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Περίληψη: Τα Ηθικά Νικομάχεια αποτελούν μια πραγματεία εντός της οποίας ο φιλόσοφος
επιχειρεί να εντοπίσει και να ορίσει αφενός το υπέρτατο αγαθό που επιδιώκουν με τις
πράξεις τους οι άνθρωποι εντός του ατομικού αλλά και του κοινωνικοπολιτικού γίγνεσθαι,
αφετέρου τη φύση- ουσία και τα μέσα που συνδράμουν προς την επίτευξη αυτού του
σκοπού. Κατά τον Αριστοτέλη, όλα υπόκεινται σε μια τελεολογική 1 αρχή αφού «οὐθέν ἡ
φύσις μάτην ποιεῖ2», όπως θα τονίσει και στα Πολιτικά του. Στο Α’ βιβλίο των Ηθικών
Νικομαχείων ονομάζει εὐδαιμονία το υπέρτατο τέλος των ανθρωπίνων ενεργειών: « η
ευδαιμονία είναι ενέργεια της ψυχής σύμφωνα με τους κανόνες της τέλειας αρετής 3». Ενέργεια
λοιπόν, και όχι κατάσταση στατική η ευδαιμονία. Επομένως, απαιτεί ανθρώπινη προσπάθεια,
δεν υπάρχει εκ φύσεως, αφού όσα είναι έμφυτα δεν μπορούν να αλλάξουν συμπεριφορά:
«οὐθἐν γὰρ τῶν φύσει ὂντων ἄλλως ἐθίζεται4». Η υπόσταση της ψυχής, κατά τον φιλόσοφο,
υπόκειται σε μία τριμερή διαίρεση: σε «ἔλλογον», «λόγον ἔχον», «ἐπιθυμητικόν»,
διαχωρίζοντας το λογικό μέρος της ψυχής σε επιστημονικό και λογιστικό. Επιστημονικό
ονομάζει ο Αριστοτέλης το μέρος της ψυχής με το οποίο κατανοούμε εκείνα που οι αρχικές
τους αιτίες μένουν αμετάβλητες, ενώ λογιστικό εκείνο με το οποίο μελετάμε τα
μεταβαλλόμενα όντα5. Παράλληλα, επιχειρεί να προσδιορίσει ποια έξη αντιστοιχεί σε κάθε
ένα από αυτά τα μέρη της ψυχής, καθόσον θα είναι η αρετή του με την οποία θα μπορέσει να
επιτελέσει σωστά το έργο του6. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, αρχή κάθε πράξης είναι η
προαίρεση, αλλά δεν υφίσταται προαίρεση χωρίς διάνοια και ήθος, τα οποία έχουν
θεμελιώδη σχέση: «Πράξεως μέν οὖν ἀρχή προαίρεσις, ὅθεν ἡ κίνησις ἀλλ’ οὖχ οὗ ἕνεκα,
προαιρέσεως δε ὄρεξις καί λόγος ὅ ἕνεκα τινός˙ διό οὐτ’ ἄνευ νοῦ καί διανοίας οὔτ’ ἄνευ
ἠθικῆς ἐστίν ἕξεως ἡ προαίρεσις».7 Στην αριστοτελική ενάρετη πράξη συνυπάρχουν οι ηθικές
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και οι διανοητικές αρετές υπό το κριτήριο της έλλογης, συνειδητής και ελεύθερης επιλογής 8.
Ωστόσο, καθοριστικός παράγων που διασφαλίζει τον αρετολογικό χαρακτήρα μιας πράξης
είναι η τήρηση του μέσου «πρός ἡμᾶς», όπως αυτό υπαγορεύεται από τον ορθό λόγο9.
Λέξεις κλειδιά: αρετή, ευδαιμονία, ήθος, μεσότητα, έξη.

THE MORAL AND INTELLECTUAL QUALITIES OF ARISTOTLE AND THE
PROBLEM OF MEDITATION
Abstract: Nicomachian Ethics is a treatise in which the philosopher seeks to identify and
define, on the one hand, the supreme good that people pursue with their actions within the
individual as well as the socio-political reality, on the other hand, the nature and the means
that contribute to the achievement of this goal. According to Aristotle, everything is subjected
to a teleological principle1, since “nature makes nothing which is useless2”, as it will also be
emphasized in his Politics. In the 1st book of Nicomachian Ethics, Aristotle refers to
Eudaimonia as the ultimate end of human acts: “Eudaimonia is an action of the soul
according to the rules of perfect virtue 3.” So, Eudaimonia is energy and not a static state.
Therefore, it requires human effort. It does not exist by nature, since what is inherent cannot
change behavior: “no being in nature can be addicted otherwise 4”. The essence of the soul,
according to the philosopher, is subjected to a three part division: in “rational part”,
“dominated by rationality”, “desirable”, separating the logical part of the soul into scientific
and accounting. Aristotle calls scientific the specific part of the soul by which we understand
those whose original causes remain unchanged, while accounting the part with which we
study the changing beings5. At the same time, he tries to determine which hexis (ἕξις)
corresponds to each of these parts of the soul, since it will be his virtue with which he will be
able to do his work properly6. According to Aristotle, the principle of every act is the option,
but there is no option without intellect and morality, which are fundamentally related:
«Πράξεως μέν οὖν ἀρχή προαίρεσις, ὅθεν ἡ κίνησις ἀλλ’ οὖχ οὗ ἕνεκα, προαιρέσεως δε ὄρεξις
καί λόγος ὅ ἕνεκα τινός ˙ διό οὐτ’ ἄνευ νοῦ καί διανοίας οὔτ’ ἄνευ ἠθικῆς ἐστίν ἕξεως ἡ
προαίρεσις»7. Moral and intellectual virtues coexist under the criterion of rational, conscious
and free choice within the Aristotelian virtuous act8. However, a decisive factor that ensures
the virtuous character of an act is the observance of the means "to us", as dictated by the right
reason9.
Keywords: virtue, eudaimonia, ethos, meditation, hexis.
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Αὐτόθι, 1139 a 35-39. Βλ. Και ROSS, W. D., 1991, σελ. 238
ἈΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Ἠθικά Νικομάχεια, 1138 b 18-21.
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Αρετή (<ἀραρίσκω= συναρμόζω10): μια λέξη που ο Όμηρος11 ήδη χρησιμοποιούσε στα έπη
του για να αναφερθεί στις εξαίρετες σωματικές και ψυχικές ιδιότητες των πολεμιστών, στην
ανδρεία που επεδείκνυαν εν ώρα μάχης. Εν συνεχεία, ο Πυθαγόρας 12 θα εξάρει την αρετή της
δικαιοσύνης και της τήρησης του μέτρου για την επίτευξη ισορροπίας και αρμονίας: «ζυγόν
μὴ ὑπερβαίνειν» (να μην αδικείς) και «στέφανον μὴ τίλλειν» (να μη μαδάς τον στέφανο). Ο
Δημόκριτος13 θα προδιατυπώσει, αφενός, την αριστοτελική θεωρία περί μεσότητος
πορευόμενος στην πάγια αρχαιοελληνική θέση: «καλόν ἐν παντί τό ἵσον∙ ὑπερβολή δὲ καὶ
ἔλλειψις οὕ μὴ δοκεῖ», αφετέρου, παρουσιάζει την θέση ότι η ευδαιμονία είναι υπόθεση της
ψυχής «εὐδαιμονίη ψυχῆς καὶ κακοδαιμονίη»14. Στα κλασικά χρόνια, ο Πλάτων στην
Πολιτεία15 του κάνει λόγο για το έργο του αλόγου, των ματιών, του αυτιού, θεωρώντας ότι
κάθε πράγμα εκτελεί ορθά το έργο που του έχει προορισθεί μέσω μια αποκλειστικής αρετής,
δηλονότι ικανότητας. Σε ανάλογο πλαίσιο και ο Αριστοτέλης στα Ηθικά Νικομάχεια16 θα
δηλώσει ότι η αρετή καθιστά κάθε πράγμα ικανό να τελειοποιεί το έργο που του έχει
ανατεθεί από τη φύση και, κατά συνέπεια, αυτό θα πρέπει να ισχύει και για τον άνθρωπο.
Στην αρχή του Β’ βιβλίου των Ηθικών Νικομαχείων ο Αριστοτέλης διακρίνει τις αρετές
της ψυχής σε ηθικές και διανοητικές17. Οι αρετές της νόησης αναπτύσσονται κυρίως με τη
διδασκαλία και, επομένως, χρειάζονται χρόνο και εμπειρία για να αναπτυχθούν. Εν
προκειμένω, την ευθύνη για τη μετάδοση αυτών έχει ο διδάσκων. Ωστόσο, υπάρχει και ο
παράγοντας της έμφυτης καταβολής που καθορίζει το πόσο επιδεκτικοί μπορούμε να είμαστε
στη μάθηση18. Κατά τον φιλόσοφο, οι αρετές που αφορούν στο ἦθος συνδέονται
ετυμολογικά με το ἔθος19, πράγμα που καταδεικνύει ότι δεν υπάρχουν μέσα μας φύσει, αφού
τα εκ φύσεως δεν αλλάζουν συμπεριφορά: «για παράδειγμα, ο λίθος που από τη φύση του
φέρεται προς τα κάτω, δε θα μπορούσε να συνηθίσει να φέρεται προς τα πάνω ούτε αν
ρίχνοντάς τον χιλιάδες φορές20», δηλώνει ο Αριστοτέλης. Τα δεδομένα της εμπειρίας
χρησιμοποιούνται ως αρωγοί για την απόδειξη των αριστοτελικών θέσεων. Όλα αυτά
οδηγούν στο συμπέρασμα πως ό, τι είναι δοσμένο από τη φύση πρώτα το κατέχουμε ως
δυνατότητα και ύστερα το πραγματώνουμε ως ενέργεια. Επί παραδείγματι, δεν κατέστημεν
10

ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ, (2005), σελ.271.
ὉΜΗΡΟΥ, Ἱλιάδα, Ν, στ. 237: «συμφερτὴ δ᾽ ἀρετὴ πέλει ἀνδρῶν καὶ μάλα λυγρῶν», στ. 275: «οἶδ᾽ ἀρετὴν
οἷός ἐσσι·», στ. 277: « ἔνθα μάλιστ᾽ ἀρετὴ διαείδεται ἀνδρῶν».
12
ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΛΑΕΡΤΙΟΣ, VIII, 18, 2: «τὸ δὲ ζυγόν μὴ ὑπερβαίνειν, τουτέστι τό ἴσον καὶ δίκαιον μὴ
ὑπερβαίνειν».
13
Ἀπ. 102, DIELS.
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Ἀπ Β 170, DIELS.
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ΠΛΑΤΩΝ, Πολιτεία, 352 d- 353e.
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ἈΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Ἠθικά Νικομάχεια, 1106 a 15- 26.
17
Aὐτόθι, 1103 a 14-20.
18
Aὐτόθι, 1103 a 24-25.
19
Aὐτόθι, 1103 a 17-19: «ἡ δὲ ἡθική ἔξ ἔθους περιγίγνεται, ὅθεν καὶ τοὔνομα ἔσχηκεν μικρόν παρεκκλῖνον ἀπό
τοῦ ἔθους».
20
Aὐτόθι, 1103 a 20-23: «οὐθὲν γὰρ τῶν φύσει ὄντων ἄλλως ἐθίζεται, οἷον ὁ λίθος φύσει κάτω φερόμενος
οὐκ ἂν ἐθισθείη ἄνω φέρεσθαι, οὐδ’ ἂν μυριάκις αὐτὸν ἐθίζῃ τις ἄνω ῥιπτῶν» .
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ικανοί να βλέπουμε επειδή πολλές φορές ασκηθήκαμε στην όραση, αντιθέτως, η δυνατότητα
προϋπήρχε21. Βέβαια, ανάλογες απόψεις θα τις είχε διδαχθεί ο φιλόσοφος και από τον
Πλάτωνα κατά τη διάρκεια των σπουδών του στην Ακαδημία: «κυριώτατον γάρ οὖν ἐμφύεται
πᾶσι τό πᾶν ἦθος διά ἔθος», αναφέρει σχετικά στους Νόμους22 του.
Η ηθική αρετή του Αριστοτέλη είναι πρωτίστως παιδαγωγική, καθόσον αφορά στη
διαμόρφωση της προσωπικότητας των ατόμων η οποία πρέπει να συντελείται από μικρή
ηλικία, προτού διαμορφωθούν τα μόνιμα στοιχεία του χαρακτήρα μας (ἕξεις), αλλά και
κοινωνική, αφού η συμπεριφορά μας επηρεάζει τις διαπροσωπικές και κοινωνικές σχέσεις
των προσώπων εν συνόλω και έχει αντίκρυσμα στην κοινότητα: «οὐ μικρόν οὖν διαφέρει τὸ
οὕτως ἤ οὕτως εὐθύς ἐκ νέων ἐθίζεσθαι, ἀλλά πάμπολυ, μᾶλλον δὲ τὸ πᾶν23». Σκοπός της
διδασκαλίας του Αριστοτέλη δεν είναι η εξέταση των αρετών σε θεωρητικό πλαίσιο αλλά η
πραγμάτωσή τους, δηλαδή πώς να γίνουμε ενάρετα άτομα24.
Οι ηθικές αρετές συνδέονται με τα πάθη και τα συναισθήματα 25. Ωστόσο, κατά τον
φιλόσοφο, τα εκ φύσεως πράγματα φθείρονται από δύο ακρότητες: την υπερβολή και την
έλλειψη. Η μεσότητα στις πράξεις μας και στα πάθη είναι η ασφαλιστική δικλείδα που
διαφυλάσσει την ορθότητα. Επί παραδείγματι, τη σωματική υγεία καταστρέφουν τόσο η
υπερβολική γυμναστική όσο και η ελλιπής, η ασυδοσία ή η έλλειψη στα ποτά και στην
τροφή. Η υπερβολική επίδοση στις ηδονές μας καθιστά ακόλαστους, στην οργή οργίλους,
ενώ η αποφυγή των δεινών μας κάνει δειλούς26. Οι διαχρονικοί κανόνες «μηδέν ἄγαν» και
«μέτρον ἄριστον» διαπερνούν και την αριστοτελική διανόηση.
Είναι επιτακτικά αναγκαίο, κατά τον Αριστοτέλη, σε κάθε πάθος και πράξη να
εντοπίζουμε μια μέση διάθεση, διότι η φύση της αρετής το επιβάλλει 27. Η ιδανική μεσότητα
όμως δεν καθορίζεται σύμφωνα με τη μαθηματική διδασκαλία, γιατί σε αυτή την περίπτωση
το μέσο είναι ένα και κοινό για όλους. Λόγου χάριν, στη διατροφή δεν υπάρχουν οι ίδιες
ανάγκες για όλα τα άτομα, αφού υπεισέρχονται ποικίλοι παράγοντες- όπως η άθληση, η
ηλικία, η υγεία, το ανάστημα, το φύλο. Συνακόλουθα, κάθε ειδικός επιζητεί και εφαρμόζει το
μέσο «πρὸς ἡμᾶς», το υποκειμενικό, αποφεύγοντας τα άκρα της υπερβολής και της
έλλειψης28.
Για τη θεμελίωση του αντικειμενικού χαρακτήρα αυτής της υποκειμενικής κατάστασης ο
Αριστοτέλης προβάλλει μία καθολική προϋπόθεση, η οποία συνιστά και διανοητική αρετή:
τη φρόνηση, τον ορθό λόγο29. Στον φρόνιμο άνθρωπο συνυπάρχουν όλες οι αρετές γιατί
21

Aὐτόθι, 1103 a 28- 31: «οὐ γάρ ἐκ τοῦ πολλάκις ἰδεῖν ἤ πολλάκις ἀκοῦσαι τάς αἰσθήσεις ἐλάβομεν, ἀλλ’
ἀνάπαλιν ἔχοντες ἐχρησάμεθα, οὐ χρησάμενοι ἔσχομεν».
22
ΠΛΑΤΩΝ, Νόμοι, 792 e 1-2.
23
ἈΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Ἠθικά Νικομάχεια, 1103 b 23-25.
24
Aὐτόθι, 1103 b 26-29.
25
Aὐτόθι, 1104 b 9-10.
26
Aὐτόθι, 1104 a 12-26.
27
Aὐτόθι, 1106 b 5- 18.
28
Aὐτόθι, 1106 b 5-7.
29
Aὐτόθι, 1106 b 35- 1107 a 8.
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κατέχει την ορθή παιδεία και μπορεί να κρίνει με σύνεση. Ωστόσο, υπάρχουν και αρετές που
από τη φύση τους συνιστούν ακρότητα, λόγω ότι το μέσο αποτελεί το άριστο. Έτσι, στην
ανδρεία και στη σωφροσύνη δεν υπάρχει έλλειψη ούτε υπερβολή30, διότι η μεσότητα εδώ ως
αρετή είναι και ακρότητα. Ομοιότροπα, υπάρχουν και πάθη ή πράξεις που είναι απόλυτα
συνυφασμένα με την κακία, όπως η φαυλότητα, ο φόνος, ο φθόνος, η αναισχυντία, η κλοπή,
η μοιχεία31. Η αιδώς, αν και δεν είναι αρετή, είναι επαινετή, ενώ η αναισχυντία και η
σεμνοτυφία ως άκρα επικρίνονται32. Να σημειωθεί ότι το κριτήριο της μεσότητας δεν
εφαρμόζεται στις διανοητικές αρετές: δεν υπάρχει υπερβολή ούτε έλλειψη της σοφίας, της
σύνεσης και της φρόνησης.
Ο αληθινά ενάρετος άνθρωπος, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, κατά την τέλεση ηθικών
πράξεων δοκιμάζει ευχαρίστηση και δε δυσανασχετεί, διότι εξαιτίας της ηδονής πράττουμε
φαύλες πράξεις, ενώ λόγω της λύπης απέχουμε από τις καλές 33. Άλλωστε, ο άνθρωπος από
τη νηπιακή ηλικία έχει την τάση να ρέπει προς ό, τι προκαλεί ηδονή, το οποίο είναι
συνυφασμένο και με την ενήλικη ζωή μας34. Επομένως, είναι καθοριστικό να ασκούνται τα
παιδιά από μικρή ηλικία σε ενάρετες πράξεις, ώστε να διαμορφώσουν τις σωστές έξεις και να
λάβουν την ορθή παιδεία: να αισθάνονται χαρά και λύπη με ό, τι αξίζει, όπως δίδασκε και ο
Πλάτων35. Μολαταύτα, δεν αρκεί κάποιος να κάνει ενάρετες πράξεις με τον ορθό τρόπο.
Επιβάλλεται, τονίζει ο Αριστοτέλης να τηρούνται τα κάτωθι κριτήρια προκειμένου να
διασφαλιστεί ο αρετολογικός χαρακτήρας μιας πράξης: ο αληθινά ενάρετος λειτουργεί με
επίγνωση, συνειδητά («εἰδώς»), μετά από ελεύθερη βούληση- προαίρεση («προαιρούμενος»)
για την ίδια την πράξη και με σταθερή και αμετακίνητη συμπεριφορά («βεβαίως καὶ
ἀμετακινήτως36»). Δεοντολογική η ύπαρξη συνέπειας στις ηθικές ενέργειες σε χρονικό,
ποιοτικό αλλά και ψυχικό επίπεδο.
Η αριστοτελική αρετή, λοιπόν, ως προς το γένος της είναι έξη, συνήθεια μέσω της οποίας
διαμορφώνει ο άνθρωπος το ήθος του με τη στάση που επιλέγει απέναντι στα πάθη37. Είναι
αποτέλεσμα επανάληψης ομοιότροπων ενεργειών που επιλέγονται ελεύθερα από το άτομο.
Ανδρείος δε λογίζεται ούτε αυτός που αψηφά αλόγιστα τον κίνδυνο, ούτε αυτός που
εξαναγκάζεται, αλλά αυτός που έχοντας υπολογίσει τις συνέπειες, ρίχνεται με σύνεση και
βούληση στη μάχη. Η ηθική αρετή του Αριστοτέλη είναι μεσότητα και ακρότητα
ταυτόχρονα. Είναι μεσότητα ως προς το οντολογικό της περιεχόμενο, αφού βρίσκει και
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επιλέγει το μέσο, αλλά και ακρότητα, ως προς τον αξιολογικό της χαρακτήρα, διότι συνιστά
το άριστο, το ιδανικό, το εὖ38.
Η αριστοτελική ηθική έχει κοινωνικοπολιτική διάσταση, καθόσον ο άνθρωπος ως «φύσει
πολιτικὸν ζῷον»39 έχει έμφυτη οργανικά την ανάγκη να ζει σε κοινότητα. Η φύση φροντίζει
να τελειοποιεί τα δημιουργήματά της, άρα και την πόλη που είναι η υπέρτατη κοινωνική
οντότητα40. Η πόλη, κατά τον Αριστοτέλη, είναι η ολότητα προς την οποία συγκλίνει κάθε
ατομικότητα, διότι το σύνολο στη φύση αναγκαία προηγείται του μέρους41. Μόνο εντός της
πόλεως οι πολίτες μπορούν να είναι αυτάρκεις, όπως τα οργανικά μέρη του σώματος χωρίς
αυτό δε ζουν42.
Η επιτυχία της ύψιστης κοινωνικής δομής, της πόλεως, εξαρτάται από την ηθική τελείωση
των πολιτών. Η πόλη οδηγείται στον υπέρτατο σκοπό της αυτάρκειας και της ευδαιμονίας 43
των πολιτών, μόνο όταν αυτοί έχουν καταστεί ηθικά ενάρετοι, μέσα από την ορθή παιδεία,
σε αναφορά με το είδος του πολιτεύματος44. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, η πόλη ευημερεί
και κατακτά τον ύψιστο σκοπό της αυτάρκειας όταν διοικείται από κυβερνώντες με ήθος,
ανιδιοτέλεια, πειθαρχία στους νόμους και υπηρέτηση του συμφέροντος του συνόλου: «πρὸς
δὲ τῷ κοινῷ λυσιτελοὺν»45. Σημασία δεν έχει το πλήθος των αρχόντων, αλλά η ηθικότητα
αυτών.
Το ατομικό ήθος έχει αντίκτυπο στο συνολικό ήθος, στην πόλη. Ο άνθρωπος φτάνει στην
τελειότητά του, στην ηθικοποίησή του, όταν είναι κοινωνός της πόλης και κάτοχος της
δικαιοσύνης, της μέγιστης κοινωνικής και πολιτικής αρετής46. Η δικαιοσύνη, κατά τον
φιλόσοφο, είναι αναγκαία συνθήκη για την ύπαρξη της πολιτικής κοινωνίας, χωρίς αυτήν ο
άνθρωπος γίνεται ον ανοσιότατο και αγριότατο 47. Στην αριστοτελική διανόηση το υπέρτατο
αγαθό για το άτομο- πολίτη συνδέεται και διασφαλίζει το υπέρτατο αγαθό της πόλεως: το εὖ
ζῆν των πολιτών, την ευδαιμονία.
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