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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Τα Ηθικά Νικομάχεια «γοητεύουν» κάθε αναγνώστη του Αριστοτέλη, ακόμα 

και αν δεν ασχοληθεί σε βάθος με τη φιλοσοφική έρευνα, αλλά έχει αρκεστεί στο να 

διαβάσει το αρχαίο κείμενο και να εξάγει τα δικά του, προσωπικά, συμπεράσματα. 

Ωστόσο, είναι δεδομένο ότι η σκέψη του Αριστοτέλη κατάφερε να διαμορφώσει τη 

φιλοσοφία και τον τρόπο σκέψης των σύγχρονων μελετητών και φιλοσόφων, ενώ 

αρκετοί βασίστηκαν στον ίδιο για να αναπτύξουν το δικό τους φιλοσοφικό μοντέλο. 

Τα Ηθικά Νικομάχεια, όπως και τα περισσότερα έργα του Αριστοτέλη, είναι 

πολυδιαβασμένα και εκτενώς αναλυμένα από πολλούς, γεγονός που καταδεικνύει την 

επιρροή που ο ίδιος έχει ασκήσει στον τρόπο (φιλοσοφικής) σκέψης και θεώρησης 

των πραγμάτων. Ειδικότερα μιλώντας για τα ηθικά του έργα, οφείλω να ομολογήσω 

ότι το ενδιαφέρον μου για την ευδαιμονία και τον τρόπο που η συγκεκριμένη έννοια 

παρουσιάζεται στις πραγματείες του, όχι μόνο στα Ηθικά Νικομάχεια αλλά και στα 

Ηθικά Ευδήμεια, ήταν η αιτία που με ώθησε στο να μελετήσω το πώς αυτή 

παρουσιάζεται από τον Αριστοτέλη.  

Οι σπουδές μου στην αρχαία φιλοσοφία, τόσος στο προπτυχιακό επίπεδο όσο 

και στο μεταπτυχιακό, μου προσέφεραν πολλά για την κατανόηση, έστω και σε 

μικρό, ακόμα βαθμό, της αξίας που λέγεται αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Σίγουρα 

είναι δύσκολο να υποστηρίξει κάποιος ότι ξέρει τα πάντα ή έστω και παρά πολλά, 

πόσο μάλλον εγώ, θεωρώ όμως ότι τα μαθήματα και τα σεμινάρια στον Πλάτωνα και 

τον Αριστοτέλη είχαν να με διδάξουν πολλά και κινητοποίησαν πολλές φορές το 

ενδιαφέρον μου για να μάθω κα να μελετήσω περαιτέρω άλλα πράγματα.  

Καθώς στο προπτυχιακό επίπεδο οι σπουδές μου και οι εργασίες που 

εκπόνησα ήταν προσανατολισμένες στον Πλάτωνα και στη προσπάθεια κατανόησης 

του φιλοσοφικού μοντέλου που προτείνει, οι μεταπτυχιακές μου σπουδές στράφηκαν 

περισσότερο στον Αριστοτέλη, θεωρώντας ότι έτσι θα προέβαινα σε μια «εξέλιξη» 

των γνώσεων μου, θα εφάρμοζα μια «εξελικτική πορεία», θα περνούσα στο επόμενο 

επίπεδο, που χρονικά, και μόνο έτσι, ήταν ο Αριστοτέλης. Η αλήθεια είναι ότι τα 

έργα που σχετίζονται με την ηθική κεντρίζουν περισσότερο το ενδιαφέρον μου και γι’ 

αυτό επέλεξα να ασχοληθώ με τα Ηθικά Νικομάχεια και τα Ηθικά Ευδήμεια και 

ειδικότερα την έννοια της ευδαιμονίας, προκειμένου να εξετάσω πως αυτή 

παρουσιάζεται στα δύο αυτά μεγίστης σημασίας ηθικά έργα. 
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Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό πέτυχα το στόχο μου, σημασία έχει όμως ότι είχα την 

ευκαιρία να έρθω πάλι σε «επαφή» με το αρχαίο κείμενο, το οποίο  όσες φορές και αν 

έχω διαβάσει και μελετήσει, καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησής μου στο 

Πανεπιστήμιο Κρήτης, πάντα αισθάνομαι ότι έχει να μου προσφέρει και ένα 

καινούριο στοιχείο.  

Φυσικά σε όλη αυτή την πορεία δεν ήμουν μόνη. Είχα πολύτιμο «οδηγό» και 

συμπαραστάτη τον επόπτη μου κύριο Ανδρέα Λέμπεντεφ, στον οποίο χρωστάω ένα 

μεγάλο ευχαριστώ για την υπομονή που επέδειξε και την αμέριστη συμπαράσταση 

που μου παρείχε κατά τη διάρκεια συγγραφής στη διπλωματικής εργασίας. Βεβαίως, 

η συνεργασία μας ξεκίνησε από το προπτυχιακό επίπεδο, όπου είχα την τύχη να 

παρακολουθήσω πάρα πολλά μαθήματα αλλά και σεμινάρια και συνεχίστηκε με τα 

μεταπτυχιακά σεμινάρια, μέσα από τα οποία έμαθα πολλά πράγματα και ο ίδιος 

κατάφερε να με κατευθύνει με «λεπτό» πάντα τρόπο σχετικά με το πώς πρέπει να 

αντιμετωπίζεται και να αναπτύσσεται μια διπλωματική εργασία. Οι συμβουλές του 

ήταν πολύτιμες και σίγουρα διαφωτιστικές σε πολλά σημεία, τα οποία με 

δυσκόλευαν, αλλά κατάφερα, πιστεύω, να εξομαλύνω.  

Επιπλέον θα ήταν παράλειψή μου να μην αναφέρω και τους δύο συνεπόπτες 

της διπλωματικής μου, τον κύριο Γιώργο Καραμανώλη και τον κύριο Κωνσταντίνο 

Ανδρουλιδάκη. Η συνεργασία μου με τον πρώτο ξεκίνησε κατά το πρώτο έτος 

παρακολούθησης του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών και η αλήθεια είναι ότι 

στα θέματα που αφορούν στον Αριστοτέλη οι απόψεις του πάνω σε συγκεκριμένα 

ερωτήματα που με απασχόλησαν ήταν διαφωτιστικές. Με τον κύριο Ανδρουλιδάκη 

είχα την τύχη να συνεργαστώ σε ζητήματα της νεότερης φιλοσοφίας υπό το πρίσμα, 

ωστόσο, της ηθικής σε προπτυχιακό κατά κύριο λόγο επίπεδο αλλά και πάλι η 

κατάρτισή του με βοήθησε σε αρκετά θέματα.  

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εκείνους που στο διάστημα που 

δούλευα τη διπλωματική μου ενδιαφέρονταν πραγματικά και μου παρείχαν ηθική και 

ψυχολογική υποστήριξη και πρωτίστως την οικογένειά μου. Αξίζει να πω ένα μεγάλο 

ευχαριστώ για την υπομονή που επέδειξαν. 

 

Ρέθυμνο, Δεκέμβριος 2009 

ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Τα Ηθικά Νικομάχεια αποτελούν ένα εξαιρετικά «γοητευτικό» έργο από 

εκείνα που ανήκουν στην κατηγορία των ηθικών του Αριστοτέλη. Η αλήθεια είναι ότι 

η βιβλιογραφία γύρω από το συγκεκριμένο έργο είναι εκτενής και πολλές φορές 

αχανής. Η ηθική φιλοσοφία του Αριστοτέλη έχει κινητοποιήσει τη σκέψη πολλών και 

δεν είναι υπερβολή να ισχυριστούμε ότι οι απόψεις του φιλοσόφου είναι εκείνες που 

διαμόρφωσαν τη σκέψη των μεταγενεστέρων του. Ο Αριστοτέλης άλλωστε σε πολλά 

πράγματα υπήρξε πρόδρομος και πρωτοπόρος.  

Στην παρούσα εργασία στόχος μου είναι να μελετήσω τη σκέψη του 

Αριστοτέλη σχετικά με την έννοια της ευδαιμονίας, έννοια η οποία διατρέχει τα 

ηθικά του έργα και είναι από τα πιο βασικά σημεία. Για το λόγο αυτό θέλησα να 

παρουσιάσω τα Βιβλία των Ηθικών Νικομαχείων τα σχετικά με την έννοια της 

ευδαιμονίας. Στην ουσία θέλω, και αυτός είναι ο στόχος μου, να κάνω μια δική μου 

ανάλυση των Ηθικών Νικομαχείων και να βγάλω τα δικά μου συμπεράσματα σχετικά 

με την ευδαιμονία. Για το λόγο αυτό βασικό «εργαλείο» δουλειάς ήταν το πρωτότυπο 

κείμενο, το οποίο προσπάθησα να αποκωδικοποιήσω στα βασικά του σημεία.  

Ξεκινώ με τη μελέτη του Πρώτου Βιβλίου και παρουσιάζω το πώς θέτει το 

ερώτημα του αγαθού και της ευδαιμονίας ο Αριστοτέλης και ποιο συσχετισμό κάνει 

με την πολιτική, την οποία θεωρεί κυριοτάτη ἐπιστήμη. Ταυτόχρονα αναδεικνύεται 

αυτό που ο Αριστοτέλης ονομάζει ἔργον τοῦ ἀνθρώπου, δηλαδή η λειτουργία του, 

η δραστηριότητά του. Είναι γνωστό άλλωστε ότι στην ηθική φιλοσοφία του το 

ενάρετο υποκείμενο, για να καταστεί τέτοιο, οφείλει να ενεργεί, να δραστηριοποιείται 

και να μην παραμένει σε ανενεργό κατάσταση, γιατί έτσι δε μπορούν να του 

αποδίδονται σωστές κρίσεις.  

Η εργασία συνεχίζεται με το Δεύτερο Βιβλίο των Ηθικών Νικομαχείων, όπου 

παρουσιάζεται η αρετή και η αξία που αυτή έχει στη διαδικασία απόκτησης της 

ευδαιμονίας. Εκεί ο Αριστοτέλης χωρίζει την ψυχή σε δύο βασικά μέρη, το άλογο και 

το έλλογο και επισημαίνει ότι θα ασχοληθεί με το πρώτο, αφού το δεύτερο δε μπορεί 

να είναι αντικείμενο της ηθικής. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, είναι σημαντικό να 

υπογραμμιστεί ότι κατά την πραγμάτευση της έννοιας της αρετής και της απόκτησής 

της προκειμένου ο άνθρωπος να καταστεί ευδαίμων, έχουν σημασία και τα 

συναισθήματα. Έτσι ο Αριστοτέλης απορρίπτει τον καθαρό διανοητικισμό και 
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ενστερνίζεται μια ηθική φιλοσοφία που λαμβάνει υπόψη της και τα συναισθήματα, το 

άλογο μέρος της ψυχής, το οποίο είναι χαρακτηριστικό του ανθρώπου και δε μπορεί 

να μη λαμβάνεται υπόψη. Η αρετή ορίζεται μάλιστα ως ενέργεια της ψυχής σύμφωνη 

με την αρετή. Για την απόκτηση της αρετής είναι αναγκαίος ο εθισμός, ο οποίος θα 

κάνει το υποκείμενο να επαναλαμβάνει όμοιες ενέργειες και στη συνεχεία μέσω της 

επαναληπτικής διαδικασίας θα γίνει η αρετή μόνιμο στοιχείο του χαρακτήρα, ώστε σε 

ένα επόμενο στάδιο να καταστεί το υποκείμενο ενάρετο. Για την έννοια της αρετής 

εισάγεται και η έννοια της μεσότητας, η οποία μάλιστα αντιπαραβάλλεται με την 

υπερβολή και την έλλειψη και υπογραμμίζεται ότι αυτή είναι εκείνη που πρέπει να 

επιδιώκει με τις ενέργειές του ο άνθρωπος.  

Στο Έκτο Βιβλίο εξετάζεται ο φρόνιμος άνθρωπος, ο οποίος είναι εκείνος που 

καθίσταται το μέτρο σύγκρισης για την αρετή και την επίτευξη της ευδαιμονίας. Η 

φρόνηση μάλιστα είναι η αναγκαία προϋπόθεση προκειμένου να ενεργήσει το άτομο 

και να καταστεί ενάρετο. Αντιπαραβάλλεται ο φρόνιμος με τον σοφό, καθώς ο 

δεύτερος είναι εκείνος που μπορεί να βρει την πραγμάτωσή του στη μοναξιά κάτι που 

δεν ισχύει για τον φρόνιμο, ο οποίος τελειώνεται στην πόλη.  

Το Δέκατο και τελευταίο Βιβλίο των Ηθικών Νικομαχείων εξετάζεται 

προκειμένου να εντοπιστούν οι όποιες διαφορές θεωρείται ότι υπάρχουν σχετικά με 

την έννοια της ευδαιμονίας, έτσι όπως αυτή παρουσιάστηκε στο Πρώτο Βιβλίο και 

έτσι όπως δείχνει να παρουσιάζεται στο τελευταίο. Μέσα από την εργασία αυτή 

προσπαθώ να δείξω ότι δεν υπάρχει διαφορετικό περιεχόμενο στην ευδαιμονία, αλλά 

μια ενιαία θεωρία που διατρέχει τα Ηθικά Νικομάχεια από την αρχή τους μέχρι και το 

τέλος. 

Για την ενίσχυση της παραπάνω θέσης προσπάθησα να μελετήσω και τα Δύο 

πρώτα Βιβλία των Ηθικών Ευδημείων, καθώς και εκεί ο Αριστοτέλης κάνει λόγο για 

την ευδαιμονία και προσπαθώ να εξετάσω το χαρακτήρα που αυτή έχει.  

Ωστόσο, επειδή θεωρώ ότι η ηθική φιλοσοφία έχει προεκτάσεις στην 

πολιτική, ίσως όχι με την έννοια που θεώρησε ο Πλάτωνας, θεωρώ αναγκαίο να 

εξεταστούν  κάποια βασικά σημεία των Πολιτικών για να καταδειχθεί η σχέση, αν και 

εφόσον αυτή υπάρχει, με την ηθική. Προσπαθώ δηλαδή να εξετάσω το πως θα έχει 

προεκτάσεις η ηθική του ατόμου στη συλλογική ηθική, στην ηθική της πόλης. Για το 

λόγο αυτό μάλιστα, αφιερώνω το τελευταίο Κεφάλαιο της εργασίας στο ζήτημα αυτό.  

Το Δεύτερο Κεφάλαιο της εργασίας προσανατολίζεται στο ζήτημα του αν η 

ευδαιμονία που παρουσιάζει ο Αριστοτέλης στα δύο ηθικά του έργα είναι περιεκτικού 
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ή κυριαρχικού χαρακτήρα. Για τη μελέτη του συγκεκριμένου ζητήματος είναι 

σκόπιμο να μελετήσουμε την αγγλοσαξονική παράδοση, για να δούμε τις δυο 

διαφορετικές σχολές σκέψης. Το συμπέρασμα στο οποίο θα καταλήξουμε είναι στην 

ουσία μια σύζευξη των δύο. Η ευδαιμονία του Αριστοτέλη, δεν είναι κυριαρχικού 

χαρακτήρα, με την έννοια ότι καθίσταται το τελικό στάδιο των ενεργειών του 

ανθρώπου και μόνο μέσα από μια συγκεκριμένη ενέργεια μπορεί να την αποκτήσει. 

Μπορεί να είναι ο πιο ουσιαστικός και σημαντικός σκοπός στη ζωή του ανθρώπου, 

όμως αυτή καθίσταται δυνατή και αποκτάται μέσα από μια σειρά ενεργειών, στις 

οποίες ο άνθρωπος προβαίνει κατά τη διάρκεια ολόκληρης της ζωής του.  Υπ’ αυτήν 

την έννοια η ευδαιμονία προσιδιάζει, πιστεύω, στον περιεκτικό χαρακτήρα και αυτό 

θα προσπαθήσω να καταδείξω.  
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Πρώτο Κεφάλαιο 
Ηθικά Νικομάχεια 

 
Πρώτο Βιβλίο 

Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση της έννοιας της ευδαιμονίας και στη 

φιλοσοφική «διαμάχη» σχετικά με το αν πρέπει να της αποδίδεται ο χαρακτηρισμός 

της «κυριαρχικής» ή της «περιεκτικής»1, κρίνεται σκόπιμο να δούμε σε γενικές 

γραμμές το περιεχόμενο των Ηθικών Νικομαχείων στα Βιβλία τουλάχιστον που είναι 

σχετικά με την πραγμάτευση του θέματός μας.  

Στο Πρώτο Κεφάλαιο του πρώτου Βιβλίου των Ηθικών Νικομαχείων ο 

Αριστοτέλης εισάγει την έννοια του αγαθού λέγοντας ότι κάθε τέχνη, κάθε μέθοδος 

(γνωστική δραστηριότητα), κάθε πράξη και κάθε προαίρεση, στοχεύει σε αυτό.2 Έτσι 

σε πρώτο επίπεδο φαίνεται ότι κάποιο αγαθό- χωρίς ακόμα να αποσαφηνίζει το ποιο 

είναι- είναι στόχος όλων των πραγμάτων. Εκείνο που πρωταρχικά εισάγεται από τον 

Αριστοτέλη είναι η ιεραρχία στις τέχνες και στις μεθόδους από τη μια και στο σκοπό 

καθαυτό από την άλλη, καθώς ο δεύτερος θεωρείται ανώτερος σε σχέση με τα μέσα 

που χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίησή του. Βέβαια μια τέτοια ιεράρχηση 

δεν ισχύει στην περίπτωση που κάποιος είναι ενάρετος, γιατί για να είναι τέτοιος, 

αυτό σημαίνει ότι έχει μέσα του το καλό που είναι από μόνο του σκοπός. 

 Από τη μια πλευρά, όμως, έχουμε ενέργειες καθεαυτές αλλά και τα 

αποτελέσματα των ενεργειών αυτών3, δηλαδή κάποιες συγκεκριμένες λειτουργίες. Ο 

Αριστοτέλης καταλήγει στο συμπέρασμα ότι όπου δεν υπάρχουν τέλη, εκτός από 

συγκεκριμένες ενέργειες, τότε αυτές οι ενέργειες έχουν μεγαλύτερη αξία.4 Φυσικά ο 

Αριστοτέλης εννοεί ότι η αξία τους έγκειται σε καθαρά ηθικό επίπεδο, αφού 

αντικείμενο των Ηθικών Νικομαχείων είναι η ηθική- το πώς το υποκείμενο θα 

καταστεί ενάρετο εφαρμόζοντας την αρετή και κατακτώντας την ευδαιμονία. Σε 

πρώτη ανάλυση φαίνεται λοιπόν να ξεχωρίζουν εκείνα τα αποτελέσματα των 

ενεργειών που έχουν ως στόχο κάτι συγκεκριμένο ως σκοπό τους. Παρακάτω 

                                                 
1 Οι αντίστοιχοι αγγλικοί όροι είναι dominant και inclusive η αλλιώς paramount και comprehensive. 
2 Ηθικά Νικομάχεια, Α, 1094a1-3 
3 Με τη φράση αποτελέσματα των ενεργειών αυτών μεταφράζουμε το ἔργα τινά του πρωτοτύπου. 
4 Ηθικά Νικομάχεια, Α,1094a5-7. 
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άλλωστε θα κάνει λόγο, και θα σχολιάσουμε, το έργον του ανθρώπου5, όπως αυτό 

στοιχειοθετείται από την ανάλυση του Αριστοτέλη.  

Καθώς, συνεχίζει ο Αριστοτέλης, υπάρχουν πολλών διαφορετικών ειδών 

ενέργειες, τέχνες και επιστήμες, είναι πολλά και τα τέλη. Έτσι το τέλος της ιατρικής 

είναι η υγεία, της ναυπηγικής το πλοίο, της στρατηγικής η νίκη κοκ.  Γίνεται έτσι 

φανερό ότι υπάρχουν ενέργειες που επιλέγουμε να κάνουμε με στόχο την επίτευξη 

ενός τέλους. Άρα οι επιστήμες, οι τέχνες και ό,τι άλλο έχει να κάνει με συγκεκριμένη 

λειτουργία, αποτελούν το μέσο για την επίτευξη ενός άλλου σκοπού. Τέτοιου είδους 

επιστήμες και τέχνες πρέπει, ωστόσο, να θεωρούνται αξιολογικά κατώτερες από 

εκείνες που θεωρούνται ως τελικός σκοπός. Αν λοιπόν τις δεύτερες τις ονομάσουμε 

αρχιτεκτονικές, είναι φανερό ότι είναι προτιμότερες από τις πρώτες6. Ο λόγος είναι 

φανερός: επιλέγουμε τις υπο- κείμενες επιστήμες/ τέχνες (: εκείνες που υπόκεινται σε 

κάτι άλλο) γιατί τα τέλη τους θα μας οδηγήσουν στα τέλη των υπερ- κείμενων  

επιστημών/ τεχνών (: εκείνες που επιλέγουμε για χάρη αυτού που οι ίδιες είναι). Είναι 

σημαντικό να προσθέσουμε ότι ο Αριστοτέλης διαχωρίζει ξεκάθαρα τις τέχνες από 

την ενέργεια, καθώς η πρώτη παράγει κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα, κάτι 

εξωτερικό, ενώ η ηθική δεν παράγει.  

Από τα παραπάνω φαίνεται πως ο Αριστοτέλης προβαίνει στη διάκριση των 

τεχνών από το ἔργον τοῦ ἀνθρώπου (: λειτουργία), χωρίζοντας το λόγο σε 

θεωρητικό και πρακτικό.7 

Στο επόμενο Κεφάλαιο του Πρώτου Βιβλίου ο Αριστοτέλης διατείνεται ότι αν 

υπάρχει τελικά ένα τέλος, το οποίο επιλέγουμε γι’ αυτό το ίδιο- και όχι για χάρη 

κάποιου άλλου πράγματος – τότε αυτό θα είναι το αγαθό και μάλιστα το υπέρτατο.8  

Αυτό σημαίνει ότι επιλέγουμε κάποιο τέλος για χάρη αυτού του ίδιου και όχι ως 

μέσον για την επίτευξη κάποιου άλλου αγαθού. Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι ο 

Αριστοτέλης κάνει χρήση της δυνητικής ευκτικής και όχι της οριστικής έγκλισης. 

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι «χαλαρώνει» ο τόνος της βεβαιότητας και ακόμα 

τουλάχιστον φαίνεται ότι δεν μπορεί να εξαχθεί ένα βέβαιο συμπέρασμα. Άλλωστε 

                                                 
5 ῎Εργον τοῦ ἀνθρώπου, όπως λέγεται στο πρωτότυπο, είναι στην ουσία η λειτουργία, η δημιουργία, 
αυτό που στην αγγλική ορολογία μεταφράζεται function. Στην αριστοτελική γλώσσα ἔργον είναι οι 
τέχνες, δεν είναι ενέργειες. 
6 Αναφερόμαστε στο χωρίο Α, 1094a8-19 των Ηθικών Νικομαχείων: αἱρετωτέρα τῶν ὑπ’ αὐτά. 
7 Ο Πλάτωνας για παράδειγμα, σαν προγενέστερος του Αριστοτέλη, δεν είχε προβεί σε κάποια τέτοιου 
είδους διάκριση, την αγνοούσε. 
8 Ηθικά Νικομάχεια, Α2, 1094a 22: τἀγαθόν καὶ τὸ ἄριστον. 
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βρισκόμαστε στην αρχή των Ηθικών Νικομαχείων και είναι στη φύση του 

Αριστοτέλη να πραγματεύεται πρώτα σε βάθος κάποιο ζήτημα, υποβάλλοντάς το σε 

κριτικό έλεγχο, χωρίς να γίνεται απόλυτος και μόλις έχει ολοκληρώσει την έρευνά 

του να προβεί σε βέβαιες τοποθετήσεις. Προς το παρόν λοιπόν η χρήση της δυνητικής 

ευκτικής του παρέχει κάποια επιφυλακτικότητα, την οποία θα αποβάλλει ή όχι μετά 

το πέρας της εξέτασης του θέματός του.  

Εκείνο, ωστόσο, που έχει σημασία είναι ότι ήδη από την αρχή ο Αριστοτέλης 

θέτει επί τάπητος το θέμα και δεν πλατειάζει. Έτσι λοιπόν λέει ότι είναι σημαντικό να 

εξεταστούν πρώτα τα βασικά στοιχεία του υπέρτατου αγαθού και ποιας επιστήμης ή 

πρακτικής δεξιότητας αποτελεί αυτό αντικείμενο. Αν λοιπόν το εξετάσουμε σωστά, η 

γνώση αυτού του αγαθού θα μας οδηγήσει στο να πετυχαίνουμε ευκολότερα το δέον.9 

Για την εξέταση του αγαθού αυτού, το οποίο, σημειωτέον, ακόμα δεν έχει 

κατονομάσει ο Αριστοτέλης, υπάρχουν οι εξής παράμετροι: α) αν δεχτούμε ότι είναι 

κομμάτι της κυριότατης επιστήμης10 και β) αν δεχτούμε ότι κυριότατη επιστήμη είναι η 

πολιτική, τότε γ) προκύπτει ότι το υπέρτατο αγαθό είναι αντικείμενο της πολιτικής 

επιστήμης. Καθώς αυτός ο συλλογισμός είναι υποθετικός, πρέπει να εξεταστεί σε 

βάθος για να αποδειχθεί ή όχι η ισχύς του. Ήδη στην αρχή των Ηθικών Νικομαχείων 

φαίνεται ότι ο Αριστοτέλης εμπλέκει την ηθική στην πολιτική επιστήμη και όπως θα 

προσπαθήσουμε να καταδείξουμε μέσα από τη συγκεκριμένη εργασία, η 

αναπόσπαστη σύνδεση αυτών των δύο επιστημών είναι από τα πιο βασικά πράγματα 

στη φιλοσοφία του, καθώς δε μπορεί να υπάρξει αγαθό άτομο μόνο σε προσωπικό 

επίπεδο, αν δεν είναι κατ’ επέκταση πολίτης, οφείλοντας να  ενεργεί σε συλλογικά 

πλαίσια. Έτσι κατά κάποιο τρόπο η ηθική του ατόμου (αυτό που είναι ο ευδαίμων 

άνθρώπος) γίνεται πολιτική του συνόλου (: ευδαιμονία της πόλης). Γι’ αυτό και τα 

Ηθικά Νικομάχεια αποτελούν το προστάδιο των Πολιτικών. Αλλά αυτό το ζήτημα θα 

το εξετάσουμε στο Τρίτο Κεφάλαιο της εργασίας μας.   

Τίθεται τώρα το εξής ερώτημα: Από πού προκύπτει η κυριότητα/ κυριαρχία 

της πολιτικής ως υπέρτατης επιστήμης; Ο Αριστοτέλης υποστηρίζει ότι από τις 

διάφορες επιστήμες/ τέχνες, εκείνες που συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη εκτίμηση του 

κόσμου είναι αυτές που είναι υπο- κείμενες σε αυτήν, όπως γίνεται για παράδειγμα με 

                                                 
9 Το χωρίο στο οποίο αναφερόμαστε είναι το Α, 1094a 26-27. Τὸ τὶ πότ’ ἐστὶ, στοιχειοθετεί τα 
βασικά σημεία του αγαθού στην ουσία του. Επίσης: σκοπὸν ἔχομεν μᾶλλον τυγχάνοιμεν τοῦ 
δέοντος. 
10 Ηθικά Νικομάχεια, Α2, 1094a27-29  
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τη ρητορική, τη στρατηγική κλπ. Επίσης, η πολιτική είναι εκείνη που ορίζει ποιες 

επιστήμες πρέπει να καλλιεργούνται σε μια πόλη και με ποιες πρέπει να ασχολείται ο 

καλός πολίτης. Τέλος η πολιτική είναι εκείνη που ορίζει τι πρέπει να κάνουμε και τι 

όχι. Έτσι, φαίνεται ότι το τέλος της περιέχει τα τέλη όλων των άλλων τεχνών/ 

επιστημών. Επομένως, αυτό το τέλος θα πρέπει να είναι το αγαθό για τον άνθρωπο11. 

Αν το αγαθό για τον άνθρωπο ταυτίζεται με το αγαθό για την πόλη, το δεύτερο είναι 

σημαντικότερο και τελειότερο12. Έτσι ο Αριστοτέλης θέτει σε αξιολογικά ανώτερη 

βαθμίδα το τέλος/ αγαθό της πόλης από εκείνο του ανθρώπου και διατείνεται ότι, 

αφού είναι σημαντικότερο και τελειότερο, πρέπει ο άνθρωπος να επιδιώκει να το 

διαφυλάττει. Τονίζει μάλιστα ότι με αυτόν τον τρόπο πραγμάτευσης βρισκόμαστε στο 

πεδίο της πολιτικής13. Έτσι, κατά κάποιο τρόπο η πολιτική είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένη με την ηθική και αυτό θα προσπαθήσουμε να καταδείξουμε και στη 

συνέχεια της εργασίας μας, όπως άλλωστε προείπαμε.   

Στη συνέχεια των Ηθικών Νικομαχειων ο Αριστοτέλης θέτει το ερώτημα: 

ποιος είναι ο στόχος της πολιτικής αρετής και ποιο είναι το κορυφαίο αγαθό, το οποίο 

μπορούν να επιτύχουν με τις ενέργειές τους οι άνθρωποι;14. Η απάντηση είναι πολύ 

συγκεκριμένη και χωρίς υπεκφυγές: πρόκειται για την ευδαιμονία, μια έννοια η οποία 

εισάγεται για πρώτη φορά στα Ηθικά Νικομάχεια στο συγκεκριμένο χωρίο και θα 

προσπαθήσει να την εξετάσει διεξοδικά. Σε γενικές γραμμές φαίνεται να είναι η καλή 

ζωή και η καλή ενέργεια. Η κοινή αντίληψη περί ευδαιμονίας είναι ότι σχετίζεται 

άμεσα με την ηδονή, τον πλούτο ή την τιμή. Σε κάθε περίπτωση επικρατούν πολλές 

και διαφορετικές απόψεις15.   

Με δεδομένο ότι η εξέταση ενός ζητήματος πρέπει να ξεκινάει από το ὅτι,16 

δηλαδή από το ίδιο το πράγμα, από το γεγονός, ο Αριστοτέλης κάνει σαφές πως 

σημασία έχει να ξεκινάμε την πραγμάτευση ενός θέματος από τα γνωστά σε εμάς 

πράγματα. Έτσι η φιλοσοφική πορεία θα είναι πιο ασφαλής στα συμπεράσματά της, 

αφού δε θα κινδυνεύει να εξάγει αποτελέσματα, τα οποία δε βρίσκονται πάνω σε μια 

                                                 
11 Ο συλλογισμός του Αριστοτέλη στο χωρίο A2, 1094b 1-7: ὥστε τοῦτ’ ἂν εἴη τἀνθρωπινον 
ἀγαθόν. 
12 Ηθικά Νικομάχεια, Α2, 1094b 8-9: μεῖζον γε καὶ τελειότερον. 
13 Ηθικά Νικομάχεια, Α1094b11-12: ἡ μὲν οὖν μέθοδος τούτων ἐφίεται, πολιτικὴ τις οὖσα. 
14 Ηθικά Νικομάχεια, Α4, 1095a16-17: τὶ τὸ πάντων ἀκρότατον τῶν πρακτῶν ἀγαθῶν. 
15 Ηθικά Νικομάχεια, Α4, 1095a22: τὶ ἐστὶν ἀμφισβητοῦσι. 
16 Πολλές φορές  στη φιλοσοφία του Αριστοτέλη συναντούμε την άποψη ότι πρέπει να ξεκινάμε από 
τα γνωστά σε εμάς. Η άποψή του είναι σαφής και στα Ηθικά Νικομάχεια, Α4, 1095b7: ἀρκτέον ἀπὸ 
τῶν ἡμῖν γνωρίμων.   
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σταθερή βάση. Αυτή η σταθερή βάση για τον Αριστοτέλη είναι ο κόσμος των 

αισθήσεων, των πραγμάτων, και όχι κάτι που είναι έξω από αυτόν. Στο σημείο αυτό 

γίνεται υπαινικτική αναφορά στη φιλοσοφική μέθοδο που ακολούθησε ο Πλάτωνας, ο 

οποίος πρότασσε τον κόσμο των Ιδεών, δηλαδή εκείνον που είναι «ορατός» μόνο 

στον νου μέσα από αφαιρετικές διαδικασίες και υψηλή αντιληπτικότητα εκείνων που 

έχουν την παιδεία να τον θεαθούν. Βασικό χαρακτηριστικό του είναι ότι δεν είναι 

χειροπιαστός και άμεσα αντιληπτός με τις αισθήσεις. Ξεκινώντας από τον ιδεατό 

κόσμο επέκτεινε την έρευνά του στον κόσμο των αισθήσεων.  Την αντίστροφη πορεία 

ακολούθησε ο Αριστοτέλης.  

Στο Έκτο Κεφάλαιο ο Αριστοτέλης εξετάζει το ἀγαθό για το αν μπορεί να 

είναι μια καθολική οντότητα17. Έτσι το ἀγαθό είναι μια λέξη που χρησιμοποιείται 

στην κατηγορία της οὐσίας (τὶ ἐστὶ)- και υπ’ αυτή την έννοια προσιδιάζει στο θεό 

και έχει σχέση με το λόγο- αλλά και σε εκείνη της ποιότητας (ἐν τῷ ποιῷ) και της 

σχέσης (ἐν τῷ πρὸς τί)18. Η οὐσία, αν δεχτούμε ότι είναι το καθεαυτό, προηγείται 

φύσει από το «σε σχέση». Άλλωστε το «σε σχέση» φαίνεται να έχει δευτερεύουσας 

σημασίας ιδιότητες, ή έστω να είναι συμπληρωματικό της οὐσίας. Σε κάθε 

περίπτωση η οὐσία είναι αξιολογικά ανώτερη. Έτσι, λέει ο Αριστοτέλης δε μπορεί να 

υπάρχει μια κοινή Ιδέα για την ουσία και τη σχέση. Αν υπήρχε θα προηγούνταν της 

ουσίας με αποτέλεσμα η ουσία να είναι συμβεβηκός αυτής της Ιδέας. Χαρακτηριστικό 

επίσης του αγαθού είναι ότι δεν είναι μια λέξη κοινή, κάτι το καθολικό και ένα, γιατί 

τότε δε θα χρησιμοποιούνταν για όλες τις κατηγορίες αλλά μόνο για μία.19. Ο 

συλλογισμός του Αριστοτέλη είναι φανερός: δε θεωρεί το αγαθό ως κάτι καθολικό. 

Το χαρακτηριστικό του καθόλου είναι ότι παραμένει ένα και όταν αποδίδεται σε 

πολλά. Έτσι η έννοια «άνθρωπος» παραμένει ένα όταν αποδίδεται στο Σωκράτη και 

όταν λέγεται για τον Πλάτωνα, γιατί ο Σωκράτης δεν είναι πιο άνθρωπος από τον 

Πλάτωνα. Στον αντίποδα του καθόλου βρίσκεται το αγαθό, το οποίο δεν παραμένει 

ένα όταν αποδίδεται στην ουσία και όταν αποδίδεται στην ποιότητα. Ο Αριστοτέλης 

χρησιμοποιεί ως παράδειγμα τον καιρό, δηλαδή την κατάλληλη (χρονική) στιγμή, που 

                                                 
17 Ηθικά Νικομάχεια, Α6, 1096a 11: τὸ δὲ καθόλου βέλτιον εἶναι ἴσως ἐπισκέψασθαι. 
18 Ηθικά Νικομάχεια, Α6, 1096a 21. Βλέπε επίσης Κατηγορίες, 4, 1b 25-2a7 (: παρουσιάζονται όλες οι 
Κατηγορίες με τις οποίες θα ασχοληθεί ξεχωριστά ο Αριστοτέλης στη συνέχεια του ομώνυμου έργου 
του), 5, 2a 11-16 (:σε ολόκληρο το κεφάλαιο 5 αναλύεται η ουσία), 8, 8b 25-33 (: παρουσίαση της 
ποιότητας). 
19 Ηθικά Νικομάχεια, Α6, 1096α 28-29: οὐκ ἂν εἴη κοινὸν τι καθόλου καὶ ἕν. 
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είναι η προϋπόθεση για να αποφασιστεί κάτι, όπως για παράδειγμα το πότε θα γίνει 

ένας πόλεμος. Επιπλέον το μέτρον, δηλαδή η ποσότητα που είναι αναγκαία για να 

χρησιμοποιήσει κάποιος, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση του φαγητού.20 

Ο Αριστοτέλης χωρίζει παρακάτω21 δύο κατηγορίες αγαθών: από τη μια 

βρίσκονται τα ωφέλιμα αγαθά και από την άλλη τα καθεαυτό αγαθά. Καθεαυτό αγαθά 

θα ονομάζαμε εκείνα που τα επιδιώκουμε για χάρη αυτών των ίδιων και όχι ως μέσο 

για την επίτευξη κάποιου άλλου σκοπού, όπως συμβαίνει με τη φρόνηση και την 

όραση. Τέτοια αγαθά όμως θα πρέπει να έχουν τον ίδιο ορισμό του αγαθού, κάτι το 

οποίο δε συμβαίνει. Επομένως, εξάγεται το συμπέρασμα ότι το αγαθό δεν είναι κάτι 

το κοινό με την έννοια της μιας Ιδέας.  

Το Έβδομο Κεφάλαιο του Πρώτου Βιβλίου είναι από τα πιο σημαντικά, 

καθώς εκεί ο Αριστοτέλης ξεκινά την εξέταση της ουσίας του αγαθού22, ενώ γίνεται 

λόγος, για πρώτη φορά, για το έργον του ανθρώπου, τη λειτουργία του. Η διατύπωση 

της πρώτης απορίας του είναι αν το αγαθό είναι εκείνο χάρη στο οποίο γίνονται όλα 

τα υπόλοιπα23. Με παραδείγματα της εμπειρικής πραγματικότητα, ο Αριστοτέλης 

καταδεικνύει ποιο είναι το αγαθό για κάθε μια τέχνη/ επιστήμη που αναφέρει. Έτσι 

για παράδειγμα αγαθό είναι για την ιατρική η υγεία και για την στρατηγική η νίκη 

κοκ. Σε κάθε περίπτωση εκείνο που έχει σημασία είναι ότι κάθε ενέργεια, κάθε 

προτίμηση έχει ένα αγαθό που θέτει ως στόχο και αυτό είναι το τέλος. Για χάρη αυτού 

του τέλους όλοι οι άνθρωποι επιλέγουν να κάνουν ό,τι κάνουν. Έτσι, το συμπέρασμα 

του Αριστοτέλη είναι ότι, αφού κάθε ενέργεια κάποια στιγμή γίνεται για χάρη της 

επιδίωξης ενός άλλου πράγματος, που είναι ανώτερο από την ίδια την ενέργεια, τότε 

αυτό θα είναι ένα αγαθό, το οποίο μπορούμε να αποκτήσουμε μέσα από τις ενέργειές 

μας. Πρόκειται για το πρακτόν αγαθόν. Και αν υπάρχουν περισσότερα από ένα, τότε 

αυτά είναι τα αγαθά που μπορούμε να αποκτήσουμε μέσω των ενεργειών μας.24  

Έχοντας υπόψη ότι ο Αριστοτέλης πιο πριν κάνοντας λόγο για το αγαθό το 

ονόμασε ευδαιμονία,25 λέγοντας ότι πρόκειται για το τὸ ἀκρότατο πάντων τῶν 

πρακτῶν ἀγαθῶν, στο συγκεκριμένο χωρίο φαίνεται ότι έχουμε φτάσει στο ίδιο 

                                                 
20 Ηθικά Νικομάχεια, Α6, 1096a 34-36 
21 Ηθικά Νικομάχεια, Α6, 1096b 13-17.  
22 Ηθικά Νικομάχεια, Α7, 1097a 15-16: τὶ πότ’ ἂν εἴη. 
23 Ηθικά Νικομάχεια, Α7, 1097a 19: ἤ οὐ χάριν τὰ λοιπά πράττεται; 
24 Ηθικά Νικομάχεια, Α7, 1097a 21-25. Το θέμα που προκύπτει εδώ και θα εξετάσουμε στη συνέχεια 
είναι αν αυτό το αγαθό τίθεται στην κορυφή της πυραμίδας των πράξεων και αποτελεί τον απόλυτο 
στόχο ή αν περιλαμβάνει όλα τα υπόλοιπα αγαθά με περιεκτικό τρόπο.  
25 Ηθικά Νικομάχεια, Α4, 1095a 16-19.  
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συμπέρασμα,26 στο ότι δηλαδή το αγαθό είναι το τέλος των ενεργειών και πρέπει 

αυτό να επιδιώκουμε σαν τελικό σκοπό μας. Το ερώτημα βέβαια που θα τεθεί 

παρακάτω σε αυτήν την εργασία, σε ξεχωριστό Κεφάλαιο, είναι το κατά πόσο αυτή η 

ευδαιμονία είναι κυριαρχική ή περιεκτική.  

Αφού είναι σαφές ότι υπάρχουν περισσότερα από ένα τέλη, σίγουρα δεν είναι 

όλα τελικά, αφού πολλά από αυτά τα επιλέγουμε για χάρη κάποιου άλλου σκοπού. Το 

ύψιστο όμως αγαθό είναι ένα τελικό τέλος, λέει ο Αριστοτέλης.27 Έτσι, γίνεται σαφές, 

με βάση το συλλογισμό του, ότι αν υπάρχουν περισσότερα από ένα τελικά τέλη, 

εκείνο που αναζητούμε θα είναι το τελειότερο, το πιο τελικό από όλα τα άλλα28.  

Τελικό αγαθό ονομάζει εκείνο που επιλέγεται για χάρη του ίδιου και όχι για κάτι 

άλλο, δεν αποτελεί δηλαδή μέσο για την επίτευξη ενός άλλου αγαθού. Τέτοιο 

φαίνεται να είναι η ευδαιμονία, καθώς επιλέγεται για χάρη της ίδιας και όχι για κάτι 

άλλο.29  

Ένα άλλο χαρακτηριστικό του τελικού αγαθού είναι ότι παρουσιάζει 

αυτάρκεια. Η έννοια της αυτάρκειας πρέπει να σημαίνει κάτι που κάνει τη ζωή 

επιθυμητή γι’ αυτό που η ίδια είναι και χωρίς καμία απολύτως έλλειψη.  Φαίνεται 

επίσης να είναι το πιο επιθυμητό από όλα τα αγαθά. Έτσι, η ευδαιμονία είναι ένα 

τελικό αγαθό, κάτι που από μόνο του είναι αρκετό για τον άνθρωπο: είναι το τέλος 

των ενεργειών μας.30. Ωστόσο, παραμένει ανοικτό το ερώτημα για το ποια είναι η 

ουσία του υπέρτατου αγαθού. Για να καταστεί αυτό σαφέστερο πρέπει να 

προσδιοριστεί το έργον του ανθρώπου, η λειτουργία του.31  

Αξίζει να διευκρινιστεί ότι ο Αριστοτέλης πιο πάνω μάς είπε ποιο είναι το 

όνομα του υπέρτατου αγαθού: η ευδαιμονία. Τώρα θα μας πει ποια είναι η ουσία του 

ή ο ορισμός του. Πρέπει να προσέξουμε ότι δε θα μιλήσει για τον ορισμό της 

ευδαιμονίας αλλά για εκείνον του υπέρτατου αγαθού. Ο Αριστοτέλης διακρίνει το ένα 

ερώτημα από το άλλο και τα πραγματεύεται ανεξάρτητα. Το ότι το αγαθό έχει το 

όνομα ευδαιμονία δε θα παίξει κανέναν ρόλο στον προσδιορισμό της ουσίας του.  

Το νέο ερώτημα είναι λοιπόν ποιο είναι το έργον του ανθρώπου, η λειτουργία 

του. Αποκλείεται σε πρώτο επίπεδο η αυξητική και θρεπτική ζωή, καθώς αυτές είναι 
                                                 
26 Ηθικά Νικομάχεια, Α7, 1097a 24-25: μεταβαίνων δὲ ὁ λόγος εἰς ταὐτὸν ἀφῖκται. 
27 Ηθικά Νικομάχεια, Α7, 1097a 28-29.  
28 Ηθικά Νικομάχεια, Α7, 1097a 30-31: τὸ τελειότατον τούτων.  
29 Ηθικά Νικομάχεια, Α7, 1097a 31- 1097b 6.  
30 Ηθικά Νικομάχεια, Α7, 1097b 20-21: τέλειον δὴ τι φαίνεται καὶ αὔταρκες ἡ εὐδαιμονία, τῶν 
πρακτῶν οὖσα τέλος. 
31 Ηθικά Νικομάχεια, Α7, 1097b 25.  
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κοινό γνώρισμα του ανθρώπου, των ζώων και των φυτών. Η λειτουργία του 

ανθρώπου πρέπει να είναι κάτι ξεχωριστό, κάτι που θα προσιδιάζει μόνο σε εκείνον. 

Εκείνο που μένει και είναι μάλλον ένα στοιχείο για την απάντησή μας είναι η 

πρακτική ζωή, αυτή δηλαδή που εκδηλώνεται ως ενέργεια του λογικού μέρους του 

ανθρώπου.32 Εκείνο που είναι απαραίτητο και πολύ σημαντικό να διευκρινιστεί είναι 

το ότι μια τέτοια ζωή μπορεί να εκληφθεί με διπλό νόημα: αφενός ότι είναι τέτοια 

που υπακούει στο λόγο και αφετέρου ότι είναι κάτοχος του λόγου και λειτουργεί 

νοητικά. Ο Αριστοτέλης διευκρινίζει ότι ενδιαφέρεται για τη μελέτη της ζωής ως 

ενέργεια.33  

Αμέσως μετά δίνεται ο υποθετικός συλλογισμός34 του Αριστοτέλη, ο οποίος 

καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το ανθρώπινο αγαθό είναι ενέργεια της ψυχής 

σύμφωνη με την αρετή, και αν υπάρχουν περισσότερες από μια αρετές, σύμφωνα με την 

καλύτερη και την πιο τέλεια από αυτές σε μια τέλεια ζωή (ἐν βίῳ τελείῳ). Ο 

συλλογισμός του έχει ως εξής: α) αν η λειτουργία του ανθρώπου είναι κάποια 

ενέργεια της ψυχής σύμφωνη με το λόγο, β) αν η λειτουργία ενός ανθρώπου και ενός 

εξαίρετου (σπουδαίου) ανθρώπου είναι ίδιο ως προς το γένος με την υπεροχή ως προς 

την αρετή να προστίθεται στη λειτουργία,35 γ) αν λειτουργία θεωρηθεί ένας 

ορισμένος τρόπος ζωής, που το περιεχόμενο του είναι ενέργειες της ψυχής 

βασισμένες στο λόγο, δ) αν λειτουργία του σπουδαίου ανθρώπου είναι το να κάνει 

πράγματα ωραία και τέλεια και τέλος ε) αν καθετί εκτελείται τέλεια και ωραία αν 

εκτελείται κατά τη δική του αρετή, τότε το ύψιστο για τον άνθρωπο αγαθό είναι, 

όπως σημειώσαμε παραπάνω, ενέργεια της ψυχής σύμφωνη με την αρετή.  

Στη συνέχεια γίνεται σαφές ότι ευδαίμων δεν είναι εκείνος που είναι 

ευτυχισμένος μια μόνο μέρα ή ένα μόνο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αλλά 

εκείνος που έχει καταφέρει να είναι τέτοιος για όλη τη ζωή του.36 Ό, τι έχει ειπωθεί 

παραπάνω θεωρείται το πρώτο βήμα για τον ορισμό του αγαθού. Στη συνέχεια ο 

Αριστοτέλης θα προσπαθήσει να εξετάσει το ζήτημα ακόμα πιο διεξοδικά.  

                                                 
32 Ηθικά Νικομάχεια, Α7, 1098a 3-4: πρακτικὴ τὶς τοῦ λόγου ἔχοντος.  
33 Ηθικά Νικομάχεια, Α7 1098a 6-7.  
34 Ο συλλογισμός του Αριστοτέλη στο χωρίο: Ηθικά Νικομάχεια, Α71098a 7-18.  
35 Ο Αριστοτέλης προκειμένου να γίνει πιο σαφής, αναφέρει το παράδειγμα με τον κιθαριστή και λέει 
ότι έργο του συγκεκριμένου ανθρώπου είναι να παίζει κιθάρα. Όμως, καλός κιθαριστής είναι εκείνος 
που παίζει καλά την κιθάρα. Έτσι, γίνεται φανερό ότι ο κάθε άνθρωπος διαφέρει από τον σπουδαίο- 
εξαίρετο άνθρωπο ως προς το ότι ο δεύτερος κάνει με σωστό και ωραίο τρόπο το έργο για το οποίο 
έχει προοριστεί από τη φύση του και αυτό γιατί σε αυτόν προστίθεται η αρετή (: η δεξιότητα του να 
κάνει καλά εκείνο που ξέρει).  
36 Ηθικά Νικομάχεια, Α7, 1098a 18-20.  
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Στην εξέταση της ευδαιμονίας για το τι είναι τελικά, ο Αριστοτέλης 

παρακάτω, στο Όγδοο Κεφάλαιο, τη συνδέει με την αρετή τονίζοντας μάλιστα ότι 

στην αρετή βρίσκει πάντα την αρχή της η ενάρετη ενέργεια37. Διευκρινίζει, ωστόσο, 

ότι το ύψιστο αγαθό συνίσταται στην χρήση  και τη σωστή εφαρμογή της, πράγμα που 

καθίσταται από τα πιο σημαντικά πράγματα στη φιλοσοφία του Αριστοτέλη, αφού δε 

μπορεί να υπάρχει ενάρετος άνθρωπος, αν αυτός βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας. 

Εκείνο που κάνει κάποιον ενάρετο και είναι δυνατό να του αποδοθούν ηθικά 

χαρακτηριστικά («δίκαιος», «όσιος», «καλός» κλπ.) είναι η δράση και όχι η απραξία. 

Έτσι δε μπορεί να αποδοθούν σωστές κρίσεις σε έναν άνθρωπο που κοιμάται ή 

βρίσκεται σε αδράνεια,38 καθώς για να μπορέσει να του αποδοθεί οποιαδήποτε τέτοια 

κρίση πρέπει πρώτα να ενεργήσει. Σε αυτά τα συμφραζόμενα έχει αξία η λειτουργία 

του ανθρώπου, για την οποία ο Αριστοτέλης έκανε λόγο παραπάνω στα Ηθικά 

Νικομάχεια. Για την απόκτηση του αγαθού χρειάζεται εγρήγορση, καθώς ο άνθρωπος 

οφείλει να ενεργεί, να επιτελεί σωστά τη λειτουργία του, την προορισμένη από τη 

φύση του. Επομένως, η έξη μπορεί να υπάρχει χωρίς να παράγει κάποιο 

συγκεκριμένο αποτέλεσμα, αφού είναι μια κατάσταση.  

Στον αντίποδα- σε σχέση με την απραξία- βρίσκεται η ενέργεια, αφού αυτή 

σημαίνει λειτουργία, δράση, κίνηση και όχι στασιμότητα. Ένα παραπάνω: κάποιος 

είναι ευδαίμων εφόσον δραστηριοποιείται, αφού ενέργεια σημαίνει δράση και 

μάλιστα δράση καλή.39 Γι’ αυτό το λόγο εκείνος που αποκτά τα καλά και ωραία 

πράγματα είναι εκείνος που ενεργεί με το σωστό τρόπο. Είναι σημαντικό να 

θυμηθούμε σε αυτό το σημείο ότι λίγο παραπάνω40 ο Αριστοτέλης είχε σημειώσει 

πως η ευδαιμονία σχετίζεται με  τα ωραία και τα καλά της ζωής. Εδώ, ακόμα δεν 

υποστηρίζει εμφανώς ότι τα καλά και τα ωραία σχετίζονται άμεσα με την ευδαιμονία, 

αφού δε χρησιμοποιεί καν τον ορισμό της ευδαιμονίας, ωστόσο, με δεδομένο το τι 

είπε πριν είναι καλό να κάνουμε τους απαραίτητους συσχετισμούς.  

Για άλλη μια φορά γίνεται, πάντως, αντιληπτό ότι για τον Αριστοτέλη 

σημαντικό ρόλο για να αποδοθούν σωστές κρίσεις σε κάποιο υποκείμενο και να 

χαρακτηριστεί ενάρετο είναι το να μπορεί να ενεργεί. Η σωστή κρίση προκύπτει 

κατόπιν της ενέργειας και αυτό το τονίζει επανειλημμένα. Το σημείωσε και πιο πριν 

                                                 
37 Ηθικά Νικομάχεια, Α8, 1098b 31-32: ἡ κατ’ αὐτὴν ἐνέργεια. 
38 Την άποψη αυτή ο Αριστοτέλης επαναλαμβάνει και στα Ηθικά Ευδήμεια, Β1, 1219a 24-26 αλλά και 
παρακάτω Β1, 1219b19-25.  
39 Ηθικά Νικομάχεια, Α8, 1098b 31- 1099a 4.  
40 Ηθικά Νικομάχεια, Α7, 1098a 15: εὖ ταῦτα καὶ καλῶς.  
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όταν αναφέρθηκε στη λειτουργία του ανθρώπου, λέγοντας ότι αυτή είναι κάποια 

ενέργεια της ψυχής σύμφωνη με την αρετή,41 το υπογραμμίζει και τώρα λέγοντας ότι 

ενέργεια δε σημαίνει τίποτε άλλο παρά δράση και μάλιστα δράση καλή42.  

Δεδομένου τώρα του γεγονότος ότι τις ενέργειες που σχετίζονται με τη 

συμπεριφορά και την ηθική, τις ταυτίζουμε με κάποιο τέλος, ή αντίστροφα, ότι το 

τέλος σχετίζεται με κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες ή ότι αποσκοπεί σε αυτές, το 

τέλος τίθεται ανάμεσα στα αγαθά που σχετίζονται με την ψυχή και όχι με εκείνα που 

σχετίζονται με τα εξωτερικά αγαθά. Άλλωστε είναι σαφές ότι η ηθική αρετή έχει 

«εσωτερική» αξία, αφού δεν είναι παραγωγική με τον τρόπο που είναι η τέχνη. Δεν 

προσφέρει κάποιο εξωτερικό αποτέλεσμα.  Επομένως, αφού ο ευδαίμων είναι εκείνος 

που ζει και ενεργεί καλά, είναι φανερό ότι όλα τα χαρακτηριστικά που ζητούμε να 

υπάρχουν στην ευδαιμονία περιέχονται στον ορισμό που δόθηκε πιο πριν.43. Τίθεται 

ξανά το ερώτημα με το οποίο θα ασχοληθούμε στο Δεύτερο Κεφάλαιο της εργασίας, 

για το αν η ευδαιμονία είναι κυριαρχικού ή περιεκτικού χαρακτήρα. Με βάση τα όσα 

έχει πει μέχρι στιγμής, φαίνεται ότι μια πρώτη απάντηση κλίνει προς τον δεύτερο 

χαρακτηρισμό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν επιχειρήματα που 

υποστηρίζουν με αξιώσεις την πρώτη άποψη. Μένει ακόμα ανοικτό το ζήτημα 

προκειμένου να το εξετάσουμε διεξοδικότερα.  

Στη συνέχεια του Όγδοου Κεφαλαίου ο Αριστοτέλης, διατείνεται ότι εκείνος 

που εκτελεί το σωστό είναι ευτυχισμένος και ζει έναν βίο γεμάτο ευχαρίστηση.44 

Άλλωστε η ευχαρίστηση είναι μια κατάσταση της ψυχής και σε καθέναν ευχάριστο 

είναι εκείνο που αγαπάει. Εκείνος που είναι σε θέση να αισθάνεται ευχαρίστηση με 

τα πράγματα που πρέπει, με εκείνα που από τη φύση τους είναι πράγματι ευχάριστα, 

είναι αληθινά ευτυχισμένος άνθρωπος. Στην πλειονότητά τους όμως οι άνθρωποι 

αισθάνονται ευχαρίστηση για πράγματα που είναι αντίθετα στον ορθό λόγο και αυτό 

συμβαίνει γιατί τελικά εκείνα για τα οποία νιώθουν ευχάριστα δεν είναι φύσει 

ευχάριστα. Έτσι, εκείνος που κανονικά θα έπρεπε να νιώθει ευχαρίστηση με τις 

σωστές ενέργειες και δεν το κάνει, στην ουσία δεν είναι καλός άνθρωπος45. Σε άλλο 

                                                 
41 Ηθικά Νικομάχεια, Α7, 1098a 7-9.  
42 Ηθικά Νικομάχεια, Α8, 1099a3-4: πράξει γὰρ ἐξ ἀνάγκης καὶ εὖ πράξει. 
43 Ηθικά Νικομάχεια, Α8, 1098b 22-23: φαίνεται δὲ καὶ τὰ ἐπιζητούμενα τὰ περὶ τὴν 
εὐδαιμονίαν ἅπανθ’ ὑπάρχειν τῷ λεχθέντι. 
44 Ηθικά Νικομάχεια, Α8, 1099a 6-8.  
45 Ηθικά Νικομάχεια, Α8, 1099a 17-18: οὐδ’ ἐστὶν ἀγαθὸς ὁ μὴ χαίρων ταῖς καλαῖς πράξεσιν. 
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χωρίο των Ηθικών Νικομαχείων46 που θα εξετάσουμε διεξοδικότερα παρακάτω, ο 

Αριστοτέλης θα θέσει τις προϋποθέσεις για το πότε πρέπει να αισθάνεται κανεις 

ευχαρίστηση. 

Από τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι ενέργειες της αρετής 

πρέπει να είναι ευχάριστες, καλές και ωραίες καθεαυτές. Την ιδιότητα αυτή την έχουν 

μάλιστα στον ύψιστο βαθμό. Έτσι, η ευδαιμονία είναι το υπέρτατο αγαθό και μαζί 

ό,τι πιο ωραίο και ό,τι πιο ευχάριστο.47. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι τώρα ο 

Αριστοτέλης έκανε λόγο για το ύψιστο αγαθό και πουθενά μέχρι στιγμής δεν το είχε 

συσχετίσει με την ευδαιμονία. Καθώς όμως απ’ ό,τι φαίνεται το ύψιστο αγαθό έχει 

όλα τα χαρακτηριστικά που μπορούν να προσιδιάζουν στην ευδαιμονία, τώρα κάνει 

το συσχετισμό πιο άμεσα. Είχαμε υπογραμμίσει και λίγο πιο πάνω σε αυτήν την 

εργασία το συγκεκριμένο γεγονός. 48  

Από την άλλη πλευρά είναι δεδομένο ότι η ευδαιμονία χρειάζεται και τη 

συμμετοχή των εξωτερικών αγαθών.49 Ο Αριστοτέλης «έδωσε χώρο» και στα 

εξωτερικά αγαθά και δεν απομόνωσε την ευδαιμονία ως κάτι αφηρημένο και έξω από 

τον κόσμο που ζούμε.50 Σε αυτά τα συμφραζόμενα ίσως έχει μεγαλύτερη αξία να 

προσέξουμε τους συσχετισμούς που και ο ίδιος έκανε πιο πριν αναφέροντας ότι η 

ευδαιμονία έχει να κάνει με τον κόσμο που ζούμε και δε βρίσκεται κάπου πέρα ή 

πάνω από αυτόν.51 Σε κάθε περίπτωση, σημασία έχει το γεγονός ότι τα εξωτερικά 

αγαθά θα χρησιμεύσουν μόνο ως εργαλεία, ως επιπρόσθετα καλά στοιχεία για την 

επίτευξη του σκοπού του ανθρώπου, που είναι η ευδαιμονία, η καλή ζωή. Δεν είναι 

απαραίτητος, αναγκαίος όρος το να υπάρχουν για να επιτευχθεί αυτή, γιατί δεν είναι 

ουσιώδη χαρακτηριστικά, αλλά απλώς συμπληρωματικά. Σε κάθε περίπτωση είναι 

                                                 
46 Ηθικά Νικομάχεια, Β6, κεφ. 10-13 
47 Ηθικά Νικομάχεια, Α8, 1099 24-25: ἄριστον ἄρα καὶ κάλλιστον καὶ ἥδυστον ἡ εὐδαιμονία.  
48 Πρβλ. σελ. 14-15 της παρούσας εργασίας.  
49 Ηθικά Νικομάχεια, Α8, 1099a 31-32: τῶν ἐκτὸς ἀγαθῶν προσδεομένης.  
50 Μπορεί βέβαια ο Αριστοτέλης να μην είναι ο πρώτος που «έδωσε χώρο» στα εξωτερικά αγαθά σε 
σχέση με την ευδαιμονία, αλλά τουλάχιστον τα θεώρησε αναπόσπαστο κομμάτι της. Πριν από τον ίδιο 
και άλλοι φιλόσοφοι, όπως για παράδειγμα ο Δημόκριτος, είχαν κάνει κάτι αντίστοιχο, σε πιο πρώιμο 
επίπεδο βέβαια, καθώς ήταν μονιστές, θεωρώντας ψυχή τον αέρα, τη φωτιά κλπ., αλλά και οι 
σοφιστές, όπως ο Πρωταγόρας. 
51 Στο κεφ 4 του Πρώτου Βιβλίου των Ηθικών Νικομαχείων ο Αριστοτέλης έθεσε το πλαίσιο της 
έρευνάς του: ξεκινάμε πάντα από τα γνωστά σε εμάς και στη συνέχεια προσπαθούμε να εξηγήσουμε τα 
πιο αφηρημένα. Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο έκανε λόγο για τον Πλάτωνα.: το ερώτημα είναι αν 
ξεκινάμε την πραγμάτευση κάποιων θεμάτων από τον κόσμο των Ιδεών, όπως ο Πλάτωνας πίστευε, 
και «κατηφορίζουμε» στον αισθητό που θεωρείται πλαστός, ή από τον κόσμο των αισθήσεων και 
ακολουθούμε μια ανοδική, δύσκολη ηθικά και φιλοσοφικά, πορεία, όπως πίστευε εν τέλει ο 
Αριστοτέλης. Σε εκείνο το σημείο του κεφαλαίου είχε υποστηρίξει ότι αρχή είναι το ὅτι (: Ηθικά 
Νικομάχεια, Α4 1095b 7). 



 19

επιθυμητά, ποτέ όμως δεν πρέπει να τίθενται ως βασικός στόχος ή αυτοσκοπός στη 

ζωή ενός ανθρώπου. 

Βασικό επίσης ερώτημα για την απόκτηση της ευδαιμονίας είναι το αν αυτή 

αποκτάται με τον εθισμό, τη σπουδή ή κάποια άλλη άσκηση ή αν έρχεται στον 

άνθρωπο ως ένα είδος δώρου από τους θεούς ή με τη μορφή της τύχης.52 Εκείνο στο 

οποίο θα καταλήξει ο Αριστοτέλης είναι ότι τελικά η ευδαιμονία πηγάζει από τον ίδιο 

μας τον εαυτό και όχι από κάτι που βρίσκεται έξω από εμάς. Σε αυτά τα 

συμφραζόμενα μπορούμε να κατανοήσουμε  την αξία και τη βαρύτητα που λαμβάνει 

η λειτουργία του ανθρώπου που μνημονεύσαμε παραπάνω, ως κάτι που κάνει ο ίδιος 

και επομένως είναι υπεύθυνος και για τις ενέργειές του και για τα αποτελέσματα των 

ενεργειών αυτών. Μπορεί λοιπόν να μην είναι κάτι θεϊκό η ευδαιμονία, με την έννοια 

ότι σίγουρα δεν πηγάζει από τη θεϊκή βούληση και παρέμβαση, είναι όμως κάτι 

«θεϊκό», με την έννοια ότι είναι κάτι πάρα πολύ καλό και εξαιρετικά σημαντικό για 

τη ζωή του ανθρώπου. Είναι σημαντικό να θέσουμε από την αρχή ως κανόνα, τρόπον 

τινά, ότι η ευδαιμονία πηγάζει από την αρετή ή κάποια σπουδή ή κάποια άσκηση, 

ωστόσο είναι κάτι θεϊκό και μακάριο53.  

Το σημαντικό είναι ότι την ευδαιμονία δεν την αποκτούν μόνο εκείνοι που 

έχουν, εξωτερικά, τις προϋποθέσεις (όπως για παράδειγμα οι πλούσιοι, οι ευγενείς 

κλπ) αλλά όλοι εκείνοι που είναι προσανατολισμένοι σύμφωνα με την αρετή. Εν 

δυνάμει όλοι μπορούν να γίνουν ευδαίμονες, αρκεί να υποβληθούν σε κάποιο είδος 

σπουδής και προσωπικής προσπάθειας54. Το λεκτικό παιχνίδι του Αριστοτέλη είναι 

φανερό. Η ευδαιμονία αποτελείται, ετυμολογικά, από τον καλό (ευ) δαίμονα. Δεν 

είναι θεόπεμπτη, αλλά  τουλάχιστον ο άνθρωπος έχει ένα στοιχείο από το θεό, είναι 

θεοφιλής.  

Συνοψίζοντας, για να κλείσει το Ένατο Κεφάλαιο, ο Αριστοτέλης 

υπογραμμίζει ότι η ευδαιμονία είναι πράγματι ένα είδος ενέργειας της ψυχής 

σύμφωνη με την αρετή, ενώ τα εξωτερικά αγαθά είναι συμπληρωματικά και χρήσιμα 

ως εργαλεία και τίποτε παραπάνω.55 Συσχετίζει μάλιστα άμεσα πλέον την πολιτική 

επιστήμη, την οποία είχε αναφέρει στην αρχή του Πρώτου Βιβλίου, με την 

ευδαιμονία και διατείνεται ότι αυτού του είδους η επιστήμη μεριμνά, ώστε να 

                                                 
52 Ηθικά Νικομάχεια, Α9, 1099b 9-11.  
53 Ηθικά Νικομάχεια, Α9, 1099b, 17-18: θεῖον τὲ καὶ μακάριον. 
54 Ηθικά Νικομάχεια, Α9, 1099b 19-20: πρὸς ἀρετὴν διὰ τινὸς μαθήσεως καὶ ἐπιμελείας. 
55 Ηθικά Νικομάχεια, Α9 1099b 26-29: χρήσιμα πέφυκεν ὀργανικως.  
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προσδώσει μια συγκεκριμένη ποιότητα στους πολίτες: να τους κάνει δηλαδή καλούς 

και ικανούς  για να κάνουν ωραίες ενέργειες.56 Άλλωστε για τον Αριστοτέλη, όπως 

είπαμε και παραπάνω και θα δούμε αναλυτικότερα στο Τρίτο κεφάλαιο, σημασία έχει 

να έχει προεκτάσεις η ηθική στην πολιτική. Το ιδανικό για τη φιλοσοφία της εποχής 

ήταν εξάλλου το να μπορούν να διαπλαστούν καλοί χαρακτήρες που θα ενεργούν 

καλά μέσα σε μια πόλη. Ο πολίτης με τον άνθρωπο, δηλαδή η πολιτική με την ηθική, 

είναι άρρηκτα συνδεδεμένες έννοιες και στη φιλοσοφία του Αριστοτέλη.57  

Έτσι στο τέλος του Δέκατου Κεφαλαίου ο Αριστοτέλης λέει ότι τελικά από τη 

μέχρι τώρα μελέτη του θέματος επικρατεί απόλυτη συμφωνία με εκείνο που είχε 

υποστηρίξει στην αρχή του Πρώτου Βιβλίου του, ότι δηλαδή σωστά φαίνεται να 

συνδέεται η πολιτική με το υπέρτατο αγαθό, το οποίο έχει ονομάσει ευδαιμονία. Να 

θυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι γίνεται αναφορά στο Δεύτερο Κεφάλαιο του 

Πρώτου Βιβλίου, όπου, ενώ ακόμα βρίσκεται στην αρχή, ο Αριστοτέλης, φανερά 

εντοπίζει έναν πρώτο- ακόμα- συσχετισμό της ηθικής με την πολιτική. Θεωρώντας 

την πολιτική ως υπέρτατη επιστήμη, το τέλος της, υποστηρίζει, θα περιέχει τα τέλη 

όλων των άλλων επιστημών. Αυτό το τέλος θα είναι το αγαθό για τον άνθρωπο. Έτσι, 

συμπληρώνει, βρισκόμαστε στο χώρο της πολιτικής επιστήμης. Αυτό σημαίνει ότι η 

πραγμάτευση που θα ακολουθήσει αφορά και στην πολιτική και μάλιστα με άμεσο 

τρόπο. Φτάνοντας τώρα στο τέλος του Πρώτου Βιβλίου, επανέρχεται, όπως 

σημειώσαμε παραπάνω, με τη διαπίστωση ότι τελικά ο υποθετικός τότε ακόμα 

συλλογισμός του- στην αρχή του Δευτέρου Κεφαλαίου- γίνεται πλέον πιο βέβαιος, 

αφού φαίνεται να συσχετίζεται τελικά η πολιτική με την ευδαιμονία, το υπέρτατο 

αγαθό, που έχει θέσει προς πραγμάτευση.  

Να θυμίσουμε και κάτι άλλο, ωστόσο:58 ο Αριστοτέλης ξεκίνησε να μελετά το 

ύψιστο αγαθό χωρίς στην αρχή να το ονομάζει με έναν συγκεκριμένο τρόπο (για 

παράδειγμα ευδαιμονία κλπ). Παρ’ όλ’ αυτά φαίνεται κατά τη μελέτη που 

πραγματοποιείται, ότι το ύψιστο αγαθό ταυτίζεται με την ευδαιμονία πράγμα που είναι 

ευτυχής συγκυρία για τον Αριστοτέλη. Και δεν εννοούμε με την έννοια της τύχης, 

γιατί σίγουρα ο Αριστοτέλης δεν εναποθέτει τίποτα στην τύχη, αλλά με την έννοια ότι 

                                                 
56 Ηθικά Νικομάχεια, Α9, 1099b 30-33.  
57 Πριν από τον Αριστοτέλη πρώτος που συσχέτισε την πολιτική με την ηθική ήταν στην ουσία ο 
Πλάτωνας. Το μοντέλο του ήταν μια καλή ψυχή σε αρμονία, η οποία θα επεκταθεί και στα 
συμφραζόμενα της πόλης και θα συσχετιστεί με τις τρεις τάξεις των πολιτών. Κάθε ατομική ψυχή σε 
αρμονία είναι και μια καλή ψυχή ενός πολίτη που μπορεί να ανήκει σε οποιαδήποτε από τις τρεις 
τάξεις (δημιουργούς, φύλακες – επίκουρους ή φιλοσόφους- βασιλείς). 
58 Το έχουμε αναφέρει και παραπάνω σελ. 14.  
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η ταύτιση των δύο τον διευκολύνει ακόμα περισσότερο στο να συσχετίσει την ηθική 

με την πολιτική πολύ πιο άμεσα και χωρίς προβλήματα.  

Η πολιτική λοιπόν, μιας και γι’ αυτήν κάνει λόγο προς το τέλος του Ενάτου 

Κεφαλαίου, φροντίζει κυρίως ώστε να προσδώσει μια συγκεκριμένη ποιότητα στους 

πολίτες. Να τους κάνει καλούς και ικανούς να ενεργούν προς το ωραίο.59 Ορίστε 

λοιπόν γιατί έχουμε υποστηρίξει μέχρι τώρα, σε πολύ επιφανειακό, βέβαια, επίπεδο 

ακόμα, ότι ο Αριστοτέλης συσχετίζει την ηθική με την πολιτική. Και συνεχίζει 

λέγοντας ότι δε μπορεί να αποδοθεί ηθική κρίση σε ένα ζώο (φέρνει το παράδειγμα 

του αλόγου) ή ακόμα και σε έναν άνθρωπο που βρίσκεται στην παιδική ηλικία, αφού 

και οι δύο δεν έχουν αναπτύξει την ικανότητα της ενέργειας και έτσι δε μπορούν να 

προβούν σε αυτές. Είναι σημαντικό, άλλωστε, να θυμίσουμε ότι για τον Αριστοτέλη, 

προκειμένου να αποδοθούν σωστές κρίσεις σε κάποιο υποκείμενο πρέπει οπωσδήποτε 

αυτό να προβεί σε κάποιες ενέργειες, ώστε αυτές να αξιολογηθούν. Γι’ αυτόν λοιπόν 

το λόγο εκείνος που βρίσκεται σε ανενεργό κατάσταση, εκείνος που κοιμάται ή 

ακόμα και το παιδί, δε μπορεί να θεωρηθεί ενάρετο υποκείμενο. Έτσι, ευδαίμων είναι 

εκείνος που χαρακτηρίζεται όχι μόνο από μια τέλεια αρετή αλλά και από μια τέλεια 

ζωή.60  

Στο επόμενο- Δέκατο- Κεφάλαιο ο Αριστοτέλης θέτει το ερώτημα για το αν 

πρέπει να ονομάζεται ευδαίμων εκείνος που έχει πεθάνει ή εκείνος που ζει. Φαίνεται 

να είναι οξύμωρο το να μπορεί να χαρακτηριστεί ευδαίμων εκείνος που δε ζει πια,61 

ακριβώς επειδή η ευδαιμονία συνίσταται στην ενέργεια και όπως έχει ειπωθεί 

παραπάνω, στον ορισμό της,62 είναι ενέργεια σύμφωνη με την αρετή. Εκείνο που έχει 

σημασία είναι, ωστόσο, το γεγονός ότι ο Αριστοτέλης θεωρεί πως ευδαίμων είναι 

εκείνος που παρά τις όποιες αντιξοότητες διέρχεται, καταφέρνει να είναι σταθερός 

στις ενέργειές του, οι οποίες μάλιστα χαρακτηρίζονται από αρετή. Άλλωστε, το έχει 

υπογραμμίσει επανειλημμένα, οι σύμφωνες με την αρετή ενέργειες είναι εκείνες που 

οδηγούν στην ευδαιμονία. Στο επόμενο Βιβλίο του θα στοιχειοθετήσει και την αρετή 

προσδίδοντάς της συγκεκριμένο περιεχόμενο, διαφωτίζοντας έτσι και την έννοια της 

ευδαιμονίας, αφού η τελευταία έχει ως αναγκαίο και σπουδαιότερο συστατικό της την 

αρετή.  Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι, όπως υποστηρίζει, οι σύμφωνες με την 

                                                 
59 Ηθικά Νικομάχεια, Α9, 1099b 30-33.  
60 Ηθικά Νικομάχεια, Α9, 1100a 5: καὶ ἀρετῆς τελείας καὶ βίου τελείου. 
61 Ηθικά Νικομάχεια, Α10, 1100a 12-13.  
62 Ηθικά Νικομάχεια. Α4, 1095a 15-19, Α7, 1098a 16-19. 
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αρετή ενέργειες παρουσιάζουν σταθερότητα και μονιμότητα.63 Ο ευδαίμων λοιπόν 

άνθρωπος είναι εκείνος που μπορεί να θεάται τις ενέργειες της αρετής,64 άρα το έργον 

το δικό του, η λειτουργία του, μέσω των ενεργειών του, της δράσης του είναι τέτοιο 

που προσανατολίζεται στην αρετή. Υπ’ αυτήν την έννοια ένας τέτοιος άνθρωπος δε 

θα είναι ποτέ δυστυχισμένος, αφού δε θα κάνει ποτέ κάτι φαύλο και αισχρό.65 Τις 

εναλλαγές μάλιστα της τύχης θα τις υπομένει με τον κατάλληλο τρόπο και θα είναι σε 

θέση να προσπερνάει το κακό. Επομένως, καταλήγει στο τέλος του Δέκατου 

Κεφαλαίου, ο ευδαίμων είναι αυτός που πράττει σύμφωνα με την αρετή, έχοντας στη 

διάθεσή του και τα εξωτερικά αγαθά, τα οποία είναι συμπληρωματικού μόνο 

χαρακτήρα, χωρίς να έχουν πρωτεύοντα ρόλο, στη διάρκεια μιας τέλειας ζωής.66   

Στην αρχή του Δωδέκατου Κεφαλαίου τίθεται το ερώτημα για το αν η 

ευδαιμονία είναι άξια επαίνου ή αξίζει την τιμή και το σεβασμό μας.67 Ο Αριστοτέλης 

μέσα από μια σύντομη επιχειρηματολογία δείχνει πως η ευδαιμονία είναι τελικά αρχή 

και ως τέτοια αξίζει την τιμή και το σεβασμό μας και δεν επαινείται. Ας 

παρακολουθήσουμε το συλλογισμό του:68 αυτό συμβαίνει (: το ότι η ευδαιμονία είναι 

αρετή δηλαδή) γιατί ο έπαινος, όπως υποστηρίζει, εκδηλώνεται μόνο όταν κάτι έχει 

μια συγκεκριμένη ιδιότητα και επειδή βρίσκεται σε κάποια συγκεκριμένη σχέση με 

κάτι άλλο. Αυτό σημαίνει ότι εκείνο που επαινείται στην ουσία συγκρίνεται με κάτι 

άλλο. Η ευδαιμονία όμως δε μπορεί να συγκρίνεται με κάτι άλλο και δε βρίσκεται σε 

καμία σχέση με κάτι άλλο, με κάτι εξωτερικό. Άλλωστε, η ευδαιμονία έχει 

χαρακτηριστεί ως κάτι άριστο, άρα δεν είναι δυνατόν να της αποδίδονται έπαινοι. 

 Για να καταστήσει πιο σαφή τον συλλογισμό του παραθέτει το παράδειγμα 

της δικαιοσύνης, όπου εκεί αποδίδεται έπαινος και έτσι αντιπαραβάλλει τη 

δικαιοσύνη με την ευδαιμονία. Πράγματι, επαινούμε κάποιον που είναι δίκαιος, 

ακριβώς επειδή προβαίνει σε δίκαιες ενέργειες. Ο Αριστοτέλης στηρίζεται σε ένα 

στοιχείο καθαρά γλωσσικό: δεν επαινούμε κάποιον επειδή είναι ευδαίμων (ακριβώς 

όπως δε θα το κάναμε επειδή είναι υγιής) και ούτε ψέγουμε κάποιον επειδή είναι 

                                                 
63 Ηθικά Νικομάχεια, Α10, 1100b 12-17: περὶ οὐδὲν γὰρ οὕτως ὑπάρχει τῶν ἀνθρωπίνων ἔργων 
βεβαιότης ὡς περὶ τὰς ἐνεργείας τὰς κατ’ ἀρετήν· μονιμώτεραι γὰρ καὶ τῶν ἐπιστημῶν 
αὗται δοκοῦσιν εἶναι. 
64 Ηθικά Νικομάχεια, Α10, 1100b 20: θεωρήσει τὰ κατ’ ἀρετήν. 
65 Ηθικά Νικομάχεια, Α10, 1100b 35: οὐδεπόποτε γὰρ πράξει τὰ μισητὰ καὶ τὰ φαῦλα. 
66 Ηθικά Νικομάχεια, Α10, 1101a 14-17: λέγειν εὐδαίμονα τὸν κατ’ ἀρετὴν τελείαν ἐνεργοῦντα 
καὶ τὶς ἐκτὸς ἀγαθοῖς ἱκανῶς κεχορηγημένον μὴ τὸν τυχόντα χρόνον ἀλλὰ τέλειον βίον; 
67 Ηθικά Νικομάχεια, Α12, 1101b 10-12.  
68 Ηθικά Νικομάχεια, Α12, 1101b 13-25.  
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δυστυχισμένος (ακριβώς όπως δεν το ψέγουμε επειδή είναι άρρωστος). Επαινούμε 

κάποιον όμως επειδή είναι ανδρείος ή δίκαιος και αυτό συμβαίνει γιατί, για να του 

αποδοθεί η συγκεκριμένη ενάρετη ταυτότητα, σημαίνει ότι προβαίνει και στις 

αντίστοιχες ενέργειες. Άρα, για να υπάρχει έπαινος, σημαίνει ότι υπάρχει και ο 

ανάλογος συσχετισμός με κάτι.69  

Για την ευδαιμονία κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Αν αποδίδεται στον ευδαίμονα 

άνθρωπο έπαινος, αυτός έχει να κάνει με τις ενέργειες της αρετής και όχι με την 

ευδαιμονία αυτή καθεαυτή, γιατί η αρετή είναι εκείνη που κάνει τον άνθρωπο να 

εφαρμόζει, να εκτελεί το ωραίο.70 Άρα, από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η 

ευδαιμονία τυγχάνει του σεβασμού και της τιμής, αφού δεν είναι δυνατό να συγκριθεί 

με κάτι από τη στιγμή που είναι κάτι τέλειο.71   

Στην αρχή του Δέκατου Τρίτου Κεφαλαίου εξαγγέλλεται το θέμα με το οποίο 

θα ασχοληθεί στη συνέχεια ο Αριστοτέλης (και πιο διεξοδικά στο Δεύτερο Βιβλίο 

των Ηθικών Νικομαχείων72) και αυτό έχει να κάνει με την αρετή και το πώς αυτή 

αποκτάται,73 καθώς υπενθυμίζει ότι η ευδαιμονία έχει οριστεί ως ενέργεια της ψυχής 

σύμφωνη με την αρετή. Καθώς λοιπόν η αρετή αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

ευδαιμονίας πρέπει αυτή να τεθεί στη βάση της συζήτησης. Για άλλη μια φορά 

προτάσσεται η πολιτική επιστήμη μέσω του πολιτικού, αφού αυτός σκοπό έχει, σαν 

αληθινός πολιτικός, να κάνει τους πολίτες αγαθούς και υπάκουους στους νόμους. Αν 

αυτή η διαπίστωση ευσταθεί, τότε είναι φανερό ότι η αρετή με την οποία ασχολείται 

ο Αριστοτέλης, που είναι σχετική με τον άνθρωπο, καθώς και η ευδαιμονία του 

ανθρώπου, είναι σε απόλυτη αρμονία με την πολιτική επιστήμη, έχοντας προεκτάσεις 

εκεί. Η σημείωση που ακολουθεί είναι όμως ακόμα πιο σημαντική: ο πολιτικός, αν 

θέλει να επιτελεί σωστά τη λειτουργία του πρέπει να γνωρίζει την ψυχή του 

ακροατηρίου του. Άλλωστε η αρετή είναι αρετή της ψυχής και η ευδαιμονία έχει 

χαρακτηριστεί ενέργεια της ψυχής.74  

                                                 
69 Για το παράδειγμα της δικαιοσύνης πρβλ. Ηθικά Νικομάχεια, Α12, 1101b 25-28.  
70 Ηθικά Νικομάχεια, Α12, 1101b 32-33: ὁ μὲν γὰρ ἔπαινος τῆς ἀρετῆς. 
71 Ηθικά Νικομάχεια, Α12, 1102a 2: ὅτι ἐστὶν ἡ εὐδαιμονία τῶν τιμίων καὶ τῶν τελείων. 
72 Ηθικά Νικομάχεια, Β2, 1103b 26-30. 
73 Ηθικά Νικομάχεια, Α13, 1102a 5-6. 
74 Ηθικά Νικομάχεια, Α13, 1102a 18-19. Μας θυμίζει τα λεγόμενα του Σωκράτη στον πλατωνικό 
Φαίδρο, όπου ο καλός ρήτορας και όχι ο σοφιστής, οφείλει να γνωρίζει καλά την ψυχή του 
ακροατηρίου. Βλ. και υποσημείωση 215 σελ. 67 της παρούσας εργασίας.  
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Με αφορμή τη γνώση της ψυχής παρατίθεται η διμερής διαίρεσή της: α) το 

άλογον μέρος της ψυχής από τη μία και β) το λόγον έχον μέρος από την άλλη.75 

Καθένα από αυτά χωρίζεται με τη σειρά του σε δύο υποκατηγορίες. Στο πρώτο, ένα 

μέρος του είναι κοινό ανάμεσα στα ζώα και τον άνθρωπο. Πρόκειται για το φυτικό 

μέρος που σχετίζεται με την τροφή και την αύξηση και επομένως δεν προσιδιάζει 

αποκλειστικά στον άνθρωπο.76 Αυτό το μέρος της ψυχής από τη φύση του δε μετέχει 

στην ανθρώπινη αρετή.77 Στο άλογο μέρος της ψυχής εντάσσεται, ωστόσο, και 

εκείνος που χαρακτηρίζεται εγκρατής ή ακρατής. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν είναι 

απόλυτα εναρμονισμένος ο συγκεκριμένος άνθρωπος με το λόγο, αφού υπάρχει και η 

ροπή εκείνη που ωθεί στις αντίθετες από τις καλές ενέργειες. Έτσι λοιπόν, επειδή 

υπάρχει κάτι που αντιτίθεται στο λόγο, γι’ αυτό ανήκει στο άλογο μέρος της ψυχής ο 

εγκρατής και ο ακρατής. Σε γενικές γραμμές ο Αριστοτέλης ονομάζει τη 

συγκεκριμένη κατηγορία του άλογου μέρους επιθυμητικόν, με το ορεκτικόν μέρος της 

ψυχής να είναι εκείνο που μετέχει, εν μέρει, στο λόγο, μόνο στην περίπτωση που 

πειθαρχεί σε αυτόν (όπως γίνεται με τον εγκρατή άνθρωπο), ενώ στο προηγούμενο 

αποδίδεται, όπως είπαμε, ο χαρακτηρισμός του καθαρά φυτικού.     

Είναι αναγκαίο να συμπληρώσουμε πως γίνεται διάκριση ανάμεσα στην ηθική 

και τη φυσική ψυχολογία στο τέλος του Πρώτου αλλά και του Έκτου Βιβλίου των 

Ηθικών Νικομαχείων. Στο Πρώτο Βιβλίο, όμως, ακόμα το λογικό μέρος δεν έχει 

χωριστεί με ακρίβεια. Στο Έκτο θα γίνει διάκριση ανάμεσα σε βουλευτικόν και 

επιστημονικόν.78 Εκεί ο Αριστοτέλης θα κάνει λόγο για νου ορεκτικόν.79 Αυτό 

σημαίνει ότι έχει μέσα του και το έλλογο και το άλογο μέρος. Αρκεί να σημειώσουμε 

πάντως ότι η σοφία δεν έχει προστακτικό χαρακτήρα, επομένως το επιστημονικό δεν 

έχει σχέση με την ενάρετη ενέργεια.  

Ολοκληρώνοντας ο Αριστοτέλης το Πρώτο Βιβλίο των Ηθικών Νικομαχείων 

παραθέτει και τη διάκριση που γίνεται στην αρετή σε είδη λέγοντας ότι υπάρχουν: α) 

οι διανοητικές που σχετίζονται καθαρά με τα ζητήματα του λόγου, όπως για 

παράδειγμα η φρόνηση, η σοφία κλπ και β) οι ηθικές, όπως η σωφροσύνη. Οι 

τελευταίες σχετίζονται με το ήθος του ανθρώπου και είναι άξιες επαίνου, αφού όπως 
                                                 
75 Ηθικά Νικομάχεια, Α13, 1102a 29-30.  
76 Ηθικά Νικομάχεια, Α13, 1102b 3-4: ταύτης μὲν οὖν κοινὴ τὶς ἀρετὴ καὶ οὐκ ἀνθρωπίνη 
φαίνεται. 
77 Ηθικά Νικομάχεια, Α13, 1102b 12-13: τῆς ἀνθρωπίνης ἀρετῆς ἄμοιρον πέφυκεν.  
78 Ηθικά Νικομάχεια, Ζ1, 1139a 12-16. 
79 Σε ολόκληρο το Έκτο Βιβλίο χρησιμοποιούνται ανάλογες εκφράσεις, όπως: ὄρεξιν ὀρθήν, ὄρεξις 
διανοητική. 
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θα υποστηρίξει παρακάτω κάνοντας εκτενή αναφορά στο Δεύτερο Βιβλίο, οι ηθικές 

αρετές σχετίζονται με τις ενέργειες και τα πάθη.80 Παραπάνω είχε υποστηρίξει πως 

ό,τι σχετίζεται με ενέργειες είναι άξιο επαίνου, αφού μέσω αυτών είναι δυνατό να 

αποδοθούν σωστές κρίσεις.81  

Να σημειωθεί το εξής σημαντικό:  οι έξεις, για τις οποίες θα γίνει αναφορά 

στο Δεύτερο Βιβλίο των Ηθικών Νικομαχείων, σχετίζονται με τα συναισθήματα υπό 

την έννοια ότι τα ελέγχουν. Οι έξεις με τη σειρά τους είναι εκείνες που παράγουν 

ενέργειες, οι οποίες είναι άξιες επαίνου. 

Έχοντας ολοκληρώσει την εισαγωγική παρουσίαση του Πρώτου Βιβλίου των 

Ηθικών Νικομαχείων, έχει γίνει σαφές ότι έχουν τεθεί ορισμένοι βασικοί 

προβληματισμοί, τους οποίους θα μελετήσουμε στην πορεία της παρούσας εργασίας 

και κρίνεται σκόπιμο να τους απαριθμήσουμε, ώστε να βοηθηθούμε στην περαιτέρω 

ανάλυση μας. Έτσι, καθώς ο άξονας της εργασίας μας περιστρέφεται γύρω από το 

βασικό θέμα της ευδαιμονίας και το τι τελικά αυτή είναι σύμφωνα με τα Ηθικά 

Νικομάχεια, ζητήματα όπως α) η σύνδεση της ηθικής με την πολιτική είναι μείζονος 

σημασίας και βασική προτεραιότητα για να αναδειχθεί από αυτήν την εργασία και, β) 

το θέμα για το αν πρόκειται για κυριαρχική ή περιεκτική ευδαιμονία θα τεθεί σε 

ξεχωριστό Κεφάλαιο, αφού πρώτα παρατεθεί, στα βασικά του σημεία, και το Δέκατο 

Βιβλίο των Ηθικών Νικομαχείων για να έχουμε μια σφαιρική εικόνα για το ζήτημα, 

καθώς επίσης και χαρακτηριστικά αποσπάσματα των Ηθικών Ευδημείων. Τέλος, 

είναι σαφές ότι για να αναλύσουμε την έννοια της ευδαιμονίας πρέπει απαραίτητα γ) 

να μελετήσουμε και το Δεύτερο Βιβλίο, το οποίο κάνει λόγο για την ηθική αρετή, 

αφού παραπάνω αναφέρθηκε ότι η ευδαιμονία έχει ως αναπόσπαστο κομμάτι της την 

αρετή και μάλιστα την ηθική, αφού αυτή έχει να κάνει με τις ενέργειες, στις οποίες 

αποδίδονται σωστές κρίσεις.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
80 Ηθικά Νικομάχεια, Β3, 1105a 12-13 (: ὅτι μὲν οὖν ἐστὶν ἡ ἀρετὴ περὶ ἡδονὰς καὶ λύπας) 
και παρακάτω Β91-7: ἀρετὴ… ἐν τοῖς πάθεσι καὶ ἐν ταῖς πράξεσιν. 
81 Βλ. παραπάνω στην παρούσα εργασία σελ. 22.  
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Δεύτερο Βιβλίο 

 

Στο προηγούμενο Βιβλίο  ο Αριστοτέλης ονόμασε το ἀκρότατο πάντων 

τῶν πρακτῶν ἀγαθῶν εὐδαιμονία λέγοντας ότι την πετυχαίνουν οι άνθρωποι με 

τις ενέργειές τους. Γι’ αυτό άλλωστε έκανε λόγο και για τη λειτουργία του ανθρώπου. 

Ο ορισμός της ανθρώπινης ευδαιμονίας ήταν εκείνος που «υποχρέωσε» τον 

Αριστοτέλη να  αναζητήσει και το περιεχόμενο του μέσου για την επίτευξή της, 

εκείνον της αρετής. Η μελέτη, ωστόσο, της αρετής θα γίνει αποδοτικότερη αν 

προσδιοριστεί ακριβέστερα η «δομή» της ψυχής. Όπως παρουσίασε νωρίτερα ο 

Αριστοτέλης, η ψυχή χωρίζεται σε δύο βασικά μέρη: το άλογο μέρος και το έλλογο.82  

Θα λέγαμε ότι ο άνθρωπος λειτουργεί με δύο τρόπους: από τη μια με τη λογική του 

και από την άλλη με τρόπους που δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τη λογική. 

Ένα μέρος του άλογου μέρους είναι το φυτικόν, το οποίο αποτελεί το αιτιον του 

τρεφεσθαι και αυξεσθαι83 και είναι αμοιρον της ανθρώπινης αρετής.84 Ένα δεύτερο 

μέρος είναι το επιθυμητικόν, το οποίο κατά έναν τρόπο μετέχει και του λόγου, αφού 

είναι πειθαρχικόν.  Διττό όμως είναι και το λόγον έχον μέρος της ψυχής. Εκτός από το 

επιθυμητικό, το οποίο είπαμε ότι εν μέρει μετέχει του λόγου, υπάρχει και το κυρίως 

λόγον έχον μέρος της ψυχής. 85 

Η λογική συνέπεια είναι η εξής: «κατά την διαφοράν» επιθυμητικού και 

κυρίως λόγον έχοντος μέρους της ψυχής «διορίζεται και η αρετή». Αυτό σημαίνει ότι 

η διαφορά ανάμεσα σε αυτά τα δύο είναι που προσδιορίζει τη φύση της αρετής αλλά 

και το περιεχόμενό της. Έτσι, στην αρχή του Δευτέρου Βιβλίου των Ηθικών 

Νικομαχείων ο Αριστοτέλης αναφέρει ότι οι διανοητικές αρετές σχετίζονται με το 

λόγον έχον μέρος της ψυχής, ενώ οι ηθικές αποκτώνται με τον εθισμό. Γι’ αυτό 

άλλωστε έχουν και την ονομασία που προέρχεται από το έθος, που σημαίνει 

χαρακτήρας, ήθος86. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα, όπως τονίζει, ότι οι ηθικές 

                                                 
82 Ηθικά Νικομάχεια, Α13, 1102a 29-30. 
83 Ηθικά Νικομάχεια, Α13, 1102a 35- 1102a 1.  
84 Ηθικά Νικομάχεια, Α13, 1102b 12-13. 
85 Ηθικά Νικομάχεια, Α13, 1103a 1-3.  
86 Ο Αριστοτέλης κάνει και ετυμολογικό συσχετισμό της ηθικής με το έθος, προκειμένου να 
καταστήσει σαφές το περιεχόμενο της ηθικής αρετής. Το ότι το ήθος (= ο χαρακτήρας) δεν είναι απλώς 
συναρτημένο προς το έθος (= τον εθισμό, τη συνήθεια, την άσκηση σε έναν συγκεκριμένο τρόπο 
συμπεριφοράς) αλλά εξαρτάται σε απόλυτο βαθμό από αυτό, ήταν μια βαθύτερη πίστη του 
Αριστοτέλη. Αυτό γίνεται ακόμα πιο σαφές προς το τέλος των Ηθικών Νικομαχείων (Κ9 1179b20) 
μιλώντας για το πόσο δύσκολο είναι να εγκαθιδρυθεί ἦθος εὐγενὲς καὶ ὡς ἀληθῶς φιλόκαλον 
στις ψυχές των νέων. Εκεί καταλήγει να αποκλείσει τη φύση στο θέμα της διαμόρφωσης του ηθικού 
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αρετές δεν υπάρχουν στον άνθρωπο φύσει.87 Αυτό σημαίνει ότι για να αποκτηθούν 

χρειάζεται συνεχής άσκηση και τριβή. Από την άλλη πλευρά οι διανοητικές αρετές, 

επειδή σχετίζονται με τον λόγο, είναι αποτέλεσμα διδασκαλίας και συνεχούς άσκησης 

και γι’ αυτό χρειάζεται πείρα και χρόνος. Στις διανοητικές αρετές θα μπορούσαμε να 

εντάξουμε για παράδειγμα τους διάφορους επιστημονικούς κλάδους (φυσική, 

αστρονομία κλπ) που χρειάζονται συνεχή άσκηση προκειμένου να γίνουν κτήμα μας. 

Οι ηθικές αρετές, από την άλλη, απαιτούν άλλου είδους άσκηση και τριβή. Είναι 

θέμα ενεργειών, με την έννοια ότι χρειάζεται να γίνονται οι αντίστοιχες ενέργειες 

προκειμένου να χαρακτηριστεί κάποιος ως ενάρετο υποκείμενο. Βασικό σημείο 

αναφοράς είναι ότι ο Αριστοτέλης δε θεωρεί ότι μπορεί η ηθική αρετή να είναι κτήμα 

του ανθρώπου από τη γέννησή του αλλά είναι δυνατό να αποκτηθεί μόνο μέσω των 

ενεργειών μας και αυτό σημαίνει δραστηριότητα, δράση και όχι απραξία.  Σε αυτά τα 

συμφραζόμενα καταλαβαίνουμε πόσο σημαντική είναι η λειτουργία του ανθρώπου, 

για την οποία έγινε αναφορά στο Πρώτο Βιβλίο των Ηθικών Νικομαχείων. Αυτό 

σημαίνει: ανάλογα με τις ενέργειες του ο άνθρωπος αποκτά τις ηθικές αρετές και 

χαρακτηρίζεται ή όχι ενάρετος, όπως για παράδειγμα «γενναίος», «όσιος», «δίκαιος» 

κλπ.88  

Η σημασία του έθους, που αναφέρεται στις πρώτες κιόλας γραμμές89 του 

Δευτέρου Βιβλίου, είναι μεγάλη. Κατά τον Αριστοτέλη φαίνεται πως η ηθική αρετή 

προϋποθέτει τη θέληση του υποκειμένου να εθιστεί σε έναν συγκεκριμένο τρόπο 

συμπεριφοράς (με την ομοιότροπη επανάληψη ίδιων ενεργειών). Αν λοιπόν η 

διανοητική αρετή προϋποθέτει διδασκαλία, τότε, τόσο η απόκτησή της όσο και η 

αύξησή της είναι απόλυτα συναρτημένες αφενός με το χρόνο και αφετέρου με την 

εμπειρία που το άτομο κερδίζει με το πέρασμα του χρόνου. Όμως για την απόκτηση 

των ηθικών αρετών η ευθύνη για την απόκτήσή τους «πέφτει» αποκλειστικά και μόνο 

στο εθιζόμενο άτομο και στη θέληση που αυτό έχει στο να προβαίνει σε ίδιες 

                                                                                                                                            
υποκειμένου τονίζοντας παράλληλα τη σημασία που έχει να καλλιεργηθεί η ψυχή του νέου τοις ηθεσι, 
με σύστημα και υπομονή, όπως καλλιεργείται η γη που θα θρέψει τον σπόρο. Τέτοιες απόψεις ο 
Αριστοτέλης τις «δανείζεται» από τον Πλάτωνα, του οποίου παρόμοιο χωρίο υπάρχει στους Νόμους 
(792e2). Στον συγκεκριμένο πλατωνικό διάλογο μάλιστα γίνεται λόγος για τον ἀρτίως νεογενή, για 
να δηλωθεί το πόσο  έγκαιρα πρέπει να αρχίσει η διὰ τοῦ ἔθους καλλιέργεια της ψυχής.  
87 Κάτι τέτοιο ισχύει, βέβαια, μόνο στο Δεύτερο Βιβλίο των Ηθικών Νικομαχείων, καθώς στο Έκτο 
εισάγεται, παραδόξως, η έννοια των φυσικών αρετών. Εκεί η ορολογία είναι διαφορετική: 
χρησιμοποιείται η λέξη πεφυκότες για να δηλωθεί η φυσική αρετή. Σχηματικά να πούμε ότι 
υποστηρίζεται πως κάποιος μπορεί φύσει να είναι ανδρείος. Αντιδιαστέλλεται, επομένως, η κύρια 
αρετή με τη φυσική αρετή. 
88 Ηθικά Νικομάχεια, Β1, 1103a 31-32: τᾶς δ’ ἀρετὰς λαμβάνομεν ἐνεργήσαντες πρότερον.  
89 Ηθικά Νικομάχεια, Β1, 1103a 18-19.  
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ενέργειες προκειμένου να αποκτήσει τη σωστή έξη.  Αυτό σημαίνει ότι οι ηθικές 

αρετές προϋποθέτουν τη συνείδηση, γίνονται εν γνώσει, άρα χρειάζεται η προσωπική 

επιλογή του ατόμου και την επιμονή του στη διαδικασία της άσκησης. Η αρετή είναι 

εκείνη που στοχεύει στο αγαθό και κάνει καλή την προαίρεσιν, δηλαδή στην ουσία 

τη συνειδητή επιλογή, για να μπορέσει να επιλεγεί το σωστό τέλος. Η φρόνηση είναι 

εκείνη που θα βρει τα μέσα προκειμένου να υλοποιηθεί το τέλος.  

Το πρόβλημα βέβαια για το αν μπορεί να διδαχθεί η αρετή είναι μεγάλο και 

απασχόλησε αρκετούς πριν από τον Αριστοτέλη. Αρκεί να θυμηθούμε τον αντίστοιχο 

διάλογο που είχε γίνει μεταξύ του Σωκράτη και του σοφιστή Πρωταγόρα στο 

ομώνυμο έργο.90 Όπως είπαμε παραπάνω, για τον Αριστοτέλη η διδασκαλία 

προσιδιάζει στη διανοητική αρετή, ενώ η ηθική σχετίζεται με τις ενέργειες και την 

προσωπική βούληση. Αφού λοιπόν η ηθική αρετή δεν είναι αποτέλεσμα της φυσικής 

ικανότητας ή ιδιότητας που μπορεί να έχει ο άνθρωπος από τη γέννησή του, 

καθίσταται σαφές ότι εδώ ο Αριστοτέλης απορρίπτει την αριστοκρατική άποψη περί 

ξεχωριστής ικανότητας που λέγεται ότι έχει ο άνθρωπος από τον θεό ή τη φύση, 

αντίληψη που συναντούμε στον Όμηρο91 αλλά και στον Σοφοκλή.92 Στην άποψη του 

Αριστοτέλη, περί ατομικής προσπάθειας και προσωπικής βούλησης και επιλογής, θα 

συμφωνούσε μάλλον και το περιεχόμενο του πλατωνικού Πρωταγόρα, αφού εκεί ο 

σοφιστής διατείνεται το ίδιο ακριβώς: ότι η αρετή είναι διδακτή (παρά τις όποιες 

αντιρρήσεις ή επιφυλάξεις εκφράζονται από το Σωκράτη, για ποικίλους λόγους που 

δεν είναι του παρόντος να αναλύσουμε93).  

Ας επιστρέψουμε στο Δεύτερο Βιβλίο των Ηθικών Νικομαχείων. Ο 

Αριστοτέλης μετά τη διαπίστωση ότι οι ηθικές αρετές δεν είναι φύσει στον άνθρωπο, 

επιλέγει εμπειρικά παραδείγματα για να ενισχύσει το συλλογισμό του (αναφέρεται 

για παράδειγμα στην πέτρα που από τη φύση της έχει φορά προς τα κάτω, σύμφωνα 

άλλωστε και με το νόμο της βαρύτητας94). Έτσι, υποστηρίζει πως ένα πράγμα που 

έχει συνηθίσει να συμπεριφέρεται με έναν ορισμένο τρόπο είναι δύσκολο να αλλάξει. 

Στον άνθρωπο όμως, που δεν έχει από τη φύση του τις ηθικές αρετές, είναι θέμα 

                                                 
90 Πλάτωνος, Πρωταγόρας, 318e- 320c, 324d-326e. 
91 Οδύσσεια, ραψωδία χ στ. 347-8. 
92 Αντιγόνη, στ. 37-38. 
93 Δε θεωρούμε ότι ο Σωκράτης ισχυρίζεται ουσιαστικά το αντίθετο από τον Πρωταγόρα, απλά η 
επιφανειακή άρνηση ή επιφύλαξή του έχει στόχο να κινητοποιήσει το σοφιστή και να εκθέσει τα 
επιχειρήματά του.  
94 Ηθικά Νικομάχεια, Β1, 1103a 21-23. 
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προσωπικής βούλησης το να επιλέξει να τις ασκήσει και να φτάσει στην ηθική 

τελείωση.95   

Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι ο Αριστοτέλης στο σημείο αυτό επιλέγει να 

αναφέρει τις δύο πολύ σημαντικές έννοιες που διατρέχουν τη φιλοσοφική του σκέψη, 

το δύναμις και το ἐνεργείᾳ.96 Το πρώτο σχετίζεται με τη δυνατότητα που έχει ένα 

υποκείμενο να κάνει ή να αποκτήσει κάτι, ενώ το δεύτερο σχετίζεται με το 

αποτέλεσμα που δημιουργείται μέσω της παραγωγικής διαδικασίας. Αυτό σημαίνει 

ότι η δύναμις σχετίζεται με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το υποκείμενο πριν 

προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια. Αποτελεί μια κατάσταση, η οποία για να αλλάξει 

χρειάζεται τη λειτουργία, τη δημιουργία από τη πλευρά του ανθρώπου.97 Μέσω των 

ενεργειών η δύναμις θα γίνει παραγωγική ικανότητα και θα αποκτήσει μια 

συγκεκριμένη ταυτότητα. Αν η δύναμις χαρακτηρίζεται από στατικότητα, η ενέργεια 

χαρακτηρίζεται από δράση, από παραγωγή που φτάνει σε ένα συγκεκριμένο 

αποτέλεσμα. Είναι σημαντικό να δούμε και να καταλάβουμε πώς στην προκειμένη 

περίπτωση είναι αποφασιστικής σημασίας η λειτουργία, η δημιουργία, αφού αυτό 

είναι που μορφοποιεί τη δύναμιν. Η λειτουργία είναι οι ενέργειες που θα 

καταστήσουν το υποκείμενο ενάρετο. Σε αυτά τα συμφραζόμενα είναι δεδομένο ότι ο 

Αριστοτέλης δίνει αξιολογική προτεραιότητα στην ενέργεια. Πάντως, στο 

συγκεκριμένο χωρίο,98 η προτεραιότητα που δίνεται είναι απλά και μόνο χρονική. 

Αυτό σημαίνει: πρώτα πράττουμε και στη συνέχεια γινόμαστε ενάρετα υποκείμενα. 

Μέσω των επαναλαμβανόμενων ενεργειών, ο άνθρωπος γίνεται ενάρετος. Έτσι 

πρώτα προβαίνουμε στις ενέργειες και στη συνέχεια αποκτούμε τις αντίστοιχες 

αρετές. Τα εμπειρικά παραδείγματα99 έρχονται να ενισχύσουν τα συλλογισμό του: 

πρώτα εκτελούμε τις ανδρείες πράξεις και στη συνέχεια χαρακτηριζόμαστε 

«ανδρείοι». Πρώτα προβαίνουμε σε δίκαιες ενέργειες και στη συνέχεια 

χαρακτηριζόμαστε «δίκαιοι» κ.ο.κ.  

Αμέσως μετά ο Αριστοτέλης κάνει, ακόμα μια φορά, σύνδεση των όσων μέχρι 

τώρα έχει πει, με τις πολιτείες. Ας μην ξεχνούμε άλλωστε ότι τα Ηθικά Νικομάχεια, 

                                                 
95 Ηθικά Νικομάχεια, Β1, 1103a 25: τελειουμένης δὲ διὰ τοῦ ἔθους.  
96 Στα Μετά τα Φυσικά ο Αριστοτέλης κάνει λόγο για τριών ειδών δυνάμεις. 
97 Άλλωστε, ο Αριστοτέλης υποστηρίζει στον ορισμό του έργου του ανθρώπου (δηλαδή της 
λειτουργίας, της δραστηριότητας ότι αυτή είναι ἐνέργεια τῆς ψυχῆς κατὰ λόγον. Αυτό 
συνεπάγεται ότι είναι λογική δραστηριότητα (Ηθικά Νικομάχεια, Α1098 a14). 
98 Ηθικά Νικομάχεια, Β1, 1103a 25-31.  
99 Ηθικά Νικομάχεια, Β1, 1103b 1-3. 



 30

όπως έχουμε πει παραπάνω, είναι το προπύργιο των Πολιτικών.100 Ο Αριστοτέλης 

θεωρεί ότι μόλις ολοκληρώσει την πραγμάτευση της ευδαιμονίας και της αρετής σε 

προσωπικό/ ατομικό επίπεδο, θα επεκταθεί στην πολιτεία. Άλλωστε η ηθική είναι 

στενά συνυφασμένη με την πολιτική και αυτό δεν παραλείπει να το θυμίζει συνεχώς. 

Ό, τι λοιπόν συμβαίνει στο μικρο-επίπεδο της ψυχής έχει προεκτάσεις και συνδέεται 

άμεσα και άρρηκτα με την πολιτεία μέσα στην οποία ζει το υποκείμενο. Εξάλλου ο 

κάθε άνθρωπος, όπως θα υποστηρίξει και στα Πολιτικά101 είναι ζῷον πολιτικόν,102 

πράγμα που σημαίνει ότι δε μπορεί να ζει απομονωμένος αλλά πάντα ενταγμένος 

μέσα σε μια κοινωνία. 

Πρέπει , ωστόσο, να υπογραμμιστεί στο σημείο αυτό πως ο πολιτικός είναι 

φρόνιμος γιατί δε μπορεί να ζήσει στη μοναξιά. Αντίθετα βρίσκει την ολοκλήρωσή 

του μέσα στην πολιτεία. Ο σοφός είναι εκείνος που χαρακτηρίζεται αυτάρκης, αφού 

είναι δυνατό να ζήσει στη μοναξιά, απομονωμένος. Άλλωστε η σοφία, που είναι ίδιον 

χαρακτηριστικό του σοφού δεν έχει σχέση με την πρακτική και επομένως ούτε με τον 

πολιτικό και κατ’ επέκταση την πόλη. Είναι σαφές ότι ο σοφός μπορεί να ζήσει και 

μόνος, ενώ ο φρόνιμος όχι. Στο Δέκατο Βιβλίο των Ηθικών Νικομαχείων φαίνεται 

πως η ευδαιμονία του σοφού δε σχετίζεται με την πόλη.  

Στην περίπτωση των Ηθικών Νικομαχείων γίνεται λόγος για τους νομοθέτες, 

οι οποίοι μαθαίνουν να ασκούν τον πολίτη στις καλές ενέργειες για να μπορέσει 

αυτός να αποκτήσει τις καλές συνήθειες. Η παρουσία του νομοθέτη μάλιστα κρίνεται 

αποφασιστικής σημασίας, καθώς η δράση του είναι εκείνη που διαφοροποιεί το ένα 

πολίτευμα από το άλλο. Είναι φανερό ότι ο Αριστοτέλης μεταφέρεται στο επίπεδο της 

πολιτικής φέρνοντας μάλιστα και συγκεκριμένο παράδειγμα103. Είναι χαρακτηριστικό 

επίσης ότι χρησιμοποιείται ο σύνδεσμος καὶ,104 ο οποίος δηλώνει ότι και οι 

νομοθέτες  λειτουργούν με κάποιον συγκεκριμένο τρόπο: το να εθίζουν τους πολίτες 
                                                 
100 Έχουμε πει σε αρκετά σημεία της παρούσας εργασίας ότι η ηθική είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με 
την πολιτική και γι’ αυτό τώρα υποστηρίζουμε ότι τα Ηθικά Νικομάχεια είναι το προπύργιο των 
Πολιτικών. Πρβλ. σελ. 10, 20-21, 23 της παρούσας εργασίας για το συγκεκριμένο θέμα.  
101 Πολιτικά, Α2, 5-6. 
102 Πολιτικά, Α2, 5-6. 
103 Ηθικά Νικομάχεια, Β1, 1103b 2-7: μαρτυρεῖ δὲ καὶ…  
104 Ο και έχει προσθετική σημασία. Προσθέτει άλλο ένα –όμοιο–  επιχείρημα, το οποίο συμπληρώνει 
τα μέχρι τώρα λεγόμενα του Αριστοτέλη, το ότι δηλαδή η ηθική αρετή δεν υπάρχει μέσα μας εκ 
φύσεως. Το προηγούμενο επιχείρημα ήταν στο χωρίο Β1, 1103 a 1-20 των Ηθικών Νικομαχείων. Ας 
αναπλάσουμε το συλλογισμό του Αριστοτέλη: Πρώτη προκείμενη: όλα τα πράγματα που είναι 
καμωμένα από τη φύση έχουν έναν συγκεκριμένο τρόπο συμπεριφοράς, που σε καμία περίπτωση δε 
μπορεί να αλλάξει με μια διαδικασία υπομονετικού και επαναλαμβανόμενου εθισμού. Προκείμενη 
δεύτερη: δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να γεννηθεί η ηθική αρετή παρά μόνο με τον εθισμό. 
Συμπέρασμα: η ηθική αρετή δεν υπάρχει μέσα μας εκ φύσεως.  
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στις καλές ενέργειες, για να μπορέσουν να αποκτήσουν την ηθική αρετή, αφού αυτή 

δεν υπάρχει μέσα μας εκ φύσεως.  

Η ένσταση που θα μπορούσε κάποιος να εκφράσει αναφέρεται στο 

χαρακτήρα, στην ταυτότητα των εθισμών. Άλλοι νομοθέτες εθίζουν τους πολίτες σε 

καλές και άλλοι σε κακές ενέργειες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα άλλοι νομοθέτες να 

αποτυγχάνουν και άλλοι να επιτυγχάνουν το στόχο τους, που δεν είναι άλλος από την 

απόκτηση της ηθικής αρετής και της εφαρμογής της από τους πολίτες. Η επιτυχία του 

νομοθέτη έγκειται στο να αποκτηθεί η ηθική αρετή μέσω της καλής εφαρμογής των 

νόμων. Βέβαια αυτό δε σημαίνει ότι ο πολίτης αποκτά την ηθική αρετή μόνο μέσω 

του νόμου και της πιστής εφαρμογής του, αλλά παίζει και αυτό καθοριστικό ρόλο 

στην απόκτησή της. Από την άλλη πλευρά οι νομοθέτες που αποτυγχάνουν είναι 

εκείνοι που δε θεσπίζουν σωστούς νόμους και έτσι δεν πετυχαίνουν να εθίσουν τους 

πολίτες σε καλές ενέργειες. Αυτή είναι και η αιτία που τα πολιτεύματα 

χαρακτηρίζονται καλά ή λιγότερο καλά.105 Στα Πολιτικά θα κάνει εκτενέστερη 

αναφορά και θα απαριθμήσει τις ιδιότητες που πρέπει να έχει ένα καλό πολίτευμα.106  

  Παρατηρούμε πόσο στενά συνυφασμένες είναι οι πράξεις με τον εθισμό σε 

αυτές. Στην αρχή του Δευτέρου Βιβλίου, άλλωστε, ο Αριστοτέλης έκανε σαφές ότι οι 

ηθικές αρετές αποκτώνται με την επανάληψη και τον εθισμό (εκεί διαπίστωσε και τη 

στενή σημασιολογική σχέση της έννοιας ηθική με το έθος107). 

Η ουσία του επιχειρήματος είναι η εξής: αν οι ηθικές αρετές ήταν στον 

άνθρωπο φύσει, τότε θα ήταν άτοπο οι νομοθέτες να σκέφτονται και να ενεργούν με 

αυτόν τον τρόπο. Ή αλλιώς: οι νομοθέτες προσπαθούν να εθίζουν τους πολίτες στις 

αρετές, αφού αυτές δεν είναι έμφυτες.  

Από τις όμοιες ενέργειες, οι οποίες επαναλαμβάνονται, προκύπτει επομένως η 

απόκτηση της ηθικής αρετής. Στο πλαίσιο αυτής της θέσης ο Αριστοτέλης 

επισημαίνει λοιπόν ότι  κάθε αρετή γίνεται ή φθείρεται, έχει δηλαδή ως αφετηρία τα 

ίδια μέσα και την ίδια αιτία. Ακολούθως, παρατίθενται παραδείγματα από την 

εμπειρική πραγματικότητα (οικοδόμοι και κιθαριστές108) για να καταλήξει ο 

                                                 
105 Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Αριστοτέλης δεν αναφέρεται σε καλά και κακά πολιτεύματα αλλά σε 
καλά και λιγότερο καλά. Αυτή η αξιολογική διαβάθμιση σχετίζεται με τον μεγαλύτερο ή μικρότερο 
βαθμό επιτυχίας των νομοθετών να εθίσουν τους πολίτες στην αρετή.  Αυτός ο βαθμός επιτυχίας είναι 
το κριτήριο της διάκρισης της αγαθής από τη φαύλη πολιτεία.  
106 Πολιτικά, Γ7, 1-3/5: στα συγκεκριμένα κεφάλαια ο Αριστοτέλης διαχωρίζει τα ορθά από τα φαύλα 
πολιτεύματα. Βλ. επίσης Δ4, 22-26: στα συγκεκριμένα κεφάλαια ο Αριστοτέλης επιχειρεί να χωρίσει 
τα είδη της δημοκρατίας. 
107 Ηθικά Νικομάχεια, Β1, 1103a 17-18.  
108 Ηθικά Νικομάχεια, Β1, 1103b 7-13.  
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Αριστοτέλης προς το τέλος του Πρώτου Κεφαλαίου στην αναφορά του ρόλου του 

διδάσκοντα που παρακολουθεί και καθοδηγεί τους οικοδόμους και κιθαριστές (και 

εκείνους βέβαια που θα αποκτήσουν την αρετή) κατά τη διαδικασία του εθισμού και 

της εξάσκησης. Εδώ λοιπόν φανερά δέχεται και επισημαίνει τη συμβολή της 

διδασκαλίας για την καλλιέργεια της ηθικής αρετής αναφέροντας το ρόλο του 

νομοθέτη και του δασκάλου. Φαίνεται επομένως καθαρά, ότι ο Αριστοτέλης 

υποστηρίζει πως η ηθική αρετή μπορεί να αποκτηθεί με τον εθισμό. 

Συνοψίζουμε το επιχείρημα του Αριστοτέλη για το διδακτό της αρετής, όπως 

αυτό παρουσιάστηκε στο τελευταίο μέρος του Πρώτου Κεφαλαίου: 

 

→Για να υπάρξει ηθική αρετή, προηγείται ο εθισμός στην ηθική, στην καλή ενέργεια. 

Αν αυτός ο εθισμός δεν είναι καλός, η προσπάθεια αποβαίνει άκαρπη και η ηθική 

αρετή δεν πραγματώνεται. Αυτό σημαίνει ότι η ηθική αρετή είναι απόρροια της 

ενέργειας. Άρα η ηθική αρετή πραγματώνεται εκ των υστέρων. 

→ Το επιχείρημα με τους νομοθέτες: θα ήταν άτοπο αυτοί να προσπαθούν να εθίζουν 

τους πολίτες σε καλές ενέργειες αν οι δεύτεροι ήταν καλοί εκ φύσεως.  Οι νομοθέτες 

σκέφτονται και ενεργούν έτσι γιατί οι πολίτες δεν έχουν εκ φύσεως την πολιτική 

αρετή.  

→ Το επιχείρημα με τους τεχνίτες και την αξία της διδασκαλίας: αν η ηθική αρετή 

ήταν στους ανθρώπους φύσει, αυτοί θα ήταν φύσει καλοί ή κακοί και δε θα 

χρειαζόταν να τους διδάξει κανείς τίποτα. Το ότι τους διδάσκουν αποδεικνύει ότι δεν 

είναι φύσει η ηθική αρετή και έτσι μέσω των καλών πράξεων θα γίνουν ενάρετα 

υποκείμενα. Άρα η απόκτηση της ηθικής αρετής σχετίζεται άμεσα με την ηθική 

ενέργεια. Γίνεται και πάλι φανερός ο ρόλος και η αξία της λειτουργίας του ανθρώπου 

για την οποία έγινε λόγος και στο Πρώτο Βιβλίο των Ηθικών Νικομαχείων. Η 

λειτουργία του ανθρώπου είναι εκείνη που  συνδέει την ενέργεια του ανθρώπου με το 

χαρακτηρισμό που αυτός θα λάβει ως ενάρετο υποκείμενο. Δηλαδή: αν η ενέργεια 

είναι ανδρεία, έπεται ότι και ο άνθρωπος – μέσα από επαναλαμβανόμενες ενέργειες- 

θα χαρακτηριστεί «ανδρείος».  

Στις τελευταίες σειρές του Πρώτου Κεφαλαίου ο Αριστοτέλης εισάγει πλέον 

καθαρά την έννοια της ἕξεως109, υποστηρίζοντας – για να κλείσει έτσι το Κεφάλαιο- 

                                                 
109 Ηθικά Νικομάχεια, Β1, 1103b 23. Η λέξη ἕξις παράγεται από το θέμα του ρήματος ἔχω 
(μέλλοντας: ἕξω από το θέμα σεχ- < hεχ-< εχ- + παραγωγική κατάληξη – σις, η οποία δηλώνει 
ενέργεια). Η αρχική σημασία στα αρχαία ελληνικά είναι το να έχει ή να κατέχει κανείς συνέχεια κάτι 
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ότι αυτή αποκτάται από την επανάληψη όμοιων ενεργειών. Οι ενέργειες είναι εκείνες 

που δίνουν συγκεκριμένη ταυτότητα στις έξεις και τις χαρακτηρίζουν με ενάρετο 

τρόπο ως καλές ή κακές. Για άλλη μια φορά, ξεκάθαρα, ο Αριστοτέλης δίνει μεγάλη 

αξία στη λειτουργία του ανθρώπου για να αποκτηθούν οι έξεις.  

Το Πρώτο Κεφάλαιο κλείνει με την παιδαγωγικού χαρακτήρα διαπίστωση, 

μεγάλης σημασίας βέβαια, ότι πρέπει τελικά να αποκτούμε τις έξεις από όσο γίνεται 

μικρότερη ηλικία, πράγμα που είναι το πιο σημαντικό (το παν).110 Το παιδαγωγικό 

αυτό σχόλιο δηλώνει στην ουσία την αξία που έχει το να εθίζονται από μικρά τα 

παιδιά σε καλές ενέργειες, ώστε να ενεργούν σωστά και να μπορέσει να διαμορφωθεί 

ο χαρακτήρας τους, να διαμορφωθεί η ενάρετη προσωπικότητα. Ας μην ξεχνάμε 

επίσης ότι η παιδαγωγική διαδικασία, την οποία πολλοί111 πριν από τον Αριστοτέλη 

μνημόνευσαν και αξιολόγησαν θετικά, απαιτεί χρόνο, αφού είναι μια επίπονη 

διαδικασία. Υπ’ αυτήν την έννοια είναι σημαντικό να ξεκινήσει ο εθισμός από όσο 

γίνεται μικρότερη ηλικία.  

Στο Δεύτερο Κεφάλαιο ο Αριστοτέλης για πρώτη φορά εισάγει τις έννοιες της 

μεσότητας, της έλλειψης και της υπερβολής.112 Ακόμη δεν τις αναλύει επαρκώς αλλά 

γίνεται μια πρώτη, έστω, αναφορά στο πού πρέπει να προσανατολίζεται ο άνθρωπος 

προκειμένου να κάνει τη σωστή λειτουργία και να επιτύχει το σκοπό του, που δεν 

είναι άλλος από την ευδαιμονία, όπως ειπώθηκε στο Πρώτο Βιβλίο των Ηθικών 

Νικομαχείων.  

                                                                                                                                            
που το έχει αποκτήσει. Η έξις είναι όμως όχι μόνο ενέργεια αλλά και αυτό που την ακολουθεί: η 
μόνιμη κατάσταση, η ιδιότητα που προκύπτει από συνήθεια ή από άσκηση και με αυτή τη σημασία ο 
Αριστοτέλης τη χρησιμοποιεί εδώ, της δίνει ηθικό περιεχόμενο. (: έξεις είναι τα μόνιμα ενάρετα 
γνωρίσματα, τα μόνιμα στοιχεία του χαρακτήρα μας, τα καλά ή τα κακά). 
110 Ηθικά Νικομάχεια, Β1, 1103b 23-25.  
111 Με βασικότερο τον Πλάτωνα, η διαδικασία της διδασκαλίας έχει αξιολογηθεί ως κάτι πολύ 
σημαντικό. Από μικρά τα παιδιά πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα ερεθίσματα, τη κατάλληλη 
αγωγή που θα τους οδηγήσει στο να γίνουν καλοί πολίτες. Ο Πλάτωνας στην Πολιτεία επιχειρεί τη 
σύνδεση της ατομικής ψυχής (το μικρο- επίπεδο του ατόμου) με τη συλλογική (το μακρο- επίπεδο του 
συνόλου των πολιτών). Γι’ αυτό και στο μοντέλο που φτιάχνει, η διδασκαλία και η διαδικασία της 
μάθησης ξεκινά από τα πρώτα κιόλας στάδια της ζωής του ανθρώπου, από το οικογενειακό 
περιβάλλον για να επεκταθεί στο σχολείο, με την ανάληψη πρωτοβουλίας από τους δασκάλους και να 
ολοκληρωθεί με τους νόμους μέσα σε μια ευνομούμενη πολιτεία. Η ατομική ψυχή βρίσκει στην ουσία 
την ολοκλήρωσή της μέσα στην πόλη, εκεί που όλοι οι πολίτες ζουν μεταξύ τους αρμονικά, χωρίς 
πολυπραγμοσύνη, και χωρίς να παρεμποδίζει ο ένας το έργο του άλλου. Το μοντέλο της πολιτείας του 
Πλάτωνα μπορεί να είναι θεωρητικό, είναι όμως η πρώτη αξιόλογη προσπάθεια να συνδεθεί η ηθική, 
σε ατομικό επίπεδο, με την πολιτική. Γι’ αυτό και επιχειρείται και η τριμερής διαίρεση της ψυχής, η 
οποία σχετίζεται με την τριμερή διαίρεση των πολιτών. Οι αντιστοιχίες είναι προφανείς.  
Αντίστοιχες απόψεις για την αξία της διδασκαλίας, ήδη από τη μικρή ηλικία, έχουν διατυπωθεί και από 
τον σοφιστή Πρωταγόρα στο ομώνυμο έργο του Πλάτωνα. (324d- 326e) 
112 Ηθικά Νικομάχεια, Β2, 1104a 25-26.  
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Ακολούθως, ο Αριστοτέλης στο Τρίτο Κεφάλαιο του Δεύτερου Βιβλίου 

συσχετίζει την ηθική αρετή με τα συναισθήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή 

της. Ας δούμε σε αδρές γραμμές το επιχείρημά του: ο άνθρωπος έχει συνεχώς ανάγκη 

από επιβεβαίωση των ενεργειών του. Οι συγκεκριμένες ενέργειες που κάνει είναι 

σωστές αν συνοδεύονται από ευχαρίστηση και είναι λανθασμένες αν συνοδεύονται 

από δυσαρέσκεια.113 Εκτός βέβαια από την ηδονή που προκαλούν οι ενέργειες της 

αρετής, υπάρχει και η ηδονή που συνοδεύει τις ευτελείς ενέργειες (αυτή είναι 

μάλιστα εκείνη που μας παρασύρει στο να τις πράξουμε), όπως υπάρχει και η λύπη 

που συνοδεύει τις όμορφες ενέργειες (κάτι που μας κάνει τελικά να τις αποφύγουμε). 

Σημασία έχει πάντως, και αυτό θα αναλύσει παρακάτω ο Αριστοτέλης, να 

αισθανόμαστε χαρά ή λύπη με το σωστό τρόπο.114  

Στη συνέχεια συνδέει τα συναισθήματα αυτά (χαρά και λύπη) με την αρετή 

και την πολιτική τέχνη, υποστηρίζοντας ότι σχετίζονται με το ευχάριστο και 

δυσάρεστο, αφού αυτός που ξέρει να χειρίζεται καλά το ευχάριστο και το δυσάρεστο 

θα γίνει καλός, ενώ εκείνος που τα χειρίζεται άσχημα θα γίνει κακός. Υπ’ αυτήν την 

έννοια μπορεί να νοηθεί και η άποψη του Αριστοτέλη σχετικά με τον καλό πολίτη. 

Εκείνος που είναι σε θέση να «τιθασεύει» τα συναισθήματα και τις επιθυμίες του θα 

γίνει καλός στον δημόσιο βίο, ενώ εκείνος που δε θα το καταφέρει θα είναι «έρμαιο» 

των επιθυμιών του. Άλλωστε, και θα το δούμε και παρακάτω σε αυτήν την εργασία, 

εκείνο που έχει σημασία είναι να υπάρχουν όσο το δυνατόν φρόνιμοι πολίτες. Ο 

φρόνιμος πολίτης είναι το μέτρο σύγκρισης, αφού εκείνος είναι που έχει επιτύχει την 

αρμονία στην ψυχή του και μπορεί να ελέγχει τις επιθυμίες του. Έτσι, παρακάτω, ο 

Αριστοτέλης όταν θα μιλήσει για την ηθική αρετή θα την ορίσει ως εξη, η οποία είναι 

σύμφωνη με τις ενέργειες του φρόνιμου ανθρώπου. Εκεί θα δούμε ακόμα πιο 

αναλυτικά το χωρίο115 και θα το σχολιάσουμε σε όλες του τις παραμέτρους.  

Με βάση τα όσα υποστήριξε παραπάνω ο Αριστοτέλης, είναι φανερό ότι η 

αρετή σχετίζεται με το ευχάριστο και το δυσάρεστο, ενώ από τις ενέργειες του 

ανθρώπου θα εξαρτηθεί το αν αυτός θα χαρακτηριστεί ενάρετο ή όχι υποκείμενο. 

Άλλωστε οι καλές ενέργειες είναι εκείνες που οδηγούν στην ηθική αρετή, ενώ οι 

κακές οδηγούσε στην αντίθετη κατεύθυνση. Αν ο άνθρωπος προβαίνει σε καλές 

                                                 
113 Ότι αυτό είναι μια βαθιά πίστη του Αριστοτέλη το δείχνει και η συχνότητα με τη οποία το 
προβάλλει: 1099a14: αἱ κατ’ ἀρετὴν πράξεις ἡδεῖαι). 
114 Ηθικά Νικομάχεια, Β3, 1105 6-7: οὐ μικρὸν εἰς τᾶς πράξεις εὖ ἢ κακῶς χαίρειν ἢ 
λυπεῖσθαι. Βλ. και λίγο παραπάνω, Β3, 1104b 12-13.  
115 Ηθικά Νικομάχεια, Β6, 1106b 35- 1107a 3.  
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ενέργειες, έχοντας συναίσθηση των ενεργειών του, και χαίρεται γι’ αυτό, τότε θα 

μπορέσει να επιτύχει την αρετή και να χαρακτηριστεί ενάρετος. Το ίδιο ισχύει στην 

περίπτωση που εκούσια ενεργεί για εκείνα που ξέρει ότι δεν του προσφέρουν 

ευχαρίστηση, αλλά είναι αναγκαίο να γίνουν. Πιο απλά: μπορεί κάποιος να προβαίνει 

σε μια ενέργεια που δεν του επιφέρει ευχαρίστηση, ωστόσο, αν κάνοντάς την, δεν 

αισθάνεται λύπη, αλλά ευχαριστιέται γνωρίζοντας ότι είναι προς όφελός του, τότε 

είναι ενάρετος. Το αντίθετο ισχύει για εκείνον που, ενώ προβαίνει σε μια καλή 

ενέργεια, δεν αισθάνεται ευχαρίστηση αλλά αντίθετα λυπάται. Αυτό σημαίνει πως 

ό,τι κάνει το κάνει αναγκαστικά και αν μπορούσε να αλλάξει την ενέργειά του θα το 

έκανε. Σε τέτοια περίπτωση ο άνθρωπος είναι φαύλος, γιατί στην ουσία έχει επιλέξει 

να κάνει το καλό αλλά αυτό δεν τον κάνει να νιώθει ευχαρίστηση. Επομένως, αν ήταν 

αποκλειστικά και μόνο δική του συνειδητή επιλογή, θα έκανε εκείνο που ναι μεν δε 

θα συνέβαλε στο να χαρακτηριστεί ενάρετο υποκείμενο αλλά θα του παρείχε 

πρόσκαιρη ευχαρίστηση.116  

Η ένσταση που θα μπορούσε να διατυπώσει κάποιος σε αυτό το σημείο είναι 

η εξής: αφού και ο αγαθός πολλες φορές αναγκάζεται να επιλέξει μια ενέργεια γιατί 

αυτός να λέγεται αγαθός ή φρόνιμος ενώ ο άλλος φαύλος; Η απάντηση είναι στην 

ουσία πολύ εύκολη και είναι εκείνη που διαχωρίζει τους δύο τύπους ανθρώπων κατά 

τον Αριστοτέλη. Ο πρώτος ξέρει ότι κάνει κάτι, το οποίο μπορεί να μη γίνεται 

ηθελημένα, αλλά τουλάχιστον δε λυπάται παρά νιώθει ευχάριστα συναισθήματα. Ο 

δεύτερος όχι μόνο κάνει κάτι παρά τη θέλησή του (όπως και ο πρώτος) αλλά νιώθει 

και δυσάρεστα συναισθήματα. Το στοιχείο, λοιπόν, των συναισθημάτων, τα οποία 

απορρέουν από τις ενέργειες είναι εκείνο που διαφοροποιεί τον αγαθό από τον φαύλο. 

Όλα τα παραπάνω ενισχύονται από την απορία που εκφράζει στην αρχή του 

Τετάρτου Κεφαλαίου ο Αριστοτέλης. Η απορία είναι η εξής: «τι εννοούμε όταν λέμε 

ότι γινόμαστε δίκαιοι εκτελώντας δίκαιες ενέργειες και σώφρονες εκτελώντας 

σώφρονες ενέργειες, αφού οι άνθρωποι που εκτελούν δίκαιες και σώφρονες ενέργειες 

είναι ήδη δίκαιοι και σώφρονες, ακριβώς όπως είναι ήδη οι γραμματικοί και οι 

μουσικοί όσοι εκτελούν τα γραμματικά και τα μουσικά».117 Η απορία σε γενικές 

γραμμές φαίνεται να είναι λογική και να απορρέει φυσικά από τα όσα διατυπώθηκαν 

παραπάνω. Με άλλα λόγια: πώς μπορεί κανείς να προβαίνει σε ενέργειες αρετής όσο 

ακόμα δεν είναι κάτοχός της αλλά ασκείται ώστε να την αποκτήσει; Και στις τέχνες 
                                                 
116 Βλ. παραπομπή 121 σελ. 36 της παρούσας εργασίας.  
117 Ηθικά Νικομάχεια, Β4, 1105a17-22.  
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(για παράδειγμα στη γραμματική ή στη μουσική) εκτελεί κανείς τα γραμματικά ή τα 

μουσικά όταν πια είναι κάτοχος αυτών των τεχνών, όχι όσο αγωνίζεται για να τις 

μάθει. Η απάντηση του Αριστοτέλη είναι σαφής και διαφωτιστική για να ενισχύσει τα 

όσα προηγουμένως είπε: σε όλες τις τέχνες, όπως και στη γραμματική και τη μουσική 

μπορεί κανείς να προβαίνει σε ενέργειες τέτοιες κατά τύχη ή με την καθοδήγηση 

κάποιου άλλου. Αυτό δε σημαίνει ότι έχει αποκτήσει τη συγκεκριμένη τέχνη. Για να 

την αποκτήσει χρειάζονται να ληφθούν υπόψη άλλα κριτήρια. Το βασικότερο κατά 

τον Αριστοτέλη είναι αν η ενέργεια έγινε με συνειδητό τρόπο: Αν για παράδειγμα ο 

γραμματικός έκανε κάτι γραμματικό με γραμματικό (άρα με τον κατάλληλο) τρόπο, 

δουλεύοντας δηλαδή με τη μέθοδο που είναι ορισμένη για τη γραμματική επιστήμη, 

σύμφωνα δηλαδή με τις ειδικές γνώσεις της γραμματικής που απαιτούνται για να 

μπορέσει να χαρακτηριστεί αυτός ο άνθρωπος γραμματικός από τις ενέργειές του. Με 

τον ίδιο τρόπο γίνεται κανείς δίκαιος και σώφρων. Δεν αρκεί να προβαίνει σε δίκαιες 

και σώφρονες ενέργειες αλλά είναι σημαντικό: α) να έχει συνείδηση του τι εκτελεί,118 

β) να έχει επιλέξει ενσυνείδητα τις ενέργειες αυτές έχοντας δηλώσει καθαρά την 

προτίμησή του γι’ αυτές τις ίδιες119 και γ) να έχει κάνει τις συγκεκριμένες ενέργειες 

μόνιμο, σταθερό και αμετάβλητο στοιχείο της συμπεριφοράς του.120  

Με βάση και τα παραπάνω γίνεται ακόμα πιο σαφές γιατί ο Αριστοτέλης λέει 

εκείνον που ενεργεί ενσυνείδητα και χαίρεται γι’ αυτό, αγαθό, και εκείνον που 

λυπάται φαύλο. Επιπρόσθετα: εκείνος που προβαίνει σε καλή ενέργεια, έστω και 

αναγκαστικά αλλά νιώθει ευχαρίστηση, είναι αγαθός, ενώ εκείνος που την κάνει 

αναγκαστικά αλλά λυπάται είναι φαύλος. Επίσης: ο πρώτος θα ασκηθεί στις καλές 

ενέργειες με τη συνεχή επανάληψη και θα καταφέρει να τις κάνει (για παράδειγμα τις 

δίκαιες, τις σώφρονες κλπ) να είναι μόνιμο στοιχείο του χαρακτήρα του. Ο δεύτερος 

όμως δε θα καταφέρει να χαρακτηριστεί ως ενάρετο υποκείμενο, γιατί στις όποιες 

ενέργειες και αν προβαίνει, προβαίνει αναγκαστικά και αν μπορούσε να τις αλλάξει 

θα τις άλλαζε.121  

                                                 
118 Ηθικά Νικομάχεια, Β4, 1105a 32: ἐάν εἰδώς. 
119 Ηθικά Νικομάχεια, Β4, 1105a 33: προαιρούμενος καὶ προαιρούμενος δι’ αὐτά. 
120 Ηθικά Νικομάχεια, Β4, 1105a 34-35: βεβαίως καὶ ἀμετακινήτως ἔχων πράττῃ. 
121 Αντίστοιχη άποψη είχε υποστηρίξει και ο Γλαύκων στην πλατωνική Πολιτεία, (359b-360d) 
προκειμένου να κινητοποιήσει το ενδιαφέρον του Σωκράτη και να ξεκινήσει την επιχειρηματολογία 
του σχετικά με το ζήτημα της δικαιοσύνης. Επιγραμματικά μόνο αναφέρουμε την άποψη σχετικά με το 
δακτυλίδι του Γύγη, το οποίο έχοντας τη μαγική ιδιότητα να κάνει εκείνον που το φοράει αόρατο, είναι 
αυτός σε θέση να πράττει ό,τι θέλει, ακόμα και αν η πράξη του είναι κακή, αφού δεν ελλοχεύει ο 
κίνδυνος της αποκάλυψή του.  Άρα, υποστηρίζει ο Γλαύκων, εκείνος που πράττει τις δίκαιες πράξεις 
το κάνει από ανάγκη, υποχρέωση και υπακοή απέναντι στους νόμους. Αν μπορούσε να είναι 



 37

Ο Αριστοτέλης για άλλη μια φορά συνδέει τις ενέργειες με την επανάληψη 

λέγοντας ότι είναι σημαντικό, για να χαρακτηριστεί ο άνθρωπος «δίκαιος», 

«σώφρων» κλπ., να κάνει τις αντίστοιχες ενέργειες συνέχεια. Επιπρόσθετα, «δίκαιος» 

ή «σώφρων» λέγεται εκείνος που κάνει τις δίκαιες και σώφρονες ενέργειες με τον 

τρόπο που θα τις έκανε ο δίκαιος και σώφρων άνθρωπος. Για άλλη μια φορά το μέτρο 

σύγκρισης, όπως είπαμε και παραπάνω όταν κάναμε λόγο για την έξη,122 είναι ο 

άνθρωπος που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και που όλοι οι υπόλοιποι με τις 

ενέργειές τους, προσπαθούν να του μοιάσουν.  

Όλα τα προηγούμενα σαφώς σχετίζονται άμεσα με όσα είχε υποστηρίξει ο 

Αριστοτέλης στην αρχή του έργου,123 όταν έκανε λόγο για την ηθική αρετή, λέγοντας 

ότι αυτή για να αποκτηθεί χρειάζεται συνεχή επανάληψη και εθισμό, άρα απαιτεί 

χρόνο και συνεχή επαφή για να μπορέσει κάποιος, μέσω της επαναληπτικής 

δραστηριότητας, να αποκτήσει τα στοιχεία εκείνα που θα στοιχειοθετήσουν την ηθική 

αρετή καθιστώντας τον ενάρετο υποκείμενο.  

Το Πέμπτο Κεφάλαιο του Δευτέρου Βιβλίου των Ηθικών Νικομαχείων ξεκινά 

με τη σαφή διατύπωση του θέματος, που δεν είναι άλλο από το να προσδιοριστεί το τι 

είναι η αρετή.124 Ο Αριστοτέλης ξεκινά με μια διατύπωση, την οποία πουθενά δεν 

αναλύει και δεν τεκμηριώνει, αλλά θεωρεί δεδομένη. Υποστηρίζει ότι όσα γίνονται 

στην ψυχή (τὰ ἐν τῇ ψυχῇ) είναι τρία: τα πάθη, οι δυνάμεις και οι έξεις. Να 

σημειωθεί ότι η διαδικασία του αποκλεισμού των δύο από τα τρία ενδεχόμενα και η 

αποδοχή του τρίτου είναι αν όχι προσφιλής, πάντως όχι σπάνια στον Αριστοτέλη.125 

Με τέσσερα126 επιχειρήματα ο Αριστοτέλης αποδεικνύει ότι οι αρετές δεν 

είναι πάθη: α) δε λεγόμαστε καλοί ή κακοί κατά τα πάθη μας, ενώ λεγόμαστε κατά τις 

αρετές και τις κακίες, β) δεν επαινούμαστε ούτε ψεγόμαστε κατά τα πάθη, ενώ 

επαινούμαστε για τις αρετές και ψεγόμαστε για τις κακίες, γ) στα πάθη δεν υπάρχει 

προαίρεσις, ενώ στις αρετές η δική μας επιλογή είναι απαραίτητος όρος και 

                                                                                                                                            
πραγματικά ελεύθερος και αποδεσμευμένος από συμβάσεις, δε θα προέβαινε ποτέ σε τέτοιου είδους 
πράξεις, αλλά θα έκανε εκείνο που τον ευχαριστεί, ακόμα και αν ήταν κακό για τους άλλους. 
122 Βλ. σελ. 23, 24-25 της παρούσας εργασίας.  
123 Ηθικά Νικομάχεια, Α9, 1099b 19-20: πρὸς ἀρετὴν διὰ τινὸς μαθήσεως καὶ ἐπιμελείας. 
124 Ηθικά Νικομάχεια, Β5, 1105b 19.  
125 Πρβλ. Ηθικά Νικομάχεια 1140b4, 1141a7, 1142b3, Πολιτικά, 1281b 31. 
126 Είναι εντυπωσιακό ότι τα δύο από τα τέσσερα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί ο Αριστοτέλης για να 
αποδείξει ότι οι αρετές δεν είναι πάθη βασίζονται στην τρέχουσα γλωσσική χρήση. Είναι φανερό ότι ο 
Αριστοτέλης πιστεύει στην ταυτότητα λέγεσθαι= είναι, δηλαδή στο ότι ένα πράγμα υπάρχει ή είναι 
έτσι αφού η γλώσσα το εμφανίσει ως υπάρχον ή ως τέτοιας λογής. Άρα ο Αριστοτέλης δίνει οντολογικό 
περιεχόμενο στις λέξεις. Με αυτόν τον τρόπο εμφανίζει ένα αποδεικτικότατο, κατά την κρίση του, 
εργαλείο για τη διαμόρφωση των συλλογισμών του και την εξαγωγή των συμπερασμάτων του.  
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προϋπόθεση, δ) με άλλο ρήμα εκφραζόμαστε μιλώντας για τα πάθη και με άλλο για 

τις αρετές και τις κακίες.127 Για τους ίδιους λόγους οι αρετές δεν είναι δυνάμεις: δε 

μας χαρακτηρίζει κανείς καλούς ή κακούς επειδή μπορούμε να μετέχουμε στα πάθη. 

Εξάλλου τις δυνάμεις τις έχουμε εκ φύσεως, ενώ καλοί ή κακοί γινόμαστε μόνο μέσω 

των ενεργειών μας, δηλαδή από κάτι που επιλέγουμε να κάνουμε συνειδητά.  

Αφού έχει τεκμηριώσει αρχικά τι δεν είναι οι αρετές, καταλήγει στο ότι αυτές 

είναι έξεις.128 Ο Αριστοτέλης στο παρόν Κεφάλαιο προσδιόρισε το προσεχές γένος, 

εντάσσοντας την αρετή στο πλησιέστερο γένος στο οποίο περιέχεται. Στο επόμενο θα 

προσδιορίσει και την ειδοποιό διαφορά της, το ιδιαίτερο δηλαδή γνώρισμα το οποίο 

αυτή κατέχει και με το οποίο διακρίνεται από τις ομογενείς έννοιες.129  

Το Έκτο Κεφάλαιο είναι από τα πιο σημαντικά του Δευτέρου Βιβλίου, καθώς 

εδώ ο Αριστοτέλης αναφέρεται στην αρετή ως έξη χαρακτηρίζοντάς την μάλιστα ως 

μεσότητα.130 Στην αρχή επισημαίνει την αξία της αρετής όταν την κατέχει κάποιος. 

Φέρνοντας εμπειρικά παραδείγματα αναφέρεται στο ότι η αρετή κάνει το πράγμα που 

την έχει να βρίσκεται στην τελειότερη κατάστασή του και να εκτελεί καλά τη 

λειτουργία του. Έτσι για παράδειγμα το μάτι, λόγω του ότι έχει την αρετή του ματιού 

μπορεί και το κάνει να είναι τέλειο, ενώ επιπρόσθετα το κάνει να βλέπει καλά. Το 

ίδιο συμβαίνει και με την αρετή του αλόγου. Η αρετή είναι εκείνη που κάνει το ίδιο 

το άλογο τέλειο και ικανό να τρέξει, να κρατήσει τον αναβάτη και να σταθεί 

αντιμέτωπο στον εχθρό.131  

Είναι φανερό ότι η αρετή χρησιμοποιείται εδώ από τον Αριστοτέλη για να 

δηλώσει την αξία που έχει ένα πράγμα (έμψυχο ή άψυχο) κατά τη στιγμή που έχει την 

πιο τέλεια, την ολοκληρωμένη του μορφή αλλά και για να δηλώσει ότι η αξία ενός 

πράγματος βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση προς την εκτέλεση της λειτουργίας που 

έχει ανατεθεί στο πράγμα αυτό από τη φύση.  

Με βάση τα παραπάνω ο Αριστοτέλης υποστηρίζει ότι η αρετή του ανθρώπου 

θα είναι η έξις εκείνη που κάνει τον άνθρωπο να είναι καλός και να μπορεί να εκτελεί 
                                                 
127 Στην πρώτη περίπτωση χρησιμοποιείται το ρήμα κινοῦμαι και στη δεύτερη το διάκειμαι. Όλο το 
χωρίο στο Β5, 1105b 28-1106a 7.  
128 Ηθικά Νικομάχεια, Β5, 1106a 13: Λείπεται ἕξεις αὐτὰς εἶναι. 
129 Σύμφωνα με τη μέθοδο του Αριστοτέλη για να οριστεί μια έννοια πρέπει αυτή πρώτα να ενταχθεί 
στο προσεχές γένος (genus proximum, τι έστι) και στη συνέχεια να καθοριστεί και η ειδοποιός διαφορά 
της (differentia specifica, ποία τις). Στην περίπτωση για παράδειγμα του ανθρώπου, το προσεχές γένος 
του είναι η έννοια ζώο ενώ η ειδοποιός διαφορά του είναι το λογικό του. Το ότι αυτή είναι η μέθοδος 
με την οποία πρέπει να εργάζεται ο επιστήμονας, ο Αριστοτέλης το είπε στο χωρίο 1098a31 των 
Ηθικών Νικομαχείων. Αντίστοιχη άποψη και στις Κατηγορίες.  
130 Ηθικά Νικομάχεια, Β6, 1106a 14-17. 
131 Ηθικά Νικομάχεια, Β6, 1106a 17-22.  
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σωστά τη λειτουργία132 για την οποία έχει προοριστεί από τη φύση του. Ποια είναι 

όμως η ιδιαίτερη φύση της αρετής, διερωτάται ο Αριστοτέλης.133 Ακολουθεί η 

διερεύνηση του θέματος με την εισαγωγή των εννοιών της υπερβολής, της έλλειψης 

και της μεσότητας. 134 

Κάθε πράγμα μπορεί να χωριστεί σε δύο άνισα ή ίσα μέρη με βάση δύο 

κριτήρια: τα αντικειμενικά (κατ’ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα) ή τα υποκειμενικά (πρὸς 

ἡμᾶς).135 Τα άνισα μέρη σχετίζονται με την υπερβολή και την έλλειψη. Αυτό 

σημαίνει ότι το μικρότερο σχετίζεται με την έλλειψη και το μεγαλύτερο σχετίζεται με 

την υπερβολή. Ίσο θεωρείται εκείνο που βρίσκεται ανάμεσα στην υπερβολή και την 

έλλειψη. Οι δύο αυτές ιδιότητες ονομάζονται ακρότητες.136  

                                                 
132 Καθετί που κατασκευάζει ο άνθρωπος (τέχνη) γίνεται για να εξυπηρετηθεί κάποια ανάγκη και 
κάποιος σκοπός. Κανένα έργο τέχνης δε μπορεί να γεννηθεί από μόνο του αλλά χρειάζεται την 
παρέμβαση του ανθρώπου (ποιεῖ).Από τη στιγμή της δημιουργίας του το έργο τέχνης δεν αυξάνει, δεν 
κινείται, γιατί δεν τείνει πουθενά. Έτσι η τέχνη δεν είναι παρά μίμηση της φύσης. Από την άλλη 
πλευρά κάθε δημιούργημα της φύσης έχει μέσα του την αρχήν κινήσεως. Αυτό σημαίνει ότι από τη 
στιγμή που θα γεννηθεί κάτι από τη φύση, αρχίζει σε αυτό μια ορισμένη διαδικασία που, αν δεν 
εμποδιστεί από εξωτερικούς παράγοντες, θα ακολουθήσει μια καθορισμένη πορεία για να μπορέσει να 
φτάσει στο τέλος που έχει γι’ αυτό καθοριστεί. Αξεχώριστη από την έννοια του τέλους είναι στον 
Αριστοτέλη η ιδέα ότι καθετί που δημιουργείται από τη φύση, έχει να επιτελέσει ένα συγκεκριμένο 
έργο, αφού ἡ φύση οὐδὲν ποιεῖ μάτην. Η ιδέα αυτή διατρέχει ολόκληρο το έργο του Αριστοτέλη και 
φυσικά υπάρχει και στα έργα του για την ηθική και την πολιτική φιλοσοφία. Ένα φυσικό ον έχει 
πραγματοποιήσει το τέλος του, όταν έχει επιτελέσει το έργο που του έχει ανατεθεί από τη φύση του. 
(Πολιτικα, 1256b 21 εἰ οὖν ἡ φύσις μηδὲν μήτε ἀτελὲς ποιεῖ μήτε μάτην). Κάτι αντίστοιχο 
συμβαίνει και στην ηθική θεωρία του Αριστοτέλη: το σημείο προς το οποίο τείνει η ψυχή είναι το 
αγαθόν, η αρετή. Έτσι η έννοια τέλος κλείνει μέσα της ολόκληρη τη διαδικασία με την οποία καθετί 
φτάνει στην τελείωσή του. 
133 Ηθικά Νικομάχεια, Β6, 1106a 26, ποῖα τὶς ἐστὶν ἡ φύσις αὐτῆς.  Από εδώ ξεκινά η διερεύνηση 
του θέματος που είπαμε παραπάνω, δηλαδή το ποια είναι η ειδοποιός διαφορά της αρετής. Νωρίτερα 
είχε πει ότι είναι έξις (προσεχές γένος) απορρίπτοντας τις πιθανότητες να είναι αυτή πάθος ή 
δύναμις). Δες παραπομπή 109 σελ. 32-33 της παρούσας εργασίας. 
134 Και προηγουμένως αναφέρθηκε στις συγκεκριμένες έννοιες αλλά τώρα θα ασχοληθεί διεξοδικά. 
Βλ. σελ. 33 της παρούσας εργασίας, όπου γίνεται αναφορά στο Κεφάλαιο 2.  
135 Οι λέξεις- όροι αντικειμενικός και υποκειμενικός είναι του νεοελληνικού λόγου, αφού ο 
Αριστοτέλης δεν είχε στο λεξιλόγιό του τέτοιου είδους διαχωρισμούς. Ωστόσο, στην περίπτωσή του 
είναι φανερή η προσπάθεια να μπορέσει να καταλήξει και να καθιερώσει έναν οριστικό όρο. Αυτό 
συμβαίνει αρκετά συχνά στα έργα του Αριστοτέλη. Για παράδειγμα λίγο πιο κάτω, στο Έβδομο 
Κεφάλαιο του Δευτέρου Βιβλίου, ο Αριστοτέλης υπογραμμίζει την ανάγκη να δημιουργήσει ο ίδιος 
συγκεκριμένους ορισμούς προκειμένου να διευκολυνθεί η πραγμάτευση του έργου του και να μπορεί 
να τον παρακολουθήσει το ακροατήριό του. Πρβλ. Ηθικά Νικομάχεια, 1108a 17-20 εἰσὶ μὲν οὖν καὶ 
τούτων τὰ πλείω ἀνώνυμα, πειρατέον δ’, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων, αὐτοὺς ὀνοματοποιεῖν 
σαφηνείας ἕνεκα καὶ τοῦ εὐπαρακολουθήτου. Μην ξεχνάμε ότι τα περισσότερα έργα του 
Αριστοτέλη είναι πρόχειρες σημειώσεις από τα προφορικά μαθήματα που παρέδιδε στο Λύκειο. Και σε 
άλλα έργα: Κατηγορίες, 7a5: ἐνίοτε δὲ καὶ ὀνοματοποιεῖν ἴσως ἀναγκαῖον, ἐὰν μὴ κείμενον ᾖ 
ὄνομα, b12: μὴ ὄντος δὲ ἀναγκαῖον ἴσως ὀνοματοποιεῖν. Τοπικά, I57a29 διό πειρατέον... 
ὀνοματοποιεῖν αὐτόν.  
136 Ηθικά Νικομάχεια, Β6, 1106a 27-29.  
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Το ζήτημα που προκύπτει είναι το αν η αρετή πρέπει να καθορίζεται με βάση 

τα αντικειμενικά ή τα υποκειμενικά κριτήρια. Για να επιλέξει ένα από τα δύο ο 

Αριστοτέλης αναλύει τα στοιχεία τους. Το κατ’ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα, που ορίζεται ως 

αντικειμενικό κριτήριο, είναι εκείνο που καθορίζεται από τους κανόνες, θα λέγαμε, 

της αριθμητικής και ισχύει για όλους. Είναι εύκολα ελέγξιμο για παράδειγμα το αν 

αποτελεί μεσότητα το έξι σε μια κλίμακα από το ένα έως το δέκα. Αν το έξι ισαπέχει 

από τα δύο άκρα, τότε είναι μεσότητα, σύμφωνα με τους κανόνες της αριθμητικής. 

Αν δεν ισαπέχει τότε ορίζεται είτε ως υπερβολή είτε ως έλλειψη. Είναι εύκολα 

αποδεικτέο αν ισχύει κάτι τέτοιο. Αυτό είναι και το κριτήριο κατ’ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα.   

Το υποκειμενικό κριτήριο -πρὸς ἡμᾶς- είναι εκείνο που ορίζεται με βάση τον 

εκάστοτε άνθρωπο. Δεδομένου του γεγονότος ότι όλοι οι άνθρωποι δεν είναι ίδιοι, ο 

Αριστοτέλης υποστηρίζει ότι η αρετή καθορίζεται με βάση το υποκειμενικό κριτήριο. 

Αυτό το τεκμηριώνει ως εξής: αν θεωρήσουμε ότι το έξι είναι το αντικειμενικό μέσο 

– σύμφωνα με τους κανόνες της αριθμητικής – και το δύο ορίζεται ως έλλειψη, ενώ 

το δέκα ως υπερβολή, είναι αμφίβολο αν όλοι οι άνθρωποι αντιδρούν με τον ίδιο 

τρόπο σε αυτά τα στοιχεία. Έτσι για παράδειγμα, αν για ένα άτομο είναι πολύ το να 

φάει δέκα μερίδες φαγητό και λίγο το να φάει δύο, ο προπονητής θα ορίσει ως 

μεσότητα τις έξι μερίδες. Για έναν αθλητή σαν τον Μίλωνα, οι έξι μερίδες ενδέχεται 

να είναι λίγες, ενώ για έναν αρχάριο ενδέχεται να είναι αρκετές.137 Με βάση και το 

παραπάνω παράδειγμα καταλήγουμε στο ότι σε ο,τιδήποτε έχει να κάνει με τον 

άνθρωπο, δε μπορεί να οριστεί ένα αντικειμενικό μέσο αλλά χρειάζεται το μέσο πρὸς 

ἡμᾶς. Ο εἰδήμων138 είναι εκείνος που αποφεύγει την υπερβολή και την έλλειψη και 

στοχεύει στο μέσο. 

Επομένως η ηθική αρετή στοχεύει στη μεσότητα που βρίσκεται ανάμεσα σε 

δύο ακρότητες. Αυτό συμβαίνει γιατί η αρετή έχει να κάνει με τα πάθη, αφού σε αυτά 

υπάρχει η υπερβολή, η έλλειψη και το μέσον. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν 

είναι πολύ σημαντικές και διαφωτίζουν την άποψη του Αριστοτέλη που διατυπώθηκε 

παραπάνω139 σχετικά με τα συναισθήματα. Αυτές είναι : α) το να αισθανθεί κανείς 

κάτι τη στιγμή που πρέπει (ὅτε δεῖ), β) σε σχέση με τα πράγματα (ἐφ’ οἷς) και γ) 

                                                 
137 Ολόκληρο το χωρίο, Ηθικά Νικομάχεια, Β6, 1106a 32- 1106b5.  
138 Με τη λέξη εἰδήμων μεταφράζουμε τη λέξη ἐπιστήμων που αναφέρει ο Αριστοτέλης στο χωρίο 
Β6, 1106b 6. 
139 Βλ. σελ. 17-18 και 35-37 παραπάνω στην εργασία. 
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τους ανθρώπους που πρέπει (πρὸς οὕς), δ) για τον λόγο που πρέπει (οὗ ἕνεκα) και 

τέλος ε) με τον τρόπο που πρέπει (ὡς δεῖ). Υπ’ αυτήν την έννοια, επειδή η αρετή 

σχετίζεται με τις ενέργειες, αφού αυτές δίνουν συγκεκριμένη ταυτότητα στο 

υποκείμενο, χαρακτηρίζοντάς το ενάρετο ή όχι, η υπερβολή και η έλλειψη στις 

ενέργειες θεωρείται λάθος και ψέγεται, ενώ η μεσότητα επαινείται και θεωρείται το 

σωστό. Όπως προκύπτει από τα παραπάνω η αρετή είναι ενός είδους μεσότητα, αφού 

στοχεύει και επιλέγει το μέσον. 140 

Καθώς η αρετή βρίσκεται στο κέντρο της διδασκαλίας του Αριστοτέλη για τη 

μεσότητα η ενότητα 1106a26-b7 του Έκτου Κεφαλαίου είναι από τα σημαντικότερα 

χωρία . Η διάκριση μεταξύ του κατ’ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα μέσου και του πρὸς ἡμᾶς 

μέσου είναι η εξής: το πρώτο είναι το μέσον κατὰ τὴν ἀριθμητικὴν ἀναλογιαν, 

αφού εκείνη είναι αυτή που ορίζει το μέσον ως το σημεῖον που  ἴσῳ ὑπερέχει τε 

καὶ πλεονάζει. Το δεύτερο είναι ὁ μήτε πλεονάζει μήτε ἐλλείπει (μεσον της 

υπερβολης και της ελλειψεως). Αυτό σημαίνει ότι το πρώτο είναι ἐν καὶ τὸ αὐτὸ 

πᾶσιν, ενώ το δεύτερο μπορεί να είναι ἐν οὐτε ταὐτὸν πᾶσιν. Η ηθική αρετή εἶναι 

στοχαστικὴ τοῦ μέσου, επειδή αυτή ἐστὶ περὶ πάθη καὶ πράξεις, ἐν δὲ τούτοις 

ἐστὶν ὑπερβολὴ καὶ ἔλλειψις καὶ τὸ μέσον. Δεν είναι λοιπόν αρετή το μᾶλλον 

και το ἧττον (ἀμφοτέρα οὐκ εὖ), ενώ είναι αρετή καθετί που γίνεται ὅτε δεῖ καὶ 

ἐφ’ οἷς δεῖ καὶ πρὸς οὕς καὶ οὗ ἕνεκα καὶ ὡς δεῖ. Ό,τι γίνεται με αυτούς τους 

όρους είναι μέσον τε καὶ ἄριστον, ὅπερ ἐστὶ τῆς ἀρετῆς.  

Επιπρόσθετα, για να φανεί η αξία της αρετής ο Αριστοτέλης υπογραμμίζει ότι 

η υπερβολή και η έλλειψη γίνονται με πολλούς τρόπους, ενώ το σωστό, που είναι πιο 

δύσκολο, γίνεται με έναν μόνο τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι η μεσότητα είναι επίπονη 

και απαιτεί συνεχείς προσπάθειες προκειμένου να επιτευχθεί. Έτσι η υπερβολή και η 

έλλειψη- οι δύο ακρότητες - είναι χαρακτηριστικά της κακίας, ενώ η μεσότητα είναι 

της αρετής.  

Το Έκτο Κεφάλαιο του Δευτέρου Βιβλίου των Ηθικών Νικομαχείων 

ολοκληρώνεται στην ουσία με τον ορισμό της αρετής. Αυτή λοιπόν είναι μια ἕξις 

προαιρετική, δηλαδή μια ιδιότητα βουλητική, βρίσκεται στο μέσον σε σχέση με 

                                                 
140 Ηθικά Νικομάχεια, Β6, 1106b 15-16. 
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εμάς και το μέσον αυτό καθορίζεται από τη λογική του φρόνιμου ανθρώπου.141 Είναι 

μεσότητα μεταξύ δύο κακιών, της υπερβολής και της έλλειψης. Η αρετή και βρίσκει 

και επιλέγει το μέσον. Έτσι, καταλήγει ο Αριστοτέλης, η αρετή είναι μεσότητα, από 

την πλευρά της ουσίας της και αναφορικά με το τι είναι,142 αλλά από την πλευρά του 

σωστού και του άριστου είναι ακρότητα. 143 

Το Έκτο Κεφάλαιο κλείνει με τη διαπίστωση ότι στην υπερβολή και την 

έλλειψη δεν υπάρχει μεσότητα, ενώ αντίστοιχα δεν υπάρχει υπερβολή και έλλειψη 

στη μεσότητα. Αυτό γίνεται γιατί κάποια πάθη είναι ούτως ή άλλως κακά ή καλά και 

δεν υπάρχει μέση κατάσταση. Έτσι για παράδειγμα η μοιχεία δεν έχει μεσότητα, γιατί 

είναι από τη φύση της ακρότητα. Παρόμοια δεν υπάρχει υπερβολή και έλλειψη στις 

περιπτώσεις της σωφροσύνης και της ανδρείας επειδή το μέσον στις περιπτώσεις 

αυτές είναι, κατά κάποιο τρόπο, άκρο.144  

Στο επόμενο Κεφάλαιο- το Έβδομο- ο Αριστοτέλης προσπαθεί να βεβαιώσει 

ότι η μεσότητα είναι σε όλες τις περιπτώσεις της επαινετή, ενώ τα άκρα δεν είναι 

ούτε ορθά, ούτε επαινετά, ούτε ψεκτά, άποψη με την οποία είχε τερματίσει το 

προηγούμενο Κεφάλαιο. Γι’ αυτό το λόγο είναι ανάγκη να γίνει πιο αποδεικτικός, 

παραθέτοντας κατά τη συνήθη τακτική του συγκεκριμένα παραδείγματα, μέσα από 

ένα «διάγραμμα»,145 για να αποσαφηνίσει τα όσα ισχυρίζεται. Παραπάνω146 είδαμε 

                                                 
141 Ηθικά Νικομάχεια, Β6, 1106b 35- 1107 6: Είναι χαρακτηριστικό ότι για άλλη μια φορά ο 
Αριστοτέλης επιλέγει να χρησιμοποιήσει τη δυνητική ευκτική και όχι την οριστική, ὡς ἄν ὁ φρόνιμος 
ὁρίσειεν. Αυτό σημαίνει ότι προτίμησε να αποφύγει την κατηγορηματικότητα της οριστικής έγκλισης 
και να δώσει στο λόγο του τα χαρακτηριστικά της «απλής σκέψης», μιας πρότασης δηλαδή με την 
οποία ο λέγων δηλώνει ότι αυτό που λέει είναι απλώς σκέψεις που θα μπορούσαν να γίνουν και να 
διατυπωθούν για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά είναι ανοικτές και σε αναθεώρηση. Στην 
πραγματικότητα αυτό σημαίνει ότι ο λέγων δηλώνει από την αρχή ότι δε θεωρούσε δική του τη σκέψη 
ούτε μοναδική ούτε τη μόνη σωστή. Τέτοιου είδους εκφραστικούς τρόπους διαλέγει εκείνο το άτομο 
που είναι εφοδιασμένο με ορισμένα ψυχικά χαρακτηριστικά, π.χ. έλλειψη εγωισμού, σεβασμό της 
προσωπικότητας του άλλου, συγκαταβατικότητας κλπ. Ας θυμηθούμε και το χωρίο 1106b15 ἡ 
ἀρετὴ… τοῦ μέσου ἄν εἴη στοχαστικὴ (σελ. επίσης σελ. 9-10 της παρούσας εργασίας), όπου επίσης 
προτιμάται η δυνητική ευκτική αντί της οριστικής έγκλισης.  
142 Τὸ τὶ ἦν εἶναι. Και στα Μετά τα Φυσικά ο Αριστοτέλης λέει λέγω δ’ οὐσίαν ἄνευ ὕλης τὸ τὶ ἦν 
εἶναι.  Αν λοιπόν από αυτό που ονομάζουμε ουσία ενός όντος, ο καθορισμός της οποίας αποτελεί την 
ουσία αυτού του όντος, αφαιρέσουμε το μέρος ύλη, μένει το τὶ ἦν εἶναι τοῦ ὄντος. Άλλωστε όταν 
βλέπουμε ένα αντικείμενο διακρίνουμε σε αυτό την ύλη από την οποία αποτελείται και τη μορφή που 
έχει πάρει στη συγκεκριμένη περίπτωση η ύλη του.  Κάθε φορά λοιπόν που θέλουμε να ορίσουμε την 
ουσία του αντικείμενου, πρέπει να καθορίσουμε την ύλη και τη μορφή του. Από αυτά τα δύο, το 
δεύτερο προηγείται. 
143 Ηθικά Νικομάχεια, Β6, 1107a 5-9.  
144 Ολόκληρο το χωρίο με τα συγκεκριμένα παραδείγματα: Ηθικά Νικομάχεια, Β6, 1107a 9-27 
145 Το «διάγραμμα», για το οποίο γίνεται λόγος εδώ, δεν περιέχεται μεν στο κείμενο των Ηθικών 
Νικομαχείων, μπορούμε ωστόσο να έχουμε μια πρώτη εντύπωση με το «διάγραμμα» των Ηθικών 
Ευδημείων, παρά τις όποιες διαφορές: 1220b38-1221a.12: ὀργιλότης – ἀναλγησία- πραότης, 
θρασύτης – δειλία- ἀνδρεία, ἀκολασία- ἀναισθησία- σωφροσύνη κλπ. Στις δύο πρώτες 
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ότι ο Αριστοτέλης δίνει οντολογικό χαρακτήρα στις λέξεις (= ένα πράγμα υπάρχει ή 

δεν υπάρχει, αν υπάρχει ή δεν υπάρχει η λέξη που το δηλώνει). Το διάγραμμα που 

παρουσιάζει στο παρόν Κεφαλαίο, είναι επιμελημένο- από λεξιλογικής άποψης – και 

έχει στόχο αφενός να αποδείξει την ύπαρξη συγκεκριμένων αρετών και κακιών (με τη 

ύπαρξη ή την απουσία συγκεκριμένων λέξεων) και αφετέρου να εντοπίσει τις αρετές- 

μεσότητες και τις κακίες- άκρα. Δε σκοπεύει να ασχοληθεί με το περιεχόμενο των 

όρων που παραθέτει, αφού αυτό θα το κάνει σε επόμενα Βιβλία.147 Δε θα 

ασχοληθούμε με την ανάλυση των όρων που αναφέρει ο Αριστοτέλης γιατί κάτι 

τέτοιο θα έθετε την εργασία μας εκτός του στόχου της. Ήταν, ωστόσο, χρήσιμη έστω 

μια μικρή αναφορά στο συγκεκριμένο Κεφάλαιο. 

Το Ένατο και τελευταίο Κεφάλαιο του Δευτέρου Βιβλίου κλείνει το θέμα της 

πραγμάτευσης της αρετής. Ο Αριστοτέλης στην ουσία συνοψίζει τα όσα είπε στα 

προηγούμενα Κεφάλαια αρχής γενομένης από την επανάληψη του ορισμού της 

αρετής. Είναι αξιοσημείωτο να προσέξουμε πλέον τη χρήση της οριστικής στη φράση 

ότι μὲν οὖν ἐστὶν ἡ ἀρετή, ἡ ἠθικὴ μεσότης… διὰ τὸ στοχαστικὴ τοῦ μέσου,148 

καθώς μετά την πραγμάτευση του θέματος με διεξοδικό τρόπο, ο Αριστοτέλης πλέον 

καταλήγει σε πιο βέβαιο συμπέρασμα. Όπως προκύπτει λοιπόν από τα όσα μέχρι 

τώρα έχει υποστηρίξει, η μεσότητα βρίσκεται μεταξύ δύο ακροτήτων, της υπερβολής 

και της έλλειψης και δεν είναι καθόλου εύκολο κάποιος να  την πετύχει. Άλλωστε ο  

Αριστοτέλης είχε υποστηρίξει πιο πάνω ότι η αρετή για να γίνει κτήμα κάποιου 

χρειάζεται επιμέλεια, φροντίδα και συνεχή άσκηση σε όμοιες ενέργειες. Αυτή ήταν 

και η σημασία και η αξία της έξεως και της επανάληψης. Υπ’ αυτήν την έννοια και σε 

αυτά τα συμφραζόμενα έχει αξία και η λειτουργία ανθρώπου για το οποίο έκανε λόγο 

                                                                                                                                            
περιπτώσεις ο Αριστοτέλης τοποθέτησε τα άκρα, πρώτα την υπερβολή και μετά την έλλειψη και τρίτη 
τοποθέτησε τη μεσότητα= αρετή. 
146 Ηθικά Νικομάχεια, Β6, 1106b 36- 1107a 2.  
147 Ο Αριστοτέλης θα αναφερθεί εκτενώς στις ηθικές αρετές στο Τέταρτο Βιβλίο των Ηθικών 
Νικομαχείων. Εκεί θα μελετήσει τις αρετές σε σχέση με το χρήμα, την τιμή, την οργή και την 
κοινωνική συμβίωση, ενώ θα κάνει λόγο και για την περίπτωση της ντροπής.  
Να σημειωθεί επίσης ότι το Έβδομο Κεφάλαιο του Δευτέρου Βιβλίου έχει αντιμετωπιστεί με 
σκεπτικισμό (π.χ D.B.Monro, On Eth. Nic. II7, The Journal of Philosophy 6, 1876, σελ. 185-188), 
καθώς είχε προβληματίσει το θέμα της γνησιότητάς του. Η νεότερη έρευνα το είδε ως έναν σύντομο 
κατάλογο- περίληψη που έκανε εκ των υστέρων ένας μαθητής του Αριστοτέλη. Ως αντεπιχείρημα 
διατυπώθηκε η άποψη ότι επρόκειτο για ένα πρώτο σκιτσάρισμα, που είχε όμως σχεδιαστεί να πάρει 
στα επόμενα Βιβλία των Ηθικών Νικομαχείων, την τελική, ολοκληρωμένη του μορφή, με τον 
διεξοδικό λόγο για καθεμιά ξεχωριστά περίπτωση. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν τίθεται ζήτημα περί 
γνησιότητας του συγκεκριμένου Κεφαλαίου, με βάση τα όσα υποστηρίξαμε παραπάνω σχετικά με το 
ποιος νομίζουμε ότι είναι ο σκοπός του παρόντος Κεφαλαίου (: στόχος του Αριστοτέλη είναι να 
αποδειχθεί η ύπαρξη συγκεκριμένων αρετών και κακιών). 
148 Ηθικά Νικομάχεια, Β9, 1109a 20-24. 
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στο Πρώτο Βιβλίο.149 Η αρετή λοιπόν χαρακτηρίζεται ως κάτι σπουδαῖον και γι’ 

αυτό είναι σπάνιο και ἐπαινετόν και καλόν.150 Ο άνθρωπος πρέπει να στοχεύει στο 

μέσον και να το επιδιώκει με τις ενέργειές του. Αν το καταφέρει τότε είναι πολύ 

κοντά στην ηθική αρετή και μπορεί να χαρακτηριστεί ως ενάρετο υποκείμενο, 

ανάλογα με την ταυτότητα που λαμβάνουν οι ενέργειές του.  

Για άλλη μια φορά στο θέμα της ηθικής αρετής εμπλέκονται τα 

συναισθήματα,151 αυτά που σε γενικές γραμμές ονομάζονται πάθη για να υπενθυμίσει 

ο Αριστοτέλης ότι η ηθική αρετή έχει ακόμα μεγαλύτερη αξία όταν είναι 

απομακρυσμένη από αυτά και προσανατολίζεται, όπως είχε πει και παραπάνω, 

σύμφωνα με τον φρόνιμο άνθρωπο.152 Άλλωστε, ακριβώς επειδή ο άνθρωπος έχει 

έντονη τη ροπή για διασκέδαση και υλικές απολαύσεις, όσο πιο απομακρυσμένος 

είναι από αυτές συνειδητά, τόσο πιο κοντά στην ηθική αρετή έρχεται. Στο Πρώτο 

Βιβλίο ο Αριστοτέλης είχε αναφερθεί στη διαίρεση της ψυχής σε τρία μέρη.153 Τώρα 

είναι ακόμα πιο ξεκάθαρο το γιατί έγινε αυτή η διάκριση, ενώ αποκτά μεγαλύτερη 

αξία η ηθική αρετή όταν καταφέρνει να υποτάξει το ἄλογον μέρος (= επιθυμίες κλπ) 

της ψυχής στο λόγον ἔχον μέρος (= λογική). Καθώς ο άνθρωπος από τη φύση του 

έχει την τάση να κατευθύνεται στις επιθυμίες, η αξία της λειτουργίας του είναι να 

προσπαθήσει να ασκηθεί σε όμοιες ενέργειες που συνειδητά θα τον κάνουν να 

αποφεύγει τις υλικές απολαύσεις. Εκείνος που καταφέρνει να το επιτύχει έχει βρει τη 

μεσότητα, άρα την ηθική αρετή. Ωστόσο, ο Αριστοτέλης είχε υποστηρίξει 

παραπάνω154 και το επαναλαμβάνει εδώ, ότι η κατάκτηση της ηθικής αρετής δεν είναι 

απομακρυσμένη από τα συναισθήματα. Αυτό σημαίνει ότι όταν κάποιος την 

κατακτήσει νιώθει ευχάριστα. Το σημαντικό είναι όμως ότι νιώθει έτσι όπως πρέπει, 

για τα πράγματα και τους ανθρώπους που πρέπει, τη στιγμή που πρέπει και για το 

λόγο που πρέπει. Αυτές ήταν άλλωστε οι πέντε προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν 

και να συνδυαστούν τα συναισθήματα με τη αρετή.155 Ο Αριστοτέλης εξάλλου δεν 

                                                 
149 Ηθικά Νικομάχεια, Α1, 10997b25-1098a20. 
150 Ηθικά Νικομάχεια, Β9, 1109a 29-30.  Λίγο πιο πάνω (Β9, 1109a 25) ο Αριστοτέλης είπε ότι το 
έργον του ανθρώπου είναι σπουδαῖον. Δεδομένου ότι το έργον στοχεύει στην αρετή που με τη σειρά 
της θα γίνει το εφαλτήριο για την απόκτηση της ευδαιμονίας, σπουδαία χαρακτηρίζεται και η αρετή.  
151 Ηθικά Νικομάχεια, Β9, 1109b 3-4.  
152 Ο Αριστοτέλης θα κάνει εκτενέστερα λόγο για τον φρόνιμο άνθρωπο και τα χαρακτηριστικά του 
στο Έκτο Βιβλίο των Ηθικών Νικομαχείων και θα το αναλύσουμε παρακάτω. 
153 Ηθικά Νικομάχεια, Α13, 1102a 29-30: από αυτό το σημείο και μέχρι το τέλος του Πρώτου Βιβλίου 
ακολουθεί η ανάλυση των μερών της ψυχής.  
154 Ηθικά Νικομάχεια, Β3, 1104b 13- 1105a17.  
155 Ηθικά Νικομάχεια, Β6, 1106b21-23.  
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είχε υποστηρίξει ποτέ ότι η αρετή είναι αποκομμένη από τα συναισθήματα, αρκεί να 

υπάρχουν κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες, για να μην κινδυνεύει ο άνθρωπος να 

φτάσει στα άκρα αποφεύγοντας έτσι τη μεσότητα.  

Η τελευταία παρατήρηση του Αριστοτέλη, η οποία κάπως μετριάζει τον 

απόλυτο βαθμό αναζήτησης της μεσότητας, καθώς αυτό μπορεί να μην είναι πάντοτε 

κατορθωτό, είναι ότι ο άνθρωπος οφείλει να αναζητά τη μεσότητα ή έστω εκείνη την 

ενέργεια που αποκλίνει λιγότερο από αυτήν. Όσο πιο μακριά βρισκόμαστε σε σχέση 

με τη μεσότητα τόσο πιο κοντά βρισκόμαστε στα άκρα, τα οποία όμως πρέπει να 

αποφεύγουμε. Όσο λιγότερο παρεκκλίνουμε από τη μεσότητα, αν δε μπορούμε να την 

επιτύχουμε πλήρως, τόσο λιγότερο θα ψεγόμαστε γι’ αυτό.156  

                                                 
156 Ο Αριστοτέλης υποστηρίζει στο Β9, 1109b 18-19: ἀλλ’ ὁ μὲν μικρὸν τοῦ εὖ παρεκβαίνων οὐ 
ψέγεται, οὔτ’ ἐπὶ τὸ μᾶλλον οὔτ’ ἐπὶ τὸ ἧττον, ὁ δὲ πλέον. 
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Έκτο Βιβλίο 

 
 Στο Έκτο Βιβλίο των Ηθικών Νικομαχείων γίνεται λόγος για τις διανοητικές 

αρετές, αφού μέχρι τώρα ο Αριστοτέλης είχε πραγματευτεί τις ηθικές αρετές. 

Άλλωστε στην αρχή του Δευτέρου Βιβλίου του157 είχε χωρίσει δύο ειδών αρετές: τις 

ηθικές και τις διανοητικές.158 Καθώς κάναμε αναφορά στο Πρώτο και στο Δεύτερο 

Βιβλίο των Ηθικών Νικομαχείων στην παρούσα εργασία για τις ηθικές αρετές και 

είδαμε, έστω σε γενικές γραμμές, το πλαίσιο που ορίζει ο Αριστοτέλης για την 

απόκτηση της ευδαιμονίας, η οποία αποτελεί το τέλος της λειτουργίας του ανθρώπου, 

είναι στιγμή να περάσουμε στις διανοητικές αρετές και να δούμε την αντιστοιχία, αν 

και εφόσον αυτή υπάρχει, με τις ηθικές αρετές. Στο παρόν Κεφάλαιο της εργασίας θα 

μελετήσουμε τη φρόνηση και θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε την αντιστοιχία 

που αυτή έχει με την πολιτική αρετή. Άλλωστε είχαμε πει στην αρχή της εργασίας 

μας159 ότι είναι βασικό να μελετήσουμε και το ζήτημα για το πώς η ηθική στον 

Αριστοτέλη έχει προεκτάσεις στην πόλη. Με λίγα λόγια: πώς η ηθική φιλοσοφία είναι 

αναπόσπαστα συνδεδεμένη με την πολιτική φιλοσοφία. Για το λόγο αυτό είναι 

σημαντικό να μελετήσουμε ορισμένα από τα κεφάλαια του Έκτου Βιβλίου των 

Ηθικών Νικομαχείων.  

Ο Αριστοτέλης στο Πρώτο Κεφάλαιο του Έκτου Βιβλίου χωρίζει το λόγον 

ἔχον μέρος της ψυχής σε δύο κατηγορίες: το πρώτο το ονομάζει ἐπιστημονικόν και 

το δεύτερο λογιστικόν.160 Για καθένα από αυτά θα προσπαθήσει να βρει ποια είναι η 

καλύτερη ἕξις, η οποία θα είναι και η αρετή του. Δεδομένου ότι ο Αριστοτέλης έχει 

υποστηρίξει ότι η αρετή σχετίζεται με το έργον,161 θα διερευνήσει το ποια είναι η 

λειτουργία για καθένα από τα δύο μέρη του λόγον ἔχοντος μέρους της ψυχής. Αν 

βρει ποια είναι η λειτουργία που προσιδιάζει στο ἐπιστημονικόν και στο 

λογιστικόν μέρος της ψυχή, θα έχει βρει και την αρετή τους.   

 Στο Δεύτερο Κεφάλαιο ο Αριστοτέλης καταλήγει στο ότι και των δύο 

διανοητικών μερών της ψυχής η λειτουργία είναι η αλήθεια. Ο ρόλος της 

                                                 
157 Ηθικά Νικομάχεια, Β1, 1103a 14-15. 
158 Βλ. επίσης Ηθικά Νικομάχεια:  Α13, 1103a3-7, 7, 1108b10 
159 Βλ. παραπάνω σελ. 25.  
160 Ηθικά Νικομάχεια, Ζ1, 1139a 12.  
161 Βλ. Ηθικά Νικομάχεια, Ζ1, 1139a 16-17: αὕτη γὰρ ἀρετὴ ἑκατέρου, ἡ δ’ ἀρετὴ πρὸς τὸ ἔργον 
τὸ οἰκεῖον. 
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προαιρέσεως είναι πολύ σημαντικός, καθώς το ενάρετο υποκείμενο πρέπει να έχει 

συνείδηση του τι κάνει για να μπορεί να του αποδοθεί ενάρετος χαρακτηρισμός. Η 

ἕξις με την οποία το καθένα από τα δύο μέρη πετυχαίνει με τον καλύτερο τρόπο την 

αλήθεια είναι η αρετή του καθενός τους.  

Πιο αναλυτικά: ο Αριστοτέλης υπογραμμίζει ότι επειδή η ηθική αρετή είναι 

ἕξις που προϋποθέτει επιλογή και προτίμηση, έπεται ότι η επιλογή και προτίμηση 

είναι επιθυμία κατευθυνόμενη από τη σκέψη. Οι λειτουργίες της ψυχής που 

κυβερνούν και ρυθμίζουν τις ενέργειες είναι τρεις: η αίσθηση, ο νους και η 

επιθυμία.162 Ωστόσο, υποστηρίζει, δε μπορεί να αποτελεί αρχή καμιάς ενέργειας η 

αίσθηση, γιατί αυτή είναι κοινό χαρακτηριστικό και στα ζώα, επομένως δεν έχει μέσα 

της προαίρεση. Εκείνος που ενεργεί προσανατολισμένος σε κάτι, το κάνει συνειδητά, 

γιατί έχει προηγηθεί μια διαδικασία επιλογής. Για την απόκτηση της ηθικής αρετής 

είναι σημαντικό η συλλογιστική πορεία που ακολουθούμε, πριν προβούμε σε 

οποιαδήποτε ενέργεια, να είναι ακριβής και η επιθυμία να κατευθύνεται σε σωστό 

δρόμο. Ο Αριστοτέλης εδώ συσχετίζει και συνδέει την ηθική αρετή με την ενέργεια, 

αφού η ηθική αρετή σχετίζεται ούτως ή άλλως με τις ενέργειες, με τις λειτουργίες των 

ανθρώπων. Άρα ο χαρακτήρας της είναι καθαρά πρακτικός.163  

Η αρχή επομένως της ηθικής ενέργειας είναι η ελεύθερη επιλογή και 

προτίμηση (προαίρεσις), ενώ της ελεύθερης επιλογής η αρχή είναι η επιθυμία και η 

συλλογιστική διαδικασία που κάνει να φανεί ο τελικός σκοπός. Γι’ αυτό το λόγο, 

υποστηρίζει ο Αριστοτέλης, δεν υπάρχει ελεύθερη επιλογή χωρίς νου και σκέψη και 

χωρίς ηθική έξη. Εξάλλου χωρίς σκέψη και χωρίς σταθερό ενάρετο χαρακτήρα δε 

μπορεί να υπάρξει καλή, σωστή ενέργεια και το αντίθετό της.164 Αυτό θα πει ότι για 

να χαρακτηριστεί μια ενέργεια σωστή ή όχι πρέπει να είναι αποτέλεσμα προαιρέσεως 

και να προκύπτει συνειδητά, όχι κατά τύχη ή από κάποιον άλλο εξωτερικό 

παράγοντα. Έτσι και η λειτουργία του ανθρώπου έχει συγκεκριμένη αξία, αφού 

αποτελεί συνειδητή επιλογή του πράττοντος.  

Εκείνο που πρέπει τώρα να εξετάσουμε είναι ο φρόνιμος άνθρωπος. Ας μην 

ξεχνάμε ότι ο Αριστοτέλης στον ορισμό της αρετής στο Δεύτερο Βιβλίο των Ηθικών 

                                                 
162 Ηθικά Νικομάχεια, Ζ2, 1139a 18-19 
163 Ηθικά Νικομάχεια, Ζ2, 1139a 26-27: αὐτὴ μὲν οὖν ἡ διάνοια καὶ ἡ ἀλήθεια πρακτική.  
164 Ηθικά Νικομάχεια, Ζ2, 1139a 32-35: προαιρέσεως δὲ ὄρεξις καὶ λόγος ὁ ἕνεκά τινος. διὸ οὔτ’ 
ἄνευ νοῦ καὶ διανοίας οὔτ’ ἄνευ ἠθικῆς ἐστὶν ἕξεως ἡ προαίρεσις· εὐπραξία γὰρ καὶ τὸ 
ἐναντίον ἐν πράξει ἄνευ διανοίας καὶ ἤθους οὐκ ἔστιν. 
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Νικομαχείων είχε ορίσει την αρετή ὡς ἕξη προαιρετική… σύμφωνα με τη λογική 

που είναι καθορισμένη από τον φρόνιμο άνθρωπο.165 Φρόνιμος, λέει ο Αριστοτέλης 

είναι εκείνος που έχει την ικανότητα να σκέφτεται σωστά για κάποιο σπουδαίο (= 

σημαντικό) σκοπό, ο οποίος δεν είναι αντικείμενο τέχνης.166 Τα πράγματα για τα 

οποία σκέφτεται σωστά ο φρόνιμος είναι καλά και ωφέλιμα γι’ αυτόν, αλλά είναι 

σημαντικό να μην έχει στο νου του επιμέρους, ειδικές περιπτώσεις, αλλά εκείνα τα 

πράγματα που είναι καλά και ωφέλιμα για μια ευτυχισμένη ζωή.  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η φρόνηση είναι ἕξις και μάλιστα έλλογη, 

σχετική με την ενέργεια και εκτέλεση των καλών και των κακών, για τον άνθρωπο, 

πραγμάτων.167 Ο Αριστοτέλης ισχυρίζεται ότι η φρόνηση δε μπορεί να είναι 

επιστήμη, γιατί η επιστημονική γνώση στηρίζεται στην απόδειξη και  η απόδειξη με 

τη σειρά της υπάρχει για πράγματα που οι βασικές τους αρχές δεν υπόκεινται σε 

μεταβολή. Η επιστημονική γνώση έχει το χαρακτήρα της βεβαιότητας και της 

σταθερότητας. Από τη στιγμή, όμως, που ο άνθρωπος σκέφτεται και ενεργεί για 

εκείνα τα πράγματα, τα οποία υπόκεινται σε μεταβολή και αλλαγή, έπεται ότι η 

φρόνηση δεν είναι- και δε μπορεί να είναι από τη φύση της - επιστήμη. Άλλωστε 

είναι δεδομένο ότι στο χώρο της ενέργειας υπάρχει πάντα η μεταβολή, άρα δε 

μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τις ενέργειές μας από σταθερότητα και μονιμότητα. 

Βέβαια αυτό δε σημαίνει ότι δεν προβαίνουμε σε επαναλαμβανόμενες ενέργειες, με 

όμοιο δηλαδή τρόπο, προκειμένου να φτάσουμε και να κατακτήσουμε την ηθική 

αρετή. Όμως σε κάθε περίπτωση, επειδή η ηθική αρετή, έχει να κάνει με τις ενέργειες 

του ανθρώπου, είναι αμφίβολο αν αυτές θα  είναι συνεχώς ίδιες και αμετάβλητες. Αν 

ήταν ίδιες και σταθερές τότε δε θα χρειαζόταν συνεχής άσκηση και επίπονη 

προσπάθεια προκειμένου να κατακτήσει ο άνθρωπος την ηθική αρετή και να λάβει 

συγκεκριμένη ενάρετη ταυτότητα (για παράδειγμα «ανδρείος», «δίκαιος» κλπ). Γι’ 

αυτό το λόγο ο Αριστοτέλης υποστηρίζει ότι η φρόνηση είναι έλλογη έξη, αφού για 

να κατακτηθεί χρειάζεται συνεχής προσπάθεια.  

Η σημασία της έννοιας «φρόνιμος» έχει στα αριστοτελικά συμφραζόμενα 

ιδιαίτερη αξία. Ο Αριστοτέλης χαρακτηρίζει φρόνιμο για παράδειγμα τον Περικλή,168 

γιατί μπορεί να βλέπει τι είναι καλό για τον ίδιο και γενικά για τους ανθρώπους. 

                                                 
165 Ηθικά Νικομάχεια, Β6, 1106b 36- 1107a 1.   
166 Ηθικά Νικομάχεια, Ζ5, 1140a 29-31 
167 Ηθικά Νικομάχεια, Ζ5, 1140b 6-7.  
168 Ηθικά Νικομάχεια, Ζ5, 1140b 8.  
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Άλλωστε ίδιον χαρακτηριστικό του φρόνιμου είναι το ότι είναι σε θέση να κρίνει το 

σωστό και το καλό γενικά και όχι από τις επιμέρους περιπτώσεις. Τέτοιοι άνθρωποι 

είναι ικανοί να διαχειρίζονται με τον ορθό τρόπο τις ιδιωτικές τους υποθέσεις, ενώ 

είναι ικανοί να αναλαμβάνουν και τη διακυβέρνηση της πόλης.169 Σε πρώτο, ακόμα, 

επίπεδο ο Αριστοτέλης κάνει αναφορά στο ποιος θα μπορούσε και θα έπρεπε να είναι 

ο καλός πολιτικός. Ο φρόνιμος άνθρωπος φαίνεται ότι είναι ο καταλληλότερος γι’ 

αυτή τη θέση.  

Καθώς παραπάνω ο Αριστοτέλης είχε υποστηρίξει ότι η φρόνηση είναι 

αντικείμενο των ηθικών αρετών μιας και σχετίζεται με τις ενέργειες που ούτως ή 

άλλως υπόκεινται σε μεταβολή, προκύπτει ότι η φρόνηση είναι αρετή ενός από τα 

δύο μέρη της διανοητικής αρετής. Ο Αριστοτέλης λέει ότι είναι αρετή του δοξαστικού 

μέρους, αφού αυτό έχει να κάνει με τη γνώμη, η οποία επίσης υπόκειται σε μεταβολή 

και αλλαγή.  

Να σημειωθεί η εξής διαφορά ανάμεσα στην επιστήμη και την τέχνη με τη 

φρόνηση: στις δύο πρώτες εξασφαλίζεται σταθερότητα από τον λόγο που είναι ο 

καθολικός νόμος στον οποίο στηρίζονται. Ο νους είναι δυνατόν να πάψει να 

σκέφτεται στη βάση αυτού του νόμου με αποτέλεσμα να τις ξεχάσει. Έτσι η τέχνη και 

η επιστήμη καταστρέφονται. Αντίθετα αυτό που εξασφαλίζει σταθερότητα στη 

φρόνηση δεν είναι αποκλειστικά και μόνο ο λόγος, στον οποίο εν μέρει βέβαια 

στηρίζεται, αλλά είναι κυρίως ο δεσμός της με τις ηθικές αρετές. Αυτό συμβαίνει 

γιατί είναι αδύνατο να μείνει κανείς για πολύ καιρό χωρίς να προβεί σε μια ενάρετη 

ενέργεια και δίχως να ασκήσει τη φρόνησή του. Έτσι δε διατρέχει τον κίνδυνο να την 

ξεχάσει. Επομένως η ίδια η συνέχεια του ηθικώς πράττειν εξασφαλίζει τη 

σταθερότητα της φρόνησης.170 

 Μέχρι τώρα, επομένως, ο Αριστοτέλης έχει προσπαθήσει να αποδείξει ποια 

είναι η διαφορά της ηθικής από τη διανοητική αρετή, για να καταδείξει την αξία της 

πρώτης σε σχέση με τις ἕξεις και τη λειτουργία του ανθρώπου. Σχηματικά 

υπογραμμίζουμε ότι η ηθική αρετή σχετίζεται με τη συνήθεια και την συνεχή 

άσκηση, ενώ η διανοητική είναι αντικείμενο διδασκαλίας, αφού μπορεί να μεταδοθεί 

σε κάποιον ως γνώση. Εκείνο που είναι επίσης διαφορετικό είναι το ότι η ηθική αρετή 

                                                 
169 Ηθικά Νικομάχεια, 1140b 10-11: εἶναι δὲ τοιούτους (ενν. Περικλέα καὶ τοὺς τοιούτους 
φρονίμους που είπε ακριβώς παραπάνω) ἡγούμεθα τοὺς οἰκονομικοὺς και τοὺς πολιτικούς. 
170 Ηθικά Νικομάχεια, Ζ6, 1140b 29-30: σημεῖον δ’ ὅτι λήθη μὲν τῆς τοιαύτης ἕξεως ἐστί, 
φρονήσεως δ’ οὐκ ἐστί ν.  
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ασχολείται με εκείνα που υπόκεινται σε μεταβολή, επομένως δεν είναι βέβαιη και 

σταθερή η γνώση που προκύπτει από αυτήν. Θα λέγαμε περισσότερο ότι έχει να κάνει 

με τη γνώμη, η οποία είναι δυνατό να αλλάξει. Η διανοητική αρετή από την άλλη 

προσανατολίζεται στη γνώση, αφού η επιστήμη είναι εκείνη που την πραγματεύεται. 

Η επιστημονική γνώση είναι εκείνη που ως αντικείμενό της έχει την απόδειξη, ώστε 

να προκύπτουν ασφαλή και σταθερά συμπεράσματα. Της διανοητικής αρετής τα 

αποτελέσματα χαρακτηρίζονται από σταθερότητα. Είναι εύλογο αυτό που 

υποστηρίζει ο Αριστοτέλης: αφού η ηθική αρετή ορίζεται από την ηθική αρχή, η 

πρώτη είναι στην ουσία μια «φόρμουλα», ένας «κανόνας» σύμφωνα με τον οποίο 

ενεργεί ο άνθρωπος.  

Ωστόσο, δεν πρέπει να παραλείψουμε και το γεγονός ότι ο άνθρωπος δεν είναι 

δυνατό να  ενεργεί συνεχώς με τον ίδιο τρόπο, που προσιδιάζει στην επιστήμη, γιατί 

πάντα στις ενέργειες των ανθρώπων υπάρχει η πιθανότητα του λάθους, της 

παράλειψης και της τύχης. Εκείνο που έχει αξία στην ηθική αρετή για να αποκτηθεί 

είναι η έκθεση των υποκειμένων στην έξη, από την οποία μπορούν να προκύψουν, με 

την επανάληψη, όμοιες ενέργειες και να χαρακτηριστεί το υποκείμενο ενάρετο ή όχι. 

Στην ηθική αρετή δεν υπάρχει αντικειμενικότητα ούτε απόδειξη. Δε μπορεί να είναι 

τίποτα βέβαιο, ακριβώς επειδή έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους, η συμπεριφορά 

των οποίων αλλάζει.171 Η έξη είναι, όμως, η ασφαλιστική δικλείδα που θα εθίσει το 

άτομο σε όμοιες ενέργειες και στη συνέχεια θα μπορέσει να καταστεί ενάρετο 

υποκείμενο. 

Εδώ έχει, νομίζουμε, ιδιαίτερη αξία να δούμε και τις προεκτάσεις που έχει η 

αριστοτελική άποψη σχετικά με τη διαίρεση της ψυχής σε δύο μέρη. Ο άνθρωπος δεν 

είναι μόνο έλλογο όν αλλά έχει μέσα του και στοιχεία αλόγου, επομένως δε μπορεί 

από τη φύση του να είναι μόνο λόγος. Σημαντικό ρόλο παίζουν κα τα συναισθήματα 

και οι ορέξεις του. Γι’ αυτό άλλωστε ο Αριστοτέλης στο Δεύτερο Βιβλίο του 

αναφέρθηκε στο πώς πρέπει ο άνθρωπος να ενεργεί και με ποιες προϋποθέσεις να 

εκδηλώνεται το συναίσθημά του.172 Αυτό σημαίνει ότι μπορεί οι ενέργειες του 

ανθρώπου να είναι μια διαδικασία συνειδητής επιλογής (προαίρεσις), ώστε μέσω 

                                                 
171 Είναι αναγκαίο να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι με τον όρο «φόρμουλα» και «κανόνα» που 
χρησιμοποιούμε εννοούμε στην ουσία ότι δεν πρέπει να παραλείπεται και να υποτιμάται η αξία και 
άλλων παραγόντων που σχετίζονται με την ηθική αρετή, καθώς ο άνθρωπος δεν είναι αποκλειστικά 
και μόνο λόγος, αλλά σημασία έχουν και τα συναισθήματα. Αυτή η παρατήρηση γίνεται για αποφυγή 
παρανοήσεων, καθώς ο Αριστοτέλης όταν στον ορισμό της ηθικής αρετής εισάγει την έννοια του λόγου 
εννοεί ακριβώς μια φόρμουλα και έναν κανόνα. Δεν αναφερόμαστε σε κάτι τέτοιο. 
172 Ηθικά Νικομάχεια, Β6, 1106b 20-22: ὅτε δεῖ, ἐφ’ οἷς δεῖ, πρὸς οὕς… 
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της συνεχούς προσπάθειας να υπάρξει βελτίωση και να αποκτηθεί η ηθική αρετή, 

ωστόσο δε μπορεί να παραλειφθεί και να υποτιμηθεί η αξία των συναισθημάτων. 

Αυτά τα τελευταία ο Αριστοτέλης τα υποβάλλει σε έλεγχο στην ουσία για να 

δημιουργούνται στις συνθήκες που πρέπει και να μην είναι ανεξέλεγκτα. Αυτό 

άλλωστε είναι που διαχωρίζει τον φρόνιμο άνθρωπο από εκείνον που δεν έχει τα 

χαρακτηριστικά του φρονίμου. Γι’ αυτό και ο φρόνιμος είναι εκείνος που μπορεί να 

διοικήσει σωστά την πόλη. Έχει καταφέρει να αποκτήσει εκείνες τις έξεις που κάνουν 

καλό στον ίδιο και με προεκτάσεις στην πόλη, μπορούν να βοηθήσουν και τους 

υπόλοιπους πολίτες. Όπως θα δούμε άλλωστε στο Τρίτο κεφάλαιο173 της εργασίας, οι 

πολίτες χρειάζονται τη σωστή καθοδήγηση από έναν άνθρωπο που να έχει καταφέρει 

να είναι σε ατομικό επίπεδο πρώτα φρόνιμος για να μπορεί να μεταδώσει τις αρετές 

του και στην πόλη. Αν αυτό συμβεί τότε μιλάμε για μια ευνομούμενη πολιτεία. Σε 

διαφορετική περίπτωση το πολίτευμα και η πολιτεία χαρακτηρίζεται «φαύλο».  

 Αλλά ας επιστρέψουμε στα Ηθικά Νικομάχεια. Μέχρι το Έκτο Κεφάλαιο ο 

Αριστοτέλης έκανε λόγο για τη φρόνηση και παρουσίασε τα χαρακτηριστικά της. Στο 

Έβδομο Κεφάλαιο αντιπαραβάλλει τη φρόνηση, η οποία είναι η πρακτική σοφία, 

επομένως έχει άμεση σχέση με την πολιτική και την ενέργεια, άρα και την ηθική 

αρετή, αφού η ηθική αρετή σχετίζεται με την ενέργεια, με τη σοφία. Στην αρχή του 

Κεφαλαίου παρατίθεται ο ορισμός της σοφίας, η οποία σχετίζεται με τη διανοητική 

αρετή- και όχι με την ηθική- και είναι ταυτόχρονα και επιστημονική γνώση. Αυτό 

συμβαίνει γιατί ως βασική αρχή της έχει την αλήθεια, την οποία και αναζητά, 

                                                 
173 Έχουμε ήδη προαναγγείλει ότι θα ασχοληθούμε με το ζήτημα των Πολιτικών του Αριστοτέλη για 
να συζητήσουμε το πώς στην ουσία βρίσκει εφαρμογή η ηθική του φιλοσοφία στην πολιτική πρακτική. 
Εξάλλου, η αρχαία ηθική φιλοσοφία είναι στενά συνδεδεμένη με την πολιτική. Πρώτος διδάξας ο 
Πλάτωνας με τα ταξίδια στη Σικελία προκειμένου να μορφώσει έναν τύραννο και στη συνέχεια η 
συγγραφή της Πολιτείας με το μοντέλο της τριμερούς διαίρεσης της ψυχής και τη σύνδεση του 
καθενός από αυτά με μια τάξη πολιτών. Στον Πλάτωνα η ηθική φιλοσοφία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη 
με την πολιτική. Από τη στιγμή που ένα άτομο είναι ισορροπημένο σε ατομικό επίπεδο θα μπορεί να 
είναι και σαν πολίτης. Αυτό σημαίνει να βρίσκονται σε αρμονία τα τρία μέρη της ψυχής του. Κατ’ 
επέκταση, αρμονία στην πόλη με ισορροπημένους πολίτες σημαίνει κάθε κοινωνική τάξη να μην 
πολυπραγμονεί αλλά να επιτελεί σωστά το έργο της και να μην εμπλέκεται στο έργο κάποιας άλλης 
τάξης. Αντίστοιχη, νομίζουμε, παρουσιάζεται να είναι η κατάσταση και στην αριστοτελική φιλοσοφία 
με τη διαίρεση της ψυχής και τις προεκτάσεις που μπορεί να λάβει στην πόλη. Έτσι, πιστεύουμε, ότι τα 
Ηθικά Νικομάχεια είναι το προπύργιο, το απαραίτητο προ- στάδιο για την πραγμάτευση αργότερα των 
Πολιτικών από την πλευρά του Αριστοτέλη. Εξάλλου ο ίδιος το καθιστά αυτό σαφές στο τέλος των 
Ηθικών Νικομαχείων (Κ9, 1181b 12-23) όταν υποστηρίζει ότι έχοντας πλέον ολοκληρώσει την έρευνα 
γύρω από το ζήτημα της αρετής και της ευδαιμονίας στην ψυχή ήρθε η ώρα να ασχοληθεί με τα 
ζητήματα της πόλης. Αυτό το θέμα θα το δούμε, όπως προείπαμε, αναλυτικότερα στη συνέχεια της 
εργασίας μας. Πρβλ. σελ  29-30 της παρούσας εργασίας αλλά και υποσημείωση 57 σελ. 20.  
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επομένως είναι γνώση επιστημονική των τιμιωτάτων πραγμάτων174 θα υποστηρίξει 

ο Αριστοτέλης. Είναι μάλιστα η σοφία η ύψιστη γνώση. Δε μπορεί να έχει αυτόν τον 

χαρακτήρα η φρόνηση γιατί αυτή σχετίζεται με τον άνθρωπο και είναι βέβαιο ότι 

αυτός δεν είναι το πιο τέλειο όν στον  κόσμο.175  

 Στην ουσία τα λεγόμενα του Αριστοτέλη έρχονται να ενισχύσουν τους 

προηγούμενους συλλογισμούς του περί σταθερότητας της διανοητικής και 

μεταβλητότητας της ηθικής αρετής. Όμως το λευκό ή το ευθύ δεν αμφισβητείται και 

είναι πάντοτε το ίδιο.176 Υπ’ αυτήν την έννοια η σοφία στρέφει το ενδιαφέρον της σε 

εκείνα τα πράγματα που δεν είναι μεταβλητά αλλά σταθερά. Η φρόνηση όμως έχει ως 

χαρακτηριστικό της την αλλαγή, αφού έχει να κάνει με τις περιστάσεις, οι οποίες 

είναι πιθανό να αλλάζουν.  

 Είναι διαφωτιστικό το επόμενο χωρίο,177 το οποίο συνοψίζει τα όσα 

υποστηρίζει σχετικά με τη φρόνηση. Το παραθέτουμε με δική μας μετάφραση: «Η 

φρόνηση από την άλλη πλευρά ασχολείται με τα ανθρώπινα πράγματα που μπορούν 

να είναι αντικείμενο της σκέψης. Γι’ αυτό λέμε ότι είναι περισσότερο από ο,τιδήποτε 

άλλο η λειτουργία του φρόνιμου ανθρώπου το να σκέφτεται σωστά. Κανένας όμως δε 

σκέφτεται για πράγματα που δεν υπόκεινται σε μεταβολή, ούτε για εκείνα που δεν 

έχουν κάποιο τέλος, ένα τέλος που να είναι ένα αγαθό επιτεύξιμο178 με τις ενέργειες 

του ανθρώπου. Η φρόνηση δεν έχει ως αντικείμενό της μόνο το γενικό/ καθολικό.179 

Πρέπει να γνωρίζει και τα επιμέρους, αφού έχει να κάνει με τις ενέργειες και αυτές με 

επιμέρους περιπτώσεις». Από τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα πως οι 

ενέργειες της καθημερινότητας, η συμπεριφορά, είναι αποτέλεσμα πρακτικού 

συλλογισμού. Αυτό σημαίνει ότι ο πρακτικός  συλλογισμός οδηγεί σε ενέργεια. Αυτό 

                                                 
174 Ηθικά Νικομάχεια, Ζ7, 1141a 17-20: δεῖ ἄρα τὸν σοφὸν μὴ μόνον τὰ ἐκ τῶν ἀρχῶν εἰδέναι, 
ἀλλὰ καὶ περὶ τὰς ἀρχὰς ἀληθεύειν. ὥστ’ εἴη ἂν ἡ σοφία νοῦς καὶ ἐπιστήμη, ὥσπερ 
κεφαλὴν ἔχουσα ἐπιστήμη τῶν τιμιωτάτων. 
175 Ηθικά Νικομάχεια, Ζ7, 1141a 20-22: ἄτοπον γὰρ εἴ τις τὴν πολιτικὴν ἢ τὴν φρόνησιν 
σπουδαιοτάτην οἴεται εἶναι, εἰ μὴ τὸ ἄριστον τῶν ἐν τῷ κόσμῳ ἄνθρωπός ἐστιν.  
176 Μας θυμίζει την περίπτωση της μεσότητας κατ’ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα και την πρὸς ἡμᾶς, όπου και 
πάλι υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα για κάθε άνθρωπο, αφού οι πράξεις σχετίζονται με την ηθική 
αρετή, η οποία δε μπορεί να είναι κοινή σε όλους.  
177 Ηθικά Νικομάχεια, , Ζ7, 1141b 8-17.  
178 Επιτεύξιμο με τις πράξεις μεταφράζουμε το πρακτὸν ἀγαθόν.  
179 Γενικό/ καθολικό μεταφράζουμε το καθόλου.  
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είναι φρόνηση και όχι σοφία, γιατί έχει καθαρά πρακτικό περιεχόμενο και όχι 

θεωρητικό. Πρόκειται στην ουσία για την πρακτική σοφία και όχι επιστημονική.180  

Από τα παραπάνω γίνεται νομίζουμε σαφές ότι ο Αριστοτέλης έχει συνδέσει 

την ηθική αρετή με τη φρόνηση, θεωρώντας ότι η δεύτερη έχει πρακτικό 

προσανατολισμό, καθώς έχει να κάνει με τις ενέργειες του ανθρώπου. Ο άνθρωπος 

μέσω των ενεργειών του επιδιώκει να επιτύχει το καλύτερο δυνατό για να φτάσει 

στον τελικό του σκοπό. Αυτός είναι η ευδαιμονία με βάση τα όσα υποστήριξε στο 

Πρώτο Βιβλίο των Ηθικών Νικομαχείων. Θα επιστρέψει στην πραγμάτευση της 

ευδαιμονίας στο Δέκατο Βιβλίο, το οποίο θα εξετάσουμε και εμείς στη συνέχεια. 

 Στο Όγδοο Κεφάλαιο ο Αριστοτέλης χωρίζει τη φρόνηση σε επιμέρους 

κατηγορίες και τη διαφοροποιεί από την πολιτική. Κοινό τους γνώρισμα είναι ότι 

είναι έξεις αλλά από την πλευρά της ουσίας δεν είναι το ίδιο πράγμα.181 Η φρόνηση 

έχοντας ως αντικείμενο τα πράγματα της πόλης έχει να κάνει με το επιμέρους, με τις 

συγκεκριμένες ενέργειες που οδηγούν στην απόκτηση της ηθικής αρετής. Καθώς 

όμως η φρόνηση πραγματεύεται το επιμέρους, θεωρείται ότι έχει να κάνει με το 

προσωπικό, στενά ατομικό συμφέρον. Αυτό όμως, υποστηρίζει ο Αριστοτέλης, δεν 

έρχεται σε αντιδιαστολή με τη μέριμνα που λαμβάνει κάποιος για τα πράγματα της 

πόλης και αυτό γιατί το προσωπικό αγαθό δεν υπάρχει ανεξάρτητα από τη σωστή 

κατάσταση του σπιτιού και της πόλης κάποιου. Αυτό σημαίνει ότι εκείνος που 

μεριμνά για την προσωπική του ωφέλεια και ευημερία δε μπορεί να μη λαμβάνει 

μέριμνα και για τη συλλογική, αφού οι ενέργειές του είναι πάντοτε ενταγμένες στο 

σύνολο, αφού και ο άνθρωπος είναι αναπόσπαστο μέλος της κοινωνίας μέσα στην 

οποία ζει.182  

 Πρέπει ακόμα να υπογραμμιστεί η αξία που δίνει ο Αριστοτέλης στη φρόνηση 

σχετικά με τη χρονική διάρκεια που χρειάζεται κανείς για να την αποκτήσει. 

Υποστηρίζει ότι αυτή δε μπορεί να κατακτηθεί αν δεν υπάρξει εμπειρία.183 Έτσι, δε 

μπορεί να ισχυριστεί κάποιος ότι είναι φρόνιμος, αν πρώτα δεν έχει μάθει να ασκείται 

                                                 
180 Ο πρακτικός συλλογισμός έχει την εξής μορφή: αποτελείται από μια γενική/ καθολική προκείμενη 
που είναι ο κανόνας και από μια επιμέρους προκείμενη που είναι η εφαρμογή του κανόνα/ λόγου. Το 
συμπέρασμα που προκύπτει είναι η πράξη. Με αυτόν τον τρόπο υλοποιείται ο πρακτικός συλλογισμός.  
181 Ηθικά Νικομάχεια, Ζ8, 1141b 23-24: ἐστὶ μὲν καὶ ἡ πολιτικὴ καὶ ἡ φρόνησις ἡ αὐτὴ μὲν ἕξις, 
τὸ μέντοι εἶναι οὐ ταὐτὸν αὐταῖς.  
182 Στα Πολιτικά ο Αριστοτέλης θα υποστηρίξει ότι ο άνθρωπος είναι ζῷον πολιτικόν (Α2, 5-6). Βλ. 
και σελ. 30 υποσημείωση 101 της παρούσας εργασίας .  
183 Με τον όρο «εμπειρία» εννοούμε την καθημερινή τριβή που πρέπει να έχει κάποιος προκειμένου να 
γίνει φρόνιμος. Η εμπειρία, εξάλλου, σημαίνει τη γνώση των επιμέρους περιπτώσεων. Στην εφαρμογή 
της μπορεί να είναι καλή, παρά το ότι στερείται θεωρίας (:θεωρητικής θεμελίωσης). 
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σε τέτοιου είδους ενέργειες. Αφού λοιπόν η φρόνηση έχει να κάνει με το επιμέρους, 

συνεπάγεται ότι η ενέργεια (=αφού αυτή σχετίζεται με το επιμέρους) παίζει 

σημαντικό ρόλο στην απόκτησή της. Για να γίνουν όμως οι ενέργειες χρειάζεται να 

περάσει ένα συγκεκριμένο- έστω και μικρό, αλλά πάντως κάποιο- χρονικό διάστημα. 

Έτσι, ο άνθρωπος θα αποκτήσει την εμπειρία που χρειάζεται προκειμένου να εθιστεί 

σε συγκεκριμένες πράξεις, μέσω της ἕξεως, και να φτάσει στο επίπεδο εκείνο που θα 

τις επιλέγει από μόνος τους για να επιτύχει τον ατομικό του στόχο (= την απόκτηση 

της ηθικής αρετής). Μόλις ο άνθρωπος φτάσει στο επίπεδο, όντας εθισμένος στις 

καλές ενέργειες, να τις επιλέγει συνειδητά και μόνος του, τότε μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως ενάρετο υποκείμενο. Εξάλλου ο Αριστοτέλης στο Δεύτερο 

Βιβλίο184 υποστήριξε ότι η αρετή είναι ἕξις προαιρετική σύμφωνα με τη λογική 

(δηλαδή στην ουσία τον πρακτικό λόγο) του φρόνιμου ανθρώπου. Σιγά- σιγά 

βλέπουμε να σχηματοποιείται η σκέψη του Αριστοτέλη για όλα τα σημεία που έχει 

αναφέρει, αφού το ένα με το άλλο είναι άρρηκτα συνδεδεμένα και αναπόσπαστα.  

 Από τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα, στο οποίο καταλήγει και ο 

Αριστοτέλης στο τέλος του Ογδόου Κεφαλαίου, ότι η φρόνηση χρειάζεται εμπειρία 

και χρόνο για να αποκτηθεί. Ο νέος δε μπορεί να χαρακτηριστεί φρόνιμος, ακριβώς 

επειδή δεν έχει εκτεθεί σε ενέργειες αντίστοιχες για να αποκτήσει την κατάλληλη 

έξη.185   

 Στο επόμενο- Ένατο Κεφάλαιο- ο Αριστοτέλης διερευνά τη φύση της 

εὐβουλίας, της δυνατότητας δηλαδή να σκέφτεται κάποιος με σωστό/ ορθό τρόπο. 

Δε θα επεκταθούμε στη ανάλυση των επιμέρους στοιχείων, γιατί κάτι τέτοιο είναι 

εκτός των προσδοκιών της παρούσας εργασίας, θα παραθέσουμε ωστόσο το 

συμπέρασμα του Αριστοτέλη σχετικά με το τι είναι εὐβουλία. Κατόπιν διερεύνησης 

καταλήγει στο ότι αυτή είναι χαρακτηριστικό του φρόνιμου ανθρώπου, αφού εκείνος 

είναι που σκέφτεται με σωστό τρόπο για τα πράγματα τα ατομικά αλλά και κατ’ 

επέκταση για την πόλη. Επομένως η εὐβουλία είναι η ορθότητα που συνίσταται στη 

διερεύνηση των χρήσιμων για το τέλος πραγμάτων, τα οποία συλλαμβάνει με 

επιτυχία η φρόνηση.186  

                                                 
184 Ηθικά Νικομάχεια, Β6, 1107a 2. 
185 Ηθικά Νικομάχεια, Ζ8, 1142a 14-16: αἴτιον δ’ ὅτι καὶ τῶν καθ’ ἕκαστά ἐστιν ἡ φρόνησις, ἃ 
γίνεται γνώριμα ἐξ ἐμπειρίας, νέος δ’ ἔμπειρος οὐκ ἔστιν.  
186 Ηθικά Νικομάχεια, Ζ9, 1142b 32-34: ἡ εὐβουλία εἴη ἂν ὀρθότης ἡ κατὰ τὸ συμφέρον πρὸς τὸ 
τέλος, οὗ ἡ φρόνησις ἀληθὴς ὑπόληψίς ἐστιν. Αξίζει να προσέξουμε για άλλη μια φορά τη χρήση 
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 Στο τέλος του Ενδεκάτου Κεφαλαίου ο Αριστοτέλης συνοψίζει τα όσα μέχρι 

τώρα υποστήριξε σχετικά με τη σοφία και τη φρόνηση για να καταλήξει να πει ότι 

καθεμία από αυτές είναι αρετή άλλου μέρους της ψυχής.187 Αυτό σημαίνει ότι η 

σοφία είναι αρετή του θεωρητικού λόγου, ο οποίος συλλαμβάνει και «θεωρεί» το  

καθολικό και γενικό, ενώ η φρόνηση είναι αρετή του πρακτικού νου, ο οποίος 

ασχολείται με την πραγμάτευση των επιμέρους περιπτώσεων και όχι των καθολικών. 

Αυτό μπορεί να συσχετιστεί άμεσα με τα όσα παραπάνω υποστήριξε ο Αριστοτέλης 

σχετικά με το ότι η ηθική αρετή είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις ενέργειες, άρα το αν 

χαρακτηριστεί κάποιος ως ενάρετος ή όχι είναι αποτέλεσμα των ενεργειών του, 

επομένως των επιμέρους συγκεκριμένων συμπεριφορών του για συγκεκριμένες 

υποθέσεις. Έτσι για παράδειγμα κάποιος μπορεί να χαρακτηριστεί «γενναίος» αν 

εθιστεί, μέσω της ἕξεως, να εκτίθεται σε ενέργειες γενναίες και καταφέρει επομένως, 

μετά την παρέλευση ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, να κάνει αυτού του 

είδους τις ενέργειες συνειδητά, κατόπιν επιλογής.  

Είναι αναγκαίο να τονιστεί σε αυτό το σημείο πως μπορεί η επανάληψη να 

οδηγεί στον εθισμό και κατ’ επέκταση στην ηθική ενέργεια, αλλά εκείνη που 

επιτάττει είναι η φρόνηση, η οποία είναι καθαρά ανθρώπινη ιδιότητα. Η σοφία είναι 

θεωρητική και, σαφώς, αξιολογικά ανώτερη από τη φρόνηση, αφού αφορά στον θεϊκό 

νου. Η φρόνηση, από την άλλη πλευρά, είναι εκείνη που όσο πιο πολύ φανερώνεται 

σε αυτήν ο λόγος, τόσο πιο θεϊκή καθίσταται.  

 Στο Δωδέκατο Κεφάλαιο του Έκτου Βιβλίου ο Αριστοτέλης προσθέτει κι 

άλλα βασικά  χαρακτηριστικά για τη φρόνηση, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για 

την περαιτέρω διερεύνηση της ηθικής αρετής και την κατάκτηση της ευδαιμονίας. 

Εκείνο που μελετά ο Αριστοτέλης είναι το γιατί χρειαζόμαστε τη φρόνηση.188 Η 

αρετή είναι εκείνη που στοιχειοθετεί την ορθότητα των στόχων που θέτει κάποιος 

προκειμένου να προβεί σε μια συγκεκριμένη ενέργεια και η φρόνηση είναι εκείνη που 

παρέχει τα μέσα για να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη λειτουργία. Όταν αυτή 

                                                                                                                                            
της δυνητικής ευκτικής, κάτι που κάνει αρκετά συχνά ο Αριστοτέλης στα έργα του και το έχουμε θίξει 
και παραπάνω σε αυτήν την εργασία. Πρβλ. σελ. 9-10. 
187 Ηθικά Νικομάχεια, Ζ11, 1143b 15-17: τί μὲν οὖν ἐστὶν ἡ φρόνησις καὶ ἡ σοφία, καὶ περὶ τί 
ἑκατέρα τυγχάνει οὖσα, καὶ ὅτι ἄλλου τῆς ψυχῆς μορίου ἀρετὴ ἑκατέρα, εἴρηται. 
188 Ηθικά Νικομάχεια, Ζ12, 1143b 21-22: τίνος ἕνεκα δεῖ αὐτῆς (=ενν. της φρόνησης); 
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πραγματοποιηθεί τότε παράλληλα έχει πραγματωθεί και ο στόχος του ανθρώπου που 

είναι η απόκτηση του ευ πράττειν, της ευδαιμονίας.189  

 Άλλο ένα στοιχείο, εξίσου σημαντικό με τα όσα είπε πιο πριν , είναι το ότι οι 

ενέργειες είναι αποτέλεσμα επιλογής και προτίμησης για αυτές καθαυτές.190 Αυτό θα 

πει ότι το υποκείμενο που επιλέγει να ενεργήσει με έναν συγκεκριμένο τρόπο το 

κάνει κατόπιν συνειδητής επιλογής και πάντως όχι κατά τύχη ή μόνο μετά από 

παρότρυνση ή συμβουλή ενός άλλου προσώπου. Η αξία της επιλογής έγκειται 

ακριβώς στο γεγονός ότι εκείνος που επιλέγει να ενεργήσει με έναν συγκεκριμένο 

τρόπο είναι σε θέση να υποστηρίξει και τις επιλογές του με έλλογο τρόπο. Το αν η 

επιλογή είναι ή όχι σωστή, αυτό θα εξαρτηθεί από την αρετή. Οι ενέργειες εκείνες 

που έχουν μέσα τους την αρετή είναι καλές, ενώ εκείνες που δεν την έχουν είναι 

κακές. 

 Συμπερασματικά, όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η φρόνηση φαίνεται πως 

καθίσταται αναγκαία και βασική προϋπόθεση προκειμένου το υποκείμενο να 

ενεργήσει και μάλιστα με τέτοιο τρόπο, ώστε να το κάνει με έλλογο τρόπο και οι 

ενέργειές του να είναι προϊόν δικής του προαιρέσεως. Αυτό σημαίνει, ταυτόχρονα, 

ότι το υποκείμενο που ενεργεί, μπορεί να ενεργεί προσανατολισμένο σε πρακτικής 

φύσης ζητήματα, αφού η απόκτηση της ηθικής αρετής είναι ίδιον της πρακτικής 

σοφίας και όχι της διανοητικής – στην οποία εντάσσεται για παράδειγμα η σοφία- 

άλλα έχει μέσα της την έλλογη ικανότητα και δε μπορεί να είναι αποκομμένη από 

αυτήν. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι η πραγμάτωση της λειτουργία του ανθρώπου 

εξασφαλίζεται με τη συνεργασία των ηθικών και των διανοητικών αρετών. 

 Το Δέκατο τρίτο Κεφάλαιο που ολοκληρώνει το Έκτο Βιβλίο των Ηθικών 

Νικομαχείων είναι αρκετά σημαντικό τόσο γιατί ξεκαθαρίζει και συνοψίζει τις 

απόψεις του Αριστοτέλη σχετικά με τη φρόνηση και την ηθική αρετή, όσο και γιατί 

στην ουσία φαίνεται ότι ο ίδιος αναθεωρεί κάποια πράγματα που είχε υποστηρίξει 

στο Πρώτο Βιβλίο, φανερώνοντας πλέον ξεκάθαρα την άμεση και αναπόσπαστη 

σχέση που έχει η φρόνηση με την ηθική αρετή. Αυτό θα προσπαθήσουμε να 

εξηγήσουμε αμέσως παρακάτω. 

                                                 
189 Ηθικά Νικομάχεια, Ζ12, 1144a 6-9: ἔτι τὸ ἔργον ἀποτελεῖται κατὰ τὴν φρόνησιν καὶ τὴν 
ἠθικὴν ἀρετήν· ἡ μὲν γὰρ ἀρετὴ τὸν σκοπὸν ποιεῖ ὀρθόν, ἡ δὲ φρόνησις τὰ πρὸς τοῦτον.  
190 Ηθικά Νικομάχεια, Ζ12, 1144a 19-20: λέγω δ’ οἷον διὰ προαίρεσιν καὶ αὐτῶν ἕνεκα τῶν 
πραττομένων. 
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 Καθώς οι διάφορες επιμέρους μορφές χαρακτήρα υπάρχουν στον άνθρωπο εκ 

φύσεως, όπως πιστεύεται γενικά, εκείνο που ο άνθρωπος ζητάει είναι να μπορεί να τις 

εξελίξει και να τις τελειοποιήσει κατά το δυνατόν. Αυτό γίνεται γιατί στην ουσία, αν 

δεν επιζητούσε κάτι τέτοιο ο άνθρωπος, δε θα διέφερε από τα ζώα, τα οποία επίσης 

έχουν κάποιες ιδιότητες από τη φύση τους αλλά δε μπορούν να εξελίξουν. Το γεγονός 

ότι ο άνθρωπος ζητά την εξέλιξη σημαίνει ότι έχει κάτι παραπάνω από τα υπόλοιπα 

ζώα που τον διαφοροποιεί και τον κάνει να λαμβάνει ηθικές κρίσεις και να 

χαρακτηρίζεται ως ενάρετο όν. Σαφώς η ειδοποιός διαφορά του ανθρώπου, όπως έχει 

υποστηρίξει ο Αριστοτέλης σε πολλά σημεία τόσο στα Ηθικά Νικομάχεια όσο και σε 

άλλα έργα του, είναι ότι έχει τον λόγο, πράγμα που προσιδιάζει μόνο στον ίδιο και σε 

κανέναν άλλο ζωντανό οργανισμό. Καθώς λοιπόν η φυσική προδιάθεση για μια 

οποιαδήποτε ενέργεια υπάρχει και σε άλλα ζώα ή ακόμα και στα παιδιά, τα οποία δε 

μπορούν να χαρακτηριστούν ως ενάρετα υποκείμενα- ακριβώς επειδή δεν έχουν την 

κατάλληλη εμπειρία και τη συνεχή έκθεση σε όμοιες πράξεις- ο άνθρωπος φαίνεται 

ότι έχει αυτή την προδιάθεση ως αποτέλεσμα του νου. Αυτό θα πει ότι οι ενέργειες 

του αποκτούν άλλο σημασιολογικό βάρος, αφού είναι αποτέλεσμα έλλογης 

προσπάθειας και επιλογής. Άρα η προδιάθεση που μέχρι τώρα έμοιαζε με την αρετή, 

θα πει ο Αριστοτέλης, θα είναι τώρα πια αρετή, στην πιο πλήρη της μορφή.  

 Ακριβώς σε αυτό το σημείο έχει δημιουργηθεί το ζήτημα σε σχέση με τα όσα 

υποστήριζε στο Πρώτο Βιβλίο. Μέχρι τώρα είχαμε δει πως η ηθική αρετή είναι ἕξις 

προαιρετική, δηλαδή ότι αποτελεί συνήθεια και έκθεση σε επαναλαμβανόμενες 

ενέργειες, τις οποίες πράττει ο άνθρωπος κατόπιν δικής του επιλογής και 

πρωτοβουλίας. Στο συγκεκριμένο χωρίο που μελετούμε φαίνεται να υποστηρίζει 

πλέον ότι η ηθική αρετή για να υπάρξει δεν αρκεί να είναι οι ενέργειες σύμφωνες με 

έναν κανόνα που έρχεται απ’ έξω- και αυτός είναι ο λόγος – αλλά πρέπει να 

συνοδεύεται από μια φρόνηση που δε μπορεί παρά να είναι η δική μας φρόνηση. 

Καθώς η σημασία και η αξία της φρόνησης έχει καταδειχθεί στα προηγούμενα 

κεφάλαια του Έκτου Βιβλίου, είναι πια φανερό ότι η αρετή δεν είναι απλά ἕξις σε 

συμφωνία με τον ορθό λόγο, αλλά συμπεριλαμβάνει τον ορθό λόγο, και κατ’ 

επέκταση με τη φρόνηση, αφού αυτή έχει μέσα της τον ορθό λόγο.191  

                                                 
191 Ηθικά Νικομάχεια, Ζ13, 1144b 25-28: ὅτι ἡ τοιαύτη ἕξις ἀρετή ἐστιν, ἡ κατὰ τὴν φρόνησιν. 
δεῖ δὲ μικρὸν μεταβῆναι. ἔστι γὰρ οὐ μόνον ἡ κατὰ τὸν ὀρθὸν λόγον, ἀλλ’ ἡ μετὰ τοῦ ὀρθοῦ 
λόγου ἕξις ἀρετή ἐστιν.  
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 Συμπερασματικά, φαίνεται ότι ο ορθός λόγος δεν καθίσταται ηθικό πρότυπο 

που βρίσκεται έξω από τις ενέργειες και τις καθοδηγεί ορίζοντας την ηθική αρετή 

αλλά υπάρχει μέσα σε αυτήν. Στο Πρώτο Βιβλίο είχε υποστηρίξει ότι η αρετή 

ταυτίζεται με τη φρόνηση. Τώρα επανέρχεται για να παραλλάξει την άποψη που 

διατύπωσε ισχυριζόμενος ότι η ηθική αρετή είναι μετὰ φρονήσεως και έτσι 

απορρίπτει τον διανοητικισμό υποστηρίζοντας ότι η ηθική αρετή δεν ταυτίζεται με τη 

φρόνηση. Έτσι δε μπορεί να έχει αποκτήσει κάποιος την ηθική αρετή αν δεν είναι 

πρώτα εθισμένος, μέσω της έξεως, σε τέτοιου είδους ενέργειες. Αντίστοιχα, δε μπορεί 

κάποιος να είναι φρόνιμος δίχως την ηθική αρετή. Αυτό συμβαίνει γιατί η ηθική 

αρετή, προκειμένου να αποκτηθεί, χρειάζεται ἕξη προαιρετικήν. Επομένως η 

φρόνηση είναι εκείνη που παρέχει τα μέσα για την επίτευξη του τέλους και η αρετή 

καθορίζει το τέλος.192  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
192 Ηθικά Νικομάχεια, Ζ13, 1145a 4-6: … οὐκ ἔσται ἡ προαίρεσις ὀρθὴ ἄνευ φρονήσεως οὐδ’ 
ἄνευ ἀρετῆς· ἣ μὲν γὰρ τὸ τέλος ἣ δὲ τὰ πρὸς τὸ τέλος ποιεῖ πράττειν.  
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Δέκατο Βιβλίο 
 

 Στο Δέκατο Βιβλίο ο Αριστοτέλης επανέρχεται στην πραγμάτευση του 

θέματος της ευδαιμονίας για να ολοκληρώσει την πραγματεία του. Στο παρόν 

κεφάλαιο, ωστόσο, προκύπτει ένα ζήτημα: ενώ στο Πρώτο Βιβλίο ο Αριστοτέλης 

έκανε λόγο για την ευδαιμονία ως κατάκτηση μέσω της αρετής και φάνηκε ότι είναι ο 

τελικός σκοπός στον οποίο εμπεριέχονται όλες οι άλλες αρετές, στο Δέκατο Βιβλίο, 

φαίνεται, σύμφωνα με τους μελετητές, να υπάρχει μια σχετική ανακολουθία και να 

τοποθετείται η ευδαιμονία στο υψηλότερο σημείο έχοντας κυριαρχικό χαρακτήρα. 

Για πολλούς λοιπόν, μελετητές φαίνεται ότι ο Αριστοτέλης υποπίπτει σε ανακολουθία 

σχετικά με τα όσα υποστήριξε στην αρχή των Ηθικών Νικομαχείων και στα όσα 

παραθέτει στο τέλος του έργου. Το αν και κατά πόσο αυτό ισχύει θα το μελετήσουμε 

στο Δεύτερο Κεφάλαιο. Πριν προβούμε σε οποιαδήποτε εκτίμηση, πρέπει να 

παρακολουθήσουμε το ίδιο το αρχαίο κείμενο, όπως κάναμε μέχρι τώρα.  

 Η εισαγωγή του θέματος της ευδαιμονίας γίνεται από το Έκτο Κεφάλαιο του 

Δέκατου Βιβλίου και μετά, καθώς έχει προηγηθεί η πραγμάτευση του θέματος της 

ηδονής.193 Στο συγκεκριμένο Κεφάλαιο ο Αριστοτέλης κάνει μια ανακεφαλαίωση 

των όσων μέχρι τώρα έχει πει αναφορικά με την ευδαιμονία και στην ουσία η 

σύνδεση γίνεται με τα λεγόμενα του Πρώτου Βιβλίου των Ηθικών Νικομαχείων. 

Υπενθυμίζεται ότι η ευδαιμονία είναι ένα είδος ενέργειας και είναι επιθυμητή 

καθαυτή.194 Αυτό σημαίνει ότι δεν επιλέγεται για χάρη κάποιου άλλου σκοπού, παρά 

αποτελεί τον τελικό σκοπό όλων των ενεργειών του ανθρώπου.195 Χαρακτηριστικό 

της είναι επίσης το ότι είναι αυτάρκης,196 αφού δεν έχει ανάγκη από κάτι άλλο. Οι 

ενέργειες που επιλέγονται καθαυτές είναι εκείνες που θεωρούνται σύμφωνες με την 

αρετή.  

Ο Αριστοτέλης καθιστά σαφές ότι η ευδαιμονία έχει να κάνει με τα σπουδαία 

πράγματα και τα σημαντικά και όχι με εκείνα που είναι απλώς ωφέλιμα και 

                                                 
193 Παραλείπουμε τα κεφάλαια που σχετίζονται με την ηδονή, καθώς δε θεωρούμε ότι είναι σκόπιμο να 
αναφερθούμε σε αυτά. Άλλωστε για την άποψη του Αριστοτέλη σχετικά με την ηδονή και τη φύση της 
μιλήσαμε στο Δεύτερο Βιβλίο των Ηθικών Νικομαχείων, εκεί όπου ο ίδιος έθεσε τις προϋποθέσεις για 
την εκδήλωση των συναισθημάτων και γενικά εκείνων που ονόμασε πάθη.  
194 Ηθικά Νικομάχεια, Κ6, 1176b 4-5: δῆλον ὅτι τὴν εὐδαιμονίαν τῶν καθ’ αὑτὰς αἱρετῶν τινὰ 
θετέον καὶ οὐ τῶν δι’ ἄλλο. 
195 Ηθικά Νικομάχεια, Κ6, 1176a 32-33: ἐπειδὴ τέλος αὐτὴν (ενν. την ευδαιμονία) τίθεμεν τῶν 
ἀνθρωπίνων. Και παρακάτω K6, 1176b 32: τέλος γὰρ αὐτή.  
196 Ηθικά Νικομάχεια, Κ6, 1176b 6: οὐδενὸς γὰρ ἐνδεὴς ἡ εὐδαιμονία ἀλλ’ αὐτάρκης. 
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ευχάριστα. Τα τελευταία δε μπορούν να αποτελούν το τελικό σκοπό των ενεργειών 

του ανθρώπου, αφού επιλέγονται για χάρη κάποιου άλλου πράγματος. Επομένως, η 

ευδαιμονία θα έχει να κάνει με πράγματα που προσιδιάζουν στην αρετή. Άλλωστε ο 

Αριστοτέλης στο Πρώτο Βιβλίο όρισε την ευδαιμονία ως ενέργεια της ψυχής 

σύμφωνη με την αρετή.197 Η αρετή είναι στενά συνυφασμένη με τη φρόνηση, όπως 

κατέδειξε στο Έκτο Βιβλίο, και αφού η φρόνηση έχει να κάνει με τα ανθρώπινα και 

με εκείνα που είναι αντικείμενο σκέψης,198 έπεται ότι η ευδαιμονία δε μπορεί να 

αφορά σε ενέργειες που δεν έχουν μέσα τους τον πρακτικό λόγο. Εξάλλου η φρόνηση 

είναι το μέσο για την επίτευξη της αρετής και χρειάζεται να γίνουν συγκεκριμένες 

πράξεις κατόπιν προαιρέσεως.  

Αυτό είναι, σε γενικές γραμμές, πιστεύουμε, το μοντέλο που έχει ο 

Αριστοτέλης στο μυαλό του συνδέοντας άρρηκτα την ευδαιμονία με την αρετή και τη 

φρόνηση. Φαίνεται μάλιστα ότι η μία με την άλλη έννοια είναι τόσο στενά δεμένες 

που αν «σπάσει» αυτή η αλυσίδα, ο άνθρωπος δε θα μπορέσει να φτάσει στην 

ευδαιμονία. Γι’ αυτό το λόγο ο Αριστοτέλης, ενώ εισήγαγε την έννοια της 

ευδαιμονίας στο Πρώτο Βιβλίο, θεώρησε αναγκαίο να κάνει λόγο για την αρετή και 

τη φρόνηση, ώστε να καταδειχθεί το περιεχόμενο και η σπουδαιότητά τους και στη 

συνέχεια να επανέλθει- στο Δέκατο πλέον Βιβλίο- με την ολοκλήρωση της σκέψης 

του περί ευδαιμονίας.  

Από τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα ότι η ευδαιμονία δε βρίσκεται 

στις απολαύσεις και τις ψυχαγωγικές ασχολίες, αλλά είναι η σύμφωνη με την αρετή 

ενέργεια. Αφού η αρετή είναι προσανατολισμένη σύμφωνα με τις ενέργειες του 

φρόνιμου ανθρώπου, ο οποίος είναι σε θέση να επιλέγει το σωστό σύμφωνα με τη 

λογική του, έπεται ότι η ευδαιμονία έχει μέσα της τον ορθό λόγο. Είναι επιπλέον 

επιθυμητή καθαυτή και τίθεται ως τελικός σκοπός των πράξεων του ανθρώπου, αφού 

δεν επιθυμείται ως μέσο για κάποιο άλλο αγαθό.  

Ο βίος ο σύμφωνος με την αρετή είναι εκείνος που  συνοδεύεται από κόπο και 

συνεχή προσπάθεια και επομένως δεν έχει καμία σχέση με τις παντός είδους υλικές 

απολαύσεις. Ένας τέτοιος βίος προσιδιάζει στον φρόνιμο άνθρωπο, αφού εκείνος 

είναι που μοχθεί για το καλύτερο δίνοντας μάλιστα σταθερό προβάδισμα στην έλλογη 

δραστηριότητα για την κατάκτηση της αρετής. Σε αυτά τα συμφραζόμενα 

                                                 
197 Ηθικά Νικομάχεια, Α7, 1098a 16-19 
198 Ηθικά Νικομάχεια, Ζ7, 1141b 8-10: ἡ φρόνησις περὶ τὰ ἀνθρώπινα καὶ περὶ ὧν ἐστὶ 
βουλεύεσθαι. 
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καταλαβαίνουμε καλύτερα τόσο την αξία της λειτουργίας του ανθρώπου, για το οποίο 

έγινε λόγος στο Πρώτο Βιβλίο, όσο και τη σημασία που αποκτά η ευδαιμονία όντας 

ενέργεια και όχι κατάσταση. Αυτό θα πει ότι ο άνθρωπος οφείλει να είναι σε συνεχή 

εγρήγορση προκειμένου να καταστεί ικανός να αποκτήσει την ηθική αρετή μέσω των 

ενεργειών του και στη συνέχεια, με την επαναληπτική διαδικασία, να γίνει ευδαίμων. 

Στο Έβδομο Κεφάλαιο του Δέκατου Βιβλίου ο Αριστοτέλης  επιχειρεί να 

αιτιολογήσει αυτό που υποστήριξε και στο Πρώτο Βιβλίο των Ηθικών Νικομαχείων, 

ότι δηλαδή αν η ευδαιμονία είναι ενέργεια της ψυχής σύμφωνη με την αρετή, τότε 

αυτή η αρετή είναι η ανώτερη από όλες τις άλλες.199 Αξίζει να προσέξουμε ότι ο 

Αριστοτέλης μέχρι αυτό το σημείο είχε καταφέρει με ιδιαίτερη επιμέλεια να αποφύγει 

να απαντήσει ποια είναι αυτή η ανώτερη από όλες τις άλλες αρετή από την οποία 

προέρχεται η ευδαιμονία. Στην ουσία επιφυλάχθηκε για να απαντήσει εδώ λέγοντας 

ότι είναι αρετή αυτού που είναι το καλύτερο μέσα μας. Μετά από τη διεξοδική 

πραγμάτευση των Ηθικών Νικομαχείων καθίσταται πλέον περιττό να αναρωτηθεί 

κανείς ποιο μπορεί να είναι αυτό το στοιχείο. Ο Αριστοτέλης έχει κάνει λόγο γι’ αυτό 

σε αρκετά σημεία της πραγματείας του, απλά μέχρι τώρα δεν το είχε συνδέσει με την 

ευδαιμονία και την κρατίστην ἀρετήν. Πρόκειται βέβαια για τη σοφία,200 για την 

έλλογη ικανότητα που έχει ο άνθρωπος και που τον κάνει να ξεχωρίζει από όλα τα 

υπόλοιπα έμβια όντα. Λόγω αυτής της ιδιότητας του ο άνθρωπος είναι σε θέση να 

προβαίνει σε ενέργειες που είναι αντικείμενο έξεως και να προσπαθεί να φτάσει στο 

ανώτερο γι’ αυτόν σημείο. Αν στερούνταν της ικανότητας αυτής δε θα γινόταν καν 

λόγος για ηθική αρετή, αφού η τελευταία προϋποθέτει έλλογη δραστηριότητα και 

προαίρεση. Η κατοχή αυτή από την πλευρά του ανθρώπου είναι που δίνει νόημα και 

στα όσα μέχρι τώρα έχει υποστηρίξει ο Αριστοτέλης. Αλλιώς δε θα είχε κανένα 

νόημα το να γίνεται λόγος για ηθική αρετή και ευδαιμονία.  

Επόμενο στοιχείο της ευδαιμονίας είναι το ότι είναι αναμεμειγμένη με την 

ευχαρίστηση και την απόλαυση,201 καθώς είναι η πιο ευχάριστη από όλες τις 

ενέργειες του ανθρώπου. Ο Αριστοτέλης συνεχίζει υποστηρίζοντας ότι η πιο 

                                                 
199 Ο Αριστοτέλης την ονομάζει κρατίστη. Πρβλ. Ηθικά Νικομάχεια, Κ7, 117a 12-14: Εἰ δ’ ἐστὶν ἡ 
εὐδαιμονία κατ’ ἀρετὴν ἐνέργεια, εὔλογον κατὰ τὴν κρατίστην.  
200 Ηθικά Νικομάχεια, Κ7, 1177a 14-18: εἴτε δὴ νοῦς τοῦτο εἴτε ἄλλο τι, ὃ δὴ κατὰ φύσιν δοκεῖ 
ἄρχειν καὶ ἡγεῖσθαι καὶ ἔννοιαν ἔχειν περὶ καλῶν καὶ θείων, εἴτε θεῖον ὂν καὶ αὐτὸ εἴτε 
τῶν ἐν ἡμῖν τὸ θειότατον, ἡ τούτου ἐνέργεια κατὰ τὴν οἰκείαν ἀρετὴν εἴη ἂν ἡ τελεία 
εὐδαιμονία.   
201 Ηθικά Νικομάχεια, Κ7, 1177A 22-23: οἰόμεθά τε δεῖν ἡδονὴν παραμεμῖχθαι τῇ εὐδαιμονίᾳ. 
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ευχάριστη από όλες τις ενέργειες είναι η φιλοσοφική ενέργεια, γιατί αυτή χαρίζει 

απολαύσεις που δεν είναι αναμεμιγμένες με υλικά αγαθά αλλά καθαρές, σταθερές και 

αναλλοίωτες.202  

Για να υποστηρίξει την άποψη ότι η τέλεια ευδαιμονία είναι η φιλοσοφική 

δραστηριότητα, ο Αριστοτέλης παραθέτει τους εξής συλλογισμούς: α) αν η ενέργεια 

του νου ξεχωρίζει έχοντας για αντικείμενό της τη φιλοσοφική θεώρηση και αυτή 

ξεχωρίζει με τη σπουδαιότητα και τη σοβαρότητά της, β) αν αυτή δεν επιδιώκει 

κανέναν άλλο σκοπό πέρα από αυτό που είναι η ίδια, γ) αν έχει μέσα της τη δική της 

ηδονή, δ) αν η αυτάρκεια, η ηρεμία του ελεύθερου χρόνου και η ακαταπονησία 203και 

όλες οι ιδιότητες που αποδίδονται στον ευτυχισμένο άνθρωπο ανήκουν σε αυτήν την 

ενέργεια, τότε αυτή θα είναι η τέλεια ευδαιμονία του ανθρώπου, αν τύχει να έχει μια 

τέλεια διάρκεια ζωής. Αυτό συμβαίνει γιατί κανένα από τα στοιχεία που έχει η 

ευδαιμονία δεν είναι ατελές. 

Συμπερασματικά, αυτό που προσιδιάζει στον καθένα είναι το εκ φύσεως πιο 

σημαντικό και το πιο ευχάριστο. Αφού το ιδιάζον χαρακτηριστικό του ανθρώπου 

είναι ο νους έπεται ότι εκείνο που προστάζει ο νους είναι το καλύτερο για τον 

άνθρωπο. Η ζωή που κατευθύνεται από τον νου είναι η ευδαιμονέστερη. Αυτό 

συμβαίνει γιατί στην ουσία ο νους είναι εκείνος που κατευθύνεται πάντα στο σωστό 

και έχει μέσα του τη λογική, η οποία οδηγεί τον άνθρωπο σωστά, στο να κάνει 

δηλαδή τις πράξεις εκείνες που θα τον οδηγήσουν στην απόκτηση της αρετής και 

κατ’ επέκταση θα τον καταστήσουν ευδαίμονα. 

Στο Όγδοο Κεφάλαιο του Δεκάτου Βιβλίου ο Αριστοτέλης κάνει λόγο για τη 

δεύτερη σε σειρά ζωή ευδαιμονίας, εκείνη που είναι σύμφωνη με τις άλλες αρετές. Οι 

ενέργειες που προσιδιάζουν στον άνθρωπο είναι άλλωστε εκείνες που έχουν σχέση με 

τη δικαιοσύνη, την ανδρεία κλπ. Ο άνθρωπος από τη φύση του προβαίνει σε 

ενέργειες, οι οποίες τον τοποθετούν υψηλότερα σε σχέση με τα άλλα έμβια όντα, 

ακριβώς επειδή βασικό χαρακτηριστικό του είναι ο λόγος, η λογική ικανότητα, το ότι 

                                                 
202 Ο Αριστοτέλης έκανε λόγο και στο Έκτο Βιβλίο των Ηθικών Νικομαχείων για την απόλαυση που 
προσφέρει η σοφία αλλά και για το χαρακτήρα που αυτή έχει σε σχέση με τη φρόνηση. Υποστήριξε ότι 
η πρώτη είναι στραμμένη προς την αλήθεια και τη σταθερότητα, δε μεταβάλλεται, αφού είναι 
επιστήμη (ανήκει στις διανοητικές αρετές) και έχει απόλυτο βαθμό βεβαιότητας (Ζ2, 1130b 
ἀμφοτέρων δὴ τῶν νοητικῶν μορίων ἀλήθεια τὸ ἔργον). Η φρόνηση από την άλλη πλευρά, 
επειδή σχετίζεται με τις ανθρώπινες πράξεις, έχει χαρακτήρα αναπόφευκτα μεταβλητό και όχι συνεχή. 
Πρβλ. σελ. 42-44 της παρούσας εργασίας. Επίσης στα Ηθικά Νικομάχεια, έχει υποστηριχθεί ότι ἡ 
φιλοσοφία θαυμαστὰς ἡδονὰς ἔχειν καθαρειότητι καὶ τῷ βεβαίῳ. 
203 Με αυτή τη λέξη μεταφράζουμε το ἄτρυτον του πρωτοτύπου. Ολόκληρο το χωρίο: Κ7, 1177b 18-
26. 
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μπορεί να κρίνει σωστά, επομένως όλες οι ενέργειες του είναι αποτέλεσμα έλλογης 

επεξεργασίας και όχι τυχαιότητας. Ο Αριστοτέλης προκειμένου να επιβεβαιώσει την 

άποψη ότι η πιο τέλεια ευδαιμονία είναι η θεωρητική ενέργεια, επιστρατεύει και άλλα 

επιχειρήματα. Έτσι καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο άνθρωπος που ενεργεί σε 

συμφωνία προς τον νου, που υπηρετεί τον νου και τον φροντίζει, βρίσκεται σε άριστη 

ψυχική κατάσταση και είναι ιδιαίτερα αγαπητός στους θεούς, αφού ο νους είναι ό,τι 

πιο θεϊκό υπάρχει μέσα στον άνθρωπο. Έτσι, καταλήγει ο Αριστοτέλης, ο φιλόσοφος, 

ο πιο αγαπητός στους θεούς, είναι και ο πιο ευδαίμων άνθρωπος.204  

Δε θα επεκταθούμε στο συγκεκριμένο Κεφάλαιο, αλλά θα προχωρήσουμε στο 

Ένατο και τελευταίο, όπου υπάρχουν αρκετά σημαντικά σημεία που είναι αντικείμενο 

πραγμάτευσης σχετικά με την ευδαιμονία και την άποψη που εκφράζει ο Αριστοτέλης 

σχετικά με αυτήν, ώστε, με αφορμή τα λεγόμενά του, να προχωρήσουμε και στη 

«συζήτηση» του θέματος περί του αν αυτά που υποστηρίζει στο Πρώτο Βιβλίο 

έρχονται ή όχι σε αντιδιαστολή με το τέλος  των Ηθικών Νικομαχείων.205 Το 

συγκεκριμένο Κεφαλαίο θα δώσει μάλιστα και την αφορμή για να πάμε τη συζήτηση 

και στον τομέα της πολιτικής φιλοσοφίας διερευνώντας πώς η ηθική με την πολιτική 

μπορεί να συνδέονται στη σκέψη του Αριστοτέλη.  

Ο Αριστοτέλης ξεκινά με μια διαπίστωση: στην περιοχή των ενεργειών έχει 

περισσότερη σημασία το να ενεργείς καλά και όχι το να ασχολείσαι με τη θεωρία. 

Έτσι λοιπόν δεν αρκεί στην πρακτική πολιτική το να γνωρίζεις απλά και μόνο τη 

θεωρητική ανάλυση, έστω και λεπτομερειακά, αλλά σημασία έχει αυτή να βρίσκει 

πρακτική εφαρμογή, να πραγματοποιείται.206 Αυτό ταυτόχρονα σημαίνει ότι δεν είναι 

αρκετό να ξέρουμε απλά και μόνο τι είναι η αρετή, αλλά να προσπαθούμε να την 

αποκτήσουμε και να την ασκήσουμε, ώστε να μπορέσουμε να γίνουμε ενάρετοι 

άνθρωποι.  

Αυτό συμβαίνει γιατί στην ουσία ο άνθρωπος είναι ένα ατελές όν και αν είχε 

τη θεωρητική ενασχόληση στον απόλυτο βαθμό, τότε θα προσιδίαζε στο θείον. Όμως 

κάτι τέτοιο είναι αδύνατο, αφού από τη φύση του ο άνθρωπος είναι ημιτελής και 

                                                 
204 Ηθικά Νικομάχεια, Κ8, 1179a 23-32 
205 Στο Δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας εργασία θα πραγματευτούμε το θέμα του αν η ευδαιμονία 
είναι περιεκτική ή κυριαρχική ή ακόμα αν αυτές οι απόψεις αποτελούν μια «φόρμουλα» των διαφόρων 
μελετητών στην προσπάθεια τους να «διαβάσουν» τον Αριστοτέλη, η οποία στην ουσία δεν έχει καμία 
πρακτική εφαρμογή στα όσα λέει ο ίδιος. Γι’ αυτό άλλωστε μέχρι τώρα στην εργασία μας  
προσπαθήσαμε να παρακολουθήσουμε τα όσα ο ίδιος ο Αριστοτέλης λέει μέσα από το έργο του, 
προσέχοντας όσο το δυνατό να μην κάνουμε δική μας ερμηνεία ή ακόμα και παράφραση των όσων 
υποστηρίζει.  
206 Ηθικά Νικομάχεια, Κ9, 1179b 1-3.  
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μέσω των ενεργειών του προσπαθεί να γίνει όσο μπορεί πιο ενάρετος. Οι θεωρητικοί 

λόγοι δεν είναι από μόνοι τους αρκετοί για να κάνουν τον άνθρωπο ενάρετο. Αυτό το 

έχει καταστήσει σαφές ο Αριστοτέλης ήδη από το Πρώτο Βιβλίο, όταν έκανε λόγο για 

τη λειτουργία του ανθρώπου. Άλλωστε ο άνθρωπος κρίνεται τελικά από τις ενέργειές 

του και το κατά πόσο αυτές είναι ή όχι προσανατολισμένες στην αρετή. Έτσι, ένας 

άνθρωπος που εκτίθεται συνεχώς σε ενέργειες ανδρείας θα γίνει ανδρείος, ένας που 

εκτίθεται σε ενέργειες οσιότητας θα γίνει όσιος κ.ο.κ. Επομένως δεν αρκεί απλά και 

μόνο ο άνθρωπος να γνωρίζει τι είναι ανδρεία , οσιότητα, τιμιότητα, δικαιοσύνη κλπ., 

αν δεν έχει προσπαθήσει να εφαρμόσει και τις αντίστοιχες ενέργειες.  

Ο Αριστοτέλης υπογραμμίζει την αξία που έχει ο θεωρητικός λόγος, εκείνος 

που μπορεί να προτρέψει κάποιους – λίγους, ωστόσο,- ανθρώπους στο να κάνουν τις 

αντίστοιχες ενέργειες της αρετής για να φτάσουν να την αποκτήσουν και να 

χαρακτηριστούν ως ενάρετα υποκείμενα, αλλά για τη μεγάλη μάζα των ανθρώπων 

αυτό δεν αρκεί.207 Από αυτό το σημείο και μετά ξεκινά, στην ουσία, να δίνεται 

έμφαση στο πολιτικό επίπεδο, με την έννοια του συνόλου των πολιτών και το τι 

πρέπει να συμβαίνει προκειμένου ακόμα και οι πολλοί να καταλάβουν και να 

συνειδητοποιήσουν την αξία που έχει το να ενεργεί κάποιος με ενάρετο τρόπο.  

Δίνεται έμφαση, στη συνέχεια, στη φύση των πολλών ανθρώπων και στα 

χαρακτηριστικά που αυτοί έχουν. Εκείνο που τους χαρακτηρίζει είναι η τάση που 

έχουν να προβαίνουν σε ενέργειες που τους αποφέρουν απολαύσεις, έστω και 

πρόσκαιρου χαρακτήρα. Αν αποφεύγουν να κάνουν κάποια πράγματα, αυτό γίνεται 

όχι συνειδητά, με την έννοια ότι αυτά που αποφεύγουν είναι όντως κακά, αλλά γιατί 

επισύρουν τιμωρίες.208 Τέτοιου είδους άνθρωποι έχουν συνηθίσει να ενεργούν με 

αυτόν τον τρόπο και ο Αριστοτέλης αναγνωρίζει το πόσο δύσκολο είναι να αλλάξουν 

συνήθειες μέσω του θεωρητικού λόγου, ο οποίος φαίνεται ότι δεν είναι αρκετός για 

να τους πείσει.209 

                                                 
207 Ηθικά Νικομάχεια, Κ9, 1179b 8-11: ἦθός τ’ εὐγενὲς καὶ ὡς ἀληθῶς φιλόκαλον ποιῆσαι ἂν 
κατοκώχιμον ἐκ τῆς ἀρετῆς, τοὺς δὲ πολλοὺς ἀδυνατεῖν πρὸς καλοκαγαθίαν 
προτρέψασθαι.  
208 Λίγο πιο κάτω στο Κ9, 1180a 4-6 ο Αριστοτέλης υποστηρίζει: οἱ γὰρ πολλοὶ ἀνάγκῃ μᾶλλον ἢ 
λόγῳ πειθαρχοῦσι καὶ ζημίαις ἢ τῷ καλῷ. 
209 Ηθικά Νικομάχεια, Κ9, 1179b 16-18: οὐ γὰρ οἷόν τε ἢ οὐ ῥᾴδιον τὰ ἐκ παλαιοῦ τοῖς ἤθεσι 
κατειλημμένα λόγῳ μεταστῆσαι. 
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Από τα παραπάνω γίνεται ακόμα πιο σαφές το πόσο σημαντικό είναι το να 

υπάρχει εθισμός ήδη από τη μικρή ηλικία.210 Ο Αριστοτέλης για άλλη μια φορά 

καταδεικνύει την αξία της έξεως, απορρίπτοντας παράλληλα τόσο τη φύση όσο και τη 

διδαχή προκειμένου να γίνει κάποιος ενάρετος. Το συμπέρασμα προκύπτει και 

επιβεβαιώνει αυτά που στα προηγούμενα Βιβλία έχει υποστηρίξει ο Αριστοτέλης: η 

ψυχή του μαθητή πρέπει πρώτα να καλλιεργηθεί μέσω του εθισμού, ώστε να 

αισθάνεται τη χαρά και τη λύπη με τον τρόπο που πρέπει, ακριβώς όπως το χωράφι 

που θα θρέψει τον σπόρο. Γίνεται για άλλη μια φορά φανερό ότι τα συναισθήματα 

παίζουν καταλυτικό ρόλο, ωστόσο πρέπει να ελέγχονται και να μην αφήνονται 

ανεξέλεγκτα στις επιθυμίες του ανθρώπου.211  

Στη συνέχεια γίνεται λόγος για την αξία της αγωγής και της εκπαίδευσης που 

πρέπει να λάβει κάποιος από τα πρώτα νεανικά του χρόνια, ώστε από μικρός να 

εθίζεται σε ενέργειες αρετής και γενικά σε περιβάλλον που είναι σύμφωνο με αυτήν. 

Καθώς το κομμάτι αυτό είναι αρκετά σημαντικό για τη φιλοσοφία του Αριστοτέλη, 

αφού στην ουσία προετοιμάζει το έδαφος για τα Πολιτικά, είναι αναγκαίο να 

παρακολουθήσουμε τη σκέψη του. 

Από νωρίς πρέπει να φροντίζει η πολιτεία να έχει θεσπίσει τους κατάλληλους 

νόμους προκειμένου να μάθουν τα παιδιά να εθίζονται από μικρή ηλικία στις καλές 

ενέργειες, εκείνες που θα τα φέρουν αργότερα ακόμα πιο κοντά στην αρετή. Άλλωστε 

κανείς όταν είναι σε νεαρή ηλικία δε μπορεί να ενεργεί και να συμπεριφέρεται με 

ενάρετο τρόπο, γιατί δεν κατέχει αλλά και δε γνωρίζει το σωστό τρόπο. Κανείς, λόγω 

απειρίας σε μικρή ηλικία, δε μπορεί να ζει μια ζωή με σωφροσύνη και καρτερία.212 

Προκειμένου να μάθει πώς πρέπει να συμπεριφέρεται, χρειάζονται οι νόμοι που στην 

ουσία θα κατευθύνουν προς το καλό. Αν μαθαίνει από νωρίς να επιδίδεται σε ωραίες 

ενέργειες, τότε ακριβώς λόγω του εθισμού, θα του γίνει συνήθεια και η μετάβαση 

στην αρετή θα γίνει ομαλά και όχι με τη βία  Η αγωγή, ωστόσο, και η ανάγκη του 

εθισμού δε σταματά μόνο στην παιδική ηλικία, γιατί τότε δε θα είχε το σωστό 
                                                 
210 Ο Αριστοτέλης είχε αναφερθεί ξανά στην αξία της εκπαιδευτικής διαδικασίας ήδη από τη μικρή 
ηλικία. Πρβλ. σελ. 26-27, υποσημείωση 86 της παρούσας εργασίας και Ηθικά Νικομάχεια, Β1, 1103b 
23-25 
211 Έχουμε αναφερθεί επανειλημμένα στην παρούσα εργασία στην αξία των συναισθημάτων και στις 
προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν προκειμένου να έχουν και αυτά ένα «μερίδιο» στην ηθική αρετή. 
Τα συναισθήματα σίγουρα δε μπορούν να ακυρωθούν γιατί αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του 
ανθρώπου. Αν του τα αφαιρέσουμε είναι «μισή» φύση. Εκείνο που, ωστόσο, μπορούμε να κάνουμε 
είναι να προσπαθήσουμε να τα περιορίσουμε (=με την έννοια του να μην είναι ανεξέλεγκτα), ώστε 
αυτά να εκδηλώνονται στις συνθήκες που πρέπει.  
212 Ηθικά Νικομάχεια, Κ9, 1179b 33-34: τὸ γὰρ σωφρόνως καὶ καρτερικῶς ζῆν οὐχ ἡδὺ τοῖς 
πολλοῖς, ἄλλως τε καὶ νέοις. 
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αποτέλεσμα, παρά επεκτείνεται και στο επόμενο στάδιο της ζωής του ανθρώπου, 

όταν πια έχει ωριμάσει/ μεγαλώσει. Γι’ αυτό, υποστηρίζει ο Αριστοτέλης, είναι 

ανάγκη να υπάρχουν οι νόμοι καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής κάποιου. Με την 

παρουσία του ο νόμος θα αποτρέπει την πραγματοποίηση επαίσχυντων πράξεων με 

αποτέλεσμα, να ελαττώνονται σε τέτοιο βαθμό, ώστε τελικά ο άνθρωπος από κάποια 

στιγμή και μετά να μην αναζητά να τις πράξει, αλλά να κατευθύνεται ηθελημένα και 

συνειδητοποιημένα στις ενάρετες ενέργειες. Αυτό σημαίνει την επιτυχία του νόμου, 

αφού θα έχει καταφέρει εκείνο που πρέπει να ισχύει σε κάθε ευνομούμενη πολιτεία: 

το να προσανατολίσει τους πολίτες στο σωστό, έστω και αν στην αρχή είναι ανάγκη 

να επιβληθούν κάποιες τιμωρίες και ποινές, ώστε στη συνέχεια να είναι σε θέση να 

επιλέγουν και να ενεργούν από μόνοι τους το σωστό. Καταδεικνύεται επομένως η 

αξία του νόμου και του νομικού πλαισίου- για να μιλήσουμε με τη σύγχρονη 

ορολογία- που είναι αναγκαίο να υπάρχει από την αρχή μέσα σε μια κοινωνία, ώστε ο 

πολίτης που διαπλάθεται μέσα σε αυτήν να μπορεί να προσανατολιστεί με το σωστό 

τρόπο.  

Ο συλλογισμός του Αριστοτέλη συνοψίζεται αμέσως παρακάτω από τον 

ίδιο:213 α) αν αυτός που πρόκειται να γίνει ενάρετος άνθρωπος πρέπει να ανατραφεί 

σωστά και να αποκτήσει τις σωστές συνήθεις, β) αν πρέπει όλη του η ζωή να 

προσανατολίζεται σε σημαντικές ασχολίες και να μην κάνει με ή χωρίς τη θέλησή του 

τίποτε μικρό και τιποτένιο, γ) αν αυτά δε μπορούν να γίνουν παρά μόνο σε 

ανθρώπους που ζουν με κάποιο καθοδηγητικό νου, τότε προκύπτει ότι η πατρική 

προσταγή δεν έχει την απαιτούμενη ισχύ, ενώ ο νόμος έχει τη δύναμη εξαναγκασμού, 

αφού είναι ένας κανόνας που έχει την αρχή του σε κάποια πρακτική σοφία και σε 

κάποιον νου. Είναι φανερό λοιπόν, από τα παραπάνω, ότι χρειάζεται να υπάρχει μια 

φροντίδα που απορρέει από την πόλη, η οποία θεσπίζει τους νόμους που ισχύουν για 

όλους και η φροντίδα αυτή να είναι ορθολογική.214 

Στη συνέχεια τονίζεται η σημασία του να λαμβάνεται μέριμνα κατά το δυνατό 

εξατομικευμένα, όπως στην περίπτωση της ιατρικής. Αυτό που είναι γενικά καλό για 

τους περισσότερους πολίτες μπορεί να μην είναι εξίσου καλό για έναν μόνο άνθρωπο. 

Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι είναι σημαντικό να μη θεωρούνται όλοι ίδιοι και να γίνεται 

προσπάθεια να αντιμετωπιστεί καθένας σαν ξεχωριστή οντότητα, που έχει το δικό της 

                                                 
213 Όλο το χωρίο, Ηθικά Νικομάχεια, Κ9, 1180a 15-30. 
214 Ηθικά Νικομάχεια, Κ9, 1180a 29-30: κράτιστον μὲν οὖν τὸ γίνεσθαι κοινὴν ἐπιμέλειαν καὶ 
ὀρθὴν. 



 67

χαρακτήρα και τη δική της αξία.215 Ο νομοθέτης λοιπόν πρέπει να γνωρίζει τις 

διάφορες ιδιοσυγκρασίες  για να μπορεί να διαμορφώνει κατάλληλα τους νόμους, 

ώστε αυτοί να ταιριάζουν, κατά το δυνατό, σε όλους.  

Τα Ηθικά Νικομάχεια ολοκληρώνονται με την προαναγγελία του θέματος που 

θα πραγματευτεί ο Αριστοτέλης στα Πολιτικά, ώστε να ολοκληρωθεί η μελέτη της 

φιλοσοφίας των ανθρώπινων πραγμάτων.216 Εκεί θα μελετήσει τα ανθρώπινα 

πολιτεύματα χωρίζοντάς τα σε καλά και λιγότερο καλά, διερευνώντας πώς οι πόλεις 

κυβερνώνται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Μέσα από την πραγμάτευση αυτή θα 

προκύψει το συμπέρασμα για το ποιο είναι το καλύτερο πολίτευμα. 

Ωστόσο, καθώς στην παρούσα εργασία στόχος είναι να μελετήσουμε 

πρωτίστως την ευδαιμονία και το πώς αυτή προβάλλεται στα Ηθικά Νικομάχεια, 

έχοντας πλέον ολοκληρώσει την ανάλυση των βασικών Βιβλίων του Αριστοτέλη που 

σχετίζονται με αυτό το θέμα, είναι ώρα να εξετάσουμε την ευδαιμονία με ταυτόχρονη 

σύγκριση των απόψεων που έχουν εκφραστεί από την αγγλοσαξονική παράδοση 

σχετικά με το αν αυτή είναι περιεκτική ή κυριαρχική. Θα αναλύσουμε το ζήτημα για 

να δούμε τι υποστηρίζει κάθε μία πλευρά καταλήγοντας έτσι στο δικό μας 

συμπέρασμα. Κατόπιν, και μόλις έχει ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο Κεφάλαιο, θα 

προχωρήσουμε στη σύνδεση της ηθικής με την πολιτική φιλοσοφία του Αριστοτέλη, 

αναφερόμενοι σε συγκεκριμένα χωρία των Πολιτικών. Προηγουμένως όμως κρίνεται 

αναγκαία η αναφορά και σε κάποια βασικά σημεία των Ηθικών Ευδημείων, τα οποία 

σχετίζονται άμεσα με την έννοια της ευδαιμονίας, ώστε να καταδειχθεί στην ολότητά 

του το ζήτημα σχετικά με το χαρακτήρα της.  

                                                 
215 Ολόκληρο το χωρίο (Κ9, 1180b 12- 1181b12) μας θυμίζει τα λεγόμενα του Σωκράτη στον 
πλατωνικό Φαίδρο, (270b, 271d: τὸν μέλλοντα ῥητορικὸν ἔσεσθαι ἀνάγκη εἰδέναι ψυχὴ ὅσα 
εἴδη ἔχει, 273d-e) για την αξία που έχει το να γνωρίζει ο πολιτικός την ψυχή του ακροατηρίου του και 
να λαμβάνει υπόψη του τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, χωρίς να κατηγοριοποιεί ανθρώπους και 
καταστάσεις, γιατί έτσι θα είναι πιο αποδοτικό το έργο του. Στο Φαίδρο βέβαια γίνεται κριτική στην 
τρέχουσα για την εποχή ρητορική με ταυτόχρονη ανάδειξη του πλατωνικού μοντέλου διακυβέρνησης, 
στο οποίο οφείλει να κυβερνά ο φιλόσοφος, ή ο πολιτικός, ο οποίος οφείλει να φιλοσοφεί. Τέτοια 
θέματα έχει πραγματευτεί ο Πλάτωνας ακόμα πιο διεξοδικά στην Πολιτεία (ενδεικτικά το θέμα τίθεται 
στην Πολιτεία στο  473b11-e4). Και ο Αριστοτέλης όμως στα Ηθικά Νικομάχεια, Κ9, 1181a 12-20, 
από την πλευρά του επικρίνει τον τρόπο με τον οποίο οι σοφιστές προσπαθούν να μορφώσουν το 
πλήθος των πολιτών. Θεωρεί, όπως και ο Πλάτωνας, ότι έχουν ελλιπή γνώση του αντικειμένου που 
πρόκειται να διδάξουν, καθώς δε γνωρίζουν καν τι είναι και ποιο είναι το αντικείμενο της τέχνης τους. 
Είναι γνωστό ότι για τον Αριστοτέλη πριν από ο,τιδήποτε άλλο έχει σημασία το ότι, ο ορισμός ενός 
πράγματος που τίθεται προς πραγμάτευση και στη συνέχεια η –διεξοδική- πραγμάτευση του. Με δυο 
λόγια: αν δε γνωρίζουμε το αντικείμενο της έρευνάς μας τότε δε μπορούμε να καταλήξουμε σε σωστά 
αποτελέσματα, καθώς ολόκληρη η έρευνά μας θα κινείται σε λάθος κατεύθυνση. Αυτή την άποψη την 
είχε καταστήσει σαφή ήδη από το Πρώτο Βιβλίο των Ηθικών Νικομαχείων, (A4, 1195 a 7: ἀρχὴ γὰρ 
τὸ ὅτι). 
216 Ηθικά Νικομάχεια, Κ9, 1181b 15-16. : … ἡ περὶ τὰ ἀνθρώπινα φιλοσοφία τελειωθῇ.   
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Ηθικά Ευδήμεια 

 
Πρώτο Βιβλίο  

 

Είναι αναγκαίο να δούμε και τα βασικά σημεία των Ηθικών Ευδημείων πριν 

προχωρήσουμε στην πραγμάτευση του θέματος της ευδαιμονίας για το αν αυτή είναι 

ή όχι περιεκτικού χαρακτήρα. Έτσι θα δούμε και ποιες αντιστοιχίες υπάρχουν 

ανάμεσα στα δύο έργα αλλά και ποιες είναι οι διαφορές που παρατηρούνται σε αυτά. 

Δε θα ασχοληθούμε με το θέμα της χρονολόγησης και το ποιο μπορεί να είναι 

πρωιμότερο και ποιο μεταγενέστερο αλλά θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας στο 

περιεχόμενό τους παρακολουθώντας την έννοια της ευδαιμονίας, για να δούμε αν και 

κατά πόσο αυτή παρουσιάζεται ίδια και στα δύο έργα ή αν έχει κάποιες διαφορές. 

Αφού θα το έχουμε καταφέρει αυτό θα προχωρήσουμε στο θέμα που απασχολεί 

ακόμα και σήμερα τους φιλοσόφους σχετικά με το χαρακτηρισμό της ως περιεκτική ή 

κυριαρχική.  

Είναι ωστόσο ωφέλιμο να παρατηρήσουμε ορισμένα σημεία, τα οποία θα μας 

βοηθήσουν στην περαιτέρω ανάγνωση του αρχαίου κειμένου. Τα Ηθικά Ευδήμεια 

θεωρούνται, και φαίνεται πως έτσι είναι, πιο συστηματοποιημένα, γραμμένα σε μια 

πιο επίσημη γλώσσα, πιο επιστημονική και, επομένως, σε ορισμένα σημεία πιο 

δυσνόητη συγκρινόμενα με τα Ηθικά Νικομάχεια. Τα τελευταία εξάλλου θεωρούνται 

πιο απλά σε ύφος και φιλοσοφική γλώσσα, πιο κατανοητά στο μέσο αναγνώστη, ενώ 

τα Ηθικά Ευδήμεια φαίνεται πως προσιδιάζουν σε ένα αναγνωστικό κοινό ή 

ακροατήριο με περισσότερες απαιτήσεις, πιο εξοικειωμένο σε φιλοσοφικά ζητήματα. 

Στα Ηθικά Νικομάχεια είναι πιο έκδηλη η αίσθηση ότι πρόκειται για χειρόγραφες 

σημειώσεις του Αριστοτέλη προκειμένου να βοηθηθεί στο μάθημα που έκανε μέσα 

στο Λύκειο. Τα Ηθικά Ευδήμεια είναι περισσότερο πραγματεία, σαν έτοιμα να 

δημοσιευτούν και γι’ αυτόν το λόγο είναι  πιο εμπεριστατωμένα και πάντως όχι τόσο 

αναλυτικά αλλά πιο πυκνογραμμένα (και γι’ αυτό, ίσως, δυσνόητα). 

Στο Πρώτο Κεφάλαιο του Πρωτου Βιβλίου των Ηθικών Ευδημείων 

παρατηρείται ότι ο Αριστοτέλης ξεκινά αμέσως την πραγμάτευση του θέματος της 

ευδαιμονίας, την οποία άμεσα και χωρίς καθυστέρηση παρουσιάζει στα βασικά της 

σημεία, ενώ στα Ηθικά Νικομάχεια παρατηρήσαμε ότι αυτή αναφέρθηκε 

καθυστερημένα, αφού πρώτα έγινε λόγος για το υπέρτατο αγαθό. Μάλιστα 
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παρατέθηκε ολόκληρη συζήτηση γύρω από το θέμα του υπέρτατου αγαθού, ενώ έγινε 

λόγος και για το ποια είναι η λειτουργία του ανθρώπου.217 Στην αρχή λοιπόν της 

πραγματείας ο Αριστοτέλης χαρακτηρίζει την ευδαιμονία ως το πιο όμορφο πράγμα 

στον κόσμο και το πιο πολύτιμο αγαθό και το πιο ευχάριστο.218 

Αμέσως μετά αναφέρεται ότι, ερευνώντας τα πράγματα και τη φύση, έχουν 

διατυπωθεί διάφορες απόψεις, οι οποίες χρήζουν περισσότερης διερεύνησης και 

δημιουργούν απορία.219 Εδώ ο Αριστοτέλης προϋποθέτει τη διάκριση των επιστημών, 

ερευνών ή τομέων γνώσης, σε θεωρητικές και πρακτικές.220 Η έρευνά του είναι 

πρακτική με την έννοια ότι δε στοχεύει στο να γνωρίσει τι είναι αρετή, ευδαιμονία 

κλπ, αλλά στο να τις κατακτήσει. Το ζήτημα είναι πώς διακρίνει ο Αριστοτέλης τα 

δύο αυτά είδη έρευνας. Από το χωρίο Α1, 1214a 10-12 μπορούμε να υποθέσουμε πως 

η διάκριση μεταξύ θεωρητικών και πρακτικών ερευνών αντιστοιχεί στη διάκριση 

μεταξύ ερευνών που γίνονται για την κατάκτηση της γνώσης και ερευνών που 

στοχεύουν στην ενέργεια και στην παραγωγή. Το κριτήριο είναι το κατά πόσο μια 

έρευνα μπορεί να βοηθήσει στο να δοθεί απάντηση σε ένα θεωρητικό ερώτημα. Αλλά 

το χωρίο 1214a 12-14, όπου διακρίνονται οι θεωρητικές έρευνες σ’ εκείνες που 

σχετίζονται με την ενέργεια και σ’ εκείνες που  δε σχετίζονται με αυτή,221 θέτει ως 

βάση της διάκρισης το στόχο της έρευνας, αν δηλαδή είναι μόνο η γνώση ή και η 

πρακτική της αξιοποίηση. Η απάντηση στο ερώτημα «τι είναι αρετή;» δεν απαιτεί 

θεωρητική έρευνα, όταν το ερώτημα το θέτει κάποιος που επιζητεί την απόκτηση 

αρετής. Η διάκριση σε θεωρητική και πρακτική έρευνα είναι ανεξάρτητη από τη 

φύση του θέματος που ερευνάται, αφού ο ίδιος ο ερευνητικός τρόπος μπορεί να 

ακολουθηθεί, είτε στοχεύει στη θεωρητικη γνώση, είτε στην πρακτική εφαρμογή. 

Φαίνεται όμως πως υπάρχει στο χωρίο αυτό μια ακόμη διάκριση θεωρητικού και 

πρακτικού. Ο Αριστοτέλης δηλώνει πως μερικά από τα ευρήματα της θεωρητικής 

                                                 
217 Πρβλ. σελ. 8-25 της παρούσας εργασίας όπου αναλύονται τα πρώτα κεφάλαια του Πρώτου Βιβλίου 
των Ηθικών Νικομαχείων, όπου ο Αριστοτέλης καθυστερεί να αναφέρει την έννοια της ευδαιμονίας. Η 
εισαγωγή της έννοιας γίνεται μόλις στο Τέταρτο Κεφάλαιο του Πρώτου Βιβλίου (Α4, 1095a16-20: … 
ἀκρότατον πάντων τῶν πρακτῶν ἀγαθῶ… τὴ γὰ εὐδαιμονιαν…) 
218 Ηθικά Ευδήμεια, Α1, 1214a 7-8: ἡ γὰρ εὐδαιμονία κάλλιστον καὶ ἄριστον ἁπάντων οὖσα 
ἥδιστον ἐστίν.  
219 Ηθικά Ευδήμεια, Α1, 1214a 9-11: πολλῶν δ’ ὄντων θεωρημάτων ἃ περὶ ἕκαστον πρᾶγμα καὶ 
περὶ ἑκάστην φύσιν ἀπορίαν ἔχει καὶ δεῖται σκέψεως… 
220 Ηθικά Ευδήμεια, Α1, 1214a 11-13: τὰ μὲν αὐτῶν συντείνει πρὸς τὸ γνῶναι μόνον, τὰ δὲ καὶ 
περὶ τὰς κτήσεις καὶ περὶ τὰς πράξεις τοῦ πράγματος.  
221 Ηθικά Ευδήμεια, Α1, 1214a 13-14: ὅσα μὲν οὖν ἔχει φιλοσοφίαν μόνον θεωρητικήν, λεκτέον 
κατὰ τὸν ἐπιβάλλοντα καιρόν, ὅ τι περ οἰκεῖον ἦν τῇ μεθόδῳ. 
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επιστήμης είναι σχετικά με τους στόχους του βιβλίου, ενώ άλλα όχι,222 και αυτό 

υποδηλώνει μια διάκριση πέρα από το στόχο του ατόμου που κάνει την έρευνα. Η 

διάκριση μεταξύ πρακτικού και θεωρητικού απαντά και στα Μετά τα Φυσικά223, όπου 

γίνεται μια τριπλή διάκριση ανάμεσα στις θεωρητικές, πρακτικές και παραγωγικές 

επιστήμες.  

Ο Αριστοτέλης αναφέρει πως βασικός στόχος στη συγκεκριμένη πραγματεία 

είναι να  βρεθεί εκείνο που κάνει τη ζωή ευτυχισμένη και πώς αυτό κατακτάται. Οι 

εναλλακτικές που προτείνονται είναι πέντε και χωρίζονται σε δύο ομάδες. Η πρώτη 

περιλαμβάνει τις τρεις πρώτες και η δεύτερη τις δύο τελευταίες. Στην πρώτη 

κατηγορία εντάσσονται η φύση, η μάθηση και η εξάσκηση, ενώ οι δύο που 

απομένουν εντάσσονται στη δεύτερη κατηγορία και είναι η εύνοια των θεών και η 

τύχη. Έχουμε τονίσει, ωστόσο, ότι ο Αριστοτέλης δεν αφήνει τίποτα στην τύχη και δε 

θεωρεί πως όλα γίνονται χωρίς λόγο. Η φιλοσοφία του είναι τελολογική, αφού 

θεωρείται πως στοχεύει σε έναν σκοπό. Το αν αυτός ο σκοπός είναι στο τέλος της 

πορείας της ζωής του ανθρώπου ή όχι είναι ένα ζήτημα με το οποίο θα ασχοληθούμε 

όταν θα δούμε αν αυτός ο σκοπός είναι περιεκτικού ή κυριαρχικού χαρακτήρα. Προς 

το παρόν ας δεχτούμε ότι αυτός ο σκοπός υπάρχει και είναι η ευδαιμονία, όπως έχει 

καταδείξει μέσα και από τα Ηθικά Νικομάχεια. Το ζητούμενο είναι να βρούμε πώς 

κατακτάται ο σκοπός αυτός τονίζει ο Αριστοτέλης στην αρχή των Ηθικών Ευδημείων 

και αυτό φαίνεται πως είναι το βασικό θέμα.224  

Ήδη στο  χωρίο που σχολιάσαμε από τα Ηθικά Ευδήμεια παρατηρείται μια 

πρώτη αντιστοιχία με τα Ηθικά Νικομάχεια σχετικά με τις εναλλακτικές που 

προτείνονται για την κατάκτηση της ευδαιμονίας.225 Η αποδοχή της άποψης πως η 

ευτυχία οφείλεται στη τύχη, αντικατοπτρίζεται στην ετυμολογία της λέξης. Η 

απάντηση του Αριστοτέλη σε αυτό είναι πως εν μέρει η απόκτησή της είναι θέμα 

εκπαίδευσης. Η απόλυτη αρετή όμως απαιτεί και πρακτική σοφία, πνευματική 

                                                 
222 Ηθικά Ευδήμεια, Α1, 1214a 14-15: πρῶτον δὲ σκεπτέον ἐν τίνι τὸ εὖ ζῆν καὶ πῶς κτητόν, 
πότερον φύσει γίγνονται πάντες εὐδαίμονες… 
223 Μετά τα Φυσικά: E 1025b 18-28. 
224 Και στα Ηθικά Νικομάχεια ο Αριστοτέλης  θέτει στο επίκεντρο του προβληματισμού του το να 
καταδειχθεί το πώς αποκτάται η αρετή, η οποία είναι στενά συνυφασμένη με την ευδαιμονία. Βλ. 
Ηθικά Νικομάχεια, Α13,  1102a 5-6. 
225 Ηθικά Νικομάχεια, Α9, 1099b 9-11: Ὅθεν καὶ ἀπορεῖται πότερόν ἐστι μαθητὸν ἢ ἐθιστὸν ἢ 
καὶ ἄλλως πως ἀσκητόν, ἢ κατά τινα θείαν μοῖραν ἢ καὶ διὰ τύχην παραγίνεται.  Επίσης, K9, 
1179b 20-26: …οἳ μὲν φύσει οἳ δ’ ἔθει οἳ δὲ διδαχῇ. 
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ιδιότητα που δεν αποκτάται μόνο με εκπαίδευση. Έτσι φαίνεται πως για τον 

Αριστοτέλη η φύση του ατόμου παίζει καθοριστικό ρόλο σ’ αυτό.226  

Παρακάτω227 ο Αριστοτέλης υποστηρίζει πως η ευδαιμονία κατακτάται μέσω 

τριών πραγμάτων που φαίνεται να είναι τα πιο ποθητά.228 Αυτά είναι η φρόνηση, η 

αρετή και η ηδονή. Πολλοί πιστεύουν, λέει ο Αριστοτέλης, ότι η ευδαιμονία 

συνίσταται στην απόκτηση ενός, δύο ή και των τριών στοιχείων. Σε κάθε περίπτωση 

ο Αριστοτέλης αναγνωρίζει ότι η ευδαιμονία συνίσταται σε διαφορετικά στοιχεία, τα 

οποία όμως δεν αποκλείουν το ένα το άλλο. Παρά το γεγονός ότι ο ευδαίμων βίος 

εξαρτάται σημαντικά από την εκπαίδευση, ο Αριστοτέλης δε φαίνεται να αναγνωρίζει 

ότι ο ρόλος της φύσης είναι μεγάλος, όπως άλλωστε και η εκπαίδευση εξαρτάται από 

την εκάστοτε κοινωνία μέσα στην οποία ζει το άτομο.  

Είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί σε αυτό το σημείο ότι στα Ηθικά Ευδήμεια η 

χρήση του όρου φρόνηση έχει διαφορετικό περιεχόμενο απ’ ότι στα Ηθικά 

Νικομάχεια. Στα Ηθικά Ευδήμεια φρόνηση θεωρείται ο διανοητικός βίος, είναι ο βίος 

της φρόνησης και όχι της πρακτικής σοφίας. Περιλαμβάνει και τη γενική σοφία. Η 

διαφοροποίηση του περιεχομένου της φρόνησης ήταν εκείνη που έκανε μάλιστα 

ορισμένους μελετητές να θεωρήσουν πως τα Ηθικά Ευδήμεια είναι προγενέστερα των 

Ηθικών Νικομαχείων, καθώς θεωρείται πως ο όρος χρησιμοποιείται με την 

πλατωνική σημασία.229 

                                                 
226 Ας μην ξεχνούμε πως στη φιλοσοφία της εποχής η φύση είναι αναπόσπαστο κομμάτι της 
πνευματικής αλλά και σωματικής ανάπτυξης του ατόμου. Ας θυμηθούμε όσα υποστηρίζει ο Σωκράτης 
στον πλατωνικό Πρωταγόρα (323a-e) όταν αναφέρει πως ο κοινωνικός περίγυρος δε μέμφεται εκείνον 
που από τη φύση του έχει κάποιο ελάττωμα. Αντίθετα όλοι τον νουθετούν και τον βοηθούν. Εκείνος 
που συγκεντρώνει τις κάθε είδους μομφές και του επιβάλλονται τιμωρίες είναι αυτός που ενώ έχει όλα 
τα τυπικά προσόντα για να γίνει δίκαιος, όσιος, κλπ., δεν το κάνει συνειδητά και απέχει προκειμένου 
ενδεχομένως να καρπωθεί πρόσκαιρες απολαύσεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένα χωρία από το 
σσυγκεκριμένο απόσπασμα: ἐν γὰρ ταῖς ἄλλαις ἀρεταῖς, ὥσπερ σὺ λέγεις, ἐάν τις φῇ ἀγαθὸς 
αὐλητὴς εἶναι, ἢ ἄλλην ἡντινοῦν τέχνην ἣν μή ἐστιν, ἢ καταγελῶσιν ἢ χαλεπαίνουσιν, καὶ οἱ 
οἰκεῖοι προσιόντες νουθετοῦσιν ὡς μαινόμενον… ῞Οτι δὲ αὐτὴν (: την πολιτική αρετή) οὐ φύσει 
ἡγοῦνται εἶναι οὐδ’ ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου, ἀλλὰ διδακτόν τε καὶ ἐξ ἐπιμελείας 
παραγίγνεσθαι… ὅσα γὰρ ἡγοῦνται ἀλλήλους κακὰ ἔχειν ἄνθρωποι φύσει ἢ τύχῃ, οὐδεὶς 
θυμοῦται οὐδὲ νουθετεῖ οὐδὲ διδάσκει οὐδὲ κολάζει τοὺς ταῦτα ἔχοντας, ἵνα μὴ τοιοῦτοι 
ὦσιν, ἀλλ’ ἐλεοῦσιν. Ο Αριστοτέλης στα Ηθικά Νικομάχεια είχε επίσης υποστηρίξει πως εκείνος που 
έχει ένα φυσικό ελάττωμα δεν είναι δυνατό να κατηγορείται, αφού ο ίδιος δε φταίει σε αυτό. Όταν 
όμως, ενώ κάποιος μπορεί να κάνει την ηθική πράξη και εντούτοις δεν το πράττει συνειδητά, τότε του 
επιβάλλονται ποινές. 
227 Ηθικά Ευδήμεια, Α1, 1214a 18-25. 
228 Με τον όρο ποθητά μεταφράζουμε τη λέξη αἱρετωτάτοις του αρχαίου κειμένου. Ηθικά Ευδήμεια, 
Α1, 1214a 32. 
229 Για παράδειγμα ο Jeager πιστεύει πως η σειρά των ηθικών έργων του Αριστοτέλη είναι η εξής: 
πρώτα είναι ο Προτρεπτικός όπου ο Αριστοτέλης χωρίζει τρεις τρόπους βίου, ακολουθούν τα Ηθικά 
Ευδήμεια και τελευταία, χρονικά πάντα, έρχονται τα Ηθικά Νικομάχεια. Σε αυτήν την άποψη έχουν 
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Στο Δεύτερο Κεφάλαιο ο Αριστοτέλης κάνει μια πολύ σημαντική διάκριση 

και επισήμανση σχετικά με το σκοπό που θέτει κάθε άνθρωπος και την προσπάθεια 

που καταβάλλει προκειμένου να τον κατακτήσει. Καθώς καθένας θέτει 

συγκεκριμένους στόχους είναι απαραίτητο να τεθεί ένας ειδικός σκοπός στη ζωή του 

ανθρώπου και αυτόν να προσπαθήσει να ακολουθήσει και να επιτύχει. Οι ενέργειές 

του θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το συγκεκριμένο σκοπό που έχει θέσει και να 

προσπαθεί να μην παρεκκλίνει από την πορεία του προκειμένου να τον επιτύχει.  

Είναι μάλιστα σημαντικό, υπογραμμίζει ο Αριστοτέλης να καθοριστούν χωρίς 

βιασύνη και εκείνα τα ανθρώπινα αγαθά με τα οποία ο άνθρωπος θα είναι 

ευτυχισμένος, καθώς και οι όροι χωρίς τους οποίους δε θα μπορούσε να υπάρξει ο 

σκοπός που έχει θέσει ο άνθρωπος. Στο συγκεκριμένο χωρίο γίνεται διάκριση 

ανάμεσα σε εκείνα που αποτελούν την καλή ζωή και σε εκείνα που χωρίς αυτά είναι 

αδύνατο να ζήσει κάποιος καλά. Τα πρώτα αποτελούν το αντικείμενο της έρευνας, 

ενώ τα δεύτερα μπορούν να χαρακτηριστούν «αναγκαίες συνθήκες». Στα Ηθικά 

Νικομάχεια η διάκριση γίνεται σε εξωτερικά και εσωτερικά αγαθά.  Τα εξωτερικά, 

όπως ο πλούτος και οι φιλίες, μπορούν να θεωρηθούν εξωτερικά αγαθά, αναγκαίες 

συνθήκες της ευδαιμονίας και όχι ως συστατικά της ευδαιμονίας, παρ’ όλο που ούτε 

όλα τα εσωτερικά μπορούν να θεωρηθούν συστατικά της ευδαιμονίας. Μερικά όμως 

αγαθά μπορούν να θεωρηθούν συστατικά της ευδαιμονίας και ταυτόχρονα αποτελούν 

αναγκαία συνθήκη γι’ αυτήν, όπως η υγεία. Η σημασία της διάκρισης αυτής φαίνεται 

από την τελευταία πρόταση230 του Δευτέρου Κεφαλαίου, όπου δηλώνεται πως η 

σύγχυση γύρω από το τι είναι ευδαιμονία, οφείλεται στο ότι ορισμένοι άνθρωποι 

κάνουν λάθος και θεωρούν τις αναγκαίες συνθήκες ως συστατικά της ευδαιμονίας.  

Φαίνεται πως η αναφορά από πλευράς Αριστοτέλη του μέρους και του όλου 

σε σχέση με την ευδαιμονία δείχνει πως ο ίδιος πίστευε πως η κατάλληλη απάντηση 

σχετικά με το ερώτημα «τι αποτελεί ευδαιμονία;» θα ήταν η απαρίθμηση των αγαθών 

που περιέχει η καλή ζωή. Σε πρώτη φάση και τελείως επιγραμματικά, φαίνεται να 

κλίνει η ευδαιμονία του Αριστοτέλη στον περιεκτικό και όχι στον κυριαρχικό 

χαρακτήρα. Αυτό θα φανεί και πιο κάτω, όταν δούμε και άλλα σημεία των Ηθικών 

Ευδημείων αλλά και όταν διερευνήσουμε το θέμα μέσω της αγγλοσαξονικής 

παράδοσης, «συζητώντας» το θέμα και από τις δύο πλευρές για να μπορέσουμε να 

                                                                                                                                            
εκφραστεί ενστάσεις, καθώς θεωρείται ότι τα δύο τελευταία έργα είναι με αντίστροφη σειρά (για 
παράδειγμα η άποψη του Kenny). 
230 Ηθικά Ευδήμεια, Α2, 1214b 25-27. 
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δούμε ποια είναι η σωστότερη, ή ακόμα να δούμε μήπως υπάρχει κάποια άλλη,  

χρυσή τομή.  

Ας επικεντρώσουμε τώρα την προσοχή μας σε πολύ συγκεκριμένα χωρία των 

Ηθικών Ευδημείων, όπως μέχρι τώρα κάναμε, για να μπορέσουμε να δούμε την 

έννοια της ευδαιμονίας. Σχολιάσαμε λίγο νωρίτερα ότι ο Αριστοτέλης δεν αφήνει 

τίποτα στην τύχη, καθώς θεωρεί ότι δε μπορεί σε κάποιον να αποδίδεται ένας ηθικός 

χαρακτηρισμός μόνο από αυτήν. Η τυχαιότητα δεν ταιριάζει στην ηθική καλλιέργεια, 

γιατί, όπως έχει καταδείξει και στα Ηθικά Νικομάχεια, ο άνθρωπος κρίνεται από τις 

ενέργειές του και τις προσπάθειες που καταβάλλει προκειμένου να αποκτήσει την 

αρετή και κατ’ επέκταση την ευδαιμονία. Ο άνθρωπος που βρίσκεται σε αδράνεια ή 

κοιμάται δεν είναι ηθικά δραστήριο υποκείμενο. Η άποψη αυτή του Αριστοτέλη 

καταδεικνύεται και από τα Ηθικά Ευδήμεια,231 καθώς υπογραμμίζει ότι τα 

προτερήματα και οι ενέργειες του ανθρώπου είναι εκείνα τα στοιχεία που αποτελούν 

τους βασικούς συντελεστές για την απόκτηση της ευδαιμονίας. Καταλαβαίνουμε και 

πάλι γιατί η λειτουργία του ανθρώπου, για το οποίο μιλήσαμε και όταν παρουσιάσαμε 

τα Ηθικά Νικομάχεια στην παρούσα εργασία, έχει μεγάλη σημασία για την 

κατάκτηση της ευδαιμονίας. Ο άνθρωπος κρίνεται από τις ενέργειές του και όχι από 

την τύχη. Επιπλέον το παιδί232 δε μπορεί να θεωρείται ενάρετο υποκείμενο από τη 

στιγμή που για την απόκτηση της ευδαιμονίας απαιτείται πείρα. Αυτό συμβαίνει γιατί 

οι ηθικές έννοιες προϋποθέτουν κρίση για να εφαρμοστούν καταλλήλως και 

επομένως κάποιο βαθμό ωριμότητας και, δεύτερον, γιατί ο σκοπός της ηθικής είναι 

να μας βοηθήσει να ζήσουμε καλά και γι’ αυτό απαιτούνται περισσότερα πράγματα 

από την απλή κατανόηση κάποιων προτάσεων. Έτσι, οι τάσεις του ανθρώπου πρέπει 

να τον οδηγούν με συγκεκριμένο τρόπο προς τη σωστή κατεύθυνση.  

Στο Τέταρτο Κεφάλαιο του Πρώτου Βιβλίου των Ηθικών Ευδημείων ο 

Αριστοτέλης διακρίνει τρία είδη βίου: τον φιλοσοφικό, τον πολιτικό και τον 

απολαυστικό.233 Ο πρώτος, υποστηρίζει ο Αριστοτέλης, επιδιώκει τη φρόνηση, όρος 

που στα Ηθικά Ευδήμεια επισημάναμε ότι είναι συνυφασμένος με τη σοφία και την 

ανεύρεση της αλήθειας. Ο πολιτικός βίος ανταποκρίνεται στις ωραίες πράξεις και ο 

                                                 
231 Ηθικά Ευδήμεια, Α3, 1215a 15-16:  εἰ δ’ ἐν τῷ αὐτὸν ποιόν τινα εἶναι καὶ τὰς κατ’ αὐτὸν 
πράξεις. 
232 Ηθικά Ευδήμεια, Α3 1214b 29- 1215a 3.  
233 Ηθικά Eυδήμεια, Α3, 1215a37-1215b 5. Και λίγο παρακάτω στο κείμενο, Α5, 1216a29-30. Και στο 
Δεύτερο Βιβλίο των Ηθικών Ευδημείων επανέρχεται με τη διατύπωση της θέσης ότι η φρόνηση, η 
αρετή και η ηδονή είναι στοιχεία της ψυχής του ατόμου. Β1, 1218b 34-36. 
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απολαυστικός σχετίζεται με τις σωματικές ηδονές.  Είναι φανερό ότι οι τρεις τρόποι 

σχετίζονται με τους τρεις τελικούς σκοπούς της ανθρώπινης δραστηριότητας. 

Προηγουμένως υποστήριξε ότι η ευδαιμονία μπορεί να αποτελείται από ένα ή 

περισσότερα αγαθά και πως καθένα με τον τρόπο του μπορεί να συνεισφέρει στην 

απόκτησή της. Αυτά θυμίζουμε ότι ήταν η φρόνηση, η αρετή και η ηδονή.234 Τώρα 

υποστηρίζει ότι τρεις είναι οι τρόποι που αξίζει να μελετηθούν και καθένας από 

αυτούς αντιστοιχεί στα προαναφερθέντα αγαθά.  

Με τη φιλοσοφική ζωή ο Αριστοτέλης δεν εννοεί μια ζωή αφιερωμένη στη 

σοφία με τη στενή έννοια. Μια τέτοια ζωή είναι αφιερωμένη στην αναζήτηση της 

αλήθειας και στη θεωρητική έρευνα και έχει στόχο την κατάκτηση της γνώσης. 

Παρατηρούμε ότι εδώ ο Αριστοτέλης συνδέει τη φρόνηση με τη σοφία του 

θεωρητικού νου, κάτι που στα Ηθικά Νικομάχεια δε συνέβη. Εκεί η φρόνηση είναι η 

αρετή του πρακτικού λόγου, ο οποίος αντιπαραβάλλεται με τον θεωρητικό. Η 

φρόνηση στα Ηθικά Νικομάχεια είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή 

άσκηση της πολιτικής. Ο άνθρωπος που έχει τη φρόνηση είναι σε θέση να είναι καλός 

και στα θέματα της πόλης. Έτσι στην ουσία η φρόνηση είναι η αρετή που έχει ο 

φρόνιμος άνθρωπος, ο οποίος καθίσταται υπόδειγμα συμπεριφοράς στην πολιτεία, 

αφού είναι σε θέση να ακολουθεί το μέτρο. Σε σχέση με τους τρεις τρόπους ζωής, ο 

Αριστοτέλης θεωρεί άριστο τον φιλοσοφικό.235  

Όπως και στα Ηθικά Νικομάχεια έτσι και εδώ ο Αριστοτέλης υπογραμμίζει 

την αξία που έχει όχι μόνο το να γνωρίζουμε τι είναι αρετή αλλά να είμαστε σε θέση 

να γνωρίζουμε μέσω ποιων ενεργειών αυτή μπορεί να αποκτηθεί. Άλλωστε η 

απόκτηση οποιασδήποτε αρετής δεν είναι μόνο θέμα γνώσης αλλά και συνήθειας, 

εθισμού, όπως έχει υποστηρίξει και στα Ηθικά Νικομάχεια, όπου η αξία του εθισμού 

και της επανάληψης όμοιων ενεργειών είναι μεγάλης σημασίας. Σκοπός του 

                                                 
234 Ηθικά Ευδήμεια, Α1, 1214a 32-34.  
235 Δε θα επεκταθούμε στην ανάλυση των άλλων δύο τρόπων ζωής αλλά θα αρκεστούμε στη 
διαπίστωση ότι ο απολαυστικός βίος είναι συνυφασμένος με τις σαρκικές και κάθε είδους υλικές 
απολαύσεις, ενώ ο πολιτικός βίος δεν είναι ο βίος των πολιτικών, όπως και ο ίδιος ο Αριστοτέλης 
τονίζει. Ο πολιτικός βίος είναι συνδεδεμένος με την πόλη μέσα στην οποία ζει, δραστηριοποιείται και 
επομένως πράττει, το άτομο. Η πολιτεία είναι εκείνη που παρέχει το εκπαιδευτικό και νομικό πλαίσιο 
δραστηριοποίησης. Εκείνος που θέλει να χαρακτηρίζεται ενάρετος πολίτης πρέπει να επιδιώκει να 
πραγματώνει την ευδαιμονία όχι μόνο σε ατομικό αλλά σε συλλογικό επίπεδο, αφού ζει μέσα σε μια 
πόλη. Έτσι ο υψηλότερος βαθμός πληρότητας του ενάρετου και πρακτικά σοφού ανθρώπου, 
πραγματώνεται στο πολιτικό επίπεδο.  
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Αριστοτέλη στο συγκεκριμένο χωρίο είναι να αποδείξει ότι ο σκοπός της ηθικής είναι 

πρακτικός, το να αποκτήσουμε τις αρετές και να ζήσουμε καλά.236  

                                                 
236 Το χωρίο των Ηθικών Ευδημείων στο οποίο αναφερόμαστε είναι το Α5, 1216b 16-25. Πρβλ. Ηθικά 
Νικομάχεια, Β1, 1103b 26-29. 
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Δεύτερο  Βιβλίο  

 
Ας προχωρήσουμε τώρα στην ανάλυση του Δεύτερου Βιβλίου των Ηθικών 

Ευδημείων, το οποίο θα μας βοηθήσει να δούμε σε τι συνίσταται η ευδαιμονία και 

έτσι να κάνουμε μια ομαλή μετάβαση στο θέμα του αν αυτή είναι περιεκτικού ή 

κυριαρχικού χαρακτήρα, αφού θα έχουμε δει επαρκώς πλέον όλα τα βασικά σημεία 

τόσο των Ηθικών Νικομαχείων όσο και των Ηθικών Ευδημείων.   

Ο Αριστοτέλης διατείνεται ήδη από την αρχή ότι η φρόνηση, η αρετή και η 

ηδονή είναι, είτε όλα μαζί, είτε μερικά από αυτά είτε ένα, τελικός σκοπός των 

ενεργειών του ανθρώπου. Προηγουμένως υποστήριξε άλλωστε ότι δε μπορεί η τύχη 

να έχει κάποιο ρόλο στην ηθική διαμόρφωση του ανθρώπου, αφού δε μπορεί να της 

αποδοθούν σωστές κρίσεις.237 Ανάμεσα στα στοιχεία της ψυχής άλλα είναι απλές 

συνήθειες ή τάσεις και άλλα κινήσεις και ενέργειες.238 Κατόπιν εισάγεται η έννοια 

της αρετής και θεωρείται η πιο καλή κατάσταση, ή συνήθεια ή τάση όλων των 

πραγμάτων που παράγουν κάποια συγκεκριμένη δραστηριότητα. Με τον τρόπο αυτό 

εισάγεται και το επιχείρημα για τη λειτουργία του ανθρώπου, το οποίο έχει 

αντιστοιχίες με όσα έχουν ειπωθεί γι’ αυτό και στα Ηθικά Νικομάχεια. Ο 

Αριστοτέλης υποστηρίζει πως και η ψυχή έχει μία συγκεκριμένη, ειδική, λειτουργία 

την οποία επιτελεί. Η ενέργεια θεωρείται καλύτερο από την κατάσταση, ακριβώς 

επειδή ο άνθρωπος ενεργεί και δε βρίσκεται σε αδράνεια. Έχουμε πει και σε άλλο 

σημείο της παρούσας εργασίας ότι η αδράνεια, ο ύπνος κλπ. δεν είναι καταστάσεις 

που μπορούν να βοηθήσουν στην κατεύθυνση του να χαρακτηριστεί κάποιος ως 

ενάρετο υποκείμενο.239 Εκείνο που θα τον κάνει τέτοιο και θα του προσδώσει 

συγκεκριμένη ενάρετη ταυτότητα είναι οι ενέργειές  του. Έτσι ο Αριστοτέλης φτάνει 

τώρα να υποστηρίξει ακόμα πιο φανερά σε σχέση με τα Ηθικά Νικομάχεια, ότι ο 

σκοπός των πάντων είναι η δημιουργία, η λειτουργία.240  

Ο συλλογισμός241 του Αριστοτέλη που ακολουθεί είναι κάπως περίπλοκος 

αλλά θα προσπαθήσουμε να τον αποκωδικοποιήσουμε και να φτάσουμε στο 

συμπέρασμά του. Άλλωστε στην ουσία το επιχείρημα για τη λειτουργία του 
                                                 
237 Αντίστοιχη είναι η άποψη που έχει διατυπώσει επανειλημμένα και στα Ηθικά Νικομάχεια και 
έχουμε αναφέρει παραπάνω (πρβλ. σελ. 69).  
238 Ηθικά Ευδήμεια, Β1, 1218b 36-37.  
239 Ενδεικτικά πρβλ. σελ 8-9 της παρούσας εργασίας αλλά και τα όσα λέει ο ίδιος ο Αριστοτέλης στα 
Ηθικά Ευδήμεια, Β1, 1219b 19-25.  
240 Ηθικά Ευδήμεια, Β1, 1219a 8-9: καὶ τέλος ἑκάστου τὸ ἔργον.  
241 Όλο το χωρίο είναι Ηθικά Ευδήμεια, Β1, 1219a 9-24.  
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ανθρώπου επιδιώκει να συνδέσει την ενέργεια της αρετής με την ευδαιμονία, 

χαρακτηρίζοντας στην ουσία την ενέργεια της αρετής ως τα καλύτερο και το 

τελειότερο, αφού στοχεύει στην ευδαιμονία, η οποία έχει ειπωθεί παραπάνω στα 

Ηθικά Ευδήμεια ότι είναι το τελειότερο και καλύτερο πράγμα.242 Ας 

παρακολουθήσουμε το συλλογισμό: α) ο σκοπός ως σκοπός είναι ό,τι καλύτερο 

υπάρχει και επομένως είναι το καλύτερο και το τελικότερο, αφού το αποτέλεσμα που 

παράγεται είναι καλύτερο από την ικανότητα που το παράγει, β) η δημιουργία, η 

λειτουργία έχει μεγαλύτερη αξία από την κατάσταση ή τη διάθεση. Έτσι η σημασία 

της είναι διπλή, καθώς υπάρχουν περιπτώσεις όπου i) το αποτέλεσμα που παράγεται 

είναι κάτι διαφορετικό από  τη χρήση που το παράγει243 και ii) υπάρχουν πράγματα 

που το αποτέλεσμα που παράγεται αποτελεί και τη χρήση τους. Έτσι στα πράγματα 

εκείνα που η χρήση είναι ταυτισμένη με τη λειτουργία, η χρήση αξίζει περισσότερο 

από την κατάσταση. Το συμπέρασμα το Αριστοτέλη από τα παραπάνω είναι ότι η 

λειτουργία του κάθε πράγματος και η λειτουργία της αρετής του είναι το ίδιο πράγμα 

αλλά με διαφορετικό τρόπο. Ο Αριστοτέλης προκειμένου να κάνει ακόμα πιο σαφή 

τα λεγόμενά του φέρνει το παράδειγμα του υποδηματοποιού. Το υπόδημα είναι το 

αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα της τέχνης του υποδηματοποιού γενικά και της ενέργειας 

του υποδηματοποιού ειδικά. Αν μαζί με την τέχνη του υποδηματοποιού υπάρχει και η 

αρετή του καλού υποδηματοποιού, τότε δεν προκύπτει απλά ένα υπόδημα αλλά ένα 

καλό υπόδημα. Επομένως αυτό σημαίνει ότι η λειτουργία του πράγματος και η 

λειτουργία της αρετής του ταυτίζονται και παράγεται ένα καλό αποτέλεσμα.  

Αν λοιπόν, διατείνεται ο Αριστοτέλης, ισχύουν τα παραπάνω, τότε κάτι 

αντίστοιχο θα ισχύει και για τη λειτουργία της ψυχής. Δεδομένου ότι και η ψυχή 

παράγει επιτελεί κάποια λειτουργία, αν υποτεθεί ότι αυτή τη λειτουργία την 

ονομάζουμε ζωή και ότι η ζωή βρίσκεται στην εγρήγορση και όχι στην απραξία, στην 

έλλειψη δραστηριότητας και στην ανάπαυση, τότε η λειτουργία της αρετής και η 

λειτουργία της ψυχής είναι το ίδιο και προκύπτει ότι η λειτουργία της αρετής είναι 

μια αξιόλογη ζωή. Αν αυτό είναι το ζητούμενο τότε, λέει ο Αριστοτέλης,  αυτό είναι 

                                                 
242 Ηθικά Ευδήμεια, Α1, 1214a 7-8: ἡ γὰρ εὐδαιμονία κάλλιστον καὶ ἄριστον ἁπάντων οὖσα 
ἥδιστον ἐστίν.  
243 Δύο εμπειρικά παραδείγματα ενισχύουν το συλλογισμό του Αριστοτέλη. Το ένα είναι παρμένο από 
την οικοδομική, όπου άλλο είναι η οικεία (το αποτέλεσμα, το έργο) και άλλο είναι η οικοδόμηση (η 
διαδικασία που ακολουθείται προκειμένου να προκύψει η οικεία) και το άλλο είναι παρμένο από την 
ιατρική, όπου άλλο είναι η υγεία (το αποτέλεσμα) και άλλο είναι  η αποκατάσταση της υγείας και η 
θεραπεία.  
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το πιο τελικό και πιο ολοκληρωμένο αγαθό και ονομάζεται ευδαιμονία.244 Ο 

Αριστοτέλης στην ουσία εδώ συνοψίζει αυτά που έχει πει τόσο στα Ηθικά 

Νικομάχεια όσο και στα Ηθικά Ευδήμεια. δηλαδή: α) η ευδαιμονία θεωρείται το πιο 

όμορφο, το πιο πολύτιμο αγαθό και το πιο ευχάριστο, β) η ενέργεια, όπως έχει τονίσει 

επανειλημμένα, μέσω και του επιχειρήματος για τη λειτουργία του ανθρώπου, είναι 

προτιμότερη από την κατάσταση και βεβαίως την απραξία, γ) ο άνθρωπος θέτει 

πάντα στόχους που βρίσκονται στην ψυχή του, γιατί εκεί υπάρχουν τα πιο πολύτιμα 

αγαθά, δ) η δράση είναι καλύτερη από την κατάσταση και η καλύτερη δράση είναι 

καλύτερη από την καλύτερη κατάσταση και η αρετή είναι η καλύτερη κατάσταση, 

άρα η δράση της ψυχικής αρετής είναι το καλύτερο πράγμα. Επιπρόσθετα, επειδή η 

ευδαιμονία είναι το ύψιστο αγαθό, συμπεραίνουμε ότι αυτή είναι δράση της ενάρετης 

ζωής. Επομένως, αφού η ψυχή προσανατολίζεται σε κάποιο συγκεκριμένο στόχο 

αυτός είναι η ευδαιμονία. Έτσι η ευδαιμονία είναι η δράση της ολοκληρωμένης ζωής 

σύμφωνα με την ολοκληρωμένη αρετή. Άλλωστε η ευδαιμονία δε μπορεί να 

χαρακτηρίζεται από ατέλεια και μη πληρότητα.245 Προφανώς εδώ, στη διατύπωση 

του ορισμού της ευδαιμονίας, ο Αριστοτέλης ταυτίζει το τέλειο με το όλον.  

Το θέμα που ανακύπτει και θα δούμε παρακάτω είναι το εξής: η έννοια της 

ολοκλήρωσης, το τελείαν, του αρχαίου κειμένου πώς πρέπει να εκληφθεί; Είναι στο 

τέλος της ζωής του ανθρώπου, όταν αυτός ολοκληρώνει το βίο του ή είναι μια μακρά 

διαδικασία που δεν έχει συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια και περιλαμβάνει πολλά 

πράγματα, δηλαδή επιμέρους αρετές; Δηλαδή, με δυο λόγια, η ευδαιμονία τίθεται 

στην κορυφή της πυραμίδας των αγαθών, ως κάτι τελικό και έσχατο (από πλευράς 

χρονικής, ότι είναι το τελευταίο σε μια σειρά πραγμάτων) ή έχει περιεκτικό 

χαρακτήρα, περιλαμβάνοντας δηλαδή πολλά πράγματα το καθένα από τα οποία έχει 

το δικό του ρόλο για την απόκτηση της ευδαιμονίας σε βάθος χρόνου; 

Ορισμένα από τα επόμενα Κεφάλαια του Δεύτερου Βιβλίου των Ηθικών 

Ευδημείων, αλλά και το Πρώτο για το οποίο ήδη γίνεται λόγος,  παρουσιάζουν 

πολλές ομοιότητες με το περιεχόμενο των Ηθικών Νικομαχείων, καθώς ο 

Αριστοτέλης χωρίζει τις αρετές σε ηθικές και διανοητικές246 λέγοντας ότι θα 

                                                 
244 Όλο το χωρίο είναι Ηθικά Ευδήμεια, Β1, 1219a 25-29 
245 Ο ορισμός της ευδαιμονίας, με μικρές παραλλαγές στη φρασεολογία σχετικά με τα Ηθικά 
Νικομάχεια (Α7, 1098a 16-19), αλλά με το ίδιο νόημα, δίνεται στο χωρίο Β1, 1219a 35-39 των Ηθικών 
Ευδημείων.   
246 Ηθικά Ευδήμεια, Β1, 1220a 5. Πρβλ. Ηθικά Νικομάχεια, Α13, 1103a 20-24.  
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ασχοληθεί με τις πρώτες,247 ενώ και πάλι κάνει ετυμολογική ανάλυση της ηθικής. 

Αυτή προκύπτει από το έθος,248 και επομένως έχει άμεση και άρρηκτη σχέση με την 

επανάληψη και τον εθισμό.  Στο Τρίτο Κεφάλαιο  γίνεται λόγος για την υπερβολή και 

την έλλειψη, ενώ παρουσιάζεται και ένας πίνακας με συγκεκριμένα παραδείγματα 

έλλειψης, υπερβολής και μεσότητας.249 Η τελευταία είναι και η επιθυμητή για την 

απόκτηση της ηθικής αρετής και κατ’ επέκταση της ευδαιμονίας. Στο Τέταρτο 

Κεφάλαιο γίνεται σύνδεση της ηθικής αρετής με τα συναισθήματα για να προκύψει 

το συμπέρασμα ότι  η ηθική αρετή έχει μεν ως στοιχεία της την ηδονή και τη λύπη, 

αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι να νιώθει κανείς τόσο την ηδονή όσο και την 

λύπη κάτω από τις συνθήκες που πρέπει. Επειδή τόσο η ηδονή όσο και η λύπη 

μπορούν πολύ εύκολα να οδηγήσουν στην υπερβολή και την έλλειψη, το ενάρετο 

υποκείμενο είναι εκείνο που μπορεί να έχει όλα αυτά τα συναισθήματα σε μια 

ισορροπία μέσα του φτάνοντας έτσι στην ηρεμία και την απάθεια.250  Έτσι προκύπτει, 

θα πει ο Αριστοτέλης στο Πέμπτο Κεφάλαιο, ότι η ηθική αρετή αποτελεί τη μεσότητα 

που πρέπει να ακολουθήσουμε τόσο στις χαρές όσο και στις λύπες.251 Ο αγαθός 

άνθρωπος είναι εκείνος που αισθάνεται όπως πρέπει στις κατάλληλες στιγμές. 252 

Επιπλέον, καθώς ήδη γνωρίζουμε και από τα όσα έχει υποστηρίξει στα Ηθικά 

Νικομάχεια, η ενέργεια, η λειτουργία είναι εκείνη που διαφοροποιεί το δρων 

υποκείμενο από εκείνον στον οποίο δε μπορούν να αποδοθούν σωστές κρίσεις. Η 

δράση είναι μεταβολή θα πει λίγο παρακάτω,253 και αυτό σημαίνει ότι μόνο εφόσον 

το άτομο πράττει μπορούν να του αποδίδονται σωστά ή όχι χαρακτηριστικά. Αν 

κάποιος κάνει μια πράξη ανδρείας μπορεί να χαρακτηριστεί ανδρείος ή όχι. Σε κάθε 

περίπτωση το πώς θα χαρακτηριστεί θα εξαρτηθεί από τις ενέργειές του. Από τα 

παραπάνω προκύπτει, και το λέει ακόμα πιο ξεκάθαρα στα Ηθικά Ευδήμεια ο 

Αριστοτέλης σε σχέση με τα Ηθικά Νικομάχεια, ότι ο άνθρωπος είναι η αιτία των 

                                                 
247 Ηθικά Ευδήμεια, Β1, 1220a 13-15. 
248 Ηθικά Ευδήμεια, Β2, 1220a 38-39- 1220b 7. Το αντίστοιχο χωρίο στα Ηθικά Νικομάχεια είναι Β1, 
1103a 17-26. Βλ. επίσης σελ. 18-19 της παρούσας εργασίας.  
249 Είχαμε πει όταν σχολιάζαμε το περιεχόμενο των Ηθικών Νικομαχείων ότι τέτοιο διάγραμμα δεν 
υπάρχει στο συγκεκριμένο έργο παρά μόνο στα Ηθικά Ευδήμεια. Παρ’ όλ’ αυτά ο Αριστοτέλης στα 
Ηθικά Νικομάχεια κάνει λόγο για έναν κατάλογο ιδιοτήτων, τον οποίο μπορεί να μην  εκθέτει, αλλά 
μέσω συγκεκριμένων παραδειγμάτων κάνει τη διάκριση σαφή για το τι εννοεί σχετικά με τις έννοιες 
της υπερβολής και της έλλειψης. Βλ. σελ. 40-41 της παρούσας εργασίας αλλά και την υποσημείωση 
145 σελ. 42-43. 
250 Ηθικά Ευδήμεια, Β4, 1222a 1-5.   
251 Ηθικά Ευδήμεια, Β5, 1222a 10-13. 
252 Ηθικά Ευδήμεια, Β5, 1222a 17-18: είναι χαρακτηριστική η  φράση ὡς δεῖ. Βεβαίως μας θυμίζει τα 
όσα έχει πει στα Ηθικά Νικομάχεια (:πρβλ. Β6, 1106b 20-23).  
253 Ηθικά Ευδήμεια, Β6, 1222b29: ἡ γὰρ πρᾶξις κίνησις.  
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ενεργείων του,254 αφού από αυτόν εξαρτάται το αν θα ενεργήσει ή όχι. Επιπλέον από 

τον ίδιο εξαρτάται το για ποια πράγματα θα είναι αιτία. Αυτό σημαίνει ότι ο 

άνθρωπος κρίνεται ως ενάρετο υποκείμενο όχι όμως όταν βρίσκεται σε κατάσταση 

παθητικότητας. Δεν επαινείται, άλλωστε, ούτε όμως ψέγεται κάποιος που κατέχει μια 

ιδιότητα, είτε καλή είτε κακή, από τύχη ή λόγω κάποιας φυσικής προδιάθεσης,255 

παρά αποδίδονται σωστά χαρακτηριστικά σε εκείνον που ενεργεί, γιατί αυτός μπορεί 

να αλλάζει και να διαμορφώνει τον ενάρετο του χαρακτήρα. Από τα παραπάνω ο 

Αριστοτέλης στην ουσία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η αρετή ή ακόμα και η 

κακία είναι αποτέλεσμα ελεύθερης επιλογής του εκάστοτε υποκειμένου και υπ’ αυτήν 

την έννοια τόσο η μια όσο και η άλλη επιλέγονται από το άτομο που ενεργεί και είναι 

εκούσιες. Άρα συνειδητά ο άνθρωπος επιλέγει την αρετή ή την κακία και έτσι 

μπορούμε να προβούμε σε σωστές κρίσεις για τις ενέργειές του. Ο κάθε άνθρωπος 

είναι υπεύθυνος για τις ενέργειές του και από αυτές κρίνεται. Επομένως εκείνος που 

κάνει κάτι το κάνει κατόπιν σκέψεως και με πρόθεση.256 Άλλωστε δεν πρέπει να 

ξεχνάμε ότι ο Αριστοτέλης έχει δώσει ιδιαίτερη σημασία στην ειδοποιό διαφορά του 

ανθρώπου σε σχέση με τα υπόλοιπα έμβια όντα, που δεν είναι άλλη από τη λογική 

ικανότητα, το ότι μπορεί να σκέφτεται και κατόπιν να προβαίνει σε ενέργειες, και να 

μην ελέγχεται ή καθοδηγείται από τα πάθη και τα συναισθήματά του, το άλογο μέρος 

της ψυχής, όπως και στα Ηθικά Νικομάχεια257 και στα Ηθικά Ευδήμεια258 έχει 

ονομάσει. Αφού λοιπόν έχει την έλλογη ικανότητα είναι σαφές πως ό,τι εκτελεί το 

εκτελεί συνειδητά και κατόπιν σκέψεως. Επομένως, υπάρχει στις ενέργειες του 

πρόθεση και αυτή η πρόθεση οδηγεί σε μια συγκεκριμένη ενέργεια. Αφού η ενέργεια 

ολοκληρωθεί, ο άνθρωπος κρίνεται από το αποτέλεσμα, δηλαδή από το αν το 

περιεχόμενο της ενέργειάς του ήταν καλό ή κακό. Έτσι, αν κάνει κάτι καλό 

χαρακτηρίζεται ως ενάρετο υποκείμενο με χαρακτηρισμούς όπως «ανδρείος», 

«όσιος», «πράος»259 κλπ.  

Ακριβώς παρακάτω260 ο Αριστοτέλης εξετάζει το τι είναι εκούσιο και τι 

ακούσιο για να καταλήξει στο ότι εκούσιο δεν είναι παρορμητική δράση, είτε 

προκαλείται από όρεξη είτε από θυμό είτε από επιθυμία, γιατί σε όλα αυτά το άτομο 

                                                 
254 Ηθικά Ευδήμεια, Β6, 1223a 8: αἴτιος τούτων αὐτὸς ἐστίν.  
255 Ηθικά Ευδήμεια Β6, 1223a10-12. 
256 Ηθικά Ευδήμεια Β6, 1223a14-21. 
257 Ηθικά Νικομάχεια, Α13, 1102a 29-30 
258 Ηθικά Ευδήμεια Β1, 1219b29-31 
259 Βλ. και το διάγραμμα των Ηθικών Ευδημείων, Β3, 1220b39-1221a 12. 
260 Βλ. συγκεκριμένα τα Κεφάλαια 7 και 8 του Δευτέρου Βιβλίου των Ηθικών Ευδημείων.  



 81

υποκύπτει τόσο εκούσια όσο και ακούσια.261 Το εκούσιο δεν είναι πάντα σκόπιμο 

αλλά εξαρτάται από τη σκέψη. Η παρόρμηση έρχεται από τα εξωτερικά ερεθίσματα 

και ο έλεγχός της προκύπτει από τη λογική που είναι μία εσωτερική, επομένως 

εκούσια, διαδικασία. Δε θα προχωρήσουμε στην ανάλυση του εκούσιου και του 

ακούσιου γιατί κάτι τέτοιο θέτει την εργασία εκτός στόχου, θα περιοριστούμε όμως 

στην παρατήρηση ότι το εκούσιο χρειάζεται το στοιχείο της λογικής για να μπορεί να 

είναι και σωστό, να του αποδίδονται δηλαδή σωστά/ ενάρετα χαρακτηριστικά.  

Το Ενδέκατο Κεφάλαιο το οποίο ολοκληρώνει το Δεύτερο Βιβλίο των Ηθικών 

Ευδημείων, μελετά την προαίρεση και τη σχέση που αυτή έχει με τις λειτουργίες του 

ανθρώπου. Είναι δεδομένο ότι ο άνθρωπος κρίνεται από τις ενέργειες του, όπως 

επανειλημμένα έχει τονίσει ο Αριστοτέλης τόσο στα Ηθικά Νικομάχεια όσο και στα 

Ηθικά Ευδήμεια, είναι όμως φανερό ότι εκείνο που κάνει τις ενέργειες να είναι 

αξιέπαινες ή όχι είναι η προαίρεση, η διάθεση, η πρόθεση, που έχει εκείνος που 

ενεργεί. Μπορεί να κρίνεται κάποιος για τις ενέργειές του, δηλαδή για το αποτέλεσμα 

που παράγει και είναι εύκολο να δούμε, όμως εκείνο που οδηγεί τη σκέψη στη 

συγκεκριμένη ενέργεια είναι εκείνο που στην ουσία κάνει την ενέργεια του ανθρώπου 

να χαρακτηρίζεται ή όχι από ορθότητα. Μπορεί η πράξη να είναι ενέργεια και 

μεταβολή,262 όπως έχει υποστηρίξει ο Αριστοτέλης και να είναι προτιμότερη από την 

αδράνεια και την απραξία γενικά,263 η λειτουργία όμως, αυτή καθ’ αυτή, είναι 

αποτέλεσμα. Πίσω από αυτήν υπάρχει η προαίρεση του ατόμου, που το οδήγησε στη 

συγκεκριμένη ενέργεια. Επομένως όταν κρίνεται ένα υποκείμενο κρίνεται μάλλον η 

προαίρεση που έχει και όχι τόσο το αποτέλεσμα. Αν η προαίρεση είναι καλή τότε θα 

προκύψει καλό αποτέλεσμα. Σε διαφορετική περίπτωση θα προκύψει αποτέλεσμα 

που δεν είναι καλό και δε μπορεί να χαρακτηριστεί ενάρετο το δρων υποκείμενο. Η 

προαίρεση άλλωστε είναι στενά συνυφασμένη με τον πρακτικό λόγο, αφού η σκέψη 

είναι εκείνη που κατευθύνει τις ενέργειες. Έτσι, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει 

οποιαδήποτε σωστή κρίση σε ενέργειες ακούσιες ή ενέργειες που δεν προκύπτουν 

από προαίρεση. Καθώς ο λογική ικανότητα είναι εκείνη που διαφοροποιεί τον 

άνθρωπο από τα υπόλοιπα έμβια όντα, είναι σαφές ότι μόνο σ’ αυτόν προσιδιάζουν 

                                                 
261 Ηθικά Ευδήμεια, Β7, 1223a22-1223b36. 
262 Ηθικά Ευδήμεια Β 6, 1222b 29.  
263 Έχουμε υπογραμμίσει πολλές φορές και την παρούσα εργασία ότι ο Αριστοτέλης δε θεωρεί ότι 
υπάρχει σωστή/ ενάρετη ταυτότητα και κρίση για κάποιον που βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας ή 
ύπνου.  
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ενέργειες που χαρακτηρίζονται ενάρετες, γιατί μόνο αυτός μπορεί να υποβάλλεται 

στη διαδικασία της σκέψης και επιλογής με συνειδητό τρόπο.  

Κατά τον Αριστοτέλη ο σκοπός αποτελεί τη θεμελιακή πρόταση, την αρχή με 

βάση την οποία γίνονται όλες οι ενέργειες του ανθρώπου. Ο σκοπός, υποστηρίζει ο 

Αριστοτέλης, αφού είναι η καθοριστική αρχή δεν είναι αποτέλεσμα συλλογισμού 

ούτε λογικής.264 Είναι στην κορυφή, σαν να λέγαμε, της πυραμίδας, και αυτήν την 

κορυφή επιδιώκοντας προβαίνουμε στις απαραίτητες ενέργειες. Ο σκοπός λοιπόν που 

έχουμε θέσει αποτελεί την αφετηρία για τις ενέργειές μας και η αρχή της δράσης (: το 

ότι ξεκινάμε να ενεργούμε προσανατολισμένοι σε αυτή την αρχή, το συγκεκριμένο 

αυτό σκοπό) είναι η κατάληξη της νόησης.265 Ο σκοπός είναι εκείνος για τον οποίο 

κάνουμε κάτι, αφού πάντα κάνουμε κάτι για κάποιο συγκεκριμένο λόγο, διατείνεται ο 

Αριστοτέλης. Η αρετή από την πλευρά της είναι εκείνη η αιτία που βοηθά στο να 

γίνει η σωστή επιλογή και να φτάσουμε στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα που 

πραγματώνει το σκοπό που έχουμε θέσει. Όπως όμως υποστήριξε και παραπάνω ο 

Αριστοτέλης, η αρετή έχει κάποια προαίρεση, κάποια πρόθεση με βάση την οποία 

πραγματοποιούνται οι ενέργειες. Αυτή η προαίρεση κάνει να επιλέγουμε τα μέσα για 

την επίτευξη του σκοπού και ανάλογα με το αν αυτά τα μέσα είναι ή όχι καλά, 

επιτυγχάνουμε ή όχι το σκοπό μας και χαρακτηριζόμαστε ως ενάρετα υποκείμενα. Η 

προαίρεση παίζει καθοριστικό ρόλο στις επιλογές μας, αφού εκείνη ορίζει το αν είναι 

ή όχι ορθά τα μέσα που επιλέγουμε. Η προαίρεση δεν είναι ορατή, με την έννοια ότι 

δεν μπορούμε να τη δούμε πρακτικά, αφού δεν έχει κάποια συγκεκριμένη, ορατή 

ταυτότητα, ένα αποτέλεσμα χειροπιαστό,266 αλλά στην ουσία αυτή είναι που 

                                                 
264 Ηθικά Ευδήμεια, Β11, 1227b28-30: τὸ τέλος ἀρχὴ καὶ ὑπόθεσις. Και προηγουμένως ο 
Αριστοτέλης έχει κάνει την ίδια διευκρίνηση, Β11, 1227a6-9: περὶ μὲν τοῦ τέλους οὐδεὶς 
βουλεύεται, ἀλλὰ τοῦτ’ ἐστι ἀρχὴ καὶ ὑπόθεσις. O Cooper (Reason and Human good in 
Aristotle, σελ. 74-76 1986) χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη επισήμανση του Αριστοτέλη ως αποδεικτικό 
στοιχείο για το ότι στα Ηθικά Ευδήμεια δεν υπάρχει καμία θεωρία υποκείμενη στη θεϊκή εξουσία (: 
έτσι μεταφράζουμε τη φράση theonomic theory), όπως ισχυρίζεται ο Jeager, του οποίου τη θεωρία 
επιχειρεί να ανασκευάσει. Το χωρίο στο οποίο ενδεχομένως να υπάρχει μια τέτοια θεωρία κατά τον 
Jeager είναι το Θ3, 1249a 23-1249b26, όπου γίνεται λόγος για τον θεό. Ωστόσο, είναι νομίζουμε 
φανερό, και συμφωνούμε με την άποψη του Cooper, ότι ο Αριστοτέλης υπογραμμίζει την αξία του 
ορθού λόγου, ο οποίος καθίσταται γνώμονας για τις ανθρώπινες πράξεις. Ο άνθρωπος μέσω των 
πράξεών του επιλέγει να κάνει κάθε φορά το καλύτερο, κατευθυνόμενος από τη λογική του. Το 
στοιχείο που κατευθύνει τις πράξεις μας δεν είναι ο θεός αλλά η φρόνηση. Η αναφορά του θεού από 
πλευράς Αριστοτέλη στην τελευταία σελίδα των Ηθικών Ευδημείων, γίνεται περισσότερο για να 
καταδείξει ότι η καλύτερη ανθρώπινη πράξη θα ήταν η ενατένιση του θείου, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι 
εισάγει κάποια καθεαυτό θεωρία για το θείο.  
265 Ηθικά Ευδήμεια, 1227b 32-34. 
266 Ηθικά Ευδήμεια, Β11, 1228a16-17: προαιρεῖται δ’ οὐδείς. ἔτι διὰ τὸ μὴ ῥᾴδιον εἶναι ἰδεῖν τὴν 
προαίρεσιν ὁποία τις, διὰ ταῦτα ἐκ τῶν ἔργων ἀναγκαζόμεθα κρίνειν ποῖός τις.  
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χαρακτηρίζεται με σωστές κρίσεις. Η λειτουργία του ανθρώπου είναι απλά το 

αποτέλεσμα που προκύπτει από μια καλή ή κακή προαίρεση. Υπ’ αυτήν την έννοια η 

προαίρεση αξίζει περισσότερο να επαινείται ως κάτι αξιόλογο, αν και εφόσον οδηγεί 

το ενάρετα δρων υποκείμενο σε ενέργειες ενάρετες, παρά το γεγονός ότι εκείνο που 

αξίζει είναι η ενέργεια, ενώ η προαίρεση είναι κατ’ ουσία κατάσταση.267 

Από τα παραπάνω καθίσταται νομίζουμε σαφές ότι ο Αριστοτέλης, μέσω της 

συζήτησης για το ακούσιο και εκούσιο αλλά και την ανάλυση της προαίρεσης που 

οδηγεί σε ενέργειες, θέλει στην ουσία να συνδέσει την ευδαιμονία με τις ενέργειες 

που γίνονται συνειδητά και να υπογραμμίσει πως αυτή βρίσκεται στην ενέργεια και 

όχι στην αδράνεια. Πράξεις που γίνονται έχοντας μέσα τους λογική και αλλά και 

προαίρεση που καθορίζεται από το λόγο, οδηγούν στην ευδαιμονία που είναι το 

ύψιστο αγαθό268 για τον άνθρωπο και τις ενέργειές του.  

Καθώς ολοκληρώσαμε την παρουσίαση των βασικών Βιβλίων τόσο των 

Ηθικών Νικομαχείων όσο και των Ηθικών Ευδημείων  είναι στιγμή να περάσουμε 

στο Δεύτερο Κεφάλαιο της εργασίας μας και να αναλύσουμε τις σύγχρονες απόψεις 

που έχουν εκφραστεί γύρω από το θέμα της ευδαιμονίας και το αν αυτή είναι 

περιεκτικού ή κυριαρχικού χαρακτήρα. Ο λόγος για τον οποίο έγινε εκτενής αναφορά 

στα βασικότερα κεφάλαια των δύο ηθικών έργων του Αριστοτέλη ήταν για να 

παρακολουθήσουμε την πορεία της σκέψης του και να προσπαθήσουμε να τη δούμε 

σε όλες τις εκφάνσεις της και με όλα τα απαραίτητα συστατικά της και όχι 

τμηματικά, πράγμα που θα καθιστούσε την εργασία μας δυσνόητη αλλά και το σκοπό 

που θέλουμε να επιτύχουμε ημιτελή. Άλλωστε η ευδαιμονία είναι συνδεδεμένη τόσο 

με τη λειτουργία του ανθρώπου όσο και με την αρετή, οπότε ήταν αναπόφευκτο να 

ασχοληθούμε με την πραγμάτευση των συγκεκριμένων εννοιών και νοημάτων στα 

δυο έργα. Τώρα θα παρακολουθήσουμε τις απόψεις που διαμόρφωσαν σύγχρονοι 

φιλόσοφοι σχετικά με το ζήτημα της ευδαιμονίας και τις δύο διαφορετικές εκδοχές 

που έχουν εκφραστεί, προσπαθώντας να δούμε πού μπορεί να υπάρχουν ασάφειες ή 

ακόμα και παρερμηνείες των λεγομένων του Αριστοτέλη σχετικά με το τι είναι 

ευδαιμονία.  

 
                                                 
267 Ηθικά Ευδήμεια, Β11, 1228a 17-20: αἱρετώτερον μὲν οὖν ἡ ἐνέργεια, ἐπαινετώτερον δ’ ἡ 
προαίρεσις. 
268 Το ότι η ευδαιμονία είναι το ύψιστο αγαθό και επιλέγεται ως το καλύτερο από τον άνθρωπο έχει 
ειπωθεί ήδη στην αρχή των Ηθικών Ευδημείων, Α1, 1214a7-8. 
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Δεύτερο κεφάλαιο 
 

Είδαμε τόσο στα Ηθικά Νικομάχεια όσο και στα Ηθικά Ευδήμεια ότι ο 

Αριστοτέλης έθεσε ως σκοπό του ανθρώπου την ευδαιμονία, η οποία καθίσταται το 

ύψιστο αγαθό. Ο τελικός αυτός σκοπός βρίσκεται στο τέλος μιας μακράς πορείας του 

ανθρώπου, ο οποίος προσπαθεί να τον κατακτήσει μέσω των ενεργειών του, που 

πρέπει να είναι τόσο εκούσιες, όσο και προσανατολισμένες σύμφωνα με την αρετή. 

Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να τιθασεύεται, όποτε υπάρχει τέτοια ανάγκη, το άλογο 

μέρος της ψυχής, και να επικρατούν στο άτομο οι έλλογες δυνάμεις του. Αυτό 

καθιστά το υποκείμενο ενάρετο και μ’ αυτόν τον τρόπο φτάνει στην κατάκτηση της 

ευδαιμονίας, με την εφαρμογή, δηλαδή, της ηθικής αρετής στην πράξη.  

Το ζήτημα που θα μελετήσουμε τώρα είναι το κατά πόσο αυτή η ευδαιμονία, 

ο τελικός σκοπός των ενεργειών του ανθρώπου, είναι περιεκτικού ή κυριαρχικού 

χαρακτήρα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι πρέπει να δούμε αν ο Αριστοτέλης πιστεύει 

ότι η ευδαιμονία είναι ένα σύνολο παραγόντων, καθένας από τους οποίους βοηθά 

στην κατάκτησή της με το δικό του τρόπο, επομένως αν λειτουργούν οι ενέργειες μας 

αθροιστικά, ή αν τίθεται στο τέλος της πορείας της ζωής τους ανθρώπου (χρονικά 

μιλώντας) και κατακτάται μόνο με μια συγκεκριμένη ενέργεια την οποία, αφού 

έχουμε περάσει από όλα τα προηγούμενα στάδια, είμαστε σε θέση να εφαρμόσουμε.  

Εκείνο που έχει υποστηριχθεί από πολλούς μελετητές είναι ότι, καθώς η 

ευδαιμονία εξετάζεται στο Πρώτο και στο Δέκατο Βιβλίο των Ηθικών Νικομαχείων, 

φαίνεται να επικρατεί μια σύγχυση και τελικά ο Αριστοτέλης να καταλήγει να μη λέει 

τα ίδια πράγματα. Αυτό σημαίνει με δυο λόγια ότι, όπως υποστηρίζεται, άλλο είναι το 

περιεχόμενο της έννοια της ευδαιμονίας στο Πρώτο Βιβλίο και άλλο στο Δέκατο, το 

οποίο και ολοκληρώνει τα Ηθικά Νικομάχεια. Εκείνο που θα προσπαθήσουμε να 

καταδείξουμε είναι  πως η σύγχυση είναι καθαρά επιφανειακή και πως ο Αριστοτέλης 

έχει μια ενιαία269 θεωρία για την ευδαιμονία, όντας συνεπής σε όσα υποστηρίζει από 

την αρχή μέχρι το τέλος των Ηθικών Νικομαχείων. Επιπλέον, σε αυτήν την 

προσπάθεια θα μας βοηθήσουν και τα όσα παραθέσαμε σχετικά με τα Ηθικά 

Ευδήμεια παραπάνω στην παρούσα εργασία. Θεωρείται σε γενικές γραμμές πως η 
                                                 
269 Τέτοια άποψη εκφράζει ο Cooper στο έργο του Reason and Human Good in Aristotle, κεφ. ΙΙ, 
Moral Virtue and Human Flourishing, σελ. 90, 1986.  
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ευδαιμονία στο Δέκατο Βιβλίο των Ηθικών Νικομαχείων είναι κυριαρχικού 

χαρακτήρα, ενώ στα Ηθικά Ευδήμεια και στο Πρώτο Βιβλίο των Ηθικών 

Νικομαχείων είναι περιεκτικού. Παραθέτουμε καταρχήν τα χωρία και από τα δύο 

ηθικά έργα του Αριστοτέλη στα οποία γίνεται λόγος για την ευδαιμονία, έτσι όπως 

αυτή ορίζεται, και θα τα αναλύσουμε στη συνέχεια. Ασυνέπεια θεωρείται ότι 

παρατηρείται ανάμεσα στην Α)-Β) και στη Γ) περίπτωση. Οι περιπτώσεις Δ) και Ε) 

είναι ο ορισμός της ευδαιμονίας στα Ηθικά Ευδήμεια που θεωρείται ότι ταυτίζεται με 

εκείνον στα Ηθικά Νικομάχεια της Α) περίπτωσης και όχι της Β).  

 
Α) Ηθικά Νικομάχεια Α7, 1098a16-18 

Τὸ ἀνθρώπινον ἀγαθὸν ψυχῆς ἐνέργεια γίνεται κατ’ ἀρετήν, εἰ δὲ πλείους 

αἱ ἀρεταί, κατὰ τὴν ἀρίστην καὶ τελειοτάτην. ἔτι δ’ ἐν βίῳ τελείῳ. 

(κυριαρχικό) 

 

Β) Ηθικά Νικομάχεια, Α4, 1095a 16-19 

Καὶ τί τὸ πάντων ἀκρότατον τῶν πρακτῶν ἀγαθῶν. ὀνόματι μὲν οὖν 

σχεδὸν ὑπὸ τῶν πλείστων ὁμολογεῖται· τὴν γὰρ εὐδαιμονίαν καὶ οἱ πολλοὶ 

καὶ οἱ χαρίεντες λέγουσιν.  (κυριαρχικό) 

 

Γ) Ηθικά Νικομάχεια Κ7, 1177a12-14 

Εἰ δ’ ἐστὶν ἡ εὐδαιμονία κατ’ ἀρετὴν ἐνέργεια, εὔλογον κατὰ τὴν 

κρατίστην· αὕτη δ’ ἂν εἴη τοῦ ἀρίστου. 

 

Δ) Ηθικά Ευδήμεια, Α7, 1217a22-24 

᾽Ανθρώπινον δὲ λέγομεν, ὅτι τάχ’ ἂν εἴη καὶ βελτίονός τινος ἄλλου τῶν 

ὄντων εὐδαιμονία, οἷον θεοῦ. 

 

Ε) Ηθικά Ευδήμεια, Β1, 1219a 35-39 

᾽Επεὶ δὲ ἦν ἡ εὐδαιμονία τέλεόν τι, καὶ ἔστι ζωὴ καὶ τελέα καὶ ἀτελής, καὶ 

ἀρετὴ ὡσαύτως (ἣ μὲν γὰρ ὅλη, ἣ δὲ μόριον), ἡ δὲ τῶν ἀτελῶν ἐνέργεια 

ἀτελής, εἴη ἂν ἡ εὐδαιμονία ζωῆς τελείας ἐνέργεια κατ’ ἀρετὴν τελείαν. 

(περιεκτικό) 
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Υποστηρίζεται270 ότι η ευδαιμονία στο Πρώτο Βιβλίο των Ηθικών 

Νικομαχείων είναι διαφορετικού χαρακτήρα από εκείνη που παρουσιάζεται στο 

Δέκατο και τελευταίο Βιβλίο του ίδιου έργου. Οι μελετητές που υποστηρίζουν κάτι 

τέτοιο, θεωρούν πως ο Αριστοτέλης στο Δέκατο Βιβλίο τελικά καταλήγει να 

υποστηρίξει πως ευδαιμονία είναι η θεωρητική ενατένιση, η σοφία και όχι κάτι που 

μπορεί να είναι πρακτικού χαρακτήρα.271 Έτσι, μπορεί το άτομο να προβαίνει σε 

κάποιες ενέργειες κατά τη διάρκεια της ζωής του, για να μπορεί να χαρακτηρίζεται 

ως ενάρετο ή όχι, είναι όμως όλες αυτές δευτερευούσης σημασίας, καθώς εκείνο που 

έχει σημασία να κατακτήσουμε είναι η σοφία, που έχει καθαρά θεωρητικό 

χαρακτήρα. Επομένως, οι ενέργειες της ηθικής αρετής είναι μόνο συμπληρωματικές 

της ευδαιμονίας και ουσιαστικά εκείνος που καθίσταται ευδαίμων δεν είναι ο 

φρόνιμος αλλά ο σοφός.  Ο πρώτος έχει πρακτικό προσανατολισμό, ενώ ο δεύτερος 

έχει στραμμένη την προσοχή του στην ενατένιση του θεωρητικού. Επομένως, 

σύμφωνα με τη συγκεκριμένη άποψη, φαίνεται να υποστηρίζεται ότι ο Αριστοτέλης 

στο Δέκατο Βιβλίο των Ηθικών Νικομαχείων ξεκάθαρα διαχωρίζει την ηθική αρετή 

που προσιδιάζει σε πρακτικής φύσης ζητήματα από τη θεωρητική ενασχόληση, που 

είναι η σοφία. Θεωρείται μάλιστα ότι οι όποιες ενέργειες ηθικής αρετής γίνονται, 

έχουν στην ουσία έναν στόχο που είναι η σοφία και αυτή είναι αυτόνομη από την 

ηθική, καθώς τίθεται στο τέλος μιας μακράς διαδικασίας και αποτελεί κυριαρχικό και 

όχι περιεκτικό αγαθό.  

Για την ανασκευή της παραπάνω άποψης και τον ισχυρισμό ότι ο 

Αριστοτέλης δεν κάνει κανενός είδους σύγχυση αλλά παραμένει συνεπής στα 

λεγόμενά του από την αρχή μέχρι το τέλος των Ηθικών Νικομαχείων, έχουν 

παρατεθεί αρκετά επιχειρήματα.272 Εμείς θα επιχειρήσουμε να παρακολουθήσουμε 

                                                 
270 Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένους μελετητές που υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη άποψη: Hardie, 
Gauthier, During. Ο Hardie, από τον οποίο ξεκίνησε η φιλοσοφική «διαμάχη» σχετικά με τον 
κυριαρχικό ή περιεκτικό χαρακτήρα, αφού ήταν εκείνος που εισηγήθηκε τους όρους dominant και 
inclusive, τους οποίους αργότερα άλλαξε σε paramount και comprehensive, υποστηρίζει πως μπορούμε 
να δώσουμε κυριαρχικό χαρακτήρα σε ένα από τα τέλη που έχουμε θέσει ως αυτοσκοπό και να 
λειτουργούμε με βάση οτο λόγο. Υπάρχουν όλα τα υπόλοιπα αγαθα, τα οποία επιδιώκουμε κάτα τη 
διάρκεια ολόκληρης της ζωής μας, αλλά και ένα, το οποίο είναι κυρίαρχο και είναι η θεωρητική 
ενατένιση, η σοφία, η οποία έιναι πάνω απ’ όλα τα άλλα και γι’ αυτό είναι η κυριαρχικη ευδαιμονία. 
271 Ο Clark για παράδειγμα υποστηρίζει ότι αν το υποκείμενο «ξεχάσει» έστω και μια δραστηριότητα, 
ακόμη και μικρού βεληνεκούς και δευτερεύουσας σημασίας- σε σχέση με κάποιες άλλες- είναι δυνατό 
να μην είναι ευτυχισμένος, άρα ο περιεκτικός χαρακτήρας δεν ισχύει απόλυτα. 
272 Για παράδειγμα ο Kenny υποστηρίζει πως η ευδαιμονία περιλαμβάνει όλες τις ηθικές και 
διανοητικές δραστηριοτητες. Ο Nagel επισημαίνει πως η ευδαιμονία περιλαμβάνει όλες τις ανθρώπινες 
δραστηριότητες. Αντίστοιχη άποψη και στον Ackrill, ο οποίος υποστηρίζει πως ο,τιδήποτε έναι 
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πρώτα τη θέση που διατυπώνει ο Cooper, η οποία τίθεται στην πλευρά των 

υποστηρικτών της περιεκτικής άποψης και στη συνέχεια θα δούμε και άλλους 

μελετητές προκειμένου να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας.  

Τα Ηθικά Νικομάχεια φαίνεται να αφήνουν την εντύπωση της κυριαρχικής 

ευδαιμονίας και όχι της περιεκτικής, καθώς ο άνθρωπος θεωρείται ότι είναι καλό, 

σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει ο Αριστοτέλης, να αναπτύσσει και να βελτιώνει όσο 

μπορεί τις πνευματικές του δραστηριότητες, να είναι δηλαδή περισσότερο 

προσανατολισμένος στη θεωρία, στην ενατένιση του αγαθού. Στο Έβδομο Κεφάλαιο 

του Πρώτου Βιβλίου των Ηθικών Νικομαχείων ο Αριστοτέλης συνοψίζει την άποψή 

του σχετικά με την ευδαιμονία, λέγοντας ότι αυτή συνίσταται στην ενέργεια της ψυχής 

που είναι σύμφωνη με την αρετή και αν υπάρχουν περισσότερες αρετές σύμφωνα με την 

καλύτερη και πιο τέλεια από αυτές.273 Στο τελευταίο Κεφάλαιο του Πρώτου Βιβλίου 

(το Δέκατο Τρίτο) ο Αριστοτέλης επισημαίνει ότι υπάρχουν δύο ειδών αρετές, οι 

διανοητικές και οι ηθικές.274 Επιπλέον, στο Δέκατο Βιβλίο επισημαίνεται ότι ο νους 

είναι το καλύτερο στοιχείο του ανθρώπου, το οποίο φυσικά είναι θεωρητικού και όχι 

πρακτικού χαρακτήρα, επομένως αν η ευδαιμονία είναι ενέργεια κατά τους κανόνες 

της αρετής, η αρετή είναι ανώτερη από όλες τις άλλες και μάλιστα είναι αρετή 

εκείνου που είναι το καλύτερο μέσα μας. Επιπρόσθετα, αφού ο νους είναι το 

καλύτερο στοιχείο του ανθρώπου, και η ειδοποιός διαφορά του από τα υπόλοιπα 

έμβια όντα, έπεται ότι η ευδαιμονία είναι μια καθαρά θεωρητική διαδικασία. 

Επομένως εκείνος που είναι ευδαίμων είναι αυτός που έχει τη θεωρητική σοφία. 

Φαίνεται λοιπόν, καταλήγει ο Cooper,275 ότι το Πρώτο Βιβλίο των Ηθικών 

Νικομαχείων προετοιμάζει το δρόμο για το Δέκατο Βιβλίο, όπου η ευδαιμονία είναι η 

ενέργεια εκείνη που είναι η καλύτερη και τελειότατη και οδηγεί στην ουσία στην 

θεωρητική σοφία. Αξίζει να σημειώσουμε βέβαια ότι στο τελευταίο Βιβλίο των 

Ηθικών Νικομαχείων ο Αριστοτέλης δίνει ιδιαίτερη σημασία στη σοφία και στη 

φιλοσοφική θεώρηση και αυτό οδηγεί ίσως στο συμπέρασμα ότι η ευδαιμονία τελικά 

είναι το ακρότατο αγαθό και ευδαίμων ο φιλοσοφικώς ζην.  

                                                                                                                                            
επιθυμητό, μπορεί να αποτελέσει εδαιμονία. Βεβαίως υπάρχουν και αοι απαραίτητες ασφαλιστικές 
δικλείδες για να διασφαλιστεί ότι εκείνα που είναι αντικείμενο επιθυμίας δεν είναι κακά. Τέλος ο 
Natali θεωρεί πως δεν υπάρχει ουσιαστική διαφοροποίηση ανάμεσα στα Ηθικά Νικομάχεαι και Ηθικά 
Ευδήμεια, και μάλιστα επισημαίνει ορισμένα χωρία για να το αποδείξει.  
273 Ηθικά Νικομάχεια Α7, 1098a16-18: τὸ ἀνθρώπινον ἀγαθὸν ψυχῆς ἐνέργεια γίνεται κατ’ 
ἀρετήν, εἰ δὲ πλείους αἱ ἀρεταί, κατὰ τὴν ἀρίστην καὶ τελειοτάτην. ἔτι δ’ ἐν βίῳ τελείῳ. 
274 Ηθικά Νικομάχεια Α13, 1103a6.  
275 Βλ. Cooper, Reason and Human Good in Aristotle, σελ. 101.  
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Με βάση τα παραπάνω μπορούμε ίσως να φτάσουμε στο συμπέρασμα ότι  

ευδαιμονία είναι το να προσπαθεί κάποιος να εφαρμόζει τη θεωρητική σοφία ή 

αλλιώς να οδηγεί τις ενέργειές του σύμφωνα με αυτήν, όντας συνειδητοποιημένος ότι 

οι επιλογές και οι ενέργειές του διέπονται από σοφία, η οποία είναι η ανώτερη 

πνευματική ικανότητα του ανθρώπου. Έτσι εκείνος που χαρακτηρίζεται φρόνιμος 

είναι αυτός που μπορεί να σκέφτεται σωστά276 και να οργανώνει με τέτοιο τρόπο τη 

ζωή του, ώστε να επιλέγει εκείνες τις ενέργειες που θα τον καταστήσουν ευδαίμονα.  

Σε ποιο τελικό277 σκοπό όμως καταλήγει ο Αριστοτέλης; Το ερώτημα που 

θέτει ο Cooper είναι αν και κατά πόσο το υπέρτατο αγαθό που προτείνεται είναι 

ανεξάρτητο ως το τέλος των ενεργειών, στο οποίο όλες οι ενέργειες οδηγούν. Ο 

συλλογισμός του είναι ο εξής: ας υποτεθεί ότι ο Αριστοτέλης έχει στο μυαλό του ένα 

ανεξάρτητο, τελικό τέλος, στο οποίο όλες οι ενέργειες του ανθρώπου τείνουν και το 

οποίο, είναι, έστω και λίγο, μέρος της ηθικά ενάρετης πράξης. Φαίνεται πως ο 

Αριστοτέλης θα περιγράφει τον φρόνιμο άνθρωπο, εκείνον που είναι 

προσανατολισμένος με βάση την πρακτική σοφία, ως τον άνθρωπο που ψάχνει να 

βρει το συγκεκριμένο τέλος και όλες οι ενέργειές του εκεί θα τον οδηγούν 

προκειμένου να θεωρήσει το τέλος αυτό ως το τελικό, εκείνο που θα τεθεί ως αρχή 

της ηθικής αρετής. Αλλά η όλη αυτή διαδικασία, ισχυρίζεται ο Cooper, μέσω της 

οποίας ο φρόνιμος άνθρωπος θα επιδιώξει να φτάσει στο τέλος, στον τελικό σκοπό 

των ενεργειών του, δε φαίνεται να είναι μια διαδικασία που οδηγεί σε έναν 

ανεξάρτητο σκοπό από την ηθική αρετή. Αυτό θα συμβεί γιατί ο φρόνιμος άνθρωπος 

στην προσπάθειά του να επιτύχει το τέλος θα προσπαθήσει να βρει τρόπους 

προκείμενου να έρθει όσο γίνεται πιο κοντά σε αυτό. Οι τρόποι αυτοί θα είναι αρχές, 

οι οποίες θα τεθούν στη βάση των ενεργειών του ανθρώπου με βάση τις οποίες και 

σύμφωνα με αυτές θα φτάσει στο τέλος. Έτσι φαίνεται πως εκείνο που έχει τεθεί ως 

τέλος θα είναι ο απαραίτητος όρος, η καθοριστική αρχή της ηθικής αρετής με βάση 

την οποία θα προσανατολίζονται οι ενέργειες και θα αποκτούν συγκεκριμένο 

ενάρετο/ σωστό περιεχόμενο. Έτσι το τέλος αυτό δε θα είναι τελικό,278 αλλά ούτε και 

ανεξάρτητο, αποδεσμευμένο και έξω από τις ανθρώπινες πράξεις, αλλά θα έχει στενή 

σχέση με αυτές.  

                                                 
276 Ηθικά Νικομάχεια, Ζ5, 1140a 28: ὥστε καὶ ὅλως ἂν εἴη φρόνιμος ὁ βουλευτικός. 
277 Με τη λέξη τελικό μεταφράζουμε τον όρο ultimate που δίνει ο Cooper.  
278 Με την έννοια του έσχατου και εκείνου που τίθεται το τέλος μιας μακράς πορείας. 
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Στην αρχή του Έκτου Βιβλίου των Ηθικών Νικομαχείων φαίνεται πως ο 

Αριστοτέλης προτείνει έναν κανόνα που ορίζει όλες τις μεσότητες και βρίσκεται 

ανάμεσα στην υπερβολή και την έλλειψη σε συμφωνία με τον ορθό λόγο.279 Στο 

τέλος του ίδιου Βιβλίου280 υποστηρίζει πως η φρόνηση ακόμα και αν δεν έχει την 

ικανότητα να ρυθμίζει τις ανθρώπινες ενέργειες, είναι απαραίτητη γιατί είναι αρετή 

ενός μέρους της ψυχής και γιατί οι επιλογές και οι προτιμήσεις μας δε θα ήταν σωστές 

χωρίς τη φρόνηση και χωρίς την αρετή. Η αρετή καθορίζει το τέλος, ενώ η φρόνηση 

μάς κάνει να εκτελούμε σωστά αυτά που οδηγούν στο τέλος. Το τελευταίο αυτό χωρίο 

δε λέει, υποστηρίζει ο Cooper, ότι όλες οι ενέργειες οδηγούν στη σοφία και στην 

ενατένισή της, που προσιδιάζει στη φιλοσοφία, αλλά πως μερικές μόνο από αυτές, 

και είναι λογικό, την έχουν ως σκοπό τους. Κατά τα άλλα οι ενέργειες του ανθρώπου 

έχουν πρακτικό προσανατολισμό. Καθώς η αρετή είναι εκείνη που ορίζει το σκοπό, η 

φρόνηση είναι εκείνη που θα επιλέξει τα σωστά μέσα προκειμένου να πραγματωθεί 

με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.  

Ο συλλογισμός του Cooper, συνεχίζεται προκειμένου να υποστηριχθεί ότι το 

τέλος δεν είναι κυριαρχικού, δυναμικού χαρακτήρα, αλλά περιεκτικού. Παρατίθενται 

δύο σημεία από τα Ηθικά Νικομάχεια τα οποία, κατά τη γνώμη του, είναι ενδεικτικά 

της θέσης που υποστηρίζει. Σε αρκετά σημεία ο Αριστοτέλης υπογραμμίζει ότι ο 

φρόνιμος άνθρωπος είναι εκείνος που πράττει κάτι για το καλόν ή αλλιώς του καλού 

ένεκα και έτσι το καλό τίθεται ως σκοπός των ενεργειών του.281 Στο Έκτο Βιβλίο 

επισημαίνεται ότι ο σκοπός, το τέλος που επιδιώκεται, είναι η ευπραξία.282 Είναι 

επομένως φανερό, ότι το μοντέλο που προτείνεται, από πλευράς Αριστοτέλη, δεν 

είναι ένα μοντέλο με κάποιο τέλος αποδεσμευμένο από τις υπόλοιπες ενέργειες, οι 

οποίες μόλις το επιτύχουν τίθενται εκτός της όλης διαδικασίας. Αντιθέτως, οι 

ενέργειες με το τέλος είναι σε στενή σχέση, ως σύνολο αναπόσπαστο, καθώς το ένα 

προϋποθέτει το άλλο. Άλλωστε, θα συμπληρώσουμε εμείς, προκειμένου να επιτευχθεί 

η ευπραξία, είναι δεδομένο ότι χρειάζεται η αρωγή πολλών ενεργειών που θα είναι 

προσανατολισμένες σε αυτήν την κατεύθυνση, για να γίνεται μια ολοκληρωμένη 

προσπάθεια. Οι ενέργειες δε μπορούν να είναι αποδεσμευμένες από το τέλος που 

                                                 
279 Ηθικά Νικομάχεια, Ζ1, 1138b23-25: ὅρος τῶν μεσοτήτων, ἃς μεταξύ φαμεν εἶναι τῆς 
ὑπερβολῆς καὶ τῆς ἐλλείψεως, οὔσας κατὰ τὸν ὀρθὸν λόγον.  
280 Ηθικά Νικομάχεια, Ζ131145a 6-11.  
281 Ενδεικτικά, Ηθικά Νικομάχεια, Γ7, 1115b12-13, 22-24, Γ12, 1119b 16, καθώς και σε πολλά άλλα 
σημεία. 
282 Ηθικά Νικομάχεια, Ζ5, 1140b6: ἔστι γὰρ αὐτὴ ἡ εὐπραξία τέλος.  
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επιδιώκουν να κατακτήσουν, γιατί το περιεχόμενό τους ορίζεται από το τέλος αυτό.283 

Έτσι, το μοντέλο του Αριστοτέλη είναι μια περιεκτική διαδικασία που στοχεύει στην 

ευπραξία.  

Ο Αριστοτέλης, όπως υπογραμμίσαμε στην παρούσα εργασία, κάνει λόγο στο 

Πρώτο Βιβλίο284 για την ευδαιμονία θέτοντάς την στα πράγματα εκείνα που είναι 

επιθυμητά καθαυτά και όχι για κάποιον άλλο σκοπό πέρα από αυτό που η ίδια είναι. 

Έτσι δεν επιλέγεται ποτέ για χάρη κάποιου άλλου αγαθού. Αυτό, ωστόσο, δε 

σημαίνει ότι αποκλείονται άλλα πράγματα, τα οποία μπορεί να είναι και αυτά 

επιθυμητά καθαυτά. Υπάρχει όμως μια σημαντική διαφορά: αυτά μπορεί να είναι 

επιθυμητά καθαυτά, όπως ο πλούτος, η ηδονή ή η διανοητική δραστηριότητα, σε 

κάθε περίπτωση, όμως, στοχεύουν σε κάτι άλλο εκτός από αυτά τα ίδια. Επομένως, 

τίθενται ως μέσο για την επίτευξη κάποιου άλλου σκοπού και αυτό σημαίνει ότι δεν 

είναι τελικά τέλη, τελικοί σκοποί, αλλά μέσα για την επίτευξη ενός ανώτερου285 

σκοπού.  Το ότι όμως καθίστανται μέσα για την επίτευξη ενός άλλου σκοπού, 

καλύτερου και τελικότερου, δε σημαίνει ότι αυτό τα αποκλείει από το να καθίστανται 

και τα ίδια τέλη, έστω για κάτι δευτερεύουσας σημασίας σε σχέση με την ευδαιμονία. 

Αν η διανοητική δραστηριότητα καθίστατο τελικό τέλος τότε θα έπρεπε να ισχύουν 

τρεις προϋποθέσεις: α) να είναι επιθυμητή καθαυτή, β) να μην είναι επιθυμητή για 

χάρη κάποιου άλλου αγαθού και γ) ο,τιδήποτε άλλο είναι επιθυμητό θα πρέπει να 

είναι επιθυμητό ως μέσο για την επίτευξη της διανοητικής δραστηριότητας. Φαίνεται 

πως και οι τρεις προϋποθέσεις συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους, 

αλληλοσυμπληρώνονται. Αυτό δε σημαίνει, υποστηρίζει ο Cooper, ότι άλλα 

πράγματα δε μπορούν αν είναι τέλη και να είναι επιθυμητά καθαυτά, απλά θα πρέπει 

να είναι ταυτόχρονα και μέσα για την επίτευξη ενός άλλου σκοπού. Έτσι, η ηθικά 

ενάρετη πράξη μπορεί να είναι επιθυμητή καθαυτή αλλά ταυτόχρονα καθίσταται 

μέσο για την πραγματοποίηση της διανοητικής αρετής.286 Ο Αριστοτέλης υποστηρίζει 

ότι δεν είναι δυνατόν να είναι κάποιος φρόνιμος χωρίς να είναι αγαθός.287  

                                                 
283 Για παράδειγμα δε μπορεί να έχει ως στόχο κάποιος την ανδρεία αλλά να μην προβαίνει σε 
αντίστοιχες πράξεις. Για να καταστεί και να χαρακτηριστεί ανδρείος θα χρειαστεί να κάνει πράξεις 
ανδρείας. Μέσω των πράξεων αυτών θα επιτύχει, σταδιακά, την ανδρεία και θα χαρακτηριστεί 
ανδρείος. 
284 Ηθικά Νικομάχεια. Α7, 1097b 2-5.  
285 Ανώτερου εννοούμε με την έννοια της αξίας και όχι με την έννοια της χρονικής σειράς.  
286 Βλ. Cooper, ό.π. σελ. 105-106, παραπομπή 269, σελ. 84. 
287 Ηθικά Νικομάχεια, Ζ12, 1144a 36: ὥστε φανερὸν ὅτι ἀδύνατον φρόνιμον εἶναι μὴ ὄντα 
ἀγαθόν. 
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Ο Cooper παραθέτει επιπλέον ένα χωρίο288 από το Τρίτο Βιβλίο των Ηθικών 

Νικομαχείων προκειμένου να δείξει ότι ο Αριστοτέλης, παρά το γεγονός ότι 

υποστηρίζει πως ο άνθρωπος πρέπει να είναι σταθερά προσανατολισμένος στον ορθό 

λόγο, αυτό δε σημαίνει ότι πρέπει να ζει μια ασκητική ζωή, στερημένη από 

απολαύσεις και κάθε είδους υλικά αγαθά. Αντιθέτως, όπως έχει υποστηρίξει σε πολλά 

σημεία του έργου του, η ευδαιμονία είναι εκείνη που περιλαμβάνει και την 

ευχαρίστηση και γενικά όλα τα συναισθήματα,289 με τέτοιο τρόπο, όμως, που δεν 

παραβιάζει το μέτρο. Το σημαντικό για τον φρόνιμο άνθρωπο είναι πως δεν 

παρασύρεται από τις απολαύσεις αλλά είναι προσανατολισμένος σε ενέργειες που 

είναι σύμφωνες με τον ορθό λόγο. Ακριβώς όμως επειδή είναι άνθρωπος, πράγμα που 

σημαίνει ότι δε μπορεί να ζει αποκομμένος από τα συναισθήματα και τις ηδονές, αυτά 

είναι στοιχεία που εμπεριέχονται μεν στην ευδαιμονία, με την έννοια ότι οι καλές 

ενέργειες που οδηγούν σε αυτήν συνεπάγονται ευχάριστα συναισθήματα, όμως δεν 

τίθενται ως αυτοσκοπός. Καθώς οι ενέργειες είναι εκείνες που δέχονται σωστές 

κρίσεις, συνεπάγεται ότι το ενάρετα δρων υποκείμενο θα καθορίσει με τέτοιο τρόπο 

τη ζωή του, ώστε να μπορέσει να καταστεί ευτυχισμένο. Υπ’ αυτήν την έννοια η ζωή 

του είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα που εμπεριέχει συναισθήματα και ενέργειες 

προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός. Όταν αυτός ο σκοπός, το τέλος, επιτευχθεί, 

τότε, όχι μόνο ο άνθρωπος μπορεί να χαρακτηριστεί ευδαίμων, αλλά αποδεικνύεται 

ότι αυτή η ευδαιμονία που επετεύχθη ήταν περιεκτικού χαρακτήρα και αυτό γιατί 

αυτή δε μπορεί να είναι αποδεσμευμένη από τις ενέργειες που οδήγησαν στην 

κατάκτησή της. Αν το άτομο δεν ενεργούσε με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο (δεν 

προέβαινε δηλαδή σε συγκεκριμένες ενέργειες, αυτό που ο Αριστοτέλης ονομάζει 

ἔργον τοῦ ἀνθρώπου, δηλαδή η λειτουργία του, και για το οποίο έχουμε κάνει λόγο 

παραπάνω στην παρούσα εργασία), τότε δε θα μπορούσε να φτάσει στην ευδαιμονία. 

Με άλλα λόγια η ευδαιμονία είναι συνάρτηση τόσο των ενεργειών που καθορίζονται 

από τον ορθό λόγο για να μπορούν να είναι σωστές, όσο και της επανάληψης (ἕξις) 

που οδηγεί σε ευχάριστα συναισθήματα. Και μια τέτοια ευδαιμονία, ένα τέτοιο τέλος, 

                                                 
288 Ηθικά Νικομάχεια, Γ11, 1119a 16-18: στο συγκεκριμένο χωρίο τονίζεται ότι ο άνθρωπος πρέπει να 
νιώθει τα συναισθήματα εκείνα που προάγουν το σκοπό του, που είναι η επίτευξη της ευδαιμονίας. Για 
να συμβεί αυτό πρέπει να χαίρεται και να λυπάται υπό κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις (ὡς δεῖ, 
έχει πει σε αρκετά σημεία ο Αριστοτέλης). Αν αυτό δε συμβαίνει τότε δεν πρόκειται για φρόνιμο 
άνθρωπο, αφού ο φρόνιμος είναι εκείνος που ενεργεί σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο ορθός λόγος και 
είναι σε θέση να χαίρεται και να λυπάται υπό όρους.  
289 Έχουμε σχολιάσει την αξία των συναισθημάτων παραπάνω στην παρούσα εργασία. Βλ. σελ 17-20. 
34-37. 
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μπορεί να το επιτύχει μόνο ο φρόνιμος άνθρωπος, που προσανατολίζεται σύμφωνα με 

τον ορθό λόγο και νιώθει όπως πρέπει, τιθασεύοντας τα πάθη του.  

Για όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, ο Cooper υποστηρίζει ότι δεν είναι 

δυνατόν να νοηθεί σε διαφορετικά συμφραζόμενα η ευδαιμονία πλην του περιεκτικού 

χαρακτήρα που έχει.290 Πράξεις και συναισθήματα οδηγούν στην ευδαιμονία και 

είναι λογικό αυτή να είναι άμεσα και άρρηκτα συνδεδεμένη και με τα δύο, αφού το 

περιεχόμενό της εξαρτάται από αυτά. Το ότι υπάρχουν ηθικές αρετές που είναι 

επιθυμητές καθαυτές δε σημαίνει ότι η ευδαιμονία είναι κυριαρχικού χαρακτήρα. 

Άλλωστε οι όποιες άλλες αρετές επιδιώκονται καθαυτές πάντα καθίστανται και μέσα 

για την επίτευξη ενός ανώτερου σκοπού. Άρα δεν υπάρχουν, καταλήγει ο Cooper, 

πολλά και διαφορετικά τέλη, με κυριαρχικό την ευδαιμονία. Η τελευταία είναι 

περιεκτικού χαρακτήρα γιατί περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες και τα συναισθήματα 

του ανθρώπου και επιδιώκεται χωρίς να είναι μέσο για κάποιον άλλο σκοπό. Όλα τα 

υπόλοιπα είναι τόσο μέσα όσο και σκοποί καθαυτοί. Άρα δεν έχουν απόλυτο βαθμό 

τελειότητας (ή πληρότητας θα προσθέταμε εμείς) όπως η ευδαιμονία. 

Επιπλέον ο Cooper υποστηρίζει ότι ο Αριστοτέλης δεν θεωρεί ότι η θεωρία 

τίθεται ως ο τελικός σκοπός των ενεργειών και το αποδεικνύει με τον εξής 

συλλογισμό: στο Πέμπτο Κεφάλαιο του Έκτου Βιβλίου των Ηθικών Νικομαχείων 

γίνεται η εξέταση της φρόνησης και υποστηρίζεται ότι φρόνιμος είναι εκείνος που 

μπορεί και σκέφτεται σωστά ποια πράγματα είναι σωστά και ωφέλιμα γι’ αυτόν, 

χωρίς να έχει στο μυαλό του επιμέρους περιπτώσεις, αλλά σκεπτόμενος ποια είναι 

καλά και ωφέλιμα για μια ευτυχισμένη ζωή γενικά.291 Καθώς το εὖ ζῆν είναι 

συνώνυμο της ευδαιμονίας και η ευδαιμονία έχει οριστεί ως το τελικό τέλος, 

συνεπάγεται ότι ο φρόνιμος είναι εκείνος που γνωρίζει ποιο είναι το τελικό τέλος και 

πώς μπορεί να το επιτύχει. Έχοντας όμως υπόψη και τα όσα αναφέρονται στο Δέκατο 

Βιβλίο των Ηθικών Νικομαχείων μπορεί να ισχυριστεί κάποιος ότι το τελικό τέλος 

είναι η θεωρία, η φιλοσοφική θεώρηση. Ο Αριστοτέλης όμως είναι σαφής: ο 

φρόνιμος είναι εκείνος που είναι προσανατολισμένος στα πρακτικά ζητήματα, αφού 

οι ενέργειές του και οι επιλογές του έχουν αντίκτυπο και στην πόλη μέσα στην οποία 

ζει. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Αριστοτέλης δημιουργεί έναν στενό δεσμό ανάμεσα στην 

ηθική και την πολιτική, πράγμα το οποίο θα δούμε στο επόμενο Κεφάλαιο της 

παρούσας εργασίας. Από τα παραπάνω συνεπάγεται ότι ο φρόνιμος δεν έχει 
                                                 
290 Βλ. Cooper, ό.π., σελ. 109.  
291 Ηθικά Νικομάχεια, Ζ5, 1140a25-31:…πρὸς τὸ εὖ ζῆν ὅλως.  
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θεωρητικές αλλά πρακτικές επιδιώξεις και στόχος είναι τελικά η εὐπραξία, για την 

οποία έγινε λόγος και λίγο παραπάνω. Επομένως, αφού ο φρόνιμος είναι 

προσανατολισμένος στο  εὖ ζῆν ὅλως, έχοντας την ικανότητα να καταλαβαίνει πώς 

μπορεί να το επιτύχει, έπεται ότι η ευπραξία είναι το τελικό τέλος. Η εὐπραξία έχει 

σαφώς πρακτικό, και όχι θεωρητικό, προσανατολισμό.292  

Για να ενισχυθεί ο ισχυρισμός πως η ευδαιμονία είναι περιεκτικού και όχι 

κυριαρχικού χαρακτήρα αναφέρονται από πλευράς Cooper και άλλα στοιχεία από το 

κείμενο του Αριστοτέλη. Στο χωρίο Ζ12, 1144a5-6 ο Αριστοτέλης κάνει το τελικό 

τέλος ακόμα πιο σύνθετο, λέγοντας ότι αυτό αποτελείται από περισσότερες της μιας 

ενέργειες, οι οποίες περιλαμβάνουν τόσο θεωρητική γνώση όσο και πρακτική 

εφαρμογή και όχι μόνο το ένα από τα δύο. Η λειτουργία του ανθρώπου φτάνει στην 

πιο τέλεια μορφή του όταν βρίσκεται σε συμφωνία με τη φρόνηση και την ηθική 

αρετή. Η αρετή εξασφαλίζει την ορθότητα του σκοπού, ενώ η φρόνηση βρίσκει τα 

μέσα για την υλοποίησή του. Στο συγκεκριμένο χωρίο τονίζεται ότι η εξάσκηση της 

σοφίας οδηγεί στην ευδαιμονία, που είναι το τελικό τέλος. Όμως η σοφία δεν είναι το 

μοναδικό συστατικό της ευδαιμονίας. Στα Ηθικά Ευδήμεια ο Αριστοτέλης 

καταδεικνύει την αξία και της ηθικής αρετής στην απόκτηση της ευδαιμονίας. Τα 

αποσπάσματα είναι χαρακτηριστικά: εἴη ἂν ἡ εὐδαιμονία ζωῆς τελείας ἐνέργεια 

κατ’ ἀρετὴν τελείαν293 και καὶ ὥσπερ ἡ εὐεξία σύγκειται ἐκ τῶν κατὰ μόριον 

ἀρετῶν, οὕτω καὶ ἡ τῆς ψυχῆς ἀρετὴ ᾗ τέλος.294 Από τα παραπάνω προκύπτει 

επομένως, ότι η ευδαιμονία είναι συνάρτηση τόσο των διανοητικών όσο και των 

ηθικών αρετών.295    

Επομένως δεν προκύπτει από πουθενά, ισχυρίζεται ο Cooper, αναντιστοιχία 

των όσων λέει ο Αριστοτέλης στο Πρώτο Βιβλίο των Ηθικών Νικομαχείων με το 

Δέκατο. Επιπλέον, ο τρόπος που παρουσιάζεται η ευδαιμονία και στα Ηθικά 

Ευδήμεια είναι περιεκτικού χαρακτήρα και όχι κυριαρχικού. Μπορεί να υπάρχουν 

ενδείξεις ότι ο Αριστοτέλης θέτει ως τελικό σκοπό τη σοφία, όμως με μια 

προσεκτικότερη ανάγνωση και ανάλυση, τέτοιου είδους υποθέσεις καταρρέουν. Με 

άλλα λόγια μπορεί η θεωρία να είναι σταθερή χαρίζοντας απολαύσεις καθαρές, 

                                                 
292 Στα Πολιτικά, Η7, 1325b16-21 ο Αριστοτέλης υποστηρίζει ότι ἡ γὰρ εὐπραξία τέλος, ὥστε καὶ 
πρᾶξίς τις.  
293 Β1, 1219a37. 
294 Β1, 1220a 2-4. 
295 Βλ. Cooper, σελ. 112-113.  
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σταθερές και τέτοιες που διαρκούν, ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι τίθεται ως 

κυρίαρχο τέλος στη ζωή κάποιου. Είναι δεδομένο ότι η θεωρία δεν έχει το χαρακτήρα 

των ηθικών αρετών,296 δηλαδή δεν επιλέγεται για χάρη κάποιου άλλου αγαθού, παρά 

είναι επιθυμητή καθαυτή, αυτό όμως δεν την κάνει να είναι τελικός σκοπός. Αυτό 

δηλώνει άλλωστε ότι το άτομο δε μπορεί να νοείται μόνο στη βάση του θεωρητικού 

νου, γιατί ο άνθρωπος δεν είναι μόνο θεωρητικός νους, καθότι πεπερασμένος,297 αλλά 

χαρακτηρίζεται και από τα συναισθήματα και τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει.  

Η θεωρία σχετικά με την κυριαρχική φύση της ευδαιμονίας από πλευράς 

διαφόρων μελετητών298 φαίνεται να μην είναι και τόσο ακριβής, αν σκεφτούμε 

επιπλέον το χωρίο Β10, 1226b 10-1227b 4 των Ηθικών Ευδημείων. Εκεί ο 

Αριστοτέλης υποστηρίζει πως ο άνθρωπος δε σκέφτεται για τον τελικό σκοπό, όποιος 

και αν αυτός είναι, αλλά περισσότερο για τα μέσα που θα τον πραγματώσουν. Ο 

σκοπός, αν αυτός ονομαστεί ευδαιμονία, τίθεται ως τέλος, αλλά  προκειμένου να 

επιτευχθεί χρειάζονται συγκεκριμένες ενέργειες. Ας παρακολουθήσουμε το 

σκεπτικό299 του Αριστοτέλη στο συγκεκριμένο χωρίο εκτενέστερα, για να καταστεί 

σαφές ότι ο τελικός σκοπός, η ευδαιμονία, δεν είναι κυριαρχικού χαρακτήρα αλλά 

φαίνεται να προσιδιάζει σε περιεκτικό περιεχόμενο. 

Είναι σαφές, όπως είπαμε λίγο παραπάνω, ότι ο άνθρωπος συλλογίζεται όχι 

για τον σκοπό αυτόν καθαυτόν αλλά για τα μέσα που θα τον κάνουν να επιτύχει το 

στόχο του. Ο σκοπός τίθεται ως αρχή στις ενέργειες και οι ενέργειες είναι εκείνες που 

δίνουν συγκεκριμένη (ενάρετη) ταυτότητα στο υποκείμενο που ενεργεί. Άρα οι 

ενέργειες, η λειτουργία του ανθρώπου, καθίστανται μέσα για την επίτευξη του 

σκοπού που έχει τεθεί ως αρχή.  Δεδομένου τώρα ότι κανείς δεν ενεργεί για κάτι αν 

δεν το έχει προηγουμένως σκεφτεί, γίνεται σαφές πως σε όποια ενέργεια προβαίνουμε 

την έχουν επιλέξει συνειδητά. Εκείνο που σκεφτόμαστε είναι με ποιο τρόπο, άρα με 

ποιο μέσο, θα καταφέρουμε να επιτύχουμε το σκοπό μας και προσπαθούμε να 

σκεφτούμε όλες τις πιθανές και εναλλακτικές λύσεις. Επομένως για όσα επιλέγουμε 

                                                 
296 Οι ηθικές αρετές επιλέγονται για χάρη κάποιου άλλου αγαθού, αυτό σημαίνει ότι είναι και 
επιθυμητές καθαυτές αλλά επιπλέον αποτελούν μέσα για την επίτευξη ενός άλλου σκοπού.  
297 Το ότι ο άνθρωπος έχει συγκεκριμένα όρια και δε μπορεί να φτάσει στον απόλυτο βαθμό 
τελειότητας και γνώσης καθίσταται σαφές και από τα λεγόμενα του Αριστοτέλη στο Δέκατο Βιβλίο 
των Ηθικών Νικομαχείων: K7, 1177b26- 1178a22 
298 Από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι ο  W. F. R. Hardie στο έργο του Aristotle’s Ethical 
Theory, Oxford, 1968 
299 Το κεφάλαιο The Practical Syllogism στο έργο The wisdom of Aristotle  του C. Natali επιχειρεί να 
εξετάσει το θέμα του περιεκτικού ή κυριαρχικού τέλους μέσω του πρακτικού συλλογισμού.  
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έχει προηγηθεί σκέψη, προαίρεση.300 Επιπλέον, μόνο ο άνθρωπος είναι εκείνος που 

χαρακτηρίζεται από προαίρεση και αυτό γιατί κινητοποιεί το μηχανισμό της σκέψης 

του. Έχει υπογραμμιστεί άλλωστε από τον Αριστοτέλη ότι ο άνθρωπος σε σχέση με 

τα ζώα301 έχει την ιδιότητα του λόγου, της κριτικής ικανότητας. Επιπλέον, το να 

μπορεί να σκέφτεται κάποιος, κινητοποιώντας τις ικανότητές του για να μπορέσει να 

επιλέξει τι θα κάνει και τι όχι, κατόπιν προαιρέσεως, είναι η ικανότητα της ψυχής να 

συλλαμβάνει θεωρητικά την αρχή, εκείνο που έχει τεθεί ως αιτία των ενεργειών και 

εξαιτίας του οποίου γίνονται όλα τα υπόλοιπα.302 Αυτό σημαίνει, θα υπογραμμίσει 

παρακάτω ο Αριστοτέλης ότι η προαίρεση είναι πάντα εκούσια, αφού για να 

πραγματοποιηθεί μια ενέργεια χρειάζεται σκέψη, η οποία με τη σειρά της θα κάνει το 

ενάρετα δρων υποκείμενο να σκεφτεί τα μέσα για να επιτύχει το σκοπό του. Η σκέψη 

είναι εκείνη που διαμορφώνει τις ενέργειες, οι οποίες έπεται ότι είναι πάντα εκούσιες. 

Άλλωστε εκούσιο είναι κάτι μόνο όταν προηγείται σκέψη. 

Προς το τέλος του χωρίου το οποίο εξετάζουμε, ο Αριστοτέλης 

επαναλαμβάνει τη θέση του ότι ο σκοπός, το τέλος, έχει τεθεί ως αρχή επί τη βάση 

του οποίου γίνονται όλες οι ενέργειες. Κανείς δε διαλογίζεται για τον σκοπό αλλά για 

τα μέσα και ο σκοπός τίθεται σαν υπόθεση, όπως γίνεται και στις θεωρητικές 

επιστήμες.303 Ο σκοπός θεωρείται και είναι σύμφωνα με τα αριστοτελικά λεγόμενα, 

πάντα καλός, όταν το καλό τους αντιπροσωπεύει πάντα τον άριστο σκοπό. Άλλωστε 

ο άνθρωπος από τη φύση του θέλει πάντα το καλό, ενώ ενάντια στη φύση είναι το να 

θέλει το κακό.  

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι αφενός ο σκοπός είναι το τέλος, στο 

οποίο όλοι στοχεύουν, αφετέρου δεν είναι κυριαρχικού χαρακτήρα αφού 

περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο σύστημα ενεργειών, επομένως τείνει να είναι 

περιεκτικού. Εμείς θα συμπληρώναμε όμως ότι τελικά το τέλος, ο σκοπός, μπορεί να 

είναι ακρότητα, με την έννοια ότι είναι το άριστο, όμως δεν είναι αποκομμένο από 

την ανθρώπινη δραστηριότητα. Αντιθέτως, φαίνεται πως το τέλος αποτελείται από τις 

                                                 
300 Ο Αριστοτέλης κάνει λόγο για ὄρεξιν βουλευτικήν, Ηθικά Ευδήμεια, Β10, 1226b 17.  
301 Υπενθυμίζεται και στο χωρίο που μελετάμε η συγκεκριμένη θέση. Πιο συγκεκριμένα: Ηθικά 
Ευδήμεια, Β10, 1226b 21. 
302 Ηθικά Ευδήμεια, Β10, 1126b25-28: ἔστι γὰρ βουλευτικὸν τῆς ψυχῆς τὸ θεωρητικὸν αἰτίας 
τινός. ἡ γὰρ οὗ ἕνεκα μία τῶν αἰτιῶν ἐστίν· τὸ μὲν γὰρ διὰ τί αἰτία. 
303 Ο Αριστοτέλης φέρνει το παράδειγμα της ιατρικής. Σκοπός της είναι η υγεία, η οποία τίθεται ως 
τέλος, εκείνο όμως που μελετά σαν επιστήμη δεν είναι η υγεία καθαυτή αλλά τα μέσα με τα οποία θα 
καταφέρουμε να την επιτύχουμε. Η υγεία είναι το αξίωμα, η αρχή, η υπόθεση και οι τρόποι (π.χ. οι 
διάφορες θεραπείες, τα φάρμακα κλπ) είναι εκείνα που θα μας οδηγήσουν στο να την κατακτήσουμε 
και να καταστούμε υγιείς.  
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ανθρώπινες ενέργειες και έχει την ταυτότητα που αυτές του δίνουν. Έτσι, η 

ευδαιμονία, τίθεται ως ο τελικός σκοπός των ενεργειών του ανθρώπου, όμως είναι 

στενά συνυφασμένη με τις ενέργειες που γίνονται και είναι προσανατολισμένες σ’ 

αυτήν. Δεν υπάρχει μια ενέργεια που να οδηγεί στην ευδαιμονία, αλλά φαίνεται πως 

ολόκληρη η ζωή του ανθρώπου (που αποτελείται από αναρίθμητες ενέργειες) είναι 

εκείνη που στοιχειοθετεί την ευδαιμονία. Γι’ αυτό δε μπορεί να γίνεται λόγος για μια 

μόνο ενέργεια που μπορεί να οδηγήσει στην ευδαιμονία με κυριαρχικό χαρακτήρα, 

κάνοντας όλες τις υπόλοιπες να είναι υποδεέστερες. Η αρετή είναι αναπόσπαστο 

κομμάτι της ευδαιμονίας, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι μιλάμε για μια μόνο ενέργεια 

αρετής, την καλύτερη, την αποδοτικότερη, την ανώτατη, γιατί τέτοιου είδους 

διαβαθμίσεις και αξιολογήσεις δε γίνονται. Με το κρατίστην ο Αριστοτέλης δεν 

εννοεί μια μόνο ενέργεια, γιατί, όπως έχει υποστηρίξει σε πολλά σημεία τόσο των 

Ηθικών Νικομαχείων όσο και των Ηθικών Ευδημείων, ο άνθρωπος χαρακτηρίζεται 

ευδαίμων από τον τρόπο της ζωής που διάγει. Και ο τρόπος αυτός καθορίζεται και 

ταυτοποιείται μόνο από τις ενέργειες, που αποτελούν το σύνολο της ζωή τους και όχι 

από μια και μόνη ενέργεια. Καταλήγουμε λοιπόν στο ότι τελικά η ζωή του ανθρώπου 

είναι στην ουσία ενέργεια, βρίσκεται στη δραστηριότητα, στη δημιουργικότητα και 

όχι στην παθητικότητα, στην αδράνεια.304 Αν η ευδαιμονία συνίστατο μόνο σε μια 

ενέργεια, όντας κυριαρχικού χαρακτήρα, ποιος ο λόγος να δοθεί έμφαση στη 

λειτουργία του ανθρώπου και ποιο ρόλο αυτή η λειτουργία επιτελεί; 

Στο επόμενο Κεφάλαιο θα μελετήσουμε το κατά πόσο και με ποιο τρόπο ο 

Αριστοτέλης περνάει από την ηθική στην πολιτική φιλοσοφία. Εκείνο όμως ακόμα 

που πρέπει να σχολιάσουμε είναι ο πρακτικός συλλογισμός305 του Αριστοτέλη σχετικά 

με τη φρόνηση.  

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Αριστοτέλης στο Δέκατο Βιβλίο των Ηθικών 

Νικομαχείων εισάγει ξεκάθαρα τη θεωρητική γνώση ως στοιχείο που ενέχεται στην 

ευδαιμονία. Αν η ευδαιμονία είναι το τέλος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων τότε 
                                                 
304 Το ότι δίνεται έμφαση στην πράξη και στην ικανότητα του ανθρώπου να κάνει συγκεκριμένες 
ενέργειες, ώστε να μπορεί να χαρακτηριστεί με ηθικούς όρους, είναι κάτι που συχνά υπάρχει στα δύο 
κείμενα του Αριστοτέλη. (βλ. ενδεικτικά Ηθικά Νικομάχεια, Α9, 1099b33-1100a 2 και Ηθικά 
Ευδήμεια, Β1, 1219b 4-6, 19-20) Η παθητικότητα, ο ύπνος, η ανενεργός κατάσταση δεν προσδίδουν 
κάτι στο υποκείμενο. Για να αποκτήσει σωστό περιεχόμενο χρειάζεται ενέργεια και όχι στασιμότητα. 
305 Δανειζόμαστε τον συγκεκριμένο όρο από τον C. Natali, στο έργο του The Wisdom of Aristotle. Δες 
αναλυτικά το κεφάλαιο 3, The Practical Syllogism, όπου επιχειρείται η σύνδεση του πρακτικού 
συλλογισμού με την διανοητική ικανότητα του ανθρώπου, εκείνο που θα λέγαμε σοφία, νόηση. Ο 
Natali πιστεύει πως ο πρακτικός συλλογισμός έχει κάποια σχέση με τη νόηση και δεν είναι 
αποκομμένος από τη θεωρητική γνώση, την οποία ο Αριστοτέλης εισάγει, ως συστατικό του τέλους 
στο Δέκατο Βιβλίο των Ηθικών Νικομαχείων.   
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είναι σημαντικό ότι σ’ αυτήν δε συμβάλλουν μόνο οι ενέργειες αλλά και κάποια 

θεωρητική γνώση που υπάρχει στο βάθος. Αυτό σημαίνει, θα λέγαμε, ότι στην ουσία 

ο Αριστοτέλης τοποθετεί την ευδαιμονία στην κορυφή, στο τέλος των λειτουργιών 

του ανθρώπου, έχει όμως και κάποια θεωρητική θεμελίωση. Αυτό θα μπορούσε να 

αποδειχθεί σχετικά εύκολα αν σκεφτούμε το ρόλο και τη συμβολή της προαίρεσης, 

για την οποία έγινε λόγος παραπάνω, στις ενέργειες. Θα μπορούσαμε μάλιστα να 

συνδέσουμε και τα όσα έχουν υποστηριχθεί από τον Αριστοτέλη σχετικά με τον 

φρόνιμο άνθρωπο. Ο τελευταίος είναι εκείνος που μπορεί να εφαρμόσει με το σωστό 

τρόπο την ηθική αρετή και να κατακτήσει την ευδαιμονία (αφού η ευδαιμονία 

αποτελείται από, έχει ως βασικό στοιχείο της, την αρετή). Για να το επιτύχει αυτό 

χρειάζεται η φρόνηση, που ναι μεν είναι στοιχείο του πρακτικού συλλογισμού και δεν 

είναι σοφία (: η οποία είναι καθαρά θεωρητικού χαρακτήρα), προσιδιάζει όμως σε 

αυτήν γιατί είναι σε θέση να επιλέγει το σωστό και το μέσο. Η επίτευξη του μέσου 

σημαίνει ταυτόχρονα και σωστή εφαρμογή της ηθικής αρετής, η οποία με τη σειρά 

της οδηγεί, μέσω του εθισμού και των επαναλαμβανόμενων ενεργειών, στην 

ευδαιμονία. Βέβαια δεν υπονοούμε εδώ ότι η ευδαιμονία, όταν επιτυγχάνεται είναι 

μεσότητα, γιατί από μόνο της θεωρείται ακρότητα, είναι όμως το τελικό τέλος, εκείνο 

που επιδιώκεται για χάρη του ίδιου και όχι για κάποιον άλλο σκοπό. Δεν καθίσταται 

μέσον, είναι ακρότητα. Τα μέσα είναι οι λειτουργίες, οι δραστηριότητες στις οποίες 

επιδίδεται το άτομο κατά τη διάρκεια της ζωής του. Ο πρακτικός συλλογισμός 

επομένως, δεν αφορά μόνο στον τελικό σκοπό αλλά και στα καθέκαστα, στα 

επιμέρους. Άλλωστε, ο τελικός σκοπός είναι εκείνος που καθορίζεται από την 

επιλογή του βίου, ενώ ο πρακτικός συλλογισμός αφορά στη φρόνηση. Βέβαια, πρέπει 

να τονιστεί πως και στην πρακτική σφαίρα υπάρχει αλήθεια, όπως υποστηρίζει ο 

Αριστοτέλης. Μια ενέργεια μπορεί να είναι σωστή, όπως είναι ο θεωρητικός/ 

επιστημονικός συλλογισμός. Γι’ αυτό, εξάλλου, κάνει λόγο για σωστές επιθυμίες στο 

Έκτο Βιβλίο των Ηθικών Νικομαχείων.  

Άλλωστε, φαίνεται πως δε θα μπορούσε αυτό να μην ισχύει, αν σκεφτούμε τη 

φύση του ανθρώπου. Είναι σαφές ότι στον άνθρωπο υπάρχουν δύο δυνάμεις, δύο 

στοιχεία, το λογικό και το άλογο, ιδιότητες για τις οποίες έχει επανειλημμένα κάνει 

λόγο ο Αριστοτέλης σε πολλά έργα του, όχι μόνο στα ηθικά έργα που εμείς μελετάμε 

στην παρούσα εργασία. Είναι επομένως φυσικό, οι ενέργειές μας να καθορίζονται 

άλλοτε από τα πάθη και τις επιθυμίες μας, τις οποίες είναι λογικό να μη μπορούμε να 

αποκόψουμε, και άλλοτε από τη λογική. Και όντας, κατά βάση, έλλογο όν ο 
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άνθρωπος, είναι δεδομένο ότι οι ενέργειές του, που πάντα είναι αντικείμενο επιλογής, 

είναι έλλογες και έχουν το στοιχείο της προαίρεσης για το οποίο μιλήσαμε 

παραπάνω. Σαφώς και μπορούν να χαρακτηρίζονται και από κάποια δόση 

ευχαρίστησης, ηδονής και λοιπών συναισθημάτων αλλά δεν επιλέγονται μόνο με 

βάση αυτά τα κριτήρια, αφού ο άνθρωπος είναι πρωτίστως έλλογη φύση. Μπορεί 

ακόμα να υποστηριχθεί ότι τα συναισθήματα έχουν μεγάλο μερίδιο σε κάποιες 

ενέργειες, όμως σε κάθε περίπτωση, επιλέγονται συνειδητά και κατόπιν επεξεργασίας 

που γίνεται με βάση την λογική ικανότητα του υποκειμένου που ενεργεί. Αυτό είναι 

και το στοιχείο που διαχωρίζει τον άνθρωπο από τα υπόλοιπα ζώα. Πριν ενεργήσει 

σταθμίζει όλους τους παράγοντες και στη συνέχεια προβαίνει σε ενέργειες. Το ότι οι 

ενέργειες αυτές μπορούν να επιφέρουν ταυτόχρονα και ευχαρίστηση είναι το ιδανικό 

και το επιθυμητό. Αν όμως δεν επιτευχθεί, και πάλι ο άνθρωπος επιλέγει να ενεργήσει 

με βάση πρωτίστως τη λογική και στη συνέχεια τα συναισθήματα. Μόνο με αυτόν τον 

τρόπο θα καταφέρει να χαρακτηριστεί ευδαίμων, γιατί η ευδαιμονία είναι σύμφωνη 

με την αρετή και προσανατολίζεται με την απαραίτητη ασφαλιστική δικλείδα που 

είναι ο λόγος (και όχι το συναίσθημα). Τα ευχάριστα συναισθήματα, εφόσον 

υπάρχουν, είναι συνεπακόλουθα των έλλογων ενεργειών και όχι σκοποί που έχουν 

τεθεί ως τέλος. Λειτουργούν ως μέσο για την επίτευξη ή  ενίσχυση της ευδαιμονίας. 

Άλλωστε, έχει υποστηριχθεί από τον Αριστοτέλη ότι η ευδαιμονία συνεπάγεται το 

ευχάριστο συναίσθημα. Αλλά ακόμα και αν αυτό δεν υπάρχει σε μερικές ενέργειες, οι 

οποίες, ωστόσο, οδηγούν στην ευδαιμονία, το άτομο θα τις κάνει προσανατολισμένο 

από τη την έλλογη ικανότητά του και όχι κυριευμένο από το συναίσθημα.  

Σε κάθε περίπτωση φαίνεται πως η ευδαιμονία, όπως παρουσιάζεται στο 

Δέκατο Βιβλίο των Ηθικών Νικομαχείων, ενέχει τη θεωρητική γνώση, τη σοφία, τη 

θεωρία, αλλά, ενώ είναι τέλεια, δεν είναι το μοναδικό αγαθό, το οποίο πρέπει να 

κατακτήσει ο άνθρωπος προκειμένου να φτάσει στην ολοκλήρωση. Η σοφία μπορεί 

να είναι το καλύτερο στοιχείο στον άνθρωπο, ως βασικό χαρακτηριστικό της 

ανθρώπινης έλλογης δραστηριότητας, αλλά δεν είναι το μόνο. Ο Αριστοτέλης, 

επομένως, στο Δέκατο Βιβλίο, μπορεί να αναφέρεται στη θεωρία, δε λέει όμως 

πουθενά ότι μόνο αυτή στοιχειοθετεί την ευδαιμονία με κυριαρχικό τρόπο. Η ευτυχία 

του ανθρώπου έγκειται στις ενέργειές  του, στις οποίες προβαίνει κατά τη διάρκεια 

ολόκληρης της ζωής του. Η σοφία είναι το καλύτερο κομμάτι του ανθρώπου, το 

υψηλότερο και πιο τέλειο, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι ο άνθρωπος καθίσταται 
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ευδαίμων μόνο από τη θεωρητική ενατένιση. Βέβαια για να λαμβάνονται σωστές 

κρίσεις χρειάζεται η δραστηριότητα του νου και όχι μια συγκεκριμένη ενέργεια.   

Στην παραπάνω άποψη που έχει διατυπωθεί από τον Cooper,306 φαίνεται ότι 

υπάρχουν διάφορες ενστάσεις,307 καθώς θεωρείται πως εισάγει δύο είδη ευδαιμονίας. 

Από τη μια πλευρά είναι η σοφία, που θεωρείται η ανώτατη όλων και από την άλλη η 

ευδαιμονία που προέρχεται από τις ανθρώπινες ενέργειες. Ο Kenny προτείνει 

παράλληλη ανάγνωση των όσων λέει ο Αριστοτέλης και στα Ηθικά Ευδήμεια για να 

καταδειχθεί η αδυναμία του επιχειρήματος του Cooper. Εκεί ο Αριστοτέλης 

αναφέρεται στην ευδαιμονία παρουσιάζοντάς τη ως συνδυασμό ενεργειών διαφόρων 

ειδών τελειότητας. Ενώ στα Ηθικά Νικομάχεια γίνεται λόγος για τη λειτουργία του 

ανθρώπου και το γεγονός ότι ευδαίμων καθίσταται εκείνος που κάνει καλές ενέργειες, 

προσανατολισμένες σύμφωνα με την αρετή, στα Ηθικά Ευδήμεια, γίνεται λόγος για 

την ευδαιμονία ως λειτουργία της ψυχής. Εκεί ο Αριστοτέλης καταλήγει ότι η 

ευδαιμονία είναι ενέργεια της καλής ψυχής συγκεκριμένα.308 Γίνεται δηλαδή ακόμα 

πιο συγκεκριμένος αναφερόμενος στην ψυχή και στη λειτουργία που αυτή επιτελεί. 

Καθώς σε άλλα σημεία έχει ειπωθεί ότι η ψυχή χωρίζεται σε δύο μέρη, το άλογο και 

το έλλογο, είναι σαφές  ότι για να είναι κάποιος ευδαίμων πρέπει να έχει και τα δύο 

στοιχεία μέσα του σε αρμονία. 

Ο Kenny, υποστηρίζει ότι το θέμα της κυριαρχικής ή περιεκτικής ευδαιμονίας 

στον Αριστοτέλη σίγουρα δεν έχει βρει τη λύση του, αλλά σε κάθε περίπτωση στο 

Δέκατο Βιβλίο των Ηθικών Νικομαχείων ο Αριστοτέλης φαίνεται να καταλήγει σε 

μια ευδαιμονία, η οποία ταυτίζεται με τη φρόνηση, επομένως με την πρακτική αρετή 

και δεν είναι αφηρημένη, όπως η σοφία. Το πιο τέλειο πράγμα στον άνθρωπο είναι ο 

νους, άρα ο σοφός είναι ο πιο ευδαίμων γιατί είναι αυτάρκης. Στο Πρώτο Βιβλίο η 

ευδαιμονία περιγράφηκε ως η πιο τέλεια ενέργεια.309 Όμως η πιο τέλεια ενέργεια στο 

άνθρωπο είναι ο λόγος, όπως φαίνεται από το Δέκατο Βιβλίο,310 γιατί αυτός 

κατευθύνει προς το καλύτερο πράγμα που βρίσκεται μέσα μας (τον νου ή κάτι άλλο) 

και σκέφτεται για τα πιο θεϊκά και ωραία πράγματα που υπάρχουν στον άνθρωπο. Η 

θεωρητική ενασχόληση είναι η πιο συνεχής  από όλες τις ενέργειες του ανθρώπου, 

ενώ συνεπάγεται και ευχαρίστηση σε εκείνον που την ασκεί. Η ενατένιση αυτή 

                                                 
306 Contemplation and Happiness. 
307 Anthony Kenny, Aristotle on the Perfect Life, κεφ. The contemplation and Service of God  σελ. 92.  
308 Ηθικά Ευδήμεια, Β1, 1219a 34-35: ἔστιν ἄρα ἡ εὐδαιμονία ψυχῆς ἀγαθῆς ἐνέργεια. 
309 Ηθικά Νι9κομάχεια, 1099a 30 
310 Ηθικά Νικομάχεια, Κ7, 1177a 18-21, 1177a 15.  
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χαρίζει στον άνθρωπο απολαύσεις θαυμαστές για την καθαρότητα, τη σταθερότητα 

και τη διάρκειά τους και τέτοιου είδους ζωή είναι πιο ευχάριστη για εκείνους που 

κατέχουν ήδη τη γνώση παρά για εκείνους που ακόμα την επιδιώκουν.311 Άρα, 

φαίνεται, υποστηρίζει ο Kenny, ότι ο σοφός είναι ο πιο ευδαίμων, αφού επιδίδεται 

στη θεωρητική ενασχόληση  που είναι το πιο σταθερό, βέβαιο και τέλειο στοιχείο 

μέσα μας. Αν λοιπόν ο Αριστοτέλης στο Πρώτο Βιβλίο έκανε μια λίστα με ιδιότητες 

που οι άνθρωποι πιστεύουν ότι είναι τα συστατικά της ευδαιμονίας, στο Δέκατο 

Βιβλίο φαίνεται πως υποστηρίζει ότι η θεωρία, η σοφία, είναι εκείνη που περιέχει τις 

πιο ουσιώδεις και θεμελιακές ιδιότητες.312   

Βέβαια, ο Kenny προχωράει ένα βήμα παραπέρα επισημαίνοντας ότι ακόμα 

και αν η θεωρία είναι ο καλύτερος τρόπος ζωής, εκείνος που οδηγεί στην ευδαιμονία, 

και επιδιώκεται καθαυτός και όχι ως μέσο για κάποιον άλλο σκοπό, είναι λάθος να 

πιστεύουμε ότι μόνο αυτός έχει την απόλυτη αξία και όλες οι άλλες ενέργειες τον 

επιδιώκουν σαν το απόλυτο καλό. Επίσης, θα παρερμηνεύαμε τον Αριστοτέλη αν δεν 

δεχόμασταν ότι η ευδαιμονία, έστω και αν αυτή υποθέσουμε ότι βρίσκεται στην 

ενατένιση του θεωρητικού, δε συνίσταται και στις ηθικές αρετές, για τις οποίες κάνει 

λόγο στο μεγαλύτερο μέρος των Ηθικών Νικομαχείων. Επομένως στο Δέκατο Βιβλίο 

ο Αριστοτέλης πιστεύει ότι η θεωρία ενέχει τις ηθικές αρετές αλλά η εξάσκησή τους, 

προκειμένου να καταστεί το δρων υποκείμενο ενάρετο, δε σημαίνει ότι προσθέτει ή 

αφαιρεί κάτι από την ευδαιμονία που συνίσταται στον λόγο.313   

Μπορεί το ερώτημα για το αν η ευδαιμονία είναι κυριαρχικού ή περιεκτικού 

χαρακτήρα να παραμένει ανοικτό και οι μελετητές να εκφράζουν συνεχώς τις 

απόψεις του για το θέμα, σε κάθε περίπτωση όμως νομίζουμε ότι μια διαπίστωση 

μπορεί να γίνει με βάση τα αριστοτελικά λεγόμενα. Από τους τρεις βίους που 

παρουσιάζονται στα δύο ηθικά έργα, εκείνος που είναι προτιμότερος (σύμφωνα με τα 

λεγόμενα των Ηθικών Νικομαχείων, με βάση το Δέκατο Βιβλίο) είναι ο θεωρητικός, 

ενώ  η σύζευξη του θεωρητικού με τον πρακτικό βίο φαίνεται να είναι το ιδανικό που 

οδηγεί σε μια τέλεια ζωή, προσανατολισμένη στην ευδαιμονία, σύμφωνα με τα Ηθικά 

Ευδήμεια. Όπως υποστηρίζει η Broadie,314 το καλύτερο μοντέλο ζωής είναι μια 

πρακτική σοφία, εμπνευσμένη από το θεϊκό και το ωραίο, προσανατολισμένη στη 

θεωρία. Η θεωρία αυτή είναι μεν κάτι θεωρητικό αλλά έχει και πρακτική εφαρμογή, 
                                                 
311 Ηθικά Νικομάχεια, Κ7, 1177a 22-28. 
312 Anthony Kenny, Aristotle on the Perfect Life, κεφ. The contemplation and Service of God  σελ 88. 
313 Anthony Kenny, ό.π. σελ. 90-91.  
314 Sarah Broadie, Ethics with Aristotle, σελ. 386. 
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αν σκεφτούμε ότι η ηθική φιλοσοφία του Αριστοτέλη έχει προεκτάσεις και στην 

πολιτική. Εκείνος που ξέρει τι είναι καλό, δίκαιο κλπ. και το εφαρμόζει με τις 

ενέργειες στις οποίες προβαίνει, φτάνει πιο κοντά στην ευδαιμονία και 

χαρακτηρίζεται ως ενάρετο υποκείμενο. Άλλωστε η αξία βρίσκεται στην ενέργεια και 

όχι στην κατάσταση. Η σοφία είναι θεωρητικού χαρακτήρα, αφού δεν έχει πρακτική 

εφαρμογή, αλλά για τον Αριστοτέλη μια ζωή προσανατολισμένη σύμφωνα με τον 

πρακτικό λόγο είναι κάτι επιτεύξιμο και αυτό που πρέπει να επιζητούμε, καθώς μια 

τέτοιου είδους ζωή είναι συνυφασμένη με τη φρόνηση, επομένως την πρακτική σοφία 

στην καθημερινότητα. Εκείνος που είναι στο επίπεδο του σοφού δε μπορεί να είναι 

και φρόνιμος σε πρακτικό επίπεδο.315 Σε αυτά τα συμφραζόμενα δε μπορούμε να 

ταυτίσουμε τη σοφία με το επίπεδο της πρακτικής ζωής.316 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
315 Στο Ζ7, 1141b 2 των Ηθικών Νικομαχείων ο Αριστοτέλης λέει ρητά πως ο σοφός δε μπορεί να είναι 
και φρόνιμος. Φέρνει ως παράδειγμα τον Αναξαγόρα και το Θαλή, οι οποίοι είναι σοφοί αλλά δεν είναι 
φρόνιμοι. Έχουν φιλοσοφική αλλά όχι πρακτική σοφία. 
316 Ηθικά Νικομάχεια, Ζ7, 1141a 23-24. 
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Τρίτο κεφάλαιο 
 

Είπαμε στο Πρώτο Κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, όταν παραθέσαμε τα 

βασικά Βιβλία των Ηθικών Νικομαχείων και Ευδημείων ότι θα κάνουμε λόγο στο 

Τρίτο και τελευταίο Κεφάλαιο για την πολιτική, προσπαθώντας να δούμε αν και κατά 

πόσο ηθική και πολιτική συνδέονται στη σκέψη του Αριστοτέλη. Για να γίνει αυτό θα 

πρέπει βεβαίως να εξετάσουμε τα λεγόμενα του Αριστοτέλη στο Πρώτο και Δέκατο 

Βιβλίο των Ηθικών Νικομαχείων βγάζοντας τα συμπεράσματά μας.  

Ήδη στην αρχή του έργου γίνεται λόγος για το ύψιστο αγαθό, το οποίο 

εξετάσαμε στο προηγούμενο Κεφάλαιο για το αν είναι περιεκτικού ή κυριαρχικού 

χαρακτήρα, την ευδαιμονία. Το αγαθό αυτό, υποστηρίζει ο Αριστοτέλης, είναι 

αντικείμενο της κυριότατης επιστήμης, της πολιτικής. Το τέλος αυτό, περιέχει τα τέλη 

όλων των άλλων τεχνών και είναι το πιο αγαθό για τον άνθρωπο. Είναι μάλιστα 

σημαντικό ότι ο Αριστοτέλης υπογραμμίζει πως το τέλος αυτό είναι το ίδιο για το 

άτομο και για την πολιτεία, αλλά στα συλλογικά συμφραζόμενα φαίνεται πως είναι 

πιο σημαντικό, απ’ ότι όταν γίνεται λόγος σε ατομικά πλαίσια. Η πολιτική επιστήμη 

είναι εκείνη που φροντίζει να προσδώσει μια συγκεκριμένη ταυτότητα στους πολίτες, 

να τους κάνει καλούς και ικανούς να προβαίνουν σε ωραίες ενέργειες.317 Με αυτόν 

τον τρόπο, ο Αριστοτέλης εισάγει την έννοια της ευδαιμονίας λίγο παρακάτω 

θέτοντάς την έτσι στην υπηρεσία της πολιτικής.  

Παρακάτω, στο Δέκατο τρίτο Κεφάλαιο του Πρώτου Βιβλίου, ο Αριστοτέλης 

επανέρχεται, αφού έχει δώσει τον αρχικό ορισμό της ευδαιμονίας, ως το ύψιστο 

αγαθό που είναι σύμφωνο με την αρετή, στην πολιτική. Εκείνο που είναι βασικό 

μέλημα του πολιτικού, και μάλιστα του καλού πολιτικού, είναι να προσπαθήσει να 

κάνει τους πολίτες αγαθούς και υπάκουους στους νόμους.318 Ο πολιτικός, σαν άλλος 

γιατρός, οφείλει να γνωρίζει την ψυχή του ακροατηρίου του, των πολιτών του και να 

τους καθοδηγεί με το σωστό τρόπο στο σωστό δρόμο. Έχει ως βασικό του μέλημα το 

να προσπαθήσει να αποκτήσει μια σαφή εικόνα σχετικά με την ψυχή του ανθρώπου. 

Κάτι τέτοιο είναι σαφώς κοπιαστικό και δύσκολο να επιτευχθεί. 

Με βάση τα παραπάνω τρεις επισημάνσεις μπορούν να γίνουν: α) αν το να 

κάνει ο πολιτικός τους ανθρώπους καλούς είναι το βασικό μέλημα της πολιτικής, η 

                                                 
317 Ηθικά Νικομάχεια, Α9, 1099b 29-32. 
318 Ηθικά Νικομάχεια, Α13, 1102a 7-12.  
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βασική αρχή της, τότε συνεπάγεται πως η σπουδή, η γνώση, η κατάκτηση της αρετής 

είναι το βασικότερο συστατικό που θα οδηγήσει σε αυτήν την κατεύθυνση και αυτό 

γιατί ο πολιτικός πρέπει να γνωρίζει την ψυχή του ακροατηρίου του. Για να γίνει 

αυτό, συνεπάγεται πως είναι κάτοχος ενός θεωρητικού μοντέλου, το οποίο μπορεί 

ωστόσο- αν και θεωρητικό- να το θέσει σε εφαρμογή και να πετύχει να γνωρίσει τις 

ψυχές των πολιτών. Ας μην ξεχνούμε άλλωστε ότι η ψυχή έχει δύο μέρη, τα οποία 

πολλές φορές μπορούν να βρίσκονται σε σύγκρουση μεταξύ τους, ή τελοσπάντων να 

μην επιδιώκουν τα ίδια πράγματα. Εκείνο που θα πρέπει να υπερισχύσει, προκειμένου 

να κατακτήσει ο άνθρωπος την (ηθική) αρετή, είναι το λογικό κομμάτι του, που θα 

υποτάξει τις επιθυμίες. Επομένως, ο πολιτικός είναι εκείνος που ενεργεί σύμφωνα με 

τον ορθό λόγο, αφού, όπως λέει ο Αριστοτέλης, ενεργεί στην κατεύθυνση του να 

κατανοήσει, να καταλάβει, τις ψυχές των πολιτών. Τα Ηθικά Νικομάχεια φαίνεται 

πως παρουσιάζονται με τέτοιο τρόπο από πλευράς Αριστοτέλη, ώστε να  

αναδεικνύουν την αξία της αρετής, η οποία βέβαια δεν είναι γνώση/ επιστήμη, καθώς 

δεν ασχολείται με τα αναγκαία αλλά με εκείνα που βρίσκονται στην πρακτική σφαίρα 

και είναι, επομένως, πρακτά. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι το μεγαλύτερο 

μέρος του είναι αφιερωμένο στο να μάθουμε με ποιο τρόπο θα εφαρμόσουμε την 

αρετή, για να μπορέσουμε μέσω αυτής να φτάσουμε στην ευδαιμονία, που είναι και η 

ίδια ενέργεια και όχι κατάσταση.  

Β) Αν αναρωτηθούμε πώς οι πολιτικοί θα μπορέσουν να κάνουν  τους πολίτες 

αγαθούς, η απάντηση που παίρνουμε εμμέσως από τον Αριστοτέλη είναι με το να 

υπακούουν στους νόμους. Δεν αρκεί να γνωρίζουμε τι είναι το καλό αλλά πρέπει να 

είμαστε σε θέση να το πράττουμε. Επομένως ο στόχος είναι να κάνουμε πράγματα, να 

ενεργούμε και όχι να βρισκόμαστε σε ανενεργό κατάσταση. Αυτό άλλωστε 

υποστηρίζει ο Αριστοτέλης στο τέλος των Ηθικών Νικομαχείων, όταν επισημαίνει ότι 

στη περιοχή των ενεργειών, το πραγματικό τέλος, δεν είναι η λεπτομερής θεώρηση, η 

θεωρητική ανάλυση και η γνώση του απολύτου, αλλά πολύ περισσότερο η 

πραγματοποίηση της γνώσης αυτής. Έτσι δεν είναι αρκετό για την αρετή να 

γνωρίζουμε τι είναι, αλλά πρέπει να προσπαθούμε να την αποκτήσουμε και να την 

ασκούμε προκειμένου να γίνουμε ενάρετοι άνθρωποι.319 Αυτή η διαπίστωση οδηγεί 

στο να καταλάβουμε την αξία και τη σημασία των νόμων προκειμένου να 

                                                 
319 Ηθικά Νικομάχεια, Κ9, 1179b 2-3: οὐκ ἔστιν ἐν τοῖς πρακτοῖς τέλος τὸ θεωρῆσαι ἕκαστα καὶ 
γνῶναι, ἀλλὰ μᾶλλον τὸ πράττειν αὐτά· οὐδὲ δὴ περὶ ἀρετῆς ἱκανὸν τὸ εἰδέναι, ἀλλ’ ἔχειν 
καὶ χρῆσθαι πειρατέον, ἢ εἴ πως ἄλλως ἀγαθοὶ γινόμεθα;  
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αποκτήσουμε την αρετή. Ο εθισμός σε επαναλαμβανόμενες ενέργειες είναι εκείνος 

που θα οδηγήσει στην απόκτηση της αρετής. Ας μην ξεχνούμε ότι ο Αριστοτέλης 

στην αρχή του Δευτέρου Βιβλίου των Ηθικών Νικομαχείων έχει συνδέσει την αρετή 

με το ήθος. Καθώς λοιπόν η αρετή αποκτάται με τις ενέργειες και όχι με την 

παθητικότητα και την αδράνεια, φαίνεται πόσο σημαντικό είναι το να εκτελείται με 

το σωστό τρόπο η λειτουργία του ανθρώπου και πόσο μεγάλη σημασία φαίνεται να 

έχει ο νόμος  στη διαμόρφωση της ενάρετης προσωπικότητας. Ενδεικτικό είναι άλλο 

ένα χωρίο του τελευταίου Βιβλίου των Ηθικών Νικομαχείων: ο άνθρωπος που ζει 

κατά τις επιταγές του πάθους δεν πρόκειται να ακούσει, νομίζω, τον αποτρεπτικό λόγο. 

Τον άνθρωπο που βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση πώς να τον πείσεις να αλλάξει; 

Και γενικά φαίνεται πως το πάθος δεν υπακούει στο λόγο αλλά στη βία. Είναι λοιπόν 

ανάγκη να έχει ο χαρακτήρας, κατά κάποιον τρόπο από την αρχή κάποια συγγενική 

σχέση με την αρετή: να αγαπάει το ωραίο και να μη μπορεί να υποφέρει την ασχήμια. 

Από την άλλη είναι δύσκολο να πάρει κανείς από τα πρώτα νεανικά του χρόνια σωστή 

αγωγή προς την κατεύθυνση της αρετής, αν δεν ανατραφεί κάτω από τους ανάλογους 

νόμους. Γιατί για τους περισσότερους ανθρώπους, ιδίως αν είναι νέοι, δεν είναι 

ευχάριστο να ζουν τη ζωή τους με σωφροσύνη και καρτερία. Γι’ αυτό και πρέπει να 

ορίζονται με νόμους η ανατροφή και οι ασχολίες των νέων: στην πραγματικότητα τα 

πράγματα αυτά δε θα τους είναι δυσάρεστα, όταν θα τους έχουν γίνει μια καθημερινή 

συνήθεια. Όμως δεν είναι βέβαια αρκετό να έχουν μια σωστή ανατροφή και φροντίδα 

μόνο όταν είναι νέοι. Τα πράγματα αυτά πρέπει να τα κάνουν και όταν ανδρωθούν.320  

Η παραπάνω διαπίστωση βρίσκεται σε αρμονία με τα όσα έχει υποστηρίξει ο 

Αριστοτέλης νωρίτερα για το μέλημα των πολιτικών και για τον τρόπο με τον οποίο ο 

καλός χαρακτήρας συνδέεται με την ευχαρίστηση και τον πόνο. Συγκεκριμένα 

αναφερόμαστε στο Δεύτερο Βιβλίο των Ηθικών Νικομαχείων: … η όλη συζήτηση για 

την αρετή και την πολιτική τέχνη είναι συζήτηση για το ευχάριστο και το δυσάρεστο, 

αφού εκείνος που ξέρει να χειρίζεται σωστά το ευχάριστο και το δυσάρεστο θα γίνει 

καλός, ενώ εκείνος που τα χειρίζεται άσχημα θα γίνει κακός.321  Είναι σημαντικό να 

σημειωθεί όμως ότι ο εθισμός σε ενέργειες που οδηγούν σε σωστή συμπεριφορά δεν 

προσιδιάζει μόνο στα παιδιά αλλά είναι κάτι που πρέπει να γίνεται και στους 

ενήλικες. Γι’ αυτό το λόγο, χρειάζονται οι νόμοι. Άλλωστε, ακόμα και όταν είναι 

κάποιος ενήλικας αυτό δε σημαίνει ότι δε μπορεί να παρασυρθεί από τις ορμές, τα 
                                                 
320 Ηθικά Νικομάχεια, Κ9, 1179b 29-1180a 1.  
321 Ηθικά Νικομάχεια, Β3, 1105a 10-12. 
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πάθη και τις άλογες επιθυμίες του. Ο νόμος έρχεται ακριβώς για να ελαχιστοποιήσει 

τις πιθανότητες να προβούμε σε ενέργειες που προέρχονται από το άλογο μέρος της 

ψυχής. Επομένως, θα χρειαστούμε νόμους για να μπορέσουμε να οδηγηθούμε στη 

διαμόρφωση μιας ενάρετης προσωπικότητας. Στην πραγματικότητα οι νόμοι 

στοιχειοθετούν ολόκληρη τη ζωή του ανθρώπου. Ο Αριστοτέλης φέρνει το 

παράδειγμα των Λακεδαιμονίων322 για να υποστηρίξει ότι μόνο σε αυτούς και σε 

μερικά άλλα μέρη ο νομοθέτης έλαβε την απαραίτητη πρόνοια για τα θέματα της 

ανατροφής και των ασχολιών των ανθρώπων, ενώ σε όλες τις άλλες περιοχές ο 

καθένας ζει όπως του αρέσει, χωρίς κάποιου είδους δέσμευση που να οδηγεί στη 

διαμόρφωση της ενάρετης προσωπικότητας. Έτσι, υποστηρίζει ότι στην ουσία ο 

νόμος είναι εκείνος που προστάζει τον άνθρωπο να προβεί σε κάποιες ενέργειες και 

απαγορεύει να προβούμε σε κάποιες άλλες, κάτι που ο σωστός νόμος το κάνει σωστά 

ενώ ο με λιγότερη φροντίδα σχεδιασμένος νόμος το κάνει λιγότερο καλά.323 Βέβαια 

για τους περισσότερους ανθρώπους η υπακοή στους νόμους είναι αποτέλεσμα του 

φόβου που έχουν για την τιμωρία που επισύρεται αν δεν υπακούσουν σε αυτούς, 

αλλά ακόμα και έτσι, ο «καταναγκασμός» για υπακοή στον νόμο φέρνει τα σωστά 

αποτελέσματα, αφού αυτός είναι κανόνας που έχει την αρχή του σε κάποια πρακτική 

σοφία και σε κάποιον νου.324 

Γ) Σαν παραδείγματα καλών πολιτικών ο Αριστοτέλης φέρνει το παράδειγμα 

των Κρητών και των Σπαρτιατών. Όσο για τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν και 

μεριμνούν για τους πολίτες ο Αριστοτέλης γίνεται σαφής: η πολιτική και η φρόνηση 

είναι μία και η αυτή έξις, από την πλευρά όμως της ουσίας δεν είναι το ίδιο πράγμα. 

Της φρόνησης που έχει ως αντικείμενο τα πράγματα της πόλης ένα μέρος είναι η 

νομοθετική, ένα είδος δεσπόζουσας φρόνησης. Το άλλο, το δεύτερο μέρος της, ένα 

είδος φρόνησης που έχει να κάνει με τα καθέκαστα, με τα επιμέρους, έχει το κοινό 

όνομα και λέγεται πολιτική φρόνηση. Έχει να κάνει με τις ενέργειες και τις 

διαβουλεύσεις. Γιατί το ψήφισμα είναι κάτι που μπορεί να εκτελεστεί, ως το έσχατο 

επιμέρους των διαβουλεύσεων. Αυτός είναι ο λόγος που μόνο γι’ αυτούς τους 

ανθρώπους λέει ο πολύς κόσμος ότι κάνουν πολιτική, γιατί μόνο αυτοί δουλεύουν με 

τρόπο που δουλεύουν οι χειρώνακτες. 325 

                                                 
322 Ηθικά Νικομάχεια, Κ9, 1180a 24-26. 
323 Ηθικά Νικομάχεια, Ε1, 1129b 19-25.  
324 Ηθικά Νικομάχεια, Κ9, 1180a 22-23. 
325 Ηθικά Νικομάχεια, Ζ8,  1141b 23-29 
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Η παραπάνω άποψη του Αριστοτέλη για τον ορισμό του πολιτικού που 

μεριμνά για το σύνολο των πολιτών και επιτελεί ένα έργο παρόμοιο με εκείνο του 

αρχιτέκτονα, μας θυμίζει τα όσα είχε υπογραμμίσει στο Πρώτο Βιβλίο των Ηθικών 

Νικομαχείων: αν έτσι έχει το πράγμα, τότε πρέπει να προσπαθήσουμε να  συλλάβουμε, 

τουλάχιστον στα βασικά του στοιχεία, την ουσία αυτού του υπέρτατου αγαθού, και 

ακόμη ποιας επιστήμης ή ποιας πρακτικής δεξιότητας αποτελεί αντικείμενο. Όλοι, λέω, 

θα συμφωνήσουν ότι αποτελεί αντικείμενο της κυριότατης επιστήμης, αυτής που είναι η 

πρώτη στη σειρά των επιστημών. Αυτού του είδους η τέχνη φαίνεται πως είναι η 

πολιτική, αφού αυτή ορίζει ποιες επιστήμες πρέπει να καλλιεργούνται σε μια πόλη, με 

ποιες πρέπει να ασχολείται ο κάθε επιμέρους πολίτης και σε ποιο βαθμό. Βλέπουμε 

επίσης ότι από τις διάφορες επιστήμες, αυτές που συγκεντρώνουν την πιο μεγάλη 

εκτίμηση του κόσμου είναι οι υπο-κείμενες σε αυτήν, π.χ. η στρατηγική, η οικιακή 

διαχείριση, η ρητορική.  Δεδομένου επίσης ότι η πολιτική κάνει χρήση των υπόλοιπων 

πρακτικών επιστημών, και δεδομένου ότι ορίζει με τους νόμους της τι πρέπει να  

κάνουμε και τι όχι, το τέλος της πρέπει, σκέφτομαι, να περιέχει τα τέλη όλων των άλλων 

επιστημών. Επομένως αυτό το τέλος θα πρέπει να είναι το αγαθό για τον άνθρωπο.326  

Σε αυτό το σημείο θα μπορούσε να τεθεί η ερώτηση «γιατί η πολιτική να είναι 

η κυριότατη επιστήμη;», η οποία μάλιστα βασίζεται- σε ορισμένες περιπτώσεις-  στον 

φόβο που δημιουργείται από τη μη τήρηση των νόμων. Ο Αριστοτέλης επιχειρώντας 

τη σύνδεση της ηθικής με την πολιτική έχει ήδη απαντήσει στα Ηθικά Νικομάχεια: 

ακόμα και αν το τέλος είναι το ίδιο για το άτομο και για την πόλη, το τέλος της πόλης 

εμφανίζεται σαν κάτι το σημαντικότερο και το τελειότερο για να το επιδιώξει κανείς και 

για να το διαφυλάξει. Δεν είναι καθόλου λίγο να  το επιδιώξει και να το πετύχει και ένα 

μόνο άτομο, για ένα ολόκληρο όμως έθνος και για ολόκληρες πολιτείες το πράγμα είναι 

το πιο ωραίο και το πιο θεάρεστο.327  

Από τα παραπάνω μπορούμε, ερμηνεύοντας τους ισχυρισμούς του 

Αριστοτέλη, να πούμε ότι το ανθρώπινο αγαθό, αν αυτό το ονομάσουμε ευδαιμονία, 

είναι το ίδιο για την πόλη και για το άτομο. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή ο 

άνθρωπος βρίσκει την τελείωση του μέσα στην πολιτεία, ως αναπόσπαστο μέλος της, 

το ανθρώπινο αγαθό είναι ακόμα πιο ωραίο και θεάρεστο, αν αναφέρεται σε όλους 

τους πολίτες και όχι στο καθένα ξεχωριστά. Σαφώς και το αγαθό για καθέναν 

χωριστά είναι το καλύτερο αλλά αθροιστικά λειτουργεί αποδοτικότερα, αφού 
                                                 
326 Ηθικά Νικομάχεια, Α2, 1094 a 26-b 7. 
327 Ηθικά Νικομάχεια, Α2, 1094b 7-10.  
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επιτυγχάνεται η ευδαιμονία της πολιτείας. Αν η πολιτεία είναι ευδαίμων τότε και οι 

πολίτες είναι ευδαίμονες. Άλλωστε η πολιτεία απαρτίζεται από πολίτες και η 

ευδαιμονία του καθενός από αυτούς συμβάλλει αθροιστικά και στην ευδαιμονία της 

πολιτείας. Επομένως θα υπάρχει σύζευξη και αρμονία ανάμεσα στην ευδαιμονία του 

ατόμου και εκείνης των πολιτών.  

Αν όμως το βασικό θέμα του Αριστοτέλη είναι να συνδέσει την ηθική με τη 

πολιτική και το μέλημα της πολιτικής είναι η ηθική, γιατί αφιερώνει μια ξεχωριστή 

πραγματεία στην πραγμάτευση της πολιτικής, προσπαθώντας να ανιχνεύσει τι αυτή 

είναι; Στα Πολιτικά, ο καλός πολίτης είναι εκείνος που καταφέρνει να είναι καλός/ 

αποδοτικός σε καλές πράξεις,328 αρχή που στην ουσία διέπει ολόκληρη την πολιτεία 

μέσα στην οποία ζει, γιατί αν είναι καλός στη λειτουργία του, τότε θα φτάσει στην 

ατομική ευδαιμονία, κατόπιν επαναλαμβανόμενων ενεργείων και θα συμβάλλει στην 

ευδαιμονία του συνόλου. Άλλωστε, υπογραμμίσαμε και παραπάνω, ότι η ευδαιμονία 

του κάθε ατόμου λειτουργεί αθροιστικά για την ευδαιμονία του συνόλου των 

πολιτών, ώστε να χαρακτηριστεί μια πολιτεία ευδαίμων. Καθώς ο άνθρωπος 

χαρακτηρίζεται πρωτίστως ζῷον πολιτικόν, αφού δεν είναι δυνατό να ζει 

απομονωμένος και εκτός της κοινωνίας, την οποία ο ίδιος άλλωστε δημιουργεί και 

διαμορφώνει, φαίνεται πως η πολιτική επιστήμη είναι εκείνη που θα ασχοληθεί με το 

τι είναι αγαθό για την πόλη, αφού αυτή μελετά τη σύσταση της κοινωνίας με τα 

πολιτεύματα που δημιουργούνται (δημοκρατία, ολιγαρχία κλπ.). Επομένως,  βασικός 

στόχος της πολιτικής επιστήμης είναι να προσπαθήσει να δει ποιο είναι το καλό για 

την εκάστοτε πολιτεία, οποιοδήποτε πολίτευμα και αν αυτή έχει.  

Στο τέλος του Δέκατου Βιβλίου329 των Ηθικών Νικομαχείων, ο Αριστοτέλης 

αναφέρεται εκτενέστατα στην πολιτική, προσπαθώντας να καταδείξει την αξία που 

έχει το να γνωρίζει ο πολιτικός το ακροατήριο του και να το κατευθύνει με το σωστό 

τρόπο σαν άλλος γιατρός, για αν επιτευχθεί με αυτόν τον τρόπο η ευδαιμονία στην 

πόλη, που θα συμβάλλει ταυτόχρονα και στην ευδαιμονία του εκάστοτε ατόμου. 

Εκείνος που θα επιφορτιστεί με το να κάνει τους πολίτες καλύτερους (βελτίους) 

είναι εκείνος που θα έχει τις ικανότητες του πολιτικού/ νομοθέτη, γιατί αυτός είναι 

εκείνος που ορίζει τους νόμους και η υπακοή σε αυτούς κάνει τους ανθρώπους 

καλύτερους. Εκείνος λοιπόν που κατέχει την ειδική γνώση θα οδηγήσει το σύνολο 

                                                 
328 Πολιτικά, Γ9, 1280 b5-12, 1281a 2-4, H13, 1332a 7-38 
329 Αναφερόμαστε στο χωρίο K9, 1180b 28-1181β 15.  
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των πολιτών στο να γίνει ευτυχισμένο (να αποκτήσει επομένως την ευδαιμονία σε 

ατομικό και κατ’ επέκταση σε συλλογικό επίπεδο). Γι’ αυτό το σκοπό χρειάζεται, 

ωστόσο, και η αρωγή της εμπειρίας και όχι μόνο της διανοητικής κατάστασης, της 

γνώσης. Αυτό σημαίνει, πιστεύουμε, ότι ο Αριστοτέλης δε δίνει μόνο έμφαση σε 

εκείνον που κατέχει τη διανοητική γνώση και δεν είναι σε θέση να τη χρησιμοποιεί με 

το σωστό τρόπο, αλλά σε εκείνον που, ενώ κατέχει το θεωρητικό κομμάτι, μπορεί να 

το εφαρμόσει με αποδοτικό τρόπο στην πρακτική πολιτική. Άλλωστε η πολιτική είναι 

πράξη και όχι θεωρία. Για την ενίσχυση του συλλογισμού του φέρνει το παράδειγμα 

της ιατρικής, υποστηρίζοντας πως δε γίνεται κάποιος καλός γιατρός μόνο αν γνωρίζει 

τη θεωρία και τα ιατρικά εγχειρίδια. Αυτά είναι σαφώς χρήσιμα για να έρθει σε 

επαφή με την ιατρική και να «οικοδομήσει» το θεωρητικό υπόβαθρό του, τη γνώση, 

όμως, σε κάθε περίπτωση εκείνο που έχει σημασία είναι η εφαρμογή στην πράξη των 

όσων έμαθε από τα βιβλία. Γι’ αυτό το λόγο οι σοφιστές δεν είναι οι κατάλληλοι 

πολιτικοί μέσα σε μια πολιτεία, γιατί έχουν μόνο εμπειρική άποψη για τα πράγματα, η 

οποία δε στηρίζεται σε κανένα γνωστικό υπόβαθρο και έτσι καθίστανται επικίνδυνοι 

για την κοινωνία, αφού πολύ εύκολα μπορούν να αποπροσανατολίσουν το πλήθος.330 

Τα Ηθικά Νικομάχεια ολοκληρώνονται με τη διαπίστωση του Αριστοτέλη ότι οι 

προγενέστεροί του δεν εξέτασαν με επάρκεια το ζήτημα της νομοθεσίας. Με αυτόν 

τον τρόπο γίνεται η μετάβαση στα Πολιτικά, ώστε, όπως υποστηρίζει να ολοκληρωθεί 

η σχετική με τα ανθρώπινα φιλοσοφία.331  

Η τελευταία διαπίστωση του Αριστοτέλη παραξενεύει εκείνους που 

γνωρίζουν ότι πριν από τον ίδιο ο Πλάτωνας ήταν εκείνος που ασχολήθηκε εκτενώς 

με το θέμα της νομοθεσίας στο τελευταίο έργο του, τους Νόμους. Ωστόσο, εκείνο που 

ίσως ο Αριστοτέλης εννοεί είναι πως ο ίδιος θέλει να προσφέρει μια εμπειρική 

προσέγγιση του θέματος και τελικά, μάλλον μπορούμε να καταλάβουμε τι είχε στο 

                                                 
330 Έχουμε επισημάνει και σε άλλο σημείο της παρούσας εργασίας (βλ. υποσημείωση 57 σελ. 20 και 
111 σελ. 33) την αξία της πολιτικής και για τον Πλάτωνα. Αυτός μάλιστα επιχείρησε σφοδρή κριτική 
στο σοφιστικό κίνημα μέσω των έργων του (Γοργίας και Φαίδρος). Για τον Πλάτωνα σημασία έχει να 
γνωρίζει ο πολιτικός την ψυχή του ακροατηρίου του (και στον Αριστοτέλη η ίδια άποψη στα Ηθικά 
Νικομάχεια, Κ9, 1181b 4-5: καὶ ὡς ἰαθεῖεν ἂν καὶ ὡς δεῖ θεραπεύειν ἑκάστους, διελόμενοι τὰς 
ἕξεις) και να προσπαθεί να το κατανοήσει και όχι να το τέρψει ή να το αποπροσανατολίσει. Για να 
γίνει όμως αυτό χρειάζεται θεωρητικό υπόβαθρό και όχι μόνο πρακτική εμπειρία. Γι’ αυτό, για το δικό 
του θεωρητικό μοντέλο, εκείνος που μπορεί να γίνει καλός πολιτικός είναι ο φιλόσοφος. Αυτός έχει 
καταφέρει να φτάσει στα ανώτερα επίπεδα μόρφωσης (έχει κατακτήσει τη σοφία μέσω της 
διαλεκτικής) και μπορεί να καθοδηγήσει με το σωστό τρόπο τους πολίτες, χωρίς κάποιο δόλο. Στην 
πλατωνική Πολιτεία εξάλλου έχει ήδη καταρτιστεί το εκπαιδευτικό οικοδόμημα μέσα στο οποίο ο 
άνθρωπος ζει και αποκτά σταδιακά ταυτότητα πολίτη.  
331 Ηθικά Νικομάχεια, Κ9, 1181b 12-16. 
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μυαλό του. Η συλλογή πολιτευμάτων προκειμένου να εξεταστεί το κατά πόσο αυτά 

λειτουργούν με το σωστό τρόπο ή όχι και να καταδειχθεί, κατόπιν έρευνας και 

σύγκρισης μεταξύ τους, ποιο είναι το καλύτερο, είναι δουλειά της Αθηναίων 

Πολιτείας. Αυτή περιέχει έναν κατάλογο πολιτευμάτων της Αθήνας από την εποχή 

της δημοκρατίας του 403 π.Χ., ενώ υπάρχει και ανάλυση για τη σύσταση του καθενός 

πολιτεύματος από τον ίδιο τον Αριστοτέλη. Σε αυτά τα συμφραζόμενα μπορούμε να 

καταλάβουμε τι εννοεί ο Αριστοτέλης στο τέλος των Ηθικών Νικομαχείων, όταν λέει 

ότι θα ερευνήσει ποιο είναι εκείνο το πολίτευμα που φθείρει τις πόλεις και ποιο 

εκείνο που τις σώζει αλλά και τι είναι αυτό που σώζει και φθείρει τα πολιτεύματα και 

γιατί κάποιες πόλεις κυβερνιούνται σωστά, ενώ κάποιες άλλες όχι.332 Αν 

αναλογιστούμε τα όσα αναφέρει στο Πέμπτο Βιβλίο των Πολιτικών, θα γίνει ακόμα 

πιο ξεκάθαρος ο στόχος που θέτει στο τέλος των Ηθικών Νικομαχείων. Εκεί 

αφιερώνει ένα μεγάλο μέρος για να μελετήσει τι είναι εκείνο που οδηγεί στη 

διατήρηση ή στην κατάρρευση μια πολιτεία και ένα πολίτευμα, δίνοντας έμφαση στη 

μελέτη πολλών διαφορετικών ελληνικών- και όχι μόνο- πόλεων της εποχής.  

Η τελευταία φράση των Ηθικών Νικομαχείων είναι η εξής: όταν θα έχουμε 

εξετάσει όλα αυτά, τότε, φαντάζομαι, θα κατανοήσουμε καλύτερα ποιο είναι το 

καλύτερο πολίτευμα, πώς είναι οργανωμένο το καθένα από αυτά, και ακόμα ποιους 

νόμους και ποια έθη εφαρμόζει στην πράξη το καθένα τους. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τα 

λόγο μας.333 Με αυτήν την παρατήρηση κλείνει η πραγματεία και εισάγεται το θέμα 

της πολιτικής πλέον. Είναι όμως φανερό ότι ο Αριστοτέλης ενδιαφέρεται καθ’ όλη τη 

διάρκεια που κάνει λόγο για την ηθική, για την πολιτική σε τελική ανάλυση. Γι’ αυτό 

άλλωστε, όπως προσπαθήσαμε να δείξουμε και παραπάνω παραθέτοντας 

συγκεκριμένα χωρία από τα Ηθικά Νικομάχεια, ο Αριστοτέλης δεν ξεχνά ποτέ, ακόμα 

και όταν αναφέρεται στην ευδαιμονία, ως ενέργεια της ψυχής να τη συσχετίζει με τις 

πολιτικές προεκτάσεις που αυτή έχει μέσα σε μια πολιτεία. Επομένως, δε μας 

παραξενεύει το γεγονός ότι η τελευταία φράση του κειμένου δείχνει πλέον καθαρά το 

δρόμο για τα Πολιτικά, εκεί όπου θα καταδειχθεί η σχέση της πολιτείας, ως σώμα 

πολιτών, με το πολίτευμα και κατόπιν εξέτασης θα αναδειχθεί ένα ως το καλύτερο 

και προτιμότερο που προάγει τη συλλογική ευδαιμονία.  

Πράγματι στα Πολιτικά ο Αριστοτέλης εξετάζει τις μορφές διαφόρων 

πολιτευμάτων για να δει πώς αυτά λειτουργούν στα πλαίσια μιας κοινωνίας. Στο 
                                                 
332 Ηθικά Νικομάχεια. Κ9, 1181b 16-21. 
333 Ηθικά Νικομάχεια, Κ9, 1181b21-24. 
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Έκτο Βιβλίο εξετάζεται η δημοκρατία και η ολιγαρχία για το αν μπορούν να 

οδηγήσουν στη σταθερότητα μια κοινωνία που διέπεται από τα συγκεκριμένα 

πολιτεύματα. Στο Έβδομο και Όγδοο Βιβλίο εξετάζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει 

να ισχύουν για να φτάσουμε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση μια κοινωνία και να 

δημιουργηθεί στη ουσία το ιδεώδες πολίτευμα, κατά τον Αριστοτέλη, η 

αριστοκρατία. Τέλος, τα τελευταία Κεφάλαια (13-17) του Έβδομου Βιβλίου των 

Πολιτικών, αλλά και το Όγδοο δίνουν μεγάλη έμφαση στους νόμους και στα έθιμα 

που πρέπει να ισχύουν μέσα σε μια πολιτεία προκειμένου να λάβουν την απαραίτητη 

αγωγή οι πολίτες για να γίνουν ενάρετοι. Αυτή η εξέταση μας θυμίζει βεβαίως τα 

Ηθικά Νικομάχεια, και την προσπάθεια του Αριστοτέλη να αποδείξει ότι η αρετή 

είναι εκείνη που κάνει τον άνθρωπο- και κατ’ επέκταση τον πολίτη, στα 

συμφραζόμενα των Πολιτικών- ενάρετα δρων υποκείμενο. Θυμίζουμε επίσης ότι στα 

Ηθικά Νικομάχεια ο Αριστοτέλης είχε επισημάνει αρκετές φορές την αξία της 

τιμωρίας και την υπακοή στους νόμους. Και τα δύο ξεκινούν από τον νομοθέτη που 

τα εφαρμόζει και καθοδηγεί τους πολίτες στο σωστό δρόμο (να κατακτήσουν την 

ατομική και στη συνέχεια τη συλλογική ευδαιμονία). Τέλος, στο Κεφάλαιο 13 334 του 

Έβδομου Βιβλίου επιχειρείται η διαίρεση σε φύση, διδαχή και εθισμό, στοιχεία που 

κάνουν τον άνθρωπο ενάρετο, μια διαίρεση που θυμίζει αρκετά τα όσα έχουν ειπωθεί 

στο Κ9 των Ηθικών Νικομαχείων. Ό,τι ακολουθεί στα Πολιτικά μάς θυμίζει τα όσα 

υπάρχουν στους πλατωνικούς Νόμους335 σχετικά με την ανάγκη να δοθεί έμφαση 

στην κοινωνική ευθύνη και τον συντονισμό των πολιτών μέσω της ίδιας της 

πολιτείας, δηλαδή στην ουσία μέσω των νόμων, από τους οποίους αυτή διέπεται. 

Επιπρόσθετα, όταν ο Αριστοτέλης αναφέρεται στην ανάγκη να δοθεί έμφαση από την 

πλευρά του νομοθέτη στη μελέτη της ηθικής, ανθρώπινης, αρετής, και τη γνώση των 

διαφορετικών επιπέδων και στοιχείων της ψυχής,336 στην ουσία ακολουθεί τα 

λεγόμενα των Νόμων,337 όπου μεγαλύτερη σημασία έχει το να γνωρίζουμε τις 

διαφορετικές φύσεις της ψυχής, πράγμα που αποτελεί τον υψηλότερο στόχο της 

πολιτικής πρακτικής, της πρακτικής σοφίας, ή όπως θα έλεγε ο Αριστοτέλης, της 

φρόνησης. Η νομοθεσία μάλιστα στο τέλος των Πολιτικών έχει τις ίδιες 

                                                 
334 Πολιτικά, Η13, 1332a 38-b11, Ηθικά Νικομάχεια, Κ9, 1179 b20-1180b28 (γίνεσθαι δ’ ἀγαθοὺς 
οἴονται οἳ μὲν φύσει οἳ δ’ ἔθει οἳ δὲ διδαχῇ). 
335 Νόμοι, 630 c- 631a, 705d- 706a, 770c-e, 963a.   
336 Ηθικά Νικομάχεια, Α13, 1102a 13-26: ὅτι δεῖ τὸν πολιτικὸν εἰδέναι πως τὰ περὶ ψυχῆς. 
337 Νόμοι, 650b.  
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προσλαμβάνουσες με τους Νόμους. Όπως εκεί, έτσι και εδώ338 ο Αριστοτέλης δίνει 

έμφαση στην αγωγή των παιδιών που είναι προσανατολισμένη στην ειρήνη και τις 

ελεύθερες δραστηριότητες και όχι τον πόλεμο, όπως συμβαίνει στο εκπαιδευτικό 

μοντέλο της Σπάρτης, ενώ δίνεται η απαραίτητη έμφαση και στην ανάγκη για ηθική 

διαπαιδαγώγηση των νέων μέσω της άσκησης και της μουσικής.339 

Τα παραπάνω Βιβλία των Πολιτικών στην ουσία καταδεικνύουν το πόσο 

σημαντικός είναι ο εκπαιδευτικός ρόλος των νομοθετών/ πολιτικών, προκειμένου να 

οδηγήσουν στη σωστή κατεύθυνση τους πολίτες (στην ατομική και κατ’ επέκταση 

στη συλλογική ευδαιμονία), πράγμα που έχει υπογραμμιστεί στο Κ9 των Ηθικών 

Νικομαχείων. Φαίνεται λοιπόν πως ο ρόλος του νομοθέτη είναι πρωτίστως 

εκπαιδευτικού χαρακτήρα με σκοπό το συλλογικό καλό. Αυτό όμως αναγκαστικά 

στοιχειοθετείται και φιλτράρεται και από το ατομικό καλό. Άλλωστε μια πολιτεία 

αποτελούμενη από πολίτες οφείλει, για να είναι ευδαίμων, να φροντίζει για την 

ευδαιμονία ενός εκάστου των πολιτών της. Αν αυτό επιτευχθεί, τότε αθροιστικά 

μιλώντας, θα μπορεί να έχει φτάσει στο ίδιο σημείο και η πολιτεία.  

Είναι χαρακτηριστικό και άλλο ένα χωρίο των Ηθικών Νικομαχείων το οποίο 

δείχνει, κατά τα αριστοτελικά λεγόμενα, ότι η αυτάρκεια, η πληρότητα, είναι κάτι 

που αποκτάται μέσα στα πλαίσια μιας πόλης. Στο Έβδομο Κεφάλαιο του Πρώτου 

Βιβλίου υπογραμμίζεται ότι: με το αύταρκες δεν εννοούμε κάτι που είναι αρκετό μόνο 

για το ίδιο το άτομο, για κάποιον δηλαδή που ζει μοναχική ζωή, αλλά και για τους 

γονείς του, τα παιδιά και τη γυναίκα του και γενικά, για τους φίλους και τους 

συμπολίτες του, δεδομένου ότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος από τη φύση να ζει σε 

πόλη.340  Το συγκεκριμένο χωρίο μας θυμίζει τα όσα θα υποστηρίξει αργότερα ο 

Αριστοτέλης στα Πολιτικά με τη διάσημη φράση του ότι ο άνθρωπος είναι φύσει 

ζῷον πολιτικόν.341 Από τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα ότι ο άνθρωπος, 

επειδή από τη φύση του είναι κοινωνικός και επομένως ζει πάντα μέσα σε συλλογικά 

πλαίσια, δεν είναι δυνατό να του αρκεί η ατομική πληρότητα, όσο καλή και αν είναι 

αυτή. Αν ίσχυε αυτό τότε καθένας θα ενδιαφερόταν αποκλειστικά και μόνο για το 

προσωπικό, στενά ατομικό του συμφέρον, χωρίς προεκτάσεις στην κοινωνία. Καθώς, 

εξ ορισμού, ο άνθρωπος είναι φύσει πολιτικό όν, συνεπάγεται ότι η πληρότητα που 

                                                 
338 Πολιτικά, Η 14-15.  
339 Πολιτικά, Θ.   
340 Ηθικά Νικομάχεια, Α7, 1097b 8-13: … φύσει πολιτικὸν ὁ ἄνθρωπος.  
341 Πολιτικά, Α2, 1253a 2-3. 
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αισθάνεται μέσα σε μια κοινωνία είναι πολύ μεγαλύτερη και αξιολογότερη από τη 

στενά ατομική. Με άλλα λόγια, για να χρησιμοποιήσουμε και τα λεγόμενα του 

Αριστοτέλη, δεν αρκεί να είναι ευτυχισμένος μόνο ο κάθε άνθρωπος χωριστά, η κάθε 

οικογένεια, οι φίλοι, αλλά όλοι μαζί να αποτελούν ένα αναπόσπαστο σύνολο ευτυχίας 

και πληρότητας που ενσαρκώνεται μέσα στην πολιτεία. Έτσι, φαίνεται πως η 

ατομική, τελείωση του ατόμου βρίσκει το δρόμο της μέσα στην πολιτεία και αποκτά 

κοινωνικές προεκτάσεις και όχι στενά ατομικές. 

Ωστόσο, δεν πρέπει να παραληφθεί ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της 

αυτάρκειας, το οποίο φαίνεται ότι έχει εξέχουσα σημασία και έχει να κάνει με το πώς 

αυτή θα επιτευχθεί. Ο Αριστοτέλης φυσικά συνδέει την αυτάρκεια με τις ενέργειες 

αρετής που κάνει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ο άνθρωπος. Έτσι, μέσω των 

δραστηριοτήτων του θα μπορέσει να αποκτήσει ενάρετη ταυτότητα και να φτάσει 

όσο πιο κοντά μπορεί στην πληρότητα, στην αυτάρκεια. Ίσως να καταλαβαίνουμε 

τώρα καλύτερα και με περισσότερη σαφήνεια γιατί ο Αριστοτέλης υποστηρίζει πως η 

αυτάρκεια και κατ’ επέκταση η ευδαιμονία βρίσκεται στη θεωρητική ενατένιση, στη 

θεωρία. Αυτή είναι που συνδέεται περισσότερο άμεσα με τις προσωπικές μας 

επιλογές και δεν σχετίζεται τόσο με εξωτερικούς παράγοντες.342 Όμως επειδή μια 

τέτοιου είδους ζωή δεν είναι ανθρώπινη, καθώς ο άνθρωπος πάντα θα έχει και 

εξωτερικούς παράγοντες να τον επηρεάζουν (γι’ αυτό και ο χωρισμός της ψυχής σε 

άλογο και έλλογο μέρος) είναι σαφές ότι για να μπορεί να πράττει στα όρια της 

ανθρώπινης φύσης του θα πρέπει να προβαίνει σε ενέργειες που προσανατολίζονται 

με βάση την αρετή. Σε διαφορετική περίπτωση, αν δηλαδή μπορούσε να επιδίδεται 

απλώς στη θεωρία, θα ήταν θεός.343  

 Από τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα ότι μια ζωή που χαρακτηρίζεται 

από αυτάρκεια δεν είναι προσανατολισμένη στην καθημερινότητα, καθώς έχει σχέση 

με τη σοφία, η οποία είναι καθαρά μια δραστηριότητα επιστημονική και όχι 

πρακτική. Άλλωστε, το έχει τονίσει σε αρκετά σημεία ο Αριστοτέλης, ο σοφός δε 

μπορεί να κυβερνήσει. Είναι ο μοναδικός που μπορεί να ζήσει στη μοναξιά και γι’ 

αυτό χαρακτηρίζεται αυταρκέστατος.344 Όλοι οι άλλοι που δεν είναι σοφοί δε 

μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο. Γι’ αυτό έχουν τον πρακτικό λόγο, ώστε να μπορούν 

                                                 
342 Ηθικά Νικομάχεια, Κ7, 1177a 27- b1.  
343 Ηθικά Νικομάχεια, Κ7, 1177b 26-27 
344 Ηθικά Νικομάχεια, Κ7, 1177a 27.: ὁ δὲ σοφὸς καὶ καθ’ αὑτὸν ὢν δύναται θεωρεῖν, καὶ ὅσῳ ἂν 
σοφώτερος ᾖ, μᾶλλον· βέλτιον δ’ ἴσως συνεργοὺς ἔχων, ἀλλ’ ὅμως αὐταρκέστατος.  
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να ρυθμίζουν τα της καθημερινότητάς τους. Καθώς ο άνθρωπος δε μπορεί να νοηθεί 

έξω από τα συμφραζόμενα της πολιτείας μέσα στην οποία ζει και ενεργεί, έπεται ότι 

για να κατακτήσει την ευδαιμονία, την αυτάρκεια και για να διάγει μια ζωή γεμάτη, 

πρέπει να επιλέγει εκείνες τις ενέργειες που θα τον οδηγήσουν στο να λειτουργεί όχι 

μόνο ως μονάδα αλλά έχοντας στραμμένη την προσοχή του και στο σύνολο.  
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