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Η έξις στην ηθική υιλοσουία τοσ Αριστοτέλη 
 

Πεπίληψη:Αθεηεξία ηεο δηεξεύλεζεο ηνπ όξνπ έξιρ ζηελ εζηθή 

θηινζνθία ηνπ Αξηζηνηέιε απνηέιεζε ε πξόζθιεζε ζεξαπόληωλ ηεο 

θηινζνθίαο από ην Αξηζηνηέιεην Κνιιέγην ηεο Θεζζαινλίθεο λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ παγθόζκην ενξηαζκό ηνπ θνξπθαίνπ θηινζόθνπ γηα 

ηε ζπκπιήξωζε 2.400 ρξόλωλ από ηε γέλλεζή ηνπ κε έλα δνθίκην 2-3 

ζειίδωλ ζην ζέκα «Η έξιρ στην ηθική υιλοσουία τος Απιστοτέλη»,κε 

ηελ πξννπηηθή ηεο έθδνζεο ελόο βηβιίνπ-αθηεξώκαηνο ζηνλ θηιόζνθν. 

 

Επεηδή έθξηλα όηη κηα ελδειερήο αλάπηπμε ηνπ όξνπ απηνύ ζα ήηαλ 

απνθαζηζηηθή γηα ηελ εθηίκεζε ηωλ πνηθίιωλ κεηαθξάζεωλ πνπ έρεη 

επηδερζεί ν όξνο από μελόγιωζζνπο εηδηθνύο θαη έρνληαο ήδε απνζηείιεη 

ηε ζπκκεηνρή κνπ,  έλνηωζα όηη ην πνιπδηάζηαην ηνπ όξνπ απηνύ 

αζθπθηηνύζε ζηηο 3 έζηω ζειίδεο ηεο δηαπξαγκάηεπζήο ηνπ ζηνλ ππό 

δεκνζίεπζε ηόκν. Καίηνη απξνεηνίκαζηε γηα πιεξέζηεξε εμέηαζε ηνπ 

ζέκαηνο, δέρηεθα πξηλ ιίγεο κέξεο, ηελ πξόζθιεζε ηεο Ε.Φ.Ε. λα κηιήζω 

ηελ 10 Ννεκβξίνπ θαη κε αλαθνύθηζε ε  απνδνρή ηνπ Σπκβνπιίνπ λα 

αλαπηύμω θάπωο επξύηεξα ην ζέκα απηό, όζν βέβαηα επηηξέπεη ην  κηθξό 

γηα ηε ζπνπδαηόηεηά ηνπ δηάζηεκα γηα κηα πιεξέζηεξε αλάιπζε.  

Ξεθηλώ ινηπόλ ηελ δηαπξαγκάηεπζή κνπ ηεο έλλνηαο έξεωρ  από ηελ 

πξώηε ίζωο εκθάληζή ηεο ζηνπο Αφορισμούς ηνπ Ιππνθξάηε καδί κε ηνπο 

όξνπο εςεξία θαη κασεξία, έρνληαο αιινύ ηνλίζεη ηνλ επξύηαην ξόιν  ηεο 

ηαηξηθήο αλαινγίαο ζηελ αξηζηνηειηθή εζηθή. Πξηλ πεξάζω ζε πιήξε θαη 

ζπλεπή ρξήζε ηνπ όξνπ έξιρ ζηελ αξηζηνηειηθή εζηθή θηινζνθία, 

ζπδεηώ ηελ πνιπζεκία ηεο ζηα έξγα Τα μεηά ηα Φςζικά 1022b θαη 

Καηηγοπίαι 8b27-9a13. Με δεδνκέλν όηη ζηα Ηθικά Νικομάσεια  ν όξνο 

έξιρ  απαληά πεξίπνπ 46 θνξέο, ζπδεηώ θπξίωο ην λόεκά ηνπ ζην γλωζηό 

νξηζκό ηεο ηθικήρ απεηήρ (1106b 35-1107a2 ) ωο έξεωρ πποαιπεηικήρ 

θαη  ηεο θπονήζεωρ (1140b 5-6) ωο έξεωρ αληθούρ. Σηα Ηθικά 

Νικομάσεια γίλεηαη επίζεο ιόγνο γηα ηελ εςεξία θαη απηό ζπλεγνξεί γηα 

ηελ πξνέιεπζε ηεο ζρεηηθήο νξνινγίαο από ηελ ηαηξηθή ηέρλε. Σηα 

Ηθικά Εςδήμεια ε αξεηή νξίδεηαη ωο «η βεληίζηη διάθεζιρ ή έξιρ ή 

δύναμιρ» (1218b39)  κε ηελ παξαηήξεζε όηη «ηηρ βεληίονορ δη έξεωρ 

έζηω βέληιον ηο έπγον» (1219a6-7). 

Σεκεηώλω όηη ηελ δηάιεμε απηή ηελ ελλνώ ωο πεδίν ζπδήηεζεο,ωο 

είδνο «ζηξνγγπινύ ηξαπεδηνύ». 


