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 Αρχαία Ελληνικά Ο.Π. 

 

  

 

 

Διδαγμένο κείμενο 

Αριστοτέλη, Ηθικά Νικομάχεια   Ενότητες 9 και 10 (Β6,10-16) 

Β6,10-13  Οἷον καὶ φοβηθῆναι καὶ θαρρῆσαι καὶ ἐπιθυμῆσαι καὶ 

ὀργισθῆναι καὶ ἐλεῆσαι καὶ ὅλως ἡσθῆναι καὶ λυπηθῆναι ἔστι καὶ 

μᾶλλον καὶ ἧττον, καὶ ἀμφότερα οὐκ εὖ· τὸ δ᾽ ὅτε δεῖ καὶ ἐφ᾽ οἷς καὶ 

πρὸς οὓς καὶ οὗ ἕνεκα καὶ ὡς δεῖ, μέσον τε καὶ ἄριστον, ὅπερ ἐστὶ 

τῆς ἀρετῆς. Ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τὰς πράξεις ἔστιν ὑπερβολὴ καὶ 

ἔλλειψις καὶ τὸ μέσον. ἡ δ᾽ ἀρετὴ περὶ πάθη καὶ πράξεις ἐστίν, ἐν οἷς 

ἡ μὲν ὑπερβολὴ ἁμαρτάνεται καὶ ψέγεται και ἡ ἔλλειψις,  τὸ δὲ 

μέσον ἐπαινεῖται καὶ κατορθοῦται· ταῦτα δ᾽ ἄμφω τῆς ἀρετῆς. 

Μεσότης τις ἄρα ἐστὶν ἡ ἀρετή, στοχαστική γε οὖσα τοῦ μέσου.  

Β6,14-16 Ἔτι τὸ μὲν ἁμαρτάνειν πολλαχῶς ἔστιν (τὸ γὰρ κακὸν τοῦ 

ἀπείρου, ὡς οἱ Πυθαγόρειοι εἴκαζον, τὸ δ᾽ ἀγαθὸν τοῦ 

πεπερασμένου), τὸ δὲ κατορθοῦν μοναχῶς (διὸ καὶ τὸ μὲν ῥᾴδιον τὸ 

δὲ χαλεπόν, ῥᾴδιον μὲν τὸ ἀποτυχεῖν τοῦ σκοποῦ, χαλεπὸν δὲ τὸ 
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ἐπιτυχεῖν)· καὶ διὰ ταῦτ᾽ οὖν τῆς μὲν κακίας ἡ ὑπερβολὴ καὶ ἡ 

ἔλλειψις, τῆς δ᾽ ἀρετῆς ἡ μεσότης·  

ἐσθλοὶ μὲν γὰρ ἁπλῶς, παντοδαπῶς δὲ κακοί. 

ἔστιν ἄρα ἡ ἀρετὴ ἕξις προαιρετική, ἐν μεσότητι οὖσα τῇ πρὸς ἡμᾶς, 

ὡρισμένῃ λόγῳ καὶ ᾧ ἂν ὁ φρόνιμος ὁρίσειεν. μεσότης δὲ δύο 

κακιῶν, τῆς μὲν καθ᾽ ὑπερβολὴν τῆς δὲ κατ᾽ ἔλλειψιν· καὶ ἔτι τῷ τὰς 

μὲν ἐλλείπειν τὰς δ᾽ ὑπερβάλλειν τοῦ δέοντος ἔν τε τοῖς πάθεσι καὶ 

ἐν ταῖς πράξεσι, τὴν δ᾽ ἀρετὴν τὸ μέσον καὶ εὑρίσκειν καὶ αἱρεῖσθαι. 

Παρατηρήσεις 

Α. Να μεταφράσετε τα αποσπάσματα: «Ὁμοίως δέ καί  περί τάς 

πράξεις…ἄμφω τῆς ἀρετῆς » και  «Ἔτι τό μέν  ἁμαρτάνειν… ᾧ ἄν ὁ 

φρόνιμος  ὁρίσειεν»           (Μονάδες 10)                                                                                                  

Β1α. Ποιo είναι το σημασιολογικό περιεχόμενο του αρχαίου « δεῖ» 

και ποιo του νεοελληνικού  «πρέπει»;                               ( Μονάδες 6)                                                                                    

 

Β1β. Ποιo είναι το νόημα των επιρρηματικών φράσεων «καί μᾶλλον 

καί  ἧττον, καί  ἀμφότερα οὐκ  εὗ »;                ( Μονάδες 4)                                                        

 

Β1γ. Μέσα από ποιον συλλογισμό  ο Αριστοτέλης οδηγείται στην 

ταύτιση των εννοιών «μεσότης= ἀρετή »;             (Μονάδες 10)                                                                                            
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Β2. Ποιες βασικές  έννοιες χρησιμοποιεί στην 10η ενότητα των 

Ηθικών Νικομαχείων  ο Αριστοτέλης προκειμένου να διαμορφώσει 

τον ορισμό της αρετής;                  ( Μονάδες 10) 

 

Β3. Να δώσετε τον ορισμό της ευδαιμονίας,όπως τον διαβάζουμε στο 

τέλος του Α’ Βιβλίου των Ηθικών Νικομαχείων του Αριστοτέλη  και 

να εξηγήσετε το λόγο  που αναζήτησε με πολλή επιμονή τον ορισμό 

της αρετής.                  (Μονάδες 10)    

             

Β4α. Να βρείτε στα κείμενα λέξεις ετυμολογικά συγγενείς με τις 

παρακάτω: βεληνεκές, δυόσμος, πλειστηριασμός, άλωση, 

μονολιθικός.                      (Μονάδες 5) 

 

Β4β. Να εντοπίσετε στα κείμενα τα αντώνυμα  των λέξεων: ἧττον, 

οὐκ εὗ , πολλαχῶς,  ἐσθλοί, πεπερασμένου.        (Μονάδες 5) 

 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ἄκουε δή, ἔφην, τό ἐμόν ὄναρ, εἴτε διά κεράτων εἴτε δι᾿ ἐλέφαντος 

ἐλήλυθεν. Εἰ γάρ ὅτι μάλιστα ἡμῶν ἄρχοι ἡ σωφροσύνη, οἵαν νῦν 

ὁριζόμεθα, ἄλλο τι κατά τάς ἐπιστήμας παντ᾿ ἄν πράττοιτο, καί 

οὔτε τις κυβερνήτης φάσκων εἶναι, ὤν δέ οὔ, ἐξαπατῷ ἄν ἡμᾶς, οὔτε 

ἰατρός οὔτε στρατηγός οὔτ᾿ ἄλλος οὐδείς, προσποιούμενός τι εἰδέναι 

ὅ μή οἶδεν, λανθάνοι ἄν· ἐκ δή τούτων οὕτως ἐχόντων ἄλλο ἄν ἡμῖν 

τι συμβαίνοι ἤ ὑγιέσιν τε τά σώματα εἶναι μᾶλλον ἤ νῦν, καί ἐν τῇ 

θαλάττῃ κινδυνεύοντας καί ἐν πολέμῳ σῴζεσθαι, καί τά  σκεύη καί 

τήν ἀμπεχόνην καί ὑπόδεσιν πᾶσαν καί τά χρήματα πάντα 
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τεχνικῶς ἡμῖν εἰργασμένα εἶναι καί ἄλλα πολλά διά τό ἀληθινοῖς 

δημιουργοῖς χρῆσθαι; Εἰ δέ βούλοιο γε, καί τήν μαντικήν εἶναι 

συγχωρήσωμεν ἐπιστήμην τοῦ μέλλοντος ἔσεσθαι, καί τήν 

σωφροσύνην, αὐτῆς ἐπιστατοῦσαν, τούς μέν ἀλαζόνας ἀποτρέπειν, 

τούς δέ ὡς ἀληθῶς μάντεις καθιστάναι ἡμῖν προφήτας τῶν 

μελλόντων. 

( Πλάτωνος Χαρμίδης 173 a- d ) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Γ1. Να μεταφράσετε το κείμενο που σας δίνεται. 

(Μονάδες 20) 

Γ2.  Για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου να γράψετε 

τον τύπο που σας ζητείται: 

ἐμόν: τον ίδιο τύπο, στο τρίτο πρόσωπο για πολλούς  κτήτορες, στον 

πληθυντικό αριθμό. 

ὄναρ: τις άλλες πτώσεις του ελλειπτικού ουσιαστικού. 

κεράτων: γενική ενικού και αιτιατική πληθυντικού. 

κυβερνήτης: κλητική ενικού, αιτιατική πληθυντικού. 

οὐδείς: δοτική αρσενικού και θηλυκού. 

εἰδέναι: γ΄ενικό πρόσωπο προστακτικής και ευκτικής του ίδιου 

χρόνου. 

ἐχόντων: α΄ενικό πρόσωπο ευκτικής αορίστου β΄, στην ίδια φωνή. 

ἀληθινοῖς δημιουργοῖς: τον ίδιο τύπο στον άλλο αριθμό. 

ἀλαζόνας: ονομαστική  ενικού. 

ἀληθῶς: τους άλλους βαθμούς του επιρρήματος. 
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( Μονάδες 10) 

 

Γ3α. Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι παρακάτω όροι : δι᾿ 

ἐλέφαντος, ὅτι μάλιστα, εἰδέναι, τήν μαντικήν, τούς ἀλαζόνας. 

( Μονάδες 5 ) 

 

Γ3β. φάσκων: Να αναγνωρίσετε το είδος της μετοχής και να την 

αναλύσετε στην αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση.  

( Μονάδες 3) 

Γ3γ. Ἄκουε δή τό ἐμόν ὄναρ. 

Μεταφέρετε την παραπάνω πρόταση στον πλάγιο λόγο με 

εξάρτηση:     Σωκράτης συνεβούλευε 

( Μονάδες 2)  

 

      ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟΥ 

Α. «Όμοια και στις πράξεις υπάρχει υπερβολή και έλλειψη και το 

μέσον. Η αρετή λοιπόν αναφέρεται στα συναισθήματα και στις 

πράξεις, στα οποία η υπερβολή αποτελεί σφάλμα και κατακρίνεται, 

το ίδιο και η έλλειψη, ενώ το μέσον επαινείται και είναι το σωστό· 

και τα δύο αυτά έχουν σχέση με την αρετή.» 

«Επιπλέον, το να κάνει κανείς λάθος (ή: το λάθος) γίνεται με 

πολλούς τρόπους (γιατί το κακό και το άπειρο πάνε μαζί, όπως 

δίδασκαν οι Πυθαγόρειοι, ενώ το καλό πάει μαζί με το 

πεπερασμένο), όμως το να πράττει κανείς το σωστό (ή: το σωστό) 

γίνεται με έναν μόνο τρόπο (γι’ αυτό και το ένα είναι εύκολο, ενώ το 
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άλλο δύσκολο, εύκολο το να αποτύχει κανείς στον στόχο του, 

δύσκολο όμως το να (τον) επιτύχει)· γι’ αυτούς λοιπόν τους λόγους 

γνώρισμα της κακίας είναι η υπερβολή και η έλλειψη, ενώ της 

αρετής, (είναι) η μεσότητα· 

γιατί καλοί (γινόμαστε) με ένα μόνο τρόπο, ενώ κακοί με πολλούς. 

Είναι λοιπόν η αρετή συνήθεια που επιλέγεται ελεύθερα από το 

άτομο, η οποία βρίσκεται στη μεσότητα σε σχέση με εμάς, η οποία 

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

(με τη λογική) που καθορίζει ο φρόνιμος άνθρωπος.  

Β1α. Ο Αριστοτέλης δεν αρκείται σε μια φιλοσοφική θεώρηση της 

ηθικής αρετής αλλά προσεγγίζει και την κοινωνική της διάσταση. 

Έτσι, στο χωρίο αυτό θέτει τους περιορισμούς κάτω από τους 

οποίους η εκδήλωση των διάφορων ψυχικών διαθέσεων θα 

πραγματώνουν την ιδέα της αρετής. Συγκεκριμένα πρόκειται για  

δεοντολογικούς κανόνες-γιαυτό  επαναλαμβάνεται  ή εννοείται το 

«δεῖ»-που μας καθοδηγούν προς την ηθικά ορθή  πράξη, μέσα από  

επίπονη προσπάθεια και μόχθο. Αυτές οι κοινωνικές συνιστώσες 

είναι :   α.) η χρονική συγκυρία «ὅτε δεῖ » κατά την οποία πρέπει να 

εκδηλώσουμε ένα συναίσθημα. Ο άνθρωπος πρέπει να γνωρίζει το 

χρόνο της εκδήλωσης των συναισθημάτων του, γιατί η 

ακαταλληλότητα κάνει την πράξη άκαιρη και υποδηλώνει 

λανθασμένη αντίληψη των πραγμάτων.  β)τα δεδομένα και τις 

συνθήκες της πραγματικότητας «ἐφ’  οἷς (δεῖ)». Η σύνδεση των 

καταστάσεων με το συναίσθημα είναι αναγκαία, καθώς δεν πρέπει 

να υπερεκτιμά τις καταστάσεις και να αντιμετωπίζει υπερβολικά  

γεγονότα δευτερεύουσας σημασίας ή , αντίθετα, να αντιμετωπίζει 

με υπολειπόμενο τρόπο πρωτεύουσας σημασίας γεγονότα. γ) Ο 

ρόλος και η ποιότητα των ανθρώπων που εμπλέκονται «πρός  οὕς 

(δεῖ). Η εκδήλωση  κάθε συναισθήματος πρέπει να σταθμίζεται με 
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βάση τους ανθρώπους στους οποίους απευθύνεται. δ) Ο σκοπός των 

ενεργειών που αναλαμβάνει κάποιος «οὗ ἕνεκα (δεῖ). Ο σκοπός της 

έκφρασης των συναισθημάτων πρέπει να πηγάζει από ειλικρινή και 

έντιμα κίνητρα και να μη γίνεται για λόγους εντυπωσιασμού. ε)Τα 

μέσα που χρησιμοποιεί και ο τρόπος παρέμβασης: «ὡς δεῖ ».Ο 

τρόπος έκφρασης των συναισθημάτων απαιτείται να γίνεται με το 

δέοντα τρόπο .Όταν τα συναισθήματα μας πληρούν λοιπόν αυτές 

τις προϋποθέσεις, τότε μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι βρήκαμε 

την έννοια του μέτρου και ότι  πετύχαμε το άριστο  αποτέλεσμα  ,το 

οποίο είναι το ιδιαίτερο διακριτικό γνώρισμα της αρετής ,αφού κάθε 

κοινωνία έχει κάποια κριτήρια ορθής συμπεριφοράς. Στην 

περίπτωση των αρχαίων Ελλήνων αυτά τα κριτήρια εντάσσονταν 

μέσα στο πλαίσιο της πόλης- κράτους και ήταν : α) οι γραπτοί νόμοι 

της πόλης- κράτους που καθορίζουν τη στάση των  πολιτών β) η 

παράδοση: οι άγραφοι νόμοι ,τα πρότυπα και τα  παραδείγματα 

προς μίμηση ή προς αποφυγή γ)η λογική, δηλαδή ο  ορθός λόγος του 

φρόνιμου ανθρώπου. Παρόμοια κριτήρια ρυθμίζουν τη 

συμπεριφορά των σύγχρονων Ελλήνων, όπως οι γραπτοί νόμοι  του 

κράτους αλλά και οι άγραφοι νόμοι που απορρέουν από τις λαϊκές 

μας παραδόσεις , τις ιστορικές καταβολές και τη θρησκευτική 

συνείδηση των ανθρώπων.Τέλος, οι παγκόσμιες επιρροές 

διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο στη  σύγχρονη κοινωνία με την 

ανάπτυξη και την εξέλιξη των τεχνολογικών επιτευγμάτων. Τα 

κριτήρια όμως αυτά μεταβάλλονται σε  περιεχόμενο, ανάλογα με 

την κοινωνία ,την εποχή , τον τόπο και τα πρότυπα και δε μένουν 

σταθερά. Επομένως, προκύπτει ότι την ευθύνη για την κατάκτηση 

των ηθικών αρετών την έχει ο  ίδιος ο  άνθρωπος που πρέπει να 

καταβάλλει τον δικό του καθημερινό αγώνα. 
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Β1β. Με τα  επιρρήματα συγκριτικού βαθμού «καί μᾶλλον καί  

ἧττον» ο Αριστοτέλης  εκφράζει την υπερβολή και την έλλειψη 

αντίστοιχα, σε απόλυτη σύγκριση, χωρίς την παρουσία δεύτερου 

όρου σύγκρισης (δέοντος), ο οποίος προκύπτει από το ρήμα «δεῖ» 

που ακολουθεί. Έτσι, δημιουργείται ένας εύλογος προβληματισμός: 

«σε σχέση με τι είναι λάθος  να υπερβάλει κάποιος ή να 

υπολείπεται  π.χ. στην έκφραση του συναισθήματος του φόβου;» Η 

απάντηση στο ερώτημα είναι το «μέσον» και στην προκειμένη 

περίπτωση ως δεύτερο όρο σύγκρισης μπορούμε να θεωρήσουμε την 

ουσιαστικοποιημένη  μετοχή « τοῦ δέοντος» του ρήματος «δεῖ». 

 Με τη φράση «και ἀμφότερα οὐκ  εὖ» ο Αριστοτέλης υποστηρίζει ότι 

η υπερβολή και η έλλειψη εμποδίζουν τη μεσότητα να εκφραστεί. 

Δηλαδή το «μᾶλλον » και το «ἧττον» δεν είναι ορθές καταστάσεις, 

αφού κάθε ψυχικό πάθος που εκφράζεται υπερβολικά ή σε 

υπολειπόμενη μορφή από το θεμιτό δεν είναι μια υγιής κατάσταση. 

Άρα συστατικό της μεσότητας είναι και το ποσοτικό κριτήριο, ο 

σωστός βαθμός ούτε «μᾶλλον », ούτε «ἧττον» αλλά η σύμμετρη 

ένταση,  δηλαδή το «μέσον».  

Β1γ. Ο Αριστοτέλης αναφέρει ότι η αρετή έχει  άμεση σχέση με τις 

πράξεις και τα συναισθήματα «Ἡ δ’ ἀρετή  περί πάθη και πράξεις 

ἐστίν» και συνεπώς αναζητώντας το μέσον σ’ αυτά, στην ουσία 

στοχεύουμε στο μέσον της αρετής. Κάνοντας χρήση  

παραδειγμάτων  από συναισθήματα «φοβηθῆναι και ἐπιθυμῆσαι 

και ὀργισθῆναι και ἐλεῆσαι» και ορίζοντας την ιδανική τους ένταση 

μέσα στο κοινωνικό  σύνολο, καταλήγει ότι η κοινή γνώμη είναι ο  

αδέκαστος κριτής που θα επιβεβαιώσει τις ορθές πράξεις και τα 

συναισθήματα με τον έπαινο «ἐπαινεῖται» ή αλλιώς θα τα 

απορρίψει ή θα παρακινήσει σε μία άλλη συμπεριφορά  με την 

μομφή «ψέγεται». Επομένως, η αρετή λαμβάνει κοινωνική  
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διάσταση, καθώς η αποτελεσματικότητα και η κοινωνική αποδοχή 

είναι τα  γνωρίσματά της ( όπως και της μεσότητας) και με βάση 

αυτά μπορούμε να αναλογιστούμε ποια ενέργεια μας, την οποία 

κάναμε , ή θα κάνουμε, είναι πραγματικά ενάρετη. 

   Ο συλλογισμός που αποδεικνύει ότι η αρετή είναι ένα είδος 

μεσότητας είναι ο εξής: 1η προκείμενη: Το μέσον επαινείται  και 

είναι το σωστό («τό μέσον ἐπαινεῖται και κατορθοῦται», 2η 

προκείμενη: Ο  έπαινος και το σωστό σχετίζονται με την αρετή 

(«ταῦτα δ’ ἄμφω τῆς ἀρετῆς»), Συμπέρασμα: Επομένως, η αρετή 

είναι ένα είδος μεσότητας.(«μεσότης τίς ἄρα ἐστίν ἡ ἀρετή») Έτσι,  ο 

φιλόσοφος τονίζει με πάθος τη βεβαιότητά του, κάτι το οποίο δεν 

εκφράζεται μόνο με την Οριστική (ἐστίν) αλλά και με τη χρήση του 

βεβαιωτικού μορίου « ἄρα». 

Β2. Ο Αριστοτέλης έχοντας ολοκληρώσει την έρευνα του, σχετικά με  

τον τρόπο απόκτησης  και την ουσία της αρετής, καταλήγει στη 

διατύπωση ενός ορισμού που διακρίνεται για την καθαρότητα και 

την ακρίβεια των στοιχείων που τον συνθέτουν. Η  λέξη  αρετή (ρίζα 

αρ-) σχετίζεται ετυμολογικά με τις λέξεις Ἄρης, ἀρείων ,ἄριστος, 

ἀραρίσκω (ταιριάζω, προσαρμόζω), ἀρέσω. Η πρώτη σημασία της 

αρετής ήταν η ανδρεία, η γενναιότητα στον πόλεμο. Η αρετή κατά 

τον Αριστοτέλη είναι μία ιδιότητα που αποδίδεται όχι μόνο στον 

άνθρωπο ,αλλά γενικά στα άψυχα και στα έμψυχα όντα. Είναι με 

την ευρεία  σημασία, η ικανότητα , το προτέρημα που δίνει τη 

δυνατότητα α) να βρίσκονται στην τέλεια κατάσταση και β) να 

επιτελούν με τέλειο τρόπο τον προορισμό τους. 

Έτσι, στον ορισμό της αρετής το προσεχές γένος είναι  η «ἕξις». Ο 

όρος προέρχεται  από το θέμα του ρήματος ἔχω  (ΜΕΛ :ἕξω <θέμα 

σεχ-hεχ<ἐχ+ παραγωγική κατάληξη –σις  που δηλώνει ενέργεια. 

Είναι δηλαδή το μόνιμο στοιχείο του χαρακτήρα που προκύπτει από 
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τη συνήθεια ή επαναλαμβανόμενη  άσκηση. Η ποιότητα των έξεων 

εξαρτάται από  την ποιότητα των ενεργειών μας,  αφού  

διακρίνονται σε καλές και σε κακές  αντίστοιχα Στη συνέχεια 

προσθέτει ότι η έξη  είναι προαιρετική. Επανειλημμένα  

υπογραμμίζεται από τον Αριστοτέλη η σημασία της προαιρέσεως 

για την ύπαρξη της αρετής. Σε ένα άλλο χωρίο του ίδιου έργου 

διαβάζουμε τους αναγκαίους όρους για να χαρακτηρίσουμε μια  

πράξη ενάρετη: ο άνθρωπος πρέπει να έχει α)συνείδηση της πράξης 

του (εἰδώς) β)την ανάλογη προαίρεση (προαιρούμενος) γ)σιγουριά 

και σταθερότητα στην πραγματοποίηση της (βεβαίως και 

ἀμετακινήτως).  Σύμφωνα με τα παραπάνω η προαίρεση σχετίζεται 

με την ελευθερία της βούλησης του ανθρώπου και σημαίνει την 

ελεύθερη επιλογή και την ευθύνη για την κατάκτηση της ηθικής 

αρετής, αποφεύγοντας τις ακρότητες, δηλαδή την υπερβολή και την 

έλλειψη. Αν ο δρόμος της αρετής δεν ήταν αποτέλεσμα της 

ελεύθερης βούλησης αλλά καταναγκασμού, τότε  η αρετή δε θα είχε 

καμία αξία για τον άνθρωπο. Επιπλέον η αρετή είναι μεσότητα «ἐν 

μεσότητι  οὖσα» και έτσι προκύπτει η ειδοποιός διαφορά στον 

ορισμό της αρετής. Δεν πρόκειται για οποιαδήποτε έξη , αλλά για 

έξη που τη χαρακτηρίζει η μεσότητα και μάλιστα η « προς  ἡμᾶς» 

Προσδιορίζεται δηλαδή με υποκειμενικά κριτήρια που σχετίζονται 

με τον εκάστοτε άνθρωπο και τις επιλογές του, οι οποίες με τη σειρά 

τους  ρυθμίζονται από εξωγενείς και μεταβλητούς παράγοντες 

όπως οι ιδιαίτερες ανάγκες του, οι περιστάσεις, η εποχή, ο τόπος, τα 

κοινωνικά πρότυπα.  

  Στη συνέχεια ο Αριστοτέλης επιστρατεύει ως εργαλείο του 

ανθρώπου για να ορίσει την αρετή-μεσότητα τη λογική του 

«ὡρισμένῃ λόγῳ». Αλλού  στο ίδιο έργο διαβάζουμε «ἡ μετά  τοῦ 

ὀρθοῦ λόγου ἕξις ἀρετή ἐστίν». Αρχικά λοιπόν  είναι ο νόμος που 
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συνηθίζει τους πολίτες να ενεργούν ενάρετα  κι έπειτα έρχεται η 

λογική, η φρόνηση ,που βοηθά τον νόμο και τελειοποιεί το έργο του. 

Επομένως, με τον όρο λόγος ο φιλόσοφος εννοεί την ανθρώπινη 

λογική  που τον ανάγει σε καθοριστικό στοιχείο της μεσότητας και 

έτσι εξασφαλίζει το στοιχείο της αντικειμενικότητας στην 

ανθρώπινη αυτή ιδιότητα. Επειδή όμως δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι 

τις ίδιες νοητικές δυνατότητες, ο Αριστοτέλης σπεύδει να 

διευκρινίσει  ότι κριτήριο δεν είναι η κοινή λογική , αλλά η λογική 

του φρόνιμου ἀνδρός «ᾧ ἄν ὁ φρόνιμος ὁρίσειεν» του ανθρώπου 

δηλαδή που βουλεύεται εὖ.  Στον φρόνιμο άνθρωπο ενώνονται και 

συνυπάρχουν όλες  οι αρετές, αφού όταν υπάρχει η φρόνηση, 

γράφει σε άλλο σημείο ο Αριστοτέλης, όλες οι αρετές θα υπάρξουν. 

Οι περισσότερες αρετές δείχνουν πώς αντιδρά ο φρόνιμος στις 

διάφορες περιστάσεις γιατί «αν λείψει μία αρετή, αποδιοργανώνεται 

το όλον. Έτσι ο ηθικά  σπουδαίος αποτελεί μέτρο σύγκρισης για 

τους άλλους. Ο φρόνιμος  άνθρωπος είναι αυτός που θα καθορίσει 

με τη λογική του το «δέον», τις  σωστές ενέργειες που πρέπει να  

ακολουθούνται μέσα στην  κοινωνία. Το  περιεχόμενο όμως της 

έννοιας «φρόνιμος» και «δέον» δεν μπορεί  να καθοριστεί με 

σαφήνεια. Στον αντικειμενικό προσδιορισμό τους  σπουδαίο ρόλο 

διαδραματίζουν τόσο η ανθρώπινη  λογική , όσο και η εποχή, η 

κοινωνία και τα πρότυπα των ανθρώπων, στοιχεία τα οποία 

συνεχώς μεταβάλλονται. 

Β3α. ὑπερβολή (9η) - ὑπερβολή, ὑπερβάλλειν (10η), ἡσθῆναι (9η), 

πολλαχῶς (10η), προαιρετική (10η), μοναχῶς (10η) 

Β3β. μᾶλλον (9η), ἄριστον (9η), μοναχῶς (10η), κακοί(10η), 

ἀπείρου(10η) 

Β4. Βλ.σχολικό βιβλίο, σελ.139 «Όλες λοιπόν αυτές οι ιδέες 

πρέπει…διερεύνηση του ενδιαφέροντος αυτού θέματος». 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΔΙΔΑΚΤΟΥ 

Γ1. Άκουε λοιπόν, είπα, το όνειρο μου, είτε έχει έλθει διαμέσου 

κεράτινης πύλης είτε διαμέσου ελεφάντινης πύλης (είτε αληθινό 

είναι είτε  ψεύτικo*). Αν ή σωφροσύνη, έτσι όπως τώρα την ορίζουμε, 

κυριαρχούσε απολύτως στη ζωή μας, κάθε πράξη θα γινόταν 

σύμφωνα με τις γνώσεις, και ούτε κανείς, αν ισχυριζόταν ότι είναι 

αρχηγός, ενώ δεν είναι, θα μας εξαπατούσε, ούτε γιατρός, ούτε 

στρατηγός, ούτε άλλος κανείς, κάνοντας ότι κάτι ξέρει, ενώ δεν το 

ξέρει, θα μπορούσε να διαφύγει την προσοχή μας· τι άλλο θα 

μπορούσε να προκύψει για εμάς, παρά να είμαστε πιο υγιείς στο 

σώμα από τώρα, κι όταν κινδυνεύουμε στη θάλασσα και στον 

πόλεμο να σωζόμαστε, κι  όλα τα εργαλεία μας και τα ρούχα μας 

και τα παπούτσια μας κι  όλα τα πράγματα που μας χρειάζονται, να  

είναι επεξεργασμένα από μας με τέχνη κι άλλα πολλά ακόμη, 

επειδή χρησιμοποιούμε αληθινούς τεχνίτες; Αν θέλεις, μάλιστα, ας 

δεχθούμε ότι και η μαντική είναι γνώση του μέλλοντος, κι ότι η 

σωφροσύνη, κυριαρχώντας σ’ αυτήν , αποτρέπει μεν τους 

απατεώνες, ενώ τους αληθινούς μάντεις τους προωθεί σε προφήτες 

για τα μελλοντικά. 

 

* εἴτε διά κεράτων εἴτε δι᾿ ἐλέφαντος: Στην Oδύσσεια (τ, 564-567) o Όμηρος λέει 

ότι τα όνειρα έρχονται από δυο πόρτες, τη μια από κέρατο, την άλλη από 

φίλντισι: από την πρώτη έρχονται τα αληθινά όνειρα, από τη δεύτερη τα 

ψεύτικα. 

Γ2. 

σφέτερα 

ὄναρ, ὄναρ 
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τοῦ κέρως/ κέρατος, τά κέρα/κέρατα 

κυβερνῆτα, κυβερνήτας 

οὐδενί, οὐδεμιᾷ 

ἴστω, εἰδείη 

σχοίην 

ἀληθινῷ δημιουργῷ 

ἀλαζών 

ἀληθέστερον, ἀληθέστατα 

 

Γ3α. 

δι᾿ ἐλέφαντος: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός της 

κίνησης διαμέσου στο ρήμα ἐλήλυθεν. 

ὅτι μάλιστα: επιρρηματικός προσδιορισμός του ποσού στο ρήμα 

ἄρχοι. ( το μόριο << ὅτι >> επιτείνει το << μάλιστα>> ). 

εἰδέναι: ειδικό απαρέμφατο, αντικείμενο στη μετοχή 

προσποιούμενος. 

τήν μαντικήν: υποκείμενο στο εἶναι, ετεροπροσωπία. 

τούς ἀλαζόνας: αντικείμενο στο ἀποτρέπειν. 

 

Γ3β. 

Επιρρηματική υποθετική μετοχή, συνημμένη στο  υποκείμενο τίς 

του ρήματος ἐξαπατῷ ἄν. Λειτουργεί ως επιρρηματικός 

προσδιορισμός της προϋπόθεσης στο ρήμα  ἐξαπατῷ ἄν και σε 
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συνδυασμό με αυτό συνιστά λανθάνοντα υποθετικό λόγο που 

δηλώνει την απλή σκέψη του λέγοντος. 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΗΣ: 

Υπόθεση: εἰ φαίη  

Απόδοση: ἐξαπατῷ ἄν 

Εκφράζει την απλή σκέψη του λέγοντος. 

 

Γ3γ. 

Σωκράτης συνεβούλευε ἀκούειν δή τό ἑόν ὄναρ. 

 

 

Από τον κλασικό τομέα του φιλολογικού τμήματος των 

Φροντιστηρίων Πουκαμισάς Ηρακλείου συνεργάστηκαν: 

Αναγνωστάκη Σ., Αποστολάκη Έ., Μαζοκοπάκη Ειρ., 

Παγωμένου Μ., Σφακιανάκη Μ. 

 

 

 

 

 

 

 

 


