
ΕΝΟΤΗΤΑ 15η
(Β 6, 1013, 1106b1828 1106b36 1107a6)

Ορισμός της αρετής

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ Ν.Ε.

Οἷον ἔστι καὶ φοβηθῆναι Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος 
και να φοβηθεί

καὶ θαρρῆσαι καὶ ἐπιθυμῆσαι και να επιδείξει θάρρος και να επι-
θυμήσει

καὶ ὀργισθῆναι καὶ ἐλεῆσαι και να εξοργιστεί και να ευσπλαχνι-
στεί

καὶ ὅλως ἡσθῆναι και γενικότερα να ευχαριστηθεί
καὶ λυπηθῆναι καὶ μᾶλλον και να λυπηθεί και περισσότερο
καὶ ἧττον, καὶ ἀμφότερα και λιγότερο, και τα δύο
οὐκ εὖ· δεν είναι καλά·
τὸ δ’ το να (αισθανθεί κανείς όλα αυτά) 

όμως
ὅτε δεῖ τη στιγμή που πρέπει
καὶ ἐφ’ οἷς και σε σχέση με τα πράγματα (που 

πρέπει)
καὶ πρὸς οὓς και σε σχέση με τους ανθρώπους 

(που πρέπει)
καὶ οὗ ἕνεκα και για το λόγο (που πρέπει)
καὶ ὡς δεῖ, μέσον τε και όπως πρέπει, αυτό είναι το μέσο
καὶ ἄριστον, ὅπερ ἐστὶ και το άριστο, το οποίο είναι γνώ-

ρισμα
τῆς ἀρετῆς. Ὁμοίως δὲ της αρετής. Όμοια λοιπόν
καὶ περὶ τὰς πράξεις ἔστιν και σχετικά με τις πράξεις υπάρχει
ὑπερβολὴ καὶ ἔλλειψις καὶ μέσον. υπερβολή και έλλειψη και το μέσο.
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Ἡ δ’ ἀρετὴ περὶ πάθη Η αρετή λοιπόν σχετίζεται με τα 
πάθη

καὶ πράξεις ἐστίν, ἐν οἷς και τις πράξεις, στα οποία
ἡ μὲν ὑπερβολὴ ἁμαρτάνεται η υπερβολή αποτελεί σφάλμα
καὶ ψέγεται καὶ ἡ ἔλλειψις, και  επικρίνεται (το ίδιο) και η έλλει-

ψη,
τὸ δὲ μέσον ἐπαινεῖται ενώ το μέσον επαινείται
καὶ κατορθοῦται· και είναι το σωστό·
ταῦτα δ’ ἄμφω τῆς ἀρετῆς, και τα δύο αυτά έχουν σχέση με 

την αρετή (ή είναι γνωρίσματα της 
αρετής).

Μεσότης τις ἄρα ἐστὶν ἡ ἀρετή, Η αρετή επομένως είναι ένα είδος 
μεσότητας,

στοχαστική γε οὖσα τοῦ μέσου. επειδή βέβαια στοχεύει στο μέσο.
Ἔστιν ἄρα ἡ ἀρετὴ Είναι επομένως (λοιπόν) η αρετή 

έξη
ἕξις προαιρετική, (μόνιμο στοιχείο του χαρακτήρα), 

που επιλέγεται ελεύθερα,
ἐν μεσότητι οὖσα που βρίσκεται στο μέσο
τῇ πρὸς ἡμᾶς, σε σχέση με μας,
ὡρισμένῃ λόγῳ το οποίο καθορίζεται από τη λογική
καὶ ᾧ ἂν ὁ φρόνιμος και με τρόπο που ο φρόνιμος
ὁρίσειεν. θα μπορούσε να ορίσει.
Μεσότης δὲ δύο κακιῶν, (Είναι) μεσότητα μεταξύ δύο κακιών
τῆς μὲν καθ’ ὑπερβολὴν που η μία βρίσκεται από την πλευ-

ρά της υπερβολής
τῆς δὲ κατ’ ἔλλειψιν· και η άλλη από την πλευρά της 

έλλειψης·
καὶ ἔτι τῷ τὰς μὲν ἐλλείπειν και ακόμα επειδή άλλες είναι ελλι-

πείς
τὰς δ’ ὑπερβάλλειν ενώ άλλες υπερβολικές
τοῦ δέοντος σε σχέση μ’ αυτό που πρέπει
ἔν τε τοῖς πάθεσι καὶ ἐν και στα πάθη και
ταῖς πράξεσι, στις πράξεις,
τὴν δ’ ἀρετὴν η αρετή όμως
τὸ μέσον καὶ εὑρίσκειν καὶ αἱρεῖσθαι. και ανακαλύπτει και επιλέγει το 

μέσον.



Ενότητα 15η 121

Γραμματικά (κατ’ επιλογή)
 

θαρρῆσαι: απαρέμφατο αορίστου του ρήματος θαρρέω-ῶ (ή θαρσέω), ἐθάρ- 
ρουν, θαρρήσω, ἐθάρρησα, τεθάρρηκα.

ἐλεῆσαι: απαρέμφατο αορίστου του ρήματος ἐλεέω-ῶ, ἠλέουν, ἐλεήσω, ἠλέησα.
ἡσθῆναι: απαρέμφατο παθητικού αορίστου του ρήματος ἥδομαι, ἡδόμην, 

ἡσθήσομαι, ἥσθην
μᾶλλον: επίρρημα συγκριτικού βαθμού. Οι τρεις βαθμοί: μάλα, μᾶλλον, μά-

λιστα.
ἧττον: επίρρημα συγκριτικού βαθμού του επιθέτου ὀλίγος, ὀλίγη, ὀλίγον. Οι 

τρεις βαθμοί: ὀλίγον, ἧττον, ἥκιστα. 
ἀμφότερα: ονομαστική πληθυντικού ουδετέρου της αόριστης επιμεριστικής 

αντωνυμίας ἀμφότεροι, -αι, -α (= και οι δύο).
οἷς: δοτική πληθυντικού ουδετέρου της αναφορικής αντωνυμίας
 ὅς ἥ ὅ (= ο οποίος) οἵ αἵ ἅ
 οὗ ἧς οὗ ὧν ὧν ὧν
 ᾧ ᾗ ᾧ οἷς αἷς οἷς
 ὅν ἥν ὅ οὕς ἅς ἅ
 — — — — — —
ἄριστον: ονομαστική ενικού, ουδετέρου γένους, υπερθετικού βαθμού. Οι 

τρεις βαθμοί: ἀγαθόν, ἄμεινον, ἄριστον.
ὅπερ: ονομαστική ενικού, ουδετέρου γένους, της αναφορικής αντωνυμίας
 ὅσπερ ἥπερ ὅπερ (= αυτός ακριβώς που)
 οὗπερ ἧσπερ οὕπερ
 ᾧπερ ᾗπερ ᾧπερ
 ὅνπερ ἥνπερ ὅπερ
 — — —

 οἵπερ αἵπερ ἅπερ
 ὧνπερ ὧνπερ ὧνπερ
 οἷσπερ αἷσπερ οἷσπερ
 οὕσπερ ἅσπερ ἅπερ
 — — —
ἁμαρτάνεται: γ΄ ενικό οριστικής ενεστώτα του ρήματος ἁμαρτάνεται, ἡμαρ-

τάνετο, –, ἡμαρτήθη, ἡμάρτηται, ἡμάρτητο (στη μέση φωνή απαντάται μό
νο στο γ΄ πρόσωπο).

ψέγεται: γ΄ ενικό οριστικής ενεστώτα του ρήματος ψέγομαι.
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κατορθοῦται: γ΄ ενικό οριστικής ενεστώτα του ρήματος κατορθόομαι-οῦμαι, 
κατωρθούμην, –, κατωρθώθην, κατώρθωμαι. 

οὖσα: ονομαστική ενικού, γένους θηλυκού, μετοχής ενεστώτα του ρήμα
τος εἰμί.

 οὖσᾰ οὖσαι
 οὔσης οὐσῶν
 οὔσῃ οὔσαις
 οὖσαν οὔσας
 οὖσα οὖσαι
προαιρετική: ονομαστική ενικού, θηλυκού γένους, του β΄κλιτου επιθέτου 

προαιρετικός, -ή, -όν.
ὡρισμένη: δοτική ενικού, γένους θηλυκού, μετοχής παρακειμένου του ρή

ματος ὁρίζομαι, ὡριζόμην, ὁριοῦμαι-ὁρισθήσομαι, ὡρισάμην-ὡρίσθην, 
ὥρισμαι, ὡρίσμην.

ᾧ: δοτική αρσενικού της αναφορικής αντωνυμίας
 ὅς ἥ ὅ (= ο οποίος) οἵ αἵ ἄ
 οὗ ἧς οὗ ὧν ὧν ὧν
 ᾧ ᾗ ᾧ οἷς αἷς οἷς
 ὅν ἥν ὅ οὕς ἅς ἅ
 – – – – – –
ὁρίσειεν: γ΄ ενικό ευκτικής αορίστου του ρήματος ὁρίζω, ὥριζον, ὁριῶ, ὥρι- 

σα, ὥρικα, ὡρίκειν.
ἐλλείπειν: απαρέμφατο ενεστώτα του ρήματος ἐλλείπω, ἐνέλειπον, ἐλλείψω, 

ἐνέλιπον, ἐλλέλοιπα, ἐνελελοίπειν.
δέοντος: γενική ενικού, ουδετέρου γένους, μετοχής ενεστώτα (δέον) του 

απρόσωπου ρήματος δεῖ.
αἱρεῖσθαι: απαρέμφατο ενεστώτα του ρήματος αἱρέομαι-οῦμαι (= εκλέγω, 

προτιμώ, επιλέγω), ᾑρούμην, αἱρήσομαι-αἱρεθήσομαι, εἱλόμην-ᾑρέθην, 
ᾕρημαι, ἡρήμην.

Συντακτική προσέγγιση
 

Κύρια πρόταση (το οἷον έχει τη σημασία του “π.χ.” και 
δεν εισάγει αναφορική πρόταση), ἔστι = ρήμα απρό
σωπο (γι’ αυτό και αναβιβάζει τον τόνο), φοβηθῆναι 
 θαρρῆσαι  ἐπιθυμῆσαι  ὀργισθῆναι  ἐλεῆσαι  

«Οἷον καὶ φο
βηθῆναι καὶ 
θαρρῆσαι… καὶ 
μᾶλλον καὶ ἧττον»
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ἡσθῆναι  λυπηθῆναι = υποκείμενα του απρόσωπου ρήματος, τελικά απα
ρέμφατα με υποκείμενο το εννοούμενο τινά (ετεροπροσωπία), ὅλως = επιρ
ρηματικός προσδιορισμός του τρόπου στο ρήμα, μᾶλλον  ἧττον = επιρρη
ματικοί προσδιορισμοί του ποσού στα απαρέμφατα (εννοείται η γενική συ
γκριτική τοῦ δέοντος).

Κύρια πρόταση, ἐστί = (ενν.) ρήμα, ἀμφότερα = υπο
κείμενο του ρήματος (αττική σύνταξη), οὐκ εὖ = κα
τηγορούμενο στο υποκείμενο μέσω του συνδετικού 

ἐστί που εδώ εκφέρεται με επίρρημα.

Κύρια πρόταση (ελλειπτικός λόγος), ἐστί = (ενν.) ρή
μα, τὸ δ’ = υποκείμενο του ρήματος (πίσω από τη 
φράση τὸ δ’ εννοούνται τα επτά απαρέμφατα της πρώ

της πρότασης), μέσον  ἄριστον = κατηγορούμενα στο υποκείμενο μέσω του 
συνδετικού ἐστὶ που εννοείται.

Δευτερεύουσα χρονική πρόταση ως προσδιορισμός 
του χρόνου στα παραπάνω απαρέμφατα, δεῖ = απρό

σωπο ρήμα (υποκείμενα τα απαρέμφατα).

Δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, προσδιοριστική 
στα απαρέμφατα.

Δευτερεύουσα αναφορική προσδιοριστική πρόταση 
στα απαρέμφατα φοβηθῆναι, θαρρῆσαι...

Δευτερεύουσα αναφορικήαιτιολογική πρόταση.

Δευτερεύουσα αναφορική παραβολική πρόταση του 
τρόπου (στα απαρέμφατα), δεῖ = ρήμα (απρόσωπο, με 

υποκείμενα τα απαρέμφατα).

Δευτερεύουσα αναφορική προσδιοριστική πρόταση 
στο ἄριστον. Εισάγεται με την αναφορική αντωνυ
μία ὅπερ και εκφέρεται με οριστική για να δηλώσει το 

πραγματικό, ἐστί = ρήμα, ὅπερ = υποκείμενο του ρήματος, τῆς ἀρετῆς = γε
νική κατηγορηματική κτητική στο ὅπερ.

«καὶ ἀμφότερα οὐκ 
εὖ (ἐστί)»

«τὸ δ’ – μέσον τε 
καὶ ἄριστον (ἐστί)»

«ὅτε δεῖ»

«ἐφ’ οἷς (δεῖ)»

«πρὸς οὕς (δεῖ)»

«οὗ ἕνεκα (δεῖ)»

«ὡς δεῖ»

«ὅπερ ἐστί τῆς 
ἀρετῆς»
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Κύρια πρόταση, ἐστιν = ρήμα, ὑπερβολή  ἔλλειψις 
 μέσον = υποκείμενα του ρήματος, περὶ τὰς πράξεις 
= εμπρόθετος προσδιορισμός της αναφοράς στο ρή
μα, ὁμοίως = επιρρηματικός προσδιορισμός του τρό
που στο ρήμα.

Κύρια πρόταση. ἐστίν = ρήμα, ἡ ἀρετή = υποκείμενο 
του ρήματος, περὶ πάθη  (περί) πράξεις = εμπρόθε
τοι προσδιορισμοί της αναφοράς στο ρήμα.

Δύο δευτερεύουσες αναφορικές προτάσεις προσδιορι
στικές στις λέξεις πάθη και πράξεις. Εισάγονται με την 
αναφορική αντωνυμία (ἐν) οἷς και εκφέρονται με ορι
στική για να δηλώσουν το πραγματικό, ἁμαρτάνεται 
 ψέγεται = ρήματα, ἡ ὑπερβολή  ἡ ἔλλειψις = υπο

κείμενα των ρημάτων, ἐν οἷς = εμπρόθετος προσδιορισμός του τόπου μετα
φορικά στα ρήματα.

Δύο δευτερεύουσες αναφορικές προσδιοριστικές προ
τάσεις, όμοιες με τις προηγούμενες (παρατακτική σύν
δεση: μέν-δέ), ἐπαινεῖται - κατορθοῦται = ρήματα, τὸ 
μέσον = υποκείμενο των ρημάτων.

Κύρια πρόταση. ἐστί = (ενν.) ρήμα, ταῦτα = υποκεί
μενο του ρήματος (αττική σύνταξη), ἄμφω = επιθετι
κός προσδιορισμός στο ταῦτα (δυϊκός αριθμός), τῆς 

ἀρετῆς = γενική κατηγορηματική κτητική στο ταῦτα.

Κύρια πρόταση. ἐστίν = ρήμα, ἡ ἀρετή = υποκείμε
νο του ρήματος, μεσότης = κατηγορούμενο στο υπο
κείμενο μέσω του συνδετικού ἐστίν, τις = επιθετικός 
προσδιορισμός στο μεσότης, οὖσα = αιτιολογική μετο
χή, συνημμένη στο υποκείμενο του ρήματος, στοχα

στική = κατηγορούμενο στο υποκείμενο της μετοχής μέσω του συνδετικού 
οὖσα, τοῦ μέσου = γενική αντικειμενική στο στοχαστική.

«Ὁμοίως δὲ καὶ 
περὶ τὰς πράξεις… 
τὸ μέσον»

«Ἡ δ’ ἀρετὴ περὶ 
πάθη καὶ πράξεις 
ἐστίν»

«ἐν οἷς ἡ μὲν ὑπερ
βολὴ ἁμαρτάνεται» 
και «ψέγεται καὶ ἡ 
ἔλλειψις»

«τὸ δὲ μέσον ἐπαι
νεῖται» και «κατορ
θοῦται»

«ταῦτα δ’ ἄμφω 
τῆς ἀρετῆς (ἐστί)»

«Μεσότης τις ἄρα 
ἐστίν ἡ ἀρετή, στο
χαστική γε οὖσα 
τοῦ μέσου»
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Κύρια πρόταση, ἔστιν = ρήμα, ἡ ἀρετή = υποκείμε
νο, ἕξις = κατηγορούμενο στο υποκείμενο ἀρετή μέ
σω του συνδετικού ἔστιν (αναβίβαση τόνου γιατί βρί
σκεται στην αρχή της πρότασης), προαιρετική = επι
θετικός προσδιορισμός στο ἕξις, οὖσα = επιθετική με

τοχή σε θέση παράθεσης στο ἕξις, ἐν μεσότητι = εμπρόθετος προσδιορισμός 
του τόπου μεταφορικά στη μετοχή οὖσα, τῇ πρὸς ἡμᾶς = επιθετικός προσ
διορισμός δυνάμει του άρθρου στο μεσότητι, ὡρισμένῃ = επιθετική μετοχή 
σε θέση παράθεσης στο μεσότητι, λόγῳ = δοτική του τρόπου στο ὡρισμένῃ.

Δευτερεύουσα αναφορική προσδιοριστική πρόταση 
στο λόγῳ. Εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία ᾧ 
και εκφέρεται με δυνητική ευκτική για να δηλώσει το 

πιθανό στο παρόν και μέλλον, ἂν ὁρίσειεν = ρήμα, ὁ φρόνιμος = υποκείμε
νο, ᾧ = αντικείμενο από έλξη (τῷ λόγῳ ὃν ὁ φρόνιμος ἂν ὁρίσειεν).

Κύρια πρόταση, ἐστι = (ενν.) ρήμα, ἡ ἀρετή = (ενν.) 
υποκείμενο, μεσότης = κατηγορούμενο στο υποκεί
μενο μέσω του συνδετικού ἐστιν, κακιῶν = γενική δι
αιρετική από το μεσότης, δύο = επιθετικός προσδιο
ρισμός στο κακιῶν, τῆς μέν  τῆς δέ = επιμεριστικές 
παραθέσεις στο κακιῶν, καθ’ ὑπερβολήν  κατ’ ἔλλει

ψιν = εμπρόθετοι προσδιορισμοί του τόπου μεταφορικά.

Κύρια πρόταση. ἐστίν =  (ενν.) ρήμα, ἡ ἀρετή = (ενν.) 
υποκείμενο, μεσότης = (ενν.) κατηγορούμενο στο 
υποκείμενο μέσω του συνδετικού ἐστίν, τῷ ἐλλείπειν 
 τῷ ὑπερβάλλειν  (τῷ εὑρίσκειν)  (τῷ) αἱρεῖσθαι 
= έναρθρα απαρέμφατα, ως δοτικές της αιτίας, τὰς 

μέν  τὰς δ’ = υποκείμενα στα απαρέμφατα ἐλλείπειν και ὑπερβάλλειν αντί
στοιχα, τοῦ δέοντος = επιθετική μετοχή ως αντικείμενο στα απαρέμφατα 
ἐλλείπειν-ὑπερβάλλειν, ἐν τοῖς πάθεσι  ἐν ταῖς πράξεσι = εμπρόθετοι προσ
διορισμοί του τόπου μεταφορικά, ἔτι = επιρρηματικός προσδιορισμός του 
ποσού, τὴν ἀρετήν = υποκείμενο στα απαρέμφατα εὑρίσκειν-αἱρεῖσθαι, τὸ 
μέσον = αντικείμενο στα απαρέμφατα εὑρίσκειν-αἱρεῖσθαι.

«Ἔστιν ἄρα ἡ 
ἀρετὴ ἕξις προαιρε
τική…, ὡρισμένῃ 
λόγῳ»

«ᾧ ἂν ὁ φρόνιμος 
ὁρίσειεν»

«μεσότης δὲ δύο 
κακιῶν (ἐστὶν ἡ 
ἀρετή), τῆς μὲν 
καθ’ ὑπερβολὴν τῆς 
δὲ κατ’ ἔλλειψιν»

«καὶ ἔτι τῷ τὰς μὲν 
ἐλλείπειν… (ἐστὶν 
ἡ ἀρετὴ μεσό
της)… αἱρεῖσθαι»
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Ετυμολογικό-Σημασιολογικό μέρος
 

ἐλεῆσαι Του ρήματος ἐλεέω-ῶ < ουσ. ὁ ἔλεος.
Ομόρριζα: ελεήμων, ελεεινός (= αξιολύπητος), ανελέητος, ελεημοσύνη. 
Συνώνυμα: οἰκτίρω.

ἡσθῆναι Του ρήματος ἥδομαι < ρίζα ἁδ- → ἡδ (βλ. επίθετο ἡδύς).
Ομόρριζα: ηδονή, ηδονικός, ηδονίζομαι, ηδονισμός, ηδονιστής. 
Συνώνυμα: ἀγάλλομαι, τέρπομαι.
Αντώνυμα: ἀνιάομαιῶμαι, ἀθυμέωῶ.

δεῖ Ομόρριζα: σιτοδεία, δέηση, ένδεια, ενδεής.
Συνώνυμα: χρή, ἀνάγκη ἐστί.

πράξεις Από το ρήμα πράττω.
Παράγωγα: πράγμα, πράξη, πρακτικός κ.ά.
Σύνθετα: άπρακτος, απράγμων, πολυπράγμων, πολυπραγμοσύνη, εισπρά

κτορας κ.ά.
Συνώνυμα: δρῶ, ποιῶ, ἐνεργῶ
Αντώνυμα: ἀργέωῶ, ἀπρακτέωῶ.

ἁμαρτάνεται Ομόρριζα: αμαρτία, αμαρτωλός, αμάρτημα, αναμάρτητος.

ψέγεται Ομόρριζα: ψόγος (= κατηγορία), ψεγάδι, αψεγάδιαστος, άψο
γος.

Συνώνυμα: αἰτιάομαιῶμαι, ἐγκαλέωῶ, ἐπιτιμέωῶ.
Αντώνυμα: ἐγκωμιάζω, ἐπαινέωῶ.

ἐπαινεῖται Από το ἐπὶ + αἰνέω-ῶ < αἶνος (= λόγος, μύθος).
Ομόρριζα: επαινέτης, έπαινος, επαινετικός, παραίνεση, παραινετικός, παι

νεύω, παίνεμα κ.ά.
Συνώνυμα: ἐγκωμιάζω, ὑμνέωῶ.
Αντώνυμα: αἰσχύνω, αἰτιάομαιῶμαι.
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κατορθοῦται Από το κατά + ὀρθόομαι-οῦμαι.
Ομόρριζα: ορθωτής, όρθωμα, διορθωτής, διόρθωση, κατορθώνω, κατόρθω

μα, αδιόρθωτος, επανορθώνω, επανόρθωση, παλινόρθωση.
Συνώνυμα του ὀρθόω-ῶ: ἀνίστημι / του ὀρθόομαι-οῦμαι: ἀνίσταμαι.

ὁρίσειεν Του ρήματος ὁρίζω > ὅρος.
Ομόρριζα: ορισμός, οριστικός, αόριστος, διορίζω, διορισμός, προσδιορι

σμός, αφοριστικός κ.ά.

πάθεσι Από το ρήμα πάσχω.
Παράγωγα: πάθημα, παθαίνω, παθητικός, πεθερός (πέπονθα → πενθερός 

→ πεθερός).

εὑρίσκειν Του ρήματος εὑρίσκω.
Παράγωγα: εύρημα, εύρετρα, εύρεση.
Σύνθετα: εφευρέτης, δυσεύρετος, εφευρίσκω, ανεύρεση κ.ά. 
Συνώνυμα: τυγχάνω, εὕρημα ἔχω.

αἱρεῖσθαι Του ρήματος αἱρέομαι-οῦμαι (= επιλέγω, προτιμώ).
Παράγωγα: αίρεση, αιρετικός, αιρετός.
Σύνθετα: αναίρεση, αφαιρώ, αυθαίρετος, διαιρετός, εξαίρεση, ανεξαιρέτως, 

καθαίρεση, προαιρετικός, συναίρεση, υπεξαίρεση κ.ά.

Η δομή της ενότητας
 

–  Η ηθική αρετή σχετίζεται με τη μεσότητα στα συναισθήματα και στις πράξεις.
–  Τα κριτήρια που διασφαλίζουν τη μεσότητα αυτή (χρόνος, πράγματα, πρό

σωπα, αιτία, τρόπος).
–  Συμπέρασμα: Η ηθική αρετή είναι το είδος της μεσότητας που σχετίζεται 

με τα προαναφερόμενα κριτήρια.
–  Ορισμός της αρετής:

→ ἕξις προαιρετική
→ ἐν μεσότητι τῇ πρός ἡμᾶς
→ ὡρισμένῃ λόγῳ ᾧ ἄν ὁ φρόνιμος ὁρίσειεν.

– Η αρετή ανακαλύπτει και επιλέγει τη μεσότητα.
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Εισαγωγικό σημείωμα
 

Στο ερώτημα πώς ορίζεται η μετρημένη στάση, με ποιο κριτήριο θα αποφασί-
σει ο άνθρωπος τα όρια του ηθικού μέτρου και του δέοντος, ο Αριστοτέλης απά-
ντησε ότι δεν υπάρχει αντικειμενικός τρόπος. Η μεσότητα είναι προσωπική υπό-
θεση· άλλη είναι η μεσότητα-ανδρεία για εκείνον που εκ χαρακτήρος τείνει προς 
την έλλειψη-δειλία και άλλη για εκείνον που τείνει προς την υπερβολή-θράσος. Το 
υποκειμενικό μέσο δεν ισαπέχει από τα άκρα της υπερβολής και έλλειψης, οπό-
τε η εύρεσή του παραμένει ζητούμενο σε κάθε περίσταση· ζητούμενο που απαι-
τεί σταθερή προσήλωση και διανοητική εγρήγορση. Η αρετή, λοιπόν, ταυτίζεται 
με τη μεσότητα, αλλά δεν πρέπει την εκλάβουμε ως κάτι ουδέτερο και μετριοπα-
θές, χλιαρό και άχρωμο. Μπορεί να πραγματώνει το μέτρο ανάμεσα στα άκρα της 
υπερβολής και έλλειψης, αλλά ως στάση ζωής η αρετή είναι ἀκρότης, δυσεπίτευ-
κτη κορύφωση ενός αγώνα που κρατάει ολόκληρη ζωή.

Πραγματολογική ανάλυση
 

«Οἷον καὶ φοβηθῆναι…, καὶ ἀμφότερα οὐκ εὖ»

Σε προηγούμενες ενότητες ο Αριστοτέλης υποστήριξε πως η ηθική αρε
τή σχετίζεται με τα πάθη (συναισθήματα) και τις πράξεις. Ενδεικτικά εδώ 
ο Αριστοτέλης με επαγωγική μέθοδο και χρήση απαρεμφάτων αναφέρεται 
σε μια σειρά συναισθημάτων: φόβος, θάρρος, επιθυμία, οργή, ευσπλαχνία, 
τα οποία με τα απαρέμφατα ἡσθῆναι και λυπηθῆναι τα εντάσσει σε δύο γε
νικές κατηγορίες: στα ευχάριστα και στα δυσάρεστα. Αλλωστε, και σε άλλο 
σημείο του έργου ο Αριστοτέλης αναφέρει πως η ηθική αρετή σχετίζεται με 
την ηδονή και τη λύπη: «Περὶ ἡδονὰς γὰρ καὶ λύπας ἐστὶν ἡ ἠθικὴ ἀρετή».

Ο Αριστοτέλης προτιμά εδώ να αναφερθεί στα πάθη μέσω απαρεμφάτων. Θέ-
λει να τονίσει ότι στην περίπτωση της ηθικής δεν έχει τόσο σημασία το συναίσθη-
μα που αναπτύσσει ο άνθρωπος στην ψυχή του, αλλά η έμπρακτη εκδήλωσή του. 
Η αρετή και η κακία κρίνονται πάντα στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων.

Ο άνθρωπος είναι δυνατόν να εκδηλώσει τα παραπάνω συναισθήματα εί
τε σε μεγαλύτερο (μᾶλλον → υπερβολή) είτε σε μικρότερο (ἧττον → έλλει
ψη) βαθμό. Και τα δύο άκρα της υπερβολής και της έλλειψης απορρίπτονται, 
με ήπιο αρχικά ύφος από το φιλόσοφο, με το σχήμα λιτότητας οὐκ εὖ. Δί
πλα από τα επιρρήματα συγκριτικού βαθμού μᾶλλον-ἧττον θα πρέπει να εν
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νοήσουμε τη γενική συγκριτική τοῦ δέοντος, καθώς το κείμενο έχει δεοντο
λογικό χαρακτήρα, όπως υποδηλώνει και η συχνή χρήση του ρήματος δεῖ.

Η αρετή, επομένως, είναι η μεσότητα δύο κακιών, της υπερβολής και της 
έλλειψης, που ξεπερνούν το δέον στα πάθη και στις πράξεις.

Τα κριτήρια που διασφαλίζουν τη μεσότητα στα πάθη και στις πράξεις

Η ηθική αρετή είναι μεσότητα υποκειμενική (πρός ἡμᾶς). Προκειμένου 
λοιπόν να διασφαλίζει ο άνθρωπος τη μεσότητα στα συναισθήματα και στις 
πράξεις, ο Αριστοτέλης εισάγει πέντε κριτήρια τα οποία αποτελούν τις προ
ϋποθέσεις της:

–  το χρόνο του συναισθήματος (ὅτε δεῖ)
–  τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώνεται ένα συναίσθημα (ἐφ’  

οἷς δεῖ)
–  τα πρόσωπα σε σχέση με τα οποία εκδηλώνεται ένα συναίσθημα 

(πρὸς οὓς δεῖ)
–  ο λόγος για τον οποίο εκδηλώνεται ένα συναίσθημα (οὗ ἕνεκα δεῖ)
–  ο τρόπος με τον οποίο εκδηλώνεται ένα συναίσημα (ὡς δεῖ).

Ακολουθώντας τα παραπάνω κριτήρια, ο άνθρωπος αποφεύγει τα άκρα 
στα πάθη και στις πράξεις και προσαρμόζει τη δράση του στον καιρό και την 
ηθική περίσταση, μέσα στην οποία πρέπει να δράσει. Η μεσότητα, λοιπόν, σε 
σχέση με εμάς δεν είναι σταθερή, αλλά προσαρμόζεται και αναζητείται στις 
ποικίλες συνθήκες και καταστάσεις. Γίνεται λοιπόν φανερό πως για να κα
τακτήσει ο άνθρωπος το μέσον τε καὶ ἄριστον πρέπει να διαθέτει εκείνη τη 
φρόνηση ώστε να ανταποκρίνεται στις πέντε απαιτήσεις του δέοντος και να 
ρυθμίζει την ένταση του συναισθήματος.

Αξίζει να αναφέρουμε πως στην αρχαία εποχή την ορθή συμπεριφορά 
(δεῖ) καθόριζαν: οι νόμοι του κράτους, οι άγραφοι, παραδοσιακοί κανόνες 
συμβίωσης, και γενικότερα το πνεύμα της κοινότητας, η παράδοση του τό
που που είχε δημιουργήσει φορείς αρετών, σπουδαίους άντρες που λειτουρ
γούσαν ως πρότυπα για μίμηση και ο ορθός λόγος, η λογική του φρόνιμου 
ανθρώπου που υποδείκνυε την ηθική συμπεριφορά.

«μέσον τε καὶ ἄριστον ὅπερ ἐστὶ τῆς ἀρετῆς»

Ο φιλόσοφος συνδέει εδώ τις έννοιες ἄριστον και ἀρετή, που έχουν άλλω-
στε και την ίδια ρίζα ἀρ-. Χαρακτηριστικό είναι το οξύμωρο σχήμα που παρα-
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τηρείται εδώ (μέσον-ἄριστον)· η αρετή είναι μεσότητα και ταυτόχρονα χαρα-
κτηρίζεται από ένα επίθετο υπερθετικού βαθμού. Το οξύμωρο εξηγείται ως 
εξής: Η αρετή, από πλευράς περιεχομένου, βρίσκεται στο μέσον δύο ακροτή-
των, ως αξία όμως και ηθικό επίτευγμα είναι το ύψιστο αγαθό, το οποίο επιδι-
ώκει ο άνθρωπος για να εξασφαλίσει την ευδαιμονία, είναι κάτι το τέλειο, κα-
θώς ούτε να ξεπεραστεί μπορεί από κάτι άλλο ούτε όμως υπολείπεται σε σχέ-
ση με κάτι άλλο («...κατὰ μὲν τὴν οὐσίαν… μεσότης ἐστὶν ἡ ἀρετή, κατὰ δὲ τὸ 
ἄριστον καὶ τὸ εὖ ἀκρότης»). Το ἄριστον, αν και είναι ακρότητα, συμπίπτει με 
το μέσον γιατί αποτελεί τον  υπέρτατο βαθμό τελειότητας.

Σύμφωνα με το Γερμανό φιλόσοφο Hartmann: «κατά το οντολογικό της 
περιεχόμενο είναι η αρετή μεσότητα, αλλά κατά τον αξιολογικό της χαρακτή
ρα είναι κάτι το απόλυτο, το οποίο δεν επιδέχεται καμιά επιπλέον υπερβολή».

«Ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τὰς πράξεις ἔστιν 
ὑπερβολὴ καὶ ἔλλειψις καὶ τὸ μέσον»

Τα άκρα της υπερβολής και της έλλειψης καθώς και η μεσότητα σχετί
ζονται όχι μόνο με τα συναισθήματα αλλά και με τις πράξεις. Παρατηρούμε 
δηλαδή πως η ηθική αρετή σχετίζεται με το σύνολο της συμπεριφοράς του 
ανθρώπου (συναίσθημα και πράξη). Ας σημειωθεί εδώ πως και η μεσότητα 
στις πράξεις διασφαλίζεται όταν εφαρμόζονται τα πέντε κριτήρια (χρόνος, 
συνθήκες, πρόσωπα, αιτία, τρόπος).

Ο κοινωνικός χαρακτήρας της αρετής

Για το Σταγειρίτη φιλόσοφο η ηθική αρετή έχει διάσταση κοινωνική, κα
θώς νοείται πάντα σε σχέση με τον ἕτερον, το συνάνθρωπο. Ο κοινωνικός χα
ρακτήρας της αρετής, που καλλιεργείται ως προορισμός από την πόλη, υπο
δηλώνεται εδώ με τη συχνή χρήση του ρήματος δεῖ, τη γενική συγκριτική τοῦ 
δέοντος (που εννοείται) –με τα οποία αποκτά το απόσπασμα ιδιαίτερα δεο
ντολογικό χαρακτήρα– και τα ρήματα ψέγεται και ἐπαινεῖται.

Ο ἔπαινος και ο ψόγος [: επίκριση, αποδοκιμασία], που αποδίδονται από την 
κοινωνία στα μέλη της, αποτελούν το χαρακτηριστικότερο δείγμα του πολιτικού 
χαρακτήρα της αριστοτελικής ηθικής. Οι καθιερωμένες αξίες της κοινωνίας απο-
τελούν ένα αντικειμενικό δεδομένο για τον εκάστοτε πολίτη. Εξισορροπείται έτσι 
ο προσωπικός-υποκειμενικός χαρακτήρας της ηθικής.

Οι παραπάνω τύποι φανερώνουν ότι ο Αριστοτέλης έδινε μεγάλη σημα
σία στην άποψη της κοινής γνώμης ως έκφρασης των πολιτών της πόλης, του 
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υψηλότερου τύπου κοινωνίας που μπορεί να πετύχει την ευδαιμονία. Η κοινή 
γνώμη, άλλωστε, είναι αυτή που καθορίζει τι είναι σωστό και τι λάθος, ποια 
συμπεριφορά πρέπει να ακολουθούμε και ποια όχι και αυτή είναι που ψέγει 
ή επαινεί τα συναισθήματα και τις πράξεις μας. Σ’ αυτό ακριβώς έγκειται και 
η διαφορά του Αριστοτέλη από τον Πλάτωνα. Η αρετή, για τον Αριστοτέλη, 
είναι μία ανθρώπινη ιδιότητα που μπορεί να προσεγγιστεί και να κατακτηθεί 
από τον καθένα που λειτουργεί με βάση τη λογική, τον ορθό λόγο και κατα
βάλλει επίπονη προσπάθεια. Αντίθετα, η πλατωνική αρετή τοποθετείται σ’ 
ένα κόσμο νοητό και μεταφυσικό, έξω από το χώρο της πρακτικής ζωής του 
ανθρώπου. Παρατηρείται, επίσης εδώ, πως ενώ αρχικά ο Αριστοτέλης είχε 
απορρίψει τα άκρα της υπερβολής και της έλλειψης με ήπιο τόνο, στο τέλος 
του αποσπάσματος είναι απόλυτος και κατηγορηματικός: «ἡ μὲν ὑπερβολὴ 
ἁμαρτάνεται καὶ ψέγεται καὶ ἡ ἔλλειψις, τὸ δὲ μέσον ἐπαινεῖται καὶ κατορ
θοῦται». Με τον έλεγχο λοιπόν των παθών από τον ορθό λόγο (βλ. στη συ
νέχεια) και την αρετή βρίσκει ο άνθρωπος το μέσο και κατορθώνει το ορθό 
στην πράξη, διαφορετικά «αμαρτάνει» και αστοχεί.

Το συμπέρασμα του Αριστοτέλη

Ενώ σε προηγούμενο χωρίο του έργου ο Αριστοτέλης διατύπωσε το συλλο
γισμό του υποθετικά (εἰ δὴ πᾶσα ἐπιστήμη…), κάνοντας μάλιστα χρήση δυνητι
κής ευκτικής (ἂν εἴη), εδώ εκφράζει πια τη θέση του με βεβαιότητα και σιγου
ριά, κάνοντας χρήση οριστικής έγκλισης: «Μεσότης τις ἄρα ἐστὶν ἡ ἀρετή…». 
Ο τρόπος αυτός συλλογισμού υποδηλώνει το επιστημονικό ήθος του φιλοσό
φου. Απέφυγε τα δόγματα –που δεν προάγουν την επιστημονική έρευνα– χρησι
μοποιώντας αρχικά υποθέσεις, κι αφήνοντας έτσι περιθώρια και για τη διατύπω
ση άλλων επιστημονικών απόψεων, και αφού υπέβαλε τις θέσεις του σε διερεύ
νηση και λογικό έλεγχο, διατύπωσε τελικά με βεβαιότητα το συμπέρασμά του.

Ο ορισμός της αρετής

Στις ενότητες που προηγήθηκαν ο Αριστοτέλης, μέσα από διάφορους 
συλλογισμούς και παραδείγματα από την καθημερινότητα, προσπάθησε να 
μας δώσει στοιχεία για τη φύση της ηθικής αρετής, όπως ότι αποκτάται με 
τον εθισμό κι επομένως είναι επίκτητη κι όχι έμφυτη ιδιότητα, ότι η ποιότη
τα του εθισμού παίζει πρωταρχικό ρόλο για την απόκτηση της ηθικής αρετής 
και αποτελεί μεσότητα υποκειμενική. Στην 15η ενότητα ο φιλόσοφος μας δί
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νει πλέον έναν ολοκληρωμένο ορισμό της ηθικής αρετής, τονίζοντας ταυτό
χρονα και τα βασικά της γνωρίσματα.

Έτσι, η αρετή είναι: «ἕξις προαιρετική, ἐν μεσότητι οὖσα τῇ πρὸς ἡμᾶς, 
ὡρισμένῃ λόγῳ καὶ ᾧ ἂν ὁ φρόνιμος ὁρίσειεν» (= συνήθεια που επιλέγεται 
ελεύθερα, που βρίσκεται στο μέσο σε σχέση με εμάς, το οποίο καθορίζεται 
από τη λογική και με τρόπο που ο φρόνιμος θα μπορούσε να ορίσει).

Ο ορισμός της αρετής σχηματικά:
ἀρετή → οριστέα έννοια
ἕξις (προαιρετική) → προσεχές γένος
ἐν μεσότητι → ειδοποιός διαφορά
λόγῳ-φρόνιμος → κριτήρια ορισμού της μεσότητας

Ας δούμε πιο αναλυτικά τον ορισμό και συγχρόνως τα γνωρίσματα της 
ηθικής αρετής που συνθέτουν τον παραπάνω ορισμό:

Η ηθική αρετή ως προς το προσεχές γένος είναι έξη, μόνιμο δηλαδή 
στοιχείο του χαρακτήρα που εδραιώνεται μέσω του εθισμού σε ηθι

κές πράξεις. Ας τονιστεί εδώ για άλλη μία φορά πως δεν οδηγεί κάθε πρά
ξη, κάθε εθισμός στην αρετή, αλλά πρέπει να προσδίδουμε στις ενέργειές 
μας μία ποιότητα.

Επανειλημμένα ο Αριστοτέλης υπογραμμίζει τη σημασία της 
προαίρεσης για την ύπαρξη της αρετής. Σε άλλο σημείο των 

Ηθικών Νικομαχείων τονίζει πως ένας από τους αναγκαίους όρους για να χα-
ρακτηριστεί μια πράξη ενάρετη είναι η ανάλογη προαίρεση (προαιρούμενος) 
[οι άλλοι δύο ήταν: η συνείδηση της πράξης (εἰδώς) και η σιγουριά και σταθε-
ρότητα στην πραγματοποίησή της (βεβαίως καὶ ἀμετακινήτως)]. 

Η λέξη προαίρεσις [: έλλογη προτίμηση] δεν δηλώνει μια άλογη και αδικαιολό-
γητη επιθυμία. Είναι δομικά συνδεμένη με τη διανοητική ικανότητα του ανθρώ-
που, τη σκέψη και την κρίση του. Αποτελεί επιλογή ανάμεσα στο καλό και το κακό 
και επιδίωξη του ενός ή του άλλου.

Στο πλαίσιο της ηθικής διδασκαλίας του Αριστοτέλη ανατίθεται καθοριστι-
κός ρόλος στην προαίρεση. Ο λόγος είναι ότι αποτελεί ελεύθερη και συνειδη-
τή επιλογή του ενός ή του άλλου τρόπου ζωής, επιλογή που οδηγεί σε συγκε-
κριμένες αποφάσεις σε κάθε μία επιμέρους περίπτωση. Δίκαιος δεν είναι αυ-
τός που τυχαίνει να κάνει κάποιες δίκαιες πράξεις, αλλά αυτός που συνειδητά 
επέλεξε τη δικαιοσύνη ως στάση ζωής και ακολουθεί στις επιμέρους επιλογές 
του την αντίστοιχη σταθερή πορεία. Για την προαίρεση στους Στωικούς, βλ. την 
20ή Διδακτική Ενότητα (Κείμενο Αναφοράς 1).

«ἕξις»

προαιρετική
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Ο Αριστοτέλης χαρακτηρίζει την ηθική αρετή ως έξη προαιρετικὴ γιατί 
αντλεί το κύρος της από την ηθική ελευθερία του ατόμου που αναλαμβάνει 
την ευθύνη των πράξεών του.

Η προαίρεση έχει στην αριστοτελική φιλοσοφία δύο σημασίες:
α)  την ηθική πρόθεση του ανθρώπου κατά την επιτέλεση της πράξης,
β)  την ικανότητα επιλογής κατάλληλων μέσων για την επίτευξη ενός 

σκοπού.
Η προαίρεση, κατά το φιλόσοφο, αποτελεί σύνθεση της διανοίας (νου) 

και της ὀρέξεως (επιθυμίας) και έχει ως αφετηρία δράσης τον ηθικό στοχα
σμό.

Κάθε ηθική αρετή, ως έξη προαιρετική, αποτελεί ελεύθερη και αυτόνο
μη ηθική επιλογή του ατόμου. Είναι τρόπος ζωής που το ηθικό άτομο χαρά
ζει και ακολουθεί μόνο του.

Ο φιλόσοφος αναφέρεται εδώ στην ειδοποιό διαφορά 
της αρετής από τις άλλες έξεις. Η ηθική αρετή αποτελεί 
μεσότητα μεταξύ δύο άκρων: της υπερβολής και της 
έλλειψης που έχουν και τα δύο αρνητικό χαρακτήρα. 

Ο άνθρωπος διαμορφώνει στο πεδίο της ηθικής ορισμένες ἕξεις, παγιωμένα 
γνωρίσματα του χαρακτήρα και της συμπεριφοράς του. Άλλες από αυτές αποτε-
λούν υπερβολές και ελλείψεις, δηλαδή κακίες, και άλλες μεσότητες, δηλαδή αρε-
τές. Στον ορισμό της αρετής ο Σταγειρίτης επισημαίνει ότι αρετή δεν αποτελεί 
μια αντικειμενική και υποχρεωτική για όλους εκδοχή της μεσότητας αλλά είναι η 
υποκειμενική και προσωπική αντίληψή της. Αυτή καθορίζεται από τον ορθό λόγο, 
όπως αυτός εκφράζεται από τον φρόνιμον πολίτη.

Η ηθική αρετή αποτελεί μεσότητα υποκειμενική, έχει δηλαδή ως μέτρο τον 
ίδιο τον άνθρωπο και τα προσωπικά του κριτήρια που ρυθμίζονται από εξω
γενείς και μεταβλητούς παράγοντες. Δεν είναι όμως, ως μεσότητα υποκειμε
νική, αυθαίρετη και απόλυτα σχετική έννοια καθώς την ορίζει η λογική του 
«φρόνιμου» ανθρώπου, όπως δηλώνεται στη συνέχεια.

Η ηθική αρετή ως υποκειμενική μεσότητα δεν αποτε
λεί έννοια σχετική και αυθαίρετη, διαφορετική δηλα
δή για κάθε άτομο, γιατί την ορίζει ο ορθός λόγος. Για 

να μη δημιουργηθεί λοιπόν η πεποίθηση ότι κάθε άνθρωπος μπορεί να ορί
ζει το μέσον με το δικό του τρόπο, κι επομένως και την ηθική αρετή, εισάγει 
εδώ ο φιλόσοφος το στοιχείο της λογικής (μας είχε προϊδεάσει γι’ αυτό στην 

ἐν μεσότητι οὖσα 
τῇ πρὸς ἡμᾶς 

ὡρισμένῃ λόγῳ
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14η ενότητα με τη λέξη ἐπιστήμων), που εξασφαλίζει το στοιχείο της αντι
κειμενικότητας στην προαναφερόμενη ιδιότητα. 

Σε άλλο σημείο των Ηθικών Νικομαχείων διαβάζουμε: «ἡ μετά τοῦ ὀρθοῦ 
λόγου ἕξις ἀρετή ἐστιν». Αρχικά είναι ο νόμος που συνηθίζει τους πολίτες να 
ενεργούν ενάρετα· έπειτα έρχεται η λογική, η φρόνηση, που βοηθά το νόμο 
και τελειοποιεί το έργο του.

Προκειμένου να ορίσει με πιο αυστηρό τρόπο το αντι
κειμενικό κριτήριο του ορθού λόγου, ο Αριστοτέλης 
τονίζει πως δεν τον ενδιαφέρει η κοινή λογική, αλλά 

η λογική του φρόνιμου ανθρώπου. Αυτή η λογική μπορεί να ορίσει την υπο
κειμενική μεσότητα.

Ιδιαίτερο γνώρισμα του φρόνιμου, σύμφωνα με το φιλόσοφο, είναι η ικα-
νότητά του να στοχάζεται καλά (εὖ βουλεύεται) εκείνα που είναι αγαθά για τον 
εαυτό του και συντελούν στην προσωπική του ευδαιμονία. Στον φρόνιμο άν-
θρωπο ενώνονται και συνυπάρχουν όλες οι αρετές. Όταν υπάρχει η φρόνηση, 
όλες οι αρετές θα υπάρξουν, κατά το φιλόσοφο. Οι διάφορες αρετές, με τη σει-
ρά τους, δείχνουν πώς αντιδρά ο φρόνιμος στις διάφορες περιστάσεις· αν λεί-
ψει μια αρετή, αποδιοργανώνεται το όλον. Έτσι, ο ηθικά σπουδαῖος αποτελεί 
μέτρο σύγκρισης για τους άλλους.

Ο άνθρωπος που διαθέτει φρόνηση αποτελεί συμβολικό ή και ένσαρκο ηθι-
κό πρότυπο μέσα στην κοινωνία και με τις τεκμηριωμένες επιλογές του γίνεται ο 
γνώμονας (κανών) της ηθικής-πολιτικής αρετής: Ἔτι δὲ τίς ἡμῖν κανὼν ἢ τίς ὅρος 
ἀκριβέστερος τῶν ἀγαθῶν πλὴν ὁ φρόνιμος; ὅσα γὰρ ἂν οὗτος ἕλοιτο κατὰ τὴν 
ἐπιστήμην αἱρούμενος, ταῦτ’ ἐστὶν ἀγαθὰ καὶ κακὰ δὲ τὰ ἐναντία τούτοις [: Κι άλ-
λωστε ποιο κριτήριο θα ήταν πιο έγκυρο ή ποιος θα ήταν καλύτερος οδηγός μας 
για τα αγαθά από τον φρόνιμο, που όσα εκείνος θα όριζε, κρίνοντας με βάση την 
τέλεια γνώση του αγαθού, αυτά θα ήταν αγαθά, όπως τα αντίθετά τους φαύλα – 
Προτρεπτικός, 39.1-3, μετάφραση Λ. Μπενάκης]. Το κοινωνικό πρότυπο του φρο-
νίμου είναι επίσης ένα σχετικά αντικειμενικό δεδομένο που μετριάζει τον προσω-
πικό-υποκειμενικό χαρακτήρα της αριστοτελικής ηθικής.

Ο φρόνιμος, λοιπόν, άνθρωπος είναι αυτός που θα καθορίσει με τη λο
γική του το «δέον», τις σωστές ενέργειες που θα πρέπει να ακολουθούνται 
μέσα στην κοινωνία. Το περιεχόμενο όμως της έννοιας «φρόνιμος» και «δέ
ον» δε μπορεί να καθοριστεί με σαφήνεια (βλ. και επόμενο κεφάλαιο). Στον 
αντικειμενικό προσδιορισμό τους παίζει ρόλο τόσο η ανθρώπινη λογική, όσο 
και η κοινωνία, η εποχή, τα πρότυπα των ανθρώπων, στοιχεία που συνεχώς 
μεταβάλλονται.

ᾧ ἂν ὁ φρόνιμος 
ὁρίσειεν



Ενότητα 15η 135

Στον ορισμό της ηθικής αρετής απαντάμε δύο από τις σημαντικότερες 
αξίες του αρχαίου ελληνικού πνεύματος: της ελευθερίας (προαιρετική) και 
του μέτρου (μεσότητι). Χαρακτηριστικό επίσης είναι ότι ο Αριστοτέλης δεν 
εξαρτά την ηθική αρετή ούτε από το θείο ούτε από τη συνείδηση, αλλά από 
τη λογική, τον ορθό λόγο, που δείχνει στον άνθρωπο πως η ευδαιμονία επι
τυγχάνεται μόνο μέσα από την ηθική αρετή.

«Μεσότης δὲ δύο κακιῶν… αἱρεῖσθαι»

Στο τέλος της ενότητας ο Αριστοτέλης δίνει διευκρινίσεις για την έννοια 
της μεσότητας που ταυτίζεται με την ηθική αρετή. Η μεσότητα λοιπόν αυ
τή βρίσκεται μεταξύ δύο άκρων: της έλλειψης και της υπερβολής που απο
τελούν και οι δύο κακίες, καθώς υπολείπονται ή υπερβάλλουν τοῦ δέοντος, 
από τη δεοντολογία, τις επιταγές της κοινωνίας κάθε εποχής. Ας σημειωθεί 
εδώ πως η φράση τοῦ δέοντος δεν έχει αποσαφηνισμένο περιεχόμενο, αφού 
καθορίζεται από τις εκάστοτε συνθήκες της κοινωνίας. Σε αντίθεση με τις 
κακίες που βρίσκονται είτε προς την πλευρά της υπερβολής είτε προς την 
πλευρά της έλλειψης, η αρετή αναζητά, βρίσκει και επιλέγει το μέσο, τη με
σότητα στα συναισθήματα και στις πράξεις.

Τα εκφραστικά στοιχεία της ενότητας
 

Ποικίλα εκφραστικά στοιχεία απαντούμε στην ενότητα που εξετάζουμε, 
όπως:

–  Πολυσύνδετο σχήμα: «Οἷον καὶ φοβηθῆναι καὶ θαρρῆσαι καὶ… 
ἐλεῆσαι» / «ὅτε δεῖ καὶ ἐφ’ οἷς… ὡς δεῖ» / «ὑπερβολὴ καὶ ἔλλειψις 
καὶ τὸ μέσον».

–  Σχήμα λιτότητας: «οὐκ εὖ».
–  Αντιθέσεις: «φοβηθῆναι ≠ θαρρῆσαι», «ἡσθῆναι ≠ λυπηθῆναι», 

«μᾶλλον ≠ ἧττον», «ὑπερβολή ≠ ἔλλειψις», «ἁμαρτάνεται ≠ κατορ
θοῦται», «ψέγεται ≠ ἐπαινεῖται».

–  Πρωθύστερο: «ἐπαινεῖται καὶ κατορθοῦται» (η λογική χρονική σει
ρά θα ήταν: «κατορθοῦται καὶ ἐπαινεῖται»),

–  Οξύμωρο: «μέσον τε καὶ ἄριστον».
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Λεξιλογικές-Σημασιολογικές ασκήσεις και απαντήσεις
 

1. Με ποιες λέξεις του κειμένου παρουσιάζουν ετυμολογική συγγένεια 
οι παρακάτω λέξεις: άριστος, παλινόρθωση, βλήμα, δέηση, ανελέητος, 
ηδονή, άπρακτος, υπόλοιπο;

άριστος: ἀρετή (έχουν την ίδια ρίζα ἀρ-)
παλινόρθωση: κατορθοῦται
βλήμα: υπερβολή
δέηση: δεῖ
ανελέητος: ἐλεῆσαι
ηδονή: ἡσθῆναι
άπρακτος: πράξεις
υπόλοιπο: ἔλλειψις

2. Να γράψετε πέντε τουλάχιστον σύνθετες λέξεις (ρήματα ή ουσια
στικά ή επίθετα) με α΄ συνθετικό την πρόθεση ἀμφί και να δώσετε τη 
σημασία τους.
αμφίπλευρος = α) αυτός που έχει δύο πλευρές, β) αυτός που επιδέχεται δύο 

ή περισσότερες δυνατές προσεγγίσεις, ερμηνείες.
αμφίρροπος = α) αυτός που δεν έχει κριθεί ως προς την τελική του έκβαση, 

β) αυτός που δεν καταλήγει σε οριστική θέση.
αμφιθυμία = η εύκολη αλλαγή διάθεσης, η κυκλοθυμία.
αμφιταλάντευση = η αναποφασιστικότητα, η αλλαγή στάσης ή προτίμησης

μεταξύ δύο ή περισσότερων επιλογών.
αμφιλεγόμενος = αυτός για τον οποίο υπάρχουν δύο ή περισσότερες αντι

κρουόμενες θέσεις.

3. Να γράψετε τέσσερις σύνθετες λέξεις που να παρουσιάζουν ετυμολο
γική συγγένεια με τη λέξη μέσον και να σχηματίσετε αντίστοιχες προτάσεις.

μέσον → μεσογειακός, μεσολαβητής, μεσοδιάστημα, μεσοπρόθεσμος.
–  Το μεσογειακό κλίμα θεωρείται το καλύτερο για την ανθρώπινη 

υγεία και μακροζωία.
–  Ο μεσολαβητής προσπάθησε να υπερκεράσει τις διαφορές των δύο 

χωρών στο συνέδριο του ΟΗΕ, χωρίς όμως αποτέλεσμα.
–  Θα εκμεταλλευτεί το μεσοδιάστημα των γιορτών για να ολοκληρώ

σει τις επαναλήψεις του.
–  Το δάνειο που πήρε έχει μεσοπρόθεσμη λήξη εξόφλησης.
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4. Με ποιες λέξεις του κειμένου παρουσιάζουν ετυμολογική συγγένεια 
οι λέξεις: υπόλοιπο, μεσόγειος, λιποψυχώ, υπεξαίρεση, καχεξία;

υπόλοιπο = ἔλλειψιν, ἐλλείπειν 
μεσόγειος = μεσότητι, μέσον 
λιποψυχώ = ἔλλειψιν, ἐλλείπειν 
υπεξαίρεση = αἱρεῖσθαι 
καχεξία = ἕξις 

5. ὁρίσειεν: Να σχηματίσετε τέσσερα παράγωγα ουσιαστικά ή επίθε
τα και να γράψετε ισάριθμες προτάσεις.

–  οριστικός
Η απόφασή του να εγκαταλείψει τη θέση του στην εταιρεία ήταν 
πλέον οριστική.

–  αφοριστικός
Η συζήτηση μαζί του δεν είναι εύκολη υπόθεση γιατί συχνά γίνεται 
απόλυτος και αφοριστικός.

–  προσδιορισμός
Ο προσδιορισμός της τιμής του πετρελαίου δεν έχει ανακοινωθεί 
ακόμη δεδομένης της κρίσης που επικρατεί.

–  ορισμός
Απέτυχε να δώσει με σαφήνεια τον ορισμό της έννοιας

Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου
 

1. μᾶλλον καὶ ἧττον: Περισσότερο ή λιγότερο από τι; Ο Αριστοτέλης, 
όπως βλέπεις, δεν το λέει καθαρά — στη γλώσσα του συντακτικού θα λέ
γαμε: ο Αριστοτέλης δε βάζει εδώ, δίπλα σ’ αυτά τα συγκριτικού βαθμού 
επιρρήματα, καμία γενική συγκριτική. Μπορείς με βάση αυτά που ακο
λουθούν να προσθέσεις εσύ αυτή τη γενική συγκριτική;

Δίπλα στα επιρρήματα συγκριτικού βαθμού μᾶλλον και ἧττον μπορούμε 
να εννοήσουμε τη γενική συγκριτική τοῦ δέοντος. Στο συμπέρασμα αυτό κα
ταλήγουμε από τη συχνή χρήση του ρήματος δεῖ που ακολουθεί, αλλά και 
από το δεοντολογικό γενικότερα χαρακτήρα του αποσπάσματος.

2. δεῖ: Αλήθεια, τι ακριβώς εννοούμε όταν χρησιμοποιούμε κι εμείς 
στο λόγο μας τόσο συχνά μάλιστα τη λέξη «πρέπει» («έτσι πρέπει να 



138 Αριστοτέλη: Ἠθικὰ Νικομάχεια

κάνεις»  «δεν πρέπει να κάνεις έτσι»). Με άλλα λόγια: Ποιο είναι το κρι
τήριό μας (ή τα κριτήριά μας) για την ορθότητα των πράξεων μας; Συ
ζητήστε το μέσα στην τάξη  και ύστερα αναρωτηθείτε τι ήταν, αλήθεια, 
στην πραγματικότητα αυτό που έδινε στον αρχαίο Έλληνα τη βεβαιότη
τα πως οι πράξεις του ήταν ορθές;

Με τη λέξη «πρέπει» εννοούμε ένα σύνολο κοινωνικών επιταγών που επι
βάλλουν μια ορισμένη στάση και συμπεριφορά. Οι κοινωνικές αυτές επιτα
γές απορρέουν:

–  Από τους θεσπισμένους νόμους της πόλης.
–  Από τα ήθη και έθιμα του τόπου μας.
–  Από τη θρησκεία που επιβάλλει έναν κώδικα συμπεριφοράς.
–  Από την ιστορική παράδοση που προβάλλει κάποια πρότυπα και 

υποδείγματα.
Αναζητώντας τι ήταν αυτό που έδινε στον αρχαίο Έλληνα τη βεβαιότη

τα ότι οι πράξεις του ήταν ορθές, διαπιστώνουμε κάποια κοινά κριτήρια συ
μπεριφοράς με τη σύγχρονη εποχή. Έτσι, στην αρχαία εποχή την ορθή συ
μπεριφορά καθόριζαν:

–  Οι νόμοι του κράτους. Στο έργο Κρίτων ο Πλάτωνας παρουσιάζει 
τους νόμους της πόλης να έρχονται προσωποποιημένοι να υποδεί
ξουν στο Σωκράτη ποιο είναι το ορθό που οφείλει να πράξει.

–  Ο ορθός λόγος, δηλαδή η λογική του φρόνιμου ανθρώπου που υπο
δείκνυε την ενδεδειγμένη συμπεριφορά.

–  Οι άγραφοι, παραδοσιακοί κανόνες συμβίωσης, και γενικότερα «το 
πνεύμα της κοινότητας».

–  Η παράδοση του τόπου που είχε δημιουργήσει φορείς αρετών, σπου
δαίους άνδρες, που λειτουργούσαν ως πρότυπα για μίμηση (Αχιλλέ 
ας, Αίαντας, Λεωνίδας, Περικλής κ.ά.).

Είναι βέβαια αυτονόητο και φυσικό πως τα κριτήρια αυτά ποίκιλαν από 
πόλη σε πόλη, γεγονός όμως που δεν έχει ιδιαίτερη σημασία.

3. ὡρισμένῃ λόγῳ: Όπως θα πρόσεξες, στο σημαντικότατο αυτό για τη 
σύλληψη της αρετής στοιχείο ο Αριστοτέλης αναφέρεται για πρώτη φο
ρά εδώ. Τι είναι αυτό που τον έκανε, κατά την κρίσιμη στιγμή του ορι
σμού, να αισθανθεί αυτή την ανάγκη; Τι το καινούργιο πρόσθεσε το νέο 
αυτό στοιχείο;

Ορίζοντας ο Αριστοτέλης την ηθική αρετή ως μεσότητα υποκειμενική (βλ. 
14η ενότητα), ίσως αφήνει την εντύπωση πως κάθε άνθρωπος ορίζει το μέσον 


