουν τέσσερα επιχειρήµατα, τα τρία πρώτα είναι 

«διαλεκτικά» ή «λογικά» και το τέταρτο είναι «φυσικό». Το πρώτο 

επιχείρηµα έχει να κάνει µε τα δύο είδη γνώσης που εισάγει ο Αριστοτέλης, 

                                                 
344 Vegetti Μ., Ιστορία της  αρχαίας φιλοσοφίας,  µτφ. ∆ηµητρακόπουλος Γ., Αθήνα: (εκδ) 
Τραυλός, 2003, σελ.210  
345 Richard Kraut, Aristotle’s Ethics στο Stanford Encyclopedia of Philosophy, σελ. 5. 
346 ΗΝ 1139b 14-16 
347 ΗΝ 1139a 36 – 1136b 6  
348 Smith, W. Thomas, Revaluing Ethics, Aristotle’s Dialectical Pedagogy, State University 
of New York Press, σελ. 158 
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τη γνώση εν δυνάµει και τη γνώση εν ενεργεία. Στο δεύτερο επιχείρηµα 

αναπτύσσει τη θεωρία του πρακτικού συλλογισµού. Έτσι είναι δυνατόν 

κάποιος να δράσει εναντίον τόσο της καθολικής όσο και της ειδικής 

πρότασης. Στο τρίτο επιχείρηµα ο Αριστοτέλης λέει ότι κάποιος µπορεί να 

έχει και να µην έχει γνώση παρουσιάζοντας την κατάσταση, στην οποία 

βρίσκονται οι κοιµισµένοι ή οι µεθυσµένοι. Ο Αριστοτέλης εξηγεί ότι οι 

άνθρωποι κάτω από την επήρρεια του πάθους βρίσκονται στην ίδια 

κατάσταση µε τους κοιµισµένους ή τους µεθυσµένους. Το τέταρτο 

επιχείρηµα το αντλεί από την άποψη της φυσικής φιλοσοφίας. Το 

επιχείρηµα αρχίζει µε την ανάπτυξη του πρακτικού συλλογισµού και 

τελειώνει µε µια αναφορά στην φυσιολογική κατάσταση, πώς δηλαδή, ο 

ακρατής άνθρωπος επανέρχεται στη φυσιολογική κατάσταση και έχει 

γνώση349. 

 Εκείνο που προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον την «Ηθική φιλοσοφία» 

του Αριστοτέλη είναι ο τρόπος που παρουσιάζει την ψυχή. Η αρχική 

διαίρεση σε λογικό και άλογο µέρος καταλήγει σε τετραµερή διάκριση. Το 

επιθυµητικό έχει σχέση µε τις ηθικές αρετές και κοινωνεί µε το λογικό 

µέρος της ψυχής µέσω της διανοητικής αρετής της φρόνησης. Για τον 

Σωκράτη τα πράγµατα δεν είναι τόσο σύνθετα. Ο Σωκράτης δεν κάνει 

συστηµατική περιγραφή της ψυχής. Υποστήριζε τη ριζική µεταστροφή του 

ανθρώπου, η οποία δεν τον φωτίζει µόνο διανοητικώς, αλλά τον 

αποκαθαίρει βουλητικώς και συναισθηµατικώς. Μέσω της σωκρατικής 

γνώσης επιτελείται η εσωτερική κάθαρση όλων των ψυχικών εσωτερικών 

δυνάµεων. Ο άνθρωπος, ο οποίος θα κατανοήσει τη ριζική άγνοιά του, 

µπορεί να θεωρηθεί ενάρετος. Ύστερα από αυτή την τοποθέτηση ο 

άνθρωπος καθίσταται φιλόσοφος και µπορεί να προχωρήσει στη διερεύνηση 

της αληθινής ουσίας των όντων. ∆εν ξεκινάει από τα ένδοξα, όπως ο 

Αριστοτέλης, αλλά µέσω της διαλεκτικής εξετάζει τι είναι η δικαιοσύνη, τι 

είναι η ανδρεία, η σωφροσύνη κ.λ.π. Αναζητάει την ουσία των αρετών. ∆εν 

στοχεύει σε απλούς ορισµούς, αλλά στην οικειοποίηση της ουσίας της 

αρετής. Συνεπώς η σωκρατική ηθική γνώση πρέπει να νοηθεί ως εσωτερική 

οικειοποίηση και πληρέστατη αφοµοίωση εκ µέρους της ψυχής των ηθικών 
                                                 
349 Tessitore Aristide, Reading Aristotle’s Ethics – Virtue, Rhetoric and Political 
Philosophy, State University of New York Press, σελ. 54-57 
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αξιών350. Αντιθέτως, η Αριστοτελική Ηθική απαιτεί ενότητα ηθικών και 

διανοητικών αρετών, γιατί ο ύψιστος σκοπός, η ευδαιµονία, δεν είναι τίποτε 

άλλο παρά ενέργεια σύµφωνη προς την αρετή. Έτσι αν θέλουµε να 

γνωρίσουµε τι είναι ευδαιµονία, πρέπει να εξετάσουµε το χαρακτήρα όχι 

µόνο των ηθικών, αλλά και των διανοητικών αρετών, και να αναζητήσουµε 

ποια αρετή είναι η καλύτερη απ’ όλες τις αρετές και των δύο οµάδων351. 

 Εξετάζοντας, τώρα, το θέµα της ελεύθερης βούλησης, ο 

Αριστοτέλης υποστήριξε στο 3ο βιβλίο των Ηθικών Νικοµαχείων ότι 

υπάρχουν πράξεις που εξαρτώνται από εµάς και µάλιστα αυτές τις οποίες 

επιλέγουµε η αποφασίζουµε να κάνουµε και αυτές, οι οποίες ήταν στο χέρι 

µας να τις αποφύγουµε. Το πρόβληµα της ελεύθερης βούλησης έχει να κάνει 

µε αντιπαραθέσεις, οι οποίες δείχνουν ότι τίποτα δεν εξαρτάται από εµάς. 

Αν αυτές οι αντιπαραθέσεις (επιχειρήµατα) είναι σωστές τότε καταλήγουµε 

στο ότι κανείς δεν είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του και ευρύτερα ότι 

κανείς δεν αξίζει έπαινο ή κατηγορία. Η πρώτη αντιπαράθεση, η οποία 

δείχνει ότι τίποτα δεν εξαρτάται από εµάς µπορεί να ονοµαστεί «καθαρώς 

λογικό» επιχείρηµα. Ξεκινάει από την εξής ταυτολογία: Ό,τι είναι να γίνει 

θα γίνει. Από αυτό συνάγουµε ότι δεν µπορούµε να εµποδίσουµε αυτό που 

θα γίνει. Ο Αριστοτέλης διαφωνεί µ’ αυτό, αλλά η διαφωνία του 

εµπεριέχεται αλλού (στο Περί ερµηνείας). Το δεύτερο αποτελεί µια 

θεολογική αντιπαράθεση, η οποία ξεκινάει από την υπόθεση ότι ο Θεός 

είναι παντογνώστης και κατά συνέπεια γνωρίζει ο,τιδήποτε πρόκειται να 

συµβεί. Αυτή η αντίληψη συµπεριλαµβάνει µια αντίληψη για το Θεό, την 

οποία ο Αριστοτέλης δεν υποστηρίζει και η οποία αρµόζει περισσότερο στο 

Χριστιανισµό. Μια τρίτη αντιπαράθεση στηρίζεται σε έναν φυσικό ή 

αιτιολογικό προκαθορισµό. Οι νόµοι της φύσης περιλαµβάνουν 

αιτιολογικούς νόµους, σύµφωνα µε τους οποίους το σύµπαν προκαθορίζει 

τη µελλοντική του κατάσταση. Κατά κάποιον τρόπο, λοιπόν, το µέλλον 

είναι προβλέψιµο, από έναν που γνωρίζει όλους τους νόµους της φύσης. Το 

επιχείρηµα αυτό είναι οικείο στον Αριστοτέλη, το γνωρίζει απ’ τον 

∆ηµόκριτο και πάλι διαφωνεί µ’ αυτό. ∆εν πιστεύει ότι υπάρχουν τέτοιου 

                                                 
350 Γεωργούλης, Κ. ∆., Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας, Αθήνα: Παπαδήµα, 
2000, σελ. 147-148. 
351 Ross, W.D., Αριστοτέλης, µτφ.: Μήτσου Μαριλίζα, Αθήνα: Μ.Ι.Ε.Τ., 2001, σελ. 306. 
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είδους αιτιολογικοί νόµοι. Γενικότερα καµία από αυτές τις αντιπαραθέσεις 

δεν συζητήθηκε άµεσα στα ηθικά έργα του Αριστοτέλη. Η άποψη που ο 

Αριστοτέλης στοχεύει να πολεµήσει στο Τρίτο βιβλίο των Ηθικών 

Νικοµαχείων είναι κατ’ ουσίαν η άποψη του Σωκράτη ότι κανείς δεν κάνει 

κακό εθελοντικά. ∆ιαιρούµε αυτό που έχει να πει ο Αριστοτέλης σε δύο 

κύριους ισχυρισµούς: α) Οι πράξεις είναι εθελούσιες (εκτός αν είναι κάτω 

από πίεση ή άγνοια) και β) Ο χαρακτήρας είναι εθελοντικός352. 

 Στο θέµα της υπευθυνότητας ο Τ. Η. Irwin υποστηρίζει ότι ο 

Αριστοτέλης έχει µια «απλή» θεωρία θέλησης, η οποία είναι ανεξάρτητη 

από τη σκέψη, αλλά επίσης έχει µια «περισσότερο πολύπλοκη» θεωρία της 

υπευθυνότητας, η οποία έχει να κάνει µε τη σκέψη ως εξής: Ο Α είναι 

υπεύθυνος για να κάνει το Χ µόνο και µόνο αν ο Α είναι ικανός να 

αποφασίσει αποτελεσµατικά σχετικά µε το Χ, και δεύτερον: Ο Α πράττει το 

Χ θεληµατικώς. Οι εµφανείς αντιδράσεις σ’ αυτή τη θέση του Irwin είναι 

ότι ο Αριστοτέλης δεν φαίνεται πουθενά να έχει µια ξέχωρη αντίληψη για 

την υπευθυνότητα, χωρισµένη από την θεληµατικότητα. Ο Irwin κάνει λόγο 

για «πολύπλοκη» θεωρία του Αριστοτέλη βασισµένος στο ότι δεν 

κατηγορούµε τα παιδιά και τα ζώα γι’ αυτό που κάνουν. Ο D. Bostock 

αρνείται να προσδώσει τον όρο του Irwin «πολύπλοκη θεωρία» στον 

Αριστοτέλη353.  

 Ένα άλλο σηµείο της κριτικής του Αριστοτέλη προς το Σωκράτη το 

αντλούµε κυρίως από τα Ηθικά Ευδήµεια (Βιβλίο Θ, 1246b) όπου 

υποστηρίζει ότι την επιστήµη µπορεί κάποιος να την µεταχειρίζεται κατά 

τρόπο ακριβή και κατά τρόπο πεπλανηµένο. Ξέροντας, για παράδειγµα, 

κανείς να γράφει σωστά, µπορεί θεληµατικά να γράφει και άσχηµα. Αν όλες 

οι αρετές ήταν επιστήµες θα ήταν δυνατόν και τη δικαιοσύνη κάποιος να τη 

χρησιµοποιεί ως αδικία. Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι στον Ιππία 

Ελάττωνα ο Σωκράτης χρησιµοποιεί ακριβώς το ίδιο επιχείρηµα, αλλά 

προκειµένου να στηρίξει τη δική του θεωρία, ότι, δηλαδή, η αρετή είναι 

γνώση. Συγκεκριµένα ο Σωκράτης στον Ιππία Ελάττων τονίζει ότι αυτός που 

διαθέτει γνώση είναι περισσότερο από κάθε άλλον σε θέση να πει την 
                                                 
352 Bostock D., Aristotle’s Ethics, .ό.π., σελ. 112-113. 
353 Bostock D., Aristotle’s Ethics, ό.π., σελ. 105 καθώς και Irwin, T.H. “Reason and 
Responsibility” στο Essayς on Aristotle’s Ethics, University of California Press, 1980, σελ.  
118-144 



 73

αλήθεια, αλλά και να ισχυριστεί ψέµατα. Καταλήγουµε (σύµφωνα πάντα µε 

τον Αριστοτέλη) πως αν κάθε αρετή ήταν κλάδος της γνώσης, τότε θα 

ήµασταν σε θέση να κάνουµε και κακή χρήση της αρετής. Η φρόνηση, 

λοιπόν, µε τη σειρά της δεν είναι επιστήµη, αλλά ένα άλλο είδος γνώσης354. 

 Παρόλα αυτά στα Ηθικά Νικοµάχεια 1119a 33 ο Αριστοτέλης λέει: 

«ουδείς γαρ επιθυµει ακόλαστος είναι». Ο Αριστοτέλης στο σηµείο αυτό 

δέχεται τη θέση του Σωκράτη ότι κανείς δεν πράττει το κακό 

αναγνωρίζοντάς το ως τέτοιο. Γενικότερα ένα πρόβληµα που θα µπορούσε 

να τεθεί στην Ηθική φιλοσοφία του Αριστοτέλη είναι το εξής: Πως 

µπορούµε να κάνουµε τη σωστή εκλογή των έξεων που θα αναπτύξουµε; 

Πως µπορούµε να θεωρηθούµε υπεύθυνοι για την ηθική µας κρίση, πριν 

ακόµα αναπτύξουµε τις έξεις που θα µας δώσουν τη δυνατότητα να 

αναγνωρίσουµε και να επιδιώξουµε το καλό; Βασικά ο Αριστοτέλης δίνει 

απάντηση µέσω του «νου» και της «επαγωγής», καθώς και µε την πίστη του 

στη συνεχή διόρθωση και αυτοκριτική του ανθρώπου. Η γενική κατεύθυνση 

που θα πάρει η λύση του προβλήµατος αυτού θα πρέπει να είναι σωκρατική. 

Θα πρέπει να βασιστεί σε µια έµφυτη, αλλά εντελώς ακαλλιέργητη τάση 

προς αυτό που αναγνωρίζουµε ως καλό355.  

 Γενικότερα τα παραπάνω µας οδηγούν στο 3ο βιβλίο των Ηθικών 

Νικοµαχείων, όπου ο Αριστοτέλης επισηµαίνει ότι ο άνθρωπος είναι 

εφοδιασµένος µε κάποια δύναµη ενοράσεως, η οποία τον κάνει να εκλέγει 

το αγαθό σύµφωνα προς την αλήθεια: «…αλλα φυναι δει ωσπερ οψιν 

εχοντα η κρινει καλως και το κατ’ αληθειαν αγαθον αιρήσεται356…». Με 

άλλα λόγια, ο Αριστοτέλης αντιτίθεται στην άποψη ότι ο ηθικός χαρακτήρας 

και οι ηθικές αξίες είναι έµφυτες357.  

 Περνάµε, τώρα, σε ένα άλλο θέµα, το θέµα της ενότητας των 

αρετών. Για τον Σωκράτη αν είσαι ανδρείος είσαι και δίκαιος είσαι και 

σώφρων. Στο θέµα αυτό ο Αριστοτέλης φαίνεται να συµφωνεί µε τους 

                                                 
354 Kenny, A., The Aristotelian Ethics: A Study of Relationship between the Eudemia and 
Nicomachean Ethics of Aristotle, Oxford: Clarendon Press, 1978, σελ. 184-187   
355 Σκαλτσάς Θ., Η φύση του φρόνιµου στο « Αριστοτέλης: Οντολογία, Γνωσιοθεωρία, 
Ηθική, Πολιτική Φιλοσοφία», Αφιέρωµα στον J. Anton, Αθήνα: Πιτσιλός, Γ., 1996, σελ. 
205 
356 ΗΝ 1114b 7-13 
357 Broadie Sarah, Ethics with Aristotle, New York: Oxford University Press, 1991, σελ. 
164-165 
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σοφιστές. Έτσι, δείχνει φανερά την προτίµησή του στη µέθοδο του Γοργία 

που απαριθµεί και όχι στο σωκρατικό αίτηµα για έναν γενικό ορισµό της 

αρετής, πράγµα το οποίο αποκαλεί αυταπάτη358. Επιπλέον στο πρώτο βιβλίο 

των Ηθικών Νικοµαχείων, που περιέχει µία από τις πιο εµπεριστατωµένες  

και αποτελεσµατικές κριτικές του της πλατωνικής θεωρίας των Ιδεών, 

συναντούµε µια υπεράσπιση της σχετικότητας και πολλαπλότητας των 

αγαθών, που σχεδόν θα µπορούσε να έχει γραφτεί από τον Πρωταγόρα359. 

Οι συνήθεις αρετές που πραγµατεύεται ο Σωκράτης είναι η ανδρεία, η 

σωφροσύνη, η φρόνηση, η δικαιοσύνη, η οσιότητα, η σοφία. Ο Πλάτωνας 

κάνει λόγο για τέσσερις αρετές: την σωφροσύνη, την ανδρεία, τη σοφία, και 

όλες αυτές δηµιουργώντας ένα αρµονικό σύνολο µας δίνουν την ύψιστη 

αρετή, τη δικαιοσύνη. Αντιθέτως, ο Αριστοτέλης ως πιο συστηµατικός µας 

έχει δώσει τον εξής πίνακα των δώδεκα αρετών: 

 

 

 

Έλλειψη   Μεσότητα   Υπερβολή 

∆ειλία    Ανδρεία   Θράσος 

Αναισθησία   Σωφροσύνη   Ακολασία 

Ανελευθερία   Ελευθεριότης   Ασωτεία 

Μικροπρέπεια   Μεγαλοπρέπεια  Απειροκαλία 

Μικροψυχία   Μεγαλοψυχία   Χαυνότης 

Αφιλοτιµία   (Ανώνυµο)   Φιλοτιµία 

Αοργησία   Πραότητα   Οργιλότης 

Ειρωνεία   Αλήθεια   Αλαζονεία 

Αγροικία   Ευτραπελία   Βωµολοχία 

∆υσκολία   Φιλία    Κολακεία 

Κατάπληξη    Αιδώς    Αναισχυντία 

Επιχαιρεκακία   Νέµεσις    φθόνος 

 

Φυσικά όλες οι παραπάνω αρετές είναι ηθικές αρετές, οι οποίες 

έχουν διαφορετικό ρόλο από τις πέντε διανοητικές αρετές: την επιστήµη, 
                                                 
358 Αριστοτέλους Πολιτικά ,1260a 25 
359 Guthrie, Οι Σοφιστές, ό.π.,  σελ. 78-79 



 75

την τέχνη, την φρόνηση, τη σοφία, το νου360. Και τα δύο είδη αρετών 

ξεχωρίζουν και αναγνωρίζουν πράγµατα και τα δύο αποφασίζουν και 

οδηγούν τις επιθυµίες µας και τις πράξεις µας. Και αυτός είναι ο λόγος που 

πολλοί αρχαίοι διανοητές αντιµετώπισαν τη διανοητική δραστηριότητα και 

την αισθησιακή αντίληψη σαν ένα όλο. Γενικότερα ο Αριστοτέλης 

συµφωνεί µε τον Πλάτωνα που δίνει στη διανοητική ψυχή πνευµατική υφή, 

ωστόσο τοποθετεί τις αισθησιακές δυνάµεις ως µέρος – όργανο του 

σώµατος. Ο Αριστοτέλης υποστηρίζει ότι η ψυχή δεν περιέχει µε έµφυτο 

τρόπο τίποτα, παρά µονάχα την ικανότητα της σκέψης, τη δυνατότητα των 

πλατωνικών ιδεών361. 

Πέρα, όµως, από τα παραπάνω ο Αριστοτέλης εισάγει καινούριες 

έννοιες, για τις οποίες δεν κάνει λόγο ο Σωκράτης και οι οποίες έχουν ως 

στόχο να εναρµονίσουν τις επιθυµίες µε το λόγο. Πρόκειται για τη βούληση 

και την προαίρεση. Η βούληση, όπως έχουµε ήδη αναφέρει σχετίζεται µε 

τον σκοπό, ενώ η προαίρεση µε τα µέσα πραγµατοποίησης του σκοπού. Το 

καινούριο που εισάγει ο Αριστοτέλης είναι ότι οι προτάσεις της ηθικής 

µπορούν να πάρουν τη µορφή ενός πρακτικού συλλογισµού και έτσι να 

οδηγηθούµε στην ορθή πράξη µέσα από ένα φιλτράρισµα της ορθής 

βούλησης, των σωστών µέσων και της σωστής δράσης. «Προ-αίρεση» 

σηµαίνει ότι προτιµώ κάτι πριν από κάτι άλλο362. 

Επιπλέον ο Αριστοτέλης χρησιµοποιεί την πλατωνική έννοια του 

«έργου» ή της λειτουργίας του ανθρώπου, προκειµένου να βρει τι είναι η 

ευδαιµονία. Με άλλα λόγια εξετάζει ποιο έργο µπορεί να επιτελέσει µόνο ο 

άνθρωπος. Καταλήγει ότι έργο του ανθρώπου είναι η χρήση του λογικού. Το 

ανώτατο είδος της ψυχής είναι το λογικό. ∆ιαπιστώνουµε, λοιπόν, ότι ενώ 

στους προαναφερθέντες πλατωνικούς διαλόγους  (Γοργίας , Πρωταγόρας , 

Ιππίας Ελάττων, Μένων) ο Σωκράτης αναζητάει την καθαυτή ουσία της 

αρετής, ο Αριστοτέλης µε τη σειρά του αναζητάει την καθαυτή λειτουργία 

του ανθρώπου, πάνω στην οποία θα στηρίξει τόσο την έννοια της αρετής 

όσο και της ευδαιµονίας. Έτσι η ζωή αυτής της λειτουργίας είναι η 

ευδαιµονία, επιπλέον η λειτουργία αυτή πρέπει να είναι ενέργεια και όχι 
                                                 
360 Για τον πίνακα των αρετών, βλ. Γεωργούλης Κ.∆., Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής 
Φιλοσοφίας, ό.π., σελ. 311 
361 Bretano F., The psychology of Aristotle, University of California Press, σελ. 74-76 
362 Hutchinson D.S., The virtues of Aristotle, Routledge &Kegan Paul, σσ. 88-97. 
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απλώς δύναµη, να είναι σύµφωνη µε την τελειότερη αρετή και να 

εκδηλώνεται όχι µόνο για σύντοµες χρονικές περιόδους, αλλά για ολόκληρη 

τη ζωή363. 

Καθόλη, όµως, την πορεία της εργασίας µας δεν αναφέραµε ότι ο 

Αριστοτέλης είχε στη διάθεσή του  τα συγγράµµατα του Πλάτωνα, του 

Ξενοφώντα, του Αντισθένη, του Αισχίνη και άλλων σωκρατικών, καθώς και 

τα λεγόµενα άγραφα δόγµατα του Πλάτωνα. Πάνω από όλα είχε τους 

πρώιµους πλατωνικούς διαλόγους και την προσωπική διδασκαλία του ίδιου 

του Πλάτωνα.364Ωστόσο , ξεχώριζε τις σωκρατικές από τις πλατωνικές 

θέσεις. Συγκεκριµένα από το χωρίο των Ηθικών Μεγάλων στο 1182a 11-

27365 συνειδητοποιούµε ότι ο Αριστοτέλης αποδίδει κατηγορηµατικά στο 

Σωκράτη και όχι στον Πλάτωνα, τη νοησιαρχική αντίληψη για τα κίνητρα 

και τη φύση της ηθικής αρετής, η οποία ανάγει την ανδρεία και καθεµιά από 

τις άλλες αρετές σε µορφές γνώσης, αγνοώντας έτσι το ρόλο του πάθους και 

του ήθους στον καθορισµό της συµπεριφοράς. Ο Αριστοτέλης αντιτίθεται 

στην ταύτιση της αρετής µε την γνώση, η οποία, κατά τη γνώµη του , κάνει 

το Σωκράτη να παραβλέψει τη διαφορά τού να αυξήσει κανείς την ηθική 

του γνώση και τού να βελτιώσει τον ηθικό του χαρακτήρα.366Επίσης, την 

άρνηση της ακρασίας, την εξαιρετικά προβληµατική αυτή συνέπεια κάθε 

αναγωγικά νοησιαρχικής ψυχολογίας, ο Αριστοτέλης δεν την αποδίδει ποτέ 

στον Πλάτωνα, αλλά µόνο στο Σωκράτη.367Το ίδιο αναµφισβήτητη είναι η 

υποστήριξη που παρέχει ο Αριστοτέλης στον ισχυρισµό του ότι η τριµερής 

υποδιαίρεση της ψυχής είναι κάτι ξένο από τη σκέψη του ιστορικού 

Σωκράτη.368 

‘Eνα άλλο σηµείο που αξίζει να επισηµάνουµε για τον Σωκράτη 

είναι ότι στην απόκτηση της αρετής δεν αρνιόταν τη συµβολή κανενός από 

τους τρεις παράγοντες που αναγνώριζε γενικά ο πέµπτος αιώνας : φυσικά 

χαρίσµατα, εκµάθηση, άσκηση. Στον  Πρωταγόρα (350α) λέει ότι η φύση 

παίζει κάποιο ρόλο, αλλά η ανδρεία αυξάνεται στη φύση του κάθε 

                                                 
363 Ross W.D., Αριστοτέλης, ό.π., σελ. 271-272 
364 W.K.C. Guthrie, Ο Σωκράτης, µτφ. Νικολαίδης Τ. , Αθήνα: (εκδ) ΜΙΕΤ, 1990, σελ. 61 
365 βλ. παραποµπή 41 
366 Βλαστός Γ. ,  Σωκράτης, Ειρωνευτής και Ηθικός Φιλόσοφος, µτφ. Καλλιγάς Π. , Αθήνα: 
(εκδ) Εστία, 2000, σελ. 158 
367 ΗΝ 1145b 23-27 
368 Βλαστός Γ., ό.π., σελ. 157 και 159 
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ανθρώπου µε την εκµάθηση και την άσκηση. Τα ίδια λέει και στο Γοργία 

(509d) : « Κανείς δεν θέλει να αδικεί, αλλά από µόνη της η µη επιθυµία δεν 

δεν είναι αρκετή, χρειάζεται και κάποια ικανότητα, µια τέχνη και µόνο 

µαθαίνοντας και ασκώντας αυτή την τέχνη θα αποφεύγει να κάνει 

αδικίες»369 

Παρόλα αυτά η άποψή του παρέµενε ακόµα πρωτότυπη. Η γνώση 

της φύσης της αρετής κάθε αυτήν και αφ’ εαυτής ήταν αρκετή για να κάνει 

έναν άνθρωπο ενάρετο. Αλλά οι πιθανότητες για να µάθει κανείς την 

αληθινή φύση της αρετής ήταν ελάχιστες, αν δεν υπέβαλλε πρώτα το σώµα 

του στην αρνητική πειθαρχία της απόκρουσης των σαρκικών απολαύσεων 

και αν δεν εξασκούσε το νου του στη διαλεκτική , την τέχνη των διακρίσεων 

και των ορισµών.370  

Στο σηµείο αυτό επισηµαίνουµε ότι η πλειοψηφία του των πρώιµων 

πλατωνικών διαλόγων εξετάζει και από µια αρετή . Ο Λάχης κάνει λόγο για 

την ανδρεία, ο Χαρµίδης για τη σωφροσύνη, ο Ευθύφρων για την ευσέβεια, 

ο Πρωταγόρας κάνει λόγο για την δυνατότητα να διδαχθεί η αρετή. Ο  

Γοργίας (κατοπινός διάλογος) εξετάζει τη φύση της ρητορικής και τη σχέση 

της µε την αρετή. Ο Μένων (επίσης κατοπινός διάλογος) ενδιαφέρεται για 

τον τρόπο απόκτησης της αρετής. Οφείλουµε να οµολογήσουµε ότι το θέµα 

της ενότητας των αρετών στον Πλάτωνα παραµένει έµµεσο στους πρώιµους 

σωκρατικούς διαλόγους. Ο Πλάτωνας κάνει λόγο για την ενότητα των 

αρετών στον Πρωταγόρα και φαίνεται ότι σκοπεύει να τις συµπυκνώσει όλες 

στην γνώση. Οι µελετητές µιλούν για τον « διανοητικό» χαρακτήρα της 

σωκρατικής Ηθικής, επειδή δεν αφήνει άλλες κινητήριες δυνάµεις, όπως 

συναισθήµατα ή επιθυµίες. Η σωκρατική απόδειξη στον Πρωταγόρα ότι ο 

λόγος δεν µπορεί να ξεπεραστεί από το πάθος, εκλαµβάνεται από τον 

Αριστοτέλη ως άρνηση της ακρασίας. Αυτή η διανοητική τάση δεν µας λέει 

ωστόσο, τι είδος ανωτάτης επιστήµης θα ικανοποιήσει όλα τα αιτούµενα και 

ποιο πρέπει να είναι το περιεχόµενό του. Παρόλο που ο Πλάτωνας συγκρίνει 

τις αρετές µε τεχνικές δεξιότητες, ίσως αντιλήφθηκε ότι οι αρετές περιέχουν 

και συναισθήµατα και επιθυµίες και προτιµήσεις. Φυσικά ο Πλάτωνας 

στους πρώιµους διαλόγους δεν έχει φτάσει στο είδος της γνώσης που 
                                                 
369 Guthrie,  Σωκράτης, ό.π., σελ. 189  
370 Guthrie, ό.π, σελ., 189 
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πρόκειται να παρουσιάσει στην Πολιτεία. Εκεί εφαρµόζει ιεραρχία ανάµεσα 

στις αρετές έχοντας ως βάση τη σοφία, τη µόνη διανοητική αρετή. Η 

ανδρεία, η σωφροσύνη, η δικαιοσύνη απαιτούν µια σταθερότητα 

πεποιθήσεων και αρµονία ανάµεσα στα ξεχωριστά µέρη της ψυχής. Το 

γεγονός, όµως, ότι ο Πλάτωνας στους πρώιµους σωκρατικούς διαλόγους 

επιµένει σε µια καθαρά τεχνική αντίληψη της αρετής, δείχνει ότι 

τουλάχιστον δεν αφαιρεί εντελώς τα συναισθήµατα από τις αρετές.371  

Εχουµε µιλήσει για την φρόνηση και έχουµε καταλάβει το ρόλο που 

της αποδίδει ο Αριστοτέλης σε σχέση µε τον Σωκράτη. Ωστόσο, στο σηµείο 

αυτό θα παρουσιάσουµε την αριστοτελική φρόνηση λεπτοµερέστερα. 

Κάποιος δεν έχει φρόνηση, απλώς, µόνο γνωρίζοντας, αλλά πρέπει να δρα, 

να ενεργεί σύµφωνα µε τη γνώση του. Αυτού του είδους η δράση, όµως, έχει 

να κάνει µε τα καθόλου και µε τα καθέκαστα. Οπότε, καταλήγουµε ότι η 

φρόνηση συνδέεται µε την αντίληψη κατά τρεις τρόπους:1) ∆εν είναι 

επιφανειακή αντίληψη των κατάλληλων αντικειµένων. 2) Πρόκειται για µια 

έρευνα, εν µέρει αντιληψιακή, προκειµένου να βρεθεί λύση σε ένα 

πρόβληµα. 3) Εµπεριέχει έρευνα των καθόλου, τα οποία τα συνδέει µε τα 

καθέκαστα (τη συγκεκριµένη περίπτωση για να λυθεί ένα πρόβληµα). 372 

Η επιστηµονική γνώση ανήκει στο επιστηµονικό τµήµα του «λόγον 

έχοντος» µέρους της ψυχής, ενώ η φρόνηση στο λογιστικό.373Η 

επιστηµονική γνώση ασχολείται µε τις καθολικές έννοιες- αρχές. Ο νους 

αντίκειται στη φρόνηση, γιατί έχει να κάνει µε καθολικές έννοιες, ενώ η 

φρόνηση µε τα καθέκαστα.374Η φρόνηση ασχολείται µε τα ενδεχόµενα, η 

τέχνη µε την παραγωγή. Ανάµεσα στα ενδεχόµενα, τα οποία η φρόνηση έχει 

ως αντικείµενό της, περιέχονται και οι ποικίλοι τρόποι, τους οποίους η τέχνη 

µπορεί να χρησιµοποιήσει για να παράγει ευδαιµονία ή ευπραξία. Η 

φρόνηση έχει να κάνει µε το ατοµικό αγαθό. Η πολιτική ενδιαφέρεται για 

την ευδαιµονία τόσο του ατόµου όσο της πόλης. Η πολιτική είναι µια 

αρχιτεκτονική επιστήµη, όπου όλες οι επιστήµες και οι τέχνες 

υποτάσσονται. Η φρόνηση µε τη σειρά της είναι αρχιτεκτονική αρετή, η 

οποία εξετάζει ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος χρήσης των τεχνών, των 
                                                 
371 Kraut Richard,  Plato’s Ethics  στο  Stanford Encyclopedia of Philosophy,σελ. 3-5  
372 Reeve C.D.C. , Practices of Reason, Oxford University Press, 1992, σελ. 68-69 
373 Reeve C.D.C. , ό.π, σελ.73 
374 Reeve C.D.C. , ό.π, σελ. 68 
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επιστηµών, των δεξιοτήτων, µε απώτερο σκοπό να προάγει την ατοµική 

ευδαιµονία. Από όλα τα  παραπάνω διαπιστώνουµε ότι η διαφορά ανάµεσα 

στη φρόνηση, την επιστήµη, την τέχνη πρέπει να διαγραφεί µε προσοχή375. 

Εν συνεχεία, ο Αριστοτέλης υποστηρίζει ότι η βούλευση εµπλέκεται 

µε ό,τι προωθεί τον σκοπό, µε ό,τι είναι «προς τον σκοπό» και όχι µε το 

τέλος αυτό καθε αυτό. Ο φρόνιµος βουλεύεται καλώς. Είναι καλός στο να 

ανακαλύπτει πράγµατα που παράγουν τη δική του ευδαιµονία. Η βούλευση 

περιέχει οτιδήποτε προάγει την ευδαιµονία. ∆εν έχει να κάνει µε την 

ευδαιµονία αυτή κάθε αυτή.376  

Η φρόνηση και η αρετή συσχετίζονται µε ισοδύναµη αξία. Εξάλλου, 

όπως έχουµε δει στο 1144b 30 : « Κανείς δεν µπορεί να είναι αγαθός χωρίς 

φρόνηση, ούτε φρόνιµος χωρίς ηθική αρετή». Η δεινότητα- δεξιότητα είναι 

η ικανότητα, η οποία µας επιτρέπει να κάνουµε πράξεις, οι οποίες τείνουν 

σε οποιοδήποτε σκοπό και µάλιστα να τον καταφέρουµε.377 Η φρόνηση δεν 

είναι δεξιότητα, αλλά και δεν µπορεί να υπάρξει χωρίς την εν λόγω δύναµη. 

Γενικότερα η φρόνηση απαιτεί τη δεξιότητα, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγµα. 

Η δεξιότητα δεν έχει να κάνει µε ένα συγκεκριµένο τέλος, η φρόνηση 

έχει.378  

Θέλοντας, τώρα, να εξετάσουµε τη σχέση της φρόνησης µε τη 

φυσική αρετή επισηµαίνουµε τα εξής λόγια του Αριστοτέλη στο 1144 15-

20: « ώστε καθάπερ επί του δοξαστικου δυο εστιν ειδη, δεινότης και 

φρόνησης, ουτως και επι του ηθικου δυο εστιν, το µεν αρετη φυσική, το δε η 

κυρια, και τουτων η κυρια ου γινεται ανευ φρονήσεως». Ευρύτερα 

σηµειώνουµε ότι ο νους, ο οποίος µας δίνει τη γνώση του τι είναι 

ευδαιµονία σε συνδυασµό µε τη φυσική αρετή µας δίνουν την κυρίως αρετή. 

Πίσω από όλα αυτά ενυπάρχει η φρόνηση.379  

Η σοφία γίνεται της ευδαιµονίας δηµιουργός, διότι αυτή καθιστά µε 

την διακατοχή και τη δράση της στον άνθρωπο ευτυχή ως µέρος της 

καθόλου αρετής.380 Η σοφία είναι ανώτερη από τη φρόνηση, αλλά η αξία 

της φρόνησης έγκειται στο γεγονός ότι συντελεί στην κατάκτηση της 
                                                 
375 Reeve C.D.C, ό.π , σελ.73-77 
376 Reeve C.D.C, ό.π, σελ. 83-84 
377 ΗΝ 1144a 23-26 
378 Reeve C.D.C, ό.π, σελ.85 
379 Reeve C.D.C, ό.π, σελ. 89 
380 ΗΝ 1144a 5-7 
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πρώτης. Ο νους, τέλος, παίζει δυο διαφορετικούς, αλλά 

αλληλοσχετιζόµενους ρόλους σε σχέση µε τη φρόνηση: Παρέχει στη 

φρόνηση τη γνώση των ηθικών- καθολικών αρχών, προκειµένου να πετύχει 

την ευδαιµονία µε υπευθυνότητα. ∆εύτερον, είναι η τελεολογική αιτία της 

πρακτικής δράσης.381 

Η ενεργός παρουσία της φρόνησης τόσο στο επιστηµονικό όσο και 

στο επιθυµητικό µέρος της ψυχής µας οδηγεί στο συµπέρασµα πως ο 

Αριστοτέλης απαιτεί µε τη σειρά του ως ένα βαθµό ηθική που να δίνει 

έµφαση στο λόγο. Πιο συγκεκριµένα ο τρόπος µε τον οποίο χρησιµοποιεί ο 

Αριστοτέλης την έννοια της φρόνησης µας οδηγεί στο να υποστηρίξουµε ότι 

το επιθυµητικό µέρος της αριστοτελικής ψυχής πειθαρχεί στο λογικό, όπως 

ο γιος στον πατέρα, γεγονός που δεν απέχει πολύ από τη σωκρατική ψυχή, 

όπου το επιθυµητικό και το λογιστικό πάντα συµβαδίζουν. 

 

 

 

 

 

13) ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Ολοκληρώνοντας την εργασία µας είµαστε σε θέση να 

συµπεράνουµε ότι το διανοητικιστικό στοιχείο κυριαρχεί και στους δυο 

φιλοσόφους. Το σύστηµά τους, ωστόσο είναι διαφορετικό. Ο Σωκράτης 

θέλει µια αµέριστη ψυχή, ο Αριστοτέλης µια πιο πολύπλοκη ψυχή, στην 

οποία η φρόνηση παίζει καθοριστικό ρόλο όσον αφορά την τρέχουσα ηθική 

του καθηµερινού βίου του Αθηναίου πολίτη. Και οι δυο « δρόµοι» οδηγούν 

στο ίδιο αποτέλεσµα : στο «ευ ζην». Ίσως ο « δρόµος» που προτείνει ο 

Αριστοτέλης να είναι πιο εύκολος, αρκεί, βέβαια, κανείς να αναπτύξει τις 

κατάλληλες έξεις και τη φρόνηση. Ο « δρόµος» που προτείνει ο Σωκράτης 

εξαρτάται από το κατά πόσο πιστεύουµε ότι οι ηθικές έννοιες υφίστανται 

απολύτως, είναι, δηλαδή, αιώνιες και αναλλοίωτες σαν τις πλατωνικές ιδέες. 

Το σύστηµα του Αριστοτέλη έχει περισσότερο πρακτικό χαρακτήρα, 

                                                 
381 Reeve C.D.C, ό.π., σελ 90 



 81

ωστόσο και αυτό µε τη σειρά του, όπως έχει ήδη τονιστεί, απαιτεί ως ένα 

βαθµό ηθική που να δίνει έµφαση στο λόγο. 
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