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Διδαγμένο κείμενο 

 

Ηθικά Νικομάχεια ( Β3, 1-2 ), ( Β6, 9-10 ) 

Σημεῖον δὲ δεῖ ποιεῖσθαι τῶν ἕξεων τὴν ἐπιγινομένην ἡδονὴν ἥ λύπην τοῖς ἔργοις· ὁ μὲν γὰρ 

ἀπεχόμενος τῶν σωματικῶν ἡδονῶν καὶ αὐτῷ τούτῳ χαίρων σώφρων, ὁ δ' ἀχθόμενος 

ἀκόλαστος, καὶ ὁ μὲν ὑπομένων τὰ δεινὰ καὶ χαίρων ἥ μὴ λυπούμενός γε ἀνδρεῖος, ὁ δὲ 

λυπούμενος δειλός. Περὶ ἡδονὰς γὰρ καὶ λύπας ἐστὶν ἡ ἠθικὴ ἀρετή· διὰ μὲν γὰρ τὴν ἡδονὴν 

τὰ φαῦλα πράττομεν, διὰ δὲ τὴν λύπην τῶν καλῶν ἀπεχόμεθα. Διὸ δεῖ ἦχθαί πως εὐθὺς ἐκ 

νέων, ὡς ὁ Πλάτων φησίν, ὥστε χαίρειν τε καὶ λυπεῖσθαι οἷς δεῖ· ἡ γὰρ ὀρθὴ παιδεία αὕτη 

ἐστίν. 

Εἰ δὴ πᾶσα ἐπιστήμη οὕτω τὸ ἔργον εὖ ἐπιτελεῖ, πρὸς τὸ μέσον βλέπουσα καὶ εἰς τοῦτο 

ἄγουσα τὰ ἔργα (ὅθεν εἰώθασιν ἐπιλέγειν τοῖς εὖ ἔχουσιν ἔργοις ὅτι οὔτ' ἀφελεῖν ἔστιν οὔτε 

προσθεῖναι, ὡς τῆς μὲν ὑπερβολῆς καὶ τῆς ἐλλείψεως φθειρούσης τό εὖ, τῆς δὲ μεσότητος 

σῳζούσης, οἱ δ’ ἀγαθοὶ τεχνῖται, ὡς λέγομεν, πρὸς τοῦτο βλέποντες ἐργάζονται), ἡ δ’ ἀρετὴ 

πάσης τέχνης ἀκριβεστέρα καὶ ἀμείνων ἐστὶν ὥσπερ καὶ ἡ φύσις, τοῦ μέσου ἅν εἴη 

στοχαστική. Λέγω δὲ τὴν ἠθικήν· αὕτη γάρ ἐστι περὶ πάθη καὶ πράξεις, ἐν δὲ τούτοις ἔστιν 

ὑπερβολὴ καὶ ἔλλειψις καὶ τὸ μέσον. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

Α.1. «Περί ἡδονάς γάρ καί λύπας<τῶν καλῶν ἀπεχόμεθα» και «εἰ δή πᾶσα ἐπιστήμη 

οὕτω<πρός τοῦτο βλέποντες ἐργάζονται». 

α. Ποιο είναι το κριτήριο για να αποκτηθεί κάποια έξη;  

β. Δώσε μία σύντομη αναφορά για τη μεσότητα, όπως δίνεται στο απόσπασμα. 

                                                                                                                                         Μονάδες 10 

Β.1. Ποιο ρόλο αποδίδει στην παιδεία ο Αριστοτέλης; Ποια αυθεντία επικαλείται, για να 

στηρίξει τη θέση του και τι γνωρίζετε για τις θέσεις της αυθεντίας αυτής; 

Μονάδες 10 

       

                                                                                                                                            

ΑΡΦΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 
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Β.2. Ο Αριστοτέλης κάνει ένα παραλληλισμό ανάμεσα στις έννοιες τέχνη-αρετή-φύση. Ποια 

κοινά στοιχεία και ποιες διαφορές χαρακτηρίζουν τις έννοιες αυτές; Ποια αποδεικνύεται 

ανώτερη και ποια κατώτερη  και γιατί; 

                                                                                                                                                 Μονάδες 10 

 

Β.3.α. δουλοφροσύνη, απραξία, ανορθόδοξος, οδοσήμανση, συνοχή, διαμονή: Για 

καθεμία από τις λέξεις  αυτές να βρείτε από το κείμενο μία λέξη της αρχαίας που να 

παρουσιάζει ετυμολογική συγγένεια με αυτήν.  

Μονάδες 6 

Β.3.β. ἐπιτελεῖ, ἐπιλέγειν ἀφελεῖν, προσθεῖναι: Για κάθε τύπο που σας δίνεται , να γράψετε 

από ένα παράγωγο ουσιαστικό και ένα επίθετο στα νέα ελληνικά. 

Μονάδες 4 

Β.4.α. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

1.Όταν ο Αριστοτέλης, το 367 π.Χ. έφτασε στην Ακαδημία ,τη διεύθυνση της σχολής είχε: 

α. Ο ανηψιός του Πλάτωνα Σπεύσιππος 

β. Ο Πλάτωνας 

γ. Ο Εύδοξος από την Κνίδο 

 

2.Ο Αριστοτέλης  την περίοδο 335-323 π.Χ. δίδασκε: 

α. Στην Ακαδημία του Πλάτωνα  

β. Στο Λύκειο 

γ. Στον Περίπατο 

 

3.Ο Αριστοτέλης γεννήθηκε το:  

390 π.Χ. 

384 π.Χ. 

372 π.Χ. 

                                                                                       Mονάδες 5 

 



 

 

Β.4.β. Επιλέξτε το σωστό ή λάθος από τις παρακάτω προτάσεις: 

1. Ο Αριστοτέλης μετά το θάνατο του Πλάτωνα τον διαδέχθηκε στη διεύθυνση της 

Ακαδημίας. 

2. Τα Ηθικά Νικομάχεια και τα Πολιτικά είναι από τα έργα της πρώτης περιόδου της  

φιλοσοφικής   δραστηριότητας του Αριστοτέλη. 

3. Η συγκέντρωση 158 «πολιτειών» ήταν απόρροια της συγγραφής των «Πολιτικών» του. 

4. Ο Αριστοτέλης προτιμούσε τους φίλους από την αλήθεια. 

                                                                                                Μονάδες 5 

 

Β.5. Να συγκρίνετε την άποψη του Αριστοτέλη για τον σώφρονα και τον ακόλαστο στην 

ενότητα 5 με την άποψη που εκφράζει ο Πλάτωνας για τη σωφροσύνη και τον έρωτα. 

 

 «Εκτός από τη δικαιοσύνη, με σωφροσύνη άφθονη είναι προικισμένος (ο Έρωτας). Είναι 

αναγνωρισμένο ότι είναι η σωφροσύνη κυρίαρχος να είσαι των ηδονών και των επιθυμιών. 

Από τον έρωτα όμως καμία ηδονή δεν είναι ισχυρότερη. Ως κατώτεροι, λοιπόν, κυριαρχούνται 

φυσικά από τον Έρωτα, και αυτός κυριαρχεί και αφού κυριαρχεί των ηδονών και επιθυμιών, 

ασύγκριτη σωφροσύνη θα έχει ο Έρωτας».   

Απόσπασμα (Πλάτων, υμπόσιο 196c)  

                                                                                              Μονάδες 10 

 

                                                             Αδίδακτο κείμενο 

Ο λόγος αυτός του Ισοκράτη γράφτηκε σε μεγάλη ηλικία από τον ρήτορα. Προοριζόταν να 

απαγγελθεί στη γιορτή των μεγάλων Παναθηναίων 342-341 π. Χ. Βασικός πυρήνας του είναι 

ο έπαινος της Αθήνας και η σύγκρισή της με την Σπάρτη. 

 

 Θαυμάζω δ᾽ εἴ τινες τὰς μάχας καὶ τὰς νίκας τὰς παρὰ τὸ δίκαιον γιγνομένας μὴ νομίζουσιν 

αἰσχίους εἶναι καὶ πλειόνων ὀνειδῶν μεστὰς ἥ τὰς ἥττας τὰς ἄνευ κακίας συμβαινούσας, καὶ 

ταῦτ᾽ εἰδότες ὅτι μεγάλαι δυνάμεις, πονηραὶ δὲ, πολλάκις γίγνονται κρείττους ἀνδρῶν 

σπουδαίων καὶ κινδυνεύειν ὑπὲρ τῆς πατρίδος αἱρουμένων. Οὓς πολὺ ἅν δικαιότερον 

ἐπαινοῖμεν ἥ τοὺς περὶ τῶν ἀλλοτρίων ἑτοίμως ἀποθνήσκειν ἐθέλοντας καὶ τοῖς ξενικοῖς 

στρατεύμασιν ὁμοίους ὄντας· ταῦτα μὲν γάρ ἐστιν ἔργα πονηρῶν ἀνθρώπων, τὸ δὲ τοὺς  
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χρηστοὺς ἐνίοτε χεῖρον ἀγωνίζεσθαι τῶν ἀδικεῖν βουλομένων θεῶν ἄν τις ἀμέλειαν εἶναι 

φήσειεν. Ἔχοιμι δ᾽ ἅν τῷ λόγῳ τούτῳ χρήσασθαι καὶ περὶ τῆς συμφορᾶς τῆς Σπαρτιάταις ἐν 

Θερμοπύλαις γενομένης, ἣν ἅπαντες ὅσοι περ ἀκηκόασιν ἐπαινοῦσι καὶ θαυμάζουσι μᾶλλον 

ἥ τὰς μάχας καὶ τὰς νίκας τὰς κρατησάσας μὲν τῶν ἐναντίων, πρὸς οὓς δ᾽ οὐκ ἐχρῆν 

γεγενημένας· ἃς εὐλογεῖν τινες τολμῶσι, κακῶς εἰδότες ὡς οὐδὲν οὔθ᾽ ὅσιον οὔτε καλόν ἐστιν 

τῶν μὴ μετὰ δικαιοσύνης καὶ λεγομένων καὶ πραττομένων.  

                                                                                    Ἰσοκράτους Παναθηναϊκός 185-188 

Παρατηρήσεις 

Γ.1. Να μεταφράσετε το απόσπασμα : «Θαυμάζω δ’εἴ τίνες τάς μάχας< ὑπέρ τῆς πατρίδος 

αἱρουμένων». 

                                                                                                                             Μονάδες 10 

Γ.2. Ποια η άποψη του Ισοκράτη για το δίκαιο στις πολεμικές επιχειρήσεις; 

                                                                                                                             Μονάδες 10  

Γ.3. Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται: 

αἰσχίους-δοτική ενικού 

νομίζουσι-ίδιο πρόσωπο στον μέλλοντα 

συμβαινούσας-β’πληθυντικό οριστικής αορίστου 

ἀνδρῶν-αιτιατική και κλητική ενικού 

οὕς-γενική ενικού και στα τρία γένη 

ἑτοίμως-τα παραθετικά στους άλλους βαθμούς 

ἐπαινοῖμεν-στην ίδια έγκλιση και πρόσωπο στον παρακείμενο 

στρατεύμασιν-ίδια πτώση στον άλλο αριθμό 

τολμῶσι-ίδιο πρόσωπο στον παρατατικό 

λεγομένων-ίδιο τύπο στον μέλλοντα 

                                                                                                                              Μονάδες 10 

 

 



 

 

Γ.3.α. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι όροι: 

τάς γιγνομένας, κρείττους, οὕς, τῶν ἐναντίων. 

Μονάδες 4  

Γ3.β. εἴ τίνες τάς μάχας< και ταῦτα εἰδότες. 

Να αναγνωριστεί πλήρως η δευτερεύουσα πρόταση. (είδος, εκφορά, συντακτική θέση). 

Μονάδες 2  

 

Γ.3.γ. Να μετατρέψετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο με όλους τους δυνατούς τρόπους, με 

εξάρτηση από τη φράση «Ἰσοκράτης ἔγνω». 

«ταῦτα μέν γάρ ἐστίν ἔργα πονηρῶν ἀνθρώπων».  

Μονάδες 4 

 

Απαντήσεις 

Α1.α. Στην πέμπτη ενότητα και συγκεκριμένα στο «Σημεῖον δέ  δεῖ  ποιεῖσθαι  τῶν ἕξεων τήν 

ἐπιγινομένην ἡδονήν ἤ λύπην τοῖς ἔργοις», μας τονίζει , ο Αριστοτέλης ότι το κριτήριο για το 

αν έχει αποκτηθεί κάποια έξη, είναι τα συναισθήματα που νιώθουμε όταν κάνουμε μία 

πράξη. Δηλαδή η χαρά ή η λύπη που συνοδεύει κάποιες ενέργειες φανερώνει αν έχουν πλέον 

διαμορφωθεί κάποια μόνιμα στοιχεία του χαρακτήρα μας. 

Α1.β. Στην όγδοη ενότητα ο Αριστοτέλης διατυπώνει την άποψη ότι κάθε τέχνη επιδιώκει 

πάντοτε το μέσο και αποφεύγει τόσο την έλλειψη, όσο και την υπερβολή , με σκοπό να 

επιτύχει την τελειότητα. Παρατηρούμε λοιπόν ότι ως κριτήριο για το αν η τέχνη εκπληρώνει 

σωστά το έργο της , είναι αν καταφέρνει να οδηγήσει το δημιούργημά της στην κατάσταση 

της μεσότητας. Μάλιστα με την χρήση των μετοχών «βλέπουσα» και «ἄγουσα», ο φιλόσοφος 

τονίζει ότι η τέχνη, για να  κριθεί επιτυχημένη, δεν αρκεί να στοχεύει απλώς στη μεσότητα, 

αλλά πρέπει να την επιτυγχάνει κιόλας.  

Β.1. Στην ενότητα αυτή, ο Αριστοτέλης θέτει την άποψή του για το ποιος είναι ο ρόλος της 

παιδείας. Υποστηρίζει ότι η σωστή παιδεία είναι αυτή που εθίζει τους νέους στο να χαίρονται 

με την τέλεση ηθικών πράξεων και να λυπούνται όταν διαπράττουν μία ανήθικη πράξη. 

Φαίνεται λοιπόν ότι ο φιλόσοφος βλέπει την παιδεία με ένα έντονα ανθρωπιστικό 

χαρακτήρα, καθώς κύριο μέλημά της είναι η ηθική διαπαιδαγώγηση των νέων. Θεωρεί ότι η 

παιδεία θα βοηθήσει τον άνθρωπο να γίνει ικανός ώστε να διακρίνει τις ηδονές σε καλές ή 

ανώτερες και κακές ή κατώτερες και φυσικά να επιλέξει τις ανώτερες. Φυσικά, η ορθή παιδεία 

είναι ο παράγοντας με τον οποίο θα επιτευχθεί η τέλεια ενσωμάτωση του ατόμου ως 

διανοητική και ψυχική οντότητα στο κοινωνικό γίγνεσθαι, που λειτουργεί με βάση τους  
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κανόνες ενός συγκεκριμένου ιδεολογικού συστήματος. Στόχος της παιδείας αυτής πρέπει να 

είναι η βήμα-βήμα ένταξη του ατόμου στο σύνολο ως δυναμικού μέλους που θα αποτελέσει 

φορέας ανανέωσης και βελτίωσης. Η υλοποίηση βέβαια της ορθής παιδείας προϋποθέτει και 

την ύπαρξη του ορθού λόγου. Εκείνη που θα παίξει όμως σημαντικό ρόλο είναι η πολιτεία , η 

οποία θα πρέπει να παρεμβαίνει με τρόπο διδακτικό από την παιδική ηλικία , κατά την οποία 

ξεκινά η διαδικασία μονιμοποίησης ορισμένων χαρακτηριστικών της προσωπικότητας του 

ατόμου. Η πολιτεία λοιπόν, μέσω των νομοθετών της είναι εκείνη που καθορίζει το 

πρόγραμμα εκπαιδευτικής αγωγής και ηθικής διαπαιδαγώγησης των νέων. Με τον τρόπο 

αυτό ο πολίτης θα κατορθώσει να διαμορφώσει σταδιακά τις ιδεολογικές και ηθικές του αξίες 

ώστε οι πράξεις του να δημιουργούν ένα αίσθημα ικανοποίησης και αρμονίας και τέλος να 

φτάσει στην ευδαιμονία δηλαδή στην «ολοκλήρωση» του. Τα κριτήρια του Αριστοτέλη για μια 

ορθή παιδεία συμπίπτουν , όπως εξάλλου λέει και ο ίδιος, με τα κριτήρια του Πλάτωνα.: «Η 

πιο σωστή παιδεία, η πιο σωστή αγωγή  είναι αυτή που μας κάνει να χαιρόμαστε με ό,τι 

αξίζει και να λυπόμαστε με ό,τι αξίζει».  Ο Πλάτωνας λοιπόν έχει την άποψη ότι ο άνθρωπος 

πρέπει από την πιο μικρή ηλικία να διαπαιδαγωγείται κατάλληλα , ώστε να φτάσει γρήγορα 

στο σημείο να δοκιμάζει ευχάριστα συναισθήματα με ηθικές πράξεις. Επειδή όμως το παιδί 

δεν γνωρίζει εξ αρχής ποιες πράξεις είναι ηθικές και ποιες όχι , πρέπει να ασκηθεί με τον 

ορθό τρόπο προς αυτή την κατεύθυνση. Και εδώ είναι καθοριστικός ο ρόλος του ανθρωπίνου 

περιβάλλοντος του παιδιού κυρίως των γονέων και των παιδαγωγών ,οι οποίοι από νωρίς 

πρέπει να επεμβαίνουν και να καθοδηγούν το παιδί, να κάνουν υποδείξεις και να δίνουν τις 

σχετικές κατευθύνσεις σε αυτό. Έτσι το παιδί θα επιβραβεύεται για τις ηθικές πράξεις , ενώ 

για τις αντίθετες θα κρίνεται αρνητικά. Με αυτόν τον τρόπο θα συνηθίσει τις ηθικές 

ενέργειες και θα φτάσει σιγά-σιγά στο σημείο να επιδιώκει μόνο ηθικές πράξεις, γιατί αυτές 

θα είναι συνδεδεμένες με τα ευχάριστα συναισθήματα της επιβράβευσης. Ο Πλατωνικός 

ορισμός είναι αποδεκτός και για τη σύγχρονη παιδαγωγική ως προς το ότι πρέπει να 

λαμβάνεται μέριμνα για την διαπαιδαγώγηση του ανθρώπου από τη μικρή ηλικία. Βέβαια η 

πλατωνική αγωγή εμπεριέχει το στοιχείο του αυταρχισμού,αφού αυτοί που ασκούν το έργο 

της επιβάλλουν τις δικές τους επιλογές στο παιδί, το οποίο κατευθύνεται και είναι παθητικός 

δέκτης του περιεχομένου της αγωγής. 

Β.2. Στην έβδομη ενότητα ο Αριστοτέλης,όταν αναφερόταν στον «επιστήμονα» ,εννοούσε τον 

ειδικό. Οι όροι επιστήμη και τέχνη είναι ταυτόσημες στην αριστοτελική φιλοσοφία και με 

αυτές δεν εννοεί την έρευνα και την γνώση ενός αντικειμένου όπως συμβαίνει σήμερα. Στην 

όγδοη ενότητα με τη χρήση της δεύτερης υποθετικής πρότασης «εἰ ἡ δ΄ἀρετή πάσης τέχνης 

ἀκριβέστερα και ἀμείνων ἐστίν ὥσπερ και ἡ φύσις», ο Αριστοτέλης συγκρίνει τη φύση με την 

αρετή και την τέχνη για να αποδείξει πως ό,τι έχει αναφέρει για τη μεσότητα της τέχνης , 

ισχύει , και μάλιστα σε μεγαλύτερο βαθμό και για την αρετή. Στο σημείο αυτό ο φιλόσοφος 

έχοντας φτάσει στην ολοκλήρωση του υλικού του για να θεμελιώσει την επιχειρηματολογία 

του, τονίζει ότι φύση και αρετή, όπως και οι τέχνες, στοχεύουν στο μέσον. Μάλιστα οι τρεις  



 

 

 

αυτές έννοιες έχουν ένα κοινό γνώρισμα, τη δυνατότητα να δημιουργούν μορφές, για να 

φτάσουν στο σχηματισμό των συνθετότερων, πιο ολοκληρωμένων μορφών. Επίσης και οι  

τρεις στοχεύουν στη μεσότητα, τόσο οι τεχνίτες επιδιώκουν την αποφυγή της υπερβολής και 

της έλλειψης στα έργα τους και την επίτευξη του ιδανικού μέσου, όσο και η φύση επιδιώκει να 

δημιουργήσει μορφές που θα χαρακτηρίζονται απ’ το μέτρο , όσο τέλος, και η αρετή επιδιώκει 

την αποφυγή της υπερβολής και της έλλειψης στις ανθρώπινες ενέργειες και συμπεριφορές 

και αναζητά το μέτρο. Ωστόσο, εκτός από τις ομοιότητες αυτές, υπάρχουν και διαφορές οι 

οποίες οδηγούν σε μία ποιοτική ιεράρχηση των τριών αυτών εννοιών. Η τέχνη λοιπόν 

δημιουργεί μορφές χρησιμοποιώντας αντικείμενα που επεξεργάζονται την ύλη. Δηλαδή 

φτιάχνει τις μορφές της, χρησιμοποιώντας πέτρες , μέταλλα , μάρμαρο, χρώματα ή ό,τι άλλο 

βρίσκει. Αντιθέτως, η αρετή διαμορφώνει τον άνθρωπο και πιο συγκεκριμένα την 

προσωπικότητα του ανθρώπου. Επομένως, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η αρετή είναι 

ανώτερη από την τέχνη, αφού διαμορφώνει τον άνθρωπο , και όχι άψυχα και υλικά 

αντικείμενα. Η φύση είναι επίσης, ανώτερη από την τέχνη καθώς ξεκινά από κατώτερες και 

ατελέστερες υπάρξεις και οδηγείται στη διαμόρφωση συνθετότερων, ανώτερων και 

τελειότερων μορφών ζωής. Αντιθέτως τα έργα της τέχνης, όταν ολοκληρωθούν, δεν 

επιδέχονται περαιτέρω εξέλιξη , είναι στατικά και οδηγούν σε συνθετότερα δημιουργήματα. 

Επίσης, η τέχνη θεωρείται κατώτερη από τη φύση μιας και τα έργα της τέχνης απλώς 

αντιγράφουν τα δημιουργήματα της φύσης. Όπως μάλιστα αναφέρει και ο Ασπάσιος, η αρετή 

είναι ανώτερη από την τέχνη, γιατί η αρετή είναι «τελειότης φύσεως και κατορθώμενη φύσις» 

δηλαδή μια φυσική ιδιότητα με επιτυχία οδηγημένη στο σκοπό της. 

Β3.α.        

 δουλοφροσύνη-σώφρων 

απραξία-πράττομεν 

ανορθόδοξος-ὀρθή 

οδοσήμανση-σημεῖον 

συνοχή-ἀπεχόμενος 

διαμονή-ὑπομένων 

 

Β3.β. 

ἐπιτελεῖ-επιτελείο  επιτελικός 

ἐπιλέγειν-επιλογή  επιλεκτικός 

ἀφελεῖν-αφαίρεση  αφαιρετικός 

προσθεῖναι-πρόσθεση  προσθετικός 
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Β4.α. 

 1. Όταν ο Αριστοτέλης ,το 367 π. Χ. έφτασε στην Ακαδημία, τη διεύθυνση της σχολής είχε: 

Α. Ο ανιψιός του Πλάτωνα Σπεύσιππος 

Β. Ο Πλάτωνας 

Γ. Ο Εύδοξος από την Κνίδο             

 

2. Ο Αριστοτέλης την περίοδο 335-323 π.Χ. δίδασκε:  

Α. Στην Ακαδημία του Πλάτωνα 

Β. το Λύκειο           

Γ. Στον Περίπατο 

 

3. Ο Αριστοτέλης γεννήθηκε τo: 

Α . 390 π.Χ. 

Β. 384 π.Φ.                

Γ. 372 π.Χ. 

 

 

Β.4.β. 

1. Ο Αριστοτέλης μετά το θάνατο του Πλάτωνα , τον διαδέχθηκε στη διεύθυνση της 

Ακαδημίας.  Λ 

2. Τα  Ηθικά Νικομάχεια και τα Πολιτικά είναι από τα έργα της πρώτης περιόδου της 

φιλοσοφικής δραστηριότητας του Αριστοτέλη.      Λ 

3. Η συγκέντρωση 158 «πολιτειών» ήταν απόρροια της συγγραφής των «Πολιτικών» του.   

4. Ο Αριστοτέλης προτιμούσε τους φίλους από την αλήθεια .      Λ  

 

 

 

 



 

 

 

Β.6. Ο Πλάτωνας στο συγκεκριμένο απόσπασμα αναφέρει ότι είναι γενικά αποδεκτό πως 

είναι σωφροσύνη να ελέγχεις τις ηδονές και τις επιθυμίες. Ο έρωτας τονίζει ότι κυριαρχεί των 

ηδονών και επιθυμιών, άρα κατέχεται από σωφροσύνη. Ο Αριστοτέλης στην πέμπτη ενότητα 

αναφέρεται στην ευρύτερη έννοια της κατηγορίας των αρνητικών ή των θετικών 

συναισθημάτων. Η ηδονή λέει ο φιλόσοφος, με τη θετική της έννοια, είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένη με την ίδια τη ζωή και αυτό το τεκμηριώνει λέγοντας ότι η ίδια η ζωή είναι μία 

ευχαρίστηση στην περίπτωση που οι ενέργειες του ανθρώπου αντιστοιχούν στο «είναι» του. 

Αντίθετα αν για καλές πράξεις ο άνθρωπος δεν αισθάνεται ευχάριστα συναισθήματα, τότε 

αυτός δεν είναι αγαθός , όμως δεν είναι δίκαιος ο άνθρωπος που νιώθει δυσαρέσκεια όταν 

κάνει δίκαιες πράξεις. Αυτό τον ονομάζει ακόλαστο. Εκείνος όμως που κρατιέται από 

σωματικές απολαύσεις και αυτή την αποχή τη συνοδεύει ένα ευχάριστο συναίσθημα, αυτό 

σημαίνει ότι έχει διαμορφωθεί ένα μόνιμο στοιχείο του χαρακτήρα του και ο άνθρωπος αυτός 

είναι σώφρονας. Βέβαια ο Αριστοτέλης διαχωρίζει τις ηδονές σε σωματικές και ψυχικές. Οι 

ψυχικές έχουν να κάνουν με το πνεύμα, ενώ οι σωματικές με τη σάρκα. Με δεδομένη την 

ανωτερότητα του πνεύματος δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι ψυχικές είναι ανώτερες και 

εξυπηρετούν έναν ανώτερο σκοπό. Με δυο λόγια , δεν φτάνει να προτιμά και να επιλέγει 

κανείς τις πνευματικές απολαύσεις για να χαρακτηριστεί σώφρων. Πρέπει οι απολαύσεις 

αυτές να έχουν ποιότητα συντελούμενες με τον τρόπο που πρέπει και με τα πράγματα που 

πρέπει, για το λόγο που πρέπει, τη στιγμή που πρέπει, ώστε να λειτουργούν προς την 

κατεύθυνση της αρετής .Τελικά , το κριτήριο της σωφροσύνης για τον Αριστοτέλη αφορά 

πρωτίστως τις ισορροπίες που διατηρεί κάποιος στις σαρκικές απολαύσεις. Βλέπουμε και 

στους δύο φιλοσόφους σωφροσύνη να είναι ο έλεγχος των ηδονών και των επιθυμιών. 

Ξέρουμε γενικότερα ότι στο συμπόσιο του Πλάτωνα εμφανίζεται ως εγκράτεια, σύνεση, 

αυτοκυριαρχία, προνοητικότητα, αγνότητα, αποχή από ακρότητες, κοσμιότητα ,γνώση, 

αυτογνωσία. Έχει όλα αυτά τα γνωρίσματα που ίσως στο σύγχρονο άνθρωπο είναι άγνωστα. 

 

 Μετάφραση 

Γ.1. Εκπλήττομαι δε, διότι μερικοί δε θεωρούν τις μάχες και τις νίκες που δε βασίζονται στο 

δίκαιο αισχρότερες και περισσότερο ατιμωτικές από τις ήττες που γίνονται χωρίς κακία, και 

μάλιστα, μολονότι γνωρίζουν ότι πολλές φορές στρατιωτικές δυνάμεις μεγάλες αλλά 

ανήθικες αναδεικνύονται ισχυρότερες από σπουδαίους άνδρες που προτιμούν να 

κινδυνεύουν για την υπεράσπιση της πατρίδας τους.  

 

Γ.2. Ο Ισοκράτης θέλοντας να εκθειάσει την ανωτερότητα των Αθηναίων σε οποιοδήποτε 

τομέα της ζωής τους, ισχυρίζεται ότι, αντίθετα με τις αντιλήψεις πολλών, οι Αθηναίοι 

ξεπερνούσαν τους Σπαρτιάτες ακόμη και στην πολεμική αρετή. Προσπαθώντας να  
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τεκμηριώσει τον ισχυρισμό του σε αυτό το απόσπασμα κάνει μνεία στο δίκαιο κατά τη 

διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων. Θέτει λοιπόν τον προβληματισμό του, πως κάποιοι 

θεωρούν τις νίκες που βασίζονται σε άδικα μέσα , σημαντικές, ενώ αντιθέτως  θεωρούν 

αισχρές τις ήττες στις οποίες  οι μαχόμενοι κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια και 

πολέμησαν δίκαια και με ανδρεία υπέρ της πατρίδας τους. Σωστό είναι ,συνεχίζει ο ρήτορας , 

να μην επαινούν αυτούς που νικούνται από εκείνους που θέλουν το άδικο, μάλιστα φέρνει ως 

παράδειγμα τους Σπαρτιάτες στις Θερμοπύλες που όλοι τους επαίνεσαν παρόλο που 

ηττήθηκαν, ενώ δεν τους έδωσαν τόσα εύσημα όταν υπερίσχυσαν των αντιπάλων τους μέσω 

άδικων πράξεων.  Καταλήγει ότι δεν υπάρχει τίποτα ένδοξο ή όσιο χωρίς δικαιοσύνη. 

 

Γ.3.  

αἰσχίους-αἰσχίονι 

νομίζουσι-νομιοῦσι(ν) 

συμβαινούσας-συνέβητε 

ἀνδρῶν-ἄνδρα/ἄνερ 

οὕς- οὗ/ἧς/οὗ 

ἑτοίμως- ἑτοιμότερον- ἑτοιμότατα 

ἐπαινοῖμεν-ἐπῃνεκότες εἴημεν/εἶμεν 

στρατεύμασιν-στρατεύματι 

τολμῶσι-ἐτόλμων 

λεγομένων-λεξομένων/λεχθησομένων/ῥηθησομένων 

 

Γ3.α.  

τάς γιγνομένας: επιθετική μετοχή, ως επιθετικός προσδιορισμός στα «τὰς μάχας καὶ τὰς 

νίκας» 

κρείττους: κατηγορούμενο στο «δυνάμεις»  μέσω του συνδετικού ρ. «γίγνονται» 

οὕς: αντικείμενο στο ρ.  «ἄν ἐπαινοῖμεν» 

τῶν ἐναντίων: αντικείμενο στη μετοχή «τάς κρατησάσας» 

 

 



 

 

Γ.3.β. 

Δευτερεύουσα επιρρηματική αιτιολογική πρόταση κρίσεως,εισάγεται με το εἰ  διότι δηλώνει 

υποθετική αιτιολογία και εξαρτάται από το ρήμα ψυχικού πάθους «θαυμάζω», εκφέρεται με 

οριστική έγκλιση (νομίζουσι) που δηλώνει το πραγματικό μετά από ρήμα εξάρτησης αρκτικού 

χρόνου και λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας στο ρ. «Θαυμάζω» της 

κύριας πρότασης. 

 

Γ.3.γ. 

Ἰσοκράτης ἔγνω ὅτι ταῦτα μέν γάρ εἴη ἔργα πονηρῶν ἀνθρώπων. 

Ἰσοκράτης ἔγνω ταῦτα μέν γάρ εἶναι ἔργα πονηρῶν ἀνθρώπων. 

Ἰσοκράτης ἔγνω ταῦτα μέν ὄντα ἔργα πονηρῶν ἀνθρώπων. 

 

                                                                 Από τον κλασικό τομέα του φιλολογικού τμήματος των 

     Υροντιστηρίων ΠΟΤΚΑΜΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ συνεργάστηκαν: 

               Ε. Αποστολάκη, Ε. Μαζοκοπάκη, Μ. Παγωμένου, Μ.φακιανάκη 


