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Η ΕΥΤΥΧΙΑ, ΥΨΙΣΤΟ ΑΓΑΘΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Ἠθικὰ Νικομάχεια (1095α 17-35 καὶ 1095 β15-1096 α10)

Στὸ ἀπόσπασμα ποὺ ἀκολουθεῖ ὁ Ἀριστοτέλης
κάνει λόγο γιὰ τὸν τελικὸ καὶ ὕψιστο σκοπὸ
κάθε ἀνθρώπινης δραστηριότητας: τὴν εὐτυχία
(εὐδαιμονία).  Τὰ  ἄμεσα  ἀγαθὰ  ποὺ
ἐπιδιώκουν οἱ ἄνθρωποι μὲ τὶς ἐνέργειές τους
δὲν  εἶναι  παρὰ  τὰ  μέσα  γιὰ  τὴν
πραγματοποίηση  τῆς  ευτυχίας  τους.  Οἱ
ἀπόψεις ὅμως τῶν ἀνθρώπων γιὰ τὴν ἔννοια
(περιεχόμενο)  τῆς  εὐτυχίας  παρουσιάζουν
μεγάλη  ποικιλία  καὶ  ἐπηρεάζονται  εἴτε  ἀπὸ
τὶς περιστάσεις εἴτε ἀπὸ τὸν τρόπο ζωῆς ποὺ

ἀκολουθοῦν. Τρεῖς  εἶναι οἱ συνηθέστεροι τρόποι ζωῆς: ὁ ἀπολαυστικός, μὲ τὸν ὁποῖο
ἐπιδιώκονται  ὑλικὲς  ἀπολαύσεις  ἀποκλειστικά,  καὶ  αὐτὸν  προτιμοῦν  συνήθως  οἱ
περισσότεροι ἄνθρωποι καὶ μάλιστα οἱ ἁπλοϊκοὶ καὶ ἀμόρφωτοι· ὁ  πολιτικός, μὲ τὸν
ὁποῖο  οἱ  ἄνθρωποι  τῆς  πολιτικῆς  δράσης  ἐπιζητοῦν τιμὲς  καὶ  ἀξιώματα,  τὰ ὁποῖα
σύμφωνα μὲ τὸν Ἀριστοτέλη δὲν ὁδηγοῦν στὴν εὐτυχία, γιατὶ δὲν εἶναι πραγματικά
ἀγαθά: ἡ ἀπόκτησή τους ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὶς διαθέσεις καὶ τὶς ἀποφάσεις ἄλλων, τῶν
συμπολιτῶν,  ἐνῶ ἀντίθετα,  τὸ  πραγματικὸ  ἀγαθὸ εἶναι  μόνιμο καὶ  ἀναφαίρετο.  Ὁ
τρίτος τρόπος ζωῆς, ὁ θεωρητικός, ἀφορᾶ τοὺς ἀνθρώπους τῆς γνώσης, ὅσους δηλαδὴ
ἀγωνίζονται μὲ τὴ λογικὴ  νὰ συλλάβουν τὸ νόημα τῆς ζωῆς, τὰ προβλήματά της, τὶς
δυνάμεις ποὺ τὴ ρυθμίζουν καὶ τοὺς σκοπούς της.

Γιὰ τὸν Ἀριστοτέλη ἡ εὐτυχία εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἐνάρετης ζωῆς. Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν
ἀρετὴ ὑπάρχουν καὶ ἐξωτερικοὶ ὅροι ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἐξαρτᾶται ἡ εὐτυχία: ἡ ὑγεία, ἡ
ἐπάρκεια τῶν βιοποριστικῶν ἀγαθῶν κ.ἄ. Τέλος, πραγματοποιεῖται μόνο μέσα στὴν
ὀργανωμένη κοινωνία, ἀφοῦ ὁ ἄνθρωπος εἶναι “πολιτικὸν ζῶον”. Γι’ αὐτὸ ὁ σωστὸς
πολιτικὸς ἔχει ὑποχρέωση, μὲ τοὺς νόμους ποὺ θεσπίζει, νὰ συντρέχει τοὺς πολίτες
στὴν ἄσκηση τῆς ἀρετῆς καὶ στὴν ἐπίτευξη τῆς εὐτυχίας τους.

Παραθέτουμε ἕνα ἀπόσπασμα καὶ ἀκολουθεῖ ἀπόδοση στὰ νέα ἑλληνικά.
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Ἐπειδὴ πᾶσα γνῶσις καὶ προαίρεσις ἀγαθοῦ τινὸς ὀρέγεται, τί ἐστὶν οὗ λέγομεν τὴν πολιτικὴν ἐφίεσθαι καὶ τί τὸ 
πάντων ἀκρότατον τῶν πρακτῶν ἀγαθῶν. Ὀνόματι μὲν οὖν σχεδὸν ὑπὸ τῶν πλείστων ὁμολογεῖται· τὴν γὰρ 
εὐδαιμονίαν καὶ οἱ πολλοὶ καὶ οἱ χαρίεντες λέγουσιν, τὸ δ᾽ εὖ ζῆν καὶ τὸ εὖ πράττειν ταὐτὸν ὑπολαμβάνουσι τῷ 
εὐδαιμονεῖν· περὶ δὲ τῆς εὐδαιμονίας, τί ἐστιν, ἀμφισβητοῦσι καὶ οὐχ ὁμοίως οἱ πολλοὶ τοῖς σοφοῖς ἀποδιδόασιν. Οἳ
μὲν γὰρ τῶν ἐναργῶν τι καὶ φανερῶν, οἷον ἡδονὴν ἢ πλοῦτον ἢ τιμήν, ἄλλοι δ᾽ ἄλλο — πολλάκις δὲ καὶ ὁ αὐτὸς 
ἕτερον· νοσήσας μὲν γὰρ ὑγίειαν, πενόμενος δὲ πλοῦτον· συνειδότες δ᾽ ἑαυτοῖς ἄγνοιαν τοὺς μέγα τι καὶ ὑπὲρ αὐτοὺς
λέγοντας θαυμάζουσιν. ἔνιοι δ᾽ ᾤοντο παρὰ τὰ πολλὰ ταῦτα ἀγαθὰ ἄλλο τι καθ᾽ αὑτὸ εἶναι, ὃ καὶ τούτοις πᾶσιν 
αἴτιόν ἐστι τοῦ εἶναι ἀγαθά. ἁπάσας μὲν οὖν ἐξετάζειν τὰς δόξας ματαιότερον ἴσως ἐστίν, ἱκανὸν δὲ τὰς μάλιστα 
ἐπιπολαζούσας ἢ δοκούσας ἔχειν τινὰ λόγον. [...] 
Τὸ γὰρ ἀγαθὸν καὶ τὴν εὐδαιμονίαν οὐκ ἀλόγως ἐοίκασιν ἐκ τῶν βίων ὑπολαμβάνειν. Οἱ μὲν πολλοὶ καὶ 
φορτικώτατοι τὴν ἡδονήν· διὸ καὶ τὸν βίον ἀγαπῶσι τὸν ἀπολαυστικόν. Τρεῖς γάρ εἰσι μάλιστα οἱ προύχοντες, ὅ τε 
νῦν εἰρημένος καὶ ὁ πολιτικὸς καὶ τρίτος ὁ θεωρητικός. Οἱ μὲν οὖν πολλοὶ παντελῶς ἀνδραποδώδεις φαίνονται 
βοσκημάτων βίον προαιρούμενοι, τυγχάνουσι δὲ λόγου διὰ τὸ πολλοὺς τῶν ἐν ταῖς ἐξουσίαις ὁμοιοπαθεῖν 
Σαρδαναπάλλῳ. Οἱ δὲ χαρίεντες καὶ πρακτικοὶ τιμήν· τοῦ γὰρ πολιτικοῦ βίου σχεδὸν τοῦτο τέλος. Φαίνεται δ᾽ 
ἐπιπολαιότερον εἶναι τοῦ ζητουμένου· δοκεῖ γὰρ ἐν τοῖς τιμῶσι μᾶλλον εἶναι ἢ ἐν τῷ τιμωμένῳ, τἀγαθὸν δὲ οἰκεῖόν 
τι καὶ δυσαφαίρετον εἶναι μαντευόμεθα. Ἔτι δ᾽ ἐοίκασι τὴν τιμὴν διώκειν ἵνα πιστεύσωσιν ἑαυτοὺς ἀγαθοὺς εἶναι· 
ζητοῦσι γοῦν ὑπὸ τῶν φρονίμων τιμᾶσθαι, καὶ παρ᾽ οἷς γινώσκονται, καὶ ἐπ᾽ ἀρετῇ· δῆλον οὖν ὅτι κατά γε τούτους ἡ
ἀρετὴ κρείττων. Τάχα δὲ καὶ μᾶλλον ἄν τις τέλος τοῦ πολιτικοῦ βίου ταύτην ὑπολάβοι. Φαίνεται δὲ ἀτελεστέρα καὶ 
αὕτη· δοκεῖ γὰρ ἐνδέχεσθαι καὶ καθεύδειν ἔχοντα τὴν ἀρετὴν ἢ ἀπρακτεῖν διὰ βίου, καὶ πρὸς τούτοις κακοπαθεῖν καὶ
ἀτυχεῖν τὰ μέγιστα· τὸν δ᾽ οὕτω ζῶντα οὐδεὶς ἂν εὐδαιμονίσειεν, εἰ μὴ θέσιν διαφυλάττων. [...]
Τρίτος δ᾽ ἐστὶν ὁ θεωρητικός, ὑπὲρ οὗ τὴν ἐπίσκεψιν ἐν τοῖς ἑπομένοις ποιησόμεθα. Ὁ δὲ χρηματιστὴς βίαιός τις 
ἐστίν, καὶ ὁ πλοῦτος δῆλον ὅτι οὐ τὸ ζητούμενον ἀγαθόν· χρήσιμον γὰρ καὶ ἄλλου χάριν. 

Πηγή: ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ, Γ΄ Λυκείου, Ἀθήνα, Ὀργανισμὸς Ἐκδόσεων 
Διδακτικῶν Βιβλίων.
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Ὁ πολυτονισμὸς τοῦ ἀποσπάσματος ἔγινε ἀπὸ ἐμᾶς (ΕΛΛΗΝΙΚΩΣ ΔΙΕΞΕΡΧΟΜΑΙ)

Ἀφοῦ κάθε γνώση καὶ κάθε διαδικασία ἐπιλογῆς καὶ προτίμησης ἀποβλέπει σὲ κάποιο ἀγαθό, ἄς
θέσουμε τὸ ἐρώτημα: «Ποιός εἶναι ὁ στόχος τῆς πολιτικῆς τέχνης καὶ ἐπιστήμης καὶ ποιό εἶναι τὸ
κορυφαίο  ὅλων  τῶν  ἀγαθῶν  ποὺ  μπορεῖ  κανεὶς  νὰ  πετύχει  μὲ  τὶς  πράξεις  του;».
Σὲ ἐπίπεδο λέξης οἱ πιὸ πολλοὶ συμφωνοῦν μεταξύ τους: εἶναι ἡ «εὐδαιμονία»· ἔτσι τὴ λέει ὁ πολὺς
κόσμος, ἔτσι καὶ οἱ πιὸ ραφιναρισμένοι στοχαστές, καὶ ταυτίζουν μὲ τὴν «εὐδαιμονία» τὴν «καλὴ
ζωή»  καὶ  τὴν  «καλὴ  πράξη/ἐνέργεια».  Γιὰ  τὸ  τί  εἶναι  ὅμως  ἡ  εὐδαιμονία,  ἐπικρατεῖ  μεγάλη
διχογνωμία,  καὶ  ὁ  πολὺς  κόσμος  δὲν  δίνει  στὴ λέξη τὸ  περιεχόμενο ποὺ τῆς  δίνουν οι  σοφοί.
Ὁ πολὺς κόσμος φέρνει μὲ τὴν «εὐδαιμονία» στὸ μυαλό του κάτι τὸ φανερὸ καὶ χειροπιαστό, τὴν
ἡδονή, ἄς ποῦμε, ἤ τὸν πλοῦτο ἤ τὴν τιμή: ὁ καθένας κάτι διαφορετικό· δὲν εἶναι, μάλιστα, λίγες οἱ
φορὲς ποὺ ἕνα καὶ τὸ αὐτὸ ἄτομο ἐννοεῖ τώρα αὐτὸ καὶ ὕστερα πάλι κάτι ἄλλο: τὴν ὑγεία, ὅταν
ἀρρωστήσει,  τὸν  πλοῦτο,  ἄν  εἶναι  φτωχός.  Ἔχοντας  συνείδηση τῆς  ἄγνοιάς  τους  οἱ  ἄνθρωποι
θαυμάζουν αὐτοὺς ποὺ λένε κάτι ποὺ ἀκούγεται σπουδαῖο καὶ ποὺ εἶναι πάνω ἀπὸ τὴ δική τους
ἀντιληπτικὴ ἱκανότητα. Κάποιοι ἦταν τῆς γνώμης ὅτι πέρα ἀπὸ τὰ πολλὰ αὐτὰ ἀγαθὰ ὑπάρχει καὶ
ἕνα  ἄλλο,  ἕνα  ἀγαθὸ  καθεαυτό,  ποὺ  εἶναι  ἡ  αἰτία  τοῦ  νὰ  εἶναι  ἀγαθὰ  καὶ  ὅλα  αὐτὰ  ποὺ
μνημονεύσαμε. [...]
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Μὲ κριτήριο τὶς μορφὲς μὲ τὶς ὁποῖες ζοῦν τὴ ζωή τους οἱ ἄνθρωποι, ὁ πολὺς κόσμος, οἱ πιὸ
χοντροκομμένοι δηλαδὴ ἄνθρωποι, φαίνεται ὅτι θεωροῦν ἀγαθὸ καὶ εὐδαιμονία (πράγμα, φυσικά,
ἀπολύτως, ἀναμενόμενο) τὴν ἡδονή· αὐτός εἶναι ὁ λόγος ποὺ οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ προτιμοῦν τὴ ζωὴ
τῶν ἀπολαύσεων. Τρεῖς εἶναι, πράγματι, οἱ κυριότεροι τρόποι ζωῆς: ἕνας αὐτὸς ποὺ εἴπαμε μόλις
τώρα, ἕνας ἄλλος ὅταν ἡ ζωὴ εἶναι στὴν ὑπηρεσία τῆς πόλης, καὶ ἕνας τρίτος ὅταν ἡ ζωὴ εἶναι
ἀφιερωμένη  στὴ  σπουδὴ  καὶ  στὴ  μελέτη.  Ὁ  πολὺς  λοιπὸν  κόσμος  ἔχει  ὁλωσδιόλου  τὰ
χαρακτηριστικὰ τῶν σκλάβων, καθὼς δίνει τὴν προτίμησή του σὲ ἕναν τρόπο ζωῆς ποὺ προσιδιάζει
στὰ ζῶα: ἄν μιλοῦμε γι᾽ αὐτούς, εἶναι γιατὶ πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους τῆς ἐξουσίας παρουσιάζουν
τὶς  ἴδιες  προτιμήσεις  μὲ τὸν Σαρδανάπαλλο.  Οἱ ραφιναρισμένοι διανοητὲς καὶ οἱ  ἄνθρωποι τῆς
πράξης δίνουν τὴν προτίμηση τους στὴν τιμή· αὐτὸ εἶναι, πράγματι, χοντρικὰ τὸ τέλος τῆς ζωῆς ποὺ
βρίσκεται  στὴν  ὑπηρεσία  τῆς  πόλης.  Εἶναι  ὅμως  φανερὸ  ὅτι  ἕνα  τέτοιο  τέλος εἶναι  μάλλον
ἐξωτερικὸ καὶ ἐπιφανειακό, γιὰ νὰ εἶναι αὐτὸ ποὺ ἐμεῖς διερευνοῦμε. Κατὰ τὴν κοινή, πράγματι,
ἀντίληψη ἡ τιμὴ εἶναι κάτι ποὺ ἐξαρτᾶται πιὸ πολὺ ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ τὴν προσφέρουν παρὰ ἀπὸ
αὐτοὺς ποὺ τὴ δέχονται, τὸ ἀγαθὸ ὅμως αἰσθανόμαστε ὅτι εἶναι κάτι προσωπικὰ δικό μας, κάτι ποὺ
δύσκολα μπορεῖ νὰ μᾶς ἀφαιρεθεῖ. Ἔπειτα τὴν τιμὴ φαίνεται ὅτι τὴν ἐπιδιώκουν οἱ ἄνθρωποι γιὰ νὰ
βεβαιωθοῦν οἱ ἴδιοι ὅτι εἶναι ἀγαθοί. Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ λόγος ποὺ ἐπιδιώκουν νὰ τιμῶνται ἀπὸ τοὺς
ἀνθρώπους ποὺ διαθέτουν φρόνηση, καὶ ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ τοὺς γνωρίζουν· κάτι παραπάνω: ἡ τιμὴ
ποὺ τοὺς γίνεται θέλουν νὰ ὀφείλεται στὴν ἀρετή τους, κάτι ποὺ, ἑπομένως, κάνει φανερὸ ὅτι, κατὰ
τὴ γνώμη τους τουλάχιστο, ἡ ἀρετή εἶναι κάτι ἀνώτερο — ἴσως θὰ ἔλεγε κανεὶς ὅτι αὐτὴ μάλλον
εἶναι τὸ τέλος μιᾶς ζωῆς ποὺ βρίσκεται στὴν ὑπηρεσία τῆς πόλης. Ὅμως ἀκόμη καὶ αὐτὴ δὲν εἶναι
ἕνα πλήρες τέλος, ἀφοῦ μπορεῖ νὰ σκεφτεῖ κανεὶς ὅτι ὁ κάτοχός της εἶναι δυνατὸ νὰ κοιμᾶται, ἤ μιὰ
ὁλόκληρη ζωὴ νὰ μὴν κάνει τίποτε· κάτι παραπάνω: νὰ περάσει τὴ ζωή του ὑποφέροντας καὶ μέσα
σὲ πολὺ  μεγάλες  δυστυχίες  — τὸν  ἄνθρωπο  ποὺ  ζεῖ  μιὰ  τέτοια  ζωὴ κανεὶς  δὲν  θὰ  τὸν  ἔλεγε
εὐδαίμονα, ἐκτὸς καὶ ἄν ἤθελε νὰ ὑπερασπιστεῖ μὲ κάθε τρόπο μιὰ συγκεκριμένη θέση. [...]

Ὅσο γιὰ τὴ ζωὴ ποὺ εἶναι ἀφιερωμένη στὴν ἐξασφάλιση χρημάτων, αὐτὴ ἐμπεριέχει κάτι τὸ
βίαιο, καὶ ὁ πλοῦτος —τὸ πράγμα εἶναι ὁλοφάνερο— δὲν εἶναι τὸ ἀγαθὸ ποὺ ψάχνουμε ἐμεῖς νὰ
βροῦμε· δὲν εἶναι, πράγματι, παρὰ ἕνα ἀγαθὸ ποὺ προσφέρει χρήσιμες ὑπηρεσίες· αὐτὸ θὰ πεῖ: ἕνα
ἀγαθὸ ποὺ τὸ ἐπιδιώκει κανεὶς γιὰ χάρη κάποιου ἄλλου ἀγαθοῦ. 
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