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Περιληπτική  απόδοση  περιεχοµένου 

 

Ο Αµερικανός οικονοµολόγος Έντµουντ Φέλπς, αγορεύει στην 

Αθηναϊκή Λέσχη, στις 16/11/2014 και οι συνδαιτυµόνες του τον ακούν 

µε το δέος που θα άρµοζε σε έναν γκουρού της οικονοµικής επιστήµης. 

«Ήρθα εδώ να σας φέρω τον Αριστοτέλη» λέει γελώντας. Τιµηµένος µε 

Νόµπελ Οικονοµικών το 2006, ο συγγραφέας του “Mass Flourishing”, του 

βιβλίου που βασίζεται στην αριστοτελική έννοια της ευδαιµονίας, ήρθε να 

µιλήσει ενάντια στην επέµβαση του κράτους στην οικονοµία, που υπονο-

µεύει την ατοµική πρωτοβουλία στην οποία δίνει έµφαση ο Αριστοτέλης, 

γιατί έτσι οι πολίτες απελευθερώνουν τη δηµιουργικότητά τους και το 

δυναµισµό τους, µέσω της εφευρετικότητας, ως οχήµατος της ανάπτυξης. 

Η εισαγωγή σκοπό είχε να δείξει τη διαχρονική αξία των ιδεών του 

Αριστοτέλη και µάλιστα των Ηθικών Νικοµαχείων. Πριν όµως καταλήξει 

στην κυρίαρχη έννοια της ευδαιµονίας, στο 10ο και τελευταίο βιβλίο των 

Η. Ν., ο Αριστοτέλης θα ασχοληθεί µε την ηδονή, στενότατα δεµένη µε τη 

φύση µας. Για τη διαµόρφωση ενάρετου χαρακτήρα είναι σηµαντικό να 

χαιρόµαστε γι’ αυτά που πρέπει και να µισούµε αυτά που πρέπει. Η 

ηδονή έγινε αντικείµενο πολλών συζητήσεων µε το να τη θεωρούν άλλοι 

ως το υπέρτατο αγαθό κι άλλοι ως το πιο αξιοκατάκριτο. Οι δεύτεροι το 

παρουσιάζουν ως αξιοκατάκριτο για να συγκρατήσουν τους ανθρώπους, 

οι οποίοι εκ φύσεως ρέπουν προς την ηδονή. ∆εν είναι σωστό όµως, γιατί 

οι θεωρίες που σχετίζονται µε τα πάθη και τις πράξεις είναι λιγότερο 

αξιόπιστες από τα πράγµατα και όταν διαφωνούν µε την εµπειρία, µόνες 

τους αυτοαναιρούνται. Χρειαζόµαστε, λοιπόν, αληθινές θεωρίες, χρήσι-

µες για τη ζωή µας. 

Ακολούθως παρατίθενται οι γνώµες που διατυπώθηκαν για την 

ηδονή, µε πρώτη από αυτές του Εύδοξου. Αυτός υποστήριζε ότι η ηδονή 

είναι το υπέρτατο αγαθό, γιατί σε όλες τις περιπτώσεις το αντικείµενο 

της επιθυµίας είναι το αγαθό. Αυτό λοιπόν που είναι αγαθό για τα πάντα 

και που τα πάντα το επιθυµούν είναι το υπέρτατο αγαθό. Τον πίστευαν 

κυρίως για τον ενάρετο χαρακτήρα του και όχι για τις διδασκαλίες του. 

Έλεγε πως αυτό συνάγεται και από το αντίθετο της ηδονής, την λύπη, την 

οποία αποφεύγουµε. Επίσης άξιο επιλογής είναι κάτι που το επιλέγουµε 

όχι για την απόκτηση κάποιου άλλου αλλά για το ίδιο αγαθό. Η ηδονή 

είναι κάτι που επιλέγεται καθεαυτή και µάλιστα αν προστεθεί σε κάποιο 

άλλο αγαθό, το κάνει προτιµότερο, γιατί το αγαθό αυξάνεται µόνο από τον 

εαυτό του, δηλαδή αν στο αγαθό προστεθεί αγαθό.  
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Το τελευταίο όµως αυτό δείχνει πως η ηδονή είναι ένα από τα αγαθά, 

όχι το ανώτερο. Ο Πλάτωνας αποδεικνύει ότι η ηδονή δεν είναι το ανώ-

τερο αγαθό, λέγοντας πως ο ηδονικός βίος είναι πιο άξιος επιλογής αν 

συνδυάζεται µε την φρόνηση, παρά χωρίς αυτή. Αν όµως ο ανάµεικτος 

βίος είναι καλύτερος, τότε η ηδονή δεν είναι το υπέρτατο αγαθό. Ποιο 

λοιπόν αγαθό είναι τέτοιο που να µην µπορεί να προστεθεί σε αυτό τίποτε 

άλλο, δηλαδή το υπέρτατο αγαθό;  

Αυτοί, τώρα, που έχουν αντίθετη γνώµη προς τον Εύδοξο και υπο-

στηρίζουν ότι δεν είναι υποχρεωτικά αγαθό αυτό προς το οποίο τείνουν 

όλα τα όντα δηλαδή η ηδονή, δεν λένε τίποτε, υποστηρίζει ο Αριστοτέλης. 

Γιατί αν το έλεγαν αυτό τα ανόητα όντα, θα είχε κάποια αλήθεια, αλλά το 

λένε τα όντα που έχουν φρόνηση, αν και, για τα ανόητα όντα, επίσης 

υπάρχει κάποιο ανώτερο αγαθό που τα προσιδιάζει. Επίσης, οι αντίπαλοί 

του υποστηρίζουν και τούτο: αν η λύπη είναι κακό, δεν σηµαίνει πως η 

ηδονή είναι αγαθό, γιατί το αντίθετο της λύπης µπορεί να είναι ένα άλλο 

κακό. Αλλά η ηδονή και η λύπη δεν είναι και τα δύο ούτε από τα καλά 

ούτε από τα κακά, γιατί ολοφάνερα οι άνθρωποι αποφεύγουν την λύπη 

και επιλέγουν την ηδονή ως αγαθό, άρα υφίσταται η αντίθεση, λέει ο 

Αριστοτέλης. 

Ακολούθως υποστηρίζει πως η ηδονή µπορεί να µην ανήκει στις 

ποιότητες, αλλά σίγουρα είναι αγαθό. Την κατηγορούν ότι δεν είναι κάτι 

καθορισµένο, γιατί επιδέχεται το περισσότερο και το λιγότερο, αλλά και 

οι αρετές παρουσιάζουν σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό εκείνη ή την 

άλλη ηθική ποιότητα. Εφόσον όµως εννοούν την ποικιλία των µορφών 

της ηδονής, τότε δεν αναφέρονται στην πραγµατική αιτία των διαβαθ-

µίσεων της ποσότητας, αλλά στις λεγόµενες κατά τον Πλάτωνα ανάµει-

κτες (σωµατικές) που επιδέχονται ποσοτικές διαβαθµίσεις (άµετρες) και 

στις καθαρές ηδονές που δεν επιδέχονται (έµµετρες). Τέτοια είναι και η 

περίπτωση της ηδονής. 

Επίσης, θεωρώντας ότι το αγαθό είναι τέλειο, ενώ η κίνηση και η 

γένεση κάτι ατελές, προσπαθούν να αποδείξουν ότι η ηδονή είναι κίνηση 

και γένεση. Αλλά ούτε κίνηση, γιατί κανείς δεν µπορεί να αισθάνεται 

γρήγορα την ηδονή, ούτε γένεση, γιατί τότε η λύπη θα ήταν η φθορά 

αυτού του οποίου η ηδονή είναι γένεση. Επίσης σε αυτούς που 

υποστηρίζουν πως η λύπη είναι έλλειψη της φυσικής µας κατάστασης, 

ενώ η ηδονή η επάνοδος σε αυτή ο Αριστοτέλης απαντά πως αυτά έχουν 

να κάνουν µε το σώµα, γιατί οι ηδονές π.χ. της γνώσης αλλά ακόµα και 

της όσφρησης ή της µνήµης δεν προϋποθέτουν κάποια έλλειψη. Όσον 

αφορά αυτούς που επιτίθενται στον Εύδοξο για τις επονείδιστες ηδονές, 
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αντιτάσσει πως πρόκειται για πράγµατα µη ευχάριστα στην πραγµατι-

κότητα, γιατί αφορούν λίγους ανθρώπους (κακούς) και όχι όλους. 

Εξαρτάται λοιπόν από τα είδη της ηδονής που, ανάλογα µε το ήθος του 

ανθρώπου, επιλέγονται. Έτσι µερικές φορές επιλέγουµε πράγµατα ακόµη 

και αν δεν µας προκαλούν καµιά ευχαρίστηση (γνώσεις, αρετές), γιατί τα 

θέλουµε για τον εαυτό µας. Συµπεραίνουµε λοιπόν ότι η ηδονή δεν είναι 

το ύψιστο αγαθό, αλλά και ότι κάθε ηδονή δεν είναι άξια επιλογής και 

προτίµησης. Επίσης κάποιες ηδονές είναι επιθυµητές καθεαυτές και 

διαφέρουν από τις άλλες ως προς την φύση τους. Αυτά ως προς τις θεω-

ρίες για την ηδονή και την λύπη.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο ο Αριστοτέλης εξετάζει τα χαρακτηριστικά της 

ηδονής από την αρχή. Η ηδονή είναι ένα ενιαίο όλο και σε καµιά χρονική 

στιγµή δεν θα µπορούσε κανείς να έχει µια ηδονή που η ουσία της θα 

τελειοποιούνταν, αν διαρκούσε περισσότερο. Γι’ αυτό και η ηδονή δεν 

είναι κίνηση και είναι τέλεια, γιατί πραγµατώνεται πάντοτε εδώ και τώ-

ρα, ως όλο. Ούτε είναι γένεση γιατί δεν είναι διαιρετή σε µέρη, αλλά 

όλον. Σε σχέση µε την αίσθηση τονίζει πως σε κάθε περίπτωση η καλύ-

τερη ενέργεια είναι όταν το όργανο, που βρίσκεται σε καλή κατάσταση, 

ενεργεί σε σχέση µε το πιο εξαιρετικό αντικείµενό του. Και αυτή η 

ενέργεια θα είναι η πιο ευχάριστη. Την µεγαλύτερη λοιπόν ηδονή την 

χαρίζει η πιο τέλεια ενέργεια. Όµως η ηδονή κάνει τέλεια την ενέργεια, 

όχι όπως την κάνει τέλεια η αντίστοιχη ενυπάρχουσα έξη. Αλλά σαν ένα 

επιγενόµενο τέλος, ακριβώς όπως στην ακµή της ηλικίας τους επιγίνεται 

στους ανθρώπους η οµορφιά. Όσο λοιπόν το αντικείµενο και το 

υποκείµενο της νόησης ή της αίσθησης είναι όπως πρέπει, θα υπάρχει 

στην ενέργεια ηδονή. 

Κατά συνέπεια διερωτάται: γιατί δεν αισθανόµαστε διαρκώς ηδονή; 

Μα, γιατί οι ανθρώπινες λειτουργίες δεν µπορούν να βρίσκονται σε συνε-

χή ενέργεια. Η ζωή είναι ενέργεια, η ηδονή κάνει τέλειες τις ενέργειες 

άρα και την ζωή, γι’ αυτό την επιθυµούν οι άνθρωποι. Γι’ αυτό ενέργεια 

και ηδονή είναι στενά δεµένες, δεν διαχωρίζονται. Γι’ αυτό και οι ηδονές 

διαφέρουν ως προς το είδος, γιατί διαφορετικές ως προς το είδος 

ενέργειες οδηγούνται στην τελειότητα από διαφορετικά πράγµατα, άρα 

και σε διαφορετικές ηδονές που τις κάνουν τέλειες. Η οικεία ως προς το 

είδος ηδονή αυξάνει την ενέργεια. Αυτός είναι ο λόγος που οι ηδονές οι 

οποίες προέρχονται από ένα είδος ενεργειών γίνονται εµπόδιο για άλλες 

ενέργειες π.χ. οι φιλόµουσοι αδυνατούν να δώσουν προσοχή στις 

φιλοσοφικές συζητήσεις, αν ακούσουν εκείνη την στιγµή αυλό. Έτσι, 

όταν κάτι µας ευχαριστεί πάρα πολύ, ούτε καν κάνουµε κάτι άλλο. Το ίδιο 

και µε τις λύπες: οι οικείες λύπες καταστρέφουν τις ενέργειες.  
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Επειδή τώρα οι ενέργειες διαφέρουν µεταξύ τους από την άποψη της 

ηθικής αξίας και απαξίας τους, κι άλλες είναι άξιες προτίµησης, άλλες 

άξιες αποφυγής κι άλλες τίποτα από τα δύο, το ίδιο συµβαίνει και µε τις 

ηδονές. Η ηδονή που είναι οικεία στην ενάρετη πράξη, είναι καλή και η 

οικεία στην κατώτερη πράξη, κακή, όπως ακριβώς οι επιθυµίες ωραίων 

πραγµάτων αξιέπαινες, ενώ άσχηµων αξιοκατάκριτες. Οι ηδονές όµως 

είναι πιο οικείες προς τις ενέργειες από ό,τι οι επιθυµίες, σε σηµείο 

ενέργειες και ηδονές να ταυτίζονται. Γι’ αυτό και διαβαθµίζονται οι 

ηδονές ανάλογα προς την ποιότητα των ενεργειών, ώστε αυτές που 

σχετίζονται µε τη νοητική λειτουργία είναι σαφώς ανώτερες. 

Κάθε ζωντανός οργανισµός έχει την δική του ηδονή, όπως έχει και το 

δικό του έργο: είναι η δική του ηδονή που αντιστοιχεί στην ενέργειά του. 

Οι ηδονές των όντων του ιδίου είδους δεν παρουσιάζουν διαφορές, όχι 

όµως και του ανθρώπου, γιατί τα ίδια πράγµατα άλλους τους ευχαριστούν 

και άλλους τους δυσαρεστούν. Βέβαια, αυτά συµβαίνουν κατά την κρίση 

του αγαθού ανθρώπου. Αν είναι έτσι, τότε ηδονές θα είναι αυτές που θα 

φαίνονται στον αγαθό άνθρωπο ότι είναι ηδονές και ευχάριστα τα πράγ-

µατα θα είναι, αυτά στα οποία ο άνθρωπος αυτός βρίσκει ευχαρίστηση. 

Εποµένως, δεν µπορούµε να µιλάµε για επαίσχυντες ηδονές, γιατί αυτές 

είναι µόνο για τους διεφθαρµένους ανθρώπους. Από τις καλές όµως 

ηδονές ποιο είδος προσιδιάζει στον άνθρωπο; Είναι φανερό πως θα αντι-

στοιχούν στις ανάλογες ενέργειες, άρα στις ενέργειες του τέλειου και 

ευδαίµονος ανθρώπου. Άρα είτε είναι µια είτε είναι περισσότερες οι 

ενέργειες αυτού του ανθρώπου, οι ηδονές που κάνουν τέλειες αυτές τις 

ενέργειες θα πρέπει να λέγονται ηδονές του ανθρώπου. Οι υπόλοιπες 

είναι ηδονές του ανθρώπου κατά δεύτερο λόγο και σε ακόµα µικρότερο 

βαθµό. 

Ανακεφαλαιώνοντας το περιεχόµενο των προηγούµενων βιβλίων ο 

Αριστοτέλης θεωρεί πως αυτό που µένει είναι το θέµα της ευδαιµονίας, 

αφού αυτή θεωρείται ο τελικός σκοπός όλων των ανθρωπίνων πραγµά-

των. Η ευδαιµονία δεν είναι έξη όπως συµπεραίνει στο τέλος του Α΄ βι-

βλίου των Η.Ν. ο Αριστοτέλης: «Επεί δ’ εστίν ευδαιµονία ψυχής ενέργειά 

τις κατ’ αρετήν τελείαν, περί αρετής επισκεπτέον αν είη τάχα γαρ ούτως 

αν βέλτιον και περί της ευδαιµονίας θεωρήσαιµεν». Έτσι κλείνει ο κύκλος 

που άνοιξε εκεί µε την αναφορά του, στο τέλος του δέκατου βιβλίου, στην 

αναλυτική εξέταση της ευδαιµονίας. Ενέργεια λοιπόν η ευδαιµονία του 

ανθρώπου όχι κατάσταση, και πάντως ενέργεια της ψυχής τους, µε τους 

κανόνες της τέλειας αρετής. 
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Εφόσον ορίσουµε την ευδαιµονία ως ένα είδος ενέργειας, θα 

διακρίνουµε άλλες ενέργειες που γίνονται υποχρεωτικά και άλλες που 

επιλέγονται καθεαυτές. Καθεαυτές επιλέγονται οι ενέργειες από τις 

οποίες δεν ζητάει κανείς τίποτε άλλο πέρα από την ίδια την ενέργεια. 

Τέτοιες θεωρούνται πως είναι οι σύµφωνες µε την αρετή πράξεις, γιατί 

το να κάνει κανείς ωραίες και ενάρετες πράξεις είναι από τα πράγµατα 

που είναι άξια να επιλέγονται καθεαυτά. Τέτοια είναι και η ευδαιµονία. 

Επίσης τέτοιες είναι και οι ψυχαγωγικές ασχολίες. Βέβαια µε τέτοιες 

τέρπονται και οι τύραννοι στις αυλές τους, αλλά δεν θεωρούµε ότι 

αποτελούν αυτές και συστατικά στοιχεία της ευδαιµονίας, γιατί οι 

άνθρωποι της εξουσίας δεν έχουν συνήθως σχέση µε την αρετή και τη 

νόηση. Άλλα πράγµατα έχουν αξία για τους κατώτερης ποιότητας 

ανθρώπους και άλλα για τους σηµαντικούς και αξιόλογους ανθρώπους, 

για τους οποίους η κατεξοχήν επιθυµητή ενέργεια είναι η σύµφωνη µε 

την αρετή. Η ευδαιµονία λοιπόν δεν βρίσκεται στις ψυχαγωγικές 

ασχολίες και στις διασκεδάσεις, αλλά θεωρείται σωστό να διασκεδάζει 

κανείς, για να µπορεί ύστερα να επιδίδεται µε σοβαρότητα στα έργα του. 

Κατά την κοινή αντίληψη λοιπόν ευδαίµων βίος είναι ο σύµφωνος µε την 

αρετή βίος, αυτός όµως είναι ο βίος που συνοδεύεται από κόπο και 

σοβαρές ενασχολήσεις και όχι ο βίος των διασκεδάσεων. 

Αν τώρα η ευδαιµονία είναι ενέργεια κατά τους κανόνες της αρετής, 

είναι λογικό, πρώτον, η αρετή αυτή να είναι η ανώτερη από όλες τις 

άλλες, δηλαδή η αρετή του καλύτερου µέσα µας µέρους. Είτε λοιπόν αυτό 

είναι ο νους είτε είναι κάτι άλλο που έχει εκ φύσεως την αρχή και την 

ηγεµονία, αλλά και την ικανότητα να σκέφτεται πράγµατα ωραία και 

θεϊκά, αυτού του στοιχείου η ενέργεια, κατά τους κανόνες της δικής του 

αρετής πρέπει να είναι η τέλεια ευδαιµονία. Αυτό αληθεύει γιατί η 

ενέργεια του νου είναι ανώτερη από όλες τις άλλες και δεύτερον γιατί 

είναι η πιο συνεχής από όλες. Επίσης, η ευδαιµονία πρέπει να είναι 

ανάµεικτη µε την ευχαρίστηση και την απόλαυση και η πιο ευχάριστη από 

όλες τις ενάρετες ενέργειες είναι η φιλοσοφική.  

Η ενασχόληση µε την φιλοσοφία θεωρείται ότι χαρίζει απολαύσεις 

θαυµαστές για την καθαρότητα, την σταθερότητα και την διάρκειά τους. 

Η φιλοσοφική ενέργεια επίσης χαρακτηρίζεται ως αυτάρκης γιατί ο 

φιλόσοφος, ακόµα και µόνος του, µπορεί να επιδίδεται σε νοητικές και 

πνευµατικές ενασχολήσεις, όσο πιο σοφός µάλιστα είναι, τόσο και 

αυταρκέστερος. Επιπλέον, τη φιλοσοφική ενέργεια την επιθυµεί κανείς 

γι’ αυτό που είναι η ίδια, ενώ από τις πρακτικές προσπορίζεται και 

κάποιο κέρδος. Επόµενο είναι η ευδαιµονία να προϋποθέτει και ελεύθερο 

χρόνο. Πράγµατι, οι πρακτικές αρετές είτε οι πολιτικές είτε οι πολεµικές 
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δεν αφήνουν περιθώριο ελεύθερου χρόνου, δεν είναι επιθυµητές 

καθεαυτές, αλλά επιδιώκουν κάποιο τελικό σκοπό. Αντίθετα η 

φιλοσοφική θεώρηση δεν επιδιώκει τίποτε άλλο πέρα από αυτό που είναι 

η ίδια. Εποµένως η αυτάρκεια, η ηρεµία του ελεύθερου χρόνου και η 

ακαταπονησία και όλες οι ιδιότητες του ευτυχισµένου ανθρώπου ανήκουν 

σε αυτή την ενέργεια, η οποία θα είναι και η τέλεια ευδαιµονία του 

ανθρώπου. 

Μια ζωή όµως τέτοια θα ήταν πολύ ανώτερη από την πραγµατική ζωή 

του ανθρώπου και θα προϋπέθετε ένα θεϊκό στοιχείο µέσα του. Κι όσο 

αυτό το θεϊκό στοιχείο είναι ανώτερο από την σύνθετη φύση µας, δηλαδή 

τον οργανισµό µας, τόσο και η ενέργειά του θα είναι ανώτερη από τις 

άλλες. Αν λοιπόν ο νους είναι κάτι θεϊκό, θεϊκή θα είναι και η σύµφωνη 

µε αυτόν ζωή, σε σύγκριση µε την συνηθισµένη ανθρώπινη ζωή. Και δεν 

πρέπει να υπακούµε σε αυτούς που µας συµβουλεύουν να σκεπτόµαστε 

ως άνθρωποι, µόνο ανθρώπινα πράγµατα. Ίσα ίσα να συµπεριφερόµαστε 

ως αθάνατοι και να συµµορφωνόµαστε προς αυτό που είναι το πιο σηµαν-

τικό µέσα µας και που είναι ο αληθινός µας εαυτός. Εποµένως, αυτό που 

προσιδιάζει στον καθένα µας είναι εκ φύσεως το πιο σηµαντικό και 

ευχάριστο, η σύµφωνη µε το νου ζωή, που είναι και η ευδαιµονέστατη. 

Στη σειρά της ευδαιµονίας δεύτερη είναι η σύµφωνη µε τις άλλες αρε-

τές ζωή, που προσιδιάζουν απολύτως στον άνθρωπο. Πράγµατι, πράξεις 

δικαιοσύνης, ανδρείας και των άλλων αρετών κάνουµε οι άνθρωποι στις 

µεταξύ µας σχέσεις, τηρώντας, ακόµα και στα πάθη µας, το µέτρο που 

ταιριάζει στον καθένα. Κάποιες από αυτές απορρέουν από το σώµα και η 

ηθική αρετή έχει στενή σχέση µε τα πάθη, αλλά και µε τη φρόνηση, γιατί 

η ορθότητα των ηθικών αρετών είναι εξαρτηµένη από τη φρόνηση. 

Επειδή δε οι ηθικές αρετές ανήκουν στη σύνθετη φύση µας (σώµα), 

προσιδιάζουν στον άνθρωπο άρα και η σύµφωνη µε αυτές ζωή και 

ευδαιµονία. Αντίθετα η αρετή του νου υπάρχει ξεχωριστά από το σώµα. 

Αυτή χρειάζεται λιγότερα εξωτερικά αγαθά από όσα η ηθική αρετή. Τα 

απαραίτητα όµως για την ζωή τα χρειάζονται και οι δύο. Για να ασκή-

σουµε όµως τις ενέργειές τους υπάρχει διαφορά. Ο ελευθέριος άνθρωπος 

και ο δίκαιος χρειάζονται χρήµατα, ο ανδρείος δύναµη και ο σώφρων την 

δυνατότητα να κάνει ό,τι θέλει, ενώ ο άνθρωπος του θεωρητικού στοχα-

σµού δεν χρειάζεται τίποτα από όλα αυτά, παρά µόνο όσα είναι απαραί-

τητα για να ζήσει ως άνθρωπος (σε διάκριση από το θείον).  

Ότι όµως η τέλεια ευδαιµονία είναι µια φιλοσοφική ενέργεια γίνεται 

φανερό και από τις εξής αποδείξεις. Πρώτον, όλοι δεχόµαστε ότι οι θεοί 

είναι µακάριοι και ευδαίµονες σε ύψιστο βαθµό. Μπορούµε να τους 
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αποδώσουµε πράξεις δικαιοσύνης, ανδρείας, ελευθεριότητας ή 

σωφροσύνης; Όχι βέβαια, γιατί όλα τα σχετικά µε τις ηθικές πράξεις 

είναι µικρά και τιποτένια και ανάξια των θεών. Αλλά οι θεοί ζουν, άρα 

ενεργούν, και αν δεν πράττουν ούτε δηµιουργούν, τι µένει εκτός από τον 

θεωρητικό/φιλοσοφικό στοχασµό; Άρα η ενέργεια του θεού είναι θεωρη-

τική και η πιο σχετική µε την ευδαιµονία.  

∆εύτερη απόδειξη είναι το ότι και τα υπόλοιπα ζώα δεν έχουν µερίδιο 

στην ευδαιµονία, στερηµένα όπως είναι από αυτού του είδους την ενέρ-

γεια. Ενώ οι θεοί είναι εξολοκλήρου µακάριοι και οι άνθρωποι είναι 

ευδαίµονες στο βαθµό που έκαστος συµµετέχει στη θεωρία, κανένα από 

τα υπόλοιπα ζώα δεν έχει ευδαιµονία, γιατί στερούνται παντελώς φιλοσο-

φικού στοχασµού. Όσο εκτεταµένος είναι αυτός, άλλο τόσο εκτεταµένη 

και η ευδαιµονία. Καταλήγουµε λοιπόν ότι η ευδαιµονία είναι ένα είδος 

θεωρητικού/φιλοσοφικού στοχασµού. 

Η φύση του ανθρώπου έχει ανάγκη και τα εξωτερικά αγαθά για να 

είναι αυτάρκης (υγεία, τροφή κλπ.), αλλά όχι σε µεγάλη ποσότητα, γιατί η 

υπερβολή δεν είναι αναγκαία ούτε µας βοηθάει να ενεργούµε σωστά. Με 

µέτρια µέσα ενεργεί κανείς ενάρετα, γι’ αυτό και οι απλοί πολίτες κάνουν 

εξίσου ή και περισσότερο αξιόλογες πράξεις από τους ανθρώπους της 

εξουσίας. Ενδιαφέρουσα η γνώµη του Αναξαγόρα: ο ευδαίµων δεν 

χρειάζεται να είναι ούτε πλούσιος ούτε άνθρωπος της εξουσίας, γι’ αυτό 

δεν θα ήταν παράξενο να τον βλέπουν οι άλλοι σαν περίεργο και 

αλλόκοτο άνθρωπο. Η αλήθεια όµως για τις ανθρώπινες πράξεις κρίνεται 

από τα έργα και τον τρόπο ζωής, γι’ αυτό όλα πρέπει να εξεταστούν σε 

αντιπαραβολή µε την πραγµατικότητα. Και η πραγµατικότητα αποδει-

κνύει πως ο άνθρωπος που ζει σύµφωνα µε το νου και σε άριστη ψυχική 

κατάσταση είναι και ιδιαίτερα αγαπητός στους θεούς οι οποίοι των 

αποδέχονται και τον ανταµείβουν. Γι’ αυτό είναι εξαιρετικά ευδαίµων 

άνθρωπος. 

Ακολούθως ξεκινάει ένας νέος προβληµατισµός: είναι αρκετή η 

θεωρία για τις αρετές ή µήπως στην περιοχή των πράξεων το πραγµατικό 

τέλος έρχεται µε την πραγµατοποίησή τους. Η αλήθεια είναι ότι οι 

θεωρητικοί λόγοι µπορούν να παρακινήσουν νέους µε ελευθέριο πνεύµα 

και ερωτευµένους µε την οµορφιά, αλλά δεν µπορούν να φέρουν σε αυτά 

τα µεγάλα πλήθη των ανθρώπων  που υποτάσσονται όχι στην αιδώ και 

την τιµή, αλλά στο φόβο και στην τιµωρία. ∆εν µπορούν οι διδασκαλίες 

να αφαιρέσουν χαρακτηριστικά που ρίζωσαν στο χαρακτήρα ενός ανθρώ-

που. Ενάρετοι γινόµαστε είτε από τη φύση είτε από εθισµό είτε από τη 

διδαχή. Οι πρώτοι είναι τυχεροί, οι τρίτοι είναι λίγοι, αλλά ο εθισµός 
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µπορεί να κάνει το µαθητή να αισθάνεται χαρά και λύπη µε τον τρόπο 

που πρέπει. Από την άλλη είναι δύσκολο να πάρει κανείς σωστή αγωγή 

από τα µικρά του χρόνια. Γι’ αυτό πρέπει να ορίζονται µε νόµους η 

ανατροφή και οι ασχολίες των νέων, ώστε να τους γίνει καθηµερινή 

συνήθεια. Αλλά και όταν ανδρωθούν, χρειάζονται οι νόµοι, γιατί οι 

περισσότεροι άνθρωποι υποτάσσονται πιο πολύ στην πίεση και τον 

εξαναγκασµό παρά στο λόγο, πιο πολύ στις τιµωρίες παρά στο ωραίο και 

το καλό. Έτσι, όσοι ανατράφηκαν σωστά θα τους ακούσουν, όσοι είναι 

όµως ανυπάκουοι και κατώτερης φύσεως άνθρωποι θα πάρουν ποινές και 

οι αδιόρθωτοι παντοτινή εξορία. Εποµένως, αν όλα αυτά επιτυγχάνονται 

µόνο στους ανθρώπους που ζουν µε την καθοδήγηση του νου, την τάξη 

και τη δύναµη, τότε η µεν πατρική στοργή δεν αρκεί για να πιέσει, ενώ ο 

νόµος έχει την δύναµη εξαναγκασµού, καθότι αντιπροσωπεύει την 

πρακτική σοφία και δεν προκαλεί το µίσος ορίζοντας το σωστό.  

Ωστόσο, µόνο οι Λακεδαιµόνιοι και λίγοι άλλοι κατόρθωσαν µε νοµο-

θέτες να προνοήσουν για την ανατροφή και τις ασχολίες των ανθρώπων, 

σε όλες τις άλλες πόλεις αυτή είναι παραµεληµένη. Χρειάζεται µια δηµό-

σια φροντίδα γι’ αυτά και εφόσον δεν γίνεται, την αναλαµβάνει ο καθένας 

για τα παιδιά και τους φίλους του. Χρειάζεται βέβαια γνώση και ικανό-

τητα να νοµοθετεί είτε για ένα άτοµο είτε για µια οµάδα ανθρώπων, είτε 

για την κυρίαρχη δύναµη των εντολών του πατέρα στην οικογένεια είτε 

για την ανάλογη των νόµων στην πόλη. 

Η παιδεία που θα δοθεί σε κάθε άτοµο, θα διαφέρει από αυτήν που θα 

δοθεί σε οµάδα ατόµων. Τη φροντίδα όµως της επιµέρους περίπτωσης θα 

την κάνουν αυτοί που κατέχουν την καθολική γνώση για το τι είναι καλό 

για όλους τους ανθρώπους. Βέβαια, συνεκτιµάται και η εµπειρική γνώση 

κάποιων για ορισµένες περιπτώσεις, αλλά αυτό που επιβάλλεται είναι ότι 

ο άνθρωπος που θέλει να γίνει ειδικός στην πράξη ή στη θεωρία, πρέπει 

να προχωρήσει προς το γενικό και το καθολικό, πράγµα που είναι 

αντικείµενο των επιστηµών. Αυτός λοιπόν που θέλει να κάνει καλύτερους 

τους ανθρώπους, πρέπει να αποκτήσει τις ικανότητες του νοµοθέτη, 

εφόσον είναι αλήθεια ότι καλοί άνθρωποι γινόµαστε µέσω των νόµων. 

∆εν είναι λοιπόν δουλειά του πρώτου τυχόντα, αλλά µόνο του κατόχου 

της ειδικής γνώσης, για συστηµατική φροντίδα και πρακτική σοφία. 

Και τίθεται το τελικό ερώτηµα αυτού του βιβλίου: µήπως πρέπει να 

εξετάσουµε από πού και µε ποιον τρόπο µπορεί κανείς να αποκτήσει την 

ικανότητα να νοµόθετεί; Από τους πολιτικούς, απαντά, αφού η νοµοθε-

τική είναι µέρος της πολιτικής. Αλλά, ενώ στις άλλες τέχνες όποιοι 

διδάσκουν, αυτοί και τις ασκούν, στην πολιτική την διδάσκουν οι σοφι-
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στές, αλλά την ασκούν οι πολιτικοί. Οι τελευταίοι το κάνουν βάσει µιας 

φυσικής µάλλον επιτηδειότητας και εµπειρίας, παρά µιας διανοητικής 

διαδικασίας. Γι’ αυτό ούτε γράφουν ούτε µιλούν γι’ αυτά τα θέµατα, ούτε 

έχουν κάνει τους γιους τους πολιτικούς. Εν πάσει περιπτώσει η συµβολή 

της εµπειρίας δεν φαίνεται να είναι µικρή. 

Σχετικά µε τους σοφιστές, αυτοί δεν είναι ικανοί να τη διδάξουν, 

γιατί δεν ξέρουν τι είναι και την ταυτίζουν µε τη ρητορική. Γενικά, η 

επιλογή νόµων απαιτεί δεξιότητα και ικανότητα κρίσης. Οι νόµοι λοιπόν 

φαίνεται να είναι τα έργα της πολιτικής, αλλά πως θα µπορούσε κανείς 

να νοµοθετεί ή να επιλέγει τους νόµους; Εδώ ούτε γιατρός δεν γίνεσαι 

διαβάζοντας µόνο ιατρικά εγχειρίδια. ∆ιαβάζοντας λοιπόν τις εµπειρικές 

γνώσεις κάποιων, ένας έµπειρος επωφελείται, ενός ένας άπειρος τις 

θεωρεί άχρηστες. Πρέπει να είσαι σε θέση να µελετήσεις τις συλλογές 

νόµων και πολιτευµάτων και να κρίνεις το καλό και το κακό και όχι να τα 

βλέπεις επιπόλαια. 

Τελειώνοντας ο Αριστοτέλης θεωρεί πως αφέθηκε ανερεύνητο το θέ-

µα της νοµοθεσίας και θα πρέπει να εξεταστεί ώστε να ολοκληρωθεί η 

φιλοσοφική θεώρηση των ανθρωπίνων πραγµάτων. Γι’ αυτό θέτει τους 

εξής στόχους για το επόµενο σύγγραµµά του, τα Πολιτικά: 

1. Να εκθέσει ό,τι σωστό είπαν για το θέµα οι παλαιότεροι 

2. Να ερευνήσει τι είναι αυτό που σώζει και τι αυτό που φθείρει τις 

πόλεις και τα επιµέρους πολιτεύµατα. 

3. Να βρει γιατί άλλες πόλεις κυβερνιούνται σωστά και άλλες το 

αντίθετο 

Έτσι θα γίνει κατανοητό πιο είναι το καλύτερο πολίτευµα, ποιά η 

οργάνωσή του και ποιούς νόµους και έθη εφαρµόζει. 

Αυτό που διαπιστώνει ο µελετητής των Ηθικών Νικοµαχείων, ολοκλη-

ρώνοντας το έργο, είναι η επιµονή του συγγραφέα να εµβαθύνει µε 

ιδιαίτερη ευαισθησία στη διερεύνηση του βαθύτερου στόχου, της 

«εντελέχειας» της ανθρώπινης φύσης και να την ταυτίσει µε τον τελικό 

στόχο της πολιτείας, µέσα στην οποία αυτή πραγµατώνεται. Γι’ αυτό, όση 

ήταν η αγωνία του για την αναγωγή της αρετής, ως του ανώτερου µέσου 

για την επίτευξη της ατοµικής ευδαιµονίας, άλλη τόση φαίνεται να είναι 

και για την επίτευξη της συλλογικής ευδαιµονίας. Η πολιτική 

ανορθώνεται στο υψηλότερο βάθρο της ανθρώπινης κοινότητας και 

εξονυχιστική εξαγγέλλεται η έρευνα που θα ακολουθήσει στο επόµενο 

έργο του, τα Πολιτικά. 
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Ο Κωνσταντίνος Τσάτσος επισηµαίνει: «Το ήθος και το έθος, αυτά 

κυριότατα, θα δηµιουργηθούν από την πολιτεία, µε τους νόµους της. 

Αυτή είναι ο σηµαντικότερος παιδαγωγός, που βραβεύοντας και τιµωρών-

τας, σταθεροποιεί το άτοµο στο δρόµο της αρετής, αναπτύσσοντάς του 

την ηδονή για τις ηθικές πράξεις και τη λύπη για τις ανήθικες. Από τα 

σπουδαιότερα προβλήµατα της πολιτείας είναι αυτό, το παιδευτικό, για 

τον Αριστοτέλη, όπως και για τον Πλάτωνα. 

Οι γαρ νοµοθέται τους πολίτας εθίζοντες ποιούσιν αγαθούς και το µεν 

βούληµα παντός νοµοθέτου τούτ΄εστίν, όσοι δε µη εύ αυτό ποιούσιν 

αµαρτάνουσιν και διαφέρει τούτω πολιτεία πολιτείας αγαθή φαύλης». 



Αριστοτέλους  Ηθικά Νικοµάχεια 

Βιβλίο  Ι  –  Απόσπασµα  1ο 

Ο άνθρωπος και το Θείον 

ὁ δὲ τοιοῦτος ἂν εἴη βίος κρείττων ἢ κατ' 
ἄνθρωπον· οὐ γὰρ ᾗ ἄνθρωπός ἐστιν οὕτω 
βιώσεται, ἀλλ' ᾗ θεῖόν τι ἐν αὐτῷ ὑπάρχει· 
ὅσον δὲ διαφέρει τοῦτο τοῦ συνθέτου, 
τοσοῦτον καὶ ἡ ἐνέργεια τῆς κατὰ τὴν ἄλλην 
ἀρετήν.  

Μια τέτοια όµως ζωή θα ήταν πολύ ανώτερη 
από την ζωή που προσιδιάζει σ’ ένα 
άνθρωπο γιατί ο άνθρωπος που ζεί µε αυτόν 
τον τρόπο δεν ζεί, στην πραγµατικότητα ως 
άνθρωπος αλλά ωσάν να υπάρχει µέσα του 
κάποιο θεικό  στοιχείο και όσο το θεικό αυτό 
στοιχείο είναι ανώτερο από τη σύνθετη φύ-
ση µας, άλλο τόσο και η ενέργεια του είναι 
ανώτερη από τις ενέργειες των άλλων 
αρετών.  

εἰ δὴ θεῖον ὁ νοῦς πρὸς τὸν ἄνθρωπον, καὶ ὁ 
κατὰ τοῦτον βίος θεῖος πρὸς τὸν ἀνθρώ-
πινον βίον. οὐ χρὴ δὲ κατὰ τοὺς παραι-
νοῦντας ἀνθρώπινα φρονεῖν ἄνθρωπον ὄντα 
οὐδὲ θνητὰ τὸν θνητόν, ἀλλ' ἐφ' ὅσον ἐνδέ-
χεται ἀθανατίζειν καὶ πάντα ποιεῖν πρὸς τὸ 
ζῆν κατὰ τὸ κράτιστον τῶν ἐν αὑτῷ· εἰ γὰρ 
καὶ τῷ ὄγκῳ µικρόν ἐστι, δυνάµει καὶ τιµιό-
τητι πολὺ µᾶλλον πάντων ὑπερέχει. 

Αν λοιπόν ο νους είναι, σε σύγκριση µε τη 
φύση του ανθρώπου κάτι θεικό, θεική θα 
είναι και η σύµφωνη µε αυτόν ζωή σε σύγ-
κριση  µε τη συνηθισµένη ανθρώπινη ζωή. 
Και ούτε πρέπει να υπακούµε σ’ εκείνους 
που µας συµβουλεύουν, ως άνθρωποι που 
είµαστε, να σκεφτόµαστε ανθρώπινα πράγ-
µατα και ως θνητοί θνητά. Ίσα ίσα, στον 
βαθµό που αυτό είναι δυνατό, να συµπε-
ριφερόµαστε ως αθάνατοι και να κάνουµε το 
παν ώστε να συµµορφώνουµε τη ζωή µας 
προς αυτό που είναι το πιο σηµαντικό µέσα 
µας γιατί, µολονότι από την πλευρά του 
όγκου είναι µικρό, είναι κατά πολύ ανώτερο 
από όλα τα άλλα στη δύναµη και στην αξία. 

δόξειε δ' ἂν καὶ εἶναι ἕκαστος τοῦτο, εἴπερ 
τὸ κύριον καὶ ἄµεινον. ἄτοπον οὖν γίνοιτ' 
ἄν, εἰ µὴ τὸν αὑτοῦ βίον αἱροῖτο ἀλλά τινος 
ἄλλου. τὸ λεχθέν τε πρότερον (5) ἁρµόσει 
καὶ νῦν· τὸ γὰρ οἰκεῖον ἑκάστῳ τῇ φύσει 
κράτιστον καὶ ἥδιστόν ἐστιν ἑκάστῳ· καὶ τῷ 
ἀνθρώπῳ δὴ ὁ κατὰ τὸν νοῦν βίος, εἴπερ 
τοῦτο µάλιστα ἄνθρωπος. οὗτος ἄρα καὶ 
εὐδαιµονέστατος. 

Όλοι, επίσης θα συµφωνούσαν ότι αυτό 
είναι και ο αληθινός µας εαυτός, αφού είναι 
το κυριότερο και το καλύτερο µέρος µας. Θα 
ήταν λοιπόν παράλογο για ένα άνθρωπο να 
µην επιλέγει τη ζωή του εαυτού του αλλά τη 
ζωή ενός άλλου. Αυτό λοιπόν που είπαµε 
πρωτύτερα θα βρεί και εδώ εφαρµογή αυτό 
που προσιδιάζει στον καθένα είναι εκ φύ-
σεως το πιο σηµαντικό και το πιο ευχάριστο 
γι’ αυτόν – άρα και για τον άνθρωπο η σύµ-
φωνη µε τον νου ζωή, αφού ο νους είναι 
περισσότερο από οτιδήποτε άλλο ο άνθρω-
πος. Αυτή εποµένως η ζωή είναι και ευδαι-
µονέστατη. 
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Η σηµασία του σωστού χαρακτήρα 

εἰ µὲν οὖν ἦσαν οἱ λόγοι αὐτάρκεις πρὸς τὸ 
ποιῆσαι ἐπιεικεῖς, πολλοὺς ἂν µισθοὺς καὶ 
µεγάλους δικαίως ἔφερον κατὰ τὸν Θέογνιν, 
καὶ ἔδει ἂν τούτους πορίσασθαι· νῦν δὲ 
φαίνονται προτρέψασθαι µὲν καὶ 
παρορµῆσαι τῶν νέων τοὺς ἐλευθερίους 
ἰσχύειν, ἦθός τ' εὐγενὲς καὶ ὡς ἀληθῶς 
φιλόκαλον ποιῆσαι ἂν κατοκώχιµον ἐκ τῆς 
ἀρετῆς, τοὺς δὲ πολλοὺς ἀδυνατεῖν πρὸς 
καλοκαγαθίαν προτρέψασθαι· 

 

Αν λοιπόν οι θεωρητικοί λογοι  ήταν από 
µόνοι τους αρκετοί για να κάνουν ενάρετους 
τους ανθρώπους, δικαιολογηµένα θα 
κέρδιζαν κατά τον Θεόγνη, πολλές και 
µεγάλες αµοιβές, και οι άνθρωποι θα έπρεπε 
οπωσδήποτε να τους εξασφαλίζουν. η 
αλήθεια όµως είναι ότι οι λόγοι αυτοί µπορεί 
να έχουν τη δύναµη να προτρέψουν και να 
παρακινήσουν νέους ανθρώπους που έχουν 
ελεύθερο πνεύµα. µπορεί να έχουν τη 
δύναµη να κάνουν έναν ευγενή χαρακτήρα 
που είναι αληθινά ερωτευµένος µε την 
οµορφιά να αλωθεί από την αρετή, είναι, 
πάντως, φανερό ότι δεν έχουν τη δύναµη να 
προτρέψουν στην οµορφιά και στην αρετή 
τα µεγάλα πλήθη των ανθρώπων. 

οὐ γὰρ πεφύκασιν αἰδοῖ πειθαρχεῖν ἀλλὰ 
φόβῳ, οὐδ' ἀπέχεσθαι τῶν φαύλων διὰ τὸ 
αἰσχρὸν ἀλλὰ διὰ τὰς τιµωρίας· πάθει γὰρ 
ζῶντες τὰς οἰκείας ἡδονὰς διώκουσι καὶ δι' 
ὧν αὗται ἔσονται, φεύγουσι δὲ τὰς 
ἀντικειµένας λύπας, τοῦ δὲ καλοῦ καὶ ὡς 
ἀληθῶς ἡδέος οὐδ' ἔννοιαν ἔχουσιν, 
ἄγευστοι ὄντες. 

 

γιατί οι άνθρωποι αυτοί είναι καµωµένοι από 
τη φύση να υποτάσσονται όχι στην αιδώ και 
στην τιµή, αλλά στον φόβο, και να µένουν 
µακριά από τα τιποτένια πράγµατα όχι γιατί 
αυτά φέρνουν ντροπή αλλά γιατί επισύρουν 
τιµωρίες. ζώντας κατά τις επιταγές του 
πάθους κυνηγούν τις ηδονές που ταιριάζουν 
στη φύση τους και τα µέσα µε τα οποία θα 
τις εξασφαλίσουν, και αποφεύγουν τις 
αντίθετες λύσεις. ∆εν έχουν ιδέα τι είναι το 
ωραίο και τι το αληθινά ευχάριστο, µια και 
αυτά δεν τα γεύτηκαν ποτέ. 

τοὺς δὴ τοιούτους τίς ἂν λόγος µεταρ-
ρυθµίσαι; οὐ γὰρ οἷόν τε ἢ οὐ ῥᾴδιον τὰ ἐκ 
παλαιοῦ τοῖς ἤθεσι κατειληµµένα λόγῳ 
µεταστῆσαι· ἀγαπητὸν δ' ἴσως ἐστὶν εἰ 
πάντων ὑπαρχόντων δι' ὧν ἐπιεικεῖς 
δοκοῦµεν γίνεσθαι, µεταλάβοιµεν τῆς 
ἀρετῆς. 

Τέτοιας λογής άνθρωποι ποιοι θεωρητικοί 
λόγοι θα µπορούσαν να τους αλλάξουν και 
να τους διορθώσουν; Γιατί δεν είναι δυνατό, 
ή έστω εύκολο, µε λόγους και διδασκαλίες 
να αποµακρύνει κανείς χαρακτηριστικά που 
έχουν από παλιά ριζώσει στον χαρακτήρα 
ενός ανθρώπου. ίσως θα πρέπει να είµαστε 
ευχαριστηµένοι αν, µε παρόντα όλα αυτά 
που θεωρούνται ποϋποθέσεις για να γίνουµε 
ενάρετοι άνθρωποι, καταφέρουµε να 
εξασφαλίσουµε ένα µέρίδιο αρετής. 
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Καθοριστική η κυριαρχία του Νόµου 

ἐκ νέου δ' ἀγωγῆς ὀρθῆς τυχεῖν πρὸς ἀρετὴν 
χαλεπὸν µὴ ὑπὸ τοιούτοις τραφέντα νόµοις· 
τὸ γὰρ σωφρόνως καὶ καρτερικῶς ζῆν οὐχ 
ἡδὺ τοῖς πολλοῖς, ἄλλως τε καὶ νέοις. διὸ 
νόµοις δεῖ τετάχθαι τὴν τροφὴν καὶ τὰ 
ἐπιτηδεύµατα· οὐκ ἔσται γὰρ λυπηρὰ 
συνήθη γενόµενα.  

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 ανάλογους νόµους. 
Γιατί για τους περισσότερους ανθρώπους, 
ιδίως όταν 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 δεν θα τους είναι πια δυσάρεστα, όταν 
θα τους έχουν γίνει µια καθηµερινή 
συνήθεια. 

οὐχ ἱκανὸν δ' ἴσως νέους ὄντας τροφῆς καὶ 
ἐπιµελείας τυχεῖν ὀρθῆς, ἀλλ' ἐπιεδὴ καὶ 
ἀνδρωθέντας δεῖ ἐπιτηδεύειν αὐτὰ καὶ 
ἐθίζεσθαι, καὶ περὶ ταῦτα δεοίµεθ' ἂν νόµων, 
καὶ ὅλως δὴ περὶ πάντα τὸν βίον· οἱ γὰρ 
πολλοὶ ἀνάγκῃ µᾶλλον ἢ λόγῳ πειθαρχοῦσι 
καὶ ζηµίαις ἢ τῷ καλῷ. 

Όµως δεν είναι ασφαλώς αρκετό να έχουν 
µια σωστή ανατροφή και φροντίδα µόνο 
όταν είναι νέοι. τα πράγµατα αυτά πρέπει να 
τα κάνουν – και να αποκτούν τις σχετικές 
συνήθειες – και όταν ανδρωθούν. χρειαζό-
µαστε γι’ αυτό νόµους και γι΄αυτά, και γενι-
κά για ολόκληρη τη ζωή. γιατί οι περισσότε-
ροι άνθρωποι υποτάσσονται πιο πολύ στην 
πίεση και στον εξαναγκασµό παρά στον λό-
γο, πιο πολύ στις τιµωρίες παρά στο ωραίο 
και στο καλό. 

διόπερ οἴονταί τινες τοὺς νοµοθετοῦντας 
δεῖν µὲν παρακαλεῖν ἐπὶ τὴν ἀρετὴν καὶ 
προτρέπεσθαι τοῦ καλοῦ χάριν, ὡς 
ἐπακουσοµένων τῶν ἐπιεικῶς τοῖς ἔθεσι 
προηγµένων, ἀπειθοῦσι δὲ καὶ ἀφυεστέροις 
οὖσι κολάσεις τε καὶ τιµωρίας ἐπιτιθέναι, 
τοὺς δ' ἀνιάτους ὅλως ἐξορίζειν· 

Αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος που κάποιοι 
πιστεύουν ότι οι νοµοθέτες πρέπει να παρα-
κινούν και να προτρέπουν τους ανθρώπους 
στην αρετή στο όνοµα του ωραίου και του 
καλού, µε τη βεβαιότητα ότι όσοι ανατρά-
φηκαν σωστά µε καλές συνήθειες θα ακού-
σουν τις προτροπές τους, την ίδια όµως 
στιγµή πρέπει επίσης να ορίζουν ποινές και 
τιµωρίες για τους ανυπάκουους και για τους 
κατώτερης φύσης ανθρώπους. γι’ αυτούς, 
τέλος, που δεν διορθώνονται µε τίποτε πρέ-
πει να προβλέπουν παντοτινή εξορία. 
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Επίλογος 

 

Κλείνοντας τη µικρή αλλά περιεκτική αυτή αναφορά µας στον µεγάλο 

Έλληνα φιλόσοφο, τον Αριστοτέλη τον Σταγειρίτη, θέλω να αναφερθώ σε 

δύο άλλες περιπτώσεις σύγχρονης επιρροής του. 

1. Στις 14 Μαρτίου 2014 το “New York Times Magazine” δηµοσίευσε τα 

πορίσµατα των ερευνών της οµάδας “Macro Connections” του περίφη-

µου Media Lab του MIT. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της πολιτισµικής 

παραγωγής από το 4000 π.Χ. ως το 2010, τα οποία αναλύει από το 

2011 το Project “Pantheon” υπό τη διεύθυνση του Καθηγητή συστη-

µάτων Μηχανικής του MIT, Σέζαρ Χιντάλγκο, στην κορυφή της πυρα-

µίδας 40 αιώνων διασηµότητας βρίσκονται δύο αρχαίοι Έλληνες φι-

λόσοφοι, ο Αριστοτέλης και ο Πλάτων – µε ένα τρίτο, τον Σωκράτη να 

ακολουθεί στην τέταρτη θέση. 

2. Σύµφωνα µε τον Βρετανό φιλόσοφο  Σερ Άντονι Κένι, αυτό που ο Αρι-

στοτέλης κατέλειπε στη Νεωτερικότητα, µαζί µε τη δηµιουργία για 

πρώτη φορά ενός πραγµατικού Προγράµµατος Σπουδών και ενός Ε-

ρευνητικού Ιδρύµατος, είναι ούτε λίγο ούτε πολύ η ίδια η οργάνωση 

της επιστήµης: 

“Υπήρξε ο πρώτος γνήσιος Επιστήµονας της Ιστορίας…… και όχι µόνο 

κάθε φιλόσοφος, αλλά και κάθε επιστήµονας, του οφείλει χρέος”. 

Εµείς, οι σύγχρονοι συµπατριώτες του δεν έχουµε παρά να σκύψουµε 

ξανά στις πηγές του και να αντλήσουµε διδάγµατα για τις κρίσιµες ώρες 

που διέρχεται η πατρίδα µας. 
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Σ’ αυτή την προσπάθεια, σηµαντική, εκ µέρους του συλλόγου µας, θα 

είναι και η πραγµατοποίηση του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Επιστηµο-

λογίας, στις 22 έως 24 Μαΐου τρέχοντος έτους. 

Οι στόχοι του Συνεδρίου, όπως άλλωστε και του Συλλόγου µας, στηρί-

ζουν την άποψη του Αριστοτέλη: 

 

 

 

 

 

 

∆ηλαδή 

 

Oὐδὲν δ' ἧττον ἴσως τῷ γε βουλοµένῳ τεχνικῷ γενέσθαι καὶ 

θεωρητικῷ ἐπὶ τὸ καθόλου βαδιστέον εἶναι δόξειεν ἄν, κἀκεῖνο 

γνωριστέον ὡς ἐνδέχεται· εἴρηται γὰρ ὅτι περὶ τοῦθ' αἱ ἐπιστῆµαι. 

(Η.Ν., Κ΄, 1180b) 

Πρέπει να µείνουµε εξίσου σύµφωνοι ότι ο άνθρωπος που θέλει να 

γίνει ειδικός στην πράξη ή στην θεωρία πρέπει να προχωρήσει προς το 

γενικό και το καθολικό, και να επιτύχει να το γνωρίσει όσο γίνεται 

καλύτερα. γιατί, όπως το είπαµε ήδη, µε αυτό, στην πραγµατικότητα, 

ασχολούνται οι επιστήµες. 


