
To «αιέν αριστεύειν» ως κινητήριος δύναμις προόδου της κοινωνίας

Το περίφημο ανά τους αιώνες ομηρικό απόφθεγμα «Αιέν αριστεύειν και υπείροχον
έμμεναι άλλων, μηδέ γένος πατέρων αισχυνέμεν» (πάντα να αριστεύεις και να γίνεσαι
θαυμαστός τιμώντας το γένος σου),  έγινε πανανθρώπινο σύμβολο αριστείας.  Η υπέροχη
αυτή  εντολή  φιλοτιμίας  του  «πρωτεύειν»  κατά  σύνεση,  σοφία  και  σωματική  ρώμη
συναντάται κατά κόρον στον Ομηρικά έπη, κυρίως στην Ιλιάδα, ως πατρική συμβουλή και
στα δύο ελληνογενή αντίπαλα στρατόπεδα των Αχαιών και των Τρώων. Την περίφημη αυτή
φράση λέγει ο Πηλέας στον γυιό του Αχιλλέα (Λ 784), όπως και ο Ιππόλοχος στον γυιό του
Γλαύκο και εγγονό του Βελλερεφόντου (Ζ 208). Την συναντάμε επίσης με τον Διομήδη (σε
διάσπαρτα σημεία της ραψωδίας Ε), τον Αγαμέμνονα (Α,67,288), τον Μενέλαο (Ρ, 262),
στην Οδύσσεια (Δ, 652), κλπ.
Έχουμε συνηθίσει όταν αναφερόμαστε στο Ολυμπιακό Πνεύμα να εννοούμε μόνο τον
Αθλητισμό. Το Ολυμπιακό Ιδεώδες όμως δεν αφορά μόνο στον αθλητισμό, αλλά
επεκτείνεται σε όλα τα πεδία της δημιουργικής κοινωνικής λειτουργίας, της τέχνης και της
επιστήμης. Το πνεύμα του Ολυμπισμού, της αρετής του «ευ αγωνίζεσθαι», έχει άρρηκτα
αλληλένδετες και συνυφασμένες τις βασικές αρχές του με την αρετή της αριστείας. Γιατί η
αριστεία (εκ του ρ. αραρίσκω) είναι συνδεδεμένη με την υψίστη έννοια της αρετής, της
καλλιέργειας της ψυχής, σύμφωνα με τους διαχρονικούς μας φωτοδότες της γνώσεως,
Πλάτωνα και Αριστοτέλη.
Στην ελληνική κοσμοαντίληψη η έννοια της αριστείας απετέλεσε δημιουργική
πρόκληση άμιλλας προς ενίσχυση και διάκριση της αρετής. Το πανανθρώπινο ομηρικό
απόφθεγμα του «αιέν αριστεύειν», είναι η καταξίωση της άμιλλας, η οποία ανάγεται στην
αρχαία λέξη άμα (ομόρριζη της λέξεως ομού = μαζί) και δηλώνει ακριβώς την από κοινού
προσπάθεια για διάκριση. Και πρέπει επιτέλους να εμπεδώσουμε ότι στην ευγενή άμιλλα
της αριστείας υπάρχει ο κοινός αγώνας του συν-αγωνισμού και ο αξιώτερος αριστεύει και
καταξιώνεται. Η έννοια λοιπόν της κατάκτησης της αριστείας μέσω της ευγενούς αμίλλης
συνιστά την κοινωνικοπολιτική επαγωγή της αξιοκρατίας. Κι αυτή η κατάκτηση της
αριστείας  μέσα  από  την  άμιλλα  είναι  συστατικό  βασικής  αγωγής  στην  ελληνική
παιδεία. Το  δε  ομηρικόν  «υπείροχος», δηλαδή  «υπέροχος»,  σημαίνει  και  θαυμάσιος,
εξαίσιος, εξαιρετικός. 
«Αιέν αριστεύειν», πάντοτε να αριστεύεις, να αξιώνεσαι της υψίστης τιμής καθ΄ όλη
τη διάρκεια του βίου σου. Η αριστεία θεμελιώνεται στην συνεχή προσπάθεια αξιολόγησης,
είναι αέναη διαδικασία και έχει κοινωνικοπολιτικό αντίκρισμα ωφέλειας και προσφοράς.
Η αριστεία και η αξιοκρατία, η επικράτηση δηλ. των αξίων και ικανών, είναι βασικοί
πυλώνες της κοινωνικής λειτουργίας της δημοκρατίας. Γιατί ένα άριστο δημοκρατικό
πολίτευμα οφείλει να παρέχει στους πολίτες του ίδιες ευκαιρίες στην αρχή του βίου τους,
κοινό «βάθρο εκκίνησης» στον στίβο της ζωής, ούτως ώστε με απόλυτο κριτήριο ισότητας
στην αφετηρία να ξεχωρίσουν στην πορεία οι άριστοι. Τους αρίστους στη συνέχεια τους
έχει ανάγκη η κοινωνία για να ωφεληθεί από την συμμετοχική τους δράση σε θέσεις
ευθύνης.  Η δημοκρατία λοιπόν οφείλει να είναι ένα εξισωτικό πολίτευμα στη βάση του,
αλλά αριστοκρατικό (με την αληθή έννοια του όρου) στην κορυφή του.
Η τάση του ανθρώπου για την κατάκτηση της γνώσεως είναι έμφυτη, «πάντες άνθρωποι του
ειδέναι  ορέγονται  φύσει» (σύμφωνα  με  τον  προπάτορά  μας  Αριστοτέλη),  και  βεβαίως
συμβαίνει να αγαπάμε το άριστο διότι πλαστήκαμε από το τέλειο και το άριστο... 
Η αριστεία δεν είναι  κατάσταση, είναι  κατάκτηση και  δεν κληρονομείται  «ελέω θεού»,
αλλά κατακτάται.
Και αυτή η μεγαλειώδης ψυχική και ηθική κατάκτηση της αριστείας χρειάζεται



κατ’ εξοχήν ισότιμο αγώνα κοινής αφετηρίας εκκίνησης, και στην συνέχεια την επιδίωξη
της αρετής μέσω της ελληνικής παιδείας.
Η Αριστεία, ως έννοια-στυλοβάτης της κοινωνικής Προόδου, κρύβεται στα βάθη του
πολιτισμού μας. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες αλλαγές ανάλογα με την εποχή, με τις
κοινωνικές αντιλήψεις και τα ηθικά πρότυπα, η κοινωνός ουσία της όμως παραμένει
αναλλοίωτη. Από τη φύση τους οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί, όπως κάθε τι στη φύση
είναι  διαφορετικό,  κι  αυτό  που  τους  ανυψώνει  είναι  η  αρίστευσή  τους,  η  απρόσκοπτη
ανάπτυξη  των  ταλέντων  και  των  διαφορετικών  ικανοτήτων  τους.  Η  Πρόοδος  είναι
συνυφασμένη με την Αριστεία. Δυστυχώς η θεσμική σημερινή κοινωνία υπηρετώντας το
υπερκέρδος  δια  της  χρηματικής  συναλλαγής  της  ύλης,  σε  βάρος  του  ήθους  και  του
πνεύματος  των  δημιουργών,  προβάλλει  ως  «πρόοδο»  την  ήσσονα  προσπάθεια,
επιβάλλοντας πάνω στην ακίνδυνη χειραγωγήσιμη μαζικοποιημένη μετριότητα τους γόνους
της ελίτ, απαξιώνοντας και παραμερίζοντας τους μη ελέγξιμους αρίστους του απλού λαού…
Πολύ σωστά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, απευθυνόμενος
στους αριστούχους συμμετέχοντες μαθητές στις Εθνικές Μαθητικές Ολυμπιακές Ομάδες,
τόνισε ότι «η Αριστεία, όχι μόνον δεν παραβιάζει την αρχή της Ισότητας, αλλά την
αναδεικνύει και την υπηρετεί. Διότι ακριβώς αυτή είναι η έννοια της Αριστείας. Της
Αριστείας την οποία, όλοι οι άνθρωποι, αλλά ιδίως εμείς οι Έλληνες, πρέπει να την
υπηρετούμε κατά τον προορισμό της. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η έννοια της Αριστείας
αναδείχθηκε, για πρώτη φορά, ρητώς σ΄ αυτόν εδώ τον Τόπο, από τον Όμηρο…», πρόσθεσε. 

Κι εμείς εδώ ως μικρή τοπική κοινωνία, με το λαμπρό παράδειγμα προς μίμηση του
συγχωριανού μας κ. Χριστοφόρου Βρεττού, της πανάξιας συμβολής του στην επιβράβευση
των αρίστων μαθητών του χωριού μας, στηρίζουμε και επαυξάνουμε την εμπνευσμένη
προσπάθειά του προς όφελος όλων. Ευελπιστούμε δε η σημερινή επιβράβευση των
συγκεκριμένων  μαθητών,  να  είναι  το  κίνητρο  της  ενθάρρυνσής  τους  στην  αέναη
προσπάθεια της κατάκτησης της αριστείας στην ζωή τους, στον κοινωνικοπολιτικό στίβο.
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