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Η αρχή της Μεσότητας κατά τον Αριστοτέλη 

 

 

«Κάθε τέχνη και κάθε 

επιστημονική έρευνα 

όπως και κάθε πράξη 

και κάθε κατόπιν σκέψεως 

λαμβανόμενη απόφαση 

φαίνεται ότι αποβλέπει σε 

κάποιο αγαθό»,  

 

Αριστοτέλης,  

Ηθικά Νικομάχεια. 

 

 

sfr.ee.teiath.gr/.../graphics/site2/akademie.htm 

 

Μετά τον Πλάτωνα, o Αριστοτέλης δίνει μια νέα ώθηση στην 

επιστημονική μεθοδολογία1. Δίχως να παραγνωρίζει τη μεταφυσική όψη 

                                                 
1
 Από τα συγγράμματά του κανένα δε δημοσίευσε ο Αριστοτέλης. Η επιστημονική έρευνα κατατάσσει 

τα έργα του στις ακόλουθες κατηγορίες: α) Λογικά ή Όργανον, δηλαδή πραγματείες χρήσιμες για τη 

γνώση. Είναι οι εξής έξι: "Περί ερμηνείας", "Κατηγορίαι", "Αναλυτικά πρότερα", "Αναλυτικά 

ύστερα", "Τοπικοί και Σοφιστικοί έλεγχοι". β) Φυσικά. Περιλαμβάνουν τις εξής πραγματείες: 

"Φυσική ακρόαση" (βιβλία 8), "Περί ουρανού" (βιβλία 4), "Περί γενέσεως και φθοράς" (βιβλία 3), 

"Μετεωρολογικά" (βιβλία 4), "Περί κόσμου" (ψευδεπίγραφο).γ) Βιολογικά. "Περί ζώων ιστορίας" 

(βιβλία 10), "Περί ζώων μορίων" (βιβλία 4), "Περί ζώων πορείας" (1 βιβλίο), "Περί ζώων κινήσεως", 

"Περί ζώων γενέσεως" (βιβλία 5), "Περί φυτών" (ψευδεπίγραφο). δ) Ψυχολογικά: "Περί ψυχής" 

(βιβλία 3), "Περί αισθήσεως και αισθητών", "Περί μνήμης και αναμνήσεως", "Περί ύπνου και 

εγρηγορήσεως", "Περί ενυπνίων", "Περί μαντικής της εν τοις ύπνοις", "Περί μακροβιότητος και 

βραχυβιότητος", "Περί ζωής και θανάτου", "Περί αναπνοής", "Περί πνεύματος" (ψευδεπίγραφο). 

Εκτός από το πρώτο, τα υπόλοιπα της ομάδας αυτής είναι γνωστά με το κοινό όνομα "Μικρά φυσικά". 

ε) Μεταφυσικά ή πρώτη φιλοσοφία, όπως τα αποκαλούσε ο Αριστοτέλης. Απ' αυτά προήλθε ο όρος 

"μεταφυσική" των νεότερων χρόνων. Στα 12 βιβλία των Μεταφυσικών προσθέτουν συνήθως και τη 

διατριβή "Περί Μελίσσου, Ξενοφάνους και Γοργίου" (πιθανώς ψευδεπίγραφο). στ) Ηθικά: "Ηθικά 

Ευδήμεια" (βιβλία 7), "Ηθικά μεγάλα" (βιβλία 2), "Ηθικά Νικομάχεια" (βιβλία 10). Αυτά 

ιδιαίτερα τα τίμησαν οι θεολόγοι. ζ) Πολιτικά: "Πολιτικά" (βιβλία 8), "Αθηναίων Πολιτεία", 

"Οικονομικά" (βιβλία 2). Αποτελούν, και σήμερα ακόμα, τη βάση των ερευνών για όσους ασχολούνται 
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της, κατευθύνει την έρευνά του σε πιο πρακτικούς στόχους. Ο 

χαρακτήρας της ηθικής του φιλοσοφίας είναι τελολογικός: Όλη η φύση 

απαρτίζεται από όντα και πράγματα που έχουν τέλος (σκοπό). Ο 

φιλοσοφικός όρος που χρησιμοποιούμε για να εκφράσουμε ότι τα όντα 

κατά τον Αριστοτέλη έχουν μέσα τους κάποιο σκοπό που αναμένει 

δυναμικά την εκδήλωσή του, που είναι η Εντελέχεια. 

 Μελετά τον άνθρωπο και τη φύση συστηματοποιώντας την έρευνα 

σε τομείς παρόμοιους με αυτούς της σημερινής επιστήμης2. Ουσιαστικά η 

νοοτροπία του σημερινού πολιτισμού βασίζεται στο αριστοτέλειο 

ορθολογιστικό μοντέλο σκέψης, το οποίο επικράτησε στα χρόνια της 

Αναγέννησης έναντι του πλατωνικού μεταφυσικού μοντέλου. Η 

ταξινόμηση, η παρατήρηση, το πείραμα, η ανάλυση, αν και δεν 

χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά απ’ τον Σταγειρίτη φιλόσοφο, 

αποτέλεσαν τον άξονα της θεώρησής του για τον κόσμο. Αργότερα η 

αριστοτέλεια μεθοδολογία θα υιοθετηθεί απ’ τον Ευρωπαϊκό Διαφωτισμό 

απ’ τον οποίο ξεπήδησε η επιστήμη των ημερών μας.  

 

Θεωρία για την μεσότητα 

 

Ο Αριστοτέλης υποστήριξε ότι μεταξύ της ευδαιμονίας και της 

αρετής υπάρχει ουσιαστική σχέση. Δεν θα μπορεί να είναι κανείς 

ευτυχισμένος, χωρίς να είναι ενάρετος. Ένας δειλός, ένας μικροπρεπής, 

ένας γενικώς φαύλος άνθρωπος δεν μπορεί να είναι ευτυχισμένος. Για 

τον Αριστοτέλη η ευδαιμονία είναι ενέργεια της ψυχής. Διατύπωσε την 

θεωρία, σύμφωνα με την οποία η ευδαιμονία και η αρετή συνίσταται στην 

μεσότητα μεταξύ δύο ακροτήτων, μεταξύ μιας υπερβολής  και μιας 

                                                                                                                                            
με τις πολιτικές επιστήμες, η) Τεχνικά: "ρητορική" (βιβλία 3), "Ποιητική" (δε σώθηκε ολόκληρη). 

θ) Προβλήματα: Περιέχουν προβλήματα από διάφορες περιοχές της γνώσης 
2
 Η φιλοσοφική διδασκαλία του Αριστοτέλη αποτελεί την κορύφωση της αρχαίας φιλοσοφικής 

σκέψεως, καθώς δίνει δημιουργικές λύσεις στα φιλοσοφικά προβλήματα που είχαν προβάλει οι 

προηγούμενοι απ' αυτόν στοχαστές. Θεωρούνταν όμως ο Αριστοτέλης και μεγάλος στιλίστας του 

ύφους. Από τη διδασκαλία του μπορούμε να διδαχτούμε πολλά πάνω στις αρχές της επιστήμης και της 

φιλοσοφίας, να προβληματιστούμε σε θέματα ηθικής και πολιτικής, αλλά και να χαρούμε τη γοητεία 

του λόγου. 
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έλλειψης. π.χ. Η μετριοφροσύνη είναι η μεσότητα 

μεταξύ της αλαζονείας, η οποία  συνιστά την 

κατάσταση της υπερβολής, και της μικροπρέπειας, 

που  αποτελεί έλλειψη. Το θάρρος επίσης είναι η 

μεσότητα μεταξύ του  θράσους και της δειλίας, κ.ο.κ. 

Με όλες τις άλλες αρετές3. Μεσότητα ο Αριστοτέλης αποκαλεί τη μέση 

οδό που υπάρχει ανάμεσα σε δύο ακραίες καταστάσεις. Για παράδειγμα το 

μέσον μεταξύ της παρόρμησης και της αδράνειας είναι η σύνεση, μεταξύ 

της έκστασης και της απάθειας είναι η νηφαλιότητα. 

Η  θεωρία του Αριστοτέλη για την μεσότητα αποτελεί κεντρικό 

άξονα της ηθικής φιλοσοφίας του. Στο πλαίσιο της θεωρίας του αυτής ο 

Αριστοτέλης μας προτρέπει  και μας παρακινεί, αν θέλουμε να 

κατακτήσουμε την αρετή και να γίνουμε ευτυχισμένοι στην ζωή μας, 

πρέπει να αποφεύγουμε στην ζωή μας και στην εν γένει συμπεριφορά μας 

τις ακραίες επιλογές, δηλαδή τις ακρότητες αν θέλουμε να είμαστε 

ευτυχείς. Τώρα θα αναλύσουμε δύο πολύ σπουδαίες λέξεις κλειδιά στην 

θεωρία του Αριστοτέλη για την   μεσότητα, την ευδαιμονία και την 

αρετή.  

 

 

Το πρώτο στοιχείο είναι η ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ. Η άποψη που είχε ο 

Αριστοτέλης για τον κόσμο ήταν η εξής: Είχε μια τελολογική αντίληψη 

για τον κόσμο. Πίστευε ότι κάθε  γεγονός στον κόσμο υπαγορεύεται από 

κάποιο τέλος (σκοπό). Έτσι πίστευε ότι για κάθε γεγονός δεν μπορούμε 

να δώσουμε  καμιά εξήγηση αν δεν ξέρουμε τον σκοπό του. Παρά το 

γεγονός όμως ότι ο Αριστοτέλης διατύπωσε μια θεωρία για την 

                                                 
3
 «Πραγματικά, ο άνθρωπος που συστηματικά τρέπεται σε φυγή μπροστά στο καθετί, που φοβάται τα 

πάντα και δεν αντιστέκεται σε τίποτε, γίνεται δειλός· ο άνθρωπος, από την άλλη, που δεν φοβάται τίποτε 

και βγαίνει να αντιμετωπίζει το καθετί, γίνεται απόκοτος· το ίδιο: αυτός που απολαμβάνει συστηματικά 

όλων των ειδών τις ηδονές και δεν μένει μακριά από καμία, γίνεται ακόλαστος, ενώ αυτός που -σαν 

αγροίκος-μένει συστηματικά μακριά από όλες τους, γίνεται, θα λέγαμε, αναίσθητος· συμπέρασμα: τη 

σωφροσύνη και την ανδρεία τις φθείρει η υπερβολή και η έλλειψη, ενώ η μεσότητα τις σώζει», 

www.komvos.edu.gr  
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πραγματικότητα εντελώς διαφορετική από εκείνη του Πλάτωνα, 

αναγνώρισε ωστόσο, όπως ο δάσκαλός του, το προνόμιο των ανθρώπων να 

μπορούν να γνωρίσουν την πραγματικότητα και να γίνουν κάτοχοι της 

αληθείας. Βάσει, λοιπόν, της αντίληψης του Αριστοτέλη για τον κόσμο, 

δηλαδή της γνώμης του ότι ήταν τελολογική, κατέληξε στο συμπέρασμα 

ότι η ευδαιμονία  αποτελεί το ύψιστο αγαθό στην ζωή μας και ότι, ως εκ 

τούτου, εν ονόματι αυτής οφείλουμε να ρυθμίζουμε την συμπεριφορά 

μας. 

Συγκεκριμένα κατά τον Αριστοτέλη, ο άνθρωπος είναι δημιουργικό 

όν. Οι άνθρωποι δημιουργούν, φτιάχνουν πλοία, κατασκευάζουν πόλεις, 

κάνουν πολέμους, συνάπτουν φιλίες, καθιερώνουν αθλητικούς και 

πολιτιστικούς αγώνας και άλλα. 

Και όλα αυτά τα κάνουν πάντοτε για κάποιο σκοπό . Τίποτα στην ζωή 

μας δεν είναι άσκοπο. Το κάθε τι  παραπέμπει  σε κάτι άλλο, το κάθε τι 

γίνεται για κάποιο σκοπό. Έχει ένα συγκεκριμένο  σκοπό στην ζωή μας, 

δεν είναι χωρίς σκοπό (άσκοπο). π.χ. Οι άνθρωποι φτιάχνουν σπίτια με 

σκοπό να προστατευθούν από τις ταλαιπωρίες  και τους κινδύνους που θα 

ήσαν υποχρεωμένοι να υποστούν, αν ζούσαν στην ύπαιθρο. Προκειμένου 

όμως να φτιάξουν τα σπίτια τους χρησιμοποιούν ορισμένα υλικά (πέτρες, 

ασβέστι, ξύλα κ.α.).Αλλά τα υλικά χρειάζονται προκειμένου για να 

παραχθούν ή να γίνει η επεξεργασία τους τα κατάλληλα εργαλεία και 

μηχανήματα. Για τον σκοπό λοιπόν αυτό, προκειμένου να παραγάγουν τα 

οικοδομικά υλικά οι άνθρωποι, φτιάχνουν εργαλεία και μηχανήματα 

κ.ο.κ. 

 

Εάν οι άνθρωποι δεν κινδύνευαν ζώντας έξω στην ύπαιθρο, δεν θα 

είχαν κανένα λόγο να κατασκευάζουν σπίτια, και εάν δεν είχαν κανένα 

λόγο να κατασκευάζουν σπίτια, θα ήταν  άσκοπη,  επίσης, η επεξεργασία 

και η παρασκευή οικοδομικών υλικών. και αν δεν είχαν κανένα λόγο να 

χρησιμοποιούν οικοδομικά υλικά, δεν θα είχε νόημα η κατασκευή 
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εργαλείων και μηχανημάτων για την παραγωγή  των οικοδομικών 

υλικών4. 

Κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα αποσκοπεί στην δημιουργία κάποιου 

αγαθού, που με την σειρά του εξυπηρετεί κάποιο άλλο αγαθό, κ.ο.κ. Αυτή 

η αλυσίδα των αγαθών, όμως, κατά τον Αριστοτέλη, θα πρέπει να 

καταλήξει κάπου, να έχει τέλος, ένα έσχατο σκοπό. Τελικό σημείο 

αναφοράς ο Αριστοτέλης θεωρεί την ευδαιμονία. Η κατασκευή των 

εργαλείων και των μηχανημάτων, με τα οποία θα φτιάξουν και θα 

επεξεργαστούν τα οικοδομικά υλικά, με τα οποία θα οικοδομήσουν τα 

σπίτια τους, που θα τους προστατέψουν   από τις ταλαιπωρίες και τους 

κινδύνους που συνεπάγεται  η διαβίωσή τους έξω στη φύση, όλα 

αποσκοπούν  στην εξασφάλιση  της ευδαιμονίας τους, της χαράς τους και 

της ευτυχίας τους, η οποία δεν εξυπηρετεί κανένα περαιτέρω σκοπό ή 

αγαθό. 

Βέβαια όταν λέμε ότι όλες οι δραστηριότητές  μας στοχεύουν στην 

ευδαιμονία μας, στην χαρά μας και στην ευτυχία  μας, τότε οτιδήποτε 

κάνουμε, το κάνουμε για να γίνουμε ευτυχισμένοι και χαρούμενοι, μας 

δημιουργείται η εντύπωση ότι η ευδαιμονία τοποθετείται σε κάποιο 

σημείο ανώτερο της ζωής μας. Δηλαδή ένα σημείο όπου, όταν φτάσουμε, 

και αφού θα έχουμε αποκτήσει όλα τα απαιτούμενα αγαθά, θα γίνουμε 

ευτυχισμένοι. Μια τέτοια αντίληψη για την ευδαιμονία μας, όμως, και 

για τον Αριστοτέλη είναι ανακριβής. 

Στην πραγματικότητα κατ’ αυτόν τον μεγάλο φιλόσοφο, μπορούμε να 

γίνουμε ευτυχισμένοι οποιαδήποτε στιγμή της ζωής μας, αρκεί ο τρόπος 

που θα συμπεριφερθούμε να είναι ο κατάλληλος. Έτσι, λοιπόν, για να 

εξασφαλίσουμε  το ύψιστο αγαθό της ευδαιμονίας, θα πρέπει να 

εκτελούμε τις εκάστοτε πράξεις μας σωστά. Έτσι οδηγούμεθα σ’ ένα άλλο 

ερώτημα που έρχεται μετά τις ανωτέρω σκέψεις. 

Ποιός είναι ο ιδιαίτερος τρόπος  συμπεριφοράς με τον οποίο 

οι άνθρωποι θα εξασφαλίσουν την ευδαιμονία τους; πότε 

                                                 
4
 Αρχές Φιλοσοφίας, Γ΄ Γενικού Λυκείου θεωρητικής κατεύθυνσης, Ο.Ε.Δ.Δ., Αθήνα. 
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μπορούμε να πούμε οτι οι πράξεις μας εγιναν σωστά, έτσι ώστε 

να μας κάνουν ευτυχισμένους; Για να δοθεί απάντηση σε τέτοιου 

είδους απορίες λέει ο Αριστοτέλης, είναι αναγκαίο, πρώτα απ’ όλα, να 

καθοριστεί το έργο του ανθρώπου. Και αυτό γιατί αισθάνεται κανείς 

ευτυχισμένος, εφόσον κάνει καλά την δουλειά του. Όλοι μας είμαστε 

εξουσιοδοτημένοι να επιτελούμε κάποιο έργο, που, εκτελώντας το σωστά, 

αισθανόμαστε ευτυχισμένοι. Ο δραματουργός έχει ως έργο να γράφει 

θεατρικά κείμενα, ο δάσκαλος να διδάσκει, ο μαθητής να μαθαίνει, ο 

οικοδόμος να κατασκευάζει σπίτια. κτλ. Ο άνθρωπος, όμως, θα πρέπει να 

έχει κάποιο έργο. Ποιο έργο; Για να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό, 

κατά τον Αριστοτέλη, θα πρέπει να προσδιορίσουμε την ιδιαίτερη φύση 

του ανθρώπου. Και αυτό θα το πετύχουμε, αν συγκρίνουμε τον άνθρωπο 

με τα άλλα είδη οργανισμών και δούμε τι είναι εκείνο που διαθέτει ο 

άνθρωπος και δεν το έχουν  ούτε τα φυτά ούτε τα ζώα. 

Αν τώρα συγκρίνουμε τον άνθρωπο με τα ζώα βλέπουμε ότι ο 

άνθρωπος μοιράζεται  τις ορέξεις, τα ένστικτα και τα πάθη. Όλα αυτά τα 

χαρακτηριστικά είναι κοινά στους ανθρώπους και στα ζώα. Τι είναι όμως 

εκείνο που κάνει τον άνθρωπο να ξεχωρίζει από τα φυτά και τα ζώα. 

Εκείνο που τον ξεχωρίζει είναι ο λόγος. Δηλαδή,  το ότι σκέπτεται. 

Πιο πάνω είπαμε ότι, κατά τον Αριστοτέλη, ο κατάλληλος τρόπος που 

πρέπει να συμπεριφερόμαστε, για να γίνουμε ευτυχισμένοι και 

χαρούμενοι, είναι να ρυθμίζουμε την συμπεριφορά μας  σύμφωνα με το 

έργο που υπαγορεύεται από την φύση μας, να κάνουμε δηλαδή ό,τι είναι  

σύμφωνο με την φύση μας. Μπορούμε λοιπόν  τώρα να  πούμε ότι κατά 

τον Αριστοτέλη, γίνεται κανείς ευτυχισμένος, όταν συμπεριφέρεται 

σύμφωνα με το λογικό του.Διαφορετικά, αν αδιαφορήσει προς ό,τι  του 

υπαγορεύει ο  λόγος, είναι βέβαιο, ότι θα γίνει δυστυχισμένος. Το 

ερώτημα όμως σ’ αυτή την περίπτωση είναι σε τι συνίσταται η λειτουργία 

του λόγου, την οποία θα πρέπει να σεβαστούμε, προκειμένου να γίνουμε 

ευτυχισμένοι και χαρούμενοι στην ζωή μας και στο κόσμο που ζούμε. Ο 
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Μεγάλος σταγειρίτης φιλόσοφος παρατηρεί ότι ο λόγος επιδιώκει, από 

την φύση του, την ισορροπία και την συμμετρία. 

Έτσι, συμπεριφέρομαι σύμφωνα με τη λογική φύση μου σημαίνει ότι 

επιλέγω κάτι που δεν μπορεί να είναι ακραίο, κάτι που δεν είναι ούτε 

υπερβολικό, ούτε ελλειπτικό. Π.χ. αν  θέλοντας να ικανοποιήσω την 

πείνα μου, φάω πάρα πολύ και βαρυστομαχιάσω ή πολύ λίγο, τόσο που να 

εξακολουθώ να αισθάνομαι την δυσφορία της πείνας, είναι σαφές ότι δεν 

μπορώ να νιώθω ευχαριστημένος με καμία από τις δύο αυτές επιλογές 

μου. Θα πρέπει για να νιώθω ευτυχής, να φάω τόσο που να μη είναι ούτε 

πολύ ούτε λίγο, αλλά κάπου μεταξύ των δύο αυτών άκρων. Έτσι, 

λοιπόν,  ευδαιμονία βρίσκεται πάντοτε στην επιλογή της μέσης 

οδού μεταξύ των δύο ακραίων προοπτικών, της υπερβολής και 

της έλλειψης.  

Β) Το δεύτερο στοιχείο, παράμετρος, που χρησιμοποιεί ο 

Αριστοτέλης για θεμελιώσει την θεωρία του για την μεσότητα5, είναι η 

αρετή, η αρετή ως έλλογη δραστηριότητα.  

Συγκεκριμένα ο σταγειρίτης φιλόσοφος αναφέρει τα εξής: ….Η 

λειτουργία της ύψιστης φύσης του ανθρώπου, η λογική ψυχή του, είναι 

τούτος να ζει μιαν εύτακτη ζωή. Κατ’ αυτήν, κάθε πλευρά του ανθρώπου 

ανταποκρίνεται στις έλλογες εντολές του, με την έννοια ότι η κατώτερη 

φύση του συμπεριφέρεται σε συμφωνία προς τον λόγο. Έτσι, η αρετή 

περιλαμβάνει στην ουσία τη χρήση των ικανοτήτων του ανθρώπου να 

ενεργεί με σκοπό, με συμφωνία με τη διανοητική του αντίληψη. Αρετή 

σημαίνει την εφαρμογή της σκέψης πάνω σε πρακτικές 

καταστάσεις και με συγκεκριμένες ενέργειες. Συνεπώς, η αρετή 

εξαρτάται, τόσο από την κατοχή,  όσο και από την πρακτική άσκηση της 

                                                 
5
 Η μεσότητα την οποία ο Αριστοτέλης πρώτος υποστήριξε υιοθετείται από τον Μ.Βασίλειο και τον 

αγ.Γρηγόριο τον Θεολόγο στο θέμα της αρετής. Θα τονίσουν ότι η αρετή βρίσκεται στη μέση των 

κακών. Για να πετύχουμε τούτο πρέπει να προετοιμαζόμαστε για μια άλλη ζωή και να μη μας αγγίζουν 

οι πολυτέλειες, τα αξιώματα και τα κοσμικά στοιχεία που δεν μας βοηθούν σε τίποτε, Γρηγορίου του 

Θεολόγου, Υποθήκαι παρθένοις , 2, 208-209, P.G. 37, 594 A και Μ.Βασιλείου, Ομιλία προς τους νέους 

, 2, P.G. 31, 565B. 
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διάνοιας, ώστε η έλλογη ζωή του ατόμου να γίνει ο συνηθισμένος τρόπος 

συμπεριφοράς του, το χαρακτηριστικό του γνώρισμα. 

 

     Μολονότι η ορθή πράξη είναι πάντοτε ενάρετη, η απλή και 

μεμονωμένη ενέργεια της ορθής πράξης δεν καθιστά τον άνθρωπο 

ενάρετο. Όταν η ορθή ενέργεια πραγματοποιείται τακτικώς, μέχρις ότου 

ενσωματωθεί στην προσωπικότητα ως συνήθεια, τότε είναι που παράγεται 

αρετή. Η ενάρετη ή η ορθή πράξη είναι ένα μέσο ανάμεσα σε δυο 

ακρότητες. Ο Αριστοτέλης εμμόνως απαιτεί τη μεσότητα σε όλα τα 

πράγματα, επειδή η υπερβολή της πράξης είναι ανήθικη ή κακή. Οι 

ακρότητες είναι πάντοτε κακές, είτε πρόκειται για ακρότητα έλλειψης ή 

για ακρότητα πλησμονής. Η αρετή βρίσκεται ανάμεσα στις δύο 

ακρότητες. Όταν κανείς δεν μπορεί να κρατηθεί στο νεκρό σημείο του 

μέσου, τότε τον συμβουλεύει να κλίνει προς την πλευρά του λιγότερο 

κακού, να διαλέξει το μικρότερο από τα δύο κακά. Πάντοτε, η μία ακραία 

εκλογή θα είναι λιγότερη κακή από την αντίθετή της-για παράδειγμα, αν 

η αρετή είναι ανδρεία και τα δύο άκρα είναι η δειλία και το θράσος 

καλύτερα θα είναι να επιλέξει κανείς τη δειλία παρά το θράσος, αν επί 

του παρόντος, η ιδεώδης αρετή, η ανδρεία, είναι αδύνατη. Η αληθινή 

αρετή, ως το μέσον ανάμεσα στα δύο άκρα, αναγκάζει τον άνθρωπο να ζει 

σε αρμονία με το λόγο, να ζει μία έλλογη ζωή. Η μέση, η ορθή πράξη, 

σημαίνει να πράττεις το ορθό στο ορθό πρόσωπο, στον ορθό χρόνο, στην 

ορθή έκταση, με τον ορθό σκοπό και με τον ορθό τρόπο. Έτσι, το να 

πράττεις ορθά δεν βρίσκεται μέσα στις δυνατότητες του καθενός, παρά 

μόνο σ’ αυτόν που είναι προικισμένος με τη γνώση και ικανότητα να 

πραγματοποιήσει την ορθή εκλογή και να ανακαλύψει την αλήθεια-όπως 

ακριβώς δεν μπορούμε να περιμένουμε από τον καθένα να βρει το 

ακριβές κέντρο ενός κύκλου6. 

                                                 
6
 H μεσότητα έχει σχέση και με την θεωρία της συναισθηματικής νοημοσύνης που ανέπτυξε ο 

Goleman (προϊστάμενος ανώτερος υπάλληλος της συναισθηματικής υπηρεσίας πληροφοριών στη 

Μασαχουσέτη και ένας πρώην εκπαιδευτικός του Χάρβαρντ) στο έργο του συναισθηματική 

νοημοσύνη (Emotional intelligence) διακρίνει 4 κύριες κατηγορίες Συναισθηματικής Νοημοσύνης: 
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Ο Αριστοτέλης υποστήριξε ότι μεταξύ της ευδαιμονίας και της αρετής 

υπάρχει ουσιαστική σχέση. Δεν θα μπορεί να είναι κανείς ευτυχισμένος, 

χωρίς να είναι ενάρετος. Ένας δειλός, ένας μικροπρεπής, ένας γενικώς 

φαύλος άνθρωπος δεν μπορεί να είναι ευτυχισμένος. Η ευδαιμονία είναι 

η ενέργεια της ψυχής  σύμφωνα με την αρετή. 

Διατύπωσε την θεωρία  του στο έργο του Ηθικά Νικομάχεια7, 

σύμφωνα με την οποία η ευδαιμονία και η αρετή συνίσταται στην 

μεσότητα  μεταξύ δύο ακροτήτων, μεταξύ μιας υπερβολής  και μιας 

έλλειψης. Π.χ. Η μετριοφροσύνη είναι η μεσότητα μεταξύ της 

αλαζονείας, η οποία  συνιστά την κατάσταση της υπερβολής, και της 

μικροπρέπειας, που αποτελεί έλλειψη. Το θάρρος επίσης είναι η 

μεσότητα μεταξύ του  θράσους και της δειλίας, κοκ. Με όλες τις άλλες 

αρετές. Κάθε φορά που αντιμετωπίζουμε ένα ηθικό αίτημα οφείλουμε, αν 

θέλουμε οι πράξεις μας να έχουν ηθική αξία και κατ’ επέκταση, να μας 

κάνουν  να νιώθουμε ευτυχείς να επιλέγουμε πάντοτε την μεταξύ δύο 

ακροτήτων μέση οδό. 

Ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου λοιπόν είναι η ευδαιμονία, η 

ευτυχία. Για να γίνει ο άνθρωπος ευδαίμων οφείλει να ακολουθεί έναν 

ορισμένο (ενάρετο) τρόπο ζωής. Αυτός ο ενάρετος τρόπος ζωής συνίσταται 

στην τήρηση της Μεσότητας. Μεσότητα ο Αριστοτέλης αποκαλεί τη μέση 

οδό που υπάρχει ανάμεσα σε δύο ακραίες καταστάσεις. Για παράδειγμα το 

                                                                                                                                            
Self-awareness/αυτοεπίγνωση: Η αυτοεπίγνωση, περιλαμβάνει ως υποκατηγορίες την συναισθηματι-

κή επίγνωση, την αυτοαξιολόγηση και τέλος την αυτοπεποίθηση.  

Self-management/αυτοδιαχείριση: Η αυτοδιαχείριση συνίσταται από τις ακόλουθες υποκατηγορίες, 

τον συναισθηματικό αυτοέλεγχο, την προσαρμοστικότητα, τον προσανατολισμό στους στόχους και την 

θετικότητα.  

Social-awareness/κοινωνική επίγνωση: Η κοινωνική επίγνωση περιλαμβάνει ως υποκατηγορίες την 

εμπάθεια, την επίγνωση του συνόλου και τον προσανατολισμό στην εξυπηρέτηση των συνανθρώπων.  

Relationship management/διαχείριση σχέσεων: Η διαχείριση των σχέσεων συνίσταται από τις ακόλου-

θες υποκατηγορίες, την ηγεσία, την παρακίνηση, την δυνατότητα ανάπτυξης των τρίτων, τη διαχείριση 

των συγκρούσεων, τη σύσφιξη των σχέσεων και τέλος την ομαδικότητα και τη συνεργασία.  
7
 Τα Ηθικά Νικομάχεια είναι και πολιτικό βιβλίο. Κατά αυτό σκοπός της πολιτικής είναι να 

«εγκολπωθεί όλες τις άλλες επιστήμες με τέτοιον τρόπο, ώστε στόχος κοινός να γίνει το ανθρώπινο 

καλό». Η πολιτική είναι εκείνη που μπορεί να διακρίνει και να στοχεύσει το αγαθό στο οποίο όλα τα 

αγαθά υποτάσσονται, το «κυρίαρχο αγαθό», που οι περισσότεροι άνθρωποι ονομάζουν «ευτυχία». 

Παρουσίαση στη «Monde» (22/2/2004) του βιβλίου «Ethique Α Nicomaque» του Αριστοτέλη, 

μετάφραση, εισαγωγή, σημειώσεις Richard Bodeus, εκδόσεις «Flammarion») από τον Robert Redeker. 

http://el.science.wikia.com/wiki/%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
http://el.science.wikia.com/index.php?title=%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7&action=edit
http://el.science.wikia.com/index.php?title=%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B5%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7&action=edit
http://el.science.wikia.com/wiki/%CE%95%CE%BC%CF%80%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.science.wikia.com/index.php?title=%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1&action=edit
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μέσον μεταξύ της παρόρμησης και της αδράνειας είναι η σύνεση, μεταξύ 

της έκστασης και της απάθειας είναι η νηφαλιότητα. Στο θαυμαστό έργο 

του Ηθικά Νικομάχεια8, Η αρετή βρίσκεται στη μεσότητα. 

Για παράδειγμα, είναι δυνατό να νιώσουμε και φόβο και θάρρος και 

επιθυμία και οργή και ευσπλαχνία και γενικά ευχάριστα και δυσάρεστα 

συναισθήματα και σε μεγαλύτερο και σε μικρότερο βαθμό (απ' ότι 

χρειάζεται) και τα δύο αυτά δεν είναι καλά. Όμως το να αισθάνεται 

κανείς αυτά τη στιγμή που πρέπει και σε σχέση με τα πράγματα που 

πρέπει και σε σχέση με τους ανθρώπους που πρέπει και για το λόγο που 

πρέπει και με τον τρόπο που πρέπει, αυτό είναι το μέσο και το άριστο, 

πράγμα που έχει άμεση σχέση με την αρετή. Κατά τον ίδιο τρόπο 

υπάρχει και στις πράξεις υπερβολή και έλλειψη και μέσο. Η αρετή 

εξάλλου αναφέρεται στα πάθη (συναι-σθήματα) και στις πράξεις, στα 

οποία η υπερβολή αποτελεί σφάλμα και κατακρίνεται, το ίδιο και η 

έλλειψη, ενώ το μέσο επαινείται και είναι το σωστό. Και τα δύο αυτά 

έχουν σχέση με την αρετή. Επομένως η αρετή είναι μια μορφή 

μεσότητας, αφού έχει ως στόχο το μέσο. 

 

Μεσότητα Δικαιοσύνη και Πολίτευμα. 

 

Είναι αλήθεια οτι και ο Αριστοτέλης, κάτω απο την επίδραση της 

σωκρατικής διδασκαλίας για τη δικαιοσύνη, ως προσωπική αρετή, 

                                                 
8
 «Είς τα Ηθικά Νικομάχεια ανά πάσαν σελίδα, σχεδόν ανά πάσαν γραμμήν, εκφαίνεται η έξοχος 

διείσδυτική ικανότης του Αριστοτέλους είς τον κλειστόν και βαθύν χώρον της ανθρώπινης ψυχής όχι 

ως αδρανούσης και λιμναζούσης παθητικής καταστάσεως, δεχομένης έξωθεν τα κίνητρα, αλλά ως 

ενεργού ψυχικής διαθέσεως, εκδηλουμένης είς πράξεις, αι οποίαι υπαγορεύονται υπό του έν τη ψυχή 

εδρεύοντος ορθού λόγου και χειραγωγούνται υπό της φύσεως και του εθισμού», ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΗΘΙΚΑ 

ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ, ΤΟΜΟΣ Α΄, Μετάφραση: ΣΠΥΡ. Χ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ, ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, Αθήνα. 

Όσον αφορά την ονομασία του έργου Νικομάχεια, ισχύει το εξής: Μετά το θάνατο της πρώτης του 

συζύγου, ο Αριστοτέλης είχε έναν μόνιμο και τρυφερό δεσμό- που δεν νομιμοποίησε ποτέ- με μια 

συμπατριώτισσά του, Σταγειρίτισσα, την Ερπυλλίδα, από την οποία απέκτησε ένα γιο, το Νικόμαχο. Σ' 

αυτόν έχει αφιερώσει το μεγαλύτερο και ωριμότερο από τα ηθικά του συγγράμματα, τα «Ηθικά 

Νικομάχεια».  

ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ, Βιβλίο Α'-Δ', Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια: Δημήτριος Λυπουρλής, ο οποίος 

αναφέρει τα εξής: «Ένα από τα πιο ώριμα και πιο σημαντικά έργα του Αριστοτέλη. Μαζί με τα 

Πολιτικά αποτελούν την «περί τα ανθρώπεια» φιλοσοφία του Σταγειρίτη φιλοσόφου, η οποία 

πραγματεύεται θέματα που σχετίζονται με την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. Θέμα του έργου 

αυτού είναι οι ανθρώπινες πράξεις, η συμπεριφορά δηλαδή του ατόμου, μέσα από τις οποίες οδηγείται 

στην ευδαιμονία…».  
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εντάσσει τη δικαιοσύνη9 στο σύστημα των ηθικών αξιών που 

έχουν όλες κοινό παρονομαστή την αρχή της μεσότητας και 

συνθέτουν το σωρείτη των αρετών, κορυφαία απο τις οποίες είναι η 

δικαιοσύνη. Και η έννοια της δικαιοσύνης ενττάσσεται στην θεωρία της 

μεσότητας. Με αφετηρία λοιπόν αυτήν τη θεμελιακή διάκριση της ουσίας 

της (αντικειμενικής) ιδέας της δικαιοσύνης, ώς μεσότητας προς έτερον, 

και της (υποκειμενικής) αρετής της δικαιοσύνης, ως έξης εσωτερικών 

επιλογών της βούλησης με μέτρο την αρχή της μεσότητας, ανέδειξε σε 

αιώνιο παγκόσμιο κτήμα της γνώσης τη διάκριση μεταξύ της 

διανεμητικής και της διορθωτικής λειτουργίας της 

δικαιοσύνης10. Είναι φανερή, λοιπόν, η διαφορά ανάμεσα στην αρετή 

και στη δικαιοσύνη, γιατι υπάρχει ταυτότητα μεταξύ τους, αλλά και η 

διαφορά, αφού η δικαιοσύνη συνιστά αρετή στις σχέσεις μας με τους 

άλλους, ενώ, άν πρόκειται για συνήθεια καθ' αυτήν, τότε πρόκειται γι' 

απλή αρετή. 

Ενώ ο Πλάτωνας υποστήριξε ως ιδανικό πολίτευμα εκείνο όπου 

κυβερνούν οι «φιλόσοφοι», δηλαδή οι «άριστοι». Ο μαθητής του 

Αριστοτέλης, αντίθετα, θεώρησε ως καλύτερο πολίτευμα αυτό όπου 

επικρατεί η ανθρώπινη αρετή του μέτρου, όπου ακολουθείται «η 

αρχή της μεσότητας» κι όπου γίνονται σεβαστοί οι νόμοι. Ο δρόμος του 

μέτρου, η Αριστοτελική μεσότητα, είναι «η ταυτόχρονη αποφυγή της 

υπερβολής και της έλλειψης». 

Εκείνο που ζητάμε από τους πολιτικούς είναι το ανθρώπινο μέτρο, 

δηλ. να είναι τίμιοι, να διαθέτουν γνώση, ευθύνη και επίγνωση. Γνώση 

του αντικειμένου τους. Ευθύνη προάσπισης του δημοσίου συμφέροντος. 

                                                 
9
 Αύτη μεν ουν η δικαιοσύνη αρετή μέν εστιν τελεία, αλλ' ουχ απλώς αλλά προς έτερον. Και δια τούτο 

πολλάκις κρατίστη των αρετών είναι δοκεί η δικαιοσύνη, και ούθ' έσπερος ούτε εώος ούτω θαυμαστός 

και παροιμιαζόμενοί φαμεν "εν δε δικαιοσύνη συλλήβδην πάσ' αρετή 'στιν". Και τελεία μάλιστα αρετή, 

οτι της τελείας αρετής χρήσις εστίν, τελεία δ' εστίν, οτι ο έχων αυτήν και προς έτερον δύναται τη 

αρετή χρήσθαι, Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια, 1129b 31-40.  
10

Το μεν γαρ διανεμητικόν δίκαιον των κοινών αεί κατα την αναλογίαν εστί την ειρημένην, 

Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια, Ε' 1131b34-35 Βλ. Περισσότερα στο Kriele, Kriterien der 

Gerechtigkeit; zum Problem des rechtsphilosophi 
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Και επίγνωση των ορίων τους. Αν διαθέτουν εντιμότητα, γνώση, ευθύνη 

και επίγνωση είναι καλοί πολιτικοί.  

Οι σύγχρονες φιλελεύθερες δημοκρατίες, οικοδομήθηκαν 

στην αρχή της Αριστο-τελικής «μεσότητας», όχι στην αναζήτηση 

της «απολυτότητας».  

 

Δικρίσεις αρχής της Μεσότητας: Ρέουσα, Μεταβαλλόμενη και 

δυναμική Μεσότητα 

 

Αγγίζει, έτσι, ο Αριστοτέλης τον πυρήνα κάθε ηθικού 

προβληματισμού: το εννοιολογικό περιεχόμενο του όρου «αρετή» και, 

περαιτέρω, το κριτήριο που διακρίνει το ενάρετο από το αχρείο βίωμα. Ως 

ουσιώδες χαρακτηριστικό της αρετής, αναδεικνύεται η μεσότητα. 

Ασφαλώς, ο όρος αυτός αποτελεί την αριστοτελική εκδοχή της κορυφαίας 

αρχαιο-ελληνικής αξίας: του μέτρου που αρχικά απασχόλησε τον 

Πλάτωνα. Ο Αριστοτέλης, όμως, τον συστηματοποίησε και τον κατέστησε 

φιλοσοφικό όρο, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Καταρχάς, η 

μεσότητα ως προσδιοριστικό της αρετής έχει υποκειμενικό χαρακτήρα 

και δεν είναι ίδια, ούτε για όλους τους ανθρώπους, ούτε για όλες τις 

κοινωνίες, αλλά ούτε και παραμένει αμετάβλητη στον χρόνο ή 

ανεπηρέαστη από τις ιστορικές συγκυρίες. Ο χαρακτήρας της, επομένως, 

δεν είναι μόνο υποκειμενικός, αλλά και δυναμικός, καθώς αποβλέπει 

πάντοτε στο να αποτελεί το σημείο της τέλειας ισορροπίας ανάμεσα στην 

υπερβολή και την έλλειψη, τις δύο δηλαδή όψεις του Κακού11. 

 

Μεσότητα και Ηθική 

Στα πλαίσια της Ηθικής, η υπερβολή και η έλλειψη εκπροσωπούν το 

Κακό, γιατί οδηγούν σε κατάργηση της αυτάρκειας, δηλαδή της 

ελευθερίας. Αν για παράδειγμα, ένας άνθρωπος ελλείπει σε κάτι, χρήζει 

συμπλήρωσης, άρα είναι εξαρτημένος. Αν πάλι πλεονάζει σε κάτι, έχει 

                                                 
11

 βλ, περισσότερα στο site, http://www.oodegr. Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας. 
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ανάγκη όχι να πάρει, αλλά να «δώσει», ειδάλλως το πλεόνασμα είναι 

πλασματικό. Με ένα σχεδόν ψυχαναλυτικό μοντέλο, ο Αριστοτέλης 

ερμηνεύει, για παράδειγμα, το πάθος της απληστίας του πλούσιου, ως 

άγχος αυτοεπιβεβαίωσης.Το γεγονός ότι η μεσότητα είναι ένα μάλλον 

δύσκολο επίτευγμα, αποτελεί για τον Αριστοτέλη, μία ακόμη ισχυρή 

απόδειξη ότι είναι η σωστή ηθική επιλογή ταυτίζεται με την αρετή.  

 

Ο Αριστοτέλης, ορίζοντας τη μεσότητα ως προσδιοριστικό όρο της 

αρετής, εισάγει μία παράμετρο που μετατρέπει τον ηθικό προβληματισμό 

του σε φιλοσοφικό στοχασμό: είναι λοιπόν η αρετή συνήθεια 

προαιρετική, που εκπροσωπεί την υποκειμενική μεσότητα και 

καθορίζεται από τη λογική και συγκεκριμένα, κατά τη γνώμη μου, από 

τη λογική του φρόνιμου ανθρώπου12. Η υπερβολή και η έλλειψη 

αποτελούν τα δύο άκρα τα οποία πρέπει να αποφεύγονται, προκειμένου 

να κατακτηθεί η ηθική αρετή. Η μεσότητα, ή αλλιώς «το μέσον», 

ορίζεται ως το μέσο σημείο ανάμεσα στην υπερβολή και την 

έλλειψη, και αναδεικνύεται ως ο μοναδικός δρόμος για τον 

προσδιορισμό και την κατάκτηση της ηθικής αρετής. Θεωρώντας 

τη μεσότητα υποκειμενικό προσδιοριστικό παράγοντα της αρετής, ο 

Αριστοτέλης προσέδωσε σε αυτήν προσωπικό χαρακτήρα. Η 

ποικιλομορφία, όμως που συνεπάγετο ένας τέτοιος χαρακτήρας, τελικά 

ακύρωνε το ηθικό βάρος της αρετής, αφού με το άλλοθι του 

υποκειμενισμού, κάθε στάση ζωής δυνητικά θα μπορούσε να είναι 

ηθική... 

Ωστόσο, η αριστοτελική μεσότητα και, περαιτέρω, η ελληνική ηθική 

στο σύνολο της υπακούει στον Λόγο, την πλέον ελληνική αξία. Και, 

μάλιστα, στη λογική του σωστού ανθρώπου, δηλαδή εκείνου του οποίου ο 

νους κυβερνάται από τη φρόνη-ση. Για τον Έλληνα, η φρόνηση είναι 

αποτέλεσμα απόλυτης και συνολικής ισορροπίας ανάμεσα στο 

                                                 
12

 "Εστίν άρα η αρετή έξις προαιρετική, εν μεσότητι ούσα τη προς ημάς, ωρισμένη λόγω και ω αν ο 

φρόνιμος ορίσειεν", Ηθ. Νικ., Β 6,14-16.  
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σύνολο και στα μέρη. Η λογική, επομένως, που εκπηγάζει από μία 

τέτοια ισορροπία και καθορίζει και το ενάρετο βίωμα. 

Η ηθική έτσι, έχει όχι αξιωματικό, αλλά ορθολογιστικό 

χαρακτήρα, είναι η βίωση της τέλειας αρμονίας ανάμεσα στο 

Όλον (Κόσμος-Άνθρωπος), αλλά και ανάμεσα στα μέρη του 

Ανθρώπου (Σώμα-Ψυχή). 

Θα ήταν το ίδιο σαν να ισχυρίζετο κάπιος ότι το να είναι κανείς 

άδικος, δειλός ή ακόλαστος, υπάρχει μεσότητα και υπερβολή και 

έλλειψη. Με αυτή την έννοια, θα υπήρχε στην υπερβολή και την 

έλλειψη μια μεσότητα, όπως και μία υπερβολή της υπερβολής και μια 

έλλειψη της έλλειψης. Αλλά καθώς ακριβώς η σωφροσύνη και η ανδρεία 

δεν επιδέχονται, ούτε υπερβολή ούτε έλλειψη, διότι η μεσότητα αποτελεί 

εν προκειμένω μιαν ακρότητα, έτσι και τα πάθη δεν επιδέχονται ούτε 

μεσότητα, ούτε υπερβολή, ούτε έλλειψη, διότι αυτός που παραδίδεται σε 

αυτά εκτελεί κάθε φορά μια κακή πράξη. Εν συντομία ούτε η 

υπερβολή ούτε η έλλειψη επιδέχονται μεσότητα, ούτε η 

μεσότητα υπερβολή ή έλλειψη.13  

Ο Αριστοτέλης, λοιπόν, όριζε ως πρότυπο την αρχή της μεσότητας. 

Από τον Ντεκάρτ μέχρι πρόσφατα, την σημερινή εποχή, το πρότυπο δεν 

άλλαξε, ήταν ο άνθρωπος του μέτρου. Στη σύγχρονη κοινωνία, της 

υπερκατανάλωσης δίχως όρια και σύνορα, αλλάζει. Δεν υπάρχει μέτρο, 

υπάρχει σε όλα η υπερβολή. Οι καταστάσεις, τις οποίες ζουν οι άνθρωποι 

των κοινωνιών μας και οι συμπεριφορές που αναπτύσσουν, φέρουν μια 

έντονη σφραγίδα υπερβολής. Είναι η υπερβολή της κατανάλωσης, των 

απολαύσεων, αλλά και υπερβολή των πιέσεων, του άγχους. Ακόμη κι οι 

ειδικές παθολογίες σφραγίζονται από την υπερβολή: παθολογίες 

διατροφής, ανορεξία ή βουλιμία, κατάχρηση ναρκωτικών ουσιών, κ.λπ. Σε 

αναζήτηση όλο και υψηλότερων επιδόσεων, κυκλωμένος από πρότυπα 

                                                 
13

 Αριστοτέλης , Ηθικά Νικομάχεια , ΙΙ 6 , 1106b15-1107a27. 
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που τον ωθούν προς το υπερβολικό, ο σύγχρονος άνθρωπος κατατείνει 

στην υπερδραστηριότητα, ασφυκτιά υπό την πίεση του χρόνου και 

κυριολεκτικά «διαλύεται» άλλοτε στα ναρκωτικά, το σεξ ή και άλλοτε στα 

επικίνδυνα σπορ. Αυτή είναι η τάση της σύχρονης εποχής, η οποία 

συνεχώς κερδίζει έδαφος σε όλες τις ηλικίες και τα άτομα, είτε επειδή τα 

ίδια το επιθυμούν, είτε επειδή οι κονωνικές συνθήκες τα εξαναγκάζουν. 

Ακούμε συχνά ανθρώπους να βροντοφωνάζουν «Ζω μονίμως μέσα στο 

επείγον, την πίεση, την ταχύτητα. Δεν θα μπορούσα να δουλέψω με 

ανθρώπους που τρέχουν συνεχώς, χωρίς μέτρο και σταματημό». Και το 

φαινόμενο αυτό, σύμφυτο με τις κοινωνίες μας, εξελίσσεται όλο και πιο 

πολύ, παρασύροντας στο άρμα του όλο και περισσότερο άτομα, με 

αποτέλεσμα να τα οδηγεί σε παθολογικές καταστάσεις φυσικής ή 

ψυχικής εξάντλησης, σε burn–out.   

Η αρετή χαρακτηρίζεται μεσότητα και διευκρινίζεται ότι αυτή είναι 

υποκει-μενική (πρός ἡμᾶς) κι όχι αντικειμενική (κατά το πρᾶγμα), 

ποιοτική κι όχι ποσοτι-κή. Διαφέρει, όμως, από άνθρωπο σε άνθρωπο, 

καθώς δεν εντοπίζεται με μαθηματικά κριτήρια, αλλά η ανεύρεσή της 

εξαρτάται από τις φυσικές ροπές του ατόμου, από τις περιστάσεις και 

συγκυρίες της ζωής του, από τα κοινωνικά δεδομένα της εποχής του, 

κλ.π. Πολλοί έσπευσαν να χαρακτηρίσουν σ’ αυτό το σημείο τον 

Αριστοτέλη σχετι-κοκράτη, αφού, όπως και οι σοφιστές, φαίνεται, να 

διατείνεται ότι κάθε άνθρωπος, αρκεί να συνεκτιμήσει τα προσωπικά του 

δεδομένα και να προσπαθήσει να φθάσει στην κατάκτηση της αρετής, 

αφού πρόκειται για μια έννοια ρευστή και γι’ αυτό δεν είναι μία και 

μοναδική. Οι υποστηρικτές αυτής της άποψης, όμως, παρέλειψαν να 

προσέξουν ότι ο άνθρωπος που θέλει να κάνει κτήμα του την αρετή, 

πρέπει να έχει ως κριτήριο την διασφάλιση της αντικειμενικότητας 

αυτής της μεσότητας. Και το κριτήριο αυτό είναι ο «ὀρθός λόγος» ή, με 

άλλα λόγια, η λογική του σωστού ανθρώ-που.  



 

16 
  

 Προείπαμε, ήδη, ότι μεσότητα στην ηθική αρετή είναι τελικά η 

σωστή στάση που τηρεί κανείς απέναντι στα πάθη, το «ἄλογον» μέρος της 

ψυχής. Όταν κανείς σταθμίζει τις αντιδράσεις του, σύμφωνα με τη 

δεοντολογία των καταστάσεων και των συγκυριών, δρα σωστά 

(«κατορθοῦται») και συγκεντρώνει τον έπαινο («ἐπαινεῖται») του 

περιβάλλοντος του.Ηπιότερη (έλλειψη) ή εντονότερη (υπερβολή 

συναισθηματική έκφραση) οδηγεί στο λάθος («ἁμαρτάνεται») και 

επιφέρει την κοινωνική κατακραυγή («ψέγεται»)  

 Τελικά, η ηθική αρετή είναι μια μεσότητα που ο καθορισμός της 

βασίζεται σε υποκειμενικά δεδομένα, την επιλέγει ελεύθερα ο άνθρωπος, 

αφού κανείς δεν πρόκει-ται να τη συναντήσει, αν το έργο αυτό του 

ανατεθεί καταναγκαστικά. Όποιος κατορθώνει να εκδηλώνει, σύμφωνα 

με την αρχή της μεσότητας, τα συναισθήματα και τις πράξεις του, φτάνει 

στο τέλος στη μεσότητα της ηθικής αρετής14. 

 

www.ch-kiatipis.com/.../contents.htm 

 

Ποιος όμως ορίζει τη 

μεσότη-τα; Ο ίδιος ο 

άνθρωπος, όταν διακρίνεται 

από φρόνηση. Ο φρόνι-μος 

άνθρωπος -ο άνθρωπος που 

γνωρίζει ή αντιλαμβάνεται κατά 

τον Πρωταγόρα- αποτελεί μέτρο 

για τον ίδιο του τον εαυτό του. Η 

λογική είναι ουσιαστικά εκείνη 

που υποδει-κνύει το δέον και 

μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο 

                                                 
14

 Διδακτική, της Όλγας Παλαιοχωρινού, Φιλολόγου, Συνολική θεώρηση των «Ηθικών Νικομαχείων» 

του Αριστοτέλη, Ενότητες 1
η
-10η, Σχολικό εγχειρίδιο-Γ΄ λυκείου (Θεωρητική κατεύ-θυνση,  Όλγα γ. 

Παλαιοχωρινού, βλ. περισσότερα στο olgapal@otenet.gr  

http://www.ch-kiatipis.com/albums/kiatipisalbum02/contents.htm
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/education/translation/support_practice/pop041.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/education/translation/support_practice/pop041.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/education/translation/support_practice/pop042.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/education/translation/support_practice/pop042.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/education/translation/support_practice/pop042.html
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στην ευδαι-μονίαν. Πρώτ' απ' όλα, ο Αριστοτέ-λης προϋποθέτει την 

ωριμότητα και την κατάλληλη προπαρασκευή. Η καλ-λιέργεια των 

αρετών που είναι ανα-γκαία για την πραγμάτωση του τελικού αγαθού της 

ευδαιμονίας χρειάζεται και επαρκή παιδεία όπως άλλωστε και φυσική 

προδιάθεση. Αλλιώς δε μπορεί να τελεσφορήσει η "ακρόασις" της 

οποιασδήποτε διδα-σκαλίας15. 

 Όμως η χαρακτηριστική αναγνώριση της ανάγκης για μια μη 

θεωρητική προσπέλαση της ηθικότητας διαφαίνεται κυρίως από τον ίδιο 

τον ορισμό της ηθικής αρετής. Σύμφωνα με την κλασική διατύπωση των 

Ηθικών Νικομαχείων πρόκειται για ἕξις προαιρετική16. Δεν αρκεί η 

ορθολογική σύλληψη της ηθικής αρετής υπό το πρίσμα της "μεσότητος", 

μεταξύ υπερβολής και ελλείψεως. Η κατανόηση της "προς ημας 

μεσότητος" επιτυγχάνεται μόνο με την έμπρακτη συνδρομή, όσων 

διακρίνονται από διανοητική αρετή της φρονήσεως. Η καλλιέργεια των 

αρετών, που είναι αναγκαία για την πραγμάτωση του τελικού αγαθού της 

ευδαιμονίας, χρειάζεται και επαρκή παιδεία, όπως άλλωστε και φυσική 

προδιάθεση. Αλλιώς, δεν μπορεί να τελεσφορήσει η "ακρόασις" της 

οποιασδήποτε διδασκαλίας. 

Δεν αρκεί η ορθολογική σύλληψη της ηθικής αρετής υπό το πρίσμα 

της "μεσότητος", μεταξύ υπερβολής και ελλείψεως. Η κατανόηση της 

"προς ημας μεσό-τητος" επιτυγχάνεται μόνο με την έμπρακτη 

συνδρομή, όσων διακρίνονται από τη διανοητική αρετή της 

φρονήσεως. Η Ηθική θεωρία του Αριστοτέλη έτυχε ευρύτατης 

απήχησης και ανάλυσης ανά τους αιώνες. Ο σκοπός της ζωής του 

ανθρώπου λοιπόν είναι η ευδαιμονία, η ευτυχία. Για να γίνει ο άνθρωπος 

ευδαίμων οφείλει να ακολουθεί έναν ορισμένο (ενάρετο) τρόπο ζωής. 

Αυτός ο ενάρετος τρόπος ζωής συνίσταται στην τήρηση της Μεσότητας.  

 

                                                 
15

 Ηθ. Νικ. 1095b4-6, a1-8 και 1142a13-18, 1178b24-26, Στ. Βιρβιδάκης, «Η αριστοτελική ηθική και 

οι σύγχρονες αντιθεωρητικές τάσεις στο χώρο της ηθικής φιλοσοφίας», στον τόμο Δ.Ζ. Ανδριόπουλος 

(επιμ.), Αριστοτέλης: Οντολογία, Γνωσιοθεωρία, Ηθική, Πολιτική Φιλοσοφία, εκδ. Παπαδήμα: Αθήνα 
3
1997, σ.500-501. 

16
 Ηθ. Νικ, 1106b36-1107a1.  
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