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Εισαγωγή 
 

Σε αυτή την κριτική βιβλίου 

παρουσιάζεται  η σπουδαία συλλογή βιβλίων 

του Αριστοτέλη, Ηθικά Νικομάχεια Βιβλίο 

Α, Περί Αρετών και Κακιών, Περί Κόσμου, 

μεταφρασμένα στην αγγλική γλώσσα 

συμπεριλαμβανομένου του κειμένου 

επιστημονικού συγγράμματος επίσης στην 

αγγλική γλώσσα της Επιχειρηματικής 

Ηθικής από την Ευαγγελία Δαμάσκου και 

τον Παναγιώτη Πετράτο, εκδότης Lulu.com, 

ημερομηνία έκδοσης 1 Ιανουαρίου 2022, 

ISBN 9781716047206, κατηγορία 

επιχειρήσεις και οικονομικά 

(https://u.nu/zZZzj). Αυτό το εξαίρετο 

επιστημονικό εγχειρίδιο προσδιορίζει και 

συγκρίνει τον αντίκτυπο που έχει η 

επιχειρηματική ηθική στις παραδοσιακές 

πρακτικές διαχείρισης, στους οργανισμούς, 

στις επιχειρηματικές οργανώσεις, στο άτομο 

και στην ευρύτερη κοινωνία (Arrow, 1974, 

Barber, 1974, Bok, 1978). Η εστίαση είναι 

στους όρους και τις προϋποθέσεις των 

ανθρώπινων πράξεων, στην εννοιολογική 

οριοθέτηση της ευδαιμονίας, στις ηθικές και πνευματικές αρετές του ανθρώπου, 

καθώς και στους ορθούς ηθικούς τρόπους συμπεριφοράς και δράσης ως ατόμου και 
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ως μέλους ενός οργανισμού, μιας επιχειρηματικής οργάνωσης και της ευρύτερης 

κοινωνίας (Carr, 1968, Darwall, 1995, Freeman, 2001). Πέρα από το θεωρητικό 

πλαίσιο, που είναι φιλοσοφικά ελκυστικό, το ερώτημα που τίθεται είναι: γιατί να 

μελετήσει ο σύγχρονος αναγνώστης αυτό το έργο;  

 

 

Ανάλυση 

 

Ο Αριστοτέλης είναι εκπληκτικά σχετικός με τη σύγχρονη κοινωνία και με τα 

σύγχρονα διλήμματα επιχειρηματικής ηθικής που αφορούν όλους τους μοντέρνους 

οργανισμούς και τις σύγχρονες επιχειρηματικές οργανώσεις (Freeman & Gilbert, 

1988, Fukuyama, 1996, Hobbes, 1994). Τι πραγματικά έχει να προσφέρει ο 

Αριστοτέλης στον σύγχρονο αναγνώστη;  

Η αληθινή αξία της φιλοσοφίας του Αριστοτέλη σχετικά με την ηθική είναι η 

καθοδήγηση του διερευνητικού νου σε μια αναζήτηση της αρετής και της υπέρτατης 

πνευματικής ευδαιμονίας. Σε ποιες ερωτήσεις θα βρει απαντήσεις ο σύγχρονος 

αναγνώστης; Οι πιο σημαντικές απαντήσεις της ζωής σε ερωτήματα που έχουν το πιο 

σημαντικό ενδιαφέρον για την ανθρωπότητα.  

Αυτό το θαυμάσιο βιβλίο συμπεριλαμβάνει επίσης τα Ηθικά Νικομάχεια Βιβλίο 

Α, Περί Αρετών και Κακιών και Περί Κόσμου του Αριστοτέλη. Οι συγγραφείς 

επικεντρώνονται με εξαιρετικό τρόπο στα σύγχρονα ζητήματα σχετικά με την 

επιχειρηματική ηθική και τον τρόπο με τον οποίο τα έργα του Αριστοτέλη 

επηρεάζουν και εξακολουθούν να είναι πολύ σχετικά στις μέρες μας για την ηθική 

των ατόμων και των επιχειρηματικών οργανώσεων (Jones et al., 1996, Koehn, 1997, 

Kurland, 1996, Luhmann 1979, MacIntyre, 1988, Macleod, 1993). Τα βιβλία του 

Αριστοτέλη που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή τη συλλογή βιβλίων είναι, το βιβλίο 

Ηθικά Νικομάχεια τόμος α, το βιβλίο Περί Αρετών και Κακιών, και το βιβλίο Περί 

Κόσμου, του Αριστοτέλη. 

Ο γιος του Αριστοτέλη Νικόμαχος δυστυχώς πέθανε πολύ νέος και το έργο 

Ηθικά Νικομάχεια αφιερώθηκε στη μνήμη του. Το όνομα του γιου του Αριστοτέλη 

σημαίνει Νικόμαχος = Νίκη + Μάχη, ο άνθρωπος που είναι νικητής στις μάχες. 

Δυστυχώς ο Νικόμαχος έχασε τη μάχη για τη ζωή σε μικρή ηλικία. 

Τα «Ηθικά Νικομάχεια» είναι ένα έργο μεταγενέστερης δημιουργίας που έγραψε 

ο Αριστοτέλης στην προηγμένη ωριμότητά του και ανήκει σε εκείνες τις πραγματείες 

που περιστρέφονται γύρω από ηθικά ζητήματα. 

Μαζί με δύο άλλα έργα που έχουν διασωθεί, τα «Ηθικά Ευδήμεια» και τα 

«Ηθικά Μεγάλα», τα οποία συμπεριλαμβάνουν και εμπεριέχουν την έννοια του 

ηθικού μεγαλείου, ο Αριστοτέλης επιχειρεί να ορίσει και να επαληθεύσει την έννοια 

της αρετής που ταυτίζεται με την έννοια του αγαθού και του καλού που οδηγεί τον 

ενάρετο άνθρωπο στην κατάκτηση της υπέρτατης πνευματικής ευφορίας και στο 

ύψιστο μεγαλείο της ψυχής (Pastin, 1986, Sejersted, 1996, Solomon, 1992, Solomon 

& Flores, 2003, Toulmin & Toulmin, 1992). Ο τίτλος του έργου προσεγγίζεται από τη 

λογοτεχνική έρευνα με μεγάλη προσοχή. Ωστόσο, είναι βέβαιο ότι η αφιέρωση 
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ανήκει στον γιο του Αριστοτέλη, Νικόμαχο, ο οποίος δυστυχώς έφυγε από τη ζωή 

πολύ νέος. 

Τα «Ηθικά Νικομάχεια» αποτελούνται από δέκα βιβλία και γενικά η 

θεματολογία τους επικεντρώνεται στους όρους και τις προϋποθέσεις των ανθρώπινων 

πράξεων, στην εννοιολογική οριοθέτηση της ευδαιμονίας, στις ηθικές και 

πνευματικές αρετές του ανθρώπου, καθώς και στους ορθούς τρόπους συμπεριφοράς 

και δράσης ως άτομο και ως μέλος οργανισμών, επιχειρηματικών οργανώσεων και 

της ευρύτερης κοινωνίας (Turnbull, 1972, Whitney, 1996). 

 
 

Συμπεράσματα 
 

Το άρθρο παρουσιάζει μια επιστημονικά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συλλογή των 

βιβλίων του Αριστοτέλη, Ηθικά Νικομάχεια Τόμος Α, Περί Αρετών και Κακιών, 

Περί Κόσμου συμπεριλαμβανομένου του επιστημονικού συγγράμματος 

Επιχειρηματική Ηθική. Αυτό το επιστημονικό εγχειρίδιο προσδιορίζει και συγκρίνει 

τον αντίκτυπο που έχει η επιχειρηματική ηθική στις παραδοσιακές πρακτικές 

διαχείρισης, στο άτομο ως μέλος ενός οργανισμού, μιας επιχειρηματικής οργάνωσης 

και στην ευρύτερη κοινωνία. Η εστίαση είναι στους όρους και τις προϋποθέσεις των 

ανθρώπινων πράξεων, στην εννοιολογική οριοθέτηση της ευδαιμονίας, στις ηθικές 

και πνευματικές αρετές του ανθρώπου, καθώς και στους ορθούς τρόπους 

συμπεριφοράς και δράσης ως ατόμου και ως μέλους ενός οργανισμού, μιας 

επιχειρηματικής οργάνωσης και της ευρύτερης κοινωνίας. Ο Αριστοτέλης είναι 

εκπληκτικά σχετικός με τη σύγχρονη κοινωνία και με τα σύγχρονα διλήμματα 

επιχειρηματικής ηθικής. Η αληθινή αξία της φιλοσοφίας του Αριστοτέλη σχετικά με 

την ηθική είναι η καθοδήγηση του διερευνητικού νου σε μια αναζήτηση της αρετής 

και της ύψιστης πνευματικής ευδαιμονίας. Ο Αριστοτέλης επιχειρεί να ορίσει και να 

επαληθεύσει την έννοια της αρετής που ταυτίζεται με την έννοια του αγαθού και του 

καλού που οδηγεί τον ενάρετο άνθρωπο στην κατάκτηση της υπέρτατης πνευματικής 

ευφορίας και στο ύψιστο μεγαλείο της ψυχής. Σε ποιες ερωτήσεις θα βρει απαντήσεις 

Ο σύγχρονος αναγνώστης θα βρει απαντήσεις σε θέματα ζωής και σε ερωτήματα που 

έχουν βαθύ ενδιαφέρον για την ανθρωπότητα. 
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