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ζηη Γημόζια Κενηπική Βιβλιοθήκη
ΘΔΜΑ: Απιζηοηέλοςρ, Ζθικά Νικομάσεια.
Διδικόηεπα: Ζ ππαγμαηεία ηος πεπί θιλίαρ.
ΔΗΖΓΖΣΔ: Αλεξάνδπα Μπαϊπα, Φιλόλογορ
Σο μάθημα αθιεπώνεηαι ζηον Γάζκαλο Γημήηπη Λςποςπλή

Σν θαιύηεξν δώξν πνπ πξόζθεξε ε Διιάδα ζηελ αλζξωπόηεηα είλαη η
Φιλοζοθία. Απηή απνηειεί ηνλ πην πνιύηηκν ζπκπαξαζηάηε ηνπ αλζξώπνπ ζε έλα
έξγν δύζθνιν. Ο θάζε άλζξωπνο λα θέξεη ζην θωο ό,ηη κόξθωζε κέζα ηνπ κε δηθό
ηνπ κόρζν θαη κε δηθή ηνπ επζύλε.
Ίζωο ν θαιύηεξνο δάζθαινο απηνύ ηνπ καζήκαηνο λα είλαη ο Απιζηοηέληρ.
Θεωξεηηθόο θαη πξαθηηθόο θηιόζνθνο ηεο αξραηόηεηαο από ηνπο ιίγνπο. ε έλα από
ηα πην θνξπθαία έξγα ηνπ, ηα “Ζθικά Νικομάσεια”, επαλεηιεκκέλα θνπηάδεη λα καο
δείμεη όηη ν ζθνπόο ηεο εζηθήο έξεπλαο δελ είλαη επηζηεκνληθόο, είλαη πξαθηηθόο: “Η
έξεπλα καο δελ γίλεηαη γηα λα κάζνπκε ηη είλαη αξεηή, αιιά γηα λα γίλνπκε ελάξεηνη,
αιιηώο δελ ζα είρε θαλέλα λόεκα”.
Γέθα βηβιία απαξηίδνπλ ηα “Ζθικά Νικομάσεια”. Πξνθαιεί εληύπωζε ην
γεγνλόο όηη δύν νιόθιεξα βηβιία ηωλ “Ηζηθώλ Νηθνκαρείωλ”, ην όγδνν θαη ην έλαην,
είλαη αθηεξωκέλα ζηε “Φιλία”, ελώ ζηε “Γικαιοζύνη” ν Αξηζηνηέιεο αθηεξώλεη
κόλν έλα, ην πέκπην βηβιίν.
Ο Αξηζηνηέιεο αλαθέξεη δύν ιόγνπο, γηα ηνπο νπνίνπο εμεηάδεη ην πξόβιεκα
“Φιλία”:
Ππώηον, γηαηί θαη ε θηιία είλαη θαηά θάπνηνλ ηξόπν αξεηή ή πξνϋπνζέηεη ηελ
αξεηή, θαη δεύηεπον, γηαηί δελ είλαη κόλν εληειώο απαξαίηεην γηα ηε δωή ε θηιία,
αιιά είλαη θαη θάηη “θαιόλ”, ωξαίν.
Σο μάθημα αθιεπώνεηαι ζηον Γάζκαλο Γημήηπη Λςποςπλή.

Υωπίρ ηον Γημήηπη Λςποςπλή ο Απιζηοηέληρ θα αποηελούζε και ζήμεπα,
όπωρ ζηο παπελθόν, tetta incognita.
Η Μπαϊξα Αιεμάλδξα, ε Αιεμάλδξα ηωλ γξακκάηωλ καο όπωο έρεη θαζηεξωζεί
ζηε ζπλείδεζε ηωλ εξξαίωλ, κε ηελ κνλαδηθή θαη πνιύηηκε πξνζθνξά ηεο ζηε
ζπνπδάδνπζα λενιαία καο, κε ηε ζηαζεξή ζπκκεηνρή ηεο ζην Πλεπκαηηθό καο
πκπόζην είλαη βαζηθόο ζπληειεζηήο ηεο επηηπρνύο δηάξθεηαο ηνπ θαη ηεο
νπζηαζηηθήο πνιηηηζηηθήο αλαβάζκηζεο ηόζν ζηα πιαίζην ηωλ Μαζεκάηωλ
Κιαζζηθήο Παηδείαο, όζν θαη επξύηεξα κέζα ζηελ εξξαϊθή θνηλωλία.
Σα καζήκαηα γίλνληαη θάζε Σεηάξηε 7-8 ην απόγεπκα ζηελ αίζνπζα νκηιηώλ
(ωθξάηεο Μηθξνύ) ηνπ Μαμίκεηνπ Πλεπκαηηθνύ Κέληξνπ. Δηδηθά ην κάζεκα ηεο θ.
Μπαϊξα ζα γίλεη ζην Ακθηζέαηξν ηεο Γεκόζηαο Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο, 20
Ννεκβξίνπ 2019 , ώξα 7:00 κ.κ.
πληνληζηέο νη εθπαηδεπηηθνί: Θενιόγεο Αλδξνλίδεο, Νόηαο Θωκάο θαη
Υαζηωηάθε Δηξήλε.
Η είζνδνο γηα ην θνηλό είλαη ειεύζεξε.
Υνξεγνί: Η Α.Δ Θέξκε εξξώλ (Σειεζέξκαλζε)
ε TOYOTA ΟΤΣΡΙΑ Α.Δ. ΔΡΡΔ-ΚΑΒΑΛΑ-ΓΡΑΜΑ.
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