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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 μλλον 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 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 ἡμς, ὡρισμένῃ λόγῳ καὶ ᾧ ἂν 

ὁ φρόνιμος ὁρίσειεν. μεσότης δὲ δύο κακιῶν, τῆς μὲν καθ᾽ ὑπερβολὴν τῆς δὲ κατ᾽ ἔλλειψιν· καὶ 

ἔτι τ 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.1. «Οἷον καί φοβηθῆναι *<+ ἐστί τῆς ἀρετῆς» και «ἔστιν ἄρα ἡ ἀρετή ἕξις 

προαιρετκή<εὑρίσκειν καί αἱρεῖσθαι.». Να αποδώσετε νοηματικά τα  παραπάνω 

αποσπάσματα. 

Μονάδες 6 

Α.2. Να κάνετε την αντιστοίχιση:  

χήμα από κοινού 
 «ἐσθλοί  »- «ἁπλῶς» 

«παντοδαπῶς »-«κακοί » 

Έλξη και βραχυλογία 
«τό μέν ἁμαρτάνειν πολλαχῶς ἔστιν*<+τό δέ 

κατορθοῦν μοναχῶς» 

Χιαστό σχήμα «ὡρισμένῃ λόγῳ καί   ᾧ ἄν ὁ φρόνιμος ὁρίσειεν » 

χήμα κύκλου 
«τό γάρ κακόν τοῦ ἀπείρου»- 

«ἐσθλοί μέν γάρ ἁπλῶς,παντοδαπῶς δέ κακοί» 

Μονάδες 4 
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Β.1.α. Να αναλύσετε τις προϋποθέσεις με τις οποίες ορίζεται πληρέστερα η έννοια της 

μεσότητας, τόσο στα συναισθήματα όσο και στις ανθρώπινες πράξεις.               Μονάδες 5  

 

Β.1.β. Ο Αριστοτέλης προκειμένου να αποδείξει ότι η αρετή είναι μεσότητα παραθέτει 

προγενέστερες απόψεις ή θεωρίες. Αφού εντοπίσετε τα ανάλογα χωρία του κειμένου να τα 

αναλύσετε.                                                                                                                 Μονάδες 5 

 

Β.2. Ο Αριστοτέλης, αφού προσδιόρισε το προσεχές γένος της αρετής, καταλήγει σε έναν 

ολοκληρωμένο ορισμό παρουσιάζοντας και την ειδοποιό διαφορά της. Να παραθέσετε τον 

τελικό ορισμό της ηθικής αρετής που δίνεται από το φιλόσοφο, και να αναλύσετε τα νέα 

στοιχεία που τον συμπληρώνουν.                                                                       Μονάδες 10 

 

Β.3. Ο γνωστός μύθος από την αρχαία ελληνική μυθολογία με πρωταγωνιστή τον Ηρακλή 

έχει κεντρικό θέμα του την αντίθεση ανάμεσα στην αρετή–κακία. Αφού μελετήσετε 

προσεκτικά το κείμενο να επισημάνετε τις ομοιότητες και τις διαφορές σχετικά με την 

προαίρεση της αρετής, τον τρόπο απόκτησης της και τη δυσκολία στην κατάκτηση της, 

συγκριτικά με τις θέσεις του Αριστοτέλη αναφορικά με την ηθική αρετή:  

«<αφού βγήκε σε ήσυχη τοποθεσία, κάθησε και απορούσε ποια από τις δυο οδούς να 

ακολουθήσει.(Σότε) του φάνηκε πως τον πλησίασαν δύο γυναίκες επιβλητικές και όταν 

ήρθαν κοντά του η μια (από αυτές) του είπε: «Εάν κάμεις εμένα φίλη σου θα σε οδηγήσω στον 

πιο εύκολο και πιο ευχάριστο και θα περάσεις όλη σου τη ζωή χωρίς να δοκιμάσεις δυσκολίες 

«Και ο Ηρακλής αφού τα άκουσε είπε: «Γυναίκα ποιο είναι το όνομα σου;» «Οι δικοί μου φίλοι 

με ονομάζουν ευδαιμονία, κείνοι όμως που με μισούν με ονομάζουν Κακία». 

Εν τω μεταξύ τον πλησίασε η άλλη γυναίκα και του είπε : «<Ηρακλή, επειδή ξέρω εκείνους 

που σε γέννησαν και εννόησα εντελώς την ευφυΐα σου στη μάθηση και από αυτά έχω την 

ελπίδα ότι, αν ακολουθήσεις το δικό μου δρόμο, θα γίνεις πάρα πολύ καλός εργάτης των 

καλών και των σεμνών έργων και εγώ θα αναδειχθώ πιο έντιμη και διαπρεπής με τις αγαθές 

πράξεις σου» Και η Κακία πήρε το λόγο και είπε : «Καταλαβαίνεις, Ηρακλή, ότι αυτή η 

γυναίκα σου υπόσχεται δρόμο μακρό και δύσκολο για τις ευφροσύνες, Εγώ όμως θα σε 

οδηγήσω στην ευδαιμονία από δρόμο εύκολο και σύντομο.» Λέγεται  λοιπόν, ότι ο Ηρακλής 

επέλεξε την Αρετή και προτίμησε τους δικούς της μόχθους από τις πρόσκαιρες ηδονές της 

Κακίας.  

(Ξενοφώντος, Απομνημονεύματα II,1,21-34 και  

Schol.  Ἀριστοφάνης Νεφέλαι,361 (διασκευή), 

Μετάφραση Κ. Βάρναλης (διασκευή) 

Μονάδες 10 



 

 

 

Β.4.α.  Επιλέξτε το σωστό ή το λάθος στις παρακάτω προτάσεις:  

1. Σο κλίμα που διαμορφώθηκε στην Ακαδημία με την απουσία του Πλάτωνα και την 

ανάληψη της διεύθυνσης από τον Εύδοξο ήταν δυσμενές για τον Αριστοτέλη.  

2. Ο Αριστοτέλης ανέλαβε την αγωγή του Αλέξανδρου στη Μίεζα ,μια μικρή κωμόπολη 

κοντά στη Βεργίνα.  

3. Σο Λύκειο βρισκόταν στο  Λυκαβηττό και δίδασκαν συνήθως ρήτορες  και σοφιστές.  

4. Η αρχική διμερής «διαίρεση» της ψυχής του Αριστοτέλη, κατέληξε  σε μια τριμερή 

«διαίρεση».  

5. Οι ηθικές αρετές αφορούν το λογικό μας.                                                        Μονάδες 5 

 

Β.4 β. Να αντιστοιχίσετε τα ονόματα που δίνονται στην Α΄ στήλη με τις φράσεις που ανήκουν 

στον καθένα στη Β΄ στήλη (τρία ονόματα από την Α΄ στήλη περισσεύουν). 

Α΄ στήλη  Β’στήλη 

Πλάτωνας  «ὅσιον προτιμν τὴν ἀλήθειαν» 

Πρωταγόρας «ἦθος ἀνθρώπῳ δαίμων» 

Αριστοτέλης  «εὐδαιμονίη ψυχῆς καὶ κακοδαιμονίη»  

Κέφαλος «εἰς ὃ αὐτοῦ ἡ φύσις ἐπιτηδειοτάτη πεφυκυῖα εἴη»  

Δημόκριτος  «ἡ εὐδαιμονία ἐστὶ ψυχῆς ἐνέργειά τις κατ’ ἀρετὴν τελείαν» 

ωκράτης  

Ηράκλειτος                                                                                                                             Μονάδες 5 

 

Β.5.α. «φοβηθῆναι, ἐλεῆσαι» να γράψετε τα ομόρριζα ουσιαστικά που αποτελούν 

θεμελειώδεις όρους του αριστοτελικού ορισμού για την τραγωδία και να δώσετε από ένα 

συνώνυμο και ένα αντώνυμο στον κάθε όρο.                                                               Μονάδες 4  

 

Β.5.β. «προαιρετική»: Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της Α στήλης με τις λέξεις ή φράσεις της Β 

στήλης που κρίνετε ότι ταιριάζουν νοηματικά. 
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Α’ στήλη                                                                     Β’ στήλη                                                

-αναίρεση        κοσμημάτων                                          

- προαίρεση των ισχυρισμών του συνομιλητή    

-υπεξαίρεση δικαίωμα                                                 

-προαιρετικός  αγαθή                                                       

-αναφαίρετος  στρατιωτική                                           

-καθαίρεση   εισφορά                                                     

Μονάδες 6 

Αδίδακτο κείμενο 

Ο Αισχίνης στον λόγο του αυτό, στρέφεται κατά του Κτησιφώντα, πολιτικού φίλου του 

Δημοσθένη και κατά της πρότασής του, να τιμηθεί ο Δημοσθένης με χρυσό στεφάνι, για τις 

υπηρεσίες  που πρόσφερε στην πατρίδα και στη δημοκρατία μετά τη μάχη της Χαιρώνειας (338 

π.Χ.). Εδώ υποστηρίζει ότι η ευνομία σώζει τη δημοκρατία. 

Εὖ γὰρ ἴστε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ὅτι τρεῖς εἰσὶ πολιτεῖαι παρὰ πσιν ἀνθρώποις, τυραννὶς καὶ 

ὀλιγαρχία καὶ δημοκρατία, διοικοῦνται δ' αἱ μὲν τυραννίδες καὶ ὀλιγαρχίαι τοῖς τρόποις τῶν 

ἐφεστηκότων, αἱ δὲ πόλεις αἱ δημοκρατούμεναι τοῖς νόμοις τοῖς κειμένοις. Μηδεὶς οὖν ὑμῶν 

τοῦτ' ἀγνοείτω, ἀλλὰ σαφῶς ἕκαστος ἐπιστάσθω ὅτι ὅταν εἰσίῃ εἰς δικαστήριον γραφὴν 

παρανόμων δικάσων, ἐν ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ μέλλει τὴν ψῆφον φέρειν περὶ τῆς ἑαυτοῦ 

παρρησίας. Διόπερ καὶ ὁ νομοθέτης τοῦτο πρῶτον ἔταξεν ἐν τ τῶν δικαστῶν ὅρκῳ, 

"ψηφιοῦμαι κατὰ τοὺς νόμους," ἐκεῖνό γε εὖ εἰδὼς ὅτι ὅταν διατηρηθῶσιν οἱ νόμοι τῇ πόλει, 

σῴζεται καὶ ἡ δημοκρατία. Ἅ χρή διαμνημονεύοντας ὑμς μισεῖν τούς τά παράνομα 

γράφοντας, καί μηδέν ἡγεῖσθαι μικρόν εἶναι τῶν τοιούτων ἀδικημάτων, ἀλλ’ ἕκαστον 

ὑπερμεγέθες, καί τοῦθ’ὑμῶν τό δίκαιον μηδένα ἐν ἀνθρώπων ἐξαιρεῖσθαι, μήτε τάς τῶν 

στρατηγῶν συνηγορίας, οἵ ἐπί πολύν χρόνον συνεργοῦντές τισι τῶν ῥητόρων λυμαίνονται 

τήν πολιτείαν, μήτε τάς τῶν ξένων δεήσεις, οὕς ἀναβιβαζόμενοί τινες ἐκφεύγουσιν ἐκ τῶν 

δικαστηρίων, παράνομον πολιτείαν πολιτευόμενοι. 

Αἰσχίνης Κατά Κτησιφῶντος,6-7 

 

Παρατηρήσεις 

Γ.1. Να μεταφραστεί από το παραπάνω κείμενο το απόσπασμα: «Ἅ χρή διαμνημονεύοντας 

ὑμς< τάς τῶν ξένων δεήσεις »                                                    Μονάδες 10 

 

Γ.2.α. Να βρεθεί η αντίθεση που υπάρχει στο κείμενο και ο σκοπός της.             Μονάδες 4 

 



 

 

 

Γ.2.β. Πώς εξαφανίζεται η παρρησία σύμφωνα με τον Αισχίνη και αφού εντοπίσετε τον 

συλλογισμό με τον οποίο, η δημοκρατία οδηγείται στην κατάλυση της, να τον σχολιάσετε. 

                                                                                                                                          Μονάδες 6 

Γ.3. Να σχηματίσετε τους τύπους που ζητούνται:  

 

εὖ: δοτική πληθυντικού, επιθέτου, αρσενικό γένος, συγκριτικού βαθμού, σε όλους τους 

υπάρχοντες τύπους. 

ἴστε:  γ’ πληθυντικό πρόσωπο Οριστικής Ενεστώτα. 

ἄνδρες:  δοτική πληθυντικού. 

τυραννίς: κλητική ενικού. 

σαφῶς: κλητική ενικού, θηλυκού γένους, θετικού βαθμού . 

εἰσίῃ: Προστακτική στο ίδιο πρόσωπο και χρόνο. 

φέρειν: γ’ πληθυντικό Ευκτική Μέλλοντα, στη φωνή που βρίσκεται ο τύπος. 

ἑαυτοῦ: γενική πληθυντικού, στο ίδιο γένος και πρόσωπο. 

ψηφιοῦμαι: γ’ ενικό Προστακτική Αορίστου Α΄ στη φωνή που βρίσκεται. 

εἰδώς: απαρέμφατο Αορίστου Β’ και Παρακειμένου .                                                     Μονάδες 10 

 

Γ.4.α. Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι όροι : τρεῖς, παρανόμων, πρῶτον, τῇ πόλει.   

        Μονάδες 4 

Γ.4.β. « ὅτι< κειμένοις»:  Να δώσετε ισοδύναμη συντακτικώς έκφραση και να δικαιολογήσετε 

τη μετατροπή.                                                                                                   Μονάδες 2 

 

Γ.4.γ. Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική:                                             

- Μηδείς οὖν ὑμῶν τοῦτο ἀγνοείτω. 

-Ὁ νομοθέτης τοῦτο πρῶτον ἔταξεν ἐν τ τῶν δικαστῶν ὅρκῳ. 

       Μονάδες 2 

Γ.4.δ. «δικάσων, εἰδώς»: Να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τις μετοχές και να τις αναλύσετε σε 

αντίστοιχες προτάσεις.                                                                                                            Μονάδες 2 
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Απαντήσεις 

Διδαγμένο 

A.1. Ο Αριστοτέλης χρησιμοποιώντας την επαγωγική μέθοδο και φέρνοντας παραδείγματα 

συναισθημάτων θέλει να αποδείξει ότι η ηθική αρετή έχει σχέση με τα συναισθήματα στα 

οποία υπάρχει υπερβολή, έλλειψη και μέσον. Ο άνθρωπος δηλαδή μπορεί να νοιώσει φόβο, 

θάρρος, επιθυμία, οργή και ευσπλαχνία και αυτά να του προκαλέσουν ευχαρίστηση και λύπη 

και σε μεγαλύτερο και σε μικρότερο βαθμό από όσο πρέπει. Όμως και τα δύο αυτά, δηλαδή 

και η υπερβολή και η έλλειψη δεν είναι σωστά και αναιρούν την ηθική αρετή η οποία 

εκφράζεται με τη μεσότητα. τη συνέχεια, ο Αριστοτέλης προσδιορίζει τα πέντε κριτήρια- 

περιορισμούς στην εκδήλωση συναισθημάτων, δηλαδή τη στιγμή που πρέπει, για τις 

συνθήκες που πρέπει, για τους ανθρώπους που πρέπει, για το λόγο που πρέπει και με τον 

τρόπο που πρέπει, ώστε να πραγματώνεται η αρετή. 

Ο Αριστοτέλης ολοκληρώνει τον ορισμό της αρετής  υποστηρίζοντας ότι είναι ένα μόνιμο 

στοιχείο του χαρακτήρα που επιλέγεται ελεύθερα από τον άνθρωπο. Είναι η μεσότητα που 

βρίσκεται ανάμεσα σε δύο κακίες, από τις οποίες η μία βρίσκεται στην πλευρά της υπερβολής, 

ενώ η άλλη στην πλευρά της έλλειψης. Και τις δύο αυτές κακίες τις συναντάμε και στα 

συναισθήματα και στις πράξεις. Η αρετή όμως βρίσκει και επιλέγει το μέσον. 

Α.2. Να κάνετε την αντιστοίχιση:  

χήμα από κοινού 
«τό μέν ἁμαρτάνειν πολλαχῶς ἔστιν*<+τό δέ 

κατορθοῦν μοναχῶς » 

Έλξη και βραχυλογία  «ὡρισμένῃ λόγῳ καί  ᾧ ἄν ὁ φρόνιμος ὁρίσειεν » 

Χιαστό σχήμα 
«ἐσθλοί »- «ἁπλῶς » 

«παντοδαπῶς »- «κακοί » 

χήμα κύκλου 
«τό γάρ κακόν τοῦ ἀπείρου »- 

«ἐσθλοί μέν γάρ ἁπλῶς, παντοδαπῶς δέ κακοί » 

 

B.1.α. Ο Αριστοτέλης υποστηρίζει ότι η αρετή αναφέρεται στα «πάθη» και στις «πράξεις» και 

ότι αποτελεί ένα είδος μεσότητας, καθώς έχει ως στόχο της το μέσον. Για να διασφαλιστεί 

όμως η «μεσότης» απαιτούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις αυτές 

καθορίζονται με τρόπο κατηγορηματικό (με τη χρήση του απρόσωπου ρήματος δεῖ, που 

κυριαρχεί σ΄ όλη την ενότητα (πολυσύνδετο σχήμα) προκειμένου να δηλωθεί η σωστή 

συμπεριφορά του ανθρώπου στην εκδήλωση των συναισθημάτων του και στις πράξεις  του, 

σε αντίθεση με τη λανθασμένη συμπεριφορά, την υπερβολή ή την ελλειματική, που 

δηλώνεται με τις λέξεις «μλλον» και «ἧττον». Πρέπει να εννοήσουμε μετά τα επιρρήματα 

«μλλον» και «ᾗττον» τη γενική συγκριτική «τοῦ δέοντος», η οποία προσδίδει δεοντολογικό 

χαρακτήρα στο κείμενο και καθορίζει τα όρια του μέτρου και της ηθικά ορθής πράξης). Σο « 

δεῖ,» τα κριτήρια δηλαδή της ορθής συμπεριφοράς, διαφοροποιούνται από λαό σε λαό και από 

εποχή σε εποχή και καθορίζονται από ποικίλους παράγοντες. Όλα αυτά τα στοιχεία  



 

 

 

υπογραμμίζουν το κατά κοινή ομολογία και συνείδηση ορθό· διαπιστώνεται έτσι η κοινωνική 

και πολιτική διάσταση της ηθικής αρετής. υγκεκριμένα οι παράγοντες που  εμπλέκονται και 

επηρεάζουν την κατάκτηση του αγαθού είναι: α. Η χρονική συγκυρία(«ὅτε δεῖ»): κατά την 

οποία πρέπει να εκδηλώσουμε ένα συναίσθημα. β. Σα δεδομένα και οι συνθήκες της 

πραγματικότητας («ἐφ ’οἷς δεῖ») δηλαδή η σύνδεση των καταστάσεων που «αξιώνουν» ένα 

συναίσθημα με το συναίσθημα είναι αναγκαία. γ. Ο ρόλος και η ποιότητα των ανθρώπων 

που εμπλέκονται («πρός οὕς δεῖ») καθώς η εκδήλωση κάθε συναισθήματος πρέπει να 

σταθμίζεται με βάση τους ανθρώπους τους οποίους απευθύνεται. δ. Ο σκοπός των ενεργειών 

που αναλαμβάνει κάποιος («οὗ ἕνεκα δεῖ») και η έκφραση των συναισθημάτων πρέπει να 

πηγάζει από ειλικρινή και έντιμα κίνητρα. Όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις πρέπει να 

πληρούνται, για να επιτευχθεί η μεσότητα, η ύψιστη ηθική τελειότητα και να φτάσουμε στο 

«ἄριστον». 

Β.1.β. Ο Αριστοτέλης επηρεάστηκε από προγενέστερες θεωρίες, προκειμένου να στηρίξει τις 

δικές του θέσεις. Ως μαθητής του Πλάτωνα δεν απομακρύνθηκε εντελώς από τα διδάγματα 

του δασκάλου του, παρόλο που προσπάθησε να αναπτύξει μια τελείως προσωπική 

κοσμοθεωρία. Έτσι, παραθέτει το συλλογισμό του για το «μέσον», το άριστο, την ηθική αρετή, 

η οποία πρέπει να είναι ανεξάρτητη από καθετί που της προκαλεί φθορά, όπως η υπερβολή 

και η έλλειψη. Η έννοια της μεσότητας(«μεσότης τις ἄρα ἐστίν ἡ ἀρετή, στοχαστική γε οὖσα 

τοῦ μέσου») προϋπήρχε και στον Πλάτωνα, ο οποίος είχε κάνει λόγο για το «μέτριον» και τη 

«συμμετρία». Για επίρρωση των θέσεων του ο Αριστοτέλης επικαλείται ανάλογες απόψεις 

στοχαστών της Αρχαιότητας και πιο συγκεκριμένα τη θεωρία των Πυθαγορίων «Περί 

ἐναντίων» (επίκληση στην αυθεντία) «ὡς οἱ Πυθαγόρειοι εἴκαζον». Σα βασικά σημεία της 

θεωρίας αυτής διασώζονται σ΄ένα άλλο έργο του Αριστοτέλη «Μετά τα Φυσικά». Εκεί ο 

ταγειρίτης φιλόσοφος καταγράφει τα εννέα αντιθετικά ζεύγη στοιχείων «συστοιχίαι» που 

σύμφωνα με τους Πυθαγορείους πρόκειται για τις αντίθετες μεταξύ τους δυνάμεις που 

κυβερνούν τον κόσμο. τη διδασκαλία αυτή το «ἀγαθόν» ανήκει στη «συστοιχία του 

πεπερασμένου ή του πέρατος», και είναι σύστοιχο με το «φῶς» με «το δεξιόν, με «το ἕν», με 

«το πέρας», ενώ το «κακόν ανήκει στη «συστοιχία τοῦ ἀπείρου» και είναι σύστοιχο με «το 

σκότος», με «το ἀριστερόν» με «το πλῆθος» με «το ἄπειρον». Ο Αριστοτέλης αισθανόταν 

απέχθεια για το άπειρο γι’ αυτό το ταύτιζε με το κακό, γιατί κατά τη γνώμη του αντιβαίνει τη 

λογική αναγκαιότητα. Επικαλείται το Πυθαγορικό σχήμα για να συμπεράνει ότι το αγαθό 

δηλαδή οι καλές πράξεις, έχουν καθορισμένα όρια, είναι σύμμετρες και τέλειες γιατί αυτό 

που έχει πέρας θεωρείται τελειότερο από το άπειρο και άμορφο. τον κόσμο δηλαδή  υπάρχει 

αρμονία όχι μόνο ανάμεσα στα όμοια, αλλά και ανάμεσα στα αντίθετα που δεν 

αλληλοαναιρούνται, αλλά αλληλοσυμπληρώνονται και αλληλοκαθορίζονται. Ο Αριστοτέλης 

δέχτηκε επιρροές και από την ποίηση, όπως μαρτυρά ο στίχος άγνωστης προέλευσης σε εμάς 

«ἐσθλοί μέν γάρ ἁπλῶς, παντοδαπῶς δέ κακοί» (επίκληση στην ποίηση), που υποστηρίζει ότι 

οι άνθρωποι γίνονται ενάρετοι με έναν και μόνο τρόπο,ενώ κακοί με πολλούς. Έτσι, εκφράζει  
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από τη μία, με εναργέστερο τρόπο την απλότητα και τη μοναδικότητα της αρετής και από την 

άλλη την ποικιλία και την παντοδαπότητα της κακίας. Χρησιμοποιώντας το σχήμα του 

κύκλου κλείνει την πρώτη ενότητα επαναλαμβάνοντας τον ισχυρισμό της πρώτης 

ημιπεριόδου, ότι το σφάλμα γίνεται με πολλούς τρόπους, ενώ το σωστό με έναν. Εδώ όμως 

προηγούνται οι θετικές έννοιες (χρήση αντιμεταχώρησης) τονίζοντας ότι η κατάκτηση της 

ηθικής αρετής έχει μόνον ένα δρόμο, αυτό της μεσότητας, σε αντίθεση με την κακία και είναι 

δύσκολο εγχείρημα. Είναι εύκολο υποστηρίζει ο Αριστοτέλης να απομακρυνθεί ο άνθρωπος 

από τους στόχους του, αλλά δύσκολο να επικεντρωθεί σε αυτούς και να έχει τα επιθυμητά 

αποτελέσματα («διό καί τό μέν ῥάδιον μέν τό ἀποτυχεῖν τοῦ σκοποῦ, χαλεπόν δέ τό 

ἐπιτυχεῖν». Και αυτό επειδή το σφάλμα  γίνεται με πολλούς τρόπους («τό μέν ἁμαρτάνειν 

πολλαχῶς ἔστιν»),ενώ το ορθό μόνο με έναν(«τό δέ κατορθοῦν μοναχῶς»). Αντίστοιχες 

νεοελληνικές γνωμικές φράσεις «ένας ο δρόμος του καλού και χίλιοι του διαβόλου», «ο 

διάβολος έχει πολλά ποδάρια». Επομένως και ο φιλόσοφος δέχεται την ύπαρξη αντίθετων 

δυνάμεων που δρουν στη φύση και επηρεάζουν, εκτός των άλλων, την συμπεριφορά των 

ατόμων. Άλλωστε, η χρήση αντιθέσεων είναι συχνή στους συλλογισμούς του. 

Β.2. Ο Αριστοτέλης παραθέτει τον πλήρη ορισμό της αρετής που διακρίνεται για την 

καθαρότητα, την πληρότητα και τη σαφήνεια των στοιχείων που τον χαρακτηρίζουν. 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 ως ιδιότητα, αποδίδεται όχι μόνο στον άνθρωπο, 

αλλά γενικά στα άψυχα και στα έμψυχα όντα. Είναι με την ευρεία έννοια, η ικανότητα, το 

προτέρημα που δίνει τη δυνατότητα α) να βρίσκονται στην τέλεια κατάσταση και β) να 

επιτελούν με τέλειο τρόπο τον προορισμό τους. Βασικό γνώρισμα της αρετής είναι η «ἕξις» 

που αποτελεί το προσεχές γένος της. Ο όρος προέρχεται από το θέμα του ρήματος ἔχω (ΜΕΛ: 

ἕξω<θέμα σεχ-hεχ<ἐχ+παραγωγική κατάληξη-σις που δηλώνει ενέργεια. Η σημασία της 

λέξης είναι το  να έχει ή να κατέχει κανείς κάτι συνέχεια. Ο Αριστοτέλης της δίνει ηθικό 

περιεχόμενο υποστηρίζοντας ότι από την ποιότητα των ενεργειών εξαρτάται και η ποιότητα 

των έξεων, οι οποίες μπορεί να είναι θετικές ή αρνητικές. Σο νέο στοιχείο που παραθέτει είναι 

ότι ως έξη είναι «προαιρετική» Επανειλημμένα υπογραμμίζεται από τον Αριστοτέλη η 

σημασία της «προαιρέσεως» για την ύπαρξη της αρετής. ε ένα άλλο χωρίο του ίδιου έργου 

διαβάζουμε τους αναγκαίους όρους για να χαρακτηριστεί 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»). Επίσης, η ηθική αρετή είναι μια μορφή μεσότητας, αφού επιδιώκει το 

«μέσον» αποφεύγοντας την υπερβολή και την έλλειψη. Παράλληλα προσδιορίζεται η 

ειδοποιός διαφορά της, καθώς πρόκειται για μια έξη που τη χαρακτηρίζει η μεσότητα και 

μάλιστα η «πρός ἡμς», δηλαδή προσδιορίζεται με υποκειμενικά κριτήρια που σταθμίζονται 

από τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε ανθρώπου, κριτήρια ποιοτικά και όχι ποσοτικά, αλλά και  



 

 

 

από μεταβλητούς παράγοντες όπως τα κοινωνικά πρότυπα, η εποχή, ο τόπος και οι εκάστοτε 

περιστάσεις. Ένα άλλο στοιχείο που προσθέτει στην ενότητα αυτή είναι ότι η αρετή-μεσότητα 

καθορίζεται με βάση τη λογική του φρόνιμου ανθρώπου «ὡρισμένῃ λόγῳ ᾧ ἄν ὁ φρόνιμος 

ὁρίσειεν». ύμφωνα με τον Αριστοτέλη, στον φρόνιμο άνθρωπο ενώνονται και συνυπάρχουν 

όλες οι αρετές. Όταν υπάρχει η φρόνηση, γράφει αλλού ο φιλόσοφος, όλες οι αρετές θα 

υπάρξουν. Οι διάφορες αρετές δείχνουν πώς αντιδρά ο φρόνιμος στις διάφορες περιστάσεις· 

αν λείψει μια αρετή, αποδιοργανώνεται το όλον. Έτσι ο ηθικά «σπουδαῖος» αποτελεί μέτρο 

σύγκρισης για τους άλλους. το ίδιο έργο διαβάζουμε : «ἡ μετά τοῦ ὀρθοῦ λόγου ἕξις ἀρετή 

ἐστίν». Αρχικά λοιπόν είναι ο νόμος που συνηθίζει τους πολίτες να ενεργούν ενάρετα· έπειτα 

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

στοιχείο το οποίο προστίθεται στον ορισμό της αρετής είναι το απαρέμφατο «αἱρεῖσθαι». 

Δηλαδή επισημαίνεται ότι η μεσότητα βρίσκεται στο ενδιάμεσο δύο ακραίων λαθών, της 

υπερβολής και της ελλείψεως. Χρέος της αρετής είναι να  βρίσκει και να επιλέγει το μέσο «τήν 

δ’ ἀρετήν τό μέσον καί εὑρίσκειν και  αἱρεῖσθαι». Επομένως, η αρετή ως προς τον ορισμό της 

ουσίας της και τη λογική έκφραση της οντότητάς της είναι μεσότητα, αλλά ως προς την 

αξιολόγησή της, ως προς το άριστο και το τέλειο είναι κορυφή. Άρα η αρετή είναι προϊόν 

ελεύθερης επιλογής που θα οδηγήσει στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας του και στην 

πραγμάτωση του φυσικού του προορισμού που είναι η τελείωση της ύπαρξης του. 

Β.3. Ανάμεσα στην περίπτωση του Ηρακλή μέσω του μύθου και στα Ηθικά Νικομάχεια του 

Αριστοτέλη, παρατηρούμε τα εξής κοινά σημεία: Αρχικά ως προς την προαίρεση, την 

επιλογή, ο Αριστοτέλης υποστηρίζει ότι η εκλογή δε γίνεται απερίσκεπτα, αλλά «μετά λόγου 

και διανοίας», ύστερα από λογική και ώριμη σκέψη, ανάμεσα σε δύο προσιτές επιλογές. Η 

προαίρεση προϋποθέτει τη σκέψη που καταλήγει σε μια τελική επιλογή και απόφαση να 

πράξουμε κάτι. Είναι ο πυρήνας της ηθικής σκέψης, η βάση της αρετής.Η επιλογή αυτή θα 

γίνει με λογικά κριτήρια και ο ορθός λόγος «ὡρισμένῃ λόγῳ», η λογική του φρόνιμου 

ανθρώπου είναι αυτό που θα μας οδηγήσει στη μεσότητα των πράξεων και τελικά στην  

ηθική αρετή. «Εννόησα την ευφυΐα  σου στη μάθηση» είπε η Αρετή στον Ηρακλή «και γι΄αυτό 

ελπίζω ότι θα γίνεις εργάτης των καλών και των σεμνών έργων» Και εδώ η λογική αποτελεί 

τη βάση  για τη σωστή επιλογή. Αναφορικά με τον τρόπο απόκτησης της αρετής και στις δύο 

περιπτώσεις αποκτάται με μεγάλη δυσκολία. Η εκτροπή και η παρέκκλιση από το δρόμο της 

αρετής μπορεί να γίνει με άπειρους τρόπους, αφού το κακό είναι ακαθόριστο και ο άνθρωπος 

μπορεί να οδηγηθεί προς αυτό πολύ ευκολότερα. Γι΄ αυτό ο δρόμος της Κακίας παρουσιάζεται 

εύκολος. Αντίθετα η πόρευση και η ευθυγράμμιση στο δρόμο της αρετής μπορεί να γίνει με 

έναν και μοναδικό τρόπο, αφού το καλό είναι καθορισμένο και ο άνθρωπος μπορεί να 

οδηγηθεί προς αυτό πολύ δυσκολότερα. Είναι δύσβατο το μονοπάτι της αρετής, γιατί 

προϋποθέτει γνώση ασφαλή των ιδιοτήτων της και κυρίως εύρεση του σωστού μέτρου της 

«μεσότητας». Αντίθετα, οι ιδιότητες της Κακίας είναι πολλές, επειδή κινείται ανάμεσα στα 

δύο άκρα, στην υπερβολή και στην έλλειψη. Σέλος, το χαλεπόν της αρετής είναι εμφανές  
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καθώς η αρετή κατακτάται με μεγάλη δυσκολία και απαιτεί μεγάλη προσπάθεια, μόχθο, 

επιμονή και προσήλωση στις καλές πράξεις. Πρέπει να γίνει «ἕξις» δηλαδή μια σταθερή 

ιδιότητα του χαρακτήρα ενός ανθρώπου, που του επιτρέπει να φτάσει στην πιο τέλεια 

κατάσταση του και τον βοηθάει να εκτελέσει με το σωστό τρόπο το έργο του. 

Παράλληλα όμως, παρατηρούνται και διαφορές μεταξύ των δύο θέσεων. Αρχικά σύμφωνα με 

τον Αριστοτέλη η προαίρεση δε γίνεται μια φορά στη ζωή του ανθρώπου, όπως φαίνεται στην 

περίπτωση του Ηρακλή. Ο άνθρωπος σε όλη του τη ζωή, στις καθημερινές του 

δραστηριότητες, στις πράξεις και στα συναισθήματα, θα πρέπει να επιλέγει τη μεσότητα και 

να αποφεύγει τις ακρότητες. Επίσης το βάρος στην περίπτωση του Ηρακλή πέφτει στην 

αρχική επιλογή. Είναι δηλαδή δύσκολο να αποφασίσει, αλλά αν πάρει τη σωστή απόφαση 

τότε θα οδηγηθεί στην ευδαιμονία μέσα από δυσκολίες και ταλαιπωρίες. τον Αριστοτέλη 

όμως τονίζεται,ότι ο δρόμος της αρετής είναι ένας, ενώ της κακίας πολλοί. Οπότε κάθε φορά 

επιλέγοντας ανάμεσα σε δύο κακίες, την υπερβολή και την έλλειψη, μπορεί να κατακτήσει 

την ηθική αρετή «εὑρίσκει και αἱρεῖται» και να οδηγηθεί στην ευδαιμονία. 

Β.4.α. Επιλέξτε το σωστό ή το λάθος στις παρακάτω προτάσεις  

1.Σο κλίμα που διαμορφώθηκε στην Ακαδημία με την απουσία του Πλάτωνα και την 

ανάληψη της διεύθυνσης από τον Εύδοξο ήταν δυσμενές για τον Αριστοτέλη.    Λ 

2. Ο Αριστοτέλης ανέλαβε την αγωγή του Αλέξανδρου στη Μίεζα, μια μικρή κωμόπολη κοντά 

στη Βεργίνα.    Λ 

3.Σο Λύκειο βρισκόταν στο  Λυκαβηττό και δίδασκαν συνήθως ρήτορες  και σοφιστές.     

4.Η αρχική διμερής ‘’διαίρεση’’ της ψυχής του Αριστοτέλη,κατέληξε  σε μια τριμερή 

‘’διαίρεση.’’     

5. Οι ηθικές αρετές αφορούν το λογικό μας.  Λ. 

 

Β.4 β.  Να αντιστοιχίσετε τα ονόματα που δίνονται στην Α΄ στήλη με τις φράσεις που 

ανήκουν στον καθένα στη Β΄ στήλη (τρία ονόματα από την Α΄ στήλη περισσεύουν 

Α΄ στήλη     Β’ στήλη 

Αριστοτέλης «ὅσιον προτιμν τὴν ἀλήθειαν» 

Ηράκλειτος   «ἦθος ἀνθρώπῳ δαίμων» 

Δημόκριτος  «εὐδαιμονίη ψυχῆς καὶ κακοδαιμονίη» 

ωκράτης   «εἰς ὃ αὐτοῦ ἡ φύσις ἐπιτηδειοτάτη πεφυκυῖα εἴη  

Αριστοτέλης  «ἡ εὐδαιμονία ἐστὶ ψυχῆς ἐνέργειά τις κατ’ ἀρετὴν τελείαν»  



 

 

 

Β.5.α. α)Σα ομόρριζα ουσιαστικά είναι: ἔλεος, φόβος. β) ἔλεος: συνώνυμο: οἶκτος, αντώνυμο: 

ἀναλγησία. Φόβος: συνώνυμο: δεῖμα, αντώνυμο: θάρρος. 

 

Β.5.β.  

Αναίρεση-ισχυρισμών του συνομιλητή, 

προαίρεση-αγαθή, 

υπεξαίρεση-κοσμημάτων, 

προαιρετική-εισφορά, 

αναφαίρετο-δικαίωμα, 

καθαίρεση-στρατιωτική. 

Αδίδακτο 

Γ.1. «Αυτά έχοντας στο νου σας πρέπει να μισείτε αυτούς που υποβάλλουν τις παράνομες 

προτάσεις, και κανένα από τα αδικήματα αυτού του είδους να μη θεωρείτε ότι είναι 

ασήμαντο, αλλά το καθένα (ότι είναι) πάρα πολύ μεγάλο, και κανέναν από τους ανθρώπους 

να μην αφήνετε να στερεί από σας αυτό το δικαίωμα, δηλαδή ούτε τις συνηγορίες των 

στρατηγών, που σε συνεργασία με μερικούς (από τους) ρήτορες εδώ και πολύ καιρό, 

λυμαίνονται τους θεσμούς του πολιτεύματος, ούτε τις παρακλήσεις των ξένων.» 

Γ.2.α. « διοικοῦνται δ’ αἱ μέν τυραννίδες και ὀλιγαρχίαι<αἱ δέ πόλεις αἱ δημοκρατούμεναι 

τοῖς νόμοις τοῖς κειμένοις» Ο Αισχίνης υποστηρίζει στο παραπάνω χωρίο ότι τα τυραννικά 

και ολιγαρχικά πολιτεύματα κυβερνούν σύμφωνα με τη νοοτροπία και τη διάθεση των 

κυβερνώντων, ενώ η δημοκρατία σύμφωνα με τους  νόμους που ισχύουν. Αυτή είναι η 

αντίθεση με την οποία αποσκοπεί στο να τονίσει τους παράγοντες πάνω στους οποίους 

στηρίζεται κάθε πολίτευμα. Σα δύο πρώτα  στηρίζονται πάνω στη θέληση των αρχόντων ,ενώ 

το τρίτο στη θέληση του πλήθους.  

Γ.2.β. ύμφωνα με τον Αισχίνη όταν ο δικαστής δικάζει αυτόν που πρότεινε παράνομο 

ψήφισμα, δίνει παράλληλα την ψήφο του  για την δική του ελεύθερη και αβίαστη έκφραση 

γνώμης. Αν ο δικαστής δεν καταδικάσει αυτόν που προτείνει παράνομα ψηφίσματα, τότε 

καταλύεται κάθε έννοια δημοκρατίας και όταν καταλύεται η δημοκρατία, εξαφανίζεται και η 

παρρησία. 

Ο συλλογισμός είναι ο εξής: 

Όταν καταλύονται οι νόμοι, καταστρέφεται η δημοκρατία. 

Όταν προτείνονται παράνομα ψηφίσματα, καταλύονται οι νόμοι. 
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ΑΡΑ: όταν προτείνονται παράνομα ψηφίσματα καταλύεται η δημοκρατία. 

Ο Αισχίνης συνδέει άρρηκτα τη δημοκρατία με το νόμο που εκφράζει τη θέληση του δήμου. Οι 

έννοιες δημοκρατία και νόμος αλληλοσυμπληρώνονται και αλληλοϋποστηρίζονται. Η 

δημοκρατία χωρίς νόμους καταντά απεριόριστη ελευθερία, αναρχία και δουλεία, ενώ η 

δημοκρατία που στηρίζεται σε σωστούς νόμους δεν κινδυνεύει ποτέ. Όπως μια πόλη χωρίς 

νόμους δεν μπορεί να υπάρξει, έτσι και η δημοκρατία χωρίς νόμους καταστρέφεται. Η 

συνύπαρξη δημοκρατίας και νόμων οδηγεί στην εύρυθμη κοινωνική ζωή. 

Γ.3. εὖ :δοτική πληθυντικού, επιθέτου, αρσενικό γένος, υγκριτικού βαθμού, σε όλους τους 

υπάρχοντες τύπους : τοῖς ἀμείνοσι(ν), τοῖς βελτίοσι(ν), τοῖς κρείττοσι(ν), τοῖς λῴοσι(ν) 

ἴστε:  γ’πληθυντικό πρόσωπο Οριστικής Ενεστώτα: ἴσασι(ν) 

ἄνδρες:  δοτική πληθυντικού : τοῖς ἀνδράσι(ν) 

τυραννίς: κλητική ενικού : ὦ τυραννί 

σαφῶς: κλητική ενικού, θηλυκού γένους, θετικού βαθμού : ὦ σαφές 

εἰσίῃ: Προστακτική στο ίδιο πρόσωπο και χρόνο : εἰσίτω 

φέρειν: γ’πληθυντικό Ευκτική Μέλλοντα, στη φωνή που βρίσκεται ο τύπος: οἴσοιεν 

ἑαυτοῦ: γενική πληθυντικού,στο ίδιο γένος και πρόσωπο: ἑαυτῶν (αὑτῶν) ή σφῶν αὐτῶν 

ψηφιοῦμαι: γ’ ενικό Προστακτική Αορίστου Α΄ στη φωνή που βρίσκεται : ψηφισάσθω 

εἰδώς: β’ενικό Προστακτική Ενεστώτα: ἴσθι , απαρέμφατο του Μέλλοντα: εἴσεσθαι και 

εἰδήσειν. 

 

Γ.4.α. τρεῖς: ομοιόπτωτος ονοματικός επιθετικός προσδιορισμός στο «πολιτεῖαι». 

παρανόμων: ετερόπτωτος  ονοματικός προσδιορισμός, γενική της αιτίας στο «γραφήν». 

πρῶτον: επιρρηματικό κατηγορούμενο που δηλώνει σειρά –τάξη στο «τοῦτο» μέσω του 

ρήματος «ἔταξεν». 

τῇ πόλει: δοτική προσωπική χαριστική. 

 

Γ.4.β. (Εὖ γάρ ἴστε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι), τρεῖς οὔσας πολιτείας παρά πσιν ἀνθρώποις, 

τυραννίδα και ὀλιγαρχίαν και δημοκρατίαν, διοικουμένας δέ τάς μέν τυραννίδας καί 

ὀλιγαρχίας τοῖς τρόποις τῶν ἐφεστηκότων,τάς δέ πόλεις τάς δημοκρατουμένας τοῖς νόμοις 

τοῖς κειμένοις. 

 



 

 

 

Οι δευτερεύουσες ειδικές προτάσεις μετατράπηκαν σε κατηγορηματικές μετοχές ( οὔσας, 

διοικουμένας),γιατί εξαρτώνται από το γνωστικό ρήμα ἴστε (<οἶδα). Κατά τη μετατροπή, τα 

αντικείμενα του ρήματος «ἴστε» (πολιτείας, τάς μέν τυραννίδας καί ὀλιγαρχίας, τάς δέ 

πόλεις) είναι και  τα υποκείμενα των κατηγορηματικών μετοχών (οι κατηγορηματικές 

μετοχές αναφέρονται στα αντικείμενα του ρήματος «ἴστε»). 

Γ.4.γ. Σοῦτο ὑπό μηδενός ὑμῶν ἀγνοείσθω. 

Σοῦτο πρῶτον ὑπό τοῦ νομοθέτου ἐτάχθη ἐν τ τῶν δικαστῶν ὅρκῳ. 

Γ.4.δ. δικάσων: επιρρηματική τελική μετοχή. Ισοδυναμεί με δευτερεύουσα επιρρηματική 

τελική πρόταση:  «ἵνα δικάσῃ » 

εἰδώς: επιρρηματική αιτιολογική μετοχή. Ισοδυναμεί με  δευτερεύουσα επιρρηματική 

αιτιολογική πρόταση : «ἐπειδή εὖ  ᾔδη (ή ᾔδειν ) ». 

 

 
Από τον κλασικό τομέα του φιλολογικού τμήματος 

των  Υροντιστηρίων Πουκαμισάς  Ηρακλείου 

συνεργάστηκαν: Ε. Αποστολάκη, Ε. Μαζοκοπάκη, 

Μ. Παγωμένου, Μ.φακιανάκη. 


