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ΑΣ  ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ  ΤΟΝ  ΚΟΣΜΟ  ΜΑΣ, ΜΠΟΡΟΥΜΕ 
 

«ΑΚΡΑΣΙΑ» 
 

Του Τάκη Ιωαννίδη  (3-4-2006) 
 

   Διαβάζω στον ημερήσιο Τύπο, η ακούω στα βραδινά τηλεοπτικά δελτία 

ειδήσεων, αρκετές εύστοχες αναφορές, για τις φοβερές και συχνά 

μοιραίες επιπτώσεις, στην  υγεία των ανθρώπων, ενεργών αλλά και 

παθητικών καπνιστών, που απορρέουν από την κάκιστη συνήθεια του 

καπνίσματος. 

   Γεννάται λοιπόν το εύλογο ερώτημα: αφού όλοι γνωρίζουν ότι το 

κάπνισμα είναι επικίνδυνο, γιατί οι άνθρωποι εξακολουθούν και 

καπνίζουν.  

  Τo συμπέρασμα είναι ότι ο άνθρωπος, ενώ γνωρίζει το ορθό, αδυνατεί 

να το πράξει.   Το φαινόμενο αυτό, ονομάζεται «ακρασία» και ο 

αντίστοιχος άνθρωπος «ακρατής». Αυτός λοιπόν ο ακρατής άνθρωπος, 

είναι ανίκανος να πράξει, όπως θεωρεί ότι θα έπρεπε.  

  Η ακρασία εμφανίζεται πολλάκις στον καθημερινό μας βίο. Όλοι  λίγο ή 

πολύ υποκύπτουμε στην πλάνη της. Άλλοτε βλάπτοντας τον εαυτό μας 

και άλλοτε ένα σύνολο ανθρώπων, όπως π.χ. ένας φιλοχρήματος 

δημόσιος λειτουργός.  

   Ο Αριστοτέλης κατέταξε την ακρασία, μεταξύ των τριών ελαττωμάτων 

του ανθρώπου, σε σχέση με τα ήθη που πρέπει κάθε άνθρωπος να 

αποφεύγει,  

τα εξής: κακία , ακρασία, θηριότης. Κατ’ αυτόν η ακράτεια υφίσταται 

όταν η κρίση του πράττοντος είναι μεν συνειδητή, πλην όμως ψευδής 

πεποίθηση.  

  Αναφορά γίνεται και στο έργο του περί ψυχής, «νικᾷ δ' ἐνίοτε καὶ 

κινεῖ ὁτὲ µὲν αὕτη ἐκείνην, ὁτὲ δ' ἐκείνη ταύτην, ὥσπερ σφαῖρα 
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<σφαῖραν>, ἡ ὄρεξις τὴν ὄρεξιν, ὅταν ἀκρασία γένηται» (Αλλά η 

όρεξη νικά ενίοτε την βούληση και παρακινεί σε πράξεις· άλλοτε όμως η 

βούληση νικά την όρεξη, και πάλι ως ανατρεπόμενη σφαίρα, η όρεξη 

νικά άλλην όρεξη, ως όταν επικρατεί ακρασία. κεφ ΙΑ’ παρ. 434α) 

 

       Ποιοι είναι οι μέθοδοι αντιμετώπισης της ακρασίας;  

1ον  η αυτογνωσία, δηλαδή, η διαρκής εξέταση της συμπεριφοράς και των 

πράξεων του. Η διάγνωση των παραγόντων, πρωτίστως 

συναισθηματικών,  που μας επηρεάζουν και η καταπολέμησή τους. Η 

βοήθεια ανθρώπων του περιβάλλοντός μας, που εξακριβώνουν τις 

αδυναμίες μας, μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπισή τους.  

Σημαντική είναι η  άσκηση. «Άσκησις επιτεταμένη δι’ εγκρατείας και 

αγάπης, δι’ υπομονής και ησυχίας, αναιρεί τα εγκείμενα», όπως προτείνει 

η Χριστιανική μας πίστη. 

2ον, η πρόληψη. Γνωρίζω σε τι είδους πράξεις είμαι επιρρεπής και 

προσπαθώ να τις περιορίσω – απαλείψω. Οι μεγάλες εταιρίες για 

παράδειγμα, (έχω ιδία πείρα) προνοούν θεσπίζοντας διαδικασίες που θα 

τις προστατέψουν, από διευθυντικά στελέχη τους, που παίρνουν  

αποφάσεις.     

 

   Φρόνιμο θα είναι, εκτός του εαυτού μας,  να ελέγχουμε και να 

εκπαιδεύουμε και τα παιδιά μας, στο φαινόμενο της ακρασίας. Διότι αυτά 

είναι τα νεαρά κύτταρα της κοινωνίας μας. Το μέλλον μας και είμαστε 

υπεύθυνοι γι’ αυτά.    

Ας σμιλέψουμε λοιπόν την ορθή γνώση πρωτίστως, στις ψυχές τους.  
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