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Δβδ. 1: Έλα είλαη ην εξψηεκα: ηη είλαη επδαηκνλία 

1.1: Δηζαγσγή  

V1.1.1 Γηαηί λα αζρνιεζνχκε ζήκεξα κε ηελ αξηζηνηειηθή εζηθή; (6') 

https://youtu.be/jxiHvisFveA 

απνκαγλεηνθψλεζε MEDIALUZ / αληηπαξαβνιή Asimenia 

Σαο θαισζνξίδσ ζην κάζεκα Αξηζηνηειηθή Ηζηθή. Γηαηί θάπνηνο λα αζρνιεζεί 

ζήκεξα κε ηελ αξηζηνηειηθή εζηθή; δελ είλαη θάηη μεπεξαζκέλν; δελ είλαη θάηη πνπ 

έρεη κείλεη ζην παξειζφλ; Σαο δηαβεβαηψ πσο φρη, ην αθξηβψο αληίζεην ζπκβαίλεη. Κη 

απηφ γηα δχν ιφγνπο, λα ην ζθεθηείηε κε δχν ηξφπνπο: ν έλαο είλαη φηη φινη κέζα 

καο είκαζηε, κε θάπνην ηξφπν, εκπνηηζκέλνη κε ηελ αξηζηνηειηθή εζηθή. Θα έιεγε 

θαλείο φηη κε δχν πξάγκαηα είκαζηε εκπνηηζκέλνη: απφ ηε κηα πιεπξά είλαη ε 

αξηζηνηειηθή εζηθή –θαη ζα εμεγήζνπκε γηαηί–, απφ ηελ άιιε είλαη ε θαληηαλή εζηθή 

(θαληηαλή εζηθή, θάηη ζαλ ηελ ηδέα φηη ην ζεκαληηθφηεξν πξάγκα είλαη λα 

αθνινπζείο έλαλ εζηθφ λφκν, έλα θαζήθνλ – δελ ζα κπσ ζε ιεπηνκέξεηεο). 

Απηά ηα δχν είλαη ηα βαζηθά αληαγσληζηηθά εζηθά ζπζηήκαηα πνπ ππάξρνπλ 

ζήκεξα, ζήκεξα πνπ κηιάκε. Κάπνηνο ζα κπνξνχζε λα βάιεη έλα ηξίην, ζα 

κπνξνχζε λα βάιεη, αο πνχκε, ηνλ σθειηκηζκφ –ε ηδέα φηη πξέπεη λα θάλσ πάληα 

απηφ πνπ νδεγεί ζε φθεινο–, αιιά απηφ δελ είλαη κηα ηξίηε ηδέα, γηαηί απηή ε ηδέα 

ππάξρεη ήδε θαη ζηνλ Αξηζηνηέιε θαη, κε θάπνηνλ ηξφπν, ζηνλ Καλη.  

Γχν ινηπφλ πηζηεχσ φηη είλαη νη βαζηθέο εζηθέο θαηεπζχλζεηο, θαηεπζχλζεηο ζηελ 

εζηθή θηινζνθία: Αξηζηνηέιεο θαη Καλη. Καη έρνπκε κέζα καο, είηε ην μέξεηε είηε 

δελ ην μέξεηε, έλαλ κηθξφ Αξηζηνηέιε θη έλαλ κηθξφ Καλη, φινη καο, ζηνλ ηξφπν πνπ 

ζθεθηφκαζηε ζήκεξα ηα εζηθά πξνβιήκαηα, θαη φζν εμειίζζεηαη ην κάζεκα, απηφ 

ζα γίλεηαη ζην κπαιφ ζαο φιν θαη ζαθέζηεξν. 

Υπάξρεη θη άιινο έλαο ιφγνο: ν δεχηεξνο ιφγνο είλαη φηη ε εζηθή θηινζνθία, ηνλ 

20φ αηψλα θαη ηνλ 21ν, επηζηξέθεη ζπλέρεηα ζηνλ Αξηζηνηέιε. Γχν είλαη νη κεγάιεο 

παξαδφζεηο (δελ ζα ζαο θνπξάζσ κε νλφκαηα): ε πξψηε είλαη ε παξάδνζε πνπ ηελ 

νλνκάδνπκε ζπλήζσο θαηλνκελνινγία θαη εξκελεπηηθή. Απηνί επέζηξεςαλ ζηνλ 

Αξηζηνηέιε θαη ζεψξεζαλ φηη ε αξηζηνηειηθή πξαθηηθή θηινζνθία είλαη ν νδεγφο 

γηα φιε ηνπο ηε θηινζνθία, φρη κφλν γη‟ απηφ πνπ ιέκε “εζηθή”. Γηα παξάδεηγκα, 

φζνλ αθνξά απηφ πνπ νλνκάδνπκε ζπλήζσο εξκελεπηηθή: ν άλζξσπνο πνπ ηελ 

εηζήγαγε θαηά θάπνην ηξφπν ζηνλ 20φ αηψλα θαη ιέγεηαη Γθάληακεξ (H.G. 

Gadamer), ζην κεγάιν ηνπ βηβιίν, έρεη έλα θεθάιαην γηα ηελ εζηθή ηνπ Αξηζηνηέιε 

θαη ιέεη φηη ρσξίο απηή δελ ζα είρε θαλέλα κνληέιν ζην κπαιφ ηνπ κε βάζε ην νπνίν 

λα κπνξεί λα θηηάμεη ηε ζχγρξνλή ηνπ ζεσξία, κηα ζεσξία ηνπ 20νχ αηψλα.  

Αιιά θαη ζηελ αληίπεξα φρζε: απηφ πνπ νλνκάδνπκε ζήκεξα πάλσ-θάησ 

αλαιπηηθή θηινζνθία. Υπάξρνπλ πνιιέο κελ θαηεπζχλζεηο, αιιά φιεο ηνπο, θαηά 

https://youtu.be/jxiHvisFveA
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θάπνηνλ ηξφπν, νηθεηνπνηνχληαη ηνλ Αξηζηνηέιε.  

Σαο δίλσ ηξία παξαδείγκαηα, δε ζα κπσ ζε ιεπηνκέξεηεο, ηξία παξαδείγκαηα 

απιψο: ην έλα είλαη ε ηδέα φηη ζηε δσή καο, ζηνλ ηξφπν πνπ απνθαζίδνπκε, δελ 

πξέπεη λα εμεηάδνπκε θαλφλεο, πξέπεη λα εμεηάδνπκε εζηθέο αξεηέο, πνηεο είλαη 

θαιέο πξάμεηο. Απηή ε θαηεχζπλζε ζηελ ηζηνξία ηεο θηινζνθίαο νλνκάδεηαη 

αξεηατθή εζηθή. Μα απηνί βαζίδνληαη, ξεηά βαζίδνληαη   –ην νκνινγνχλ νη ίδηνη–, 

βαζίδνληαη ζηνλ Αξηζηνηέιε. 

Μηα δεχηεξε ηδέα: κηα δεχηεξε ηδέα είλαη φηη γηα λα απνθαζίζσ πνηεο είλαη νη εζηθέο 

αμίεο πξέπεη λα μέξσ γηα πνηα θνηλφηεηα κηιάσ – αο πνχκε απηή ηελ θαηεχζπλζε 

θνηλνηηζκφο. Μα θαη ν θνηλνηηζκφο ζηνλ Αξηζηνηέιε βαζίδεηαη. 

Μηα ηξίηε ηδέα: ηξίηε ηδέα είλαη φηη ην αγαζφ βξίζθεηαη εθεί θάπνπ αληηθεηκεληθά θαη 

εγψ απιψο πξέπεη λα ην κάζσ. Απηφ νλνκάδεηαη ζήκεξα εζηθφο ξεαιηζκφο, κα θη 

απηφο ζηνλ Αξηζηνηέιε βαζίδεηαη.  

Όπνην βηβιίν εζηθήο θηινζνθίαο ζχγρξνλεο θαη λα αλνίμεηε, ν Αξηζηνηέιεο είλαη 

παληαρνχ παξψλ. Άξα ινηπφλ απηφ πνπ ζα θάλνπκε δελ είλαη λα κάζνπκε θάηη 

πνπ απιψο γξάθηεθε θαη δελ καο αθνξά, αιιά ζα κάζνπκε θάηη ην νπνίν είλαη 

ζχγρξνλν, κε ηελ πην νπζηαζηηθή ζεκαζία ηεο ιέμεο. 

 

Πνηνο είλαη ν ζηφρνο απηνχ ηνπ καζήκαηνο;  

Ο ζηφρνο είλαη δηπιφο: Ο πξψηνο ζηφρνο είλαη λα απνθηήζνπκε θάπνηεο γλψζεηο, 

λα κάζνπκε θάπνηεο βαζηθέο έλλνηεο θαη πψο ηηο ρξεζηκνπνηεί ν Αξηζηνηέιεο.  

Ο δεχηεξνο είλαη λα απνθηήζνπκε κηα γθάκα δεμηνηήησλ. Τη είδνπο δεμηφηεηεο; Η 

πξψηε δεμηφηεηα ζην κπαιφ κνπ είλαη λα κπνξεί θάπνηνο, αλ ην επηζπκήζεη, ηψξα ή 

θάπνηα άιιε ζηηγκή ζηε δσή ηνπ, λα δηαβάζεη ηα Ηζηθά Νηθνκάρεηα ηνπ 

Αξηζηνηέιε θαη λα ηα θαηαιάβεη – ηα Ηζηθά Νηθνκάρεηα είλαη ην βαζηθφ ηνπ βηβιίν 

γηα ηελ εζηθή, ζα εμεγήζσ αξγφηεξα. 

Τν δεχηεξν είλαη λα κπνξείηε λα θαηαιάβεηε πφηε θάπνηνο ιαλζαζκέλα 

παξνπζηάδεη απηά πνπ ιέεη ν Αξηζηνηέιεο, γηαηί πνιχο θφζκνο κηιάεη γηα ηελ 

αξηζηνηειηθή εζηθή. Δζείο, ζην ηέινο ηνπ καζήκαηνο, ζα είζηε ζε ζέζε λα 

θαηαιάβεηε πνηνο αλαθέξεηαη ζε απηήλ ζσζηά θαη πνηνο αλαθέξεηαη ζε απηήλ 

ιάζνο.  

Τξίην, ζα έρεηε ηε δεμηφηεηα λα κπνξείηε λα βξείηε, πνηνο παίξλεη ζηνηρεία απφ ηνλ 

Αξηζηνηέιε, έζησ θη αλ δελ ηνλ αλαθέξεη.  

Τέηαξηε πνιχ ζεκαληηθή δεμηφηεηα, λνκίδσ ε πην ζεκαληηθή απφ φιεο: ζα κπνξείηε 

λα ζθεθηείηε πξνβιήκαηα ηεο δηθηάο ζαο δσήο, εζηθά δηιήκκαηα πνπ εζείο νη ίδηνη 

αληηκεησπίδεηε θάζε κέξα, κε αξηζηνηειηθνχο φξνπο, κε φξνπο αξηζηνηειηθήο 

έκπλεπζεο, κε ηδέεο αξηζηνηειηθήο έκπλεπζεο, θαη ζα δείηε –θαη εγψ ην πηζηεχσ 

αθξάδαληα– φηη πνιιέο θνξέο ζα είλαη θαη ν ζσζηφο ηξφπνο λα αληηκεησπίζεηε ην 
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δίιεκκα πνπ έρεηε. 

Διπίδσ λα επραξηζηεζείηε απηφ ην κάζεκα φζν ην έρσ επραξηζηεζεί θαη εγψ θαηά 

ηελ θαηαζθεπή ηνπ. Γηαηί φπσο ζα κάζνπκε ζηνλ Αξηζηνηέιε, ην πην ζεκαληηθφ 

πξάγκα, είλαη ε απφιαπζε, είλαη ε εδνλή. Διπίδσ λα ην επηηχρνπκε. 
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V1.1.2 Όξνη θαη θείκελα. (5') 

https://youtu.be/5Xa8It-f5_Y 

απνκαγλεηνθψλεζε Asimenia 

Αο δνχκε φκσο, πην ζπγθεθξηκέλα, ηη ελλννχκε φηαλ ιέκε αξηζηνηειηθή εζηθή. 

Καηαξρήλ ελλννχκε έλαλ αξηζκφ θεηκέλσλ πνπ έρεη γξάςεη ν Αξηζηνηέιεο. Τν πην 

βαζηθφ απφ απηά είλαη ην θείκελν κε ηνλ ηίηιν Ηζηθά Νηθνκάρεηα. Με απηφ ην βηβιίν 

ζα αζρνιεζνχκε εκείο. Ο Αξηζηνηέιεο φκσο έρεη γξάςεη θη άιια βηβιία πνπ 

αθνξνχλ ην επξχηεξν ζέκα πνπ ζα κάζνπκε λα ιέκε ζε ιίγν “εζηθή ή πνιηηηθή 

θηινζνθία ηνπ Αξηζηνηέιε”. Έρεη γξάςεη έλα βηβιίν πνπ νλνκάδεηαη Ηζηθά 
Δπδήκεηα θαη ίζσο –δελ είκαζηε ζίγνπξνη αλ είλαη απ‟ ην ίδην ην ρέξη ηνπ 

Αξηζηνηέιε– έλα βηβιίν πνπ νλνκάδεηαη ηα Ηζηθά Μεγάια.  

Υπάξρνπλ ηεξάζηηεο ζπδεηήζεηο γηα ην πνηα είλαη ε ζρέζε απηψλ ησλ ηξηψλ βηβιίσλ 

κεηαμχ ηνπο· πνην γξάθηεθε πξψην, πνην δεχηεξν, πνην ηξίην· θαη ην πην ζεκαληηθφ 

εξψηεκα: πνην είλαη εθείλν πνπ δηαηππψλεη ηελ πην νινθιεξσκέλε εηθφλα πνπ 

έρνπκε γηα ηελ αξηζηνηειηθή εζηθή.  

Σην κάζεκά καο δελ ζα κπνχκε ζε ηέηνηεο ζπδεηήζεηο. Θα ζεσξήζνπκε φηη ηα 

Ηζηθά Νηθνκάρεηα δίλνπλ ηελ πην πιήξε εηθφλα ηεο αξηζηνηειηθήο εζηθήο. Με απηά 

ζα αζρνιεζνχκε. Μφλν δεπηεξεπφλησο, επηθνπξηθά, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε 

απνζπάζκαηα απφ ηα Ηζηθά Δπδήκεηα ή ηα Ηζηθά Μεγάια. 

 Όκσο ππάξρνπλ θαη βηβιία γηα ηελ πνιηηηθή θηινζνθία ηνπ Αξηζηνηέιε. Τν πην 

γλσζηφ –ην μέξεηε φινη, θαληάδνκαη– είλαη ηα Πνιηηηθά. Ο Αξηζηνηέιεο πνιχ 

πηζαλφλ λα έρεη γξάςεη θη άιια βηβιία γηα ηα πνιηηηθά πξνβιήκαηα. Υπάξρεη θη εδψ 

δηρνγλσκία, άκα είλαη γξακκέλα απ‟ ηνλ ίδην, απφ θάπνηνλ καζεηή ηνπ· δελ 

μέξνπκε. Γελ ζα αλαθεξζνχκε ζ‟ απηά νχησο ή άιισο. Σηα Πνιηηηθά ζα 

αλαθεξζνχκε ζε αξθεηά καζήκαηα, ρσξίο φκσο λα κπνχκε ζε ιεπηνκέξεηεο· κφλν 

φ,ηη ρξεηάδεηαη σο δηεπθξίληζε γηα λα θαηαιάβνπκε θαιχηεξα ηα Ηζηθά Νηθνκάρεηα. 

Με ζπγρσξείηε αλ ζαο έρσ κπεξδέςεη. Καλνληθά, πξέπεη λα ζαο έρσ κπεξδέςεη, 

γηαηί έρσ ρξεζηκνπνηήζεη θαη ηε ιέμε “εζηθά” θαη ηε ιέμε “πνιηηηθά” θαη ηε ιέμε 

“εζηθή θηινζνθία” θαη ηε ιέμε “πνιηηηθή θηινζνθία”. Καη ηψξα ζέισ ιίγν ηελ 

πξνζνρή ζαο λα μεθαζαξίζνπκε ηνπο φξνπο.  

Σηνλ Αξηζηνηέιε κηιάκε γηα πνιηηηθή θηινζνθία, ε νπνία –αλ ζέιεηε– έρεη δχν 

θνκκάηηα. Τν έλα θνκκάηη είλαη απηφ πνπ αθνξά ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ 

επδαηκνλία ησλ πξνζψπσλ, ησλ αηφκσλ, θαη ην άιιν είλαη απηφ πνπ αθνξά ηε 

ζπκπεξηθνξά ή ηελ επδαηκνλία κηαο νιφθιεξεο πφιεο. Άξα, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

ε πεξηεθηηθή έλλνηα είλαη πνιηηηθή θηινζνθία. Μπνξείηε λα βξείηε κηα εηζαγσγή πνπ 

ζα ιέεη, γηα παξάδεηγκα, πσο ε εζηθή ζηνλ Αξηζηνηέιε είλαη κφλν έλα θνκκάηη ηεο 

πνιηηηθήο ηνπ θηινζνθίαο. Καη έρνπλ δίθην απηνί πνπ ην δηαηππψλνπλ έηζη.  

Υπάξρεη θαη κηα άιιε επηπινθή πνπ νθείιεηαη ζηα λέα καο Διιεληθά. Δκείο, φηαλ 

ιέκε φηη θάπνηνο είλαη εζηθφο –εζηθφο άλζξσπνο ιέκε, εζηθφ ζηνηρείν–, ελλννχκε 

https://youtu.be/5Xa8It-f5_Y
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ελάξεηνο, ελλννχκε αγαζφο. Ο Αξηζηνηέιεο φκσο φηαλ ζέιεη λα πεη ελάξεηνο 

ρξεζηκνπνηεί ηε ιέμε “αγαζφο”, πνηέ ηε ιέμε “εζηθφο” – θαη ππάξρεη ιφγνο γη‟ απηφ, 

απηφ ζα ην δνχκε αξγφηεξα. Αλ δελ ρξεζηκνπνηεί ηε ιέμε “αγαζφο”, κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεί ηε ιέμε “θξφληκνο”, θακηά θνξά ρξεζηκνπνηεί ηε ιέμε “ζπνπδαίνο”. 

Απηά πάλσ–θάησ ζεκαίλνπλ απηφ πνπ εκείο ιέκε ελάξεηνο. Η ιέμε “εζηθφο” ζηνλ 

Αξηζηνηέιε είλαη θάηη πνιχ ζπγθεθξηκέλν, αλαθέξεηαη κφλν ζε έλα κηθξφ θνκκάηη 

απηνχ πνπ εκείο νλνκάδνπκε ζήκεξα εζηθή ζπκπεξηθνξά, κφλν ζε έλαλ απφ ηνπο 

παξάγνληεο εθείλνπο –θαη μέξεηε πνηνλ: απηφλ πνπ έρεη λα θάλεη κε ηε ζπλήζεηα, κε 

ην έζνο, κε ηνλ ραξαθηήξα καο, ην ήζνο· ζα ηα κάζνπκε απηά φηαλ έξζεη ε ψξα. 

Απηφ πνπ ζέισ εγψ εμαξρήο λα δηεπθξηλίζσ είλαη φηη κφλν θαηαρξεζηηθά κπνξνχκε 

λα κηιάκε γηα εζηθή θηινζνθία· δελ ζα βξείηε απηφλ ηνλ φξν πνηέ ζηνλ Αξηζηνηέιε. 

Θα βξείηε ή ηνλ φξν πνιηηηθή θηινζνθία ή ηνλ φξν θηινζνθία πεξί ηα αλζξψπηλα ή 

θακηά θνξά ηνλ φξν θηινζνθία πεξί ηα εζηθά· ηίπνηα πεξηζζφηεξν, ηίπνηα 

ιηγφηεξν. Καη έηζη πξέπεη λα ην ζθεθηφκαζηε: ζαλ κία ελφηεηα. Άιισζηε, ζα 

κάζνπκε φηη δελ κπνξνχκε λα κηιάκε γηα ην άηνκν ρσξίο λα κηιάκε γηα ηελ πφιε 

θαη ην αλάπνδν. Απηά ζα ηα δνχκε ζηγά ζηγά.- 
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V1.1.3 Σρέδην καζήκαηνο. (11') 

https://youtu.be/tgrKvCtpLuk 

απνκαγλεηνθψλεζε Asimenia 

Γηα λα είλαη φια μεθάζαξα, ζα ήζεια λα δνχκε ην ζρέδην ηνπ καζήκαηνο καδί, 

ζήκεξα, έηζη ψζηε λα μέξεηε αθξηβψο ηη θάλνπκε. Απηφ πνπ ζα θάλνπκε είλαη λα 

δηαβάζνπκε, κε ηε ζεηξά, φια ηα θεθάιαηα πνπ πεξηιακβάλεη ην βηβιίν πνπ είπακε, 

ηα Ηζηθά Νηθνκάρεηα. Θα αθνινπζήζσ αθξηβψο ηελ ελλνηνινγηθή αλάιπζε ηνπ 

Αξηζηνηέιε ζε φια ηα επηκέξνπο θεθάιαηα. Πξνθαλψο, ζε θάπνηα πξάγκαηα ζα 

δψζσ έκθαζε, άιια πξάγκαηα ζα ηα απνζησπήζσ. Πηζαλφλ φινη νη άλζξσπνη λα 

δίλνπλ έκθαζε ζε θάπνηα πνιχ θεληξηθά ζεκεία, αιιά αλάινγα κε ην πνηνο 

δηδάζθεη θάζε θνξά λα ππάξρνπλ πξάγκαηα πνπ ν θαζέλαο ηνλίδεη θαη άιια 

πξάγκαηα πνπ ζεσξεί δεπηεξεχνληα. Έηζη ζα ζπκβεί θαη ζην δηθφ καο κάζεκα. 

Ξέξεηε, ηα Ηζηθά Νηθνκάρεηα δελ είλαη εθεί κφλα ηνπο, ηα αθνινπζεί κηα ηεξάζηηα 

βηβιηνγξαθία, κηα ηεξάζηηα ηζηνξία ηεο ππνδνρήο ησλ Ηζηθψλ Νηθνκαρεηψλ. Γελ 

ζθεθηφκαζηε ζήκεξα γηα ηα Ηζηθά Νηθνκάρεηα φπσο ζθέθηνληαλ εθαηφ ρξφληα 

πξηλ. Θέηνπκε δηαθνξεηηθά εξσηήκαηα ζ‟ απηά θαη παίξλνπκε δηαθνξεηηθέο 

απαληήζεηο. Καη απηφο πνπ ηα δηδάζθεη θάζε θνξά έρεη ηε δηθηά ηνπ εξκελεία. Γελ 

γίλεηαη θάπνηνο λα θάλεη κία αθαδεκατθή παξνπζίαζε ησλ Ηζηθψλ Νηθνκαρεηψλ· 
απηή δελ ζα έβγαδε λφεκα, ηειηθά. Αλαπφθεπθηα ππάξρεη πάληα έλα ζηνηρείν 

εξκελείαο.  

Φπζηθά, αθνχ ην κάζεκά καο ζηελ νπζία είλαη έλα πξνπηπρηαθφ κάζεκα ή 

αληηζηνηρεί ζε έλα πξνπηπρηαθφ κάζεκα, δελ ζα εμεηάδνπκε εδψ αθξηβψο πνηα 

εξκελεία αθνινπζνχκε, ζε πνηα εξκελεία αληηπαξαηηζέκεζα θ.ν.θ. Γελ ζα κπνχκε 

δειαδή ζε έλα ηέηνην δηάινγν πνπ ζα ηαίξηαδε ζε έλα κεηαπηπρηαθφ κάζεκα. 

Πνιιέο θνξέο, φκσο, ζα κε αθνχηε, θαηά ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ 15 σξψλ, λα ιέσ, 

γηα παξάδεηγκα: “ιέλε φηη…” ή “ππάξρεη ε άπνςε φηη…” Κάζε θνξά, εθεί, ζα 

θξχβεηαη κηα κεγάιε παξάδνζε εξκελείαο ηνπ Αξηζηνηέιε κε ηελ νπνία δηαθσλψ, 

θαη εγψ έρσ αθνινπζήζεη κηα άιιε παξάδνζε εξκελείαο ηνπ Αξηζηνηέιε.  

Πψο ζα πξέπεη εζείο λα δνπιέςεηε; Δζείο ζα πξέπεη πξψηα λα βιέπεηε ην βίληεν 

θάζε θνξά. Μεηά, ε ακέζσο επφκελε δνπιεηά ζα είλαη λα επηζηξέςεηε ζην θείκελν 

πνπ έρνπκε δηαβάζεη. Δπηκέλσ πάξα πνιχ ζε απηφ, αιιά απηέο νη δέθα, πέληε, έμη, 

γξακκέο ηνπ θεηκέλνπ θάζε θνξά είλαη ην πιηθφ καο. Υπάξρεη ε ηδέα φηη ε 

θηινζνθία είλαη γεληθνινγίεο· δελ είλαη! Η θηινζνθία είλαη θάηη πνιχ ζπγθεθξηκέλν, 

είλαη θάηη πνιχ πιηθφ. Υπάξρεη εθεί έλα θείκελν ην νπνίν καο δεζκεχεη, ην νπνίν καο 

θαζνδεγεί, θαη πξέπεη λα κάζνπκε λα ην δηαβάδνπκε. 

Δάλ ζέιεηε, ε δνκή ηνπ καζήκαηνο, φπσο ην έρσ νξγαλψζεη, είλαη ζαλ λα είζηε 

ζηελ θνπδίλα ηνχ αλαγλψζηε ηνπ Αξηζηνηέιε. Γειαδή, ην κάζεκα είλαη θηηαγκέλν 

έηζη ψζηε λα δείηε πψο έλα θείκελν πνπ θαίλεηαη ζηελ αξρή απξφζηην, 

αθαηαλφεην, δαηδαιψδεο, κπνξεί θάπνηνο, ηξαβψληαο θάπνηεο θισζηνχιεο, λα ην 

θάλεη ζηγά ζηγά θαηαλνεηφ, πξνζηηφ. Κη άκα είλαη πξνζηηφ, είλαη φκνξθν, είλαη 

https://youtu.be/tgrKvCtpLuk
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επράξηζην.  

Άξα, πξψηε δνπιεηά: ην βίληεν· δεχηεξε δνπιεηά: λα θνηηάμεη θαλείο ην θείκελν· 

ηξίηε δνπιεηά: λα απαληήζεη ζε εξσηήζεηο γηα ην ζπγθεθξηκέλν θείκελν, ην 

ζπγθεθξηκέλν βίληεν. Μεηά, ζην ηέινο ηεο εβδνκάδαο, λα απαληήζεη ζε 

επαλαιεπηηθέο εξσηήζεηο, λα επηζηξέςεη ζηα θείκελα. Όπσο ζα δείηε, νη εξσηήζεηο 

ζα ζαο σζνχλ λα μαλαεπηζηξέςεηε ζην θείκελν, λα ην μαλαδηαβάζεηε. Όπνηνο έρεη 

ηνλ ρξφλν, ζα ήηαλ επρήο έξγν, λα δηαβάζεη φιε ηελ ελφηεηα –ζα δείηε ηη είλαη ε 

ελφηεηα– απ‟ ηελ νπνία έρσ πάξεη θάζε θνξά ην ζπγθεθξηκέλν απφζπαζκα θ.ν.θ.  

 

Θέισ δειαδή ηξία πξάγκαηα λα επηηχρνπκε:  

Τν πξψην πξάγκα είλαη λα δνχκε ηελ νκνξθηά ηνπ θεηκέλνπ. Υπάξρνπλ θάπνηεο 

ζειίδεο ζηα Ηζηθά Νηθνκάρεηα πνπ είλαη παλέκνξθεο· είλαη ζαλ ινγνηερληθφ 

θείκελν. Θέισ λα ην επραξηζηεζνχκε απηφ!  

Τν δεχηεξν είλαη ε αιήζεηα: δειαδή λα θαηαιάβνπκε φηη δελ είλαη απιψο φκνξθεο, 

ιέλε αιήζεηεο, ιέλε πξάγκαηα πνπ είλαη ζσζηά.  

Καη ην ηξίην: ε επηξξνή ηνπο, δειαδή φηη είλαη πξάγκαηα πνπ ηειηθά, κε θάπνηνλ 

ηξφπν, είλαη –φπσο έιεγα θαη ζηελ πξψηε καο ζπλάληεζε– κέζα καο· είκαζηε 

εκπνηηζκέλνη κ‟ απηά. Οκνξθηά, αιήζεηα, επηξξνή· ζέισ θαη ηξία. Κη αλ 

αθνινπζήζνπκε απηά ηα ζηάδηα ζηε κειέηε καο, λνκίδσ φηη θαη ηα ηξία ζα 

επηηεπρζνχλ.  

 

Αο πάκε ζε θάηη πην πεδφ, ζε θάηη πην πιηθφ. Μηιάσ γηα ηα Ηζηθά Νηθνκάρεηα. Έρσ 

εδψ (ζηα ρέξηα κνπ) ηελ έθδνζε ηεο Ομθφξδεο, απηή ζα αθνινπζήζνπκε. 

Φσξίδεηαη ζε δέθα, ζα ιέγακε ζήκεξα, θεθάιαηα. Ο ηερληθφο φξνο φκσο λα ηα 

πεξηγξάςνπκε δελ είλαη θεθάιαηα, είλαη βηβιία. Άξα ζα κηιάκε γηα ην πξψην βηβιίν, 

ην δεχηεξν βηβιίν, ην ηξίην βηβιίν, δέθα είλαη· δέθα ελφηεηεο, δέθα κεγάια θεθάιαηα. 

Θα ηα ιέκε βηβιία φκσο. Τν θάζε έλα απφ απηά ηα βηβιία έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν 

ζέκα· πνιιέο θνξέο έρεη δχν ζέκαηα (δελ έρεη ζεκαζία). Φσξίδεηαη ζε επηκέξνπο 

ελφηεηεο· γηα λα ζπλελλνεζνχκε κεηαμχ καο, απηέο ζα ηηο ιέκε ή θεθάιαηα ή 

ελφηεηεο. Άξα, εγψ θάζε θνξά ζα ζαο κηιάσ γηα έλα βηβιίν θαη γηα έλα 

ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην ή κία ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα. Αιιά απηφ δελ θηάλεη λα 

ζπλελλνεζνχκε, πξέπεη λα μέξνπκε ζε πνηνλ αθξηβψο ζηίρν αλαθεξφκαζηε θάζε 

θνξά. Γηα λα ην θάλνπκε απηφ, ρξεζηκνπνηνχκε κηα αξίζκεζε· ρξεζηκνπνηνχκε ηελ 

αξίζκεζε ηεο πξσηφηππεο έθδνζεο. Όινη ζηελ αλζξσπφηεηα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ 

ίδηα αξίζκεζε.  

Τα Ηζηθά Νηθνκάρεηα ζπγθεθξηκέλα αξρίδνπλ απφ ηε ζειίδα 1094 ησλ Απάλησλ 
ηνπ Αξηζηνηέιε. Άξα, πεξηέξγσο πψο, ε πξψηε ζεηξά είλαη ζηε ζειίδα 1094. Τψξα 

απηά ηα Άπαληα ηνπ Αξηζηνηέιε είλαη νξγαλσκέλα θάπσο ζαλ εθεκεξίδα· δειαδή 

θάζε ζειίδα έρεη δχν ζηήιεο. Γηα λα μέξνπκε γηα πνηα ζηήιε κηιάκε, θάζε θνξά 
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πξέπεη λα ιέκε άκα είλαη ε πξψηε, ε άιθα, a, ή ε δεχηεξε, ε βήηα, b. Άξα ηη πξέπεη 

λα μέξνπκε θάζε θνξά; Θα ιέκε θάζε θνξά, γηα παξάδεηγκα, κε ιαηηληθνχο 

ραξαθηήξεο, κε ιαηηληθνχο αξηζκνχο: πξψην βηβιίν (Ι)· πξψηε ελφηεηα (1)· ζε πνηα 

ζπγθεθξηκέλε ζειίδα; 1094. Σε πνηα ζηήιε; άιθα: a· πνηα ζεηξά; ζεηξέο 4 έσο 6 (4-6).  

Άξα, ε ζσζηή παξαπνκπή ζηα Ηζηθά Νηθνκάρεηα ηνπ Αξηζηνηέιε –απηφ πνπ ζα 

αθνινπζήζνπκε γηα λα ζπλελλνεζνχκε– ζα είλαη: I 1 1094a4-6, θαη έηζη ν θαζέλαο 

ζηελ αλζξσπφηεηα κπνξεί λα πάεη ζηελ πξσηφηππε έθδνζε θαη λα μέξεη ζε πνηνπο 

ζηίρνπο αλαθεξφκαζηε.  

 

Θα ππάξρεη άιιε κία δπζθνιία. Γπζηπρψο, θαιψο ή θαθψο, ζηα λέα Διιεληθά δελ 

ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή αμηφπηζηε κεηάθξαζε ησλ Ηζηθψλ Νηθνκαρείσλ. 

Υπάξρνπλ θηινινγηθά ζσζηέο κεηαθξάζεηο, αιιά θηινζνθηθά πξνβιεκαηηθέο 

κεηαθξάζεηο. Άξα δελ κπνξνχκε λα βαζηζηνχκε ζε θακία απφ απηέο. Η ηερληθή 

πνπ ζα αθνινπζήζνπκε είλαη ε εμήο: ζα ζαο δίλσ ην αξραίν θείκελν, εγψ ζα θάλσ 

θάζε θνξά κία πξφρεηξε, επαλαιακβάλσ, κία πξφρεηξε κεηάθξαζε· φρη θαηά ιέμε, 

αιιά κία κεηάθξαζε πνπ λα ζαο βάδεη ζην λφεκα ησλ αξηζηνηειηθψλ πξνηάζεσλ. 

Φπζηθά, φπνηνο ζέιεη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη επηθνπξηθά, ζπκβνπιεπηηθά, 

νπνηαδήπνηε λενειιεληθή κεηάθξαζε λνκίδεη, αιιά ζα πξέπεη λα ξίρλεη θιεθηέο 

καηηέο ζίγνπξα θαη ζην αξραίν θείκελν, γηα λα κελ απνπξνζαλαηνιίδεηαη. Σην 

ηεηξάδην ζάο έρσ θαη έλαλ νδεγφ βηβιηνγξαθίαο γηα ην πνηεο αγγιηθέο, γαιιηθέο ή 

άιιεο κεηαθξάζεηο κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε, πνηα βηβιία ππάξρνπλ ζηα λέα 

Διιεληθά θαη νχησ θαζεμήο.  

Θα είλαη δχζθνιν ην κάζεκα; Πξνυπνζέηεη γλψζεηο θηινζνθίαο; Τν κάζεκα δελ 

πξνυπνζέηεη θακία γλψζε. Ο νπνηνζδήπνηε δείμεη ελδηαθέξνλ, ζα κπνξέζεη λα ην 

παξαθνινπζήζεη απ‟ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο, θαη ππφ κία έλλνηα ην λα δείμεηε 

ελδηαθέξνλ είλαη θαη δηθή κνπ επζχλε· δειαδή λα παξνπζηάζσ ην κάζεκα κε ηξφπν 

ελδηαθέξνληα. Θα δπζθνιεπηνχκε θάπνηεο ζηηγκέο; Πξνθαλψο ζα δπζθνιεπηνχκε! 

Αιιά μέξεηε, είπα: ηα Ηζηθά Νηθνκάρεηα είλαη πνιχ φκνξθα, θη φηαλ θάπνηνο βιέπεη 

απηή ηελ νκνξθηά, ηφηε θαίλεηαη φηη είλαη θαη απιά. Κη επεηδή εγψ βιέπσ ηελ 

νκνξθηά ηνπο, λνκίδσ φηη κπνξψ λα ζαο ηα παξνπζηάζσ φζν απινχζηεξα γίλεηαη. 

Όρη κε ζθνπφ λα ηα απινπνηήζσ ή λα ράζνπλ ην θηινζνθηθφ ηνπο λφεκα. Όρη, 

αιιά ζα δείηε φηη έρσ πξνζπαζήζεη θάζε θνξά λα εληάζζσ ην επί κέξνπο ζην φινλ, 

λα ζπλδέσ απηφ πνπ καζαίλνπκε ζην θάζε κάζεκα κε ηε ζπλνιηθή εηθφλα πνπ ζα 

έρνπκε ζην ηέινο.  

Καη λνκίδσ φηη έηζη ζα θαζνδεγεζείηε θαη θακία ζηηγκή δελ ζα ληψζεηε φηη ζαο έρσ 

εγθαηαιείςεη ζην έιενο ηεο δπζθνιίαο ηνπ αξηζηνηειηθνχ θεηκέλνπ. Ννκίδσ φηη κε 

κεζνδηθά, ζηγά, αξγά βήκαηα ζα αλαθαιχςνπκε, φινη καδί, γηα άιιε κηα θνξά, ηελ 

νκνξθηά πνπ θξχβνπλ κέζα ηνπο ηα Ηζηθά Νηθνκάρεηα. Θα μεθηλήζνπκε ζην 

επφκελφ καο κάζεκα κε ην θείκελν. 
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1.2: Δπδαηκνλία-1  

V1.2.1 Μηα δσή γεκάηε ζθνπνχο (Ι 1). (10') 

https://youtu.be/HIMnxV8GFE4 

απνκαγλεηνθψλεζε Asimenia /αληηπαξαβνιή sOFIArIZOPOULOU 

Ξεθηλάκε ινηπφλ, ηψξα, λα κηιήζνπκε γηα ην ίδην ην θείκελν ησλ Ηζηθψλ 
Νηθνκαρείσλ. Όπσο είπακε ηελ πξνεγνχκελε θνξά, ηα Ηζηθά Νηθνκάρεηα είλαη έλα 

θείκελν πξαθηηθήο θηινζνθίαο θαη, γηα ιφγνπο πνπ ζα εμεγήζνπκε αξγφηεξα, απηφ 

ζεκαίλεη φηη ηειηθά ζα καο δψζεη κία απάληεζε γηα ην ηη είλαη ε αλζξψπηλε δσή, 

πψο ε αλζξψπηλε δσή κπνξεί λα γίλεη επηπρηζκέλε. Καη ε πξψηε ινγηθή ζθέςε είλαη 

φηη γηα λα απνθαζίζεηο “πψο κία αλζξψπηλε δσή ζα είλαη επηπρηζκέλε”, πξέπεη λα 

μέξεηο ηη δξαζηεξηφηεηεο γεκίδνπλ ηελ αλζξψπηλε δσή. Καη ιέεη ν Αξηζηνηέιεο: αο 

δνχκε ηη είδνπο δξαζηεξηφηεηεο πεξηιακβάλεη ε αλζξψπηλε δσή. Μπνξνχκε θάπσο 

λα ηηο θαηεγνξηνπνηήζνπκε;  

Μία πξψηε ζθέςε είλαη λα ηηο ρσξίζνπκε ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο θαη λα πνχκε:  

Τηο πξψηεο δξαζηεξηφηεηεο, αο ηηο νλνκάζνπκε θαηαζθεπέο. Η ιέμε πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ν Αξηζηνηέιεο είλαη “πνίεζηο”· θακηά θνξά ρξεζηκνπνηεί θαη ηε ιέμε 

“θίλεζηο”. Πψο πξέπεη λα ηηο ζθεθηνχκε; Τν πην απιφ παξάδεηγκα είλαη ε 

θαηαζθεπή ελφο ζπηηηνχ· ζθεθηείηε ην σο εμήο: φζε ψξα ρηίδσ, ην ζπίηη δελ 

ππάξρεη· άπαμ θαη ππάξμεη ην ζπίηη, έρσ ζηακαηήζεη λα ρηίδσ, άξα δελ είλαη 

δπλαηφλ ηαπηφρξνλα λα ρηίδσ θαη λα ππάξρεη θαη ην απνηέιεζκα ηεο 

δξαζηεξηφηεηάο κνπ. Αο ρξεζηκνπνηήζνπκε έλαλ ηερληθφ φξν γηα ηα πνχκε ην 
απνηέιεζκα. Θα ην ιέκε έξγν, νπφηε κπνξνχκε λα μαλαδηαηππψζνπκε ηελ 

πξφηαζε θαη λα πνχκε: “Όζν ππάξρεη ε δξαζηεξηφηεηα ηεο θαηαζθεπήο, δελ 

ππάξρεη αθφκα ην έξγν· άπαμ θαη ππάξμεη ην έξγν, ε δξαζηεξηφηεηα ηεο 

θαηαζθεπήο έρεη ήδε ζηακαηήζεη”. Μία φκνξθε δηαηχπσζε γηα λα ην πεηο απηφ 

είλαη λα πεηο φηη: Απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο είλαη ηξφπνλ ηηλά απηνθηνληθέο, δειαδή 

πξέπεη λα ζηακαηήζνπλ, γηα λα δεκηνπξγεζεί ην απνηέιεζκά ηνπο. Δίλαη ε δσή καο 

γεκάηε απφ ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο; Ναη, θάλνπκε πνιιά ηέηνηα πξάγκαηα· 

ρηίδνπκε ζπίηηα, γξάθνπκε πνηήκαηα, θαηαζθεπάδνπκε θηζάξεο, παίδνπκε θηζάξα, 

θάλνπκε πάξα πνιιά πξάγκαηα. Δίλαη απηά ηειείσο αζχλδεηα κεηαμχ ηνπο; Όρη, 

κπνξνχκε λα βξνχκε έλαλ ηξφπν λα ηα ηνπνζεηήζνπκε ην έλα δίπια ζην άιιν ή ην 

έλα κεηά ην άιιν. Αο πνχκε, ζε κία ηεξαξρηθή ζρέζε. Σθεθηείηε ην σο εμήο: ππάξρεη 

απηφο πνπ θηηάρλεη ηα ραιηλάξηα· θαη θηηάρλεη ηα ραιηλάξηα γηα λα ηα 

ρξεζηκνπνηήζεη ν ηππέαο. Αο ππνζέζνπκε φηη απηφο ν ηππέαο είλαη έλαο 

ζηξαηηψηεο, θαη ππάξρεη θαη ν ζηξαηεγφο πνπ απνθαζίδεη πφηε ν ζηξαηηψηεο 

πξέπεη λα δψζεη ηε κάρε θαη κε πνηνπο φξνπο. Υπφ απηήλ ηελ έλλνηα, κπνξνχκε λα 

πνχκε φηη απηφο πνπ θηηάρλεη ηα ραιηλάξηα αζθεί κία ππεξεηηθή δξαζηεξηφηεηα γηα 

ράξε ηνπ ηππέα, θαη ν ηππέαο κηα ππεξεηηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ράξε ηνπ 

ζηξαηεγνχ, ν νπνίνο παίξλεη θαη ηηο ηειηθέο απνθάζεηο.  

https://youtu.be/HIMnxV8GFE4
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Αο νλνκάζσ ηηο πξψηεο ινηπφλ δξαζηεξηφηεηεο ππεξεηηθέο θαη ηελ ηειεπηαία –

απηή ηνπ ζηξαηεγνχ– αο ηελ νλνκάζσ αξρηηεθηνληθή. Πνην είλαη ην πξφβιεκα ζε 

φια απηά; Τν πξφβιεκα είλαη φηη φιεο απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο, φπσο είπακε, έρνπλ 

έλα απνηέιεζκα πνπ βξίζθεηαη έμσ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο – πνπ εκθαλίδεηαη 

δειαδή ή πνπ πξαγκαηψλεηαη φηαλ ε δξαζηεξηφηεηα έρεη ηειεηψζεη. Κη αλ 

ξσηήζνπκε “γηαηί θαηαζθεπάδνπκε ζπίηηα;” ε απάληεζε ζα είλαη: “επεηδή 

ρξεηαδφκαζηε ζπίηηα”. Άξα ε αμία ηεο δξαζηεξηφηεηαο νθείιεηαη ζηελ αμία ηνπ 

ζπηηηνχ, άξα ε αμία ηεο δξαζηεξηφηεηαο νθείιεηαη ζε θάηη πνπ βξίζθεηαη έμσ απφ 

ηε δξαζηεξηφηεηα.  

Υπάξρνπλ άξαγε δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ ηελ αμία ηνπο κέζα ηνπο; Γηαηί λα 

ρξεηάδνκαη ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο; Γηαηί αλ φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο δσήο καο 

ήηαλ ζαλ ηηο πξνεγνχκελεο –ζαλ ηηο θαηαζθεπέο, δειαδή– ηφηε πάληα, αλ έπξεπε 

λα κηιήζσ γηα ηελ αμία ηνπο, ζα έπξεπε ε αμία ηνπο λα αλάγεηαη ζε θάηη έμσ απφ 

απηέο. θαη πάιη ζε θάηη έμσ, θαη πάιη ζε θάηη έμσ. Γηα παξάδεηγκα: ε 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ ραιηλνπνηνχ είλαη λα θηηάρλεη ραιηλάξηα· ε αμία ηεο είλαη ζηα 

ραιηλάξηα, αιιά ε αμία ησλ ραιηλαξηψλ εμαξηάηαη απφ ην πψο ηα ρξεζηκνπνηεί ν 

ηππέαο, θαη ε αμία ηνπ ηππέα απφ ην πψο απνθαζίδεη λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζεη ν 

ζηξαηεγφο· θαη ε αμία ηνπ ζηξαηεγνχ απφ ηελ αμία πνπ έρεη ε λίθε. Γηαηί έρεη αμία 

ε λίθε ζηνλ πφιεκν; Γηαηί έρεη αμία ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ζηξαηηψηε; Τίπνηα δελ 

μέξνπκε απφ φια απηά. Αιιά εκείο απηφ ζέινπκε λα κάζνπκε: γηαηί έρεη αμία απηφ 

πνπ θάλνπκε. Γηφηη κφλν αλ έρεη αμία απηφ πνπ θάλνπκε, ζα έρεη αμία θαη ε δσή 

καο.  

Υπάξρεη θη άιιν πξφβιεκα κε απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο: είλαη φηη δελ κπνξνχλ λα 

εληαρζνχλ φιεο ζε κία ηεξαξρηθή ζρέζε, φπσο ήηαλ απηή αλάκεζα ζηνλ ραιηλνπνηφ 

θαη ζηνλ ζηξαηεγφ. Σθεθηείηε “γηαηξφο-ζηξαηεγφο”: πνηνο ππφθεηηαη ζε πνηνλ; 

Άιιεο θνξέο ν γηαηξφο ζα δηαηάμεη ηνλ ζηξαηεγφ λα πξνζηαηεχζεη ην λνζνθνκείν –

απφ ηνλ ερζξφ γηα παξάδεηγκα– άιιεο θνξέο φκσο κπνξείο λα πεηο φηη ν ζηξαηεγφο 

ζα δηαηάμεη ηνλ γηαηξφ λα δειεηεξηάζεη ηνλ ερζξφ. Άξα, εδψ δελ είλαη ζαθέο πνηα 

είλαη αξρηηεθηνληθή θαη πνηα είλαη ππεξεηηθή ηέρλε. Άξα, μαλά γελλάηαη ην 

εξψηεκα: ππάξρνπλ άξαγε δξαζηεξηφηεηεο άιινπ ηχπνπ; δξαζηεξηφηεηεο ηέηνηεο 

πνπ λα έρνπλ ηελ αμία κέζα ηνπο; 

Δίπα ζηελ αξρή φηη ν Αξηζηνηέιεο ρσξίδεη ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο, πάλσ-

θάησ, ζε δχν θαηεγνξίεο. Μέρξη ηψξα έρσ αζρνιεζεί κφλν κε ηελ πξψηε· αο δνχκε 

πψο πεξηγξάθεη ηε δεχηεξε. Σαο δίλσ έλα παξάδεηγκα: κία ηέηνηα δξαζηεξηφηεηα 

ζην κπαιφ ηνπ Αξηζηνηέιε, πνπ έρεη ηελ αμία κέζα ηεο, είλαη κία πξάμε αλδξείαο. 

Τη είλαη κηα πξάμε αλδξείαο; Μηα πξάμε αλδξείαο είλαη κία δξαζηεξηφηεηα, πνπ ε 

αμία ηεο βξίζθεηαη ζην φηη ν ζηξαηηψηεο θαηαθέξλεη λα θαηαπνιεκήζεη ηνλ θφβν 

ηνπ θαη λα δείμεη φηη ζα θάλεη ηα πάληα, αο πνχκε, γηα λα πξνζηαηέςεη ηελ παηξίδα 

ηνπ. Ο ζηξαηηψηεο απηή ηε θνξά δελ θξίλεηαη απφ ην αλ ζα ληθήζεη ή φρη, δελ 

θξίλεηαη δειαδή απ‟ ην απνηέιεζκα πνπ ζα θέξεη· θξίλεηαη κφλν απ‟ ην αλ, ηελ ψξα 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο, θαηαθέξλεη λα θαηαπνιεκήζεη ηνλ θφβν ηνπ θαη λα ζηαζεί, αο 
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πνχκε, ηθαλφο λα πξαγκαηψζεη ην ηδαληθφ ηεο αλδξείαο.  

Φαίλεηαη ινηπφλ φηη κε θάπνην ηξφπν ππάξρνπλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ ηελ 

νινθιήξσζή ηνπο κέζα ηνπο. Άξα, θαη πνπ ε αμία ηνπο βξίζθεηαη, ηξφπνλ ηηλά, 

κέζα ηνπο. Έκαζα θάηη, βξήθα κία ιχζε ζην πξφβιεκα πψο ζα θξίλσ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αλζξψπνπ; Όρη, δελ βξήθα θάπνηα ιχζε, δηφηη ππφ κία έλλνηα 

θη ν δεηιφο ην ίδην πξάγκα θάλεη· θάλεη κία δξαζηεξηφηεηα, πνπ θξίλεηαη κε βάζε ην 

αλ θαηαθέξλεη ή φρη λα ππεξληθήζεη ηνλ θφβν ηνπ· απιψο ν δεηιφο δελ θαηαθέξλεη 

λα ππεξληθήζεη ηνλ θφβν ηνπ. Αιιά θαη πάιη ίδηαο κνξθήο είλαη ε δξαζηεξηφηεηα. 

Ή ζθεθηείηε θαη ην άιιν: παξάδεηγκα ηέηνηαο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Αξηζηνηέιε δελ 

είλαη κφλν νη εζηθέο πξάμεηο, παξάδεηγκα ηέηνηαο δξαζηεξηφηεηαο είλαη θαη ην λα 

βιέπσ. Γειαδή, ελφζσ βιέπσ θάλσ ζπλέρεηα ην ίδην πξάγκα, θαη αλ κε ξσηήζεηο 

“γηαηί βιέπσ”, ε απάληεζε είλαη πάιη “γηα λα δσ”, δελ είλαη φηη ζα δεκηνπξγήζσ 

θάηη πνπ ζα κείλεη εθεί φηαλ ε δξαζηεξηφηεηά κνπ ζα έρεη ζηακαηήζεη. Μπνξεί λα 

βιέπσ θαιχηεξα, κπνξεί λα βιέπσ πην ζνιά, κπνξεί λα βιέπσ πην θνληά· πάλησο, 

ελφζσ θάλσ ηε δξαζηεξηφηεηα, θάλσ πάληα ην ίδην πξάγκα: πάληα βιέπσ. Κη αλ 

ππάξρεη κία αμία ζε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα, αλ ππάξρεη θάηη πνπ πεηπραίλσ, ην 

πεηπραίλσ ελφζσ βιέπσ.  

Έηζη ινηπφλ, ελψ πξάγκαηη ρσξίζακε ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο ζε δχν 

θαηεγνξίεο θαη ελψ θαίλεηαη ην ζπκπέξαζκά καο λα είλαη πσο νη δεχηεξεο 

θαηεγνξίεο είλαη πην θαηάιιειεο γηα λα καο δψζνπλ απάληεζε γηα ηελ αμία ηεο 

αλζξψπηλεο δσήο, δελ μέξσ αθφκα θαζφινπ πνηεο είλαη εθείλεο νη δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ πξάγκαηη έρνπλ αμία· θαη δελ έρσ θαλ βξεη αθφκα έλα θξηηήξην γηα ην πψο 

πξέπεη λα απνθαζίζσ πνηεο απφ φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο –αο πνχκε ηνπ δεηινχ ή 

ηνπ αλδξείνπ; ην λα βιέπσ ή λα θάλσ θάηη άιιν;– έρνπλ πξάγκαηη αμία θαη 

κπνξνχλ λα νκνξθχλνπλ ηελ αλζξψπηλε δσή. Τίπνηα δελ μέξσ απφ φια απηά· θαη 

ζα αξγήζσ λα ηα κάζσ. Αο θξαηήζνπκε πάλησο ηελ πξψηε θαηεγνξηνπνίεζε 

αλάκεζα ζε δξαζηεξηφηεηεο, πνπ ηηο νλνκάζακε θαηαζθεπέο (πνηήζεηο ή θηλήζεηο) 

θαη ζηηο άιιεο δξαζηεξηφηεηεο (πνπ ην παξάδεηγκά ηνπο ήηαλ αο πνχκε ε εζηθή 
πξάμε) θαη ηηο νπνίεο αο ηηο νλνκάζνπκε πξνο ζηηγκήλ ελέξγεηεο. 
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V1.2.2 Γπλαηφηεηεο θαη δξάζεηο. (6') 

https://youtu.be/RUDf1ZkzpLk 

απνκαγλεηνθψλεζε MEDIALUZ / αληηπαξαβνιή Asimenia 

Σην πξνεγνχκελν κάζεκα είδακε κία δηάθξηζε αλάκεζα ζε δχν ηχπνπο 

δξαζηεξηνηήησλ, θαη ηηο πξψηεο ηηο νλνκάζακε πνηήζεηο ή θηλήζεηο θαη ηηο δεχηεξεο 

ηηο νλνκάζακε ελέξγεηεο. Η κηα απφ ηηο κεγάιεο δπζθνιίεο, φηαλ δηαβάδνπκε 

Αξηζηνηέιε, είλαη φηη πνιιέο θνξέο, κα πάξα πνιιέο θνξέο, ρξεζηκνπνηεί ηελ ίδηα 

έλλνηα, ηελ ίδηα ιέμε, αο πνχκε, κε δχν δηαθνξεηηθέο ζεκαζίεο, κία ζηελή θαη κία 

επξεία. Έηζη ινηπφλ κπνξεί λα ρσξίδεη ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο ζε δχν 

θαηεγνξίεο θαη λα ιέεη ηηο κελ πνηήζεηο θαη ηηο άιιεο ελέξγεηεο, αιιά κπνξεί λα 

νλνκάδεη άιιεο θνξέο φιεο ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο ελέξγεηεο, θαη πξέπεη λα 

θαηαιάβεηο αλ ε ιέμε “ελέξγεηα” είλαη ε γεληθή έλλνηα ή αλ είλαη ε εηδηθή έλλνηα, θαη 

πνιιέο θνξέο καιψλνπλ νη αξηζηνηειηζηέο γηα ην αλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρσξίν 

ζεκαίλεη ην γεληθφ ή ην εηδηθφ.  

Γηαηί ηα ιέσ φια απηά; Τα ιέσ φια απηά γηαηί ηψξα ζα θάλνπκε έλα εκβφιηκν 

κάζεκα, ηξφπνλ ηηλά, ζα αλαθεξζνχκε ζε δχν έλλνηεο πνπ εηζαγάγεη ν 

Αξηζηνηέιεο, φρη ζηα Ηζηθά Νηθνκάρεηα αιιά ζηα Μεηά ηα θπζηθά θαη πνπ 

ρξεζηκνπνηεί θπζηθά ζε φιν ηνπ ην ππφινηπν έξγν, αιιά εθεί ηηο νξίδεη. Πνχ; Σην 

βηβιίν Θ ησλ Μεηά ηα Φπζηθά, ζηε φγδνε ελφηεηα. Οη δχν απηέο έλλνηεο είλαη νη 

έλλνηεο δχλακηο θαη ελέξγεηα.  

Τε ιέμε “δχλακηο” –πψο λα ηε κεηαθξάζνπκε;– αο ηελ πνχκε ηθαλφηεηα, θαη ζα 

δείηε γηαηί ηε κεηαθξάδσ έηζη κέζα απφ έλα παξάδεηγκα. Τν πην απιφ παξάδεηγκα 

πάιη είλαη ην παξάδεηγκα ηεο νηθνδνκηθήο ηέρλεο, ηεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, 

αο πνχκε, ή ζηα ζπκθξαδφκελα ζηα νπνία βξηζθφκαζηε ηψξα, ηεο νηθνδνκηθήο 

ελέξγεηαο. Σθεθηείηε ην σο εμήο: άιιν πξάγκα λα κπνξψ λα νηθνδνκήζσ, άιιν 

πξάγκα λα νηθνδνκψ πξάγκαηη ηψξα· ην πξψην είλαη ε δπλαηφηεηα πνπ έρσ, ην 

δεχηεξν είλαη ε δξαζηεξηφηεηα πνπ θάλσ.  

Καη κπνξεί λα ξσηήζεη θαλείο: πνην πξνεγείηαη; Αλ ξσηήζεη “πνην πξνεγείηαη;” ε 

πξψηε απάληεζε πνπ ζα πάξεη, ε πξψηε απάληεζε πνπ ζα δψζεηε εζείο, θαίλεηαη 

λα είλαη φηη “πξνεγείηαη ε δπλαηφηεηα θαη έπεηαη ε δξαζηεξηφηεηα”. Ο Αξηζηνηέιεο 

ζέιεη λα καο πείζεη φηη απηή είλαη κία ιαλζαζκέλε απάληεζε, αλάπνδα είλαη ηα 

πξάγκαηα: πξνηεξαηφηεηα έρεη ε δξαζηεξηφηεηα, ε ελέξγεηα δειαδή, θαη φρη ε 

δπλαηφηεηα. Γηαηί; Σθεθηείηε ην, ιέεη ν Αξηζηνηέιεο, κε ηξεηο ηξφπνπο:  

Ο πξψηνο ηξφπνο είλαη κέζσ ηνπ νξηζκνχ· αλ ζέισ λα νξίζσ ηε δπλαηφηεηα –ηη 

ζεκαίλεη δειαδή θάπνηνο λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ρηίζεη–, δελ πξέπεη λα εμεγήζσ 

ηη ζεκαίλεη λα ρηίδεη θαλείο; Άξα, σο πξνο ηνλ νξηζκφ ή αιιηψο σο πξνο ηνλ ιφγν, 

ηη πξνεγείηαη ε δξαζηεξηφηεηα ή ε δπλαηφηεηα; Μα ε δξαζηεξηφηεηα θπζηθά, αθνχ 

απηή ζα κνπ εμεγήζεη θαη ηε δπλαηφηεηα. Καη θαιά, ζ‟ απαληήζεηε εζείο, σο πξνο 

ηνλ ρξφλν; Κάπνηνο πξψηα δελ απνθηάεη ηελ ηθαλφηεηα θαη κεηά δελ είλαη ζε ζέζε 

λα θάλεη ηε δξαζηεξηφηεηα; Ναη, ζε επίπεδν αηφκνπ, έηζη θαίλεηαη λα είλαη, αιιά 

https://youtu.be/RUDf1ZkzpLk


~ 15 ~ 

 

ζθεθηείηε ην αιιηψο: δελ πξέπεη ήδε θάπνηνο λα έρεη νηθνδνκήζεη γηα λα κε κάζεη 

πψο λα νηθνδνκψ; Γελ πξέπεη δειαδή θάπνηνο λα θάλεη ήδε ηε δξαζηεξηφηεηα πξηλ 

εγψ απνθηήζσ ηελ ηθαλφηεηα; Ή ζθεθηείηε ην θη αιιηψο: πψο ζα απνθηήζσ ηελ 

ηθαλφηεηα; Λέεη ν Αξηζηνηέιεο: “γηα λα απνθηήζσ ηελ ηθαλφηεηα λα νηθνδνκψ, 

πξέπεη λα αξρίζσ λα ρηίδσ”. Άξα θαη πάιη ε δξαζηεξηφηεηα, σο πξνο ηε γέλεζε, 

πξνεγείηαη ηεο απφθηεζεο ηεο ηθαλφηεηαο. Άξα, πξψηα, σο πξνο ηνλ ιφγν, 

δεχηεξνλ σο πξνο ηνλ ρξφλν θαη ηξίηνλ, ιέεη ν Αξηζηνηέιεο, σο πξνο ηελ νπζία. 

Πξέπεη λα έρεη ππάξμεη πάληα θάπνηνο, πνπ είλαη ήδε νηθνδφκνο, γηα λα κάζεη 

εκέλα, πνπ δελ είκαη αθφκα, ψζηε λα απνθηήζσ ηελ ηθαλφηεηα λα νηθνδνκψ. Ή αο 

ην πνχκε πην απιά: γηα λα γελλεζεί, γηα παξάδεηγκα, έλα παηδί πξέπεη πάληα λα 

ππάξρεη ήδε έλαο παηέξαο, πνπ ζα παξαγάγεη ην ζπέξκα θαη κε βάζε απηφ ζα 

δνζεί ε δπλαηφηεηα ζε έλα παηδί λα δήζεη.  

Άξα, θαίλεηαη λα κελ είλαη ηειείσο αληίζεηε ζηελ αλζξψπηλε εκπεηξία ε ζθέςε, πσο 

νη ελέξγεηεο, νη δξαζηεξηφηεηεο, πξνεγνχληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απφ ηηο 

δπλαηφηεηεο. Ο αξηζηνηειηθφο θφζκνο θαίλεηαη λα είλαη έλαο θφζκνο γεκάηνο απφ 

ελέξγεηεο· ζα ιέγακε ην ηδεαηφ ζην κπαιφ ηνπ ζα ήηαλ λα ππάξρεη έλα νλ πνπ είλαη 

θαζαξή ελέξγεηα θαη δελ έρεη κέζα ηνπ ηίπνηα σο δπλαηφηεηα· φ,ηη είλαη λα 

πξαγκαηψζεη, ην πξαγκαηψλεη ζπλερψο κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη πιήξσο. Έλα ηέηνην 

νλ ζα ήηαλ ν Θεφο γηα παξάδεηγκα. Σηνλ θφζκν πνπ δνχκε εκείο, ππάξρνπλ θπζηθά 

θαη ελέξγεηεο, ππάξρνπλ θαη δπλαηφηεηεο· είλαη έλαο ζα ιέγακε κηθηφο θφζκνο, 

αιιά θαη κέζα ζε απηφλ ηνλ κηθηφ θφζκν, πάληα νη δξαζηεξηφηεηεο, νη ελέξγεηεο, ζα 

είλαη αλψηεξεο, ζεκαληηθφηεξεο, ζα έρνπλ κέζα ηνπο κεγαιχηεξε αμία απφ ηηο 

δπλαηφηεηεο.- 
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V1.2.3 Δπδαηκνλία θαη πνιηηηθή (Ι 1). (13') 

https://youtu.be/PyxYJEqgnck 

απνκαγλεηνθψλεζε Aspi & Asimenia / αληηπαξαβνιή Asimenia & Aspi 

Σήκεξα, ζα πξνζπαζήζνπκε λα θάλνπκε θάηη πην δχζθνιν απφ φ,ηη είδακε ηηο 

πξνεγνχκελεο θνξέο. Πην δχζθνιν γηαηί ζα πξνζπαζήζνπκε λα δηαβάζνπκε 

θείκελν, αξηζηνηειηθφ θείκελν, απφ ηα Ηζηθά Νηθνκάρεηα, απφ ην πξψην βηβιίν, ην 

δεχηεξν θεθάιαην ή ελφηεηα, φπσο ζέιεηε αο ην νλνκάζεηε.  

Έρσ δψζεη ηίηιν: επδαηκνλία θαη πνιηηηθή. Θα ζαο εμεγήζσ κφλν ηε ιέμε 

“επδαηκνλία” πξνο ζηηγκήλ. Αο ην ζθεθηείηε σο εμήο: ηη είπακε φηη ςάρλνπκε λα 

βξνχκε; Χάρλνπκε λα βξνχκε ηη δίλεη αμία ζηελ αλζξψπηλε δσή· ηη είλαη εθείλν ην 

πξάγκα πνπ ε αμία ηνπ δελ ζα αλάγεηαη ζε θάηη άιιν, ζα έρεη ηελ αμία κέζα ηνπ· ηη 

είλαη εθείλν πνπ αλ ην βξσ ζα κπνξψ λα εμεγήζσ ηελ αμία φισλ ησλ αλζξψπηλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Δ, αο νλνκάζνπκε απηφ ην πξάγκα επδαηκνλία. Γελ μέξνπκε 

αθφκα ηη είλαη, ζα δπζθνιεπηνχκε πνιχ λα ην θαηαιάβνπκε, αιιά δελ είλαη ηεο 

παξνχζεο· αο ην πνχκε απηή ηε ζηηγκή επδαηκνλία. 

Καη ιέεη ν Αξηζηνηέιεο (έρεηε κπξνζηά ζαο ην θείκελν, είλαη ζηα αξραία Διιεληθά, 

εγψ ζα θάλσ κία πξφρεηξε ελδεηθηηθή κεηάθξαζε θαηεπζείαλ ζηα λέα Διιεληθά): 

1.2.3. Δπδαηκνλία θαη Πνιηηηθή (Ι 1-2). 

Ι 2 1094a18-b7: Η πνιηηηθή (επηζηήκε) σο αξρηηεθηνληθή. 
(1) Εἰ δή ηη ηέινο ἐζηὶ ηῶλ πξαθηῶλ ὃ δη᾽ αὑηὸ βνπιόκεζα, ηἆιια δὲ δηὰ ηνῦην, θαὶ 

κὴ πάληα δη᾽ ἕηεξνλ αἱξνύκεζα […], δῆινλ ὡο ηνῦη᾽ ἂλ εἴε ηἀγαζὸλ θαὶ ηὸ 

ἄξηζηνλ. [...] 

(2) εἰ δ᾽ νὕησ, πεηξαηένλ ηύπῳ γε πεξηιαβεῖλ αὐηὸ ηί πνη᾽ ἐζηὶ θαὶ ηίλνο ηῶλ 

ἐπηζηεκῶλ ἢ δπλάκεσλ.  

(3) δόμεηε δ᾽ ἂλ ηῆο θπξησηάηεο θαὶ κάιηζηα ἀξρηηεθηνληθῆο. ηνηαύηε δ᾽ ἡ πνιηηηθὴ 

θαίλεηαη·   

(4) ηίλαο γὰξ εἶλαη ρξεὼλ ηῶλ ἐπηζηεκῶλ ἐλ ηαῖο πόιεζη, θαὶ πνίαο ἑθάζηνπο 

καλζάλεηλ θαὶ κέρξη ηίλνο, αὕηε δηαηάζζεη· ὁξῶκελ δὲ θαὶ ηὰο ἐληηκνηάηαο ηῶλ 

δπλάκεσλ ὑπὸ ηαύηελ νὔζαο, νἷνλ ζηξαηεγηθὴλ νἰθνλνκηθὴλ ῥεηνξηθήλ. 

ρξωκέλεο δὲ ηαύηεο ηαῖο ινηπαῖο [πξαθηηθαῖο] ηῶλ ἐπηζηεκῶλ, ἔηη δὲ 

λνκνζεηνύζεο ηί δεῖ πξάηηεηλ θαὶ ηίλωλ ἀπέρεζζαη, ηὸ ηαύηεο ηέινο  πεξηέρνη 

ἂλ ηὰ ηῶλ ἄιιωλ, ὥζηε ηνῦη᾽ ἂλ εἴε ηάλζξώπηλνλ ἀγαζόλ.  

“Αλ ππάξρεη θάπνηνο ζθνπφο ησλ πξαγκάησλ εθείλσλ πνπ επηηπγράλσ κε ηηο 

πξάμεηο κνπ (ησλ πξαθηψλ), έλαο ζθνπφο ηνλ νπνίνλ ηξφπνλ ηηλά ζα επηζπκψ γη‟ 

απηφλ ηνλ ίδηνλ, θαη ζα επηζπκψ ηα ππφινηπα πξάγκαηα γηα ράξε ηνπ πξψηνπ θαη 

αλ δελ είλαη φια ηα πξάγκαηα ηέηνηα πνπ ηα επηιέγνπκε γηα ράξε θάπνηνπ άιινπ, 

ηφηε είλαη πξνθαλέο φηη απηφ ην πξψην ζα είλαη ην αγαζφ θαη ην άξηζην”. 
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Γχζθνιε θαη πνιχ ζεκαληηθή πξφηαζε· αο πξνζπαζήζνπκε λα ηελ 

απνθσδηθνπνηήζνπκε. Αλ ππάξρεη θάπνηνο ζθνπφο… κηιάγακε ηφζε ψξα γηα 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο· φιεο νη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο νξίδνληαη κε βάζε 

ηνλ ζθνπφ ηνπο. Δίπακε φκσο φηη ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: εθείλεο πνπ έρνπλ 

ηνλ ζθνπφ κέζα ηνπο, φπσο είλαη ην λα βιέπσ ή λα θάλσ κηα εζηθή πξάμε 

αλδξείαο, θαη εθείλεο πνπ έρνπλ ηνλ ζθνπφ έμσ απφ ηηο ίδηεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο, 

φπσο ήηαλ ε θαηαζθεπή ελφο ζπηηηνχ, πνπ ν ζθνπφο είλαη ην ίδην ην ζπίηη. Αλ 

ινηπφλ ςάρλνπκε λα βξνχκε πνηεο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ ηελ αμία κέζα ηνπο ή 

πνηεο δξαζηεξηφηεηεο είλαη εθείλεο πνπ ζα καο βνεζήζνπλ λα εμεγήζνπκε ηνλ 

ζθνπφ ηεο αλζξψπηλεο δσήο ελ γέλεη, πνχ είλαη εχινγν λα βξνχκε απηή ηελ αμία; 

ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη ζαλ ηηο ελέξγεηεο, ζαλ ηελ εζηθή πξάμε ή ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη ζαλ ηελ θαηαζθεπή ελφο ζπηηηνχ; Μα ζηηο πξψηεο, γηαηί 

ζηηο δεχηεξεο ν ζθνπφο βξίζθεηαη έμσ, θαη πάιη πξέπεη λα εμεγήζσ γηαηί έρεη αμία 

απηφο ν ζθνπφο θαη λα έρσ κία αλαγσγή ζην άπεηξν. 

Λέεη ν Αξηζηνηέιεο: “ν ζθνπφο εθείλσλ πνπ κπνξψ λα επηηχρσ κε ηηο πξάμεηο κνπ”. 

Αλ έρεη κηα αμία ε αλζξψπηλε δσή απηή ζα νθείιεηαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

θάλσ. Αλ ππάξρεη δειαδή θάηη αγαζφ –αγαζφ (πψο ζα ην θαηαιάβσ;): θάηη πνπ 

έρεη αμία–, αλ ππάξρεη θάηη αγαζφ κέζα ζηνλ θφζκν, πνπ κε ελδηαθέξεη ζε έλα 

βηβιίν εζηθήο θηινζνθίαο, απηφ πξέπεη λα έρεη ζρέζε κε ηηο αλζξψπηλεο πξάμεηο. 

Γελ κπνξεί λα είλαη, γηα παξάδεηγκα, έλα δψξν ηνπ ζενχ ή δελ κπνξεί λα είλαη θάηη 

πνπ ζπκβαίλεη απφ ηε θχζε, ή δελ κπνξεί λα είλαη ζηνηρείν ηχρεο· πξέπεη λα είλαη 

θάηη πνπ εγψ έρσ πξαγκαηνπνηήζεη κέζα απφ ηηο πξάμεηο κνπ. 

Δίδαηε ηη έθαλα: γηα λα εμεγήζσ θάηη –θαη έηζη ζα ην θάλνπκε ζε φιν ην κάζεκα 

θαη έηζη πξέπεη λα γίλεηαη ζηε θηινζνθία ελ γέλεη–, γηα λα θαηαιάβσ γηαηί ιέεη θάηη 

ν Αξηζηνηέιεο, πξέπεη λα θαηαιάβσ ηη ζα κπνξνχζε λα ιέεη ζηε ζέζε ηνπ θαη γηαηί 

δελ ιέεη ην β, γ, δ θαη ιέεη ην ζπγθεθξηκέλν. Γηαηί θάζε θνξά, απηφ πνπ ζα κπνξνχζε 

λα ιέεη είλαη πξάγκαηα πνπ άιινη έρνπλ πεη ή πνπ ν θνηλφο άλζξσπνο ζα κπνξνχζε 

λα ζθεθηεί, θαη ν Αξηζηνηέιεο θάζε θνξά παίξλεη κία ζέζε –θαη θξπθά έρεη αξλεζεί 

άιιεο επηινγέο πνπ ζα κπνξνχζε θαλείο λα πξνηείλεη–, γηα ην ηη είλαη επδαηκνλία, 

γηα ην ηη είλαη αλζξψπηλν αγαζφ, γηα ην ηη επηδηψθνπκε ζηε δσή ή ηη είλαη ην 

ζεκαληηθφηεξν, δειαδή ην άξηζην. 

Τη κάζακε απφ ηελ πξψηε πξφηαζε; Μάζακε φηη εάλ ζέινπκε λα βξνχκε ην θέληξν 

απηνχ πνπ έρεη αμία γηα ηελ αλζξψπηλε δσή, απηφ πξέπεη λα βξίζθεηαη κέζα ζε κία 

δξαζηεξηφηεηα ηελ νπνία ηελ επηιέγνπκε γηα απηήλ ηελ ίδηα θαη φρη γηα ράξε 

θάπνηαο άιιεο. Καη κε βάζε απηά πνπ ήδε μέξνπκε, ζπκπεξάλακε φηη κία ηέηνηα 

δξαζηεξηφηεηα πξέπεη λα είλαη ζαλ απηφ πνπ νλνκάζακε ελέξγεηα θαη φρη ζαλ απηφ 

πνπ νλνκάζακε θαηαζθεπή ή πνίεζε.  

Καη ζπλερίδεη ζηε δεχηεξε πξφηαζε: αλ έηζη έρνπλ ηα πξάγκαηα αο 

πξνζπαζήζνπκε λα πεξηγξάςνπκε, ζε γεληθέο γξακκέο –σο πξνο ηε κνξθή, σο 

πξνο ηνλ ηχπν ηεο– ηη είλαη απηφ ην πξάγκα –δειαδή πνην; ην αγαζφ θαη ην 

άξηζην– θαη πνηαο επηζηήκεο ή δχλακεο είλαη αληηθείκελν. Δδψ νη ιέμεηο, απηέο νη 
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δχν, είλαη ζπλψλπκεο· ζα εμεγήζσ αξγφηεξα γηαηί. Τη κε ελδηαθέξεη εδψ λα 

θαηαιάβσ; Με ελδηαθέξεη λα θαηαιάβσ φηη ην αλζξψπηλν αγαζφ είλαη δήηεκα 

επηζηήκεο: δελ είλαη δήηεκα έκπλεπζεο (δελ ζα κνπ πεη ν πνηεηήο ηη είλαη ην αγαζφ –

ν πνηεηήο κε ηνπο ζχγρξνλνπο φξνπο, ελλνψ–, ζα κνπ ην πεη έλαο επηζηήκνλαο ηη 

είλαη ην αγαζφ). Ό,ηη είλαη αγαζφ ζηνλ Αξηζηνηέιε είλαη πάληα αληηθείκελν γλψζεο, 

γηαηί είλαη πάληα θάηη πξνζδηνξηζκέλν. Αιιά δελ έρσ κάζεη ηίπνηα αθφκα, γηαηί δελ 

έρσ κάζεη πνηαο επηζηήκεο είλαη αληηθείκελν· απιψο φηη πξέπεη λα είλαη αληηθείκελν 

κηαο επηζηήκεο. Τη κνξθήο είλαη απηή ε επηζηήκε; Η απάληεζε ζε απηφ ην εξψηεκα 

θξχβεηαη ζηελ αξηζηνηειηθή ιέμε “ηχπσ”, αιιά δελ κπνξνχκε λα ην εμεγήζνπκε 

αθφκα· ζα ρξεηαζηεί λα κάζνπκε πξψηα πνιιά άιια πξάγκαηα.  

Καη ζπλερίδεη ν Αξηζηνηέιεο: θαίλεηαη κάιηζηα φηη ζα είλαη ηεο πην –αο ην 

κεηαθξάζσ– ζεκαληηθήο, απηήο πνπ έρεη ηε κεγαιχηεξε εμνπζία, ην κεγαιχηεξν 

θχξνο –ζα κπνξνχζα λα πσ– θαη ηεο θαηεμνρήλ αξρηηεθηνληθήο· μέξνπκε ηη είλαη 

αξρηηεθηνληθή γλψζε: είλαη απηή γηα ηελ νπνία φιεο νη άιιεο είλαη ππεξεηηθέο· 

“ηνηαχηε δε ε πνιηηηθή θαίλεηαη”: θη απηή θαίλεηαη λα είλαη –πνηα; ε επηζηήκε εθείλε 

πνπ θαίλεηαη λα έρεη ζαλ αληηθείκελφ ηεο ην αγαζφ, ην άξηζην, ην ζεκαληηθφηεξν, 

ηε κεγαιχηεξε αμία γηα ηελ αλζξψπηλε δσή– ε πνιηηηθή επηζηήκε. Η πνιηηηθή 

επηζηήκε! Γηαηί, πνηα άιιε ζα κπνξνχζε δειαδή λα είλαη; Θα κπνξνχζε λα είλαη κηα 

επηζηήκε πνπ έρεη λα θάλεη κε ηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο. Θα κπνξνχζε θάπνηνο λα 

πξνηείλεη φηη ν ζηξαηεγφο απνθαζίδεη γηα ην πνην είλαη ην άξηζην θαη ην αγαζφ γηα 

ηελ αλζξψπηλε δσή. Θα κπνξνχζε θάπνηνο λα πεη ζήκεξα φηη ν νηθνλνκνιφγνο 

είλαη απηφο πνπ μέξεη. Όρη, ιέεη ν Αξηζηνηέιεο, κηα πνιηηηθή επηζηήκε. 

Η πνιηηηθή επηζηήκε, ζην κπαιφ ηνπ Αξηζηνηέιε, είλαη κηα επηζηήκε πνπ έρεη ζαλ 

αληηθείκελφ ηεο δξαζηεξηφηεηεο, φρη θαηαζθεπέο· πνιηηηθέο θαη εζηθέο πξάμεηο, αο 

πνχκε, γηα λα ζπλελλνεζνχκε πξνο ζηηγκήλ. Υπάξρνπλ άιινη πηζαλνί ππνςήθηνη, 

άιιεο δειαδή επηζηεκνληθέο γλψζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πάξνπλ ηε ζέζε ηεο 

πνιηηηθήο; Καη γηα εκάο ζήκεξα, αιιά αθφκα θαη γηα ηελ επνρή ηνπ Αξηζηνηέιε, 

ππήξραλ· γηα παξάδεηγκα, ηη ζα απαληνχζακε αλ θάπνηνο έιεγε φηη ε ςπρνινγία ή 

ε βηνινγία ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ είλαη ε επηζηήκε εθείλε πνπ ζα καο κάζεη 

πνην είλαη ην αγαζφ, γηαηί απηή ζα καο απαληήζεη ζην εξψηεκα ηη είλαη άλζξσπνο, 

γηα παξάδεηγκα, ή πψο ιεηηνπξγεί ε αλζξψπηλε ςπρή, γηα παξάδεηγκα. Αιιά ην 

βιέπεηε, είλαη μεθάζαξν· ν Αξηζηνηέιεο αξλείηαη απηέο ηηο επηινγέο: ε πνιηηηθή, φρη 

ε ςπρνινγία, φρη ε βηνινγία. Βέβαηα είλαη πνιχ πηζαλφ ηειηθά λα απνδεηρηεί φηη ν 

πνιηηηθφο επηζηήκνλαο πξέπεη λα μέξεη ςπρνινγία, πξέπεη λα μέξεη –απηφ πνπ ζα 

ιέγακε ζήκεξα– νηθνλνκηθά, πξέπεη λα μέξεη –απηφ πνπ ζα ιέγακε ζήκεξα– 

βηνινγία. Όκσο, πνιηηηθφο ζα είλαη· απηφο πνπ θαηέρεη ηελ επηζηήκε ηεο πνιηηηθήο. 

Τη αθξηβψο είλαη ε επηζηήκε ηεο πνιηηηθήο ζα ην κάζνπκε άιιε ζηηγκή. 

Γηαηί ε πνιηηηθή γλψζε, ε πνιηηηθή επηζηήκε λα έρεη ηελ πξσηνθαζεδξία; Τν εμεγεί 

ην επφκελν ρσξίν (ε 4ε ελφηεηα): γηαηί απηή απνθαζίδεη πνηεο επηζηήκεο 

ρξεηαδφκαζηε θαη πφζν· κάιηζηα ιέεη ην θείκελν “απηή δηαηάδεη πνηεο επηζηήκεο θαη 

πφζν”. Βιέπεηε ιέεη θαη πξάγκαηα πνπ ζήκεξα καο θαίλνληαη πεξίεξγα: «πνηεο 
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πξέπεη λα καζαίλεη ν θαζέλαο θαη κέρξη πνηαλνχ ζεκείνπ». Τη ζεκαίλεη απηφ; 

Σεκαίλεη φηη ε επηζηεκνληθή γλψζε δελ είλαη απηνζθνπφο· ε πνιηηηθή ζα 

απνθαζίζεη πφζε γλψζε ρξεηάδνκαη γηα θάζε πξάγκα· δηφηη ε πνιηηηθή είλαη ε 

αξρηηεθηνληθή. Τη ζεκαίλεη αξρηηεθηνληθή; Απηή πνπ δηαηάδεη φιεο ηηο άιιεο· απηή 

πνπ θαζνξίδεη πφζν, γηαηί, πνηα ζηηγκή, κε πνηνλ ηξφπν, ζε πνηα ζρέζε, ρξεηάδνκαη 

φιεο ηηο άιιεο ή αιιηψο απηή πνπ βάδεη φιεο ηηο άιιεο λα θάλνπλ απηφ πνπ ε 

πξψηε απνθαζίδεη. Τν ιέεη ην θείκελν: ηηο ρξεζηκνπνηεί (“ρξσκέλεο”) φιεο ηηο άιιεο• 

φιεο, ην ιέεη: ηα ησλ άιισλ, “ηαῖο ινηπαῖο”, φιεο. Γελ ππάξρεη ηίπνηα, θακία 

δξαζηεξηφηεηα ηεο αλζξψπηλεο δσήο ε νπνία λα κελ ππάγεηαη ζε απηφ πνπ 

απνθαζίδεη ε πνιηηηθή επηζηήκε. Απηφ καο θαίλεηαη, εκάο ζήκεξα, ιίγν πεξίεξγν· 

ιεο θαη θάπνηνο ζα απνθαζίζεη γηα καο ηη πξέπεη λα θάλνπκε ζηνλ δεκφζην θαη 

ζηνλ ηδησηηθφ καο βίν. Όρη, δελ είλαη απηή ε ζθέςε, ε ζθέςε είλαη αιιηψο. Η ζθέςε 

είλαη: αλ ππάξρεη κηα επηζηήκε πνπ μέξεη ηη είλαη επδαηκνλία, πνπ μέξεη δειαδή ηη 

είλαη ην θαιχηεξν γηα ηελ αλζξψπηλε δσή ή πνηα είλαη ε θαιχηεξε αλζξψπηλε δσή, 

απηή ε επηζηήκε δελ ζα απνθαζίζεη γηα φιεο κνπ ηηο δξαζηεξηφηεηεο; Γηαηί, ππάξρεη 

έλα θνκκάηη ηεο δσήο κνπ πνπ ζέισ λα εμαηξεζεί απφ ηελ επδαηκνλία; Όρη, φιε ε 

αλζξψπηλε δσή κνπ ζέισ λα έρεη επδαηκνλία.  

Αλ θάπνηνο μέξεη, αλ ππνζέζνπκε φηη θάπνηνο μέξεη –θαη ν Αξηζηνηέιεο πηζηεχεη φηη 

θάπνηνο μέξεη– ηη είλαη επδαηκνλία γηα ηελ αλζξψπηλε δσή, ηφηε απηφο πξέπεη λα 

κπνξεί λα θαζνξίζεη φιεο ηηο ππφινηπεο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα ηηο βάιεη, αο πνχκε, 

ζε κηα ηάμε. Να νξίζεη πφηε θαη πψο πξέπεη λα πξαγκαηψλνληαη. Καη ιέεη ην 

θείκελν ινηπφλ: “ηὸ ηαχηεο ηέινο”, δειαδή ν ζθνπφο πνπ ε πνιηηηθή γλψζε 

απνθαζίδεη γηα ηνπο αλζξψπνπο, εκπεξηέρεη φινπο ηνπο άιινπο. Απηφ ην 

εκπεξηέρεη, γηα ιφγνπο πνπ ζα κάζνπκε αξγφηεξα, πξέπεη λα ην κεηαθξάζνπκε 

“πεξηραξάζζεη” ή “νξίδεη” ή “θαζνξίδεη φιεο ηηο άιιεο”. Αλ ινηπφλ θάπνηνο ήμεξε 

απηφλ ηνλ αλζξψπηλν ζθνπφ, ηνλ ζθνπφ ηεο αλζξψπηλεο δσήο, απηφ πνπ θάλεη ηελ 

αλζξψπηλε δσή λα έρεη αμία, ή απηφ πνπ ιέεη ην θείκελν “ην αλζξψπηλν αγαζφ”, 

απηφο ζα ήηαλ ν θάηνρνο ηεο πνιηηηθήο επηζηήκεο. Καη αλ ππάξρεη απηή ε γλψζε, 

ηφηε πξάγκαηη, απηφο ζα έπξεπε λα απνθαζίδεη γηα φιεο ηηο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηεο. Όηαλ ιέσ απνθαζίδεη, ηη ελλνψ; Τν ιέεη ην θείκελν: λα λνκνζεηεί. 

Θα είλαη αληηθείκελν ινηπφλ γλψζεο θαη ηαπηφρξνλα αληηθείκελν λνκνζεζίαο, ε 

νπνία ζα θαζνξίδεη πιήξσο ηνλ ηξφπν ηεο αλζξψπηλεο δσήο. Απηφ φκσο 

ςάρλνπκε· ςάρλνπκε λα βξνχκε: ππάξρεη απηή ε επηζηήκε; Μπνξεί πξάγκαηη λα 

πξνζδηνξίζεη ηη είλαη επδαηκνλία; Πνηνο ζα θαηέρεη απηή ηελ επηζηήκε; πνηεο είλαη νη 

πξνυπνζέζεηο; Τίπνηα δελ μέξνπκε απφ φια απηά. Έρνπκε πνιιή δνπιεηά αθφκα 

λα θάλνπκε.- 
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1.3: Δπδαηκνλία-2 

V1.3.1 Πνηα δσή λα δήζσ (Ι 5); 

https://youtu.be/23wjhgjCOEY 

απνκαγλεηνθψλεζε sOFIArIZOPOULOU / αληηπαξαβνιή Asimenia 

Μεηά ην πξνεγνχκελν κάζεκα, πνπ αθνξνχζε ηε ζρέζε ηεο επδαηκνλίαο κε ηελ 

πνιηηηθή, θαη αθνχ καο έρεη κείλεη αθφκα ζε εθθξεκφηεηα ην εξψηεκα “ηη είλαη 

επδαηκνλία;” ζα πξνζπαζήζνπκε ζήκεξα, καδί κε ηνλ Αξηζηνηέιε, λα δψζνπκε κία 

απάληεζε ζην εξψηεκα απηφ. Βιέπεηε αιιάμακε ρψξν, είκαζηε ζε εμσηεξηθφ ρψξν, 

θαη ν ιφγνο είλαη φηη απηά πνπ καο ιέεη είλαη, ζρεδφλ, πξάγκαηα πνπ κπνξνχκε λα 

ηα δνχκε θαη εκείο απφ ηε ζεκεξηλή καο δσή. Καη απηφ πνπ καο ιέεη πξψηα πξψηα 

–ζην ρσξίν πνπ ζαο έρσ δψζεη, δειαδή ζην πξψην βηβιίν, ην πέκπην θεθάιαην– 

είλαη φηη ην ηη είλαη επδαηκνλία, φ,ηη θαη λα είλαη απηφ, πξέπεη λα ην απνθαζίζνπκε, 

πξέπεη λα ην θαηαιάβνπκε κε βάζε ηνπο βίνπο καο, “εθ ησλ βίσλ”. Δθ ησλ βίσλ; 
Γηαηί επηκέλεη; Δπηκέλεη γηα δχν ιφγνπο: 

Ο πξψηνο είλαη φηη δελ πξέπεη λα έρνπκε ηελ ςεπδαίζζεζε πσο κηα απιή ζεσξεηηθή 

ζπδήηεζε, κηα απιή ζεσξεηηθή αλάιπζε, ζα ήηαλ πνηέ ζε ζέζε λα εμεγήζεη ηη είλαη 

επδαηκνλία αλ δελ είρε ζαλ δεδνκέλν (ζαλ εκπεηξηθφ δεδνκέλν, αλ ζέιεηε) ηελ ίδηα 

ηελ αλζξψπηλε δσή, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δνχκε. Δίδαηε, ρξεζηκνπνίεζα ηε ιέμε 

“δσή”, θαθψο· ν Αξηζηνηέιεο ρξεζηκνπνηεί ηε ιέμε “βίνο” θαη ε ιέμε “βίνο” δελ είλαη 

ην ίδην πξάγκα κε ηε ιέμε “δσή”. Η ιέμε “βίνο” έρεη κέζα ηεο θαη κία ρξνληθή 

δηάξθεηα, ππνδειψλεη κηα ρξνληθή δηάξθεηα· ε δσή είλαη, ίζσο, απηφ πνπ 

κνηξαδφκαζηε κε ηα δψα, ν βίνο είλαη θάηη πνπ αξκφδεη κφλν ζε αλζξψπνπο. Καη 

πνηνη είλαη απηνί νη βίνη; Πνηεο είλαη νη αλζξψπηλεο δσέο; Πψο δνχλε νη άλζξσπνη ηηο 

δσέο ηνπο; Οη άλζξσπνη ηηο δσέο ηνπο ηηο δνχλε κε ηξεηο ηξφπνπο, ιέεη ν 

Αξηζηνηέιεο. Τξεηο ηξφπνπο. Όινη νη άλζξσπνη; Ναη, φινη νη άλζξσπνη. Υπάξρνπλ 

άιινη; Γελ ππάξρνπλ άιινη. Τξεηο ηξφπνη ππάξρνπλ. Καη ζα δείηε, φηη ηειηθά, απηή ε 

θαηεγνξηνπνίεζε –αο ζαο θαίλεηαη, ίζσο, αξρηθά ζηελή– είλαη εμαηξεηηθά επξεία 

θαη πεξηιακβάλεη πξάγκαηη φινπο ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο δνχλε νη 

άλζξσπνη. Καη πνηνη είλαη απηνί;  

1.3.1. Πνηα δσή λα δήζσ (Ι 5); 

Ι 5 1095b14-96a10: νη ηξεηο βίνη. 

ηὸ γὰξ ἀγαζὸλ θαὶ ηὴλ εὐδαηκνλίαλ νὐθ ἀιφγσο ἐνίθαζηλ ἐθ ηῶλ βίσλ ὑπνιακβάλεηλ 

νἱ κὲλ πνιινὶ θαὶ θνξηηθψηαηνη ηὴλ ἡδνλήλ· δηὸ θαὶ ηὸλ βίνλ ἀγαπῶζη ηὸλ 

ἀπνιαπζηηθφλ. ηξεῖο γάξ εἰζη κάιηζηα νἱ πξνχρνληεο, ὅ ηε λῦλ εἰξεκέλνο θαὶ ὁ 

πνιηηηθὸο θαὶ ηξίηνο ὁ ζεσξεηηθφο.  
(1) νἱ κὲλ νὖλ πνιινὶ παληειῶο  ἀλδξαπνδώδεηο θαίλνληαη βνζθεκάηωλ βίνλ 

πξναηξνύκελνη, ηπγράλνπζη δὲ ιόγνπ δηὰ ηὸ πνιινὺο ηῶλ ἐλ ηαῖο ἐμνπζίαηο 

https://youtu.be/23wjhgjCOEY
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ὁκνηνπαζεῖλ Σαξδαλαπάιιῳ.  

(2) νἱ δὲ ραξίεληεο θαὶ πξαθηηθνὶ ηηκήλ· ηνῦ γὰξ πνιηηηθνῦ βίνπ ζρεδὸλ ηνῦην ηέινο. 

θαίλεηαη δ᾽ ἐπηπνιαηόηεξνλ εἶλαη ηνῦ δεηνπκέλνπ·  

(2α) δνθεῖ γὰξ ἐλ ηνῖο ηηκῶζη κᾶιινλ εἶλαη ἢ ἐλ ηῷ ηηκσκέλῳ […]  

(2β) ἔηη δ᾽ ἐνίθαζη ηὴλ ηηκὴλ δηώθεηλ ἵλα πηζηεύζσζηλ ἑαπηνὺο ἀγαζνὺο εἶλαη· 

δεηνῦζη γνῦλ ὑπὸ ηῶλ θξνλίκσλ ηηκᾶζζαη, θαὶ παξ᾽ νἷο γηλώζθνληαη, θαὶ ἐπ᾽ 

ἀξεηῇ· δῆινλ νὖλ ὅηη θαηά γε  ηνύηνπο ἡ ἀξεηὴ θξείηησλ.   

(2γ) ηάρα δὲ θαὶ κᾶιινλ ἄλ ηηο ηέινο ηνῦ πνιηηηθνῦ βίνπ ηαύηελ ὑπνιάβνη. 

θαίλεηαη δὲ ἀηειεζηέξα θαὶ αὕηε· δνθεῖ γὰξ ἐλδέρεζζαη θαὶ θαζεύδεηλ ἔρνληα 

ηὴλ ἀξεηὴλ ἢ ἀπξαθηεῖλ δηὰ βίνπ,  

(2δ) θαὶ πξὸο ηνύηνηο θαθνπαζεῖλ θαὶ ἀηπρεῖλ ηὰ κέγηζηα [...]. 

(3) ηξίηνο δ᾽ ἐζηὶλ ὁ ζεσξεηηθόο, ὑπὲξ νὗ  ηὴλ ἐπίζθεςηλ ἐλ ηνῖο ἑπνκέλνηο 

πνηεζόκεζα.* 

(4) Ὁ δὲ ρξεκαηηζηὴο βίαηόο ηηο ἐζηίλ, θαὶ ὁ πινῦηνο δῆινλ ὅηη νὐ ηὸ δεηνύκελνλ 

ἀγαζόλ· ρξήζηκνλ γὰξ θαὶ ἄιινπ ράξηλ.1  

* Πνιηηηθά, VIΙ 2 1324a16-7: ὁ μεληθὸο θαὶ ηῆο πνιηηηθῆο θνηλσλίαο ἀπνιειπκέλνο [...] 

 

Ο πξψηνο είλαη ν απνιαπζηηθφο. Σε ηη βαζίδεηαη; Σηελ εδνλή. Ηδνλή: επραξίζηεζε, 

απφιαπζε, εδχ, ην επράξηζην, ην απνιαπζηηθφ. Πνηα εδνλή ελλνεί εδψ; Τε 

ζσκαηηθή εδνλή. Πνην είλαη ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο; Η άκεζε επαθή θαη φηη είλαη 

ζην “ηψξα” θάζε θνξά, δελ έρεη κάθξνο. Αιιά απηφο ν απνιαπζηηθφο βίνο δελ είλαη 

απηφ πνπ ιέκε ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο εδνλή. Δίλαη θάηη πνιχ πην ζπγθεθξηκέλν 

θαη καο ην ιέεη ην θείκελν ηη είλαη. Δίλαη ιέεη: “Απηφλ ηνλ βίν ηνλ δνχλε νη άλζξσπνη 

πνπ είλαη ἀλδξαπνδώδεηο”, δειαδή; δνπιηθνί. Γειαδή; Απηνί πνπ δνχλε 

“βνζθεκάησλ βίνλ”· βίνλ βνζθεκάησλ: “ζαλ δψα πνπ βφζθνπλ δειαδή”. 

Καηαιαβαίλεηε, ήδε κέζα εδψ, φηη έρνπκε θάηη ζαλ αληηθαηηθφηεηα απηνχ ηνπ βίνπ, 

γηαηί ελψ είλαη βίνο, δειαδή έλαο αλζξψπηλνο ηξφπνο λα δεη θαλείο, νη άλζξσπνη 

απηνί ηνλ δνπλ σο εάλ λα ήηαλ δψα. Γε ζα κπνξεί λα είλαη απηφο ν αλψηεξνο 

αλζξψπηλνο βίνο, δηφηη απηφο καο θέξλεη πνιχ θνληά, ζε θάηη πνπ είλαη θαηψηεξν 

απφ καο, ζηα δψα. 

Πνηνο είλαη ν δεχηεξνο βίνο ηνπ Αξηζηνηέιε; Ο πνιηηηθφο βίνο. Πνιηηηθφο βίνο; Ο 

βίνο πνπ δνχκε καδί κε ηνπο άιινπο κέζα ζε αλζξψπηλεο θνηλφηεηεο. Πνχ ηνλ 

πεξηγξάθεη; Σε φιν ην ρσξίν πνπ ζαο έρσ εδψ μερσξίζεη σο ρσξίν δχν [2]. Καη ιέεη 

πψο πξέπεη λα ζθεθηψ ηνλ πνιηηηθφ βίν; Η πξψηε απάληεζε ζην εξψηεκα: “πνηα 

είλαη ε αμία ηνπ πνιηηηθνχ βίνπ”, ε πξψηε απάληεζε πνπ πεξηκέλεη ν Αξηζηνηέιεο 

απφ εζάο, απφ κέλα, απφ έλαλ θνηλφ άλζξσπν, είλαη φηη είλαη ε ηηκή. Τηκή αο ην 

κεηαθξάζνπκε “δεκφζηα αλαγλψξηζε”. Δίλαη ζσζηή ε απάληεζε απηή; (Μ‟ φζα 

ήδε μέξνπκε, κε απηά ηα ιίγα πνπ μέξνπκε κε ηα ηξία καζήκαηα πνπ έρνπκε θάλεη). 

Μπνξεί ε ηηκή λα είλαη κία ζσζηή απάληεζε ζην εξψηεκα: “ηη δίλεη αμία ζηελ 

                                              
1 Η πξφηαζε (4) ζα αλαιπζεί ζην επφκελν κάζεκα (1.3.2.). 
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αλζξψπηλε “δσή”; πνην είλαη ην βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο επδαηκνλίαο ή ην βαζηθφ 

θξηηήξην ηεο επδαηκνλίαο;” Όρη, δελ κπνξεί, θαη ηνλ ιφγν ηνλ μέξεηε· δηφηη ε 

επδαηκνλία θαη απηφ πνπ ηεο δίλεη αμία πξέπεη λα έρεη ζρέζε κε κηα δξαζηεξηφηεηα, 

αιιά ε ηηκή δελ είλαη θάηη πνπ θάλσ εγψ. Η ηηκή είλαη θάηη πνπ κνπ απνδίδνπλ νη 

άιινη· άξα, εγψ ην παζαίλσ, ην πθίζηακαη, δελ ην πξαγκαηψλσ. Άξα, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα είλαη ζαλ λα ιέσ φηη ε αμία ηεο δηθηάο κνπ “δσήο” εμαξηάηαη απφ 

θάηη πνπ θάλεη θάπνηνο άιινο θαη απηφ είλαη παξάινγν.  

Πφζν κάιινλ πνπ γηα λα έρεη αμία ε ηηκή πνπ κνπ δίλεη ν άιινο, δελ πξέπεη λα είλαη 

νπνηνζδήπνηε ν άιινο, πξέπεη λα είλαη θάπνηνο πνπ είλαη ελάξεηνο, θάπνηνο πνπ ν 

ίδηνο έρεη αμία. Βάιηε επηπιένλ ην ζηνηρείν πσο γηα λα έρεη λφεκα λα ζέισ λα πάξσ 

ηηκή πξέπεη λα ηελ αμίδσ θαη εγψ απηή ηελ ηηκή. Άξα, ε ηηκή ζαλ απάληεζε είλαη 

ιαλζαζκέλε, δηφηη θαίλεηαη φηη εμαξηάηαη απφ πάξα πνιιά άιια πξάγκαηα. Πνηα 

είλαη απηά; Πνηα αλέθεξα θαη ηηο δχν θνξέο; Αλέθεξα θάηη ζαλ αξεηή. Γηα λα αμίδσ 

ηελ ηηκή θαη γηα λα αμίδεη απηφο πνπ κνπ ηε δίλεη πξέπεη λα είκαζηε ελάξεηνη, λα 

έρνπκε θάπνηα αξεηή. Γειαδή, αξεηή: “λα θάλνπκε θάηη θαιά”.  

Τελ αξεηή, ιέεη ν Αξηζηνηέιεο φκσο –ακέζσο πην θάησ, δειαδή ζην ρσξίν 2(γ), απ‟ 

απηά πνπ ζαο έρσ δψζεη–, κπνξεί λα ηε ζθεθηεί θαλείο κε δχν ηξφπνπο. Αο πνχκε: 

“έλα δίθαηνο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ θνηκάηαη δίθαηνο είλαη, αιιά δελ θάλεη θάηη· 

είλαη θπξηνιεθηηθά φκσο δίθαηνο, δειαδή πξαγκαηψλεη ηνλ εαπηφ ηνπ σο δίθαην ηε 

ζηηγκή πνπ θάλεη κηα πξάμε δηθαηνζχλεο.” Τελ ίδηα αξεηή έρεη θαη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο, είηε θνηκάηαη είηε ηελ ελεξγνπνηεί. Όκσο, πφηε απηή ε αξεηή αμίδεη; 

Πφηε, αληίζηξνθα, κπνξψ λα θαηαιάβσ ηελ αμία απηήο ηεο αξεηήο; Πφηε κπνξψ 

λα δσ απηή ηελ αξεηή δσληαλά, ζε δξάζε; Μα θπζηθά κφλν ζηε δεχηεξε 

πεξίπησζε, δειαδή ηε ζηηγκή πνπ θάλεη ηελ πξάμε ηεο αξεηήο. Άξα, βιέπνπκε φηη 

θαη ε απάληεζε: “ε αξεηή είλαη ην θέληξν ηνπ πνιηηηθνχ βίνπ” δελ είλαη επαξθήο· 

πξέπεη λα κηιήζνπκε πεξαηηέξσ γηα απηή ηελ αξεηή κε βάζε κηα δξαζηεξηφηεηα Καη 

κάιηζηα κηα δξαζηεξηφηεηα –ακέζσο πξνζζέηεη ην θείκελν– πνπ ζα δείμεη κε πνηνλ 

ηξφπν ηηλά ζα δηαρεηξηδφκαζηε ηελ ηχρε, ηα πξάγκαηα πνπ καο ζπκβαίλνπλ. Γελ 

μέξνπκε αθφκε ηίπνηα γη‟ απηά ηα πξάγκαηα.  

Απηφ πνπ θαηαιάβακε, κφιηο ηψξα, είλαη φηη ν πνιηηηθφο βίνο, ηξφπνλ ηηλά, έρεη δχν 

ζθαινπάηηα. Έλα πξψην, απιντθφ, ζηνηρεηψδεο, αληηθαηηθφ ζηελ νπζία ζθαινπάηη, 

εθείλνπ πνπ πηζηεχεη φηη ην θέληξν ηνπ είλαη απιψο ε ηηκή. Έλα αλψηεξν ζθαινπάηη 

εθείλνπ πνπ πηζηεχεη φηη ην θέληξν ηνπ πνιηηηθνχ βίνπ είλαη ε αξεηή, είηε είλαη ν 

πνιηηηθφο βίνο ηνπ ίδηνπ ηνπ πνιίηε είηε είλαη ν πνιηηηθφο βίνο εθείλνπ πνπ έρεη κία 

πνιηηηθή εμνπζία, πνπ ζπκβαίλεη ηψξα λα έρεη κηα πνιηηηθή εμνπζία.  

Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο φκσο βιέπεηε, φηη άιιε απάληεζε είλαη ε ηηκή θαη αθνξά 

άιινπο αλζξψπνπο· θαη άιιε απάληεζε είλαη ε αξεηή θαη αθνξά άιινπο 

αλζξψπνπο. Άξα κέζα ζηνλ πνιηηηθφ βίν ππάξρεη κηα δηαθνξνπνίεζε θη αλ φζνπο 

βαζίδνληαη απιψο ζηελ ηηκή κπνξνχκε λα ηνπο εμαηξέζνπκε ζαλ αληηθαηηθνχο, 

ηνπο άιινπο πξέπεη λα ηνπο ιάβνπκε ζνβαξά ππφςε καο· ζα είλαη πξάγκαηη απηφο 

έλαο ππνςήθηνο βίνο, γηα λα γίλεη ν άλζξσπνο επηπρηζκέλνο Γελ μέξνπκε ηη αθξηβψο 
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πεξηιακβάλεη, αιιά θαηαιαβαίλνπκε φηη εδψ ππάξρεη θάηη ζεκαληηθφ.  

Πεξηέξγσο πψο, φκσο –θαη κέρξη ην ηέινο ζα καο βαζαλίδεη απηφ ην “πεξηέξγσο 

πψο”– ν πνιηηηθφο βίνο δελ είλαη ν ηειεηφηεξνο βίνο ζην κπαιφ ηνπ Αξηζηνηέιε. Με 

θάπνηνλ ηξφπν δελ είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο βίνο πνπ κπνξεί λα εθιάβεη, λα 

απνθαζίζεη, λα πηνζεηήζεη, έλαο άλζξσπνο – έλα “αλζξψπηλν ππνθείκελν” ζα 

ιέγακε ζήκεξα. Γηαηί ππάξρεη έλαο ηξίηνο βίνο θαη απηφλ ηνλ νλνκάδεη ζεσξεηηθφ 

βίν.  

Θεσξεηηθφο; Η ιέμε “ζεσξία” ζήκεξα ζεκαίλεη πάξα πνιιά πξάγκαηα, ηφηε φκσο –

ή κάιινλ ζηα ζπκθξαδφκελα απηά– φηαλ ν Αξηζηνηέιεο κηιάεη γηα ζεσξεηηθφ βίν, 

κηιάεη γηα θάηη πνιχ ζπγθεθξηκέλν· ζεσξία ζην κπαιφ ηνπ είλαη ην “λα κπνξψ λα 

γλσξίδσ ηηο αξρέο ησλ αηψλησλ φλησλ”, δειαδή λα θάλσ –ρσξίο λα κπσ ηψξα ζε 

ιεπηνκέξεηεο– είηε ζενινγία, είηε αζηξνλνκία, είηε καζεκαηηθά. Απηή ε 

δξαζηεξηφηεηα, δειαδή ην λα αθηεξψζσ ηε δσή κνπ ζε κία απφ απηέο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο γηα λα γλσξίδσ ηηο αξρέο ησλ φλησλ απηψλ ηα νπνία δελ 

αιιάδνπλ πνηέ, απηφ, απηφ κε έλα πεξίεξγν ηξφπν… –γηαηί πεξίεξγν; πεξίεξγν δηφηη 

ην αληηθείκελν απηψλ ησλ επηζηεκψλ δελ είλαη ν ίδηνο ν άλζξσπνο, δελ είλαη ε 

αλζξψπηλε επδαηκνλία· είλαη θάηη άιιν, δελ είκαη εγψ, είλαη απηά ηα αηψληα φληα, 

εγψ δελ είκαη αηψλην νλ– θαη φκσο απηφο ν ζεσξεηηθφο βίνο, απηή ε ζεσξεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ζην κπαιφ ηνπ Αξηζηνηέιε, θαίλεηαη λα είλαη ν ηέιεηνο αλζξψπηλνο 

βίνο –δελ μέξσ αθφκα γηαηί. Καη θπξίσο, δελ μέξσ αθφκα πνηα κπνξεί λα είλαη ε 

ζρέζε απηνχ ηνπ ζεσξεηηθνχ βίνπ κε ηνλ δεχηεξν βίν, πνπ θη απηφλ ηνλ ζεσξήζακε 

ππνςήθην, ζεκαληηθφ ππνςήθην, γηα λα καο πεη: “ηη είλαη ε επδαηκνλία. „Η, ηέινο 

πάλησλ, είλαη δπλαηφλ θάπνηνο λα δεη εθηφο πφιεο;” Τη κάζακε ηφζν ρξφληα ζην 

ζρνιείν; Γελ κάζακε φηη ν Αξηζηνηέιεο έιεγε φηη “ν άλζξσπνο είλαη πνιηηηθφ νλ”; Τη 

είδνπο βίνο είλαη απηφο ν ζεσξεηηθφο; Πφζν κάιινλ πνπ ζηε θξάζε πνπ ζαο έρσ 

απφ ηα Πνιηηηθά, νλνκάδεηαη θαη μεληθφο. Ξεληθφο: δειαδή, απνηξαβεγκέλνο απφ 

ηελ πνιηηηθή θνηλσλία, απνθνκκέλνο απφ ηελ πνιηηηθή θνηλσλία. Τη είδνπο βίνο 

είλαη απηφο; Γελ μέξνπκε.  

Σήκεξα κάζακε απιψο φηη ππάξρνπλ πνιιέο απαληήζεηο ζην εξψηεκα: “ηη είλαη ε 

επδαηκνλία”. Κάπνηεο απφ απηέο, ήδε κε ηα εξγαιεία πνπ έρνπκε, είπακε φηη είλαη 

αληηθαηηθέο θαη έκεηλαλ δχν ππνςήθηνη: έλα είδνο πνιηηηθνχ βίνπ θαη ν ζεσξεηηθφο 

βίνο πνπ δελ έρνπκε θαηαιάβεη αθξηβψο ηη είλαη. Τελ απάληεζε φκσο ζην εξψηεκα 

γηα ηε ζρέζε αλάκεζα ζηνλ πνιηηηθφ θαη ζηνλ ζεσξεηηθφ βίν ζα ηε δψζνπκε ζην 

ηειεπηαίν κάζεκα, γηαηί θαη ν Αξηζηνηέιεο ζην δέθαην θαη ηειεπηαίν βηβιίν ησλ 

Ηζηθψλ Νηθνκαρεηψλ καο ηε δίλεη. Σηα επφκελα καζήκαηα, κέρξη λα θηάζνπκε εθεί, 

ζα θάλνπκε κηθξά βεκαηάθηα ζηελ πξνζπάζεηά καο λα θαηαιάβνπκε ην 

πεξηερφκελν ησλ δχν βίσλ, ηνπ πνιηηηθνχ θαη ηνπ ζεσξεηηθνχ.– 
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V1.3.2: Όηαλ ν πινχηνο γίλεηαη ηέρλε ηεο δσήο (Πνιηηηθά Ι 8-9). (15') 

https://youtu.be/20a4wFAGS-8 

απνκαγλεηνθψλεζε Rico / αληηπαξαβνιή Asimenia 

Σήκεξα ηειεηψλεη ε πξψηε εβδνκάδα καζεκάησλ θαη λνκίδσ φηη ζα ηειεηψζεη 

επράξηζηα, γηαηί ζα ζπδεηήζνπκε ζήκεξα θάηη, πνπ καο αθνξά φινπο‧ αθνξά 

νπνηνλδήπνηε Eπξσπαίν ηνπ 21νπ αηψλα, θαη είλαη ε ζρέζε αλάκεζα ζηελ 

νηθνλνκία θαη ηελ πνιηηηθή. Τν εξψηεκα δειαδή πνπ δνχκε φινη θαη είλαη: έρεη 

δηθαίσκα ε νηθνλνκία λα αληηθαηαζηήζεη ηελ πνιηηηθή; Να ην πσ αιιηψο: έρεη 

δηθαίσκα εθείλνο πνπ γλσξίδεη, πνπ έρεη ηελ ηέρλε –φπσο κάζακε λα ιέκε ζην 

πξψην κάζεκα– γηα ηελ απφθηεζε ηνπ πινχηνπ, λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ πνιηηηθφ –

πνπ ζπκίδσ, είλαη εθείλνο, πνπ ζην κπαιφ ηνπ Αξηζηνηέιε έρεη κία πξαθηηθή 

γλψζε– γηα ην πψο πξέπεη λα δνχκε;  

Βέβαηα, νη ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνίεζα δελ είλαη αξηζηνηειηθέο‧ νηθνλνκία ζηνλ 

Αξηζηνηέιε είλαη ε δηαρείξηζε ηνπ νίθνπ θαη είλαη κία πξαθηηθή γλψζε, είλαη κία 

γλψζε πνπ ιέεη “πψο ζα είλαη επδαίκσλ ν νίθνο”. Φξεζηκνπνίεζα, ινηπφλ, 

ζχγρξνλνπο φξνπο. Πψο νλνκάδεη ν Αξηζηνηέιεο απηφ πνπ ζα ιέγακε ζήκεξα 

νηθνλνκία; Τν νλνκάδεη ρξεκαηηζηηθή. Τη είλαη ε ρξεκαηηζηηθή; Φξεκαηηζηηθή είλαη ε 

παξαγσγή πινχηνπ. Δδψ κάιηζηα, ζα κηιήζσ -ηνπιάρηζηνλ ζηελ αξρή- γηα απηφ 

πνπ ν Αξηζηνηέιεο νλνκάδεη “θαθή ρξεκαηηζηηθή” θαη πνιιέο θνξέο ηελ ηαπηίδεη κ‟ 

απηφ πνπ ιέεη θαπειηθή: φρη απιψο απφθηεζε πινχηνπ, αιιά -ζην κπαιφ ηνπ- 

απφθηεζε πινχηνπ γηα ράξε ηνπ πινχηνπ θαη κάιηζηα κε βαζηθφ φρεκα πινχηνπ 

ην λφκηζκα‧ φρη αγαζά, αιιά ην λφκηζκα. Καη ην εξψηεκα είλαη: ρσξίο λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε εζηθνδηδαθηηθνχο φξνπο –ρσξίο δειαδή λα κεηαηξέςνπκε ηελ 

εζηθή θηινζνθία ζ‟ έλα απιφ είδνο δηαπαηδαγψγεζεο– έρνπκε επηρεηξήκαηα 

ελάληηα ζ‟ εθείλνλ πνπ ζα ηζρπξηδφηαλ φηη ε ρξεκαηηζηηθή κπνξεί λ‟ αληηθαηαζηήζεη 

ηελ πνιηηηθή; Απηφ είλαη ην εξψηεκα ηνπ Αξηζηνηέιε. Καη ε απάληεζή ηνπ ζα είλαη: 

Όρη, ε θαπειηθή δελ έρεη ην δηθαίσκα  λα αληηθαηαζηήζεη ηελ πνιηηηθή. Κη ν ιφγνο 

είλαη φηη, αλ δηεθδηθήζεη απηφ ην δηθαίσκα, ζα πέζεη ζε αληίθαζε θαη ζα δνχκε πψο. 

1.3.2. Όηαλ ν πινχηνο γίλεηαη ηέρλε δσήο (Πνιηηηθά Ι 8-9). 

Πνιηηηθά, Ι 9 1257b23-58a14 
(1) θαὶ ἄπεηξνο δὴ νὗηνο ὁ πινῦηνο, ὁ ἀπὸ ηαύηεο ηῆο ρξεκαηηζηηθῆο.  

(2) ὥζπεξ γὰξ ἡ ἰαηξηθὴ ηνῦ ὑγηαίλεηλ εἰο ἄπεηξόλ ἐζηη, θαὶ ἑθάζηε ηῶλ ηερλῶλ ηνῦ 

ηέινπο εἰο ἄπεηξνλ (ὅηη κάιηζηα γὰξ ἐθεῖλν βνύινληαη πνηεῖλ), ηῶλ δὲ πξὸο ηὸ 

ηέινο νὐθ εἰο ἄπεηξνλ (πέξαο γὰξ ηὸ ηέινο πάζαηο), νὕησ θαὶ ηαύηεο ηῆο 

ρξεκαηηζηηθῆο νὐθ ἔζηη ηνῦ ηέινπο πέξαο, ηέινο δὲ ὁ ηνηνῦηνο πινῦηνο θαὶ 

ρξεκάησλ θηῆζηο. […] θαὶ δηαηεινῦζηλ ἢ ζῴδεηλ νἰόκελνη δεῖλ ἢ αὔμεηλ ηὴλ ηνῦ 

λνκίζκαηνο νὐζίαλ εἰο ἄπεηξνλ. 

(3) αἴηηνλ δὲ ηαύηεο ηῆο δηαζέζεσο ηὸ ζπνπδάδεηλ πεξὶ ηὸ δῆλ, ἀιιὰ κὴ ηὸ εὖ δῆλ 

[...]  

(4) ὅζνη δὲ θαὶ ηνῦ εὖ δῆλ ἐπηβάιινληαη ηὸ πξὸο ηὰο ἀπνιαύζεηο ηὰο ζωκαηηθὰο 

https://youtu.be/20a4wFAGS-8
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δεηνῦζηλ, ὥζη' ἐπεὶ θαὶ ηνῦη' ἐλ ηῇ θηήζεη θαίλεηαη ὑπάξρεηλ,  πᾶζα ἡ δηαηξηβὴ 

πεξὶ ηὸλ ρξεκαηηζκόλ ἐζηη […] 

(5)  θἂλ κὴ δηὰ ηῆο ρξεκαηηζηηθῆο δύλσληαη πνξίδεηλ, δη' ἄιιεο αἰηίαο ηνῦην 

πεηξῶληαη,  ἑθάζηῃ ρξώκελνη ηῶλ δπλάκεωλ νὐ θαηὰ θύζηλ. ἀλδξείαο γὰξ νὐ 

ρξήκαηα πνηεῖλ ἐζηηλ ἀιιὰ ζάξζνο, νὐδὲ ζηξαηεγηθῆο θαὶ ἰαηξηθῆο, ἀιιὰ ηῆο κὲλ 

λίθελ ηῆο δ' ὑγίεηαλ. νἱ δὲ πάζαο πνηνῦζη ρξεκαηηζηηθάο, ὡο ηνῦην ηέινο ὄλ, 

πξὸο δὲ ηὸ ηέινο ἅπαληα δένλ ἀπαληᾶλ. 

Λέεη ν Αξηζηνηέιεο ζην ρσξίν πνπ ζαο έρσ δψζεη: Τη ιέεη ε ρξεκαηηζηηθή; Λέεη φηη 

επηδηψθεη άπεηξν πινχην. Γειαδή, πνηέ ν πινχηνο δελ είλαη αξθεηφο, ρξεηάδεηαη 

παξαπάλσ πινχηνο. Πξέπεη λα παξαγάγσ ζπλέρεηα επηπιένλ πινχην – είηε αγαζά, 

είηε λφκηζκα. Καη πνην είλαη ην πξφβιεκα ζ‟ απηή ηελ απεηξφηεηα ηνπ πινχηνπ; Λέεη 

ε επφκελε πξφηαζε, ε νπνία είλαη –αιήζεηα– ιίγν δχζθνι, γηαηί θάλεη κία 

αληηζηνίρηζε αλάκεζα ζηε ρξεκαηηζηηθή θαη ζηελ ηαηξηθή.  

Καη ιέεη γηα ηελ ηαηξηθή (δελ ηα ιέεη έηζη αθξηβψο, αιιά ζα ζαο ην αλαιχζσ, γηα λα 

θαηαιάβνπκε ηη ελλνεί). Λέεη φηη ηελ ηαηξηθή κπνξείο λα ηε ζθεθηείο κε δχν 

ηξφπνπο: Ο πξψηνο ηξφπνο είλαη ζαλ κηα ηερληθή δξαζηεξηφηεηα, φπσο κάζακε γηα 

ηελ νηθνδνκηθή. Γειαδή, ην ηη είλαη ε πγεία δελ είλαη άπεηξν, αιιά θαζνξίδεηαη απφ 

ηελ ίδηα ηε θχζε, αο πνχκε, ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο, ηη είλαη πγεία αλζξψπηλνπ 

ζψκαηνο. Άξα, απηφ δελ είλαη άπεηξν, είλαη θάηη πεξαηφ θαη κάιηζηα επηδέρεηαη 

νξηζκφ. Ψο πξνο ηνλ ιφγν, ινηπφλ. Ταπηφρξνλα –φπσο κάζακε ζην πξψην 

κάζεκα– εάλ είλαη κία ηερληθή δξαζηεξηφηεηα ε ηαηξηθή, ηφηε είλαη πεξαηή θαη σο 

πξνο ηνλ ρξφλν, δειαδή ηειεηψλεη ε ζεξαπεία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αζζελή, φηαλ ν 

αζζελήο γίλεηαη θαιά. Δίλαη αλφεην λα πεηο φηη ε ζεξαπεία ζπλερίδεηαη, ελψ ν 

αζζελήο έρεη ήδε γίλεη θαιά, έρεη επαλέιζεη ε πγεία ηνπ. Άξα, είλαη πεξαηή θαη σο 

πξνο ηνλ ρξφλν. Καη, ηξίηνλ, είλαη πεξαηή σο πξνο ηα φξγαλά ηεο. Γειαδή, ην ηη 

είλαη ε πγεία θαη ην πψο γίλεηαη ε ζεξαπεία, θαζνξίδεη θαη ηα φξγαλα πνπ 

ρξεηάδνκαη γηα λα ηελ πξαγκαηνπνηήζσ. 

Μφλν ππφ κία έλλνηα είλαη άπεηξε ε ηαηξηθή. Υπφ πνηα έλλνηα; Λέεη εδψ ην θείκελν: 

Υπφ ηελ έλλνηα φηη “βνχιεηαη ηελ πγεία επ‟ άπεηξνλ”. Τη ελλνεί δειαδή; Δλλνεί, φηη ε 

ηαηξηθή –φρη σο δξαζηεξηφηεηα, αιιά σο ζψκα γλψζεο– είλαη άπεηξν, ππφ ηελ 

έλλνηα φηη κέζα ηεο είλαη ζπλδεδεκέλε πάληα –άπεηξα, ζα ιέγακε– κε ηνλ ζηφρν, 

πνπ είλαη λα ζεξαπεχεη φπνηνλ άλζξσπν εκθαλίδεηαη άξξσζηνο. Καη φζν ππάξρνπλ 

άξξσζηνη άλζξσπνη, ηφζν ζα ππάξρεη ε ηαηξηθή. Αλ θάπνηα, κέξα, κε θάπνηνλ 

ηξφπν, δελ μέξσ… καγηθφ, νη άλζξσπνη δελ αξξψζηαηλαλ, ηφηε θπζηθά, δελ ζα 

ππήξρε ε ηαηξηθή. Αιιά φζν ππάξρεη πξφβιεκα αξξψζηηαο, άπεηξα –ζην δηελεθέο–, 

ε ηαηξηθή ζα έρεη ζαλ ζηφρν ηεο λα επαλαθέξεη ηελ αλζξψπηλε πγεία. 

Τη ρψξηζα, ινηπφλ; Φψξηζα ηελ πεξαηφηεηα ηεο ηαηξηθήο, σο δξαζηεξηφηεηαο, απφ 

ηελ απεηξία ηεο ηαηξηθήο σο ελφο ζψκαηνο γλψζεο. Καη ιέεη ν Αξηζηνηέιεο: Πνην 

ιάζνο θάλεη ε ρξεκαηηζηηθή; Σπγρέεη απηά ηα δχν πξάγκαηα. Θεσξεί φηη, απ‟ άθξε 

ζ‟ άθξε, έρεη έλα ζηνηρείν απεηξίαο. Γειαδή, φρη κφλν ζαλ ζψκα γλψζεο, αιιά θαη 

ζαλ δξαζηεξηφηεηα, φηη δειαδή πξέπεη λα ζπλερίδεηαη επ‟ άπεηξνλ, σο εάλ λα κελ 
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ππήξρε ηέινο σο πξνο ηνλ ρξφλν, ηέινο σο πξνο ην αγαζφ, πνπ πξέπεη θάπνηνο λα 

απνθηήζεη, νχηε ηέινο σο πξνο ηα κέζα κε ηα νπνία πξέπεη λα ην απνθηήζεη. 

Σπγρέεη, δειαδή, ε ρξεκαηηζηηθή ηελ πεξαηφηεηα πνπ απνδψζακε κφιηο ηψξα ζηε 

δξαζηεξηφηεηα ηεο ηαηξηθήο κε ηελ απεηξία πνπ έρεη ε ηαηξηθή σο άπεηξν ζψκα 

γλψζεο. 

Καη; Καη πνχ είλαη ε αληίθαζε; Μα ε αληίθαζε είλαη ε εμήο: δελ κπνξείο λα 

δηεθδηθείο ηε ζέζε ηεο πνιηηηθήο, θαη ηαπηφρξνλα λα ηζρπξίδεζαη φηη απηφ πνπ 

θάλεηο είλαη κηα ηερληθή, παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα. Γηαηί απηά είλαη αληηθαηηθά; 

Με ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ζα ήηαλ αληηθαηηθά ζηελ ηαηξηθή: [ζα] ήηαλ ζαλ λα ιεο φηη 

ζα ζπλερίδεηο λα ζεξαπεχεηο ηνλ άξξσζην, ελψ ν άξξσζηνο έρεη γίλεη θαιά, φηη ζα 

ζπλερίδεηο λα ρηίδεηο ην ζπίηη, ελψ ην ζπίηη έρεη νινθιεξσζεί. Τφζν αληηθαηηθή είλαη 

ε ρξεκαηηζηηθή, άκα ζέιεη λα είλαη ηαπηφρξνλα θαη κηα παξαγσγηθή 

δξαζηεξηφηεηα, δειαδή θαη θάηη λα θαηαζθεπάδεη θαη λα εκθαλίδεηαη σο πνιηηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. Γελ γίλνληαη θαη ηα δχν ηαπηφρξνλα.  

Καη καο ην ιέεη ακέζσο ν Αξηζηνηέιεο, καο ιέεη: Πνηνο είλαη ν ζηφρνο ηεο; Δίλαη ε 

αχμεζε. Τη ζεκαίλεη ε αχμεζε ηνπ πινχηνπ; Σεκαίλεη φηη πνηέ ν πινχηνο, φπσο έρεη 

ηψξα, δελ είλαη αμία απφ κφλνο ηνπ. Υπάξρεη πάληα έλα κέγεζνο (πνην κέγεζνο; ην 

επφκελν κέγεζνο, ην ακέζσο επφκελν κέγεζνο ηνπ πινχηνπ) πνπ είλαη αλψηεξν απφ 

ην πξνεγνχκελν. Καη απηφ –απηφ ηζρπξίδεηαη ε ρξεκαηηζηηθή– εηο άπεηξνλ. Άξα, 

θαλέλαο πινχηνο δελ είλαη αμία, ζε θαλέλα πινχην δελ κπνξείο λα ζηακαηήζεηο. 

Πάληα ν παξαπάλσ πινχηνο είλαη θαιχηεξνο απφ ηνλ πξνεγνχκελν. Καη πάληα 

επηβάιιεη λα θάλεηο αθφκα θάπνηα βήκαηα· φρη ην ίδην πξάγκα, θάπνηα επηπιένλ 

βήκαηα γηα λα παξαγάγεηο επηπιένλ πινχην. 

Απηή είλαη ε αληίθαζε. Σαλ λα ιέεη ν γηαηξφο φηη, ελψ έρεη ζεξαπεπηεί ν αζζελήο –

πνπ ην λα ηνλ ζεξαπεχζεη είλαη ήδε αγαζφ– απηφο ζα ζπλερίζεη λα ηνλ ζεξαπεχεη. 

Καη ιέεη ν Αξηζηνηέιεο: Δίλαη ηφζν αληηθαηηθή, ηφζν παξάινγε απηή ε δηεθδίθεζε 

ηεο ρξεκαηηζηηθήο πνπ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, απηνί πνπ ηζρπξίδνληαη φηη ν βίνο 

ηνπο είλαη ρξεκαηηζηηθφο, ηη θάλνπλ; Μηιάλε κφλν γηα ην δελ, φρη γηα ην επ δελ. Τη 

ζεκαίλεη απηφ; Σαλ λα κηιάλε γηα κηα δξαζηεξηφηεηα –ην λα απνθηάο ζπλερψο 

πινχην– ρσξίο λα θαηαιαβαίλνπλ θαλ ην εξψηεκα ηη ζεκαίλεη αγαζή 

δξαζηεξηφηεηα, επ. Θπκάζηε φηη ζην πξνεγνχκελν θείκελν, ζην θείκελν κε ηνπο 

ηξεηο βίνπο –ζα ην είραηε πξνζέμεη, θαληάδνκαη– ππήξρε κία πξνηαζνχια ζην 

ηέινο, ηελ νπνία δελ ζρνιίαζα ζην πξνεγνχκελν κάζεκα. Ήηαλ κηα πξνηαζνχια 

γηα ηνλ ρξεκαηηζηηθφ βίν, θαη δελ ηε ζρνιίαζα, γηα λα κε δνζεί ε εληχπσζε φηη ν 

ρξεκαηηζηηθφο είλαη έλαο ηέηαξηνο βίνο –δελ ππάξρεη ηέηαξηνο βίνο, ηξεηο είλαη νη 

βίνη ζηνλ Αξηζηνηέιε. Γηαηί ηνλ έβαδε εθεί ηνλ ρξεκαηηζηηθφ; Τνλ έβαιε εθεί γηα λα 

πεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φηη, ελψ θαίλεηαη λα είλαη θνκκάηη ηνπ πνιηηηθνχ βίνπ –

γηαηί ηα ρξήκαηα, ν πινχηνο, νη ζπλαιιαγέο, πξνυπνζέηνπλ κηα πνιηηηθή 

θνηλφηεηα, νπσζδήπνηε– ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κνηάδεη κε ηνλ απνιαπζηηθφ βίν. 

Γειαδή, ζαλ λα ελδηαθέξεηαη γηα ην ζθέην δελ –φπσο ηα δψα– θαη φρη γηα ην επ 
δελ, γηαηί είλαη απηφ πνπ δίλεη δειαδή, πξαγκαηηθά αμία ζηελ αλζξψπηλε δσή.  
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Καη ε θξάζε 4, ε πξφηαζε 4 έξρεηαη λα ηζρπξνπνηήζεη απηφλ ηνλ ππαηληγκφ. Γηαηί, 

ιέεη: γηαηί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, άκα πηέζσ απηνχο ηνπο αλζξψπνπο θαη ηνπο πσ: 

“Μα δψζε κνπ κηα απάληεζε γηα ην επ δελ” ε απάληεζε δελ ζα είλαη φηη απηφ πνπ 

ηνπο ελδηαθέξεη –απηφ απφ ην νπνίν παίξλνπλ εδνλή– είλαη ηειηθά ν πινχηνο, αιιά 

ζα είλαη νη απνιαχζεηο, πνπ κπνξνχλ λα θαηαθηήζνπλ κέζσ ηνπ πινχηνπ. Βγάδνπλ 

ρξήκαηα γηα λα πεγαίλνπλ ηαμίδηα, βγάδνπλ ρξήκαηα γηα θαιά δείπλα, βγάδνπλ 

ρξήκαηα γηα… γηα θάηη άιιν, γηα θάπνηα απφιαπζε. Δδψ ν Αξηζηνηέιεο ην ιέεη 

ζσκαηηθέο‧ εκείο ζήκεξα ζα κπνξνχζακε λα πξνζζέζνπκε θη άιιεο, γη‟ απηφ έβαια 

ηα ηαμίδηα. 

Γελ θάλεη κφλν απηφ. Έρεη θη άιιε κηα εγγελή αληίθαζε ν ρξεκαηηζηηθφο βίνο. Πνηα 

είλαη απηή; Μα, καο ιέεη φηη κπνξεί λα θέξεη ηελ επδαηκνλία. Ο ρξεκαηηζηήο καο ιέεη 

φηη κπνξεί λ‟ αληηθαηαζηήζεη ηνλ πνιηηηθφ. Μα, ε επδαηκνλία ηη είλαη; Η επδαηκνλία 

είλαη θάηη πνπ ζα παξάγεηαη, πνπ ζα δεκηνπξγείηαη ηε ζηηγκή πνπ θάλσ ηηο 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ ηηο θάλσ ζχκθσλα κε ηε θχζε ηνπο. Όρη γηα λα 

ηηο θαηαξγήζσ, φρη λα ηηο αιινηψζσ, αιιά λα βξσ πνηεο δξαζηεξηφηεηεο θάλεη ν 

άλζξσπνο θαη πψο απηέο κέζα ηνπο κπνξνχλ λ‟ απνηειέζνπλ θνκκάηηα, κέξε, 

πξαγκαηψζεηο –φ,ηη ζέιεηε– ηεο αλζξψπηλεο επδαηκνλίαο. Τη θάλεη φκσο ν 

ρξεκαηηζηηθφο βίνο, ιέεη ν Αξηζηνηέιεο. Κνηηάμηε ηη φκνξθα ην ιέεη: Φξεζηκνπνηεί 

ηηο ππφινηπεο δπλάκεηο –δειαδή ηηο ηθαλφηεηεο ησλ αλζξψπσλ– “νὐ θαηὰ θχζηλ”, 

φρη ζχκθσλα κε ηε θχζε ηνπο. Γηα παξάδεηγκα: ε αλδξεία δελ είλαη γηα ρξήκαη, ε 

ζηξαηεγηθή δελ είλαη γηα ρξήκαηα, ε ηαηξηθή δελ είλαη γηα ρξήκαηα. Καη φκσο, ν 

ρξεκαηηζηηθφο βίνο ηηο θάλεη λα θαίλνληαη σο εάλ ν ζηξαηεγφο δελ έρεη ζθνπφ ηε 

λίθε, αιιά ην ρξήκα, σο εάλ ν γηαηξφο δελ έρεη ζθνπφ ηελ πγεία αιιά ην ρξήκα. 

Λέεη: “πάζαο πνηνῦζη ρξεκαηηζηηθάο”. Όιεο ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο, φιεο 

ηηο αλζξψπηλεο γλψζεηο ηξφπνλ ηηλά, ηηο αιιάδνπλ, ηνπο αιιάδνπλ ηε θχζε ηνπο, 

σο εάλ φιεο λα έπξεπε λα παξάγνπλ θάηη πνπ είλαη μέλν πξνο απηέο. Γηφηη δελ 

κπνξείο λα νξίζεηο ηνλ ζηξαηεγφ κε βάζε ηα ρξήκαηα, νχηε ηνλ γηαηξφ κε βάζε ηα 

ρξήκαηα –ε ηαηξηθή δελ έρεη κέζα ηεο θάπνηα ζρέζε κε ηα ρξήκαηα. Όηαλ ινηπφλ 

φιεο ηηο θάλεηο λα έρνπλ έλα ζηφρν ελάληηα ζηε θχζε ηνπο, ε... απηφ δείρλεη φηη 

θαηαζηξέθεηο, θαηαζηξέθεηο ηηο δξαζηεξηφηεηεο εθείλεο, πνπ είλαη εγγελείο ζηελ 

αλζξψπηλε δσή. Όιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο. 

Έδεημα ινηπφλ πνιινχο ηξφπνπο, πνιινχο ιφγνπο, γηα ηνπο νπνίνπο πνην; ην 

αίηεκα ηνπ ρξεκαηηζηή –ηεο ρξεκαηηζηηθήο γλψζεο– λα αληηθαηαζηήζεη ηελ 

πνιηηηθή είλαη εληειψο ιαλζαζκέλν. Αληηθαηηθφ. Αληηθαηηθφ ζηνπο φξνπο ηνπ. 

Αξλείηαη ν Αξηζηνηέιεο ηελ αλάγθε παξαγσγήο πινχηνπ; Όρη θπζηθά. Ο 

Αξηζηνηέιεο είλαη έλαο πξαγκαηηζηήο. Υπάξρεη ε θαιή ρξεκαηηζηηθή. Πνηα είλαη ε 

θαιή ρξεκαηηζηηθή; Καιή ρξεκαηηζηηθή είλαη απηή πνπ ππνηάζζεηαη ζ‟ απηά πνπ 

ιέεη ν νηθνλφκνο –δειαδή εθείλνο πνπ γλσξίδεη πφζν πινχην ρξεηάδνκαη γηα ην 

ζπίηη– θαη ν πνιηηηθφο, αο πνχκε ν λνκνζέηεο, εθείλνο πνπ γλσξίδεη πφζν πινχην 

ρξεηάδεηαη ε πφιε. Απηφ ηη ζεκαίλεη γηα ηνλ Αξηζηνηέιε; Σεκαίλεη φηη θάπνηα ζηηγκή 

ν νηθνλφκνο –απηφο πνπ δηνηθεί ην ζπίηη ηνπ– κπνξεί λα πεη: “θηάλεη ν πινχηνο πνπ 
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είρα, δελ ρξεηάδνκαη άιιν πινχην. Ξέξσ πφζα πάλσ-θάησ πιηθά αγαζά 

ρξεηάδνκαη, έηζη ψζηε λα έρσ ζρφιε, έηζη ψζηε λα έρσ κία φκνξθε δσή.” Τη 

ζεκαίλεη ζρφιε (ζρνιή, ζηα αξραία ειιεληθά); Να κε ρξεηάδεηαη λα έρσ, αο πνχκε, 

ηελ έγλνηα ζπλέρεηα γηα ην πφζα ρξήκαηα ζα απνθηήζσ, αλ ζα κπνξέζσ λα δήζσ, 

λα θάσ, λα ηαΐζσ ηα παηδηά κνπ. Απηφ ελλνεί πάλσ-θάησ. 

Άξα ινηπφλ, ηη ζέιεη λα πεη; Θέιεη λα πεη φηη, φζν ε ρξεκαηηζηηθή ππνηάζζεηαη, 

αθνχεη ηηο επηηαγέο κηαο πνιηηηθήο γλψζεο ζε επίπεδν νίθνπ –ζέιεηε ζε επίπεδν 

αηφκνπ; ζέιεηε ζε επίπεδν πφιεο; δελ έρεη δηαθνξά– φζν ππνηάζζεηαη, είλαη κηα 

θαιή ρξεκαηηζηηθή. Καη πνην είλαη ην βαζηθφ ηεο ραξαθηεξηζηηθφ; Η πεξαηφηεηα. Η 

πεξαηφηεηα, κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ηελ είρε ε ηαηξηθή, φπσο ηελ αλέιπζα 

πξνεγνπκέλσο. Απηήλ ν Αξηζηνηέιεο φρη κφλν ηε δέρεηαη, αιιά ζεσξεί φηη είλαη θαη 

απαξαίηεηε. Καη ν λνκνζέηεο, θπζηθά, ζα πξέπεη λα έρεη θάπνηα πξφβιεςε γη‟ απηφ 

ην πξάγκα. Όια απηά, φκσο, είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθά κε ηνλ αληηθαηηθφ ηξφπν, 

κε ηνλ νπνίνλ κηα άιιε, θαθή ρξεκαηηζηηθή ζέιεη λ‟ αληηθαηαζηήζεη ηελ πνιηηηθή. 

Καη λνκίδσ φηη απηφ είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκν κάζεκα γηα ζήκεξα. Γελ πξέπεη λα 

έρεη θαλείο ηελ ςεπδαίζζεζε φηη ε ρξεκαηηζηηθή –δειαδή ε παξαγσγή πινχηνπ– 

απφ κφλε ηεο κπνξεί λα πάξεη ηε ζέζε ηεο πνιηηηθήο γλψζεο.- 

 


