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      ΑΡΦΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

 

 

        27  / 04 / 2020 

 

 

Διδαγμένο κείμενο 

 

Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια Β 6.10-13·16, 1106b18-28· 1106b36-1107a6 

    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 καὶ ἡ ἔλλειψις, τὸ 

δὲ μέσον ἐπαινεῖται καὶ κατορθοῦται· ταῦτα δ’ ἄμφω τῆς ἀρετῆς. Μεσότης τις ἄρα ἐστὶν ἡ 

ἀρετή, στοχαστική γε οὖσα τοῦ μέσου. *<+ 

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 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. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λάθος λαμβάνοντας υπόψη 

όσα αναφέρονται στα παραπάνω αποσπάσματα: 

1. Οι άνθρωποι αισθάνονται και τον φόβο και το θάρρος και την οργή και την 

ευσπλαχνία, αλλά όχι κάθε συναίσθημα που προκαλεί χαρά ή λύπη. 

2. Η ηθική αρετή έχει σχέση με τα συναισθήματα και τις πράξεις. 

3. Στις πράξεις υπάρχει μόνο η υπερβολή και η έλλειψη. 

4. Η αρετή είναι η έξις που καθορίζεται με τη λογική του φρόνιμου ανθρώπου. 

5. Η αρετή εντοπίζει το μέσον χωρίς να το ενστερνίζεται. 

                                                                                                                                      Μονάδες 10 
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Β1. Με βάση το κείμενο ποιοι είναι οι παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται ο σωστός 

τρόπος συμπεριφοράς του ανθρώπου; 

                                                                                                                                                  Μονάδες 10 

Β2. Ο Αριστοτέλης αφού προσδιόρισε το προσεχές γένος της αρετής καταλήγει σε έναν 

ολοκληρωμένο ορισμό παρουσιάζοντας και την ειδοποιό διαφορά της. Αφού παραθέσετε 

τον τελικό ορισμό της ηθικής αρετής που δίνεται από τον φιλόσοφο, να βρείτε και να 

αναλύσετε τα νέα στοιχεία που τον συμπληρώνουν. i 

                                                                                                                                                Μονάδες 10 

Β3. Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων, επιλέγοντας τη σωστή 

απάντηση από αυτές που σας δίνονται στην παρένθεση: 

1. Ο Αριστοτέλης γεννήθηκε  ___  _______________ (Στάγειρα, Όλυνθο, Μεθώνη). 

2. Στα 367 π.Χ. ο Αριστοτέλης φτάνει στην Αθήνα με σκοπό να φοιτήσει στην 

Ακαδημία του _______________ (Εύδοξου, Πλάτωνα, Ξενοκράτη). 

3. Η εκπαίδευση του Αλέξανδρου από τον Αριστοτέλη γίνεται στην ______________ 

(Αλεξάνδρεια, Πέλλα, Μιέζα). 

4. Μετά την επιστροφή του στην Αθήνα, ο Αριστοτέλης συνεχίζει τη διδασκαλία του 

___  _______________ (Ακαδημία, Λύκειο, Περίπατο). 

5. Κατά τη δεύτερη παραμονή του στην Αθήνα συγγράφει τα ______________ (Ηθικά, 

Πολιτικά). 

6. Στο Ά βιβλίο των Ηθικών, ο Αριστοτέλης μιλά διεξοδικά για το πιο μεγάλο αγαθό 

που επιδιώκουν με τις πράξεις τους οι άνθρωποι. Η ονομασία του είναι __________ 

(ευδαιμονία, αρετή, δικαιοσύνη). 

7. Η βαθιά πίστη του Αριστοτέλη ήταν πως την ευδαιμονία τους οι άνθρωποι μπορούν 

να την εξασφαλίσουν μόνο με την κατάκτηση της ______________ (αρετής, ευτυχίας, 

αγωγής). 

8. Το μέρος της ψυχής που έχει σχέση με τις ηθικές αρετές, σύμφωνα με τον 

Αριστοτέλη, είναι το ______________ (ἄλογον, ἐπιθυμητικόν, λόγον ἔχον). 

9. Κατά τον Αριστοτέλη η ευδαιμονία στον άνθρωπο είναι ____________ (ενέργεια, 

κατάσταση). 

10. Το έργο του Αριστοτέλη με βιολογικό περιεχόμενο ήταν ___ _________________ 

(Μετά τά φυσικά του, Περί ζῴων γενέσεως, Ἠθικά Νικομάχεια). 

                                                                                                                                      Μονάδες 10 

 

1 Προτεινόμενο ερώτημα από τα φύλλα εργασίας για το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών Γ’ Λυκείου , των 

φροντιστηρίων Πουκαμισάς. 
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Β4α. Να βρείτε στο πρωτότυπο κείμενο μία ετυμολογικά συγγενή λέξη για καθένα από 

τους τύπους που σας δίνονται: 

α) ολοσχερώς, β) δεοντολογία, γ) εμπράκτως, δ) ορθοπεδικός, ε) αφορισμός 

                                                                                                                                                    Μονάδες 5 

 

Β4β. Να γράψετε δύο παράγωγες λέξεις, απλές ή σύνθετες, για καθεμιά από τις 

παρακάτω λέξεις (η μία να είναι ουσιαστικό και η άλλη επίθετο): 

α) ἔλλειψις, β) ἕξις, γ) φρόνιμος, δ) πάθεσι, ε) αἱρεῖσθαι 

                                                                                                                                                    Μονάδες 5  

 

Β5.  Διαβάζοντας το παρακάτω απόσπασμα από τα Πολιτικά και συγκρίνοντας το με τα 

δοθέντα από τα Ηθικά Νικομάχεια, να επιβεβαιώσετε την άποψη του Αριστοτέλη ότι η 

αρετή είναι μεσότητα. 

                                                                                                                                                   Μονάδες 10 

Εάν δηλαδή ορθώς εν τοις Ηθικοίς ελέχθη ότι ευδαίμων βίος είναι ο ανεμπόδιστος εν τη 

αρετή, η αρετή δε είναι μεσότης, κατ’ ανάγκην ο της μέσης στάθμης βίος είναι ο βέλτιστος, 

ο μέσος δρόμος τον οποίον δύναται να ακολουθήσει ο πάσης τάξεως άνθρωπος. Αυτά δε 

κατ’ ανάγκην είναι τα κριτήρια, άτινα ισχύουν και επί της αρετής και κακίας του 

πολιτεύματος, διότι και το πολίτευμα βίος τις της πόλεως είναι. Ούτω εις πάσας τας πόλεις 

τρία μέρη εκάστης υπάρχουν, οι μεν εν μεγάλω βαθμώ πλούσιοι, οι δε εν μεγάλω βαθμώ 

άποροι, οι τρίτοι δε οι μέσοι τούτων. Επειδή λοιπόν κατά κοινήν παραδοχήν το μέτριον και 

το μέσον είναι το άριστον, φανερόν ότι και εξ όλων των αγαθών των χορηγουμένων υπό 

της τύχης η μέση κτήσις είναι η βελτίστη. 

                                                      Ἀριστοτέλης, Πολιτικά, 1295 a37 - b 6. (Μετάφραση: Π. Λεκατσάς) 

 

Αδίδακτο κείμενο 

Λίγο πριν την έναρξη του Πελοποννησιακού πολέμου, οι Σπαρτιάτες υποβάλουν στους 

Αθηναίους την πρόταση τους για ειρήνη, θέτοντας συγκεκριμένους όρους. Στο ακόλουθο 

απόσπασμα, ο Περικλής απευθύνεται στους Αθηναίους, εκθέτοντας τους προβληματισμούς  

του και παρουσιάζει ένα σχέδιο δράσης αναφερόμενος στους όρους που θα πρέπει να θέσουν 

οι ίδιοι στους Σπαρτιάτες σε απάντηση τους.  
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 «Πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα ἔχω ἐς ἐλπίδα τοῦ περιέσεσθαι, ἢν ἐθέλητε ἀρχήν τε μὴ ἐπικτᾶσθαι 

ἅμα πολεμοῦντες καὶ κινδύνους αὐθαιρέτους μὴ προστίθεσθαι· μᾶλλον γὰρ πεφόβημαι 

τὰς οἰκείας ἡμῶν ἁμαρτίας ἢ τὰς τῶν ἐναντίων διανοίας. ἀλλ' ἐκεῖνα μὲν καὶ ἐν ἄλλῳ 

λόγῳ ἅμα τοῖς ἔργοις δηλωθήσεται· νῦν δὲ τούτοις ἀποκρινάμενοι ἀποπέμψωμεν, 

Μεγαρέας μὲν ὅτι ἐάσομεν ἀγορᾷ καὶ λιμέσι χρῆσθαι, ἢν καὶ Λακεδαιμόνιοι ξενηλασίας μὴ 

ποιῶσι μήτε ἡμῶν μήτε τῶν ἡμετέρων ξυμμάχων (οὔτε γὰρ ἐκεῖνο κωλύει ἐν ταῖς σπονδαῖς 

οὔτε τόδε), τὰς δὲ πόλεις ὅτι αὐτονόμους ἀφήσομεν, εἰ καὶ αὐτονόμους ἔχοντες 

ἐσπεισάμεθα, καὶ ὅταν κἀκεῖνοι ταῖς ἑαυτῶν ἀποδῶσι πόλεσι μὴ σφίσι *τοῖς 

Λακεδαιμονίοις+ ἐπιτηδείως αὐτονομεῖσθαι, ἀλλ' αὐτοῖς ἑκάστοις ὡς βούλονται· δίκας τε 

ὅτι ἐθέλομεν δοῦναι κατὰ τὰς ξυνθήκας, πολέμου δὲ οὐκ ἄρξομεν, ἀρχομένους δὲ 

ἀμυνούμεθα. ταῦτα γὰρ δίκαια καὶ πρέποντα ἅμα τῇδε τῇ πόλει ἀποκρίνασθαι. εἰδέναι δὲ 

χρὴ ὅτι ἀνάγκη πολεμεῖν, ἢν δὲ ἑκούσιοι μᾶλλον δεχώμεθα, ἧσσον ἐγκεισομένους τοὺς 

ἐναντίους ἕξομεν, ἔκ τε τῶν μεγίστων κινδύνων ὅτι καὶ πόλει καὶ ἰδιώτῃ μέγισται τιμαὶ 

περιγίγνονται. οἱ γοῦν πατέρες ἡμῶν ὑποστάντες Μήδους καὶ οὐκ ἀπὸ τοσῶνδε ὁρμώμενοι, 

ἀλλὰ καὶ τὰ ὑπάρχοντα ἐκλιπόντες, γνώμῃ τε πλέονι ἢ τύχῃ καὶ τόλμῃ μείζονι ἢ δυνάμει 

τόν τε βάρβαρον ἀπεώσαντο καὶ ἐς τάδε προήγαγον αὐτά. ὧν οὐ χρὴ λείπεσθαι, ἀλλὰ τούς 

τε ἐχθροὺς παντὶ τρόπῳ ἀμύνεσθαι καὶ τοῖς ἐπιγιγνομένοις πειρᾶσθαι αὐτὰ μὴ ἐλάσσω 

παραδοῦναι.» 

                                                                                                             (Θουκυδίδου Ιστορία Α , 144, 1-2) 

 

Παρατηρήσεις 

Γ1. Να μεταφραστεί το απόσπασμα: «Πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα ἔχω ἐς ἐλπίδα τοῦ περιέσεσθαι, ἢν 

ἐθέλητε ἀρχήν τε μὴ ἐπικτᾶσθαι ἅμα πολεμοῦντες καὶ κινδύνους αὐθαιρέτους μὴ 

προστίθεσθαι· μᾶλλον γὰρ πεφόβημαι τὰς οἰκείας ἡμῶν ἁμαρτίας ἢ τὰς τῶν ἐναντίων 

διανοίας. ἀλλ' ἐκεῖνα μὲν καὶ ἐν ἄλλῳ λόγῳ ἅμα τοῖς ἔργοις δηλωθήσεται·» 

                                                                                                                                                   Μονάδες 10 

 

 

Γ2. Με βάση ποιους όρους θα πρέπει, σύμφωνα με τον Περικλή, να δηλώσουν οι Αθηναίοι 

ότι θα δεχτούν την πρόταση ειρήνης των Λακεδαιμονίων; 

                                                                                                                                                           Μονάδες 10 
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Γ3. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι: 

 ἐλπίδα: γενική ενικού 

 προστίθεσθαι:  β’ ενικό προστακτικής αορίστου β’ 

 λιμέσι: δοτική ενικού 

 χρῆσθαι:  γ’ ενικό παρατατικού 

 ἀποκρινάμενοι: α’ πληθυντικό μέλλοντα 

 ἐσπεισάμεθα: α’ πληθυντικό πρόσωπο παρακειμένου 

 πόλεσι: γενική ενικού 

 μᾶλλον: ο ίδιος τύπος στον υπερθετικό 

 ἡμῶν: γενική ενικού 

 τοιαῦτα : τη γενική πληθυντικού του θηλυκού γένους της αντωνυμίας 

Μονάδες 10                                                                                                                                                                                

Γ4α. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι παρακάτω λέξεις του κειμένου: 

 ἐς ἐλπίδα 

 ἐπικτᾶσθαι 

 ἀγορᾷ 

 τῶν ξυμμάχων 

                                                                                                                                 Μονάδες 4 

Γ4β. Να αναλυθούν οι παρακάτω μετοχές στις αντίστοιχες δευτερεύουσες προτάσεις: 

 πολεμοῦντες 

 ἀποκρινάμενοι 

                                                                  Μονάδες 3 

Γ4γ. Να αναγνωρίσετε τον υποθετικό λόγο και να τον μετατρέψετε ώστε να δηλώνει την               

αόριστη επανάληψη στο παρόν / μέλλον: 

«Μεγαρέας μὲν ὅτι ἐάσομεν ἀγορᾷ καὶ λιμέσι χρῆσθαι, ἢν καὶ Λακεδαιμόνιοι ξενηλασίας 

μὴ ποιῶσι μήτε ἡμῶν μήτε τῶν ἡμετέρων ξυμμάχων»                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                         Μονάδες 3 
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Απαντήσεις 

Διδαγμένο κείμενο 

Α. 

1. Οι άνθρωποι αισθάνονται και τον φόβο και το θάρρος και την οργή και την 

ευσπλαχνία, αλλά όχι κάθε συναίσθημα που προκαλεί χαρά ή λύπη.  Λ 

2. Η ηθική αρετή έχει σχέση με τα συναισθήματα και τις πράξεις.   

3. Στις πράξεις υπάρχει μόνο η υπερβολή και η έλλειψη.  Λ 

4. Η αρετή είναι η έξις που καθορίζεται με τη λογική του φρόνιμου ανθρώπου.   

5. Η αρετή εντοπίζει το μέσον χωρίς να το ενστερνίζεται.  Λ 

 

Β1.  

 Η ηθική αρετή είναι μία ἕξις. Αυτό σημαίνει πως η ανθρώπινη φύση δεν είναι εξαρχής 

ενάρετη, έχει όμως τη δυνατότητα να αναπτύξει τις αρετές διὰ τοῦ ἔθους, με άσκηση σε 

ικανό βάθος χρόνου. Το να βιώσει ο άνθρωπος τα πάθη, να οργιστεί ή να φοβηθεί ή να 

φθονήσει δεν είναι εξαρχής ηθικά προσδιορίσιμο· σημασία έχει αφενός η ένταση με την 

οποία θα εκδηλώσει το πάθος, αφετέρου το αν θα οργιστεί, θα φοβηθεί ή θα φθονήσει έτσι 

όπως πρέπει, όποτε πρέπει, απέναντι σε όποιον πρέπει και για τους λόγους που πρέπει. Το 

πεδίο των παθών είναι ένα συνεχές. Σ’ αυτό το συνεχές προσφέρονται στον άνθρωπο οι 

επιλογές του μέσου και των άκρων. Τα όριά τους δεν είναι προδιαγεγραμμένα ούτε 

καθορίζονται με απόλυτη ακρίβεια, αλλά οι ίδιες οι ασκημένες –και ασκούμενες– αρετές 

ορίζουν κάθε φορά το μέσον ανάμεσα σε δύο άκρα· όλο το υπόλοιπο τμήμα του πεδίου 

ανήκει στις κακίες: εύκολο να πετύχει ο άνθρωπος τον στόχο της κακίας, δύσκολο της 

αρετής. Ο Αριστοτέλης δεν ανάγει το κακό στα πάθη, δεν ενοχοποιεί τη φύση. Είμαστε 

άνθρωποι, λέει, και θα θυμώσουμε και θα μισήσουμε και θα συμπονέσουμε και θα 

ζηλέψουμε, αρκεί να το κάνουμε με τον σωστό τρόπο. Και σωστός τρόπος είναι ο τρόπος 

του μέτρου, η επίτευξη του μέσου ανάμεσα στα άκρα της υπερβολής και της έλλειψης. Το 

σωστό και το καλό το σώζει μόνο η μεσότης. Ενάρετη στάση ζωής σημαίνει σταθερή 

επιδίωξη και πραγμάτωση της μεσότητας, όσον αφορά τα πάθη και τις πράξεις. Η 

κατεξοχήν ελληνική ηπιότητα γίνεται για τον Σταγειρίτη το κριτήριο της αρετής. 

  Στα δοθέντα αποσπάσματα ο Αριστοτέλης παρουσιάζει τους παράγοντες οι οποίοι 

καθορίζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά και την εκδήλωση συναισθημάτων. Μέσω αυτών 

ο φιλόσοφος προσπαθεί να ορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα εξασφαλιστεί η μεσότητα. 
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Οι παράγοντες, λοιπόν αυτοί, είναι οι ακόλουθοι: 

Η χρονική στιγμή «τό δ’ ὅτε δεῖ»: ο χρόνος δηλαδή κατά τον οποίο πρέπει κανείς να 

εκδηλώνει ένα συναίσθημα, τηρώντας σωστά τις επιταγές της μεσότητας. Κάποιες φορές 

για παράδειγμα, η εκδήλωση συναισθημάτων σε ακατάλληλες στιγμές δηλώνει τη 

λανθασμένη αντίληψη των πραγμάτων. 

Οι περιστάσεις της πραγματικότητας «τό δ’ ἐφ’ οἷς δεῖ»: οι καταστάσεις δηλαδή σε σχέση 

με τις οποίες πρέπει κανείς να εκδηλώνει ένα συναίσθημα. Δεν υφίσταται μεσότητα στις 

περιπτώσεις εκείνες όπου το άτομο απομακρύνεται από τον σωστό τρόπο αντιμετώπισης 

της κάθε κατάστασης λειτουργώντας είτε υπερβολικά είτε χωρίς να δείχνει την πρέπουσα 

σημασία. 

Οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε αυτό «τό πρός ούς δεῖ»: η εκδήλωση συναισθημάτων 

είναι άμεσα συνδεδεμένη με τους ανθρώπους στους οποίους απευθύνεται. 

Ο λόγος/σκοπός έκφρασης συναισθήματος «τό οὗ ἔνεκα δεῖ»: οι αιτίες εκδήλωσης 

συναισθημάτων πρέπει να είναι αντάξιες των περιστάσεων χωρίς να υποβόσκουν 

προσωπικά οφέλη και κίνητρα. 

Ο τρόπος εκδήλωσης συναισθημάτων «τό ὠς δεῖ»: πρέπει να γίνεται με τον σωστό τρόπο. 

    

   Κυρίαρχο ρόλο στους παραπάνω παράγοντες που ορίζουν και τη σωστή συμπεριφορά του 

ανθρώπου στη σωστή εκδήλωση συναισθημάτων έχει το ρήμα «δεῖ». Ο Αριστοτέλης 

επαναλαμβάνει σκοπίμως ή εννοεί τύπους αυτού του ρήματος για να προσδώσει 

δεοντολογικό περιεχόμενο στο κείμενο του και για να κατευθύνει τους ανθρώπους προς 

την ηθικά σωστή συμπεριφορά.  

Στο ερώτημα πώς ορίζεται η μετρημένη στάση, με ποιο κριτήριο θα αποφασίσει ο 

άνθρωπος τα όρια του ηθικού μέτρου και του δέοντος, ο Αριστοτέλης απάντησε ότι δεν 

υπάρχει αντικειμενικός τρόπος. Η μεσότητα είναι προσωπική υπόθεση· άλλη είναι η 

μεσότητα ανδρεία για εκείνον που εκ χαρακτήρος τείνει προς την έλλειψη- δειλία και άλλη 

για εκείνον που τείνει προς την υπερβολή-θράσος. Το υποκειμενικό μέσο δεν ισαπέχει από 

τα άκρα της υπερβολής και έλλειψης, οπότε η εύρεσή του παραμένει ζητούμενο σε κάθε 

περίσταση· ζητούμενο που απαιτεί σταθερή προσήλωση και διανοητική εγρήγορση. Η 

αρετή, λοιπόν, ταυτίζεται με τη μεσότητα, αλλά δεν πρέπει την εκλάβουμε ως κάτι 

ουδέτερο και μετριοπαθές, χλιαρό και άχρωμο. Μπορεί να πραγματώνει το μέτρο ανάμεσα 

στα άκρα της υπερβολής και έλλειψης, αλλά ως στάση ζωής η αρετή είναι ἀκρότης, 

δυσεπίτευκτη κορύφωση ενός αγώνα που κρατάει ολόκληρη ζωή 
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Β2. 

   Ο Αριστοτέλης, αφού έχει ορίσει την ηθική αρετή ως «ἕξιν» κατά το γένος, δίνει πλέον 

έναν πλήρη ορισμό για αυτήν, που διακρίνεται για την καθαρότητα και τη σαφήνεια των 

στοιχείων που τη συνθέτουν και τη χαρακτηρίζουν. Στο απόσπασμα «Ἔστιν ἄρα ἡ ἀρετὴ 

ἕξις προαιρετική < τὸ μέσον καὶ εὑρίσκειν καὶ αἱρεῖσθαι» καταλήγει ότι η ηθική αρετή 

είναι μόνιμο στοιχείο του χαρακτήρα που επιλέγεται ελεύθερα από τον άνθρωπο. 

Βρίσκεται στη μεσότητα που προσδιορίζεται με βάση τα υποκειμενικά κριτήρια και 

καθορίζεται από τη λογική και μάλιστα τη λογική του φρόνιμου ανθρώπου.   

Στο χωρίο του κειμένου «ἐν μεσότητι οὖσα τῇ πρὸς ἡμᾶς» προσδιορίζεται η ειδοποιός 

διαφορά της (η μετοχή συνάπτεται στον όρο «ἕξις» και προσθέτει την ειδοποιό διαφορά 

στον ορισμό της αρετής): δεν πρόκειται για οποιαδήποτε έξη, αλλά για έξη που την 

χαρακτηρίζει η μεσότητα και μάλιστα η «πρὸς ἡμᾶς». Η μεσότητα βρίσκεται ανάμεσα σε 

δύο κακίες, από τις οποίες η μία βρίσκεται στην πλευρά της υπερβολής, ενώ η άλλη στην 

πλευρά της έλλειψης. Άλλες από αυτές τις κακίες παρουσιάζονται ελλιπείς και άλλες είναι 

υπερβολικές σε σχέση με αυτό που πρέπει, το οποίο είναι το μέσον και το σωστό. Αυτές τις 

κακίες τις συναντάμε στα συναισθήματα και στις πράξεις, ενώ αντίθετα η αρετή βρίσκει 

και επιλέγει αυτό που πρέπει, δηλαδή τη μεσότητα. 

   Τα νέα στοιχεία που συμπληρώνουν τον ορισμό του είναι τα εξής: «ἕξις προαιρετική»: η 

ηθική αρετή είναι μόνιμη ιδιότητα του χαρακτήρα ενός ανθρώπου, που έχει διαμορφωθεί 

εκούσια και αυτοπροαίρετα και όχι ακούσια ή καταναγκαστικά. Η λέξη προαίρεσις [: 

έλλογη προτίμηση+ δεν δηλώνει μια άλογη και αδικαιολόγητη επιθυμία. Είναι δομικά 

συνδεμένη με τη διανοητική ικανότητα του ανθρώπου, τη σκέψη και την κρίση του. Απο-

τελεί επιλογή ανάμεσα στο καλό και το κακό και επιδίωξη του ενός ή του άλλου. Στο 

πλαίσιο της ηθικής διδασκαλίας του Αριστοτέλη ανατίθεται καθοριστικός ρόλος στην 

προαίρεση. Ο λόγος είναι ότι αποτελεί ελεύθερη και συνειδητή επιλογή του ενός ή του 

άλλου τρόπου ζωής, επιλογή που οδηγεί σε συγκεκριμένες αποφάσεις σε κάθε μία 

επιμέρους περίπτωση. Δίκαιος δεν είναι αυτός που τυχαίνει να κάνει κάποιες δίκαιες 

πράξεις, αλλά αυτός που συνειδητά επέλεξε τη δικαιοσύνη ως στάση ζωής και ακολουθεί 

στις επιμέρους επιλογές του την αντίστοιχη σταθερή πορεία. Η προαίρεση είναι ένας όρος 

της αριστοτελικής φιλοσοφίας που σχετίζεται με την ελευθερία της βούλησης του 

ανθρώπου και σημαίνει την ελεύθερη επιλογή που συνοδεύεται από το μέγεθος της 

προσωπικής ευθύνης, γι’ αυτό χρειάζεται τόλμη και δύναμη. Είναι η ελεύθερη και έλλογη 

εκλογή και βούληση, που αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση, για να κάνει ο άνθρωπος 

σωστή επιλογή ενεργειών και να φτάσει στο μέτρο αποφεύγοντας τις ακρότητες, δηλαδή  

την υπερβολή και την έλλειψη. Την ευθύνη για την κατάκτηση της ηθικής αρετής την έχει 

ο ίδιος ο άνθρωπος. Αν ο δρόμος προς την αρετή δεν ήταν αποτέλεσμα ελεύθερης 

βούλησης αλλά καταναγκασμού, τότε η αρετή δε θα είχε καμία αξία για τον άνθρωπο. 
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 Η κατάκτηση της ηθικής αρετής λοιπόν, για τον Αριστοτέλη αποτελεί μια προσωπική, 

συνειδητή και αυτόβουλη επιλογή. Μια πρώτη μνεία στην έννοια της «προαιρέσεως», κατά 

τη διαδικασία ορισμού της ηθικής αρετής, είχε γίνει από τον φιλόσοφο στην 7η ενότητα. 

Εκεί, αναφερόμενος στη σχέση της υποκειμενικής μεσότητας με τις ανθρώπινες «τέχνες» ή 

«επιστήμες», είχε τονίσει ότι ο κάθε ειδικός στον τομέα δράσης του αποφεύγει την 

υπερβολή και την έλλειψη και επιζητά τη μεσότητα, την οποία επιλέγει με τη θέλησή του 

(«αἱρεῖται»). Μάλιστα, σε ένα άλλο σημείο των Ἠθικῶν Νικομαχείων ο Αριστοτέλης είχε 

καθορίσει τις παραμέτρους κάτω από τις οποίες μια ανθρώπινη πράξη θα μπορούσε να 

θεωρηθεί «ἀγαθή». Μία από αυτές ήταν και το στοιχείο της προσωπικής επιλογής. 

Συγκεκριμένα, είχε υποστηρίξει ότι μια πράξη θεωρείται ενάρετη όταν τελείται συνειδητά, 

αυτοπροαίρετα, με σταθερότητα και συνέπεια (1105a 31: «πρῶτον μὲν ἐὰν εἰδώς, ἔπειτ’ ἐὰν 

προαιρούμενος, καὶ προαιρούμενος δι’ αὐτά, τὸ δὲ τρίτον ἐὰν καὶ βεβαίως καὶ 

ἀμετακινήτως ἔχων πράττῃ»).    

Ένα άλλο στοιχείο είναι το «ὡρισμένῃ λόγῳ καὶ ᾧ ἂν ὁ φρόνιμος ὁρίσειεν»: Κατά τον 

Αριστοτέλη, η «μέση», δηλαδή η ορθή συμπεριφορά, μπορεί να διαφοροποιείται από 

περίσταση σε περίσταση, αλλά πάντα καθορίζεται με βάση τη λογική («λόγῳ»), και 

μάλιστα με τη λογική του «φρονίμου», του διανοητικά και ηθικά ολοκληρωμένου 

ανθρώπου, που συγκεντρώνει στο πρόσωπό του όλες τις επιμέρους αρετές και αποτελεί 

πρότυπο προς μίμηση για τους υπόλοιπους. Πρέπει να επισημανθεί ότι το κριτήριο του 

«ὀρθοῦ λόγου» εισάγεται στο σημείο αυτό από τον Αριστοτέλη, προκειμένου να δείξει ότι ο 

προσδιορισμός της «πρὸς ἡμᾶς» μεσότητας δεν έχει καθαρά υποκειμενικό και αυθαίρετο 

χαρακτήρα –και επομένως ότι ο ίδιος δεν ευαγγελίζεται μια ελαστική, εύκαμπτη ηθική, 

που διαμορφώνεται ανάλογα με τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις του κάθε ατόμου – αλλά 

ότι υπάρχουν κάποιες σταθερές, κοινά αποδεκτές, αρχές για τον καθορισμό της. Γι’ αυτό ο 

Αριστοτέλης προσθέτει ότι ο προσδιορισμός αυτός γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια: τὸν 

ὀρθὸν λόγον, την ανθρώπινη λογική και μάλιστα όχι τη λογική οποιουδήποτε ανθρώπου 

αλλά του φρονίμου, που κατέχει τη «φρόνησιν», μια από τις πέντε διανοητικές αρετές η 

οποία έχει συνάφεια με τις ηθικές αρχές και είναι  θεωρητική γνώση, αλλά κυρίως ηθική 

γνώση και πρακτική σοφία. Ο άνθρωπος που διαθέτει φρόνηση αποτελεί συμβολικό ή και 

ένσαρκο ηθικό πρότυπο μέσα στην κοινωνία και με τις τεκμηριωμένες επιλογές του γίνεται 

ο γνώμονας (κανών) της ηθικής πολιτικής αρετής: Ἔτι δὲ τίς ἡμῖν κανὼν ἢ τίς ὅρος 

ἀκριβέστερος τῶν ἀγαθῶν πλὴν ὁ φρόνιμος; ὅσα γὰρ ἂν οὗτος ἕλοιτο κατὰ τὴν ἐπιστήμην 

αἱρούμενος, ταῦτ’ ἐστὶν ἀγαθὰ καὶ κακὰ δὲ τὰ ἐναντία τούτοις *: Κι άλλωστε ποιο κριτήριο 

θα ήταν πιο έγκυρο ή ποιος θα ήταν καλύτερος οδηγός μας για τα αγαθά από τον φρόνιμο, 

που όσα εκείνος θα όριζε, κρίνοντας με βάση την τέλεια γνώση του αγαθού, αυτά θα ήταν 

αγαθά, όπως τα αντίθετά τους φαύλα – Προτρεπτικός, 39.13, μετάφραση Λ. Μπενάκης+. Το  
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κοινωνικό πρότυπο του φρονίμουείναι επίσης ένα σχετικά αντικειμενικό δεδομένο που 

μετριάζει τον προσωπικό υποκειμενικό χαρακτήρα της αριστοτελικής ηθικής. Η φρόνηση 

επομένως συνδέεται με το λόγο και αν υπάρχει αυτή, υπάρχουν συγκεντρωμένες στον 

άνθρωπο και όλες οι άλλες αρετές. Όταν υπάρχει η φρόνηση, γράφει αλλού ο Αριστοτέλης, 

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. 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 

παίζει ρόλο τόσο η ανθρώπινη λογική όσο και η εποχή, η κοινωνία, τα πρότυπα των 

ανθρώπων, στοιχεία τα οποία συνεχώς μεταβάλλονται. 

   Με αυτά τα νέα στοιχεία ο Αριστοτέλης ολοκληρώνει τον ορισμό του για την ηθική αρετή 

που αποτελεί το μέσο για την απόκτηση της ευδαιμονίας.  

Β3. 

1. → στα Στάγειρα 

2. → Πλάτωνα 

3. → Μιέζα 

4. → στο Λύκειο 

5. → Πολιτικά 

6. → αρετή 

7. → αρετής 

8. → ἐπιθυμητικόν 

9. → ενέργεια 

10. → το Περί ζῴων γενέσεως 

 

Β4α. 

α) ολοσχερώς → ὅλως 

β) δεοντολογία → δεῖ 
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γ) εμπράκτως → πράξεις 

δ) ορθοπεδικός → κατορθοῦται 

ε) αφορισμός → ὡρισμένη 

Β4β. 

α) ἔλλειψις → εγκατάλειψη, λιποβαρής 

β) ἕξις → εχεμύθεια, αδειούχος 

γ) φρόνιμος → περιφρόνηση, φρενοβλαβής 

δ) πάθεσι → πάθημα, αντιπαθητικός 

ε) αἱρεῖσθαι → αίρεση, αιρετός 

 

Β5. 

   Ο Αριστοτέλης στο απόσπασμα των Ηθικών ορίζει την αρετή ως μεσότητα η οποία 

λαμβάνει χώρα ανάμεσα σε δύο άκρα, αυτό της υπερβολής και αυτό της έλλειψης. Το 

σωστό είναι το μέσον πράγμα το οποίο εντοπίζει και υιοθετεί η αρετή. Με την αποφυγή 

των ακροτήτων μπορεί να επιτευχθεί η τήρηση του μέτρου η οποία είναι η πιο σωστή και η 

πιο ενδεδειγμένη συμπεριφορά των ανθρώπων. 

   Η μεσότητα λοιπόν χαρακτηρίζει τον σωστό τρόπο ζωής, και όπως ο σωστός τρόπος ζωής 

εξαρτάται από το αν και σε ποιο βαθμό ο πολίτης πλησιάζει τη μεσότητα, έτσι και η ζωή 

μιας πόλης εξαρτάται από το αν και κατά πόσο το πολίτευμα πλησιάζει τη μεσότητα. 

   Στο απόσπασμα του Αριστοτέλη από τα Πολιτικά, ο φιλόσοφος χαρακτηρίζει το 

πολίτευμα ζωή της πόλης. Αναφερόμενος στα δύο άκρα, σε αυτό των πλουσίων – ευπόρων 

και σε αυτό των απόρων, αναζητεί το μέσον που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η μέση 

τάξη.  Η παρουσία αυτής αποτελεί την προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία της πόλης 

κυρίως επειδή έτσι περιορίζονται τα δύο άκρα (εύποροι – άποροι). Με αυτόν τον τρόπο θα 

υπάρξει η ισορροπία. 

   Συγκρίνοντας λοιπόν τα δύο αποσπάσματα επιβεβαιώνεται ότι ο φιλόσοφος αφορμάται 

από την ίδια αρχή της μεσότητας με βάση την οποία προσδιόρισε τη αρετή. Η αρετή 

αποτελεί την μεσότητα τόσο για τα άτομα όσο και για τα πολιτεύματα.  
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Αδίδακτο κείμενο 

Γ1. 

Έχω πολλούς άλλους λόγους να ελπίζω ότι θα νικήσομε, υπό τον όρο όμως να μην 

επιδιώξομε, ταυτόχρονα με την διεξαγωγή του πολέμου, να επεκτείνομε την κυριαρχία μας 

και να μην εκτεθούμε σε κινδύνους περιττούς. Περισσότερο φοβούμαι τα δικά μας 

σφάλματα παρά τα σχέδια του εχθρού, αλλά για αυτό θα σας μιλήσω σε άλλην ευκαιρία, 

την ώρα της δράσης. 

 

Γ2.  

   Ο Περικλής απευθυνόμενος στους Αθηναίους αναφέρει τους όρους με βάση τους οποίους 

θα δεχτούν την πρόταση ειρήνης των Σπαρτιατών και τονίζει πως θα πρέπει αρχικά να 

καταργήσουν οι τελευταίοι τον θεσμό της ξενηλασίας που εφαρμόζουν εναντίον τους και 

εναντίον των συμμάχων τους για να επιτρέψουν στα Μέγαρα τη χρήση της αγοράς τους 

και των λιμανιών τους. Στη συνέχεια προχωρά λέγοντας ότι θα δώσουν ανεξαρτησία σε 

εκείνες τις πολιτείες που ήταν αυτόνομες κατά τη διάρκεια που λάμβανε χώρα η συνθήκη 

ειρήνης υπό τον όρο και οι Λακεδαιμόνιοι να παρέχουν αυτονομία στις πολιτείες που 

εξαρτώνται από αυτούς. Αυτονομία όμως που να εξυπηρετεί τα συμφέροντα της κάθε 

πολιτείας και όχι τα δικά τους. Τέλος, ότι δεν πρόκειται να επιτεθούν πρώτοι. Στην 

περίπτωση όμως που συμβεί το αντίθετο, σίγουρα θα αμυνθούν. 

Γ3. 

 ἐλπίδα: γενική ενικού → ἐλπίδος 

 προστίθεσθαι: β’ ενικό προστακτικής αορίστου β’ → προσθοῦ 

 λιμέσι: δοτική ενικού → λιμένι 

 χρῆσθαι:  γ’ ενικό παρατατικού → ἐχρῆτο 

 ἀποκρινάμενοι: α’ πληθυντικό μέλλοντα → ἀποκρινούμεθα 

 ἐσπεισάμεθα: α’ πληθυντικό πρόσωπο παρακειμένου → ἐσπείσμεθα 

 πόλεσι: γενική ενικού → πόλεως 

 μᾶλλον: ο ίδιος τύπος στον υπερθετικό → μάλιστα 

 ἡμῶν: γενική ενικού → ἐμοῦ, μου 

 τοιαῦτα : τη γενική πληθυντικού του θηλυκού γένους της αντωνυμίας → τοιούτων 

Γ4α. 

 ἐς ἐλπίδα → εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός του σκοπού στο έναρθρο 

απαρέμφατο  τοῦ περιέσεσθαι 

 ἐπικτᾶσθαι → τελικό απαρέμφατο / αντικείμενο στο ρήμα ἐθέλητε 
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 ἀγορᾷ → αντικείμενο του απαρεμφάτου χρῆσθαι 

 τῶν ξυμμάχων → γενική αντικειμενική στο ξενηλασίας 

 

Γ4β. 

πολεμοῦντες → χρονική μετοχή : ἐν ᾧ πολεμεῖτε 

ἀποκρινάμενοι → χρονικοϋποθετική μετοχή : ἐπειδάν ἀποκρινώμεθα  

 

Γ4γ. 

«Μεγαρέας μὲν ὅτι ἐάσομεν ἀγορᾷ καὶ λιμέσι χρῆσθαι, ἢν καὶ Λακεδαιμόνιοι ξενηλασίας 

μὴ ποιῶσι μήτε ἡμῶν μήτε τῶν ἡμετέρων ξυμμάχων» 

Υπόθεση: «ἢν καὶ Λακεδαιμόνιοι ξενηλασίας μὴ ποιῶσι μήτε ἡμῶν μήτε τῶν ἡμετέρων 

ξυμμάχων»            (ἢν + υποτακτική) 

Απόδοση: «Μεγαρέας μὲν ὅτι ἐάσομεν ἀγορᾷ καὶ λιμέσι χρῆσθαι»  (οριστική μέλλοντα) 

 

 

Πρόκειται για εξαρτημένο υποθετικό λόγο από τη μετοχή ἀποκρινάμενοι που δηλώνει το 

προσδοκώμενο. 

Για την αόριστη επανάληψη στο παρόν-μέλλον:  

Υπόθεση: «ἢν καὶ Λακεδαιμόνιοι ξενηλασίας μὴ ποιῶσι μήτε ἡμῶν μήτε τῶν ἡμετέρων 

ξυμμάχων»            (ἢν + υποτακτική) 

Απόδοση: «Μεγαρέας μὲν ὅτι ἐῶμεν ἀγορᾷ καὶ λιμέσι χρῆσθαι»  (οριστική ενεστώτα) 
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