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Όπως είναι γνωστό, ο Αριστοτέλης στο Α΄ βιβλίο του υποστηρί-

ζει ότι όλα τείνουν σε ένα αγαθό. Το ύψιστο αγαθό που µπορούµε 

να αποκτήσουµε µέσω της πράξης είναι η ευδαιµονία, η «ψυχής 

ενέργεια κατ’ αρετήν τελείαν». Αφού διερεύνησε τα µέρη της ψυ-

χής, έρχεται εδώ να εξετάσει τι είναι αρετή και µάλιστα ανθρώπινη 

αρετή, µια και η ανθρώπινη αρετή είναι αρετή της ψυχής, και όχι 

του σώµατος. 

 

Έτσι  τίθεται  το  βασικό  πρόβληµα 

Των  Ηθικών  Νικοµαχείων 

Το  πρόβληµα  της  αρετής. 
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1.   Αρετή  -  Ήθος  -  έθος 

Η ανθρώπινη αρετή διακρίνεται σε δύο κατηγορίες: 

i. στις διανοητικές αρετές (σοφία, σύνεση κλπ.) που έχουν σχέση µε το «κυρίως 

λόγον έχον» µέρος της ψυχής και  

ii. στις ηθικές αρετές ( γενναιοδωρία, σωφροσύνη κλπ.» που έχουν σχέση µε το 

δεύτερο µέρος του λογικού µέρους της ψυχής, το οποίο µετέχει και στο 

επιθυµητικό – ορεκτικό µέρος της ψυχής (σχήµα 01). 

Σχήµα 01 

Οι διανοητικές οφείλουν τη γένεση και επαύξησή τους στη διδασκαλία, γι’ 

αυτό κι έχουν ανάγκη την εµπειρία και το χρόνο, ενώ οι ηθικές προέρχονται από 

τον εθισµό, γι’ αυτό και πήραν το όνοµά τους από το «έθος» (συνήθεια). Οι ηθικές 

αρετές δεν γεννιούνται µέσα µας ούτε σύµφωνα µε τη φύση ούτε αντίθετα σ’ 

αυτή, αλλά εµείς έχουµε γεννηθεί µε την ικανότητα να δεχόµαστε αυτές τις 

αρετές (δυνάµει) και να τελειοποιούµαστε ως προς αυτές µε τον εθισµό 

(ενεργεία). Έτσι τις αρετές τις αποκτούµε, αφού πρώτα τις ασκήσουµε, όπως 

συµβαίνει και στις άλλες τέχνες. Αυτό συµβαίνει και µε τους νοµοθέτες. Η 

επιθυµία τους είναι να κάνουν καλούς τους πολίτες µε τον εθισµό, κι όσοι δεν το 

καταφέρνουν, αποτυγχάνουν, και ως προς αυτό διαφέρει το καλό πολίτευµα από 

το κακό. 

Το ίδιο συµβαίνει µε τις επιθυµίες µας και τις οργές µας, δηλαδή ανάλογα 

µε τις ενέργειές µας προέρχονται και οι συνήθειες. Το να αποκτούµε από τη 

νεανική ηλικία αυτές ή εκείνες τις συνήθειες δεν έχει µικρή σηµασία, αλλά 
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τεράστια. Εκείνο που έχει κυρίως σηµασία είναι η άσκηση και ο εθισµός, η 

ποιότητα των ενεργειών του ανθρώπου, οι καλοί ή κακοί τρόποι δράσης και 

συµπεριφοράς. Ανάλογα µε αυτούς δηµιουργούνται οι καλές ή κακές συνήθειες, 

που διαµορφώνουν και τις ηθικές αρετές. Γι’ αυτό ακριβώς και έχει µεγάλη 

σηµασία ο τρόπος µε τον οποίο θα συνηθίσουµε να ενεργούµε από τη νεανική 

ηλικία. Εδώ ακριβώς έγκειται και ο ρόλος του δασκάλου (ή του νοµοθέτου), να 

οδηγήσει δηλαδή τους νέους, ιδιαίτερα, στην ηθική αρετή µέσω της σωστής 

άσκησης και του εθισµού. Αυτό βέβαια συνδυάζεται και µε την άποψή του ότι 

καµιά αρετή δεν υπάρχει µέσα µας εκ φύσεως, γιατί, αν ήταν έτσι, τότε δε θα 

είχε ανάγκη το δάσκαλο. 
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2.   Φύση  των  πράξεων  –  ενεργειών 

Η πραγµατεία αυτή αποσκοπεί στη φύση των πράξεων, αφού αυτές καθορί-

ζουν τις συνήθειες. Πρώτα από όλα να λάβουµε υπόψη µας ότι τα πράγµατα από 

τη φύση τους καταστρέφονται από την έλλειψη και την υπερβολή, όπως συµβαί-

νει µε το σώµα και την υγεία. Το ίδιο συµβαίνει µε τη σωφροσύνη και την αν-

δρεία και µε τις άλλες αρετές (π.χ. δειλός-ανδρείος-θρασύς), η µεσότητα τις δια-

σφαλίζει. 

Οι ηθικές αρετές, κατά τον Αριστοτέλη, στηρίζονται στη σχέση του επιθυµη-

τικού και ορεκτικού µε το λογικό µέρος της ψυχής και εξετάζουν την ενέργεια 

της ψυχής από ηθική άποψη, αναφέρονται στην ηθική πράξη, είναι αρετές 

ήθους, χαρακτήρα. Αντίθετα, οι διανοητικές είναι αρετές διάνοιας, αναφέρονται 

στη διανοητική ενέργεια του νου (τέχνη, επιστήµη φρόνηση, σοφία). ∆εν είναι 

µεσότητες, γιατί είναι ασυµβίβαστες µε τις έννοιες «υπερβολή» και «έλλειψη»  

όπως η σοφία. 
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3.   Κριτήριο  των  πράξεων 

Κριτήριο των ηθικών µας έξεων ορίζεται η ηδονή ή η λύπη, που συνεπάγον-

ται. ∆ιότι εξαιτίας της ηδονής κάνουµε ανάρµοστες πράξεις και εξαιτίας της 

λύπης απέχουµε από τις καλές. Γι’ αυτό πρέπει ο άνθρωπος να διαπαιδαγωγείται 

από τη νεανική του ηλικία, όπως λέει ο Πλάτων, έτσι ώστε να αισθάνεται χαρά ή 

λύπη για τα πράγµατα που πρέπει. Αυτό γίνεται φανερό κι από το ότι οι λύπες 

χρησιµοποιούνται και ως τιµωρίες. 

Τρία πράγµατα προτιµούµε και τρία αποφεύγουµε, συγκεκριµένα από τη µια 

το καλό, το συµφέρον και το ευχάριστο, κι από την άλλη τα αντίθετα, το άσχηµο, 

το επιβλαβές και το λυπηρό. Ιδιαίτερα η ευχαρίστηση αναπτύσσεται σε όλους µας 

από νήπια ώστε να ρυθµίζουµε τις πράξεις µας σύµφωνα µε την ηδονή και τη λύ-

πη. Το να χαιρόµαστε, λοιπόν, ή να λυπούµαστε µε το σωστό ή εσφαλµένο τρόπο 

επηρεάζει τις πράξεις µας. Γι’ αυτό η σπουδή για την αρετή και την πολιτική 

συνδέεται µε τις ηδονές και τις λύπες. Όποιος τις χρησιµοποιεί σωστά γίνεται 

αγαθός, όποιος κακά, κακός. 
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4.   Ιδιαίτερη  η  ποιότητα  των  έργων  της  αρετής 

Τα έργα της αρετής δεν είναι προϊόντα δικαιοσύνης ή σωφροσύνης, αν περι-

κλείουν µια ποιότητα του είδους, αλλά αν κι εκείνος που τα πραγµατοποιεί  

i. τα πραγµατοποιεί εν γνώσει του 

ii. τα πραγµατοποιεί από δική του προαίρεση  και 

iii. διακατέχεται από µια σταθερή και αµετακίνητη διάθεση 

Για τις άλλες τέχνες απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πρώτη, η γνώση, ενώ 

για τα έργα της αρετής οι δύο άλλες προϋποθέσεις (ii-iii) είναι το παν. Άρα ο 

άνθρωπος γίνεται δίκαιος πράττοντας δίκαιες πράξεις και σώφρονας πράττοντας 

σώφρονες. 
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5.   Η  φύση  της  αρετής 

Όσα συµβαίνουν στην ψυχή ανήκουν σε τρεις κατηγορίες: 

1. Συναισθήµατα – πάθη 

(επιθυµία, οργή, χαρά και γενικά όσα ακολουθούνται από χαρά ή λύπη) 

2. Ικανότητες 

(δυνάµεις, µ’ αυτές µπορούµε να αισθανόµαστε τα συναισθήµατα) και 

3. Συνήθειες 

(έξεις, ο τρόπος µε τον οποίο ενεργοποιούµε τα συναισθήµατά µας). 

Συναισθήµατα δεν είναι ούτε οι αρετές ούτε οι κακίες, διότι δεν θεωρούµα-

στε καλοί ή κακοί ανάλογα µε τα συναισθήµατά µας αλλά ανάλογα µε τις αρετές 

µας. Εξάλλου ο τρόπος που οργιζόµαστε δεν είναι δική µας επιλογή, οι αρετές ό-

µως έχουν προαιρετικό χαρακτήρα. Από την άλλη µεριά ας λάβουµε υπόψη µας 

ότι από τη φύση µας έχουµε τις ικανότητες, αλλά καλοί ή κακοί δεν γινόµαστε 

από τη φύση µας. Εποµένως, αφού δεν είναι ούτε συναίσθηµα ούτε ικανότητα η 

αρετή, είναι συνήθεια, έξη. Αυτή, λοιπόν, είναι η αρετή σε σχέση µε το γένος. 
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6.   Η  ιδιοσυστασία  της  αρετής 

Η  αρετή  ως  µεσότητα 

Η αρετή σε οποιοδήποτε πράγµα κι αν ανήκει, και αυτό το ίδιο το τελειο-

ποιεί («εύ έχον αποτελεί») και κάνει το έργο του να το εκτελεί αποδοτικά («τό 

έργον αυτού εύ αποδίδωσιν»). Εξάλλου αρετή σηµαίνει υπεροχή, τελειότης, 

ικανότης παντός είδους, από το ρήµα άρω, ( ριζικός τύπος αραρίσκω ~ συνάπτω, 

συναρµόζω, αρέσκω), αρ-ετή. Γι’ αυτό λέµε η αρετή του οφθαλµού ή του αλόγου, 

όταν αυτά εκτελούν σωστά το έργο τους. Εποµένως, αρετή του ανθρώπου θα πρέ-

πει να είναι η συνήθεια µε βάση την οποία ο άνθρωπος γίνεται καλός κι αποκτά 

τη δυνατότητα να εκτελέσει αποδοτικά το έργο του.  

Ερευνώντας την ιδιοσυστασία της βλέπουµε πως σε κάθε πράγµα συνεχές 

και διαιρούµενο, µπορούµε να πάρουµε το µεγαλύτερο µέρος, το µικρότερο ή το 

ίσο, και µάλιστα είτε σε σχέση µε αυτό το ίδιο είτε σε σχέση προς εµάς. Το ίσο 

είναι το µέσον µεταξύ της υπερβολής και της έλλειψης, και είναι µόνο ένα 

(σχήµα 02). 

Σχήµα 02 

Το µέσο όµως σε σχέση προς εµάς δεν είναι µόνο ένα, ούτε είναι κοινό σε 

όλους τους ανθρώπους. Γι’ αυτό και κάθε επιστήµονας αποφεύγει την υπερβολή 

και την έλλειψη και επιλέγει το µέσον, όχι το µέσον του πράγµατος καθεαυτού, 

αλλά το µέσον σε σχέση µε εµάς τους ίδιους. Αυτή είναι η ηθική αρετή, διότι 

σχετίζεται µε τα συναισθήµατα και τις πράξεις στις οποίες η υπερβολή και η 

έλλειψη αποτυγχάνουν στο σκοπό τους, ενώ το µέσον οδηγεί στην επιτυχία, 

εφόσον επιδιώκεται «ότε δεί καί εφ΄οίς  καί πρός ούς καί ού ένεκα καί ώς δεί, 

µέσον τε και άριστον, όπερ εστί τής αρετής».  

Άλλωστε το σφάλµα έχει πολλές µορφές, διότι το κακό, σύµφωνα µε τους 

Πυθαγόρειους, ανήκει στο άπειρον, ενώ το αγαθό ανήκει στο περατό. Οι Πυθα-

γόρειοι δίδασκαν ότι «αυτό που γεννάει και συντηρεί την υγεία στον άνθρωπο 

είναι η τήρηση του µέτρου και της αρµονίας, η ισορροπία των αντιθέτων δυνά-

µεων, των αντιθέσεων δηλαδή που βρίσκονται στη βάση του κόσµου, οι οποίες ό-

µως δένονται τελικά σε µία τάξη και αρµονία». Φαίνεται ότι ο Αριστοτέλης «µετέ-
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φερε τους όρους και τις προϋποθέσεις της σωµατικής υγείας στην ηθική υγεία 

του ατόµου µε την αναγωγή της έννοιας της µεσότητας σε γενική ηθική αρχή»  

Οι δέκα αρχές των Πυθαγορείων για τις αντίθετες δυνάµεις που κυβερνούν 

τον κόσµο είναι  οι εξής): 

Οι έννοιες αριστερά συστοιχούν µε το «αγαθόν» και οι έννοιες δεξιά µε το 

«κακόν». 

Καταλήγουµε, λοιπόν, ότι η αρετή είναι συνήθεια επιλεκτική που κατέχει 

θέση µεσότητας νοούµενη σε σχέση µε εµάς, και ορίζεται από την λογική, όπως 

θα την όριζε ο φρόνιµος άνθρωπος. Η αρετή σε σχέση µε την ουσία της αποτελεί 

µεσότητα, σε σχέση όµως µε το άριστο και το καλό αποτελεί ακρότητα (σχήµα 

03). 

Σχήµα 03 

∆εν επιδέχεται όµως κάθε πράξη και κάθε αίσθηµα τη µεσότητα όπως π.χ. η 

αδικία, η δειλία, η ακολασία. Όπως δεν υπάρχει υπερβολή και έλλειψη της σω-

φροσύνης, έτσι δεν υπάρχει µεσότητα ούτε υπερβολή και έλλειψη στις κακίες, 

αλλά όπως κι αν διαπράττονται αποτελούν σφάλµα. Γιατί η αρετή είναι µεσότητα, 
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όταν εξετάζεται ως προς την ουσία  και τον ορισµό της, όταν όµως την κρίνουµε 

από την άποψη του σωστού, του πιο καλού, του τέλειου, τότε είναι ακρότητα (ό-

πως είδαµε στο σχήµα 03), το έσχατο σηµείο, η αντίθεση προς το κακό και συνε-

χής νίκη εναντίον του. Εποµένως, η αρετή είναι µεσότητα µόνο από οντολογική 

άποψη, ενώ από αξιολογική άποψη είναι µια «ακρότητα», όχι µεσότητα. 
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7.   Εφαρµογή  του  ορισµού  της  αρετής 

στις  επί  µέρους  αρετές 

Στους ορισµούς για τις πράξεις, ενώ οι γενικοί τυγχάνουν ευρύτερης εφαρ-

µογής, οι ειδικοί είναι αληθέστεροι, επειδή αφορούν συγκεκριµένα γεγονότα. Θα 

πάρουµε, λοιπόν τις επιµέρους αρετές από τον σχετικό πίνακα. 

 

Μερικές καταστάσεις όµως δεν έχουν όνοµα, όπως: 

φιλόδοξος ……………. αφιλόδοξος 

Έτσι οι ακραίοι διεκδικούν τη µέση θέση. 

 

Ακολούθως αναφέρεται και σε άλλες µεσότητες λόγων και πράξεων, όπως 

αλαζόνας φιλαλήθης είρωνας 

βωµολόχος αστείος αγροίκος 

Παντού, βέβαια, η µεσότητα είναι αξιέπαινη και τα άκρα αξιοκατάκριτα. 

 

Υπάρχουν µεσότητες και στα συναισθήµατα π.χ. 

αδιάντροπος ντροπαλός σεµνότυφος 

φθόνος νέµεση χαιρεκάκια 
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Πληρέστερο πίνακα, µε παραδείγµατα σωστής και λανθασµένης συµπεριφο- 

ράς του ανθρώπου, δίνει ο Αριστοτέλης στα Ηθικά Ευδήµεια και είναι ο εξής: 
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8.   Οι  τρεις  ψυχικές  διαθέσεις 

Τρεις, λοιπόν, είναι οι ψυχικές διαθέσεις, δύο κακίες – η µία από υπερβολή 

και η άλλη από έλλειψη – και µία αρετή, κι αυτή είναι η µεσότητα, και όλες βρί-

σκονται µε κάποιο τρόπο σε αντίθεση µεταξύ τους. Ο κάθε ακραίος απωθεί τον 

µεσαίο προς την αντίθετη άκρη κι έτσι ο δειλός αποκαλεί τον ανδρείο θρασύ, κι 

ο θρασύς δειλό. Κι ενώ τα τρία αυτά αντιτίθενται µεταξύ τους, µεγαλύτερη 

αντίθεση υπάρχει ανάµεσα στα άκρα παρά ανάµεσα σε αυτά και στο µέσον. Όσα 

απέχουν πάρα πολύ µεταξύ τους αυτά ορίζονται ως αντίθετα. Σε άλλες 

περιπτώσεις η έλλειψη βρίσκεται σε µεγαλύτερη αντίθεση µε το µέσον και σε 

άλλες η υπερβολή π.χ. το θράσος (υπερβολή) δεν βρίσκεται σε αντίθεση µε την 

ανδρεία, όσο η δειλία (έλλειψη). Έτσι αντιπαραθέτουµε περισσότερο την ανδρεία 

µε τη δειλία, παρά µε το θράσος. Επίσης, εκείνα για τα οποία είµαστε 

περισσότερο επιρρεπείς από τη φύση µας (ακολασία) αντιτίθενται περισσότερο 

προς το µέσον (σωφροσύνη). 

Η σωφροσύνη ορίζεται στο Συµπόσιο του Πλάτωνα ως «τό κρατείν ηδονών 

και επιθυµιών), εις δε τον Χαρµίδη «σωφροσύνη αν είη το τά εαυτού πράττειν» 

δηλαδή η έννοια της οικειοπραγίας. Η τελευταία σηµαίνει µέριµνα για τις 

προσωπικές υποθέσεις (αντίθετο της πολυπραγµοσύνης), χωρίς να αµβλύνει το 

ενδιαφέρον για τα κοινά και η αξία της ήταν πολύ διαδεδοµένη στους αρχαίους.  

Ο καθορισµός του µέσου δεν είναι εύκολος και ιδιαίτερα σε σχέση µε τον 

κατάλληλο άνθρωπο, στο κατάλληλο µέτρο, στον κατάλληλο χρόνο, για τον 

κατάλληλο σκοπό και τρόπο. Έτσι όποιος στοχεύει στο µέσον χρειάζεται να 

αποµακρυνθεί πολύ από τα σφάλµατά του και προπάντων να φυλάγεται από την 

τέρψη και την ηδονή, διότι δεν τις κρίνουµε αµερόληπτα. Κι αυτό γιατί δεν είναι 

εύκολο να προσδιορίσουµε λογικά µέχρι ποιο βαθµό και για πόσο χρονικό 

διάστηµα πρέπει να σφάλλει κάποιος για να θεωρηθεί αξιοκατάκριτος, εφόσον 

αυτά τα ζητήµατα εξαρτώνται από τις συγκεκριµένες περιστάσεις (π.χ. πολλές 

φορές τους οργίλους τους αποκαλούµε ανδρείους).  

Μέχρις εδώ, λοιπόν, συµπεραίνουµε ότι η µέση ψυχική διάθεση είναι 

αξιέπαινη σε όλες τις περιπτώσεις, πλην όµως ότι πρέπει να αποκλίνουµε άλλοτε 

προς την υπερβολή κι άλλοτε προς την έλλειψη, διότι ενεργώντας µε αυτό τον 

τρόπο θα µπορέσουµε πιο εύκολα να πετύχουµε το µέσον και το σωστό, σχετικά 

όµως µε εµάς. Αυτό δεν απέχει από τη σχετικοκρατική σοφιστική στάση, που 

εκφράζεται µε την περίφηµη φράση του Πρωταγόρα, «πάντων χρηµάτων µέτρον 

εστίν  άνθρωπος, τών µέν όντων ώς έστιν, τών δέ ούκ όντων ώς ούκ έστιν» (δηλ. 

µέτρο όλων των πραγµάτων είναι ο άνθρωπος, αυτών που υπάρχουν πως 

υπάρχουν, και αυτών που δεν υπάρχουν πως δεν υπάρχουν). Αυτή όµως η 

υποκειµενικότητα είναι φαινοµενική, γιατί ο Αριστοτέλης προσθέτει στο καθ’ 

ηµάς ένα νέο στοιχείο, τον ορθό λόγο (έξις προαιρετική εν µεσότητι ούσα τή 

πρός ηµάς, ωρισµένη λόγω και ώ αν ο φρόνιµος ορίσειεν), ο οποίος διασφαλίζει 

την αντικειµενικότητα για τον προσδιορισµό του µέσου.  



Αριστοτέλης Βιβλίο  δεύτερο 

Ηθικά Νικοµάχεια 02.14 
 

Εν κατακλείδι, σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη, κάθε φυσικό ον από τη στιγµή 

που γεννιέται, ανεξάρτητα από τη θέλησή του, αυξάνεται, «κινείται», γιατί έχει να 

επιτελέσει ένα ορισµένο έργο από τη φύση και οδηγείται στο «τέλος», στον 

τελικό στόχο του, στην τελειότερη µορφή του. Έτσι και η ψυχή του ανθρώπου 

έχει το «τέλος» της και αυτό είναι το αγαθόν, η αρετή. Η κατάσταση της 

τελειότητας, γράφει ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, όπου το ον θα είχε ολοκληρωτικά 

πραγµατώσει τη µορφή του, ονοµάζεται εντελέχεια, γιατί τότε το ον πια έχει το 

ίδιο το τέλος εντός του. Στην έννοια της εντελέχειας ολοκληρώνεται η έννοια της 

γένεσης που εκεί σταµατά. «Το εν δυνάµει εις εντελέχειαν βαδίζει» (Φυσικά 

257b7) και το ον εκεί σταµατά την κίνησή του. 

Η αρετή, λοιπόν, ως ηθική µεσότητα αναφέρεται στις πράξεις µας και στα 

πάθη µας. Η ηθική αρετή, όπως τονίζει η κ. Παπακωστούλα-Γιανναρά, δεν 

µπορεί να πραγµατοποιηθεί ανεξάρτητα από τις εξωτερικές συνθήκες, το 

χαρακτήρα του ανθρώπου και τις διαθέσεις του, στοιχεία τα οποία δεν 

ενεργοποιούνται παρά από τις ανθρώπινες πράξεις. Ο Αριστοτέλης επισηµαίνει 

ότι η καλή πράξη, η τέλεια πράξη δεν πραγµατοποιείται παρά µόνο από τη 

σύζευξη των εξής παραγόντων: µεσότητα στα πάθη, µεσότητα στην επιλογή-

απόφαση των συνθηκών και µεσότητα των µέσων. Εξάλλου η ορθή απόφαση όταν 

πρέπει, όπως, όπου, προς ποιο, γιατί και ό,τι πρέπει, συνεπάγεται το µέσον που 

είναι και το άριστον, ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της αρετής. 

 

 

Παρασκευή Αραβοσιτά Πιστοφίδου 

Φιλόλογος Καθηγήτρια 

 


