
ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Α1. Η αρετή έχει να κάνει με τα πάθη και τις πράξεις, στα οποία η υπερβολή αποτελεί λάθος (ή 

σφάλμα)  και κατακρίνεται, το ίδιο και η έλλειψη, ενώ το μέσον επαινείται και είναι το σωστό˙ 

(ή το ορθό)και τα δύο αυτά έχουν σχέση με την αρετή. Επομένως, η αρετή είναι μια μεσότητα 

(ή ένα είδος μεσότητας), γιατί έχει για στόχο της το μέσον. 

       Ακόμα, το σφάλμα (ή το να κάνει κανείς λάθος) μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους 

(γιατί το κακό, όπως οι Πυθαγόρειοι υπέθεταν, και το άπειρο πάνε μαζί (ή το κακό είναι 

γνώρισμα του απείρου), το αγαθό όμως είναι γνώρισμα του πεπερασμένου), όμως το να 

πράττει κανείς το σωστό (ενν. μπορεί να γίνει) με έναν μόνο τρόπο (γι’ αυτό και το ένα είναι 

εύκολο, το άλλο δύσκολο, δηλαδή εύκολο να αποτύχει κανείς στο σκοπό του, δύσκολο να τον 

επιτύχει). Γι’ αυτούς τους λόγους, λοιπόν, η υπερβολή και η έλλειψη είναι γνωρίσματα της 

κακίας, ενώ η μεσότητα (ενν. είναι γνώρισμα) της αρετής. “Με έναν μόνο τρόπο (ενν. μπορούμε 

να γίνουμε) καλοί, με πολλούς τρόπους όμως κακοί”. 

Β1.  Ο Aριστοτέλης παραπέμπει εδώ στη διδασκαλία των Πυθαγορείων περί ἐναντίων, για τις

αντίθετες μεταξύ τους δυνάμεις που κυβερνούν τον κόσμο. H τάξη, επομένως, η “αρμονία” 

στον κόσμο - δίδασκαν οι Πυθαγόρειοι - είναι το αποτέλεσμα της μοναρχίας, της επικράτησης 

και επιβολής του ενός από τα ἐναντία” (από το βιβλίο του καθηγητή). 
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Tο κακό, σύμφωνα με την πυθαγορική διδασκαλία, είναι σύστοιχο με το άπειρο, το χωρίς 

όρια. Eπομένως, μπορεί να συμβεί με άπειρους τρόπους. Aντιθέτως το αγαθό, δηλ. η επίτευξη 

του στόχου είναι σύστοιχη με το πέρας και επομένως περιορισμένη. H υπερβολή και η έλλειψη 

βρίσκονται σε άπειρα σημεία, γι’ αυτό ο άνθρωπος μπορεί με άπειρους τρόπους να αποτύχει  



στο στόχο του και να κάνει εσφαλμένες πράξεις. Έτσι η υπερβολή και η έλλειψη σχετίζονται 

με την κακία. 

Aντιθέτως, το μέσο βρίσκεται σε ένα μόνο σημείο, γι’ αυτό ο άνθρωπος δύσκολα μπορεί να 

επιτύχει στο στόχο του και να κάνει ορθές πράξεις. Έτσι το μέσον σχετίζεται με την αρετή.   

Στη συνέχεια ο Aριστοτέλης επικαλείται έναν άγνωστης προέλευσης στίχο, στον οποίο 

διαπιστώνουμε τριπλή αντίθεση: μέν - δέ, ἁπλῶς – παντοδαπῶς, ἐσθλοί - κακοί (πρβλ. τις 

παροιμιακές εκφράσεις: Ένας ο δρόμος του Θεού και χίλιοι του διαβόλου. O διάβολος έχει 

πολλά ποδάρια). H “πολυμορφία” της κακίας (παντοδαπῶς) σε αντίθεση με την “απλότητα” 

(ἁπλῶς) της αρετής συνεπάγεται την ευκολία της αποτυχίας σε αντίθεση με τη δυσκολία της 

επίτευξης της αρετής. 

Β2. Ο Αριστοτέλης, για να ορίσει την αρετή, αρχίζει από την έννοια γένους (genus proximum): ἕξις. 

Η λέξη ἕξις χρησιμοποιήθηκε στην ηθική φιλοσοφία του Αριστοτέλη “για να δηλωθεί η μόνιμη 

μορφή του χαρακτήρα ενός ατόμου, τα μόνιμα στοιχεία του χαρακτήρα του, αυτά που 

αποκτιούνται με την επίμονη άσκηση = με την επίμονη επανάληψη κάποιων ενεργειών”. Kάθε 

έξη είναι αποτέλεσμα όμοιων επαναλαμβανόμενων ενεργειών και από την ποιότητα ακριβώς 

των ενεργειών εξαρτάται και η ποιότητα των έξεων. Eπειδή  λοιπόν οι αριστοτελικές έξεις 

μπορεί να είναι αξιόλογες, μπορεί όμως και να είναι ανάξιες λόγου, ο Aριστοτέλης 

διασαφηνίζει την έννοια της αρετής χαρακτηρίζοντάς την προαιρετική. Επανειλημμένα 

υπογραμμίζεται από τον Αριστοτέλη η σημασία της προαιρέσεως (της κατά προτίμηση 

επιλογής) για την ύπαρξη της αρετής. Σε ένα άλλο χωρίο του ίδιου έργου διαβάζουμε τους 

αναγκαίους όρους για να χαρακτηρισθεί μια πράξη ενάρετη: ο άνθρωπος πρέπει να έχει α) 

συνείδηση της πράξης του (εἰδώς), β) την ανάλογη προαίρεση (προαιρούμενος), γ) σιγουριά 

και σταθερότητα στην πραγματοποίησή της (βεβαίως καί ἀμετακινήτως). Με την αναφορά 

στην προαίρεση, ο Αριστοτέλης επανέρχεται στη βασική του θέση ότι “οὐδεμία τῶν ἠθικῶν 

ἀρετῶν φύσει ἡμῖν ἐγγίνεται”. H άποψη του Aριστοτέλη για την αρετή ως αποτέλεσμα 

προαιρέσεως μπορεί να συσχετισθεί με την άποψη που διατυπώνει ο Πλάτων: αἰτία ἑλομένου, 

θεός ἀναίτιος. 

Στη συνέχεια, ο φιλόσοφος επαναλαμβάνει ότι η αρετή βρίσκεται στο μέσον τό πρός ἡμᾶς, το 

οποίο έχει εξατομικευμένο και κατά κάποιο τρόπο, περιστασιακό χαρακτήρα, ποικίλλει 

δηλαδή ανάλογα με τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες πραγματοποιείται η ηθικά ορθή 

πράξη.  

Μέχρι εδώ ο Αριστοτέλης δημιουργεί την εντύπωση ότι δεν υπάρχει κοινός κανόνας για τον 

καθορισμό αυτού που λέμε “ανθρώπινη αρετή”, ότι πρόκειται για καθαρά υποκειμενική έννοια.  

Γι’ αυτό επικαλείται τον ορθό λόγο, που ανάγεται σε κοινό κανόνα, σε καθοριστικό παράγοντα της 

έννοιας της μεσότητας, περιστέλλοντας την υποκειμενικότητα και την αυθαιρεσία που μπορεί να  



δημιουργήσει η έννοια της υποκειμενικής μεσότητας. Αλλού στο ίδιο έργο λέγεται “ἡ μετά τοῦ 

ὀρθοῦ λόγου ἕξις ἀρετή ἐστιν”. O λόγος αποτελεί ένα από τα στάδια της πορείας προς την 

αρετή 

1) Στην αρχή ο νόμος εθίζει τους πολίτες σε αγαθές πράξεις.

2) Στη συνέχεια, ο λόγος, βοηθώντας το νόμο και τελειοποιώντας το έργο του, επιτρέπει στον

άνθρωπο να ξεχωρίζει το καλό από το κακό, το δίκαιο από το άδικο. 

Μάλιστα το αντικειμενικό κριτήριο του λόγου προσδιορίζεται αυστηρότερα, εφόσον η κοινή 

ανθρώπινη λογική ξεπερνιέται από την απαίτηση του Αριστοτέλη να υποδεικνύεται η 

μεσότητα από τη λογική συγκεκριμένα του φρονίμου ανθρώπου, του ανθρώπου που 

βουλεύεται εὖ. 

Στο φρόνιμο άνθρωπο ενώνονται και συνυπάρχουν όλες οι αρετές. Όταν υπάρχει η φρόνηση 

(γνώση του πρακτέου), 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. Φυσικά το περιεχόμενο της έννοιας του φρονίμου δεν είναι πάντοτε, οριστικά και 

εφάπαξ καθορισμένο, έχει κοινωνική - πολιτική διάσταση και έτσι καταδεικνύεται η σύνδεση 

ηθικής και πολιτικής στη φιλοσοφία του Αριστοτέλη.   

Β3. Η απάντηση βρίσκεται στο σχολικό βιβλίο σελ. 147: “Η παράδοση λέει πως όταν έφευγε ο 

Αριστοτέλης από την Αθήνα, … σελ. 149 … στη θανατική καταδίκη και στο τέλος του Σωκράτη”. 

Β4.  σχέση  → ἕξις 

ανόρθωση → κατορθοῦται 

καθαίρεση → αἱρεῖσθαι 

απάθεια → πάθη 

υπόλοιπο → ἔλλειψις 

διαβλητός → ὑπερβολή 

εικαστικός → εἴκαζον 

ουσία  → ἐστίν 

πρακτική → πράξεις 

ραστώνη → ῥᾴδιον 



AΔΙΔΑKTO ΚΕΙΜΕΝΟ 

Γ1. 

Εάν λοιπόν θα ζήσω περισσότερο χρόνο, ίσως θα είναι αναγκαίο να υφίσταμαι τα βάρη του 

γήρατος δηλαδή και να βλέπω και να ακούω λιγότερο και να σκέφτομαι χειρότερα και να 

μαθαίνω πιο δύσκολα και να ξεχνώ πιο εύκολα και από αυτούς (σ’ αυτά) που πιο πριν ήμουν 

καλύτερος, απ’ αυτούς (σ’ αυτά) να γίνομαι χειρότερος· αλλά όμως εάν αυτά βέβαια δεν 

αισθάνομαι θα είναι μεν αβίωτος ο βίος μου, εάν όμως τα αισθάνομαι, πώς δεν είναι ανάγκη να 

ζω και χειρότερα και λιγότερο ευχάριστα (πιο δυσάρεστα); Αλλά όμως εάν βέβαια άδικα θα 

θανατωθώ, γι’ αυτούς μεν που άδικα με θανάτωσαν θα είναι αυτό ντροπή (αισχρό)·  γιατί εάν 

το να αδικεί κάποιος είναι ντροπή (αισχρό), πώς δεν είναι ντροπή (αισχρό) και το να κάνει 

κάποιος οτιδήποτε άδικα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Γ2. πλείω  : πολλοῖς 

γήρως  : γήρᾳ 

δυσμαθέστερον : δυσμαθῆ 

ταῦτα     : τούτους 

ἐμέ : ὑμῶν 

ὁρᾶν  : ἑώρα 

ἀποβαίνειν  : ἀπόβηθι 

γίγνεσθαι : γενοίμεθα 

αἰσθανόμενον    : ᾔσθηνται  

ἀδικεῖν : ἀδικῆσαι 

Γ3α. ἐπιτελεῖσθαι  : ονοματικό άναρθρο τελικό απαρέμφατο το οποίο παίζει  
ρόλο υποκειμένου στην απρόσωπη έκφραση «ἀναγκαῖον ἔσται».    
Εννοούμενο υποκείμενο του απαρεμφάτου ἐμέ (με) που μπαίνει  
σε αιτιατική λόγω αναγκαστικής ετεροπροσωπίας λόγω απρόσωπης    
σύνταξης. 

        πρότερον  : επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ρήμα «ἦν».  

        τούτων           : ονοματικός ετερόπτωτος προσδιορισμός ως γενική συγκριτική στο   
επίθετο συγκριτικού βαθμού «χείρω». 

        ἀβίωτος  : απλό επιθετικό κατηγορούμενο που αναφέρεται στο υποκείμενο  
του ρήματος  ἄν εἴη  «βίος» μέσω του συνδετικού ρηματικού τύπου  
«ἄν εἴη». 

        ἐμέ : αντικείμενο στην επιθετική μετοχή «τοῖς ἀποκτείνασιν». 

        ὁτιοῦν            : σύστοιχο αντικείμενο στο απαρέμφατο «ποιεῖν» κατά παράλειψη 
του γνησίου συστοίχου αντικειμένου «ὁτιοῦν ποίημα ή πρᾶγμα». 



Γ3β. 

I. Ο λανθάνων υποθετικός λόγος βρίσκεται στην επιρρηματική υποθετική μετοχή    

    «αἰσθανομένῳ». 

    Απόδοση της μετοχής αποτελεί η δυνητική έγκλιση «ἄν εἴη».  

    Συνεπώς: αἰσθανομένῳ (υποθ.)………ἄν εἴη (απόδ.) →Απλή σκέψη του λέγοντος  

    Πρόκειται για λανθάνοντα υποθετικό λόγο ως προς την υπόθεση, απλό, ανεξάρτητο ως    

    προς την απόδοση.  

II. Η υποθετική μετοχή αναλύεται με βάση την απόδοση «ἄν εἴη»  σε  «εἰ + ευκτική».

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το υποκείμενό της είναι το εννοούμενο «μοι» θα αναλυθεί ως εξής:

«εἰ μή (ἐγώ) αἰσθανοίμην»


