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Ενότητα 1
η 

- Ηθικά Νικομάχεια Β1,  1-3 Διανοητική και ηθική αρετή. 

Ταιριάζει στη φύση μας η ηθική αρετή;   

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς 

μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ ἠθικῆς, ἡ 

μὲν διανοητικὴ τὸ πλεῖον ἐκ 

διδασκαλίας ἔχει καὶ τὴν γένεσιν 

καὶ τὴν αὔξησιν, διόπερ ἐμπειρίας 

δεῖται καὶ χρόνου, ἡ δ’ ἠθικὴ ἐξ 

ἔθους περιγίνεται, ὅθεν καὶ τοὔνομα 

ἔσχηκε μικρὸν παρεκκλῖνον ἀπὸ τοῦ 

ἔθους.  Ἐξ οὗ καὶ δῆλον ὅτι οὐδεμία 

τῶν ἠθικῶν ἀρετῶν φύσει ἡμῖν 

ἐγγίνεται· οὐθὲν γὰρ τῶν φύσει 

ὄντων ἄλλως ἐθίζεται, οἷον ὁ λίθος 

φύσει κάτω φερόμενος οὐκ ἂν 

ἐθισθείη ἄνω φέρεσθαι, οὐδ’ ἂν 

μυριάκις αὐτὸν ἐθίζῃ τις ἄνω 

ῥιπτῶν, οὐδὲ τὸ πῦρ κάτω, οὐδ’ ἄλλο 

οὐδὲν τῶν ἄλλως πεφυκότων ἄλλως 

ἂν ἐθισθείη. Οὔτ’ ἄρα φύσει οὔτε 

παρὰ φύσιν ἐγγίνονται αἱ ἀρεταί, 

ἀλλὰ πεφυκόσι μὲν ἡμῑν δέξασθαι 

αὐτάς, τελειουμένοις δὲ διὰ τοῦ 

ἔθους. 

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Επειδή, λοιπόν, η αρετή είναι δύο ειδών, 

η διανοητική και η ηθική, από τη μία η 

διανοητική (αρετή) κατά κύριο λόγο 

χρωστάει και τη γένεσή της (προέλευσή) 

της και την αύξησή της στη διδασκαλία, 

γι’ αυτό έχει ανάγκη από πείρα και χρόνο, 

ενώ απ’ την άλλη η ηθική (αρετή) είναι 

αποτέλεσμα έθους, απ’ όπου και το όνομά 

της έχει πάρει που παρουσιάζει μικρή 

διαφορά από τη λέξη έθος. Από αυτό 

επομένως γίνεται φανερό ότι καμιά από 

τις ηθικές αρετές δεν υπάρχει μέσα μας εκ 

φύσεως· πραγματικά τίποτα απ’ όσα είναι 

από τη φύση εφοδιασμένο με κάποιες 

ιδιότητες δεν μπορεί να συνηθίσει σε κάτι 

διαφορετικό, όπως για παράδειγμα η 

πέτρα που από τη φύση της κινείται προς 

τα κάτω, δεν μπορεί να συνηθίσει να 

κινείται προς τα πάνω, ακόμα κι αν 

χιλιάδες φορές ρίχνοντάς την κάποιος 

προς τα πάνω προσπαθεί να τη συνηθίσει 

σ’ αυτό, ούτε η φωτιά προς τα κάτω, ούτε 

τίποτε άλλο από τα πράγματα, που 

γεννιούνται από τη φύση με μιαν 

ορισμένη ιδιότητα, είναι δυνατό να 

αποκτήσει διαφορετικές συνήθειες. 

Επομένως, οι αρετές δεν υπάρχουν μέσα 

μας ούτε σύμφωνα με τη φύση ούτε 

αντίθετα στη φύση, αλλά σ’ εμάς που 

έχουμε έμφυτα την ιδιότητα να τις 

δεχτούμε, αλλά και που τελειοποιούμαστε 

σ’ αυτές με τη διαδικασία του έθους. 
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Ερμηνευτικά σχόλια 

 

Σύνδεση με τα προηγούμενα: 

Κατά τον Αριστοτέλη η εὐδαιμονία, σύμφωνα με τον ορισμό στο τέλος 

του Α΄ βιβλίου, είναι ἐνέργεια ψυχῆς τις κατ’ ἀρετὴν τελείαν , δηλαδή η 

ευδαιμονία δημιουργείται, εφόσον τίθεται σε ενέργεια η δυναμικότητα της 

ψυχής και κατορθώνει να αποδίδει ο άνθρωπος κάθε τι που είναι 

προορισμένος να αποδώσει
1
. Εφόσον, όμως, η ευδαιμονία είναι μια 

δραστηριότητα (ενέργεια) σύμφωνη προς την αρετή, ο Αριστοτέλης επιχειρεί 

να αναλύσει τον χαρακτήρα της αρετής
2
. Στην πραγματικότητα τα Ἠθικὰ 

Νικομάχεια είναι, σχεδόν στο σύνολό τους, μια διεξοδικότερη διερεύνηση 

του ενδιαφέροντος αυτού θέματος (μέχρι το τέλος του βιβλίου 6).  

 

διττῆς: Η «διαίρεσις» της ψυχής κατά Αριστοτέλη καταλήγει να είναι 

τριμερής: 

1. το καθαρά ἄλογον μέρος της ψυχής 

2. το καθαρά λόγον ἔχον μέρος της ψυχής 

3. το ἐνδιάμεσον μέρος που μετέχει και στα δύο μέρη  

Η διαίρεση των αρετών είναι διττή, αφού αυτές ανταποκρίνονται στο 2ο και 

στο 3ο μέρος της ψυχής. 

 

δὴ: Ανακεφαλαίωση για να προχωρήσει τη νέα του σκέψη.  

 

Η διάκριση των αρετών κατά Αριστοτέλη  

 

διανοητικῆς - ἠθικῆς: Οι αρετές κατά τον Αριστοτέλη διακρίνονται σε δύο 

κατηγορίες:  

α) στις αρετές του καθαυτού έλλογου στοιχείου και  

β) στις αρετές του ενδιάμεσου στοιχείου, οι αρετές του νου και του 

χαρακτήρα αντίστοιχα.  

 ἡ διανοητικὴ.... ἐκ διδασκαλίας...ἐμπειρίας δεῖται καὶ χρόνου : Το 

ζήτημα του κατά πόσο είναι διδακτή η «αρετή» έχει ήδη απασχολήσει την 

                                                 
1
 Γεωργούλη Κ.Δ., Ιστορία της Ελληνικής Φιλοσοφίας, εκδόσεις Παπαδήμα, Αθήνα 1994, σ. 306 

2
 Ross W.D., Αριστοτέλης, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1993, σ. 272 
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ελληνική διανόηση. [δες και επιχειρήματα Πρωταγόρα] Η θέση του 

Αριστοτέλη είναι ότι οι διανοητικές αρετές (σοφία, σύνεση, φρόνηση)  που 

αναφέρονται στο έλλογο μέρος της ψυχής, προϋποθέτουν τη διδασκαλία σε 

πρώτη φάση, που συνεπάγεται: 

1. χρόνο για να πραγματοποιηθεί η διδασκαλία  

2. πείρα που αποκτά ο διδασκόμενος, άρα και πάλι χρόνο.  

Επομένως, υπεύθυνος για την απόκτηση της διανοητικής αρετής είναι o 

δάσκαλος που τη διδάσκει, ώστε ο μαθητής να γίνει φορέας γνώσεων δηλ. 

«σοφός»
3
. 

 ἡ δ’ ἠθικὴ ἐξ ἔθους περιγίνεται : Οι ηθικές αρετές είναι αποτέλεσμα του 

έθους, του εθισμού και της συνήθειας τον ανθρώπου, που με την 

επανάληψη ενός ορισμένου τρόπου συμπεριφοράς αποκτά την ανάλογη 

αρετή. Βέβαια, η επανάληψη του έθους που διαπλάσσει  το ήθος, δεν 

πρέπει να νοηθεί εδώ μηχανικά. Υπάρχει μέσα μας η ικανότητα να 

αποκτήσουμε τις αρετές, αλλά αυτή η ικανότητα πρέπει να αναπτυχθεί με 

την πρακτική  διὰ τοῦ ἔθους4
.  

Αποτέλεσμα της αριστοτελικής αντίληψης περί ηθικής αρετής είναι να 

προϋποτίθεται σε απόλυτο βαθμό η θέληση του ατόμου  να «εθισθεί» σιγά 

σιγά (πάλι επομένως σε μια όχι μικρή διάρκεια χρόνου) σ’ έναν ορισμένο 

τρόπο συμπεριφοράς. Το βάρος στην περίπτωση της ηθικής αρετής πέφτει 

όχι στον δάσκαλο, αλλά στον «ασκούμενο», αφού στην περίπτωση αυτή το 

παν εξαρτάται από την προαίρεσιν την προσωπική δηλαδή επιλογή του 

ατόμου, ενώ επιπλέον είναι θέμα συνεχούς άσκησης. Η ηθική επομένως 

κατά τον Αριστοτέλη μετακινείται από τον θεωρητικό λόγο στην πράξη, 

αφού «ἀγαθὸς» (φορέας της αρετής) γίνεται όποιος έχει: 1) θέληση,  2) 

επιμονή για άσκηση
5
. 

                                                 
3
 Λυπουρλή Δ. – Μωραΐτου Δ., «Αριστοτέλης» σε Βιβλίο του Καθηγητή για τον Φιλοσοφικό Λόγο, 

ΟΕΔΒ, σ. 126 
4
 Ross W.D., ό.π., σ. 273 

5
 Λυπουρλή – Μωραΐτου, ό.π., σ. 126 
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Η φιλοσοφική σημασία της αριστοτελικής θέσης  

 

 Η αρετή είναι ζήτημα μόνο γνώσης;  

Ο Αριστοτέλης δεν λησμονούσε τη βασική σωκρατική θέση ότι η 

αρετή είναι γνώση, αλλά δεν μπορούσε να τη δεχτεί όπως είχε διατυπωθεί. Ο 

Αριστοτέλης πιστεύει ότι στην ηθική δεν μπορούμε να ξεκινούμε, όπως έκανε 

ο Πλάτων, από τη γενική παράσταση της Ιδέας του Αγαθού. Για τον 

Αριστοτέλη η αγαθότητα, η ηθικότητα, η αρετή γεννιούνται από την 

αλληλεπίδραση του πνευματικού, διανοητικού και του ηθικού στοιχείου
6
. 

Είναι βαθύτατη πίστη του Αριστοτέλη ότι το ήθος (ο χαρακτήρας) εξαρτάται 

σε απόλυτο βαθμό από το έθος (εθισμός, συνήθεια) αποκλείοντας τη «φύση» 

που δεν εξαρτάται από εμάς, ενώ θεωρεί ότι η διδαχή (ο λόγος) δεν φέρνει 

αποτέλεσμα σε όλους. Προς το τέλος των Ηθικών Νικομαχείων (Κ 9. 1179b 

20 εξ.) μιλώντας για το πόσο δύσκολο είναι να εγκαθιδρυθεί  ἦθος εὐγενὲς 

καὶ ὡς ἀληθῶς φιλόκαλον στις ψυχές των νέων, θυμάται τις διάφορες 

απόψεις που διατυπώθηκαν για το πώς γίνονται ενάρετοι οι άνθρωποι, για να 

καταλήξει στο τέλος να αποκλείσει και τη φύση, και τη διδαχή και να τονίσει 

τη σημασία που έχει να «καλλιεργηθεί» τοῖς ἤθεσι δηλαδή με σύστημα και με 

υπομονή. Πάντως, μια τέτοια αντίληψη συναντάται και στον Πλάτωνα:  

ἐμφύεται πᾶσι... τὸ πᾶν ἦθος διὰ ἔθος (Νόμοι 792e l-2), που σημαίνει ότι ο 

άνθρωπος μπορεί να αποκτήσει κάποια ψυχικά χαρακτηριστικά ήδη από τα 

πρώτα στάδια της ανάπτυξής του
7
.  

 

 Η σχέση της αρετής με τη «φύση».  

οὐδεμία τῶν ἠθικῶν ἀρετῶν φύσει ἡμῖν ἐγγίνεται : Απόρριψη της 

αριστοκρατικής διδασκαλίας ότι η αρετή είναι δώρο της φύσης. (Στον Όμηρο 

εκφράζεται η αντίληψη ότι η ικανότητα ενός ανθρώπου οφείλεται και στη 

μάθηση, αλλά κυρίως στη δωρεά κάποιας θεότητας. Στον Πίνδαρο έχουμε τον 

χαρακτηρισμό ότι τὸ δὲ φυὰ κράτιστον ἅπαν ,  δηλαδή ότι πάνω απ’ όλα 

βρίσκονται τα χαρίσματα που έχει δωρίσει η φύση στον άνθρωπο.) Επίσης, 

στον Πλάτωνα η φύση παίζει καθοριστικό ρόλο στην εκλογή του άριστου 

                                                 
6
 Düring I., O Αριστοτέλης – Παρουσίαση και ερμηνεία της σκέψης του, τόμος Β, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1994, 

σσ. 209-10 
7
 Λυπουρλή – Μωραΐτου, ό.π., σ. 124 



ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ «ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ» 

Ι.Π. Αμπελάς, Δρ Φιλοσοφίας – Φιλόλογος  

 

 9 

βίου. Η αντίληψη σύμφωνα με την οποία αξιόλογος είναι μόνο ο άνθρωπος 

που έχει φυάν, δεν έχει πια την έγκριση τον Αριστοτέλη
8
. [Πάντως, και για 

τον τελευταίο ο στόχος της ύψιστης μορφής της ευδαιμονίας για τον απλό 

άνθρωπο ή τον δούλο είναι ανέφικτος, για τον δούλο το άριστο είναι να 

αποτελεί ένα ζωντανό εργαλείο. Από αυτή την άποψη η ηθική του Αριστοτέλη 

είναι κατά βάση αριστοκρατική ηθική
9
.]  

  

ὅθεν καὶ τοὔνομα ἔσχηκε : Αποτελούσε συνήθεια των αρχαίων Ελλήνων να 

ετυμολογήσουν, να βρουν την αληθινή σημασία των λέξεων. Βέβαια δεν 

απέφευγαν τα λάθη στις ετυμολογικές τους προσπάθειες, αποτέλεσμα της 

άγνοιας των νόμων που διέπουν τη λειτουργία της γλώσσας. Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση ο ετυμολογικός συσχετισμός είναι σωστός . Αυτές οι 

ετυμολογικές προσπάθειες φανερώνουν την επιθυμία για ανακάλυψη της 

πραγματικής σημασίας  των λέξεων. Λανθασμένες ερμηνείες, όμως, 

συμπαρέσυραν σε λανθασμένους συλλογισμούς, αφού ο Αριστοτέλης έδινε 

οντολογικό περιεχόμενο στις λέξεις, που αποτελούσε και καθοριστικό 

κριτήριο στη διαμόρφωση των συλλογισμών και στην εξαγωγή των 

συμπερασμάτων. Ο Αριστοτέλης πίστευε στην ταυτότητα λέγεσθαι = εἶναι10
 . 

 

Oἷοv ὁ λίθος: Ο Αριστοτέλης δεν περιορίζεται μόνο σε θεωρητική στήριξη 

των σκέψεων του, αλλά καταφεύγει και σε συγκεκριμένα παραδείγματα. Δεν 

θα ήταν υπερβολή να λέγαμε ότι κανένας άλλος φιλόσοφος δεν έκανε τα απλά 

δεδομένα της εμπειρίας αφετηρία για τη σκέψη στον βαθμό που το έκανε ο 

Αριστοτέλης. Συχνά ένα μόνο εμπειρικό δεδομένο μπορεί να είναι γι’ αυτόν 

ικανοποιητική βάση για να προχωρήσει σε μία θεωρία με συνέπειες μεγάλης 

σημασίας. Αφού λοιπόν πρώτος, στην πραγματικότητα, ο Αριστοτέλης 

εισήγαγε την εμπειρική μέθοδο στις φυσικές επιστήμες, δεν αισθάνθηκε 

ύστερα κανένα δισταγμό να μεταφέρει τις εμπειρικές παρατηρήσεις του και 

στον χώρο της πιο καθαρής φιλοσοφικής=θεωρητικής σκέψης
11

. 

 

                                                 
8
 Λυπουρλή – Μωραΐτου, ό.π., σσ. 124-5 

9
 Ross W.D., ό.π., σσ. 341-3, Düring I., ό.π., σ. 208 

10
 Λυπουρλή– Μωραΐτου, ό.π., σ. 127 

11
 Λυπουρλή Δ.., Αριστοτέλης Ηθικά Νικομάχεια, Εισαγωγή – μετάφραση – σχόλια, Εκδόσεις Ζήτρος σ. 
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ἄνω κάτω: Έμφαση (με τη χρησιμοποίηση των συγκεκριμένων επιρρημάτων) 

στην αξεπέραστη απόσταση που χωρίζει  την φύση και την αλλαγή συνήθειας . 

 

μυριάκις: Το ποσοτικό επίρρημα τονίζει τη μεγάλη προσπάθεια ή μάλλον το 

αδύνατο του εθισμού στα φυσικά φαινόμενα.  

 

Οὐδ’ ἄλλο οὐδὲν τῶν ἄλλως πεφυκότων : Επαγωγικά λειτουργώντας ο 

Αριστοτέλης γενικεύει τα λεγόμενά του. Αξιοσημείωτη είναι επίσης η 

συσσώρευση αρνήσεων, που τονίζει την αδυναμία αλλαγής της φυσικής 

συνήθειας. 

 

οὔτ’ ἄρα φύσει οὔτε παρὰ φύσιν: Οι αρετές στον άνθρωπο δεν είναι ούτε 

φυσικές (φύσει) ούτε αφύσικες (παρὰ φύσιν). Ο εθισμός μολονότι δεν 

υπάρχει στη φύση, δεν είναι κάτι ενάντιο σ’ αυτή, αλλά ουσιαστικά τη 

συμπληρώνει και την υπηρετεί, αφού μας δίνει τη δυνατότητα να 

αναπτύξουμε τις προδιαθέσεις μας σ’ ενέργειες. Το κείμενο ολοκληρώνεται 

με γενικό συμπέρασμα που μοιάζει, αλλά δεν είναι, αντιφατικό, ότι οι ηθικές 

αρετές δεν υπάρχουν μέσα μας εκ φύσεως, αλλά ούτε και αντίθετα προς αυτή.  

 Κατά τον φιλόσοφο, η άσκηση της αρετής είναι δυνατότητα 

(πεφυκόσι) και όχι χαρακτηριστικό, δοσμένη στον άνθρωπο από τη φύση . 

Επομένως, ο ίδιος είναι ο μόνος υπεύθυνος για το αν θα φτάσει στην αρετή 

βελτιώνοντας αδιάλειπτα τη συμπεριφορά του, διαμορφώνοντας τον 

χαρακτήρα του, το ήθος του. Η δυνατότητα που του δίνει η φύση μπορεί να 

γίνει πραγματικότητα, μόνο αν ο άνθρωπος το επιλέξει και το επιδιώξει με 

προσωπικό αγώνα και άσκηση. Έτσι ο Αριστοτέλης θεωρεί ότι η κατάκτηση 

της ηθικής αρετής από τον άνθρωπο εξαρτάται από την προαίρεση, την 

προσωπική επιλογή του. Επιπλέον, η παρατακτική, αντιθετική σύνδεση των 

μετοχών «πεφυκόσι μὲν ἡμῖν δέξασθαι αὐτάς, τελειουμένοις δὲ διὰ τοῦ 

ἔθους» προετοιμάζει την αναφορά στο χαρακτηριστικό ζεύγος των 

αριστοτελικών εννοιών «δυνάμει και ἐνεργείᾳ» οι οποίες αναφέρονται στην 

επόμενη ενότητα (2
η 

ενότητα)
12

.  

                                                 
12

 http://www.study4exams.gr/anc_greek/course/view.php?id=128 
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τελειουμένοις: Η ηθική του Αριστοτέλη εναρμονίζεται πλήρως με τη 

φιλοσοφία του για το τέλος. Για τον Αριστοτέλη τέλος σημαίνει ότι όλα 

τείνουν στην τελείωσή τους· το τέλος συμπεριλαμβάνει και τη διαδικασία 

μέσα απ’ την οποία φτάνει και την τέλεια μορφή του. ‘Όλα αναπτύσσονται 

τεiνοντας σ’ ένα σημείο κορύφωσης: ἀρετὴ τελείωσίς τις τότε γὰρ ὅτι 

μάλιστα κατὰ φύσιν (Φυσ. Η 3, 246α 13)
13

. Η ηθική του είναι σαφώς 

τελολογική. Η ηθικότητα έγκειται σε ορισμένες πράξεις που γίνονται, όχι 

επειδή είναι ορθές καθαυτές, αλλά επειδή θα μας φέρουν πιο κοντά στο 

ανθρώπινο αγαθό
14

. 

 

Ο βασικός συλλογισμός 

 

1
η
 προκείμενη: ἡ δ’  ἠθικὴ ἐξ ἔθους περιγίνεται (Η ηθική αρετή 

δημιουργείται παρά μόνο με τον εθισμό.)         

          προς ενίσχυση: Η ετυμολογική συγγένεια μεταξύ ἤθους και ἔθους 

 

2
η
 προκείμενη: Οὐδὲν τῶν φύσει ὄντων ἄλλως ἐθίζεται (Όλα τα πράγματα 

που είναι φτιαγμένα απ’ τη φύση έχουν συγκεκριμένο τρόπο συμπεριφοράς 

που δεν αλλάζει σε καμιά περίπτωση ακόμα κι έντονου εθισμού.)           

         προς ενίσχυση: Παραδείγματα – επαγωγική διαδικασία 

 

Συμπέρασμα:  

οὐδεμία τῶν ἠθικῶν ἀρετῶν φύσει ἡμῖν ἐγγίνεται  / (Οὔτ’ ἄρα φύσει οὔτε 

παρὰ φύσιν ἐγγίνονται αἱ ἀρεταὶ ) 

Η ηθική αρετή δεν υπάρχει μέσα μας εκ φύσεως.  

 

Στο κείμενο αυτό παρατηρούμε ότι το ύφος του Αριστοτέλη είναι στοχαστικό, 

λιτό, σαφές και ακριβές. Κυριαρχεί η αντικειμενική και εναργής 

επιχειρηματολογία και ο επιστημονικός λόγος. Αποφεύγει σκόπιμα τον 

ποιητικό λόγο, διότι πίστευε ότι η αναζήτηση της αλήθειας υπηρετείται 

αυστηρά από τη λιτότητα και τη σαφήνεια. Έτσι, τα σχήματα λόγου δεν είναι 

ιδιαίτερα συχνά. 

                                                 
13

 Düring I., ό.π., σ. 207 
14

 Ross W.D., ό.π., σ. 266 
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Ερμηνευτικές ερωτήσεις
15

 

1. Ποια είδη αρετής διακρίνει ο Αριστοτέλης, σε ποιο μέρος της ψυχής 

ανήκει κάθε είδος και από ποιους παράγοντες εξαρτάται η ανάπτυξή του 

καθενός; (πρ) 

2. Ποια σχέση έχουν με τις ηθικές αρετές η φύση και το έθος; Να δώσετε το 

εννοιολογικό περιεχόμενο των όρων. (γρ) 

3. Να επισημάνετε στο κείμενο τις λέξεις που εκφράζουν όρους της 

αριστοτελικής φιλοσοφίας και να δώσετε το εννοιολογικό τους 

περιεχόμενο. (πρ) 

 

Λεξιλογικές ασκήσεις  

1. Να συνδέσετε τα ρήματα της στήλης Α με τις ετυμολογικά συγγενείς τους 

λέξεις που βρίσκονται στη στήλη Β. Δύο λέξεις της στήλης Β 

περισσεύουν. 

Α Β 

περιγίγνομαι άδεια 

ἔχω δοχείο 

φέρομαι αγενής 

παρεκκλίνω ευφυϊα 

πέφυκα ένδεια 

δέχομαι δίφρος 

δέομαι ενοχή 

 κλίτος 

 παράκληση 

2. παρεκκλίνω: Να συνθέσετε το απλό ρήμα με τις  προθέσεις εν, από, συν, 

κατά, και να σχηματίσετε τα αντίστοιχα παρασύνθετα ουσιαστικά στη νέα 

ελληνική. 

3. ἔθος: α) Να δώσετε δύο ομόρριζα ρήματα στην αρχαία ελληνική και να 

γράψετε τη σημασία τους β) Να δώσετε δύο ομόρριζα ουσιαστικά της 

λέξης στη νέα ελληνική. 

4. Να δώσετε αντώνυμα των λέξεων στην αρχαία ελληνική: ἀρετή, γένεσις, 

πλεῖον, αὔξησις, ἐμπειρία. 

5. Να γράψετε σύνθετες λέξεις της νέας ελληνικής με πρώτο συνθετικό τις 

λέξεις λίθος, πυρ (πέντε σύνθετες για καθεμιά).  

                                                 
15

 Οι ερμηνευτικές ερωτήσεις και οι λεξιλογικές ασκήσεις προέρχονται από το Κριτήριο Αξιολόγησης 

του ΚΕΕ για το μάθημα του «Φιλοσοφικού Λόγου». 
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Ενότητα 2
η
 - Ηθικά Νικομάχεια Β1, 4 Η ηθική αρετή καλλιεργείται με την 

ηθική πράξη 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ἔτι ὅσα μὲν φύσει ἡμῖν 

παραγίνεται , τὰς δυνάμεις τούτων 

πρότερον κομιζόμεθα, ὕστερον δὲ 

τὰς ἐνεργείας ἀποδίδομεν (ὅπερ ἐπὶ 

τῶν αἰσθήσεων δῆλον· οὐ γὰρ ἐκ τοῦ 

πολλάκις ἰδεῖν ἢ πολλάκις ἀκοῦσαι 

τὰς αἰσθήσεις ἐλάβομεν, ἀλλ᾿ 

ἀνάπαλιν ἔχοντες ἐχρησάμεθα 

ἔσχομεν)· τὰς δ’ ἀρετὰς λαμβάνομεν 

ἐνεργήσαντες πρότερον, ὥσπερ καὶ 

ἐπὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν· ἃ γὰρ δεῖ 

μαθόντας ποιεῖν, ταῦτα ποιοῦντες 

μανθάνομεν, οἷον οἰκοδομοῦντες 

οἰκοδόμοι γίνονται καὶ κιθαρίζοντες 

κιθαρισταί· οὕτω δὴ καὶ τὰ μὲν 

δίκαια πράττοντες δίκαιοι γινόμεθα, 

τὰ δὲ σώφρονα σώφρονες, τὰ δ᾿ 

ἀνδρεῖα ἀνδρεῖοι.  

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Ακόμα όσα έχουμε από τη φύση 

[υπάρχουν σε μας απ’ τη φύση], 

πρώτα αποκτούμε τις δυνατότητες 

αυτών [όσων δηλαδή υπάρχουν σε 

μας απ’ τη φύση], κι ύστερα 

προχωρούμε στις αντίστοιχες 

ενέργειες (πράγμα το οποίο βέβαια 

είναι φανερό στις αισθήσεις μας· δεν 

αποκτήσαμε, δηλαδή, τις αισθήσεις 

[της όρασης ή της ακοής] με το να 

δούμε πολλές φορές ή με το να 

ακούσουμε πολλές φορές, αλλά 

αντίθετα έχοντάς τες τις  

χρησιμοποιήσαμε, δεν τις 

αποκτήσαμε έχοντας κάνει και 

ξανακάνει χρήση τους)· τις αρετές, 

όμως, τις αποκτούμε, αφού πρώτα τις 

εφαρμόσουμε στην πράξη, όπως 

ακριβώς συμβαίνει και στις άλλες 

τέχνες· όσα δηλαδή πρέπει να 

κάνουμε αφού τα μάθουμε (πρώτα), 

τα μαθαίνουμε κάνοντάς τα, όπως για 

παράδειγμα γίνονται οικοδόμοι 

χτίζοντας σπίτια και κιθαριστές 

παίζοντας κιθάρα· με τον ίδιο τρόπο, 

λοιπόν, γινόμαστε δίκαιοι κάνοντας 

δίκαιες πράξεις, σώφρονες κάνοντας 

σώφρονα έργα και ανδρείοι κάνοντας 

ανδραγαθήματα. 
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Ερμηνευτικά σχόλια 

 

Ο βασικός συλλογισμός 

 

 

Είναι φανερό ότι ο Αριστοτέλης παρουσιάζει ένα δεύτερο αποδεικτικό 

επιχείρημα για την άποψή του ότι οὐδεμία τῶν ἠθικῶν ἀρετῶν φύσει ἡμῖν 

ἐγγίνεται (Ἔτι: Με τη συγκεκριμένη λέξη ο Αριστοτέλης εδώ δηλώνει ότι 

εισάγει ένα καινούργιο επιχείρημα.): 

1η προκείμενη: 

Ορισμένα πράγματα ο άνθρωπος τα έχει εκ φύσεως: π.χ. τις αισθήσεις. Στην 

περίπτωση αυτών των πραγμάτων διαπιστώνουμε ότι αυτά αρχικά        

υφίστανται ως δυνάμεις, δυνατότητες και αργότερα εκδηλώνονται ως 

ενέργειες. 

 

 

 

 

Αντίθετα 

2
η
 προκείμενη: 

Οι αρετές υφίστανται, αφού προηγηθούν οι αντίστοιχες ενέργειες, δηλαδή η 

εφαρμογή τους στην πράξη όπως π.χ. οι τέχνες . 

 

Συμπέρασμα: 

Επομένως, οι αρετές δεν ανήκουν σ’ όσα ο άνθρωπος έχει εκ φύσεως
16

. 

 

τὰς δυνάμεις πρότερον - τὰς ἐνεργείας ὕστερον: Όπως επισημαίνεται και 

στο σχολικό βιβλίο είναι θεμελιώδης στη φιλοσοφία του Αριστοτέλη η 

διάκριση - συχνά αντιθετική - των εννοιών δύναμη και ενέργεια. Κατά τον 

Αριστοτέλη, όταν η ύλη βρίσκεται στην αρχή σε μια κατάσταση απλής 

                                                 
16

 Λυπουρλής – Μωραΐτου, ό.π., σ. 134 
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δυνατότητας, τότε αποτελεί δυνάμει ὄν· όταν η ύλη αποδώσει εκείνο που 

μπορεί να αποδώσει γίνεται ἐνεργείᾳ ὄν. Η μετάβαση της άμορφης ύλης από 

την περιοχή της δυνατότητας στην περιοχή της πραγματικότητας, στην οποία 

εντάσσεται χάρη στη συγκεκριμένη μορφή που της δόθηκε, σύμφωνα με τον 

σκοπό του δημιουργού της, ονομάζεται ἐντελέχεια17
. Εδώ, όμως, σε 

συνδυασμό με τα χρονικά επιρρήματα είναι φανερό ότι οι δυνάμεις έχουν 

χρονική μόνο προτεραιότητα έναντι των ἐνεργειῶν18
. Τέλος, τα συγκεκριμένα 

επιρρήματα δηλώνουν την εξέλιξη, την ανάπτυξη των ιδιοτήτων στον 

άνθρωπο.  

 Ο Αριστοτέλης αποδεικνύει τη λογική και οντολογική προτεραιότητα 

της «ενέργειας» έναντι της «δύναμης» με τρία επιχειρήματα:  

1. Η «ενέργεια» αποδίδει μια συνθετότερη έννοια από ό,τι η «δύναμη», γιατί 

συνδέεται με την ύπαρξη ενός πράγματος, δηλαδή με την πλήρη ανάπτυξη 

των στοιχείων που το συνιστούν.  

2. Για να οδηγηθεί το δυνάμει ον στην ενεργείᾳ κατάστασή του χρειάζεται 

την επίδραση μιας ενέργειας, γιατί η δύναμη και προϋποθέτει την ενέργεια 

και προκύπτει από αυτή. Άλλωστε η ενέργεια είναι ο σκοπός (οὗ ἕνεκα) του 

όντος και όχι η δύναμη. Σκοπός, τον οποίο εξυπηρετεί η δύναμη, είναι η 

ενέργεια και όχι αντίστροφα. Άρα η ενέργεια έχει οντολογική προτεραιότητα 

έναντι της δύναμης.  

3. Η δυνατότητα μπορεί να εξελιχθεί σε ον, αλλά και σε μη ον. Η ενέργεια 

όμως ταυτίζεται μόνο με την ύπαρξη, το ον
19

. 

 

ὅπερ.. .: Επαλήθευση της αριστοτελικής άποψης.  

 

ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν: Αξιοσημείωτη στην παραβολική αυτή 

πρόταση η παρουσία του συνδέσμου καὶ, καθώς και του επιθέτου τῶν ἄλλων, 

εφόσον οι αρετές δεν περιλαμβάνονται στις τέχνες, η οποία ερμηνεύεται ως 

εξής: 

 η διαδικασία απόκτησης των ηθικών αρετών είναι παρόμοια μ’ εκείνη της 

απόκτησης των τεχνών, κάτι που οδηγεί σε συνωνυμία των ρημάτων 

                                                 
17

 Πελεγρίνη Θ., Αρχές Φιλοσοφίας, ΟΕΔΒ, Αθήνα 1999, σ. 31-2 
18

 Λυπουρλής – Μωραΐτου, ό.π., σ. 130 
19

 http://www.study4exams.gr/anc_greek/course/view.php?id=129   
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λαμβάνομεν (για τις αρετές) και μανθάνομεν (για τις τέχνες) και κατ’ 

επέκταση σ’ έναν ψυχολογικό ταυτισμό των αντικειμένων τους: το 

αντικείμενο του πρώτου ρήματος είναι απλώς μέρος απ’ το αντικείμενο 

του δεύτερου ρήματος.  

 τα έργα του Αριστοτέλη αποτελούν προσωπικές σημειώσεις, που έχουν σε 

πολύ μεγάλο βαθμό, χαρακτηριστικά του προφορικού λόγου
20

.  

 

λαμβάνομεν...μανθάνομεν....γίνονται....γινόμεθα : Η εναλλαγή του προσώπου 

γίνεται περισσότερο αυθόρμητα παρά λογικά. Χρησιμοποιεί γ΄ πρόσωπο 

αναφερόμενος στις τέχνες, διότι δεν ήταν στις προθέσεις του Αριστοτέλη να 

γίνει οικοδόμος ποτέ. Αντίθετα, χρησιμοποιεί α΄ πρόσωπο, όταν αναφέρεται 

στις ηθικές αρετές διότι περιλαμβάνει και τον εαυτό του μέσα. Ένα ακόμη 

χαρακτηριστικό του προφορικού λόγου . 

 

οἷον οἰκοδομοῦντες...κιθαρισταί : Επιστρατεύεται και πάλι το παράδειγμα για 

να ισχυροποιηθούν τα λεγόμενα, ενώ την ίδια άποψη εκφράζει κι ο Πλάτωνας 

στους Νόμους. Πβ. Σχόλιο σχολικού βιβλίου.  

 

τὰ δίκαια πράττοντες δίκαιοι γιγνόμεθα : Ο ισχυρισμός του Αριστοτέλη ότι 

γινόμαστε αγαθοί, πράττοντας αγαθά έργα, εμπεριέχει ένα παράδοξο: πώς 

μπορούμε να πράττουμε αγαθά έργα, αν δεν είμαστε οι ίδιοι αγαθοί ; Γι’ αυτό 

αναλαμβάνει ο φιλόσοφος κατόπιν να εξηγήσει  τη διαφορά ανάμεσα α) στις 

πράξεις που προσδίδουν αρετή και β) σε αυτές που απορρέουν από τον 

ενάρετο χαρακτήρα.  

Δεν θα πούμε ποτέ ότι ένας άνθρωπος είναι ενάρετος ή ενεργεί 

ενάρετα, παρά μόνο αν ενεργεί  

(1) γνωρίζοντας τι πράττει, να έχει δηλαδή συνείδηση της πράξης του (εἰδὼς) 

και όχι τυχαία 

(2) επιλέγοντας την πράξη χάριν της ίδιας της πράξης, να έχει δηλαδή την 

ανάλογη προαίρεση (προαιρούμενος) ύστερα από ώριμη εκλογή του στόχου 

του 

                                                 
20

 Λυπουρλής – Μωραΐτου, ό.π., σ. 131 
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(3) ακολουθώντας μια σταθερή ψυχική διάθεση, να έχει δηλαδή σιγουριά και 

σταθερότητα στην πραγματοποίησή της (βεβαίως καὶ ἀμετακινήτως). 

Επομένως, το παράδοξο αναιρείται. Οι πράξεις που προσδίδουν αρετή, 

εξωτερικά μόνο μοιάζουν με τις πράξεις που γεννά η αρετή, και όχι στον 

εσωτερικό τους χαρακτήρα
21

. Ο Αριστοτέλης εννοεί προφανώς ότι με τις 

αρετές συνδέονται δύο είδη πράξεων: α) οι πράξεις άσκησης με σκοπό την 

απόκτηση των αρετών, και αυτό αντιστοιχεί στη δυνάμει κατάσταση και β) οι 

πράξεις της αρετής, αφού έχει γίνει έξη, μόνιμο γνώρισμα του χαρακτήρα και 

αυτό αντιστοιχεί στην ενεργείᾳ κατάσταση. Συνεπώς, στην ηθική αρετή και η 

δύναμις εκδηλώνεται ως ενέργεια, ως πράξη προς απόκτηση της αρετής, ενώ 

η ενέργεια ως πράξη εφαρμογής της κατακτημένης ήδη αρετής. Οι ηθικές 

αρετές είναι αποτέλεσμα έμπρακτης ενεργοποίησης του ανθρώπου και 

κατακτώνται με την άσκησή του σε αυτές
22

. 

 

τὰ δίκαια... τὰ σώφρονα...τὰ ἀνδρεῖα : Τα σύστοιχα αντικείμενα δείχνουν ότι 

οι όμοιες πράξεις οδηγούν στη διαμόρφωση ίδιων χαρακτήρων . [Σχήμα από 

κοινού: «οἰκοδομοῦντες οἰκοδόμοι γίνονται καὶ κιθαρίζοντες κιθαρισταὶ 

(γίνονται)» «τὰ μὲν δίκαια πράττοντες δίκαιοι γινόμεθα, τὰ δὲ σώφρονα 

(πράττοντες) σώφρονες (γινόμεθα), τὰ δ’ ἀνδρεῖα (πράττοντες) ἀνδρεῖοι 

(γινόμεθα)», Πολυσύνδετο σχήμα: «τὰ μὲν δίκαια …, τὰ δὲ σώφρονα …, 

τὰ δ’ ἀνδρεῖα …»] 

 

                                                 
21

 Ross W.D., ό.π., σσ. 274-5, Ιγνατιάδη Γ.Μ., «Αριστοτέλη: Ηθικά Νικομάχεια» σε Φιλόλογο, τ. 19 -

20, Μάρτιος 1980, σ. 28 
22

 http://www.study4exams.gr/anc_greek/course/view.php?id=129#3 
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Ερμηνευτικές ερωτήσεις 

1. Ο λόγος του φιλοσόφου εδώ είναι δομημένος με τη βοήθεια των μεθόδων 

της αντίθεσης και της αναλογίας. Αφού επισημάνετε σε ποια σημεία 

χρησιμοποιείται η κάθε μέθοδος, να δείξετε ποια στοιχεία της 

επιχειρηματολογίας αντιτίθενται και ποια παρουσιάζονται αναλογικά. (πρ) 

2. Να γράψετε ένα παράδειγμα από την καθημερινή εμπειρία σας, όπου να 

φαίνεται η διάκριση και ο ρόλος των εννοιών δύναμη – ενέργεια σε 

συνδυασμό με τις χρονικές βαθμίδες του προτερόχρονου και του 

υστερόχρονου. (πρ) 

3. Ποια είναι η σχέση της πράξεως – ενεργείας με τις ιδιότητες που έχουμε 

φύσει και με την ηθική αρετή σύμφωνα με τον Αριστοτέλη; (γρ) 

 

Λεξιλογικές ασκήσεις 

1. δυνάμεις, ἐνεργείας: Με τη δοτική ενικού κάθε λέξης να γράψετε μία 

πρόταση στη νέα ελληνική και να εξηγήσετε τη σημασία της.  

2. Να βρείτε με ποιες λέξεις του κειμένου έχουν ετυμολογική συγγένεια οι 

παρακάτω λέξεις της νέας ελληνικής: κομιστής, θυρωρός, λήμμα, χρήμα, 

παρόραμα, λάφυρο, εύχρηστος, ευήκοος, τοκετός . 

3. σώφρων: α) Να δώσετε την ετυμολογία του επιθέτου και να σχηματίσετε 

το αντίστοιχο παράγωγο αφηρημένο ουσιαστικό β) Χρησιμοποιώντας το 

δεύτερο συνθετικό του επιθέτου και ως πρώτο συνθετικό τις λέξεις: εὖ, 

παρά, ὁμοῦ, να σχηματίσετε αφηρημένα ουσιαστικά και τα αντίστοιχα 

επίθετα. 

4. κομίζομαι: α) Τι σημαίνει η έκφραση κομίζω γλαῦκα ἐς Ἀθήνας, β) Να 

συμπληρώσετε καθένα από τα κενά των φράσεων με μία από τις λέξεις της 

παρένθεσης. (κόμιστρο, ανακομιδή, συγκομιδή, μετακόμιση, προσκόμιση, 

αποκομιδή).Μία λέξη δεν θα χρησιμοποιηθεί.  

οστών 

καρπών 

σκουπιδιών 

του ταξί 

αποδεικτικών στοιχείων 
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Ενότητα 3
η
 - Ηθικά Νικομάχεια Β1, 5-7 Άλλα επιχειρήματα για τη σχέση 

ηθικής αρετής και ηθικής πράξης  

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν 

ταῖς πόλεσιν· οἱ γὰρ νομοθέται τοὺς 

πολίτας ἐθίζοντες ποιοῦσιν 

ἀγαθούς, καὶ τὸ μὲν βούλημα 

παντὸς νομοθέτου τοῦτ᾿ ἐστίν, ὅσοι 

δὲ μὴ εὖ αὐτὸ ποιοῦσιν 

ἁμαρτάνουσιν, καὶ διαφέρει τούτῳ 

πολιτεία πολιτείας ἀγαθὴ φαύλης. 

Ἔτι ἐκ τῶν αὐτῶν καὶ διὰ τῶν αὐτῶν 

καὶ γίνεται πᾶσα ἀρετὴ καὶ 

φθείρεται, ὁμοίως δὲ καὶ τέχνη· ἐκ 

γὰρ τοῦ κιθαρίζειν καὶ οἱ ἀγαθοὶ καὶ 

κακοὶ γίνονται κιθαρισταί. 

Ἀνάλογον δὲ καὶ οἰκοδόμοι καὶ οἱ 

λοιποὶ πάντες· ἐκ μὲν γὰρ τοῦ εὖ 

οἰκοδομεῖν ἀγαθοὶ οἰκοδόμοι 

ἔσονται, ἐκ δὲ τοῦ κακῶς κακοὶ. Εἰ 

γὰρ μὴ οὕτως εἶχεν, οὐδὲν ἂν ἔδει 

τοῦ διδάξαντος, ἀλλὰ πάντες ἂν 

ἐγίνοντο ἀγαθοὶ ἢ κακοί.  

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Το επιβεβαιώνει και αυτό που γίνεται 

στις πόλεις· πραγματικά, οι 

νομοθέτες κάνουν τους πολίτες 

καλούς με τον εθισμό, κι αυτή είναι η 

επιδίωξη κάθε νομοθέτη, και όσοι δεν 

το καταφέρνουν, δεν πετυχαίνουν 

αυτό που επιδιώκουν, άλλωστε σ’  

αυτό διαφέρει το ένα πολίτευμα από 

το άλλο (πολίτευμα), το καλό απ’ το 

λιγότερο καλό. Επίσης, για τους 

ίδιους λόγους και με τους ίδιους 

τρόπους, και γεννιέται κάθε αρετή 

και καταστρέφεται, και κατά τον ίδιο 

τρόπο και (κάθε) τέχνη (γεννιέται και 

καταστρέφεται)· με το παίξιμο της 

κιθάρας, δηλαδή, γίνονται και οι 

καλοί και οι κακοί κιθαριστές. Με 

ανάλογο τρόπο και οι οικοδόμοι και 

όλοι οι υπόλοιποι (γίνονται)· με το να 

χτίζουν με καλό τρόπο θα γίνουν 

καλοί οικοδόμοι, όμως, με το να 

χτίζουν με κακό τρόπο κακοί 

(οικοδόμοι θα γίνουν). Διότι αν δεν 

ήταν έτσι, καθόλου δεν θα χρειαζόταν 

ο άνθρωπος που θα δίδασκε, αλλά 

όλοι θα ήταν καλοί ή κακοί εκ 

γενετής. 
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Ερμηνευτικά σχόλια 

 

Ο φιλόσοφος για να ενδυναμώσει τη θέση του για τον αποφασιστικό ρόλο του  

ἔθους επικαλείται τα συμβαίνοντα στις πόλεις  καθώς για τον φιλόσοφο 

υπάρχει στενή σχέση μεταξύ ηθικής και πολιτικής. Άλλωστε, μόνο αν ένας 

άνθρωπος διέπεται από ηθικές αρετές μπορεί να λειτουργήσει σωστά μέσα 

στην πόλη και ως πολίτης και ως πολιτικός.  

 

Νέα αποδεικτικά επιχειρήματα
23

 για τη βασική σκέψη του Αριστοτέλη, 

εμβαθύνοντας στην ανάλυσή του:  

1. Αν οι πολίτες γίνονται αγαθοί μέσω της άσκησης σε συγκεκριμένους 

τρόπους συμπεριφοράς με τη βοήθεια των νόμων που συντάσσουν οι 

νομοθέτες γι’ αυτό το σκοπό → η «αρετή» δεν υφίσταται εκ φύσεως, αλλά ως 

αποτέλεσμα άσκησης (= ἔθους) 

 

2. Η αντίθετη ιδιότητα της αρετής, η κακία είναι επίσης αποτέλεσμα της 

άσκησης (= ἔθους) π.χ. ο κακός κιθαριστής, ο κακός οικοδόμος → «κακία» 

δεν υφίσταται εκ φύσεως, αλλά με την επανάληψη συγκεκριμένων τρόπων 

συμπεριφοράς. Ο Αριστοτέλης προσθέτει νέο επιχείρημα, με το οποίο δείχνει 

ότι η αρετή είναι προϊόν εθισμού και η ποιότητά της εξαρτάται από την 

ποιότητα του εθισμού που την προκαλεί. Η δημιουργία και ο εκφυλισμός της 

επίκτητης ιδιότητας προκύπτουν από αντίστοιχους λόγους και ποιότητα 

εθισμού. Έτσι για συγκεκριμένους λόγους και με την κατάλληλη άσκηση οι 

άνθρωποι κατακτούν την αρετή και ακριβώς για τους αντίθετους λόγους και 

με την ακατάλληλη άσκηση η αρετή εκφυλίζεται. Ο Αριστοτέλης εννοεί 

μάλλον μια διαδικασία «δόμησης» και «αποδόμησης» της  αρετής ενισχύοντας 

τη θέση του για τον επίκτητο χαρακτήρα της.   

                                                 
23

 Λυπουρλή – Μωραΐτου, ό.π., σ. 139 
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Ο ρόλος του νομοθέτη στη διαμόρφωση του ηθικού χαρακτήρα
24

 

 

 Οἱ γὰρ νομοθέται τοὺς πολίτας ἐθίζοντες ποιοῦσιν ἀγαθούς : Το 

μεγαλύτερο «βάρος» για τη διαμόρφωση της συνολικής σημασίας της 

φράσης πέφτει στη λέξη ἐθίζοντες. Οι νομοθέτες με την άσκηση 

(ἐθίζοντες) κάνουν τους πολίτες τους ενάρετους. Προς αυτή την 

κατεύθυνση καθοριστική σημασία έχει ο σωφρονιστικός ρόλος της 

ανταμοιβής και της τιμωρίας, επιβραβεύοντας όσους πολίτες εφαρμόζουν 

τους νόμους και τιμωρώντας όσους έχουν παραβατική συμπεριφορά. 

Επομένως, η αρετή και η κακία εναπόκεινται στους ίδιους τους πολίτες . 

 

 βούλημα παντὸς νομοθέτου: Για τον Αριστοτέλη το συγκεκριμένο χωρίο 

δεν μιλά για καλά και κακά πολιτεύματα· όσο εξαρτάται από τους 

νομοθέτες, όλα τα πολιτεύματα είναι καλά, αφού όλων των νομοθετών 

στόχος παραμένει η ηθική τελείωση. Είναι φανερό από τα συμφραζόμενα 

ότι ο Αριστοτέλης θέλει να πει όταν μιλάμε για διαφορά πολιτεύματος από 

πολίτευμα, εννοούμε ότι με το ένα οι πολίτες ασκήθηκαν περισσότερο 

στην αρετή, με το άλλο λιγότερο. Έτσι, η διάκριση των πολιτευμάτων σε 

ἀγαθά (=ανώτερα) και φαῦλα (=κατώτερα) γίνεται με κριτήριο τη 

μεγαλύτερη ή μικρότερη βοήθεια που προσφέρουν στον πολίτη οι 

νομοθέτες για να κατακτήσει, με τη δική τους καθοδήγηση, την αρετή
25

. 

 

 ἁμαρτάνουσιν: Η επιθυμία του νομοθέτη δεν ταυτίζεται πάντοτε με την 

πραγματικότητα. Η επιτυχία ή η αποτυχία χαρακτηρίζει τον νομοθέτη ως 

πετυχημένο ή αποτυχημένο. Παρόμοια, σε άλλο χωρίο των Ἠθικῶν 

Νικομαχείων, ο Αριστοτέλης κάνει λόγο για νόμο που είναι κείμενος 

ὀρθῶς και έχει επιτυχία, και για νόμο ἀπεσχεδιασμένον που δεν έχει 

επιτυχία. 

 

, καὶ διαφέρει τούτῳ πολιτεία πολιτείας ἀγαθὴ φαύλης :  

 Η παρουσία του κόμματος πριν από τον συμπλεκτικό σύνδεσμο καὶ 

ερμηνεύεται:  

                                                 
24

 Λυπουρλή – Μωραΐτου, ό.π., σσ. 135 - 6 
25

 http://www.study4exams.gr/anc_greek/course/view.php?id=130#3 
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1. όταν η πρόταση που ακολουθεί το καὶ έχει διαφορετικό υποκείμενο απ’ 

την προηγούμενη πρόταση.  

2. όταν η πρόταση που ακολουθεί το καὶ εμφανίζεται ως αποτέλεσμα της 

προηγούμενης. (βλ. και τη σχετική μετάφραση)  

 Αξιοσημείωτη η θέση των επιθέτων ἀγαθὴ φαύλης αντί για την 

αναμενόμενη μορφή πολιτεία ἀγαθὴ πολιτείας φαύλης: 1) Ένα ακόμα 

χαρακτηριστικό του προφορικού λόγου στο πλαίσιο της ελλειπτικότητας 

και της συντομίας που χαρακτηρίζουν τη διατύπωση του Αριστοτέλη . 2) 

Εξυπηρετεί την επανασύνδεση του παραδείγματος με το συζητούμενο 

θέμα, που είναι η αρετή και οι διάφορες βαθμίδες από τις οποίες περνά ο 

άνθρωπος στην προσπάθειά του να την κατακτήσει. Η αλήθεια είναι ότι το 

ζήτημα «διαφορά πολιτεύματος από πολίτευμα» συνιστά κατά κάποιο 

τρόπο παρέκβαση αναγκαία απ’ τη στιγμή που έκανε λόγο για την ευθύνη 

των νομοθετών, σε ό,τι αφορά την επιτυχημένη άσκηση των πολιτών στην 

αρετή. Αυτή η απομάκρυνση, όμως, είναι ευπρόσδεκτη και σ’ αυτό 

συμβάλλει και η θέση των επιθέτων
26

. 

 

Η σχέση ηθικής και πολιτικής  

 

Η πολιτική του Αριστοτέλη είναι ηθική , διότι σκοπός της είναι η ηθική 

προαγωγή των πολιτών. Η ηθική του Αριστοτέλη είναι κοινωνική ηθική, 

φιλοσοφία της ανθρώπινης συμβίωσης. Για τον Αριστοτέλη ο στόχος του 

καθενός ξεχωριστά ταυτίζεται με τον στόχο της κοινότητας και στην 

περίπτωση της κοινότητας εμφανίζεται πιο καθαρά
27

. 

 

γίνεται – φθείρεται: Οι έννοιες της γένεσης και της φθοράς αποτελούν 

θεμελιώδες αντιθετικό ζεύγος ήδη από τις απαρχές της φιλοσοφικής σκέψης . 

Πολύ απλά και σύντομα για τον Αριστοτέλη ισχύουν τα ακόλουθα:  

 γένεσις: ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ ὄν (η μεταβολή από την ανυπαρξία στην 

ύπαρξη ενός όντος) 

                                                 
26

 Λυπουρλή – Μωραΐτου, ό.π., σ. 137, σσ. 138 -9 
27

 Düring I., ό.π., σ. 206 
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 φθορά: ἐκ τοῦ ὄντος εἰς τὸ μὴ ὄν (η μεταβολή ενός όντος από την 

ύπαρξη στην ανυπαρξία) 

 [κίνησις: ἐκ τοῦ ὄντος εἰς τὸ ὄν (δηλαδή σημειώνεται μια μεταβολή 

χωρίς να παύσει να υφίσταται ο φορέας της μεταβολής). Εδώ εντάσσονται 

οι μεταβολές α)  κατὰ ποσὸν: αὔξησις – φθίσις, β) κατὰ ποιόν: 

ἀλλοίωσις, γ) κατὰ τόπον: φορά] 

 

ἔτι ἐκ τῶν...: Η χρήση του ἔτι υποδηλώνει τη βαθύτερη εξέταση του 

ζητήματος. 

 

ὁμοίως δὲ καὶ τέχνη: Με τη χρήση αναλογικής απόδειξης συνεχίζει ο 

Αριστοτέλης, για να δείξει ότι το ίδιο συμβαίνει και στις τεχνικές εργασίες.  Η 

αρετή του ανθρώπου καλλιεργείται και καταστρέφεται με τα ίδια μέσα και 

από τις ίδιες αιτίες, πράγμα που συμβαίνει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και στις 

τέχνες. Ο Αριστοτέλης αναφέρεται πρώτα στις καλές τέχνες και μετά στις 

χρήσιμες. Με τη χρήση του «επαγωγικού παραδείγματος» ο Αριστοτέλης 

δείχνει ότι στην πράξη η ποιότητα της άσκησης και της μαθητείας 

προσδιορίζει την ποιότητα της επίκτητης ιδιότητας. Έτσι φαίνεται να 

αποδέχεται ότι η ποιότητα άσκησης και η ποιότητα της επίκτητης ιδιότητας 

συνδέονται με σχέση αιτίου αποτελέσματος. Με τη σκέψη αυτή ο 

Αριστοτέλης επιχειρεί να αποδείξει ότι η ηθική αρετή προϋποθέτει τον εθισμό 

και η ποιότητα της ηθικής αρετής είναι ανάλογη της ποιότητας του εθισμού. 

Θα γίνουμε λοιπόν ηθικά ενάρετοι, μόνο αν εξασκηθούμε σε ηθικά ενάρετες 

πράξεις σύμφωνα με τους κανόνες της τέλειας αρετής . 

 

εἰ γὰρ μὴ οὔτως εἶχεν: Με έναν υποθετικό λόγο σε αρνητική διατύπωση 

προσπαθεί ο Αριστοτέλης να επισημάνει πιο έντονα τον ρόλο της άσκησης, 

αλλά και του δασκάλου, στη διεργασία με την οποία συντελείται η ηθική 

διαμόρφωση. Ο δάσκαλος διαμορφώνει το πλαίσιο άσκησης, εθισμού για τον 

ασκούμενο προς την ηθική αρετή, όπως ο νομοθέτης δίνει τις κατευθυντήριες 

γραμμές μέσω των νόμων. Άρα δεν υπάρχει καμία αντίφαση με τα όσα 

υποστήριξε στην 1
η
 Ενότητα.  
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Ερμηνευτικές ερωτήσεις 

1. ἐκ τῶν αὐτῶν καὶ διὰ τῶν αὐτῶν καὶ γίνεται πᾶσα ἀρετὴ καὶ φθείρεται : 

Ποιο θεμελιώδες αντιθετικό ζεύγος φιλοσοφικών εννοιών υπόκειται στο 

χωρίο αυτό; Να δείξετε τη σχέση που έχουν τα αντιθετικά μέλη του 

ζεύγους με τον εθισμό και την ηθική πράξη, όπως φαίνεται στην ενότητα.  

(γρ) 

2. εἰ γὰρ μὴ οὕτως εἶχε, οὐδὲν ἄν ἔδει τοῦ διδάξοντος . Η άποψη που 

εκφράζεται στο απόσπασμα συμφωνεί με όσα υποστήριξε ο  Αριστοτέλης 

στην 1
η
 ενότητα σχετικά με τον ρόλο της διδασκαλίας στη γένεση και 

ανάπτυξη των αρετών (διανοητικών και ηθικών); Να δικαιολογήσετε την 

άποψή σας.(πρ) 

 

Λεξιλογικές ασκήσεις 

1. ἁμαρτάνουσιν, φθείρεται: α) Ποια ομόρριζα θηλυκά ουσιαστικά 

αποτελούν όρους της αριστοτελικής φιλοσοφίας και ποιο είναι το 

σημασιολογικό τους περιεχόμενο; β) Να γράψετε από δυο ετυμολογικά 

συγγενείς λέξεις (απλές ή σύνθετες) για το κάθε ρήμα.  

2. τέχνη: Να γράψετε παράγωγα επίθετα (απλά ή σύνθετα).  
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Ενότητα 4
η
 - Ηθικά Νικομάχεια Β1, 7-8 Σε όλες τις περιστάσεις της 

(καθημερινής) ζωής μας διαπιστώνεται η σημασία της ηθικής πράξης για 

την απόκτηση της ηθικής αρετή  

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Οὕτω δὴ καὶ ἐπὶ τῶν ἀρετῶν ἔχει· 

πράττοντες γὰρ τὰ ἐν τοῖς 

συναλλάγμασι τοῖς πρὸς τοὺς 

ἀνθρώπους γινόμεθα οἳ μὲν δίκαιοι 

οἳ δὲ ἄδικοι, πράττοντες δὲ τὰ ἐν 

τοῖς δεινοῖς καὶ ἐθιζόμενοι 

φοβεῖσθαι ἢ θαρρεῖν οἳ μὲν 

ἀνδρεῖοι οἳ δὲ δειλοί. Ὁμοίως δὲ καὶ 

τὰ περὶ ἐπιθυμίας ἔχει καὶ τὰ περὶ 

τὰς ὀργάς· οἳ μὲν γὰρ σώφρονες 

καὶ πρᾶοι γίνονται, οἳ δ᾿ ἀκόλαστοι 

καὶ ὀργίλοι, οἳ μὲν ἐκ τοῦ οὑτωσὶ ἐν 

αὐτοῖς ἀναστρέφεσθαι, οἳ δὲ ἐκ τοῦ 

οὑτωσὶ. Καὶ ἑνὶ δὴ λόγῳ ἐκ τῶν 

ὁμοίων ἐνεργειῶν αἱ ἕξεις γίνονται. 

Διὸ δεῖ τὰς ἐνεργείας ποιὰς 

ἀποδιδόναι· κατὰ γὰρ τὰς τούτων 

διαφορὰς ἀκολοθοῦσιν αἱ ἕξεις. Οὐ 

μικρὸν οὖν διαφέρει τὸ οὕτως ἢ 

οὕτως εὐθὺς ἐκ νέων ἐθίζεσθαι, 

ἀλλὰ πάμπολυ, μᾶλλον δὲ τὸ πᾶν.  

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Το ίδιο, λοιπόν, συμβαίνει και με τις 

αρετές· δηλαδή κάνοντας όσα 

συμβαίνουν στη συναλλαγή μας με 

τους άλλους ανθρώπους γινόμαστε 

άλλοι δίκαιοι, άλλοι άδικοι, επίσης 

κάνοντας όσα έχουν μέσα τους το 

στοιχείο του φόβου και αποκτώντας  

σιγά σιγά τη συνήθεια να 

αισθανόμαστε φόβο ή θάρρος, άλλοι 

(γινόμαστε) ανδρείοι και άλλοι 

δειλοί. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει 

και σε σχέση με τις επιθυμίες και σε 

σχέση με την οργή· άλλοι δηλαδή 

γίνονται σώφρονες και πράοι, ενώ 

άλλοι ασυγκράτητοι και οξύθυμοι, οι 

πρώτοι με το να συμπεριφέρονται μ’ 

αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο στις 

περιστάσεις αυτές και οι άλλοι με 

τον αντίθετο τρόπο. Με λίγα λόγια οι 

έξεις (τα μόνιμα στοιχεία του 

χαρακτήρα μας) διαμορφώνονται από 

την επανάληψη όμοιων ενεργειών. 

Γι’ αυτό πρέπει να προσδιορίσουμε 

μια ορισμένη ποιότητα στις ενέργειές 

μας· γιατί οι έξεις προσαρμόζονται 

(αντιστοιχούν) στις διαφορές αυτών 

(των ενεργειών). Δεν έχει, λοιπόν, 

μικρή σημασία το να αποκτά κανείς 

αυτές ή εκείνες τις συνήθειες από 

την πιο μικρή ηλικία, αλλά πολύ 

μεγάλη (σημασία) ή μάλλον τεράστια 

(ή μάλλον σημαίνει το παν).  
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Ερμηνευτικά σχόλια 

 

Οὕτω δὴ καὶ ἐπὶ τῶν ἀρετῶν ἔχει : Με όμοιο τρόπο προς τις τέχνες 

επιτελείται η διαδικασία της εκμάθησης και στις ηθικές αρετές. Ο φιλόσοφος 

χρησιμοποιεί δηλαδή σ’ αυτή την ενότητα  αναλογικό συλλογισμό: όπως για 

την εκμάθηση των τεχνών είναι απαραίτητος ο εθισμός σε κατάλληλες 

ενέργειες, έτσι και για την κατάκτηση των ηθικών αρετών έχει σημασία η 

επανάληψη ίδιων πράξεων («ὁμοίων ἐνεργειῶν»). Με τον συμπερασματικό 

σύνδεσμο «δὴ» ανακεφαλαιώνονται τα προηγούμενα, ενώ ο μεταβατικός 

σύνδεσμος «καὶ» εισάγει το νέο επιχείρημα, με το οποίο δείχνει ότι και στις 

αρετές ισχύει το ίδιο που συμβαίνει στις τέχνες . 

 

πράττοντες γὰρ τὰ ἐν τοῖς συναλλάγμασι… οἳ δὲ ἐκ τοῦ οὑτωσί : Ο 

Αριστοτέλης προβαίνει στην παρουσίαση τριών παραδειγμάτων για να δείξει 

ότι, όπως και στις τέχνες, έτσι και στις αρετές η απόκτησή τους γίνεται με τον 

εθισμό και η ποιότητά τους εξαρτάται από την ποιότητα του εθισμού που 

προηγήθηκε. Τα παραδείγματα αναφέρονται σε αρετές που συνδέονται με τον 

τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι  

1. συναλλάσσονται μεταξύ τους (κοινωνικές σχέσεις),  

2. αντιμετωπίζουν τις δύσκολες καταστάσεις της ζωής τους και  

3. διαχειρίζονται τις επιθυμίες τους.   

Επίσης, παρατηρούμε ότι ο φιλόσοφος διακρίνει  δύο αντίθετους τρόπους 

συμπεριφοράς: ο ένας οδηγεί στην κατάκτηση των ηθικών αρετών, ενώ ο 

άλλος όχι
28

. 

 

τά ἐν τοῖς συναλλάγμασι τοῖς πρὸς τοὺς ἀνθρώπους : Η αρετή του 

Αριστοτέλη είναι κοινωνική, διότι θεωρείται σε συνάρτηση με τον άλλο. Ο 

Αριστοτέλης διατυπώνει σ’ ένα άλλο σημείο των Ἠθικῶν Νικομαχείων: 

«Αξίζει ασφαλώς να προσέξουμε την περίπτωση κατά την οποία και ο 

καθένας ξεχωριστά κατορθώνει αυτόν τον στόχο, αλλά είναι ωραιότερο 

και ανώτερο όταν το κατορθώνουν εθνότητες και κοινότητες .» (Ηθ. Νικ. 

Α1, 1094β 1-10)
29

. Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι ο Αριστοτέλης 

                                                 
28

 http://www.study4exams.gr/anc_greek/course/view.php?id=131#3 
29

 Düring I., ό.π., σ. 206 
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δίνει κοινωνικό χαρακτήρα στην αρετή. Αυτό προκύπτει απ’ το ότι τόσο η 

αρετή της δικαιοσύνης όσο και της σωφροσύνης και της πραότητας 

σχετίζονται με τις καθημερινές δραστηριότητες του ανθρώπου, αντανακλούν 

στον κοινωνικό περίγυρο και ρυθμίζουν τις διαπροσωπικές μας σχέσεις. Η 

κοινωνία είναι άλλωστε αυτή που θα κρίνει και θα αξιολογήσει ποια πράξη ή 

ποιος άνθρωπος είναι ηθικός
30

. 

 

ὁμοίως δὲ καὶ.... ἐκ τοῦ οὑτωσὶ: Οι διαφορετικές στάσεις απέναντι στις 

επιθυμίες και στην οργή, καθώς και οι διαφορετικοί τρόποι συμπεριφοράς 

δημιουργούν σώφρονες και πράους ή, αντίθετα τους ἀκόλαστους και 

ὀργίλους. Από τα παραπάνω παραδείγματα σπερματικά διαφαίνεται ότι τόσο 

οι υπερβολές, όσο και η έλλειψη πρέπει να απαγορεύονται. Οι πράξεις που 

επιτελούμε, αφού κατακτήσουμε την αρετή, έχουν εξίσου μετρημένο 

χαρακτήρα με τις πράξεις από τις οποίες αναπτύσσεται η αρετή. Αυτή η 

επιχειρηματολογία περιέχει εν σπέρματι τη θεωρία της μεσότητας
31

. 

 

ἐν αὐτοῖς: Η αντωνυμία δεν έχει σχέση με τα πρόσωπα (σώφρονες, πρᾶοι, 

ἀκόλαστοι....), αλλά με τα πράγματα μέσα στα οποία με τη συμπεριφορά τους 

τα πρόσωπα αποκτούν τις ιδιότητες που δηλώνονται από τα επίθετα  (τὰ ἐν 

τοῖς  συναλλάγμασι, τὰ ἐν τοῖς δεινοῖς, τὰ τιερὶ τὰς ἐπιθυμίας, τὰ περὶ 

τὰς ὀργάς). Επομένως, είναι ουδέτερου γένους
32

. 

 

 Με τη χρήση των ρηματικών τύπων που αναφέρονται σε πράξεις, 

«γινόμεθα - γίνονται - πράττοντες - ἐθιζόμενοι» δηλώνεται ενέργεια, ενώ 

ο ενεστώτας δηλώνει την επανάληψη. Έτσι, δίνεται η ευκαιρία στον 

Αριστοτέλη να αποδείξει τον βαθμιαίο τρόπο κατάκτησης της αρετής , καθώς 

και ότι και οι έξεις, όπως και οι αρετές, δεν υπάρχουν εκ φύσεως, αλλά είναι 

αποτελέσματα κάποιων ενεργειών
33

. 
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ἑνὶ δή λόγῳ: Κατά τη συνήθειά του ο Αριστοτέλης καταλήγει επαγωγικά σε 

μια πρόταση με γενικότερη ισχύ . Εύλογα λοιπόν καταλήγει ο Αριστοτέλης 

στην αποδεικτέα θέση ότι τα μόνιμα στοιχεία του χαρακτήρα μας, είτε αυτά 

είναι καλά είτε κακά, διαμορφώνονται μέσα από τη συστηματική επανάληψη 

ομοίων ενεργειών. Γι’ αυτό και πρέπει οι ενέργειές μας να έχουν 

συγκεκριμένη ποιότητα. 

 

ἐκ τῶν ὁμοίων ἐνεργειῶν αἱ ἕξεις γίνονται  

 

 ἕξις < ἕχ - σις < ἔχω: παραγωγική κατάληξη που δηλώνει τη ενέργεια του 

υποκειμένου 

ἕξις = 1. η κατοχή, η απόκτηση, η προσπάθεια για απόκτηση 2. η ιδιότητα 

που απέκτησε και έχει πια κανείς, αφού επανέλαβε κάτι τόσες φορές, ώστε 

να του έχει πια γίνει συνήθεια. Επίσης, ἔχω - σχήσω - ἔσχηκα > σχῆ- μα: 

παραγωγική κατάληξη που δηλώνει το αποτέλεσμα της ενέργειας. 

Επομένως είναι συγγενείς λέξεις ἕξις - σχῆμα. Έτσι, δικαιολογείται η 

χρήση της λέξεως ἕξις για να δηλωθεί η μόνιμη μορφή του χαρακτήρα 

ενός ατόμου που αποκτήθηκε με την επίμονη άσκηση
34

. 

 Οι αρετές, ως έξεις, είναι ενεργήματα της ψυχής, τα οποία δια της 

επαναλήψεως αποκτούν συγκεκριμένη μορφή. Η ηθική συμπεριφορά του 

ανθρώπου νοείται από τον φιλόσοφο ως μία μόνιμη διάθεση του 

ανθρώπου, που στηρίζεται στην έξη, στη σταθερή δηλαδή στάση της 

ψυχής του απέναντι στα πάθη του και στις εξωτερικές περιστάσεις . Έτσι 

αυτός ενεργεί μόνιμα με σταθερό το ηθικό φρόνημα και τη βούληση
35

. Η 

έξη ως μόνιμη διάθεση της ψυχής αποτελεί μια δυναμική συσσώρευση της 

ενέργειας, που σε δεδομένη στιγμή εξωτερικεύεται και δρα. Επομένως, η 

αρετή είναι μια δυναμική διάθεση της ψυχής προς τα αντικείμενα της 

πράξεως και τα πάθη, που διαμορφώνεται με την επανάληψη και τον 

εθισμό.  

 Με τη διδασκαλία του ο Αριστοτέλης έρχεται αντιμέτωπος προς την παλιά 

διδασκαλία τον Σωκράτη και του Πλάτωνα, σύμφωνα με την οποία η 
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αρετή είναι μόνο γνώση
36

. Η ηθική αρετή δεν πρέπει να στηρίζεται 

αποκλειστικά στη γνώση, αλλά στην πράξη. Επίσης, αντιτίθεται προς την 

αριστοκρατική αντίληψη του 5
ου

 αιώνα π.Χ, η οποία θεωρούσε ότι η αρετή 

οφείλει την προέλευσή της στην φύση. (δες και σχόλια στην 1
η
 Ενότητα) 

 

ποιὰς ἀποδιδόναι: Δεν αρκεί, βέβαια, απλά η επανάληψη πράξεων που 

προσιδιάζουν στη συγκεκριμένη αρετή, πρέπει κανείς να φροντίζει να δίνει 

και κάποια ποιότητα στις ενέργειές του. Η ουσία της αρετής δεν έγκειται μόνο 

στον δυναμικό χαρακτήρα της έξεως που προέρχεται από τις όμοιες ενέργειες, 

αλλά και από την ποιότητα της έξεως.  

 

οὐ μικρὸν διαφέρει: σχήμα λιτότητας· οὐ μικρὸν (πολύ)- πάμπολυ - τὸ 

πᾶν: Αξιοσημείωτη διαβάθμιση του συλλογισμού, κλιμακωτή αύξηση α) στο 

επίπεδο του λόγου, της έκφρασης και β) στο επίπεδο του νοήματος. Η 

κλίμακα στην έκφραση χρησιμοποιείται για να δηλωθεί ο ρόλος της 

συνήθειας από τη νεαρή ηλικία
37

. 

 

εὐθὺς ἐκ νέων: ‘Οπως ο Πλάτων, έτσι και ο Αριστοτέλης τονίζει τη μεγάλη 

σημασία που έχει η παιδεiα και η αγωγή, τόσο για την ιδιωτική όσο και για τη 

δημόσια ζωή του ατόμου
38

. Ο Αριστοτέλης υπονοεί το σημαντικό ρόλο της 

παιδείας στο να εθισθεί το άτομο σε συγκεκριμένους τρόπους συμπεριφοράς 

και να βοηθηθεί στην απόκτηση της αρετής που οδηγεί στην ευδαιμονία του 

ατόμου και της πολιτείας.  Τη σημασία που έχει η αγωγή και η παιδεία ο 

Αριστοτέλης είχε πολλές φορές την ευκαιρία να την τονίσει στα Ηθικά 

Νικομάχεια. Το φυσικό, οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον του παιδιού 

παίζει καθοριστικό ρόλο στη σωματική, συναισθηματική, ψυχική και 

πνευματική ανάπτυξή του. Επιπλέον, επειδή η διαδικασία αυτή απαιτεί πολύ 

χρόνο, κρίνεται σωστό να ξεκινήσει όσο γίνεται πιο νωρίς. Οι παιδαγωγικές 

αυτές αντιλήψεις του Αριστοτέλη συμφωνούν με τις σύγχρονες και φαίνεται 

ότι έπαιξαν και παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της σύγχρονης 

αντίληψης για την αγωγή. 
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Στο θέμα αυτό βέβαια ο Αριστοτέλης ακολουθούσε από κοντά τις διδασκαλίες 

του Πλάτωνα, οι αντιλήψεις όμως αυτές ήταν, θα έλεγε κανείς, πολύ πλατιά 

απλωμένες στον αρχαίο κόσμο ήδη από την εποχή των σοφιστών.  

 

 Παρόλο που ο λόγος του Αριστοτέλη είναι  γενικά λιτός, στην τελευταία 

περίοδο του κειμένου («οὐ μικρὸν οὖν … μᾶλλον δὲ τὸ πᾶν») επιλέγει να 

συσσωρεύσει μια σειρά εκφραστικών μέσων, προκειμένου να καταδείξει την 

εξαιρετικά μεγάλη σημασία του εθισμού στην ηθική διαπαιδαγώγηση των 

παιδιών: 

 

 σχήμα επιδιόρθωσης: «οὐ μικρὸν οὖν … μᾶλλον δὲ τὸ πᾶν» 

 σχήμα λιτότητας: «οὐ μικρὸν» 

 σχήμα άρσης – θέσης: «οὐ μικρὸν … ἀλλὰ πάμπολυ» 

 υπερβολή:«τὸ πᾶν» 

 ανιούσα κλιμάκωση: «οὐ μικρὸν -> πάμπολυ -> τὸ πᾶν»
39

 

 

Ερμηνευτικές ερωτήσεις 

1. Ποιο ρόλο παίζει η ηθική πράξη και η  συμπεριφορά του ανθρώπου, 

γενικότερα σε όλες τις περιστάσεις της (καθημερινής) ζωής στην 

απόκτηση της ηθικής αρετής; Να στηρίξετε την απάντησή σας σε χωρία 

του κειμένου. (γρ) 

2. Να αναλύσετε με λίγα λόγια τα χωρία της ενότητας στα οποία φαίνεται ότι 

η ηθική αρετή είναι κοινωνική αρετή. (πρ) 
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Ενότητα 5
η
 - Ηθικά Νικομάχεια Β3, 1-2 Η πραγμάτωση της ηθικής αρετής 

συνεπάγεται ευχαρίστηση για τον άνθρωπο  

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Σημεῖον δὲ δεῖ ποεῖσθαι τῶν ἕξεων 

τὴν ἐπιγινομένην ἡδονὴν ἢ 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 ἢ μὴ 

λυπούμενός γε ἀνδρεῖος, ὁ δὲ 

λυπούμενος δειλός. Περὶ ἡδονὰς 

γὰρ καὶ λύπας ἐστὶν ἡ ἡθικὴ ἀρετὴ· 

διὰ μὲν γὰρ τὴν ἡδονὴν τὰ φαῦλα 

πράττομεν, διὰ δὲ τὴν λύπην τῶν 

καλῶν ἀπεχόμενων. Διὸ δεῖ ἦχθαί 

πως εὐθὺς ἐκ νέων, ὡς ὁ Πλάτων 

φησίν, ὥστε χαίρειν τε καὶ 

λυπεῖσθαι οἷς δεῖ· ἡ γὰρ ὀρθὴ 

παιδεία αὕτη ἐστίν.  

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Σημάδι (αποδεικτικό) ότι έχουν πια 

διαμορφωθεί οι «έξεις» πρέπει να 

θεωρούμε την ευχαρίστηση ή τη 

δυσαρέσκεια που συνοδεύει τις 

πράξεις μας· όποιος δηλαδή απέχει 

από τις σωματικές ηδονές και 

χαίρεται μ’ αυτό ακριβώς (την αποχή 

του) είναι σώφρων (άνθρωπος), ενώ 

αυτός που δυσανασχετεί (μ’ αυτό) 

είναι ακόλαστος (άνθρωπος), επίσης 

όποιος υπομένει τα δεινά και χαίρεται 

ή, έστω, δεν λυπάται, είναι ανδρείος, 

ενώ αυτός που λυπάται είναι δειλός. 

Γιατί η ηθική αρετή έχει σχέση με 

την ηδονή και τη δυσαρέσκεια· διότι 

εξ αιτίας της ηδονής κάνουμε ευτελή 

έργα, ενώ εξ αιτίας της δυσαρέσκειας 

μένουμε μακριά από τα όμορφα. Γι’ 

αυτό πρέπει να έχουμε πάρει εκείνη 

την αγωγή από την πιο μικρή ηλικία, 

όπως λέει ο Πλάτωνας, που θα μας 

κάνει και να χαιρόμαστε και να 

δυσανασχετούμε μ’ αυτά που πρέπει· 

πραγματικά αυτή είναι η σωστή 

παιδεία. 
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Ερμηνευτικά σχόλια 

 

σημεῖον δεῖ ποιεῖσθαι τῶν ἕξεων: Ο άνθρωπος που επιδιώκει να αποκτήσει 

την ηθική αρετή μέσω της άσκησης, ώστε η ηθική συμπεριφορά να γίνει 

μόνιμη διάθεση, χρειάζεται ένα κριτήριο για την ορθότητα της προσπάθειας 

του. Εδώ ο Αριστοτέλης προτείνει ένα αλάνθαστο αποδεικτικό στοιχείο
40

. Ο 

Αριστοτέλης διατυπώνει, λοιπόν, τη θέση ότι τα ευχάριστα ή δυσάρεστα 

συναισθήματα που συνοδεύουν την επιτέλεση των πράξεών μας αποτελούν το 

κριτήριο ότι έχουν διαμορφωθεί μέσα μας τα μόνιμα στοιχεία του χαρακτήρα 

μας. Όταν, λοιπόν, κάνουμε ενάρετες πράξεις και χάρη σε αυτές 

αισθανόμαστε ευχαρίστηση, αυτό σημαίνει ότι η αρετή αποτελεί μόνιμο 

χαρακτηριστικό μας. Γι' αυτό η τέτοιου είδους ηδονή αποτελεί αγαθό για το 

οποίο δεν πρέπει να αδιαφορούμε. Άλλωστε, αυτή είναι και η επιβράβευση 

για τις ηθικές πράξεις μας. Από την άλλη, η λύπη που αισθανόμαστε, όταν 

πράττουμε ενάρετα, αποδεικνύει ότι δεν έχουμε κάνει κτήμα μας την αρετή, 

δεν είμαστε ακόμη ενάρετοι, αλλά ακόλαστοι
41

. 

 

τὴν ἐπιγιγνομένην ἡδονήν ἤ λύπην : Η καλύτερη ένδειξη για την  εσωτερική 

φύση ενός ανθρώπου είναι η ηδονή ή η λύπη που αισθάνεται, όταν πράττει 

ενάρετα ή ακόλαστα έργα. Η τάση μας να νιώθουμε ηδονή με ορισμένα 

αντικείμενα υπάρχει μέσα μας εκ γενετής· έχουμε δηλαδή την τάση να 

κρίνουμε όλες τις πράξεις με βάση τον ευχάριστο ή οδυνηρό τους 

χαρακτήρα
42

. Η πρόθεση ἐπὶ δηλώνει ότι η ηδονή ή η λύπη είναι το φυσικό 

επακολούθημα των πράξεών μας. 

 

ὁ μὲν γάρ ἀπεχόμενος ... σώφρων: Για τον Αριστοτέλη δεν αρκεί η αποχή 

απ’τις σωματικές ηδονές για να χαρακτηριστεί σώφρων ένας άνθρωπος. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αποχή να αποτελεί πηγή ευχαρίστησης και 

χαράς, το αντίθετο οδηγεί στον χαρακτηρισμό του ακόλαστου. Μ’ αυτή την 

έννοια η ηδονή θεωρείται κριτήριο για την τελειότητα της ενέργειας  (τελειοῖ 

δὲ τὴν ἐνέργειαν ἡ ἡδονὴ), είναι το φυσικό και επιπρόσθετο επακόλουθο, 
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όπως η ομορφιά προνόμιο της νεότητας. Γι’ αυτό και σ’ άλλο σημείο στο ίδιο 

έργο τονίζει ότι αἱ κατ’  ἀρετὴν πράξεις εἶναι ἡδεῖαι43
. 

 

σώφρων: ‘Οχι μόνο ο Αριστοτέλης και ο Ξενοφώντας αναφέρονται στη 

σωφροσύνη, αλλά σύμπασα η αρχαία σκέψη, τραγικοί, Πλούταρχος και 

Πλάτωνας, θεωρώντας την ως πολύ σπουδαία αρετή. Κατά τον Πλάτωνα τα 

εμπόδια για τη σωφροσύνη είναι η ηδονή και η λύπη, αφού κάνουν τον 

άνθρωπο έκφρονα (Πολιτεία 402 ). 

 

καὶ .... ἀνδρεῖος .....δειλός: Κατά την πάγια συνήθειά του ο Αριστοτέλης 

καταφεύγει σε παραδείγματα. Πρόσθετα παραδείγματα θα μπορούσαν να 

δημιουργηθούν ως εξής: τι είναι σωστό και τι είναι λάθος αναφορικά με τα 

χρήματα, με τις τιμές και τα αξιώματα, την αλήθεια και το ψέμα κ.ο.κ.  

 

περὶ ἡδονὰς καὶ λύπας ἐστὶν ἡ ἠθικὴ ἀρετὴ: Μετά τα παραδείγματα o 

Αριστοτέλης γενικεύει και αποφαίνεται ότι η ηθική αρετή είναι συνυφασμένη 

με τα συναισθήματα και τις επιθυμίες. Η αρετή αφορά πράξεις και 

συναισθήματα (πάθη) που συνοδεύονται πάντοτε από ηδονή ή λύπη.  Ο 

Αριστοτέλης, λοιπόν, αλλά τονίζει ότι αυτές δημιουργούν ευχάριστα 

συναισθήματα στον ηθικό άνθρωπο. Η αρετή δηλαδή ρυθμίζει τα 

συναισθήματα της ηδονής και της λύπης στην ψυχή του ανθρώπου και θέτει 

μέτρο σε αυτά και συνεπώς συνδέεται όχι μόνο με το καθαρά λογικό μέρος 

της ψυχής, αλλά και με το άλογο, το λεγόμενο επιθυμητικό . Εδώ διακρίνουμε 

κάτι από τα πρώτα βήματα της ψυχολογίας, της οποίας θεμελιωτής θεωρείται 

από πολλούς o Αριστοτέλης. Η ηθική συνδέεται στενά με συναισθήματα και 

επιθυμίες (ενώ κάποιες θεωρίες  τη σχετίζουν με το διανοητικό κυρίως μέρος 

του ανθρώπου με άλλα λόγια απομακρύνεται από τη σωκρατική ρήση ότι η 

αρετή είναι μόνο γνώση.). Την ίδια ιδέα, ότι δηλαδή αἱ ἡδοναὶ καί αἱ 

λῦπαι επηρεάζουν αποφασιστικά τη ζωή των ατόμων και των κοινωνιών, τη 

συναντούμε και στον Πλάτωνα: «νόμων δὲ πέρι διασκοπουμένων ἀνθρώπων 

ὀλίγου πᾶσά ἐστιν ἡ σκέψις πέρι τε τὰς ἡδονὰς καὶ τὰς ἐν τε πόλεσιν καὶ 

ἐν ἰδίοις ἔθεσιν». Ο Αριστοτέλης όμως συστηματοποίησε περισσότερο από  
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τον δάσκαλό του την εξέταση των συναισθημάτων, και  είδε τα συναισθήματα 

με λιγότερη, γενικά, αυστηρότητα από εκείνον
44

. 

 

διὰ τὴν ἠδονὴν τὰ φαῦλα κράττομεν: Είναι φανερό ότι ο Αριστοτέλης 

διακρίνει δύο είδη ηδονών: 

(1) οι «καλές» ηδονές που προκαλούνται από την επιτέλεση ενάρετων 

πράξεων, που στηρίζονται στον ορθό λόγο, κι επομένως στη μεσότητα. 

(2) οι «κακές» ηδονές που προκαλούνται από την επιτέλεση ευτελών, 

φαύλων πράξεων που δεν στηρίζονται στον ορθό λόγο.  

Επομένως, καλείται κάθε άνθρωπος να επιλέξει τις πρώτες. Οφείλουμε 

να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι στο ἡδὺ καὶ τὴν ἡδονὴν·  οὐ γὰρ 

ἀδέκαστοι κρίνομεν αὐτὴν. Ωστόσο, δεν πρέπει να υποστηρίξουμε ότι η 

αρετή είναι απαλλαγή από την ηδονή και τη λύπη, οι έμφυτες τάσεις προς την 

ηδονή και τη λύπη δεν πρέπει να καταπνίγονται, αλλά αντίθετα να 

διαπλάθονται έτσι, ώστε να λάβουν το κατάλληλο σχήμα
45

. Έτσι 

αναδεικνύονται:  α) η σχέση της αρετής με τις ηδονές και τις λύπες β) ο 

σημαντικός ρόλος της παιδείας. 

 

Δεῖ ἦχθαί... ὥστε χαίρειν τε καὶ λυπεῖσθε οἷς δεῖ: Ο Αριστοτέλης 

αναδιατυπώνει τον στόχο της αγωγής  επιγραμματικά, αλλά καίρια: σωστή 

αγωγή  είναι αυτή που μας κάνει ικανούς να χαιρόμαστε με ό,τι αξίζει και να 

λυπούμαστε για ό,τι αξίζει. 

 

ὡς ὁ Πλάτων φησίν: Η πλατωνική διδασκαλία εκτίθεται στους Νόμους 653b-

c. Τη διδασκαλία αυτή ο Αριστοτέλης τη θυμήθηκε και άλλες φορές, κάτι που 

δείχνει την μεγάλη τιμή που έτρεφε γι’ αυτήν
46

. 

 

ἡ ὀρθὴ παιδεία: Η διαπαιδαγώγηση, η αγωγή είναι υπόθεση που σχετίζεται με 

την παιδεία, με την ορθή παιδεία. Η έννοια της ορθής παιδείας είναι άμεσα 

συνυφασμένη με τον ορθό λόγο, την πνευματική δηλαδή δραστηριότητα που 

δίνει τις κατευθυντήριες γραμμές για το ανθρώπινο πράττειν . Αυτή η 
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πνευματική ικανότητα να βλέπουμε σωστά τα πράγματα, στον Αριστοτέλη, 

αντίθετα με τον Πλάτωνα, δεν έχει τίποτε μυστηριώδες (βλ. τον μύθο του 

Σπηλαίου), αλλά είναι κάτι έμφυτο (η λογική είναι χαρακτηριστικό της 

ανθρώπινης φύσης) που, καλλιεργούμενο με την αγωγή, γίνεται τελικά 

καρπός της εμπειρίας και της σοφίας
47

. 

 

Η θέση του Αριστοτέλη για τα συναισθήματα  

 

Είναι φανερό (δες παραπάνω τις απόψεις του φιλοσόφου για την 

ηδονή) ότι ο Αριστοτέλης θεωρεί ότι πρόβλημα για τον άνθρωπο δεν είναι η 

συναισθηματικότητα, αλλά η καταλληλότητα του συναισθήματος και της 

έκφρασής του· το συναίσθημα δηλ. με κατάλληλο τρόπο και στον κατάλληλο 

χρόνο (δες αναλυτικότερα τα σχόλια της 9
ης

 Ενότητας). Ο Αριστοτέλης ούτε 

εκθειάζει, αλλά ούτε και καταδικάζει τις τάσεις που είναι εγγενείς στον 

άνθρωπο· αυτές οι τάσεις είναι αδιάφορες καθαυτές, γίνονται αγαθές ή κακές 

όταν, αντίστοιχα υποτάσσονται ή αφήνονται να κυριαρχήσουν πάνω στον 

«δίκαιο κανόνα» τον οποίο η έλλογη φύση μας συλλαμβάνει για τον εαυτό της 

και προσπαθεί ναι επιβάλλει σε αυτές
48

. Το ερώτημα που τίθεται είναι: με 

ποιον τρόπο μπορούμε να διαμορφώσουμε τις τάσεις για ηδονή και λύπη 

χωρίς να τις καταπνίξουμε; πώς θα εμφυσήσουμε νοημοσύνη στα 

συναισθήματά μας, ώστε να φθάσουμε στην αυτοκυριαρχία; Με την αγωγή 

και την παιδεία, όπως ισχυρίστηκε και ο Πλάτων.  

 

Η κοινωνική διάσταση της αρετής  

 Για άλλη μια φορά στο κείμενο του Αριστοτέλη διαφαίνεται η 

κοινωνική διάσταση της αρετής, καθώς η πόλη (μέσω των νομοθετών), αλλά 

και η οικογένεια και το στενό κοινωνικό περιβάλλον είναι αυτοί που έχουν 

την ευθύνη για την κατάκτηση της ηθικής αρετής από τους ανθρώπους. Η 

αρετή, λοιπόν, έχει κοινωνικό χαρακτήρα, επειδή:   

 οι πράξεις μας συντελούνται μέσα στο κοινωνικό περιβάλλον  και έχουν 

αντίκτυπο στον κοινωνικό περίγυρο,  
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 ο κοινωνικός περίγυρος προσδιορίζει το πόσο ηθικές είναι οι πράξεις 

μας και μας αποδίδει ηθικούς χαρακτηρισμούς σύμφωνα με αυτές,  

 κάθε κοινωνία - πολιτεία αξιολογεί ποιες πράξεις είναι ηθικές και μας 

υποχρεώνει με την παιδεία και την αγωγή να τις ακολουθήσουμε
49

. 

 

Ερμηνευτικές ερωτήσεις  

1. σώφρων, ἀκόλαστος, ἀνδρεῖος, δειλός: Να δώσετε τον ορισμό καθενός 

όρου με βάση το κείμενο. (πρ) 

2. Να εντοπίσετε και να αναλύσετε το σημείο του κειμένου στο σημείο του 

κειμένου στο οποίο φαίνεται ότι η ηθική αρετή συνδέεται με την 

οργανωμένη πολιτική – κοινωνική ζωή. (γρ) 

3. Ποια είναι η αξία του συναισθήματος στον Αριστοτέλη, όπως φαίνεται 

από την ενότητα; (πρ) 

4. Ποια είναι η σχέση μεταξύ ηθικής αρετής και λύπης ή ηδονής και πώς την 

εξηγεί ο Αριστοτέλης; (γρ) 

 

Λεξιλογικές ασκήσεις (Ενότητες 4, 5) 

1. Με ποιες λέξεις του κειμένου παρουσιάζουν ετυμολογική συγγένεια οι 

λέξεις: στρεβλός, ευεξία, παμπληθής, ποιότητα; 

2. Να εντοπίσετε στο κείμενο τις λέξεις που παρουσιάζουν ετυμολογική 

συγγένεια με τις παρακάτω: ασήμαντος, επίγονος, αναμονή, επιδείνωση, 

εποχή, ανεύθυνος. 

3. ἦχθαι: Να γράψετε δέκα παράγωγα της λέξης (απλά ή σύνθετα).  
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Ενότητα 6η - Ηθικά Νικομάχεια Β6, 1-4 Η αρετή καθιστά τον άνθρωπο 

ικανό να εκτελέσει το προορισμένο γι’ αυτόν έργο 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Δεῖ δὲ μὴ μόνον οὕτως εἰπεῖν, ὅτι 

ἕξις, ἀλλὰ καὶ ποία τις. Ῥητέον οὖν 

ὅτι πᾶσα ἀρετή, οὗ ἂν ᾖ ἀρετή, αὐτό 

τε εὖ ἔχον ἀποτελεῖ καὶ τὸ ἔργον 

αὐτοῦ εὖ ἀποδίδωσιν, οἷον ἡ τοῦ 

ὀφθαλμοῦ ἀρετὴ τόν τε ὀφθαλμὸν 

σπουδαῖον ποιεῖ καὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ· 

τῇ γὰρ ὀφθαλμοῦ ἀρετῇ εὖ ὁρῶμεν. 

Ὁμοίως ἡ τοῦ ἵππου ἀρετὴ ἵππον τε 

σπουδαῖον ποιεῖ καὶ ἀγαθὸν δραμεῖν 

καὶ ἐνεγκεῖν τὸν ἐπιβάτην καὶ 

μεῖναι τοὺς πολεμίους. Εἰ δὴ τοῦτ᾿ 

ἐπὶ πάντων οὕτως ἔχει, καὶ ἡ τοῦ 

ἀνθρώπου ἀρετὴ εἴη ἂν ἡ ἕξις ἀφ᾿ 

ἧς ἀγαθὸς ἄνθρωπος γίνεται καὶ ἀφ᾿ 

ἧς εὖ τὸ ἑαυτοῦ ἔργον ἀποδώσει. 

Πῶς δὲ τοῦτ᾿ ἔσται, ... ὧδ᾿ ἔσται 

φανερόν, ἐὰν θεωρήσωμεν ποία τίς 

ἐστιν ἡ φύσις αὐτῆς.  

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Δεν πρέπει, όμως, να πούμε έτσι 

(γενικά), ότι η αρετή είναι «έξη», 

αλλά πρέπει να πούμε τι λογής «έξη» 

είναι. Πρέπει, λοιπόν, να πούμε ότι 

κάθε αρετή, όποιου πράγματος είναι 

αρετή, και το ίδιο το πράγμα το κάνει 

να φτάσει στην τέλεια κατάστασή του 

και (επιπλέον) το βοηθά να εκτελέσει 

με τον σωστό τρόπο το έργο του, 

όπως για παράδειγμα η αρετή του 

ματιού κάνει και (το ίδιο) το μάτι 

αξιόλογο και το έργο του· διότι εξ 

αιτίας της αρετής του ματιού 

βλέπουμε καλά. Με όμοιο τρόπο η 

αρετή του αλόγου κάνει και (το ίδιο) 

το άλογο αξιόλογο και ικανό να 

τρέξει και να φέρει τον αναβάτη και 

να σταθεί αντιμέτωπο με τους 

εχθρούς. Εάν αυτό, λοιπόν, έχει έτσι 

σε κάθε περίπτωση, τότε και η αρετή 

του ανθρώπου θα είναι η «έξη» από 

την οποία ο άνθρωπος γίνεται καλός 

και λόγω της οποίας θα εκτελέσει 

καλά το έργο που του ανήκει. Πώς θα 

γίνει αυτό, ..., με τον ακόλουθο τρόπο 

θα γίνει φανερό, αν εξετάσουμε 

(δηλαδή) ποια είναι η ιδιαίτερη φύση 

αυτής (της αρετής). 
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ὅτι ἕξις, ἀλλὰ καὶ ποία τις.: Προχωρώντας τις σκέψεις και την 

επιχειρηματολογία του ο Αριστοτέλης προλειαίνει το έδαφος για να είναι 

δυνατός ο ορισμός της αρετής.  

Αρχικά, πρέπει να βεβαιωθεί το «γένος» της (genus proximum), 

δηλαδή το πλησιέστερο σύνολο στο οποίο περιέχεται η συγκεκριμένη έννοια. 

Κατά τον Αριστοτέλη η αρετή θα μπορούσε να είναι ένα από τα τρία: 1. 

συναίσθημα - πάθος 2. ικανότητα - δύναμις 3. ἕξις Η αρετή όμως δεν μπορεί 

να είναι συναίσθημα, ούτε απλή ικανότητα.  Επομένως, ακολουθώντας τη 

μέθοδο του αποκλεισμού ο Αριστοτέλης καταλήγει στο συμπέρασμα, ότι οι 

διακρίσεις καλός ή κακός αρχίζουν μόνο απ’ τη στιγμή που ο καθένας μας 

κρατά μια στάση απέναντι στα συναισθήματα, ἔχει εὖ ἤ κακῶς προς αυτά. 

Άρα η αρετή πρέπει να είναι «έξη» που αναπτύσσεται από μια ικανότητα, με 

την κατάλληλη άσκηση αυτής της ικανότητας
50

.  

Μέχρι αυτό, όμως, το σημείο η περιγραφή ισχύει και για την κακία, 

αφού η «έξη» μπορεί να είναι σημαντική ή ασήμαντη, καλή ή κακή, ανάλογα 

με τις πράξεις που αποκτήθηκε: ἐκ τῶν ὁμοίων ἐνεργειῶν αἱ ἔξεις γίνονται . 

Πρέπει να οριστεί η «ειδοποιός διαφορά» της αρετής (specifica differentia). H 

αναγκαιότητα της προέκτασης της σκέψης δηλώνεται με την επιδοτική 

συμπλοκή μὴ μόνον... ἀλλὰ καὶ . Την αναζήτηση της ειδοποιού διαφοράς 

θέτει το ερώτημα ποία τις51
. 

 

ἀρετή ... αὐτὸ τε εὖ ἔχον ἀποτελεῖ καὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ εὖ ἀποδ iδωσιν: Η 

αρετή είναι ηθική ποιότητα, αλλά και ικανότητα που εκπληρώνει πλήρως τον 

σκοπό της. Η αρετή κάθε πράγματος κάνει και το ίδιο το πράγμα τέλειο, αλλά 

και το έργο αυτού του πράγματος αποτελεσματικό. Καθετί που δημιουργείται 

από τη φύση, έχει να επιτελέσει ένα συγκεκριμένο  ἔργον: η φύση δεν 

δημιουργεί τίποτε μάτην.  

 

εὖ ... εὖ: Αξιοσημείωτη επανάληψη που δείχνει την τελειότητα της αρετής και 

στο ίδιο το πράγμα και στο έργο που επιτελεί το πράγμα αυτό.  
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ἀποτελεῖ: Το β΄ συνθ. του ρήματος είναι η λέξη τέλος μια λέξη τόσο 

σημαντική για την αριστοτελική φιλοσοφία· σημαίνει τον τελικό στόχο, τον 

τελικό σκοπό, το σημείο που θα φτάσει σε μια τελειότητα ένα φυσικό όν, 

αλλά και την όλη διαδικασία για να φτάσει εκεί.  Τέλος λοιπόν είναι κατά τον 

Αριστοτέλη, ο σκοπός για τον οποίο δημιουργείται ένα ον, και ἐντελέχεια 

είναι η εκπλήρωση του τελικού σκοπού ύπαρξης ενός όντος, η ανώτατη φάση 

εξέλιξής του, η τελειοποίησή του, που συμπίπτει με τον σκοπό για τον οποίο 

είναι πλασμένο. Κατά τον Αριστοτέλη, κάθε φυσικό ον από τη στιγμή που 

γεννιέται αυξάνεται, μεταβάλλεται, γιατί έχει να επιτελέσει ένα ορισμένο από 

τη φύση έργο και οδηγείται στο «τέλος», στον τελικό στόχο του, στην 

τελειότερη μορφή του, ενώ αντίθετα τα έργα των ανθρώπων, τα τεχνητά έργα 

μένουν συνεχώς αμετάβλητα γιατί δεν τείνουν πουθενά. Όπως κάθε φυσικό ον 

έχει το σημείο της τελειότητάς του, το «τέλος», έτσι και η ψυχή του 

ανθρώπου έχει το «τέλος» της και αυτό είναι η αρετή
52

. Έτσι συμβαίνει ώστε 

στα ηθικά έργα του Αριστοτέλη οι όροι  τέλος και ἀγαθόν να είναι 

συνώνυμοι. 

 

τὸ ἔργον: Σε συσχετισμό με το προηγούμενο σχόλιο πρέπει να επισημανθούν 

τα όσα αναφέρονται στο σχόλιο του βιβλίου.  

 

Το περιεχόμενο της λέξης ἀρετή 

 

ἡ τοῦ ὀφθαλμοῦ ἀρετὴ, ἡ τοῦ ἵππου ἀρετὴ, ἡ τοῦ ἀνθρώπου ἀρετὴ : Είναι 

φανερό ότι η λέξη «αρετή» δεν προορίζεται μόνο για τον άνθρωπο. Ήδη στον 

Όμηρο είχε τη σημασία της αξίας, αυτού που κάνει κάτι να είναι εξαιρετικό, 

έξοχο. Ανάμεσα στους ομηρικούς πολεμιστές η «αρετή» σήμαινε τη 

γενναιότητα, ενώ παράλληλα υφίσταται και χρήση της λέξης εν σχέσει με 

άψυχα πράγματα (π.χ. για τις εξαιρετικές ιδιότητες κάποιου ζώου). Τον 5ο αι. 

π.Χ. οι Σοφιστές επέμεναν ότι μεταδίδουν την «αρετή», ιδιαίτερα την 

«αρετή» του πολιτικού και του ρήτορα τονίζοντας την ωφέλιμη φύση της. Οι 

Σωκράτης, Πλάτων και Αριστοτέλης τη χρησιμοποιούσαν με κάποια 

νεωτεριστική σημασία. Την προσδιόρισαν με το επίθετο «ανθρώπινη» κι έτσι 
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της έδωσαν μια γενική σημασία - η εξαιρετικότητα ενός ανθρώπου καθαυτόν, 

η επάρκεια στη ζωή του που σημαίνει ότι αποκτά μια πρακτική - ηθική 

σημασία: ο άνθρωπος οφείλει να ανακαλύψει ποιο είναι το έργο του .  

Εδώ ο Αριστοτέλης χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη λέξη:  

α) για να δηλώσει την αξία που έχει ένα πράγμα (έμψυχο ή άψύχο) κατά τη 

στιγμή που έχει την πιο ολοκληρωμένη μορφή (αξίζει να προσέξουμε το 

δεύτερο συνθετικό του ρήματος ἀπο-τελεῖ) 

β) για να δηλώσει ότι η αξία ενός πράγματος βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση 

προς την εκτέλεση από το πράγμα αυτό του έργου που του έχει ανατεθεί απ’ 

τη φύση
53

. (δες ανάλογο σχόλιο για το περιεχόμενο της λέξης «ἀρετή» και 

στις σημειώσεις για τον «Πρωταγόρα» του Πλάτωνα) 

 

ἡ τοῦ ὀφθαλμοῦ ... εὖ ὁρῶμεν: Ταυτόσημη και η άποψη του Πλάτωνα.  

 

τε...καὶ...καὶ....καὶ: Το πολυσύνδετο τονίζει την πολλαπλότητα στις 

λειτουργίες της συγκεκριμένης αρετής.  

 

ἡ τοῦ ἀνθρώπου ἀρετὴ .... ἀποδώσει: Με ανάλογο τρόπο γίνεται o ορισμός 

και της ανθρώπινης αρετής: είναι συνήθεια, «έξη», η οποία κάνει τον 

άνθρωπο καλό και ικανό να επιτελεί το έργο του αποτελεσματικά. Η 

ανθρώπινη αρετή είναι ικανότητα πρώτα απ’ όλα, που κάνει ακριβώς τον 

άνθρωπο ικανό να πετύχει το σκοπό που επιδιώκει, δηλαδή την ευτυχία. Η 

μετριοπαθής διατύπωση των λεγομένων του δηλώνεται τόσο με την υπόθεση 

όσο και με την έγκλιση. ἡ φύσις αὐτῆς: Αναζήτηση της φυσικής 

ιδιοσυστασίας της αρετής για να μπορεί ο άνθρωπος να επιτελεί το «έργο» 

του. 

 

Λεξιλογικές ασκήσεις  

1. σπουδαῖος: Να γράψετε 5 ομόρριζες λέξεις της νέας ελληνικής.   

2. Να δώσετε την εξήγηση των φράσεων:  α) δια γυμνού οφθαλμού β) ως 

κόρην οφθαλμού γ) εν ριπή οφθαλμού δ) έστιν δίκης οφθαλμός ε) χάρμα 

οφθαλμών 
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Ενότητα 7
η
 - Ηθικά Νικομάχεια B6, 4-8 Η αρετή βρίσκεται στη μεσότητα. 

Προσδιορισμός της έννοιας «μεσότητα» 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ἐν παντὶ δὴ συνεχεῖ καὶ διαιρετῷ 

ἔστι λαβεῖν τὸ μὲν πλεῖον τὸ δ’ 

ἔλαττον τὸ δ’ ἴσον, καὶ ταῦτα ἢ κατ’ 

αὐτὸ τὸ πρᾶγμα ἢ πρὸς ἡμᾶς... 

Λέγω δὲ τοῦ μὲν πράγματος μέσον 

τὸ ἴσον ἀπέχον ἀφ’ ἑκατέρου τῶν 

ἄκρων, ὅπερ ἐστὶν ἓν καὶ τὸ αὐτὸ 

πᾶσιν, πρὸς ἡμᾶς δὲ ὃ μήτε 

πλεονάζει μήτε ἐλλείπει· τοῦτο δ’ 

οὐχ ἕν, οὐδὲ ταὐτὸν πᾶσιν. Οἷον εἰ 

τὰ δέκα πολλὰ τὰ δὲ δύο ὀλίγα, τὰ 

ἓξ μέσα λαμβάνουσι κατὰ τὸ 

πρᾶγμα· ἴσῳ γὰρ ὑπερέχει τε καὶ 

ὑπερέχεται· τοῦτο δὲ μέσον ἐστὶ 

κατὰ τὴν ἀριθμητικὴν ἀναλογίαν. 

Τὸ δὲ πρὸς ἡμᾶς οὐχ οὕτω ληπτέον· 

οὐ γὰρ εἴ τῳ δέκα μναῖ φαγεῖν πολὺ 

δύο δὲ ὀλίγον, ὁ ἀλείπτης ἓξ μνᾶς 

προστάξει· ἔστι γὰρ ἴσως καὶ τοῦτο 

πολὺ τῷ ληψομένῳ ἢ ὀλίγον· Μίλωνι 

μὲν γὰρ ὀλίγον, τῷ δὲ ἀρχομένῳ τῶν 

γυμνασίων πολύ. Ὁμοίως ἐπὶ δρόμου 

καὶ πάλης. Οὕτω δὴ πᾶς ἐπιστήμων 

τὴν ὑπερβολὴν μὲν καὶ τὴν ἔλλειψιν 

φεύγει, τὸ δὲ μέσον ζητεῖ καὶ τοῦθ’ 

αἱρεῖται, μέσον δὲ οὐ τὸ τοῦ 

πράγματος ἀλλὰ τὸ πρὸς ἡμᾶς. 

 

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Σε κάθε τι, λοιπόν,  που είναι συνεχές 

και διαιρετό είναι δυνατόν να 

πάρουμε ένα κομμάτι μεγαλύτερο από 

το άλλο, ένα κομμάτι μικρότερο από 

το άλλο ή ένα κομμάτι ίσο με το 

άλλο, και όλα αυτά ή σε σχέση με το 

ίδιο το πράγμα ή σε σχέση με εμάς...  

Λέω, λοιπόν, «μέσον του πράγματος» 

εκείνο που απέχει εξίσου από καθένα 

από τα δύο άκρα του, το οποίο 

φυσικά είναι ένα και το ίδιο για 

όλους· όμως, (λέω) «μέσον σε σχέση 

μας» αυτό που δεν είναι ούτε πάρα 

πολύ ούτε πολύ λίγο· αυτό, βέβαια, 

δεν είναι ένα, ούτε το ίδιο για όλους. 

Για παράδειγμα, αν τα δέκα είναι 

πολλά και τα δύο λίγα, τα έξι 

θεωρούνται «το μέσον σε σχέση προς 

το πράγμα»· γιατί αυτό ( δηλ. το 6) 

υπερέχει και υπερέχεται κατά τον ίδιο 

αριθμό μονάδων· αυτό, λοιπόν, είναι 

«το μέσον» σύμφωνα με τις 

διδασκαλίες της αριθμητικής. Το 

«μέσον σε σχέση με εμάς», όμως, δεν 

πρέπει να οριστεί έτσι, γιατί αν για 

κάποιον δέκα μερίδες είναι πολύ να 

φάει και δύο λίγο να φάει, ο 

προπονητής δεν θα ορίσει έξι μερίδες· 

διότι ίσως και αυτή η ποσότητα να 

είναι πολλή σε σχέση μ’ αυτόν που θα 

τη λάβει ή λίγη· πράγματι για έναν 

Μίλωνα λίγη, ενώ για τον αρχάριο 

στη γύμναση πολλή. Κατά τον ίδιο 

τρόπο στο τρέξιμο και στην πάλη. 

Επομένως, μ’ αυτόν τον τρόπο κάθε 

ειδικός αποφεύγει την υπερβολή και 

την έλλειψη, ενώ επιζητεί το «μέσον» 

και αυτό επιλέγει, όχι βέβαια το από 

καθαρά ποσοτική άποψη «μέσον», 

αλλά το σε σχέση με εμάς.  

 

 



ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ «ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ» 

Ι.Π. Αμπελάς, Δρ Φιλοσοφίας – Φιλόλογος  

 

 42 

Ερμηνευτικά σχόλια 

 

Μέχρι εδώ ο Αριστοτέλης έχει αναφερθεί στο «γένος» της αρετής 

(ἕξις) απομένει να μας προσδιορίσει και την «ειδοποιό διαφορά». Η αρετή, 

κατά τον Αριστοτέλη, δεν είναι μόνο ἕξις, αλλά και μεσότης μεταξύ δύο 

κακιών, της υπερβολής και της ελλείψεως. Η ειδοποιός διαφορά της αρετής 

τώρα στον Αριστοτέλη είναι η μεσότης. 

 

Ἐν παντὶ δὴ συνεχεῖ.... τὸ μὲν πλεῖον τὸ δ’ ἔλαττον τὸ δ’ ἴσον... ἤ κατ’ αὐτὸ 

τὸ πρᾶγμα ἤ πρὸς ἡμᾶς.  

Α            Γ                                 Β  

.              .                                   . 

 

ἔλαττον             πλεῖον 

 

Α                        Δ                      Β  

.                          .                       . 

 

ἴσον                           ἴσον 

 

Α                    Ε1     Ε2                  Θ 

       ἴσον                         ἴσον 

.                       .      .                    . 

                     μέσον 

 

Σε κάθε διαιρετό που είναι συνεχές, δηλαδή σε μια συνεχή ποσότητα 

επ’ άπειρον διαιρετή (όπως είναι το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ ή τα υλικά της 

αρετής - το συναίσθημα και η πράξη), υπάρχει ένα περισσότερο (πλεῖον) 

[ΓΒ], ένα λιγότερο (ἔλαττον) [ΑΓ] και ένα μέσο ποσό [ΑΔ=ΔΒ] ή αλλιώς η 

ὑπερβολὴ, η ἔλλειψις και η μεσότης54. Το σημείο Δ είναι το αντικειμενικό 

(«σε σχέση με το ίδιο το πράγμα») μέσον, αφού απέχει εξίσου από τα σημεία 

Α και Β (ἄκρα). Υποκειμενικά όμως («σε σχέση με εμάς») το σημείο Ε1 είναι 

ένα μόνο από τα ενδεχόμενα μέσα [Ε1, Ε2]. Στην πραγματικότητα ο αριθμός 
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των υποκειμενικών μέσων μπορεί να είναι άπειρος, όσο και ο  αριθμός των 

επιμέρους ατόμων. Για κάθε επιμέρους όμως άτομο, για το κάθε 

συγκεκριμένο δηλαδή άτομο, (το υποκειμενικό του) μέσον δεν είναι, βέβαια, 

παρά μόνο ένα. 

 

Η διδασκαλία του Αριστοτέλη για τη μεσότητα έχει δύο πλευρές:  

 

1) η αντικειμενική μεσότητα  

 κατ’ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα. 

 κατὰ τὴν ἀριθμητικὴν 

ἀναλογίαν  

 

Υπάρχει ένα αντικειμενικό ή 

αριθμητικό «μέσον» που απέχει 

εξίσου από τα δύο άκρα, είναι ένα 

και μοναδικό, το ίδιο για όλους 

(αντικειμενικά προσδιορίσιμο 

δηλαδή) και αφορά τις μαθηματικές 

επιστήμες. 

 

2) η υποκειμενική μεσότητα  

 πρὸς ἡμᾶς 

 οὐ τὸ τοῦ πράγματος μέσον 

 

Υπάρχει ένα μέσο αναφορικά με εμάς 

που δεν είναι το ίδιο για όλους, ούτε 

δεδομένο από πριν, άρα έχει 

υποκειμενική διάσταση ανάλογα με 

τη διαφοροποίηση των συνθηκών και 

των καταστάσεων. Μήπως είναι 

αυθαίρετο; Όχι (δες διευκρινίσεις 

στην 9
η
 Ενότητα). 

 

μήτε πλεονάζει μήτε ἐλλείπει : Αξιοσημείωτη η απουσία μιας λέξης που να 

αποτελεί όρο σύγκρισης: περισσότερο από τι; λιγότερο από τι; Η 

συγκεκριμενοποίηση θα γίνει σε παρακάτω σημείο (προσοχή στη μετάφραση). 

Ήδη όμως από την 4η ενότητα έχει αναφερθεί ότι πρέπει να αποφεύγεται τόσο 

η υπερβολή όσο και η έλλειψη. Βέβαια, εκεί δεν αναφέρεται καν το άκρο της 

έλλειψης, επειδή συναντάται πολύ πιο σπάνια από το άκρο της υπερβολής . 

Για τον Αριστοτέλη τόσο η υπερβολή όσο και η έλλειψη έχουν και τα δύο 

αρνητικό χαρακτήρα
55

. 

                                                 
55

 Βλ. σχόλιο σχολικού βιβλίου 



ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ «ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ» 

Ι.Π. Αμπελάς, Δρ Φιλοσοφίας – Φιλόλογος  

 

 44 

 

Έλλειψη Μεσότητα Υπερβολή 

(ἀοργησία) πραότης ὀργιλότης 

(ἀναισθησία) σωφροσύνη ἀκολασία 

δειλία ἀνδρεία (θρασύτης) 

 

 

κατ’ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα - τοῦ κράγματος - κατὰ τὸ πρᾶγμα  πρὸς ἡμᾶς: 

Είναι φανερό ότι ο Αριστοτέλης για την έκθεση της διδασκαλίας του της 

σχετικής με τη σύλληψη της έννοιας «μέσον» χρειάστηκε: 

1) μια λέξη ή μια έκφραση αντίστοιχη με το επίθετο «αντικειμενικός»· έτσι 

έκανε 3 δοκιμές: κατ’ αὐτό τὸ πρᾶγμα .... 

2) μια λέξη ή μια έκφραση αντίστοιχη με το επίθετο «υποκειμενικός»· έτσι 

χρησιμοποιεί την έκφραση πρὸς ἡμᾶς που είναι μεν σταθερή, αλλά όχι 

ταιριαστή στην τελευταία φράση όπου έχουμε υποκείμενο γ’ ενικό «πᾶς 

ἐπιστήμων».  (αντικειμενικός < objectif < objectivus,   υποκειμενικός < 

subjectif < subjectivus, οι λατινικές λέξεις ήταν δημιουργήματα της 

μεσαιωνικής φιλοσοφίας)
56

 

 

Οὕτω πᾶς ἐπιστήμων...: Το κριτήριο του καθορισμού του μέσου δεν 

μεταβάλλεται μόνο στον αθλητισμό, αλλά και στην τέχνη και στην επιστήμη 

(όχι όμως στα μαθηματικά). Κάθε επιστήμονας, αποφεύγοντας την υπερβολή 

και την έλλειψη, επιζητεί το «μέσον» και το επιλέγει (αἱρεῖται) - προφανώς 

με τη λογική του. Σ’ αυτό το σημείο μπορεί να εντοπιστεί σπερματικά η 

ειδοποιός διαφορά της αρετής: α) τὸ μέσον πρὸς ἡμᾶς β) η προαίρεση. 

 

Ανασύνθεση των στοιχείων ορισμού της αρετής στις ενότητες 1 -7 

 

 Στις ενότητες που ήδη μελετήσαμε, ο Αριστοτέλης έδωσε βασικά 

γνωρίσματα της ηθικής αρετής, όρισε την έννοια γένους και διερευνά την 

ειδοποιό διαφορά. Είδαμε, δηλαδή, ότι οι ηθικές αρετές δεν υπάρχουν μέσα 

μας εκ φύσεως, αφού συνδέονται με τον εθισμό σε ηθικές πράξεις. Είναι, 
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λοιπόν, η αρετή ἕξις που αποκτιέται με μακροχρόνια άσκηση σε ηθικές 

πράξεις και καθοριστικό ρόλο σ’ αυτό παίζει η διδασκαλία. Δεν είναι, όμως, 

μια οποιαδήποτε ἕξις, αφού μεγάλη σημασία έχει η ποιότητα των έξεών μας. 

Επίσης, η αρετή συνδέεται με τα ευχάριστα συναισθήματα που νιώθουμε, 

όταν τηρούμε το μέτρο κατά την εκτέλεση μιας ηθικής πράξης . Έτσι, ο 

φιλόσοφος κατέληξε ότι η αρετή είναι ἕξις με την οποία ο άνθρωπος φτάνει  

στην ολοκλήρωσή του και στην ολοκλήρωση του έργου του. Σ’ αυτή την 

ενότητα προστίθενται τα εξής νέα γνωρίσματα της αρετής:  

 

α) Η αρετή βρίσκεται στο μέσον, ανάμεσα δηλαδή στα δύο άκρα, την 

υπερβολή και την έλλειψη. 

β) Η αρετή βρίσκεται στο μέσον που προσδιορίζεται με κριτήρια 

υποκειμενικά («πρὸς ἡμᾶς»). 

 Εδώ, παρατηρούμε ότι ο Αριστοτέλης πλησιάζει τη  σχετικοκρατική 

στάση των σοφιστών απέναντι στα πράγματα, η οποία εκφράζεται με τη 

φράση του Πρωταγόρα: «Πάντων χρημάτων μέτρον ἐστὶν ἄνθρωπος, τῶν 

μὲν ὄντων ὡς ἔστιν, τῶν δὲ οὐκ ὄντων ὡς οὐκ ἔστιν» (= Μέτρο όλων των 

πραγμάτων είναι ο άνθρωπος, αυτών που υπάρχουν πως υπάρχουν και αυτών 

που δεν υπάρχουν πως δεν υπάρχουν). Υπάρχει, δηλαδή, ο κίνδυνος να 

θεωρηθεί ότι το κάθε άτομο προσδιορίζει όπως θέλει, αυθαίρετα την αρετή. 

Κάτι τέτοιο, όμως, δεν ισχύει, όπως θα δούμε παρακάτω, γιατί υπεισέρχεται 

το κριτήριο του «ὀρθοῦ λόγου», της λογικής, και μάλιστα της λογικής του 

φρόνιμου ανθρώπου, η οποία διασφαλίζει τη σχετική αντικειμενικότητα στον 

προσδιορισμό του μέσου. Ο Αριστοτέλης με την υποκειμενική μεσότητα 

σχετικοποιεί το περιεχόμενο των ηθικών αρετών, αλλά δεν οδηγείται στον 

σοφιστικό σχετικισμό και υποκειμενισμό . Αποδέχεται μάλλον τη σχετικότητα 

του ηθικού κώδικα και όχι τον σχετικισμό, όπως άλλωστε θα διευκρινίσει 

παρακάτω, στις επόμενες ενότητες. Η σχετικότητα του ηθικού κώδικα 

σημαίνει ότι το περιεχόμενο των ηθικών αρετών εξαρτάται από το 

περιεχόμενο συγκεκριμένων και αντικειμενικών σταθερών μεταβλητών, όπως 

είναι ο χρόνος, ο σκοπός, η περίσταση κ.τ.λ.  Αντίθετα με τον σχετικισμό του 

ηθικού κώδικα εννοείται ότι το περιεχόμενο των ηθικών αρετών ορίζεται από 

το άτομο όπως νομίζει και το συμφέρει κάθε φορά, κυριαρχεί δηλαδή ο 
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υποκειμενισμός. 

γ) Η αρετή είναι προϊόν ελεύθερης βούλησης του ανθρώπου («τοῦθ’ 

αἱρεῖται»). 

δ) Η αρετή προσδιορίζεται με βάση τη λογική, τον ὀρθὸν λόγον (η άποψη 

αυτή θα αναλυθεί περαιτέρω στις επόμενες ενότητες). Το στοιχείο αυτό 

προκύπτει από την αναφορά της λέξης ἐπιστήμων, ο οποίος επιζητά («ζητεῖ») 

και επιλέγει («αἱρεῖται») τη μεσότητα ακολουθώντας μια λογική διεργασία.  

 

Ανασυνθέτοντας, λοιπόν, όλα αυτά τα στοιχεία μπορούμε να πούμε ότι:  

 Αφού η αρετή είναι μεσότητα που προσδιορίζεται με υποκειμενικά 

κριτήρια, προκύπτει ότι δεν υπάρχει μέσα μας εκ φύσεως. Αν συνέβαινε 

αυτό, δεν θα ίσχυαν όσα αναφέρονται στις ενότητες 1, 2 και 3. Αν, δηλαδή, 

ήταν έμφυτο χαρακτηριστικό, δεν θα μεταβαλλόταν, όπως αμετάβλητοι είναι 

και οι νόμοι της φύσης, και, επομένως, θα προσδιοριζόταν με αντικειμενικά 

κριτήρια. Επίσης, δεν θα χρειαζόταν ο εθισμός σε ηθικές πράξεις για την 

κατάκτησή της και οι προσπάθειες των νομοθετών  να κάνουν τους πολίτες 

καλούς μέσω του εθισμού θα ήταν άσκοπες, αφού όλοι θα γεννιόμασταν εκ 

φύσεως με ή χωρίς την αρετή χωρίς αυτό να μπορεί να μεταβληθεί.   

 Είδαμε ότι η αρετή είναι μεσότητα υποκειμενική και προσδιορίζεται 

από τον ίδιο τον άνθρωπο με μέτρο τον εαυτό του. Επομένως, απαραίτητη 

προϋπόθεση για τον προσδιορισμό αυτής της μεσότητας είναι  η αυτογνωσία, 

το σωκρατικό δηλαδή «γνῶθι σαυτόν». Μόνο αν κάποιος γνωρίζει καλά τον 

εαυτό του και μπορεί να εκτιμήσει τα όριά του, τα θετικά και τα αρνητικά 

χαρακτηριστικά του, μπορεί να φτάσει στην αρετή και στον προσδιορισμό του 

μέσου της. Αυτή η διαδικασία, βέβαια, είναι εξαιρετικά δύσκολη και επίπονη 

και δεν μπορεί να την κάνει μόνος του, αλλά χρειάζεται την κατάλληλη 

αγωγή
57

. 
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τὸ μέσον: Η έννοια βέβαια της μεσότητας δεν παρουσιάζεται για πρώτη φορά 

στον Αριστοτέλη. Υπάρχει ήδη ριζωμένη στην ελληνική παράδοση  (μέτρον 

ἄριστον), αναφέρεται δε και σε άλλα αντικείμενα. Η έννοια της μεσότητας 

είναι γνωστή στην ελληνική ποίηση και κατά τον 5ο αι. π.Χ. κυριαρχεί στην 

ελληνική διανόηση. Την χρησιμοποιούν οι ‘Ίωνες φιλόσοφοι, ο Πρόδικος την 

εισάγει στην ρητορική, οι Πυθαγόρειοι την εφαρμόζουν στα μαθηματικά, 

ομοίως κάνουν χρήση αυτής οι Έλληνες ιατροί, από όπου  τη δανείζεται ο 

Δημόκριτος και την καθιερώνει ως όρο στην ηθική φιλοσοφία. Η έννοια της 

μεσότητας στον Αριστοτέλη προέρχεται από τη διδασκαλία του Πλάτωνα 

στον διάλογο Φίληβο, όπου γίνεται λόγος «περὶ πέρατος, ἀπείρου, καὶ 

πεπερασμένου»
58

. 

 

Ερμηνευτικές ερωτήσεις 

1. Ο φιλόσοφος δομεί εδώ τη σκέψη του γύρω από τις έννοιες της 

«μεσότητας» και των δύο «ακροτήτων». Αφού εντοπίσετε τις λέξεις ή 

φράσεις που αναφέρονται σε κάθε έννοια χωριστά, να διατυπώσετε με 

δικά σας λόγια τους ορισμούς που δίνει ο Αριστοτέλης.  (πρ) 

2. Γνωρίζουμε ήδη από τα προηγούμενα ότι η ηθική αρετή είναι «έξις» κατά 

το γένος. α) Ποια καινούργια στοιχεία – πληροφορίες μας προσφέρει το 

κείμενο για να συμπληρώσουμε τον ορισμό της έννοιας; β) Ποια από αυτά 

τα στοιχεία μπορούν κατά τη γνώμη σας να στηρίξουν την άποψη που ο 

Αριστοτέλης θα υποστηρίξει αργότερα, ότι η ηθική αρετή είναι «μετὰ τοῦ 

ὀρθοῦ λόγου ἕξις»; (γρ) 

3. Να δείξετε με επιχειρήματα ότι όσα λέγονται σ’ αυτήν την ενότητα 

υποστηρίζουν τη βασική αριστοτελική θέση ότι καμία από τις ηθικές 

αρετές δεν υπάρχει εκ φύσεως σε εμάς. (γρ) 

4. Οὕτω δὴ πᾶς ἐπιστήμων...ἀλλὰ τὸ πρὸς ἡμᾶς  υποστηρίζει ο 

Αριστοτέλης. Να δείξετε ότι απαραίτητη προϋπόθεση αυτού είναι η 

σωκρατική ρήση «γνῶθι σαυτόν» και γι’ αυτό η κατάκτηση της ηθικής 

αρετής γίνεται δύσκολο και επίπονο  έργο. (πρ) 

                                                 
58

 Λυπουρλή – Δ. Μωραΐτου, ό.π., σ. 163, Ιγνατιάδη Γ.Μ., ό.π., σ. 41, υποσημείωση 14 



ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ «ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ» 

Ι.Π. Αμπελάς, Δρ Φιλοσοφίας – Φιλόλογος  

 

 48 

Ενότητα 8η - Ηθικά Νικομάχεια Β6, 9-10 Όπως η τέχνη, έτσι και η ηθική 

αρετή στοχεύει στο μέσον  

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

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 τὸ 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 

ἂν εἴη στοχαστική. Λέγω δὲ τὴν 

ἠθικήν· αὕτη γάρ ἐστι περὶ πάθη καὶ 

πράξεις, ἐν δὲ τούτοις ἔστιν 

ὑπερβολὴ καὶ ἔλλειψις καὶ τὸ 

μέσον. 

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Αν λοιπόν κάθε επιστήμη εκπληρώνει 

σωστά το έργο της μ’ αυτόν τον 

τρόπο, έχοντας στραμμένο το βλέμμα 

της δηλαδή προς το «μέσον» και 

κατευθύνοντας προς αυτό τα έργα της 

(γι’ αυτό συνηθίζουν να προσθέτουν 

στο τέλος για τα επιτυχημένα έργα 

ότι ούτε είναι δυνατόν να 

αφαιρέσουμε ούτε να προσθέσουμε 

[τίποτα], επειδή η υπερβολή και η 

έλλειψη καταστρέφουν το σωστό, ενώ 

η μεσότητα το διασώζει, και οι καλοί 

τεχνίτες, όπως λέμε, εργάζονται 

έχοντας στραμμένο το βλέμμα τους 

προς αυτό) κι αν η αρετή είναι 

ακριβέστερη και ανώτερη από κάθε 

τέχνη, όπως ακριβώς και η φύση, τότε  

(η αρετή) μπορεί να έχει για στόχο 

της το μέσον. Μιλώ φυσικά για την 

ηθική αρετή· διότι αυτή έχει σχέση με 

τα συναισθήματα και τις πράξεις, και 

σ’ αυτά υπάρχει υπερβολή, έλλειψη 

και το μέσον. 
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Ερμηνευτικά σχόλια 

 

ἐπιστήμη – τέχνη, ἀρετὴ – φύσις: Για να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η 

αρετή έχει στόχο τη μεσότητα, συγκρίνει την αρετή και την φύση με την 

τέχνη. Ο Ασπάσιος, ο πιο αξιόλογος Σχολιαστής του Αριστοτέλη επισημαίνει:  

 η φύση είναι ανώτερη από την τέχνη, γιατί η τέχνη μιμείται την φύση  

 η αρετή είναι ανώτερη από την τέχνη, γιατί μορφοποιεί στην ουσία του τον 

άνθρωπο 

 η αρετή είναι ανώτερη από τη φύση, γιατί ἡ ἀρετὴ τελειότης φύσεως καὶ 

κατωρθωμένη φύσις, δηλ. μια φύση, φυσική ιδιότητα με επιτυχία 

οδηγημένη στον σκοπό της, στον στόχο της. Όπως κάθε φυσικό ον, έτσι 

και η ανθρώπινη ψυχή φτάνει στην αποκορύφωσή της, στο τέλος της με 

την αρετή, η αρετή δηλ. είναι η τελειότητα της ψυχής
59

. 

Πάντως, όπως επισημαίνεται και στο σχολικό βιβλίο, και οι τρεις έχουν 

τη δυνατότητα δημιουργίας κάποιας μορφής.  

 

οὔτ’ ἀφελεῖν οὔτε προσθεῖναι ... τῆς μὲν φθειρούσης, τῆς δὲ σωζούσης : Τα 

απαρέμφατα βρίσκονται σε αντίστοιχα (με αντίθετη σειρά) προς τους όρους 

υπερβολή και έλλειψη. Την αδυναμία αλλαγής των τελείων έργων δηλώνουν η 

σύνθετη άρνηση οὔτε... οὔτε και η αντίθεση τῆς μὲν... τῆς δὲ.... . Τα τέλεια 

έργα είναι δημιουργήματα μετά από σκέψη και ισορροπούν τις αντιθέσεις 

ανάμεσα στην υπερβολή και την έλλειψη και επομένως μένουν αμετάβλητα . 

 

ὅθεν εἰώθασιν ἐπιλέγειν…πρὸς τοῦτο βλέποντες ἐργάζονται: Παρενθετική 

πρόσθετη στήριξη της υποθετικής προκείμενης . 

 Όταν λοιπόν η τέχνη - επιστήμη λειτουργεί σωστά, επιδιώκει τη 

μεσότητα και γι’ αυτό τα έργα που δημιουργεί είναι τέλεια, ολοκληρωμένα 

(«τοῖς εὖ ἔχουσιν ἔργοις»). Με τον όρο  «ολοκληρωμένο έργο» 

εννοούμε αυτό που βρίσκεται στη μεσότητα, που τηρεί το μέτρο και την 

αρμονία και εξισορροπεί τις αντιθέσεις ανάμεσα στην υπερβολή και στην 

έλλειψη. Γι’ αυτό από αυτό δεν μπορούμε ούτε να αφαιρέσουμε κάτι («οὔτ’ 

ἀφελεῖν»), γιατί δεν έχει κάτι περιττό και με την αφαίρεση θα το οδηγήσουμε 

στην έλλειψη, ούτε να προσθέσουμε κάτι («οὔτε προσθεῖναι»), γιατί δεν του 
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λείπει κάτι και με την πρόσθεση θα το οδηγήσουμε στην υπερβολή. 

Επομένως, γίνεται κατανοητό ότι η υπερβολή και η έλλειψη διαταράσσουν 

την ισορροπία και καταστρέφουν την τελειότητά του («φθειρούσης»), ενώ η 

μεσότητα τη διαφυλάσσει («σῳζούσης»). Συγκεκριμένα ο Αριστοτέλης αλλού 

αναφέρει ότι ένα έργο τέχνης δεν πρέπει να είναι ούτε «παμμέγεθες» ούτε 

«πάμμικρον» (Ποιητική, 1450b, 37-39). Υπέρ της τήρησης του μέτρου 

τασσόταν και ο Πλάτων, ο οποίος στον «Φίληβο» αναφέρει: «μετριότης γὰρ 

καὶ συμμετρία κάλλος δήπου καὶ ἀρετὴ πανταχοῦ συμβαίνει γίγνεσθαι» (= 

το μέτρο και η συμμετρία συμβαίνει να μεταβάλλονται σε ομορφιά και 

αρετή, Φίληβος, 64e, 6). 

 

 Ενισχύει πρόσθετα τα λεγόμενά του ο Αριστοτέλης με δεδομένα από 

τον χώρο της εμπειρίας. Στην καθημερινή πράξη η μεσότητα είναι κύριο 

μέλημα του αγαθού τεχνίτη, δηλαδή εκείνου που έχει συλλάβει και επιδιώκει 

το τέλειο έργο. Αξίζει να σχολιασθούν τα ρήματα «εἰώθασιν» και «λέγομεν» 

όχι μόνο γιατί αποδίδουν την κοινή γνώμη και καθημερινή πρακτική, αλλά 

και γιατί παραπέμπουν σε μια μακρά φιλοσοφική παράδοση:  

α) Στην καθημερινή ζωή τους: αρκεί να θυμηθούμε τις γνωστές φράσεις 

«μηδὲν ἄγαν» και «μέτρον ἄριστον», που υποδεικνύουν την τήρηση του 

μέτρου. Επιπλέον, η «ὕβρις» προς τους θεούς αποτελούσε υπέρβαση του 

μέτρου και επέφερε την τιμωρία.  

 

β) Στην τέχνη: τα κλασικά έργα τέχνης των αρχαίων Ελλήνων είχαν ως 

γνώρισμα τη μεσότητα. Οι αρχαίοι Έλληνες, σε αντίθεση με τους ανατολικούς 

λαούς, απέφευγαν και αποδοκίμαζαν την υπερβολή στα έργα τους. 

 

γ) Στη φιλοσοφία: Η αναφορά στο μέσον ως στοιχείο τελειότητας των έργων 

επαναφέρει τον σχετικό προσωκρατικό προβληματισμό. Φαίνεται από μια 

άποψη σαν να ξαναπιάνει ο Αριστοτέλης το νήμα του Αναξίμανδρου, του 

Ηράκλειτου, του Πυθαγόρα. Η έννοια της «Δίκης», της «παλίντονης 

ἁρμονίης», «του μέτρου» επανέρχεται με άμεσο και έμμεσο τρόπο στον 

στοχασμό του Αριστοτέλη. Επίσης την τήρηση του μέτρου εξυμνούσε τόσο ο 

Δημόκριτος όσο και ο Πλάτων. Επίσης, ο Ιπποκράτης στην ιατρική του, 
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τόνιζε την αξία του μέτρου για τη διατήρηση της υγείας.  

 Ο Αριστοτέλης βλέπει ότι η συμμετρία είναι ποσοτική έννοια, 

αναγκαία ωστόσο στον ποιοτικό προσδιορισμό του έργου: Άμεσα ως 

αριθμητική αναλογία, ως ποσοτική σχέση που εξασφαλίζει την ισορροπία. 

Έμμεσα ως προϋπόθεση της ποιότητας και μάλιστα της ηθικής. Έτσι το υγιές 

σώμα (π.χ. αθλητές), το ολοκληρωμένο έργο του εξειδικευμένου χειρώνακτα 

ή το έργο τέχνης στηρίζουν τον ποιοτικό τους χαρακτήρα στις ποσοτικές 

σχέσεις. Τα παραδείγματα της ενότητας 7 επιβεβαιώνουν την αριστοτελική 

αυτή αντίληψη
60

. 

 

τοῦ μέσου ἄν εἴη στοχαστική: Με μια μετριοπαθή διατύπωση (δυνητική 

ευκτική) ο φιλόσοφος (δυν. ευκτική - ενδεικτική τον ήθους του) χαρακτηρίζει 

την αρετή. [Η υπόθεση αποκλείει τον δογματισμό που δεν προσιδιάζει στον 

επιστημονικό λόγο]. Έχοντας ως αντικείμενα τα πάθη της ψυχής - όπως την 

ηδονή και τη λύπη, τον φόβο και το θάρρος, την επιθυμία και την οργή και τις 

ανάλογες πράξεις, που είναι ενεργήματα αυτών των παθών προσπαθεί (με τη 

συνδρομή του ορθού λόγου) να μετριάσει τις ακρότητες και να χαράζει τη 

χρυσή τομή της μεσότητας.  

 

λέγω τὴν ἠθικήν: Διευκρινίζει ο Αριστοτέλης ότι η αρετή για την οποία μιλά 

είναι η ηθική και όχι η διανοητική γιατί:  

α) μόνο η ηθική αρετή έχει σχέση με τα πάθη.  

β) σ’ αυτά τα πράγματα, δηλ. στα πάθη και στις πράξεις υπάρχει υπερβολή 

και έλλειψη και μεσότητα. Αντίθετα, οι διανοητικές αρετές δεν είναι 

μεσότητα: οὐ γὰρ δεῖ μέσως μὲν εἰδέναι, ὑπερβαλλόντως δὲ μὴ,  ἀλλ’ ἐφ’ 

ὅσον οἷον τε εἰδέναι ἄριστα ἄν ἔχοι . (Ασπάσιος)
61

.  

 

 Μία σημαντική διαφορά στην συντακτική δομή του κειμένου αυτού σε 

σχέση με τα προηγούμενα είναι, ότι ενώ στις προηγούμενες ενότητες 

κυριαρχούσε η σύνδεση κατά παράταξη, εδώ έχουμε υποταγμένο λόγο, 

περισσότερο συνειρμικό και επιστημονικό.  

                                                 
60

 http://www.study4exams.gr/anc_greek/course/view.php?id=135#3 
61

 Ιγνατιάδη Γ.Μ., ό.π., σ. 34 



ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ «ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ» 

Ι.Π. Αμπελάς, Δρ Φιλοσοφίας – Φιλόλογος  

 

 52 

Ερμηνευτικές ερωτήσεις 

1. Να δώσετε με δικά σας λόγια τη σχέση ηθικής  αρετής με την τέχνη και τη 

φύση. Ποιο κριτήριο χρησιμοποιεί ο Αριστοτέλης ως βάση σ’ αυτόν τον 

συσχετισμό; Να αιτιολογήσετε την υπεροχή της φύσης και της ηθικής 

αρετής απέναντι στην τέχνη. (γρ) 

2. Να επισημάνετε τον υποθετικό συλλογισμό που υπάρχει στο κείμενό σας 

και να τον καταγράψετε προτάσσοντας τις προκείμενες προτάσεις και 

καταλήγοντας στο συμπέρασμα. Νομίζετε ότι είναι ένα τέτοιο είδος 

συλλογισμού ταιριάζει στο επιστημονικό ύφος;  (πρ) 

3. Η «μεσότητα» αποτελεί κεντρική έννοια της αριστοτελικής φιλοσοφίας. 

Να αντιπαραβάλετε τις θέσεις που διατυπώνει ο Σταγιρίτης στην ενότητα 

με όσα εκθέτει για το ίδιο θέμα στα Πολιτικά και να δείξετε πώς 

καταλήγει ότι η «μεσότητα» είναι αναγκαία για την πολιτεία.  (πρ) 

 

Λεξιλογικές ασκήσεις (Ενότητες 7, 8) 

1. τῷ ἀρχομένῳ – αἱρεῖται: α) Ποια σημασία έχουν οι λέξεις στο κείμενο; β) 

Ποια άλλη σημασία των ρημάτων γνωρίζετε;  

2. Να βρείτε στο κείμενο συνώνυμα των λέξεων: κελεύω, ἧττον, προτιμῶ, 

ἐπαΐων, βιβρώσκω. 

3. Με ποιες λέξεις του κειμένου παρουσιάζουν ετυμολογική συγγένεια οι 

λέξεις: ἐπισταμένως, λειπτέον, πρόσληψις, συνοχή, ταυτότης . 

4. Να συνδέσετε τις λέξεις ακριβής, ακριβός με τις σημασιολογικές συγγενείς 

τους: ακριβοπληρώνω, ακριβοδίκαιος, ακριβολόγος, ακριβοθώρητος, 

μονάκριβος, ανακριβής, ανεξακρίβωτος 
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Ενότητα 9
η
 - Ηθικά Νικομάχεια Β6, 10-13 Σημαντικές διευκρινίσεις για το 

περιεχόμενο της έννοιας «μεσότης»  

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

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. 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Για παράδειγμα είναι δυνατό κανείς 

και να φοβηθεί και να δείξει θάρρος, 

και να επιθυμήσει και να οργισθεί 

και να ευσπλαχνισθεί, και γενικά να 

νιώσει ευχαρίστηση ή δυσαρέσκεια, 

και σε μεγαλύτερο και σε μικρότερο 

βαθμό, και τα δύο αυτά δεν είναι 

καλό· το να τα αισθανθεί, όμως, 

κανείς τη στιγμή που πρέπει και σε 

σχέση με τα πράγματα που πρέπει 

και σε σχέση με τους ανθρώπους που 

πρέπει και για τον λόγο που πρέπει 

και με τον τρόπο που πρέπει, (αυτό) 

είναι το «μέσον» και παράλληλα το 

άριστο, πράγμα βέβαια που έχει 

άμεση σχέση με την αρετή. Όμοια 

και στις πράξεις υπάρχει υπερβολή 

και έλλειψη και το «μέσον». Η 

αρετή, λοιπόν, αναφέρεται στα 

«πάθη» (=συναισθήματα) και στις 

πράξεις, όπου η υπερβολή αποτελεί 

λάθος και επικρίνεται, όπως και η 

έλλειψη, ενώ το «μέσον» επαινείται 

και είναι το σωστό· και τα δύο αυτά 

έχουν σχέση με την αρετή. 

Επομένως, ένα είδος μεσότητας είναι 

η αρετή, εφόσον έχει βέβαια για 

στόχο της το «μέσον»,. 
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Ερμηνευτικά σχόλια 

 

Οἷον...: Για να κάνει σαφές ο Αριστοτέλης ότι στα πάθη υπάρχει έλλειψη και 

υπερβολή και μεσότητα, αναφέρει κατά τη συνήθειά του παράδειγμα, 

επισημαίνοντας ότι το «μᾶλλον» (=υπερβολή) και το «ἧττον» (= έλλειψη) 

δεν είναι καλά. Βεβαίως ο μετριασμός των παθών με τη μεσολάβηση της 

αρετής δεν σημαίνει την εξολόθρευση τους, αλλά τη μεταμόρφωση και 

ανάπλασή τους έτσι, ώστε η ποσότητα αυτών να μετατραπεί σε ποιότητα 

ηθική. [Οι αρχαίοι ‘Ελληνες γενικά είχαν δίκιο όταν υποστήριζαν, ότι για να 

παραγάγει κανείς οποιοδήποτε αγαθό απαιτούνται ορισμένες ποσοτικές 

σχέσεις, η ποιότητα στηρίζεται στην ποσότητα.]  

 

 

μᾶλλον καὶ ἧττον: Είναι εύκολο να καταλάβουμε, ότι δίπλα σ’ αυτά του 

συγκριτικού βαθμού επιρρήματα πρέπει να προστεθεί μια γενική συγκριτική 

τοῦ δέοντος λαμβάνοντας υπόψη ότι η λέξη που κυριαρχεί στο απόσπασμα 

είναι η λέξη δεῖ62
. 

 

τὸ δ’ ..... ὅπερ ἐστί τῆς ἀρετῆς : Η αρετή προσπαθεί το μᾶλλον καί ἧττον της 

υπερβολής και της έλλειψης να το οδηγήσει στο «μέσον», ώστε να επιτύχει το 

εὖ  της αρετής. 

 

Η θέση του Αριστοτέλη για τα συναισθήματα  

 

Ήδη στην 5
η
 Ενότητα είχαμε αναφέρει ότι ο Αριστοτέλης θεωρεί ότι 

πρόβλημα δεν είναι η συναισθηματικότητα, αλλά η καταλληλότητα του 

συναισθήματος και της έκφρασής του· το συναίσθημα δηλ. με κατάλληλο 

τρόπο και στον κατάλληλο χρόνο. Ο Αριστοτέλης ούτε εκθειάζει, αλλά ούτε 

και καταδικάζει τις τάσεις που είναι εγγενείς στον άνθρωπο· αυτές οι τάσεις 

είναι αδιάφορες καθαυτές, γίνονται αγαθές ή κακές όταν, αντίστοιχα 

υποτάσσονται ή κυριαρχούν πάνω στον «δίκαιο κανόνα», τον οποίο η έλλογη 

φύση μας συλλαμβάνει για τον εαυτό της και προσπαθεί να επιβάλλει σε 
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αυτές
63

. Το ερώτημα που τίθεται είναι: πώς θα εμφυσήσουμε νοημοσύνη στα 

συναισθήματά μας, ώστε να φθάσουμε στην αυτοκυριαρχία; Με την αγωγή 

και την παιδεία, όπως ισχυρίστηκε και ο Πλάτων. Στη συγκεκριμένη ενότητα 

ο Αριστοτέλης διευκρινίζει τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων ένα 

συναίσθημα ή μία πράξη μπορεί να χαρακτηριστεί ως μεσότης. 

Αναλυτικότερα: 

 

 ὅτε δεῖ καὶ ἐφ’ οἷς καὶ πρὸς οὕς καὶ οὗ ἕνεκα καὶ ὡς δεῖ : Για να 

διαπιστώσουμε αν η συμπεριφορά ενός ανθρώπου είναι μεσότητα, αρετή 

δεν αρκεί μόνο να γνωρίζουμε το είδος του συναισθήματος ή της πράξης, 

αλλά πρέπει να εξετάσουμε τις παρακάτω παραμέτρους : 

1. τον χρόνο εκδήλωσης του συναισθήματος 

2. τις συνθήκες εκδήλωσης του συναισθήματος 

3. τα πρόσωπα προς τα οποία εκδηλώνεται το συναίσθημα  

4. τον σκοπό της εκδήλωσης του συναισθήματος  

5. τον τρόπο της εκδήλωσης του συναισθήματος  

Αυτό σημαίνει ότι η ίδια συμπεριφορά σε άλλο χρόνο, ή κάτω από 

διαφορετικές συνθήκες ή όταν αναφέρεται σε άλλους ανθρώπους ή 

εκδηλώνεται με διαφορετικό τρόπο και σκοπό μπορεί να είναι άλλοτε 

αρετή και άλλοτε κακία
64

. Πάντως, ο Αριστοτέλης φροντίζει έπειτα να 

προφυλάξει την άποψή του από κάθε παρανόηση, τονίζοντας ότι όλα τα 

κατονομάσιμα συναισθήματα ή ενεργήματα δεν επιδέχονται μεσότητα: π.χ. 

ἀναισχυντία, φθόνος, μοιχεία, κλοπή, φόνος (ἀνδροφονία) προϋποθέτουν 

φαυλότητα
65

. 

  

 δεῖ...(δεῖ)...(δεῖ)...(δεῖ)...δεῖ : Η επανάληψη του δεῖ καθορίζει το άριστο, τη 

μεσότητα, την αρετή, γιατί, όπως είναι γνωστό, το δεῖ δηλώνει το ορθό 

στο ηθικό πεδίο. Αλλά τίθεται το ερώτημα με ποια κριτήρια καθορίζεται 

αυτή η ορθότητα; 
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1. Το πρώτο κριτήριο που καθορίζει την ορθότητα, τη μεσότητα, το δεῖ (το 

τι πρέπει και τι δεν πρέπει) αν λάβουμε υπόψη τις ιστορικοκοινωνικές 

συνθήκες της εποχής, είναι το πνεύμα της κοινότητας, οι κανόνες της 

κοινωνικής και πολιτικής συμβίωσης μέσα στην πόλη-κράτος. 

 

Η σχέση ηθικής και πολιτικής  

Όπως είναι γνωστό, η πόλη - κράτος είναι πιο βασικό πολιτικό σχήμα 

μέσα στο οποίο κινείται ο αρχαίος Έλληνας, ακόμα και στα χρόνια της 

παρακμής της (4
ος

 αι.) οπότε και ζει ο Αριστοτέλης. Αλλά η πόλη-κράτος 

δεν είναι μόνο ένα πολιτικό σχήμα, αλλά εκφράζει ολόκληρο το πνεύμα με 

το οποίο διασφαλίζεται η συνέχεια και η παράδοση, το πνεύμα της 

κοινότητας, οι κανόνες της κοινής συμβίωσης με τους οποίους πρέπει κάθε 

άτομο να μετρήσει τον εαυτό του, για να διαπιστώσει αν ενεργεί σωστά. 

Έτσι, ενάρετος πολίτης είναι αυτός που είναι καλός συμπολίτης, που κάνει 

το καθήκον του απέναντι στην πόλη-κράτος. Δηλαδή η αρετή του αρχαίου 

Έλληνα είναι «πολιτική» έχει σχέση με τον άνθρωπο ως πολιτικό ον, δεν 

είναι προσωπική, ατομική αρετή. Αν η πράξη του πολίτη είναι σύμφωνη με 

τους κανόνες της κοινωνικής συμβίωσης, τότε είναι ενάρετη.  

 

2. Ένα δεύτερο κριτήριο (που αναφέρεται σε ένα άλλο έργο του, τα 

Ἀναλυτικὰ Ὕστερα 97b 15-20) ήταν για τον αρχαίο Έλληνα το 

συγκεκριμένο παράδειγμα πραγματωμένης αρετής που εμπεριέχεται στην 

παράδοση του τόπου του, την παλαιότερη (μυθική) αλλά και την πιο 

πρόσφατη (ιστορική): τα πρότυπα, οι άνδρες - φορείς των αρετών, οἱ 

σπουδαῖοι ἄνδρες. 

 

3. Ένα τρίτο κριτήριο, το οποίο θα αναφερθεί στην επόμενη ενότητα, είναι ο 

ορθός λόγος, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να εφαρμόζει 

στις καθημερινές περιστάσεις της ζωής του το ηθικά ορθό, το δεῖ. 

Αποτελεί την πνευματική δραστηριότητα που δίνει τις κατευθυντήριες 

γραμμές για το ανθρώπινο πράττειν
66
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Η σημασία των διευκρινίσεων για τη μεσότητα  

 

Είναι φανερό ότι ο Αριστοτέλης εισάγει μια νέα φιλοσοφική θεώρηση 

αντιμετώπισης των καταστάσεων, που κυκλώνουν τον άνθρωπο στην 

καθημερινή του συμπεριφορά και τον προβληματίζουν για το τι πρέπει να 

πράξει. Με την ηθική της καταστάσεως, που εισηγείται ο φιλόσοφος, 

επιβάλλει την έννοια του καιρού και των περιστάσεων για την ηθική δράση. 

Αυτό ακριβώς εννοεί με την έννοια της μεσότητας ο Αριστοτέλης· εννοεί 

τόσο την αποφυγή των άκρων στα πάθη και στις πράξεις τον ανθρώπου, όσο 

και τη δράση αυτού σύμφωνα με τον καιρό και τους λοιπούς όρους, που 

στοιχειοθετούν την ηθική περίσταση, μέσα στην οποία πρέπει να δράσει και 

να εφαρμόσει το ηθικά σωστό. Επομένως, η υποκειμενική μεσότητα δεν είναι 

κάτι το αυθαίρετο, αλλά συγκεκριμενοποιείται και αποτελεί συνάρτηση 

αφενός των 5 παραμέτρων που αναφέρθηκαν και αφετέρου των 3 κριτήριων 

που καθορίζουν το ηθικά ορθό. Έτσι, στην ενότητα αυτή κάνει με έναν τρόπο 

απέριττο και σαφή την τόση βασική για την περί αρετής διδασκαλία του 

διάκριση μεταξύ της αντικειμενικής και της υποκειμενικής μεσότητας.   

 

ὁμοίως... τὰς πράξεις: Επαναλαμβάνοντας ο Αριστοτέλης ότι, όπως στα 

συναισθήματα έτσι και στις πράξεις, υπάρχει υπερβολή και έλλειψη και 

«μέσον», και επίσης ότι η ηθική αρετή αναφέρεται στα συναισθήματα και τις 

πράξεις προωθεί τη σκέψη του.  

 

μέσον τε καὶ ἄριστον, ὅπερ ἐστὶ τῆς ἀρετῆς : Στη συγκεκριμένη φράση α) 

δίνεται έμφαση (προβολή των δύο συντακτικών μελών) με την παρουσία των  

τε καὶ β) η αναφορική αντωνυμία αναφέρεται αποκλειστικά στη λέξη 

ἄριστον, καθώς μάλιστα δημιουργείται και ένας ετυμολογικός συσχετισμός 

με τη λέξη ἀρετή. Επιπλέον, η σειρά που διάλεξε στο σημείο αυτό ο 

Αριστοτέλης για τη διατύπωση των σκέψεών του καθιστούσε απαραίτητο να 

ακουστεί κάποια στιγμή η λέξη ἀρετή.[Ίσως μάλιστα στο συγκεκριμένο 

σημείο να υπάρχει και φθορά του κειμένου και η φράση να είχε τη μορφή 
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μέσον τι καὶ ἄριστον, που θα ήταν η λογική συνέπεια και απόληξη μιας 

ιδέας, όπως το υποκειμενικό μέσον67
.] 

 

Ἡ δ’ ἀρετὴ περὶ πάθη … καὶ κατορθοῦται· ταῦτα δ’ ἄμφω τῆς ἀρετῆς : 

Η διπλή χρήση των δεῖ (ὅτε δεῖ, ὡς δεῖ), τα τρία δεῖ που εννοούνται (ἐφ’ οἷς 

(δεῖ), πρὸς οὓς (δεῖ), οὗ ἕνεκα (δεῖ)), η εννοούμενη γενική συγκριτική (καὶ 

μᾶλλον καὶ ἧττον (τοῦ δέοντος)) και οι ρηματικοί τύποι ψέγεται και 

ἐπαινεῖται υποδηλώνουν τον κοινωνικό χαρακτήρα της αρετής , η οποία 

καλλιεργείται ως προορισμός από την «πόλιν». Οι τύποι αυτοί φανερώνουν 

ότι ο Αριστοτέλης έδινε πολύ μεγάλη σημασία στην άποψη της κοινής γνώμης 

ως έκφραση των πολιτών της πόλης, του υψηλότερου τύπου κοινωνίας που 

μπορεί να πετύχει την ευδαιμονία. Η κοινή γνώμη, δηλαδή η κοινωνία, είναι 

αυτή που καθορίζει τι είναι σωστό και τι λάθος, ποια συμπεριφορά πρέπει να 

ακολουθούμε και ποια όχι και αυτή είναι που ψέγει ή επαινεί τα 

συναισθήματα και τις πράξεις μας.  

 Εξάλλου, σ’ αυτό ακριβώς έγκειται και  η διαφορά του Αριστοτέλη 

από τον Πλάτωνα. Η αρετή, για τον Αριστοτέλη, είναι μια ανθρώπινη 

ιδιότητα, η οποία μπορεί να προσεγγιστεί και να κατακτηθεί από τον καθένα 

που λειτουργεί με βάση τη λογική, τον ορθό λόγο, και καταβάλλει επίπονη 

προσπάθεια. Αντίθετα, η πλατωνική αρετή τοποθετείται σ’ έναν κόσμο νοητό 

και μεταφυσικό, έξω από τον χώρο της πρακτικής  ζωής του ανθρώπου. 

 Στην ενότητα αυτή ο Αριστοτέλης χρησιμοποιεί κάποιες εκφράσεις, για 

να αξιολογήσει την υπερβολή, την έλλειψη και τη μεσότητα. Έτσι απορρίπτει 

την υπερβολή (μᾶλλον) και την έλλειψη (ἧττον) αρχικά με μια ήπια φράση, 

ἀμφότερα οὐκ εὖ, η οποία αποτελεί και σχήμα λιτότητας. Στη συνέχεια 

γίνεται πιο σαφής και κατηγορηματικός λέγοντας πως η υπερβολή και η 

έλλειψη αποτελούν σφάλμα και κατακρίνονται  (ἡ μὲν ὑπερβολὴ 

ἁμαρτάνεται καὶ ψέγεται καὶ ἡ ἔλλειψις). Αντίθετα, η μεσότητα σχετίζεται 

με το ἄριστον και την αρετή, είναι το σωστό και επαινείται (τὸ δὲ μέσον 

ἐπαινεῖται καὶ κατορθοῦται). Οι ρηματικοί τύποι ἁμαρτάνεται και 

κατορθοῦται αναφέρονται στο έργο του υποκειμένου της ηθικής πράξης, ενώ 
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οι φράσεις ὅτε δεῖ … ὡς δεῖ και οι ρηματικοί τύποι ψέγεται και ἐπαινεῖται 

υποδηλώνουν την κοινωνική διάσταση της αρετής
68

. 

 

Ο βασικός συλλογισμός
69

 

 

1
η 

Προκείμενη: 

α) ἡ μὲν ὑπερβολή... καὶ ἡ ἔλλειψις:  

υπερβολή  αμαρτία = σφάλμα  ψόγος  

έλλειψη  αμαρτία = σφάλμα  ψόγος 

β) τὸ δὲ μέσον...κατορθοῦται :    

μεσότητα  επιτυχία του ορθού  έπαινος  

                                                                  (κατορθοῦται) 

Όταν στις πράξεις και στα πάθη έχουμε  

Α) υπερβολή ή έλλειψη, τότε αυτή η συμπεριφορά θεωρείται εσφαλμένη και 

επικρίνεται 

Β) μεσότητα, τότε λέμε ότι πετυχαίναμε το ορθό και αυτό το πράγμα 

επαινείται. 

2η Προκείμενη: 

ταῦτα δ’ ἄμφω τῆς ἀρετῆς : και τα δύο αυτά (ο έπαινος & το όρθο) πάνε μαζί 

με την αρετή 

Η επιτυχία του ορθού και ο έπαινος αυτού του πράγματος είναι ιδιότητα της 

αρετής, είναι αρετή. 

 

Συμπέρασμα: 

Μεσότης τις ἄρα ἐστὶν ἡ ἀρετή  

Άρα, η αρετή είναι κάποια μεσότητα. 

 

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε αυτό το σημείο επιλέγει την οριστική έγκλιση 

στη διατύπωση του συμπεράσματος, γεγονός που δείχνει τη βεβαιότητα του 

φιλοσόφου για τη θέση του. Στο συμπέρασμα, το οποίο προκύπτει λογικά, η 

αρετή ορίζεται ως «κάποια» (τις) μεσότητα, διατηρεί δηλαδή την 

υποκειμενικότητα στον προσδιορισμό του περιεχομένου της. Η αρετή είναι 
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απλώς μια μορφή μεσότητας, προσδιοριζόμενη από τις πέντε σταθερές 

μεταβλητές (δεῖ), και όχι συγκεκριμένη αντικειμενικά και απόλυτα 

καθορισμένη για όλους μεσότητα.  

 

Ερμηνευτικές ερωτήσεις 

1. Ποιες προϋποθέσεις προσθέτει εδώ ο φιλόσοφος, ώστε να οριστεί 

πληρέστερα η έννοια της μεσότητας;  (πρ) 

2. Να εντοπίσετε τα ρηματικά σύνολα της ενότητας που αναφέρονται στις 

έννοιες της υπερβολής και της μεσότητας. Ποια από αυτά αναφέρονται 

στο έργο του υποκειμένου της ηθικής αρετής και ποια υποδηλώνουν την 

κοινωνική της διάσταση; (γρ) 

3. Ο A. Lesky αναφέρει για τα Ηθικά Νικομάχεια ότι «είναι μια ανάλυση του 

ηθικού, όπως αυτό εμφανίζεται κάτω από τις διάφορες συνθήκες της 

πραγματικότητας», και προσθέτει «ο Αριστοτέλης, σε πολύ ανώτερο βαθμό 

από τον Πλάτωνα, λαμβάνει υπόψη του την επικαιρικότητα της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς». Να δείξετε την αλήθεια αυτών των απόψεων  με τη 

βοήθεια χωρίων της ενότητας. (γρ) 
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Ενότητα 10
η
 - Ηθικά Νικομάχεια Β6, 14-16 Ορισμός της αρετής 

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

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 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. 

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Ακόμα το να κάνει κανείς λάθος, 

μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους 

(γιατί το κακό και το άπειρο πάνε 

μαζί, όπως οι Πυθαγόρειοι δίδασκαν, 

ενώ το καλό και το πεπερασμένο πάνε 

μαζί), όμως το να πράττει κανείς το 

σωστό μ’ έναν μόνο τρόπο (γι’ αυτό 

και το πρώτο είναι εύκολο, ενώ το 

άλλο είναι δύσκολο, είναι εύκολο το 

να αποτύχει κάποιος στον στόχο του, 

αλλά είναι δύσκολο το να τον 

πετύχει) και γι’ αυτούς τους λόγους, 

λοιπόν, η υπερβολή κι η έλλειψη 

είναι ιδιότητες της κακίας, ενώ η 

μεσότητα της αρετής·  

«καλοί μ’ έναν τρόπο, κακοί όμως με 

πολλούς τρόπους».  

Επομένως, η αρετή είναι μια «έξη» 

που επιλέγεται ελεύθερα από το 

άτομο, που βρίσκεται στο «μέσον» το 

σε σχέση μ’ εμάς, η οποία 

καθορίζεται από τη λογική και 

συγκεκριμένα, κατά τη γνώμη μου, με 

τη λογική που καθορίζει ο φρόνιμος 

άνθρωπος. Είναι μεσότητα μεταξύ 

δύο κακιών, που η μια βρίσκεται από 

την πλευρά της υπερβολής και η άλλη 

από την πλευρά έλλειψης· κι ακόμη 

εξαιτίας του ότι ορισμένες κακίες 

παρουσιάζονται ελλιπείς κι άλλες 

υπερβολικές σε σχέση με αυτό που 

πρέπει και στα πάθη και στις πράξεις, 

ενώ η αρετή και βρίσκει και επιλέγει 

το «μέσον». 
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Ερμηνευτικά σχόλια 

 

τὸ γὰρ κακὸν τοῦ ἀπείρου, ὡς οἱ Πυθαγόρειοι εἴκαζον : Πέρα από τον 

συλλογισμό που έκανε στην προηγούμενη ενότητα για να καταλήξει στο 

συμπέρασμα ότι η αρετή είναι μεσότητα, ο Αριστοτέλης ενισχύει την άποψή 

του αυτή με μια αναφορά στη φιλοσοφία των Πυθαγορείων και συγκεκριμένα 

στις δέκα αρχές τους (τὰ ἐνάντια), που παρουσιάζονται σε δύο στήλες ως 

εξής: 

 

πέρας ἄπειρον 

περιττὸν ἄρπον 

ἕν πλῆθος 

δεξιὸν ἀριστερὸν 

ἄρρεν θῆλυ 

ἤρεμον κινούμενον 

εὐθύ καμπύλον 

φῶς σκότος 

ἀγαθὸν κακὸν 

τετράγωνον ἑτερόμηκες 

 

Στο κέντρο αυτής της πυθαγορικής διδασκαλίας βρίσκεται η πίστη ότι 

απέναντι σε κάθε αρχή που έχει τη δύναμη να επιβληθεί υπάρχει μια άλλη 

αρχή που υποτάσσεται. Η τάξη, επομένως, η αρμονία στον κόσμο είναι το 

αποτέλεσμα της μοναρχίας, της επικράτησης και επιβολής του ενός από τα 

ἐνάντια. Όλες οι έννοιες που βρίσκονται από την πλευρά του ἀγαθοῦ πρέπει 

να είναι σύστοιχες με αυτό, να έχουν δηλαδή ιδιότητες σαν τις δικές του· όσες 

πάλι έννοιες είναιαπό την πλευρά του κακοῦ, πρέπει να είναι σύστοιχες με 

την έννοια του κακοῦ. 

Κατά συνέπεια, το να κάνουμε λάθος (τὸ ἁμαρτάνειν) ανήκει στην 

κατηγορία τοῦ κακοῦ των Πυθαγόρειων, αφού μπορεί να συμβεί με πολλούς 

τρόπους (πολλαχῶς) [βλ. πλῆθος των Πυθαγορείων], ενώ επιπλέον το κακό 

κατά τους Πυθαγόρειους ανήκει στην επικράτεια του ἀπείρου  ( δηλαδή του 

αδιαμόρφωτου και του χωρίς όρια).[Εδώ να σημειώσουμε ότι το άπειρο 

προκαλεί δέος στην ανθρώπινη λογική, γι’ αυτό είναι κακό]. Παρατηρούμε 
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λοιπόν ότι και οι τρεις έννοιες (κακόν, πλῆθος, ἄπειρον) στις οποίες 

αναφέρεται o Αριστοτέλης βρίσκονται στην ίδια στήλη των δέκα αρχών των 

Πυθαγορείων.  

Αντίθετα, το να πετύχουμε τον στόχο (τὸ κατορθοῦν), το ορθό ανήκει 

στην κατηγορία τοῦ ἀγαθοῦ των Πυθαγορεiων, αφού γίνεται με έναν τρόπο 

(μοναχῶς) [βλ. ἕν των Πυθαγορείων], ενώ επιπλέον το αγαθό κατά τους 

Πυθαγόρειους  ανήκει στην επικράτεια του πεπερασμένου, βρίσκεται δηλαδή 

μέσα σε ορισμένα όρια (πέρας των Πυθαγορείων). [Ακόμη και ο θεός των 

Πυθαγορείων είναι «πεπερασμένος» και όχι «άπειρος», όπως συμβαίνει στον 

χριστιανισμό]. Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι και πάλι οι τρεις έννοιες (ἀγαθόν, 

ἕν, πέρας) βρίσκονται στην ίδια στήλη και σε θέση αντίθεσης αντίστοιχα με 

τις έννοιες «κακόν, πλῆθος, ἄπειρον». 

Γι’ αυτό το ένα είναι εύκολο και το άλλο δύσκολο. Είναι εύκολο να 

αποτύχουμε στον στόχο μας προχωρώντας σε επιλογές που κινούνται στην 

περιοχή της υπερβολής ή της έλλειψης αφού αυτές είναι πολλές και χωρίς 

όρια (πολλαχῶς, ἄπειρον), ενώ είναι δύσκολο να επιτύχουμε τον στόχο μας, 

αφού οι επιλογές για τη μεσότητα δεν είναι απεριόριστες, αλλά συγκεκριμένες  

(μοναχῶς, πέρας). Γι’ αυτούς τους λόγους η υπερβολή και η έλλειψη είναι 

γνωρίσματα της κακίας, ενώ η μεσότητα είναι γνώρισμα της αρετής. 

Επομένως, η θεωρία της μεσότητας του Αριστοτέλη έχει την αφετηρία της 

στους Πυθαγόρειους
70

. 

 

ἐσθλοὶ μὲν γὰρ....κακοί: Μετά τη φιλοσοφία, έρχεται η ποίηση που για τον 

Αριστοτέλη έχει καθολικό χαρακτήρα να ενισχύσει την άποψη του 

Αριστοτέλη. Ένας άγνωστης προέλευσης, στίχος με τριπλή αντίθεση ἐσθλοὶ-

κακοί, μὲν-δὲ, ἁπλῶς-παντοδαπῶς είναι ικανός να επιβεβαιώσει τον λόγο 

τον Αριστοτέλη. Αξίζει να επισημάνουμε ότι ο Αριστοτέλης χρησιμοποίησε 3 

συλλογισμούς διαδοχικά, για να καταλήξει κάθε φορά στο ίδιο συμπέρασμα: 

η αρετή είναι μεσότητα (εδάφια 9, 13, 14). Αυτό δείχνει πόσο βασικό στοιχείο 

για τον ορισμό της αρετής θεωρεί o Αριστοτέλης τη μεσότητα. 
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 Βρισκόμαστε στο πιο κεντρικό σημείο του ανθολογημένου αποσπάσματος, 

αλλά και γενικά της ηθικής φιλοσοφίας του Αριστοτέλη, στον ορισμό της 

αρετής. 

Ο ορισμός της αρετής κατά τον Αριστοτέλη  

 

 

 

ἕξις προαιρετική:  

 Η αρετή είναι ἕξις· με το συγκεκριμένο όρο o Αριστοτέλης προσδιόρισε το 

γένος της αρετής. Έτσι, γενικά, ἕξις είναι να βρίσκεται ένας άνθρωπος 

ύστερα από άσκηση (ἔθος) σε μια διαρκή κατάσταση, σε μια κατάσταση 

τέτοια ώστε το άτομο να ενεργεί με ένα μόνιμο και σταθερό τρόπο. 

Επειδή, όμως, ἐκ τῶν ὁμοίων ἐνεργειῶν αἱ ἕξεις γίνονται, μόνο οι καλές 

ενέργειες έχουν σχέση με την αρετή
71

. 

Επιπλέον: 

α) πρέπει αυτή να χαρακτηρίζεται από προαίρεσιν. πβ πᾶς ἐπιστήμων τὸ 

μέσον ζητεῖ καὶ τοῦθ’ αἱρεῖται. (Β6, εδ. 8) 

Τι είναι, όμως, προαίρεσις; Είναι το πιο χαρακτηριστικό γνώρισμα της 

αρετής, το οποίο δεν πρέπει να ταυτίζεται: 

o με την εκούσια πράξη, αφού και τα παιδιά και τα ζώα ενεργούν εκούσια, 

αλλά όχι ύστερα από ώριμη σκέψη.  

o με την επιθυμία, αφού και τα άλογα ζώα έχουν επιθυμία. 

o με τη βούληση, αφού αυτή μπορεί να στρέφεται σε πράγματα αδύνατα ή 

που δεν εξαρτώνται από εμάς.   

Αντίθετα η προαίρεσις στρέφεται σε σκοπούς που είναι προσιτοί (περὶ τὰ 

ἐφ’ ἡμῖν)· επίσης, στρέφεται και στα μέσα γιατί με την προαίρεσιν 

επιλέγουμε τα μέσα που χρειάζονται για να πραγματοποιήσουμε τον σκοπό 

μας. Επομένως, είναι η εκλογή, ύστερα από ώριμη σκέψη, ενός πράγματος 
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που επιθυμώ ανάμεσα από δύο ή περισσότερα πράγματα που έχω στην 

εξουσία μου και που είναι προσιτά σε μένα με την απόφαση και διάθεση 

να προχωρήσω στην πράξη. H προαίρεσις είναι ο πυρήνας της ηθικής 

πράξης, η βάση της αρετής. Αν αποφασίσω ύστερα από ώριμη σκέψη, τότε 

μόνον η πράξη μου, εφόσον βέβαια έχει και τις άλλες προϋποθέσεις 

(μεσότητα κ.τ.λ) είναι ενάρετη. Αυτό σημαίνει ότι ο Αριστοτέλης στην 

ηθική δέχεται την ελευθερία της βουλήσεως
72

. Η «προαίρεσις» αποτελεί, 

σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, τον έναν από τους τρεις αναγκαίους όρους 

για την ύπαρξη της αρετής. Οι άλλοι δύο όροι είναι:  

α) ο άνθρωπος να έχει συνείδηση της πράξης του (εἰδὼς) και β) να την 

πραγματοποιεί με σιγουριά και σταθερότητα (βεβαίως καὶ 

ἀμετακινήτως). 

 

μεσότητα πρὸς ἡμᾶς ὡρισμένῃ λόγῳ ... ᾧ ἂν φρόνιμος, ὁρίσειεν :  

Στη συνέχεια ο ορισμός της αρετής προχωρεί στην ειδοποιό διαφορά της 

αρετής. Η αρετή είναι μεσότης με κριτήριο εμάς, υποκειμενική μεσότητα 

πρὸς ἡμᾶς όχι κατ’ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα. H «υποκειμενική» αυτή μεσότητα, 

ενώ φαίνεται ότι μπορεί να οδηγήσει στην αυθαιρεσία και στην εύκολη 

λύση του συμβιβασμού, o Αριστοτέλης καθορίζει εκείνα τα κριτήρια 

ορθότητάς της, ώστε να αντικειμενικοποιείται ως ένα βαθμό
73

. ‘Ηδη στην 

προηγούμενη (9
η
) ενότητα αναφερθήκαμε τόσο στις 5 παραμέτρους που 

διαμορφώνουν την ηθική περίσταση (χρόνος, τρόπος κλπ) , όσο στα 3 

κριτήρια που προσδιορίζουν το ηθικά ορθό (πόλη-κράτος, παράδοση, 

ορθός λόγος). Εδώ αναφέρεται στον ορθό λόγο.  

 

ὡρισμένῃ λόγῳ ... ᾧ ἂν φρόνιμος, ὁρίσειεν:  

 

Η σημασία του ορθού λόγου στον Αριστοτέλη  

 

Ο ορισμός της ηθικής αρετής περιέχει την αναφορά σε μια αρετή του 

νου. Για να είναι ηθικά ενάρετος, πρέπει είτε να διαθέτει ο ίδιος φρόνηση, 

είτε να ακολουθεi το παράδειγμα ενός φρόνιμου ανθρώπου. Η ορθή πράξη 
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καθορίζεται πράγματι από την εφαρμογή γενικών αρχών (το δεῖ) στους όρους 

της συγκεκριμένης περίπτωσης (χρόνος, τρόπος κλπ) χάρη σε μια λογική 

διαδικασία
74

. Η έννοια του ορθού λόγου είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της: 

αριστοτελικής ηθικής· είναι μια διανοητική ποιότητα η οποία στην ηθική του 

Αριστοτέλη έχει την ίδια λειτουργία με τη γνώση των Ιδεών στον Πλάτωνα. 

Αυτή η ικανότητα να βλέπουμε σωστά τα πράγματα, στον Αριστοτέλη 

αντίθετα με τον Πλάτωνα, δεν έχει τίποτε μυστηριώδες, αλλά είναι κάτι 

έμφυτο (λογική έχουν όλοι οι άνθρωποι), που καλλιεργούμενο με την αγωγή, 

γίνεται τελικά, καρπός της εμπειρίας και της σοφίας.  Βέβαια, αν και ο 

Αριστοτέλης επεξεργάστηκε φιλοσοφικά την έννοια του ορθού λόγου, αυτή η 

έννοια είναι σωκρατική κληρονομιά
75

. Η φρόνησις δεν είναι ούτε σοφία, ούτε 

επιστήμη, ούτε τέχνη «είναι μία έξη που ενέχει τον ορθό λόγο, που οδηγεί στην 

αλήθεια σε ό,τι φορά το καλό και το κακό για τον άνθρωπο» (Ἠθικὰ 

Νικομάχεια 1140b 5-6).  

 

 Η ηθική αρετή για τον Αριστοτέλη είναι ουσιαστικά φρόνηση σε διάφορες 

μορφές και εκδοχές ανάλογα με τις περιστάσεις.  Για τον λόγο αυτό άλλωστε ο 

Αριστοτέλης μιλά για τον φρόνιμο ως μέτρο και πρότυπο της αρετής. Με τη 

φρόνηση η ηθική αρετή γίνεται πλήρης,  ολοκληρώνεται καθώς αποκτά 

πλήρως «λόγο», δηλαδή πρακτικό λόγο ο οποίος όχι μόνο καθορίζει το αγαθό 

κάθε φορά αλλά και επιτάσσει την πράξη του, διαμορφώνει την επιθυμία του 

αλόγου
76

. 

 

Ορθός λόγος δεν είναι βέβαια η λογική του οποιουδήποτε ανθρώπου, 

αλλά του φρόνιμου. Η λογική του φρόνιμου είναι ικανή να διακρίνει την 

αλήθεια μέσα στα πράγματα και να εκτιμά κάθε φορά το ορθό για να μπορεί 

να επιλέγει το δέον και να το πράττει
77

. Κατά την Αριστοτελική αντίληψη ο 

φρόνιμος διαθέτει μια φωτισμένη κριτική ικανότητα μέσω της οποίας 

διακρίνει τι πρέπει να θεωρηθεί ως αξιόλογο
78

. Μ’ αυτή τη σκέψη ο 
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Αριστοτέλης τονίζει ότι, το να βρει κάποιος σ’ όλα τη μεσότητα, είναι βέβαια 

δύσκολο· δεν μπορεί δηλαδή ο καθένας, αλλά μόνο ὁ εἰδώς. Γι’ αυτό η αρετή 

είναι σπάνια, αξιέπαινη κι όμορφη
79

. 

Εδώ, βλέπουμε μια ακόμη διαφορά ανάμεσα στον Αριστοτέλη και στον 

Πλάτωνα. Για τον Πλάτωνα κριτήριο για την ενάρετη πράξη του ανθρώπου 

είναι η νοητή Ιδέα της αρετής, η Ιδέα του αγαθού ανθρώπου. Για τον 

Αριστοτέλη, όμως, κριτήριο είναι o φρόνιμος άνθρωπος, ένας συγκεκριμένος 

άνθρωπος που έζησε ή ζει ανάμεσά μας και κατόρθωσε να πραγματώσει την 

αρετή. Η αρετή του Αριστοτέλη (υποκειμενική και σχετικοποιημένη με βάση 

τα συγκεκριμένα περιστατικά) είναι ανθρώπινη
80

. Eπίσης κατοχυρώνεται η 

δυνατότητα προόδου και ηθικής βελτιώσεως.  

 

λόγος: ο λόγος - φρόνηση αποτελεί ένα από τα στάδια της πορείας 

προς την αρετή, αφού με αυτόν ο άνθρωπος μπορεί να διακρίνει τις καλές από 

τις κακές πράξεις. Το άλλο στάδιο είναι ο νόμος, που συνηθίζει τους 

ανθρώπους να ενεργούν ενάρετα ως πολίτες. Άρα, ο λόγος βοηθά τον νόμο να 

τελειοποιεί το έργο του.  

φρόνιμος: η φρόνηση συνδέεται με τον λόγο και αν υπάρχει αυτή, 

υπάρχουν συγκεντρωμένες στον άνθρωπο και όλες οι άλλες αρετές. 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
81

. 

 

 

 Μεσότης δύο κακιῶν: Ολοκλήρωση του ορισμού της αρετής 

προσδιορίζοντας και το χαρακτήρα της έννοιας που είναι αντίθετη από την 

αρετή, της κακίας. Η αρετή είναι μεσότητα ανάμεσα σε δύο κακίες που 
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προσδιορίζονται, όμως, από την υπερβολή και την έλλειψη σε σύγκριση με 

το δέον. 

 

τὴν δ’ ἀρετὴν τὸ μέσον καὶ εὐρίσκειν καὶ αἱρεῖσθαι : Η αρετή αναζητά και 

«αἱρεῖται» τη μεσότητα. Η αρετή από μόνη της επιλέγει και ευρίσκει το 

μέσον. Η αρετή ως μεσότης δεν αποτελεί ποσοτικό συμψηφισμό ετερόκλητων 

πραγμάτων, αλλά είναι το αποτέλεσμα μιας αξιολογικής συνθέσεως  των 

συναισθημάτων, όπου οι ποσοτικές αντιθέσεις αυτών συναιρούνται σε μία 

ποιοτική σύνθεση. Η αρετή από πλευράς μεν περιεχομένου ευρίσκεται στο 

μέσο δύο ακροτήτων (της υπερβολής και της έλλειψης), ως αξία όμως και 

ηθικό επίτευγμα είναι το ύψιστον, η μεσότητα είναι μια αξιολογική 

σύνθεση
82

. 

 

 

 Τα σχήματα λόγου τονίζουν την αντίθεση ανάμεσα στην κακία και το 

λάθος από τη μια και την αρετή και το σωστό από την άλλη. Πάντως γενικά, ο 

λόγος του Αριστοτέλη διακρίνεται για άλλη μια φορά από λιτότητα και 

απλότητα. Χαρακτηριστικό του ύφους της ενότητας είναι οι αναφορές στους 

Πυθαγορείους και στον παροιμιακό στίχο, που ενδυναμώνουν την 

πειστικότητα των απόψεων που αναπτύσσονται.   
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ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 

Από την ανάλυση του ορισμού της αρετής αποδεικνύεται, έμμεσα 

τουλάχιστον, ότι η αρετή για την οποία μιλά ο Αριστοτέλης είναι μια 

ανθρώπινη αρετή όχι όμως πανανθρώπινη, είναι η ελληνική αρετή, η αρετή, η 

αρετή κατά πόλιν κράτος, όπως διαμορφώθηκε από την παράδοση, το πνεύμα 

της κοινότητας και τον ορθό λόγο του «φρόνιμου». Βρισκόμαστε μπροστά σε 

μια από τις πιο ωραίες στιγμές της ανθρώπινης σκέψης, η αρετή και η κακία 

να ορίζονται από την ανθρώπινη λογική
83

. 

Η θεωρία αυτή έχει αξία, επειδή αναγνωρίζει την ανάγκη να επιβληθεί 

κάποιο σύστημα ή, όπως λέει ο Αριστοτέλης, κάποια συμμετρία στις 

πολύμορφες τάσεις που υπάρχουν μέσα μας . H συμμετρία είναι, βέβαια, 

έννοια ποσοτική, αλλά η αγαθή πράξη έχει και την ποσοτική της πλευρά· δεν 

πρέπει να είναι πολύ λίγη ούτε πάρα πολλή. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν δίκιο 

όταν υποστήριζαν ότι για να παράγει κανείς οποιοδήποτε αγαθό απαιτούνται 

ορισμένες ποσοτικές σχέσεις, η ποιότητα στηρίζεται στην ποσότητα
84

.  

 

Μία κριτική στην αριστοτελική θεωρία περί αρετής
85

 

Η έμφαση στον χαρακτήρα του δρώντος προσώπου και η 

προτεραιότητα που αποδίδεται σε συγκεκριμένες αρετές -σε αντίθεση με την 

επιδίωξη της μεγιστοποίησης της ωφέλειας του συνόλου ή με την υποταγή  

στις εντολές του αφηρημένου ηθικού νόμου- υποδεικνύουν ίσως ένα 

λειτουργικότερο κριτήριο ηθικής ορθότητας. Θα λέγαμε μάλιστα ότι αυτό το 

κριτήριο είναι περισσότερο απτό και προφανές στον βαθμό που ενσαρκώνεται 

από το παράδειγμα του ίδιου του ενάρετου ανθρώπου, όπως αυτός 

περιγράφεται από τους φιλοσόφους που τονίζουν τη σημασία των αρετών.  

Το πρόβλημα είναι ότι στις μέρες μας είναι δύσκολο να κατανοήσουμε 

το ιδεώδες των αρχαιοελληνικών αρετών, που συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με 

το πρότυπο του “καλού καγαθού” πολίτη της αρχαιοελληνικής κοινωνίας, 

ιδιαίτερα της Αθήνας της κλασικής εποχής. Έτσι, δεν είναι διόλου βέβαιο ότι 

οι αρετές για τις οποίες μιλούν ο Σωκράτης, ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης  
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μπορούν να καλλιεργηθούν στις σύγχρονες πολιτείες, στις οποίες είναι 

τελείως διαφορετικές οι συνθήκες ζωής και  φαίνεται να έχει χαθεί σε μεγάλο 

βαθμό το συλλογικό, κοινωνικό ήθος που ενέπνεε  τους αρχαίους προγόνους 

μας. Για τον Αριστοτέλη οι αρετές αποτελούν  συστατικά ενός βίου που 

επιτυγχάνει την ευδαιμονία. Και λέγοντας “ευδαιμονία” ο συγγραφέας των 

Ηθικών Νικομαχείων εννοούσε την πλήρη άνθηση της ανθρώπινης  

προσωπικότητας, την ολόπλευρη ενεργοποίηση  των κυριότερων ανθρώπινων 

δυνατοτήτων - όχι απλώς αυτό που σήμερα αποκαλούμε ευτυχία, δηλαδή 

κάποια, λιγότερο ή περισσότερο, παροδική και υποκειμενική ψυχική 

κατάσταση ευφορίας. Είναι όμως αμφίβολο αν μια τέτοια πλούσια και  ισχυρή 

αντίληψη του αρχαιοελληνικού αγαθού βίου είναι συμβατή με τον τρόπο  ζωής 

του ανθρώπου του 21ου αιώνα – αν βέβαια είναι επαρκώς κατανοητή από 

αυτόν. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το ηθικό μοντέλο του συνετού και 

ενάρετου ανθρώπου μπορεί να μας φαίνεται κάπως αριστοκρατικό και 

περιοριστικό, αφού δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί από μεγάλο  αριθμό 

ανθρώπων. Μπορούμε μάλιστα να παρατηρήσουμε ότι, σύμφωνα πάντα με την 

αρχική αριστοτελική θεώρηση, το μοντέλο  αυτό δεν μπορούσε να 

πραγματωθεί απόλυτα από τις γυναίκες και από εκείνους  που από τη φύση 

τους ήταν προορισμένοι για δούλοι. 

Το συμπέρασμα στο οποίο είναι εύλογο  να καταλήξουμε στο σημείο 

αυτό είναι πως οι αρετές από μόνες τους ίσως δεν επαρκούν για την πλήρη 

διασάφηση της έννοιας της ηθικότητας - πρέπει όμως να θεωρηθούν 

συμπληρωματικές προς τις γενικές  ηθικές αρχές. Θα μπορούσε μάλιστα να 

υποστηριχθεί πως οι αρετές χωρίς αρχές  είναι τυφλές, ενώ οι αρχές χωρίς 

αρετές είναι αδρανείς.  
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Ερμηνευτικές ερωτήσεις 

1. Να γράψετε τη συλλογιστική πορεία μέσα από την οποία ο Αριστοτέλης 

καταλήγει ότι η αρετή είναι «μεσότης». (γρ) 

2. Ποιο είναι το προσεχές γένος της αρετής και ποια η ειδοποιός της διαφορά 

όπως περιλαμβάνονται στον ορισμό της; (πρ) 

3. φρόνιμος, τοῦ δέοντος: Το περιεχόμενο των εννοιών αυτών δεν είναι 

πάντοτε, οριστικά και εφάπαξ καθορισμένο. Να εξηγήσετε, σύμφωνα και 

με όσα συζητήσατε στην προηγούμενη ενότητα, ποιος ορίζει το 

περιεχόμενό τους και ποια είναι τα όρια  του υποκειμενικού και του 

αντικειμενικού σ’ αυτές τις έννοιες;  (γρ) 

4. Γιατί οι Πυθαγόρειοι θεωρούσαν το κακό αδιαμόρφωτο και το καλό 

διαμορφωμένο; (πρ) 

 

Λεξιλογικές ασκήσεις (Ενότητες 9, 10) 

1. Να εντοπίσετε στο κείμενο τα αντώνυμα των λέξεων: φοβηθῆναι, 

λυπηθῆναι, ἧττον, ἔλλειψις, ἁμαρτάνεται, ἐπαινεῖται  και της φράσης οὐκ 

εὖ. 

2. φοβηθῆναι, ἐλεῆσαι: α) Να γράψετε τα ομόρριζα ουσιαστικά που 

αποτελούν θεμελιώδεις όρους του αριστοτελικού ορισμού για την 

τραγωδία. β) Να δώσετε από ένα συνώνυμο και ένα αντώνυμο στον κάθε 

όρο. 

3. Να συμπληρώσετε τα αντώνυμα των παρακάτω λέξεων στην αρχαία 

ελληνική: χαλεπόν, ἀποτυχεῖν, κακία, ὑπερβολή, κακία, πολλαχῶς, 

ἄπειρον. 

4. ράθυμος, ραδιουργία, ευπαθής, μεσόγειος, προορισμός, λιποψυχώ, αφορίζω, 

σχέση, εφεύρεση, έμπρακτος: Με ποιες λέξεις του κειμένου έχουν 

ετυμολογική συγγένεια; 

5. εἴκαζον: Να δώσετε τις σημασίες των φράσεων: α) κατὰ τὸ εἰκὸς καὶ 

ἀναγκαῖον β) παρὰ τ’ εἰκὸς γ) τά εἰκότα δ) εἰκῇ καί ὡς ἔτυχεν. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ  

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

ΤΡΙΤΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2003 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:  

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ  (4) 

 
 

1. ∆ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο 
Αριστοτέλη Ηθικά Νικοµάχεια Β1, 1-4. 

 
∆ιττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης , τῆς µὲν διανοητικῆς τῆς δὲ 

ἠθικῆς , ἡ µὲν διανοητικὴ τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλίας  ἔχει  καὶ 
τὴν γένεσιν καὶ τὴν αὔξησιν , διόπερ ἐµπειρίας δεῖται καὶ 
χρόνου, ἡ δ '  ἠθικὴ ἐξ ἔθους περιγίνεται , ὅθεν καὶ τοὔνοµα  
ἔσχηκε µικρὸν παρεκκλῖνον  ἀπὸ τοῦ ἔθους .  Ἐξ οὗ καὶ  
δῆλον ὅτι οὐδεµία τῶν ἠθικῶν ἀρετῶν φύσει ἡµῖν 
ἐγγίνεται· οὐθὲν γὰρ τῶν φύσει ὄντων ἄλλως ἐθίζεται , οἷον 
ὁ λίθος φύσει κάτω  φερόµενος οὐκ ἂν ἐθισθείη ἄνω  
φέρεσθαι , οὐδ '  ἂν µυριάκις αὐτὸν ἐθίζῃ τις ἄνω ῥιπτῶν ,  
οὐδὲ τὸ πῦρ κάτω , οὐδ '  ἄλλο οὐδὲν τῶν ἄλλως πεφυκότων  
ἄλλως ἂν ἐθισθείη .  Οὔτ ' ἄρα φύσει οὔτε παρὰ φύσιν 
ἐγγίνονται  αἱ ἀρεταί , ἀλλὰ πεφυκόσι µὲν ἡµῑν δέξασθαι  
αὐτάς , τελειουµένοις δὲ διὰ τοῦ ἔθους .  

Ἔτι ὅσα µὲν φύσει ἡµῖν παραγίνεται , τὰς δυνάµεις 
τούτων πρότερον κοµιζόµεθα , ὕστερον δὲ τὰς ἐνεργείας  
ἀποδίδοµεν (ὅπερ ἐπὶ τῶν αἰσθήσεων δῆλον· οὐ γὰρ ἐκ τοῦ 
πολλάκις ἰδεῖν ἢ πολλάκις ἀκοῦσαι  τὰς αἰσθήσεις  
ἐλάβοµεν , ἀλλ '  ἀνάπαλιν  ἔχοντες  ἐχρησάµεθα , οὐ 
χρησάµενοι ἔσχοµεν) · τὰς δ ' ἀρετὰς λαµβάνοµεν 
ἐνεργήσαντες  πρότερον , ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν·  
ἃ γὰρ δεῖ µαθόντας ποιεῖν , ταῦτα ποιοῦντες µανθάνοµεν , 
οἷον οἰκοδοµοῦντες οἰκοδόµοι γίνονται καὶ κιθαρίζοντες  
κιθαρισταί· οὕτω δὴ καὶ τὰ µὲν δίκαια πράττοντες  δίκαιοι 
γινόµεθα , τὰ δὲ σώφρονα  σώφρονες , τὰ δ '  ἀνδρεῖα 
ἀνδρεῖοι .  

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ  

 
Να απαντήσετε  στα παρακάτω : 

α) Από το κείµενο που σας δίνεται να µεταφράσετε  στη νέα 
ελληνική γλώσσα το απόσπασµα "∆ιττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς 
οὔσης. . . διὰ τοῦ ἔθους". 

 Μονάδες 10 
 

β) Να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις  των 
παρακάτω  ερωτήσεων :  

i. "∆ιττῆς  δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης. . . διὰ τοῦ ἔθους" : Ποια 
είναι η βασική θέση του Αριστοτέλη για την ηθική αρετή  
και µε ποια στοιχεία  τεκµηριώνει τη θέση αυτή στο 
παραπάνω  απόσπασµα ;   

Μονάδες 15 

 

ii. "τὰς δυνάµεις κοµιζόµεθα, τὰς ἐνεργείας ἀποδίδοµεν": 
Ποιο είναι , κατά τον Αριστοτέλη , το περιεχόµενο των 
εννοιών "δύναµις" και "ἐνέργεια" και ποια είναι η σχέση 
τους µε την ηθική αρετή ;  

 Μονάδες 15 

iii.  Πώς οδηγήθηκε ο Αριστοτέλης στην τριµερή διαίρεση 
της ψυχής ;   

Μονάδες 10 

iv. Να γράψετε δύο οµόρριζες λέξεις της νέας ελληνικής 
γλώσσας , απλές ή σύνθετες , για καθεµιά από τις 
παρακάτω  λέξεις του κειµένου :  

διανοητικῆς , ἐµπειρίας, τελειουµένοις, ποιοῦντες, 
δίκαια. 

Μονάδες 10 
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ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ  

2. Αδίδακτο  κείµενο 
Πλάτων, Πολιτικός 274 C-D. 

Ὅθεν δὴ τὰ πάλαι λεχθέντα  παρὰ θεῶν δῶρα ἡµῖν 
δεδώρηται µετ '  ἀναγκαίας διδαχῆς καὶ παιδεύσεως , πῦρ 
µὲν παρὰ Προµηθέως , τέχναι δὲ παρ '  Ἡφαίστου καὶ τῆς 
συντέχνου , σπέρµατα δὲ αὖ καὶ φυτὰ παρ '  ἄλλων· καὶ  
πάνθ '  ὁπόσα τὸν ἀνθρώπινον βίον συγκατεσκεύακεν  ἐκ  
τούτων γέγονεν , ἐπειδὴ τὸ µὲν ἐκ θεῶν , ὅπερ ἐρρήθη νῦν 
δή , τῆς ἐπιµελείας ἐπέλιπεν  ἀνθρώπους , δι '  ἑαυτῶν δὲ ἔδει 
τήν τε διαγωγὴν καὶ τὴν ἐπιµέλειαν αὐτοὺς αὑτῶν ἔχειν 
καθάπερ ὅλος ὁ κόσµος , ᾧ ξυµµιµούµενοι καὶ ξυνεπόµενοι 
τὸν ἀεὶ χρόνον νῦν µὲν οὕτως , τότε δὲ ἐκείνως  ζῶµέν τε καὶ 
φυόµεθα .  
 

Να απαντήσετε  στα παρακάτω : 

α) Να µεταφράσετε  στη νέα ελληνική γλώσσα το παραπάνω  
κείµενο .  

 Μονάδες 20 
 

β.1) Να γράψετε τις παρακάτω  λέξεις στη γενική πτώση 
του αριθµού στον οποίο βρίσκεται  καθεµιά (το γένος 
των αντωνυµιών να παραµείνει αµετάβλητο) : πῦρ, 
σπέρµατα, πάνθ', ὁπόσα, ὅπερ. 

Μονάδες 5 
 

β.2) Να γράψετε τον ζητούµενο τύπο για καθεµιά από τις  
παρακάτω  λέξεις του κειµένου :  

συγκατεσκεύακεν : το β΄ ενικό πρόσωπο  της οριστικής 
του αορίστου στην ίδια φωνή .  
 

ἐρρήθη : το ίδιο πρόσωπο  της ευκτικής στον ίδιο χρόνο 
και την ίδια φωνή .  
 

ἐπέλιπεν : το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής 
στον ίδιο χρόνο και την ίδια φωνή .  
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ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ  

ἔχειν : το απαρέµφατο του παρακειµένου στην ίδια 
φωνή .  
 

ζῶµεν : το ίδιο πρόσωπο στον παρατατικό  της ίδιας 
φωνής .  

 Μονάδες 5 

 

γ) Να γίνει συντακτική αναγνώριση  των παρακάτω  λέξεων :  
δῶρα, ἐπιµελείας, ἀνθρώπους, ἔχειν, ὅλος .  

 Μονάδες 10 

 
 

  
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ 

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνον τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία, 
κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). ∆εν θα µεταφέρετε στο 
τετράδιο τα κείµενα και τις παρατηρήσεις.  

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των 
φωτοτυπιών, αµέσως µόλις σας παραδοθούν.  

 ∆εν επιτρέπεται να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση. Κατά την 
αποχώρησή σας, να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο και τη 
φωτοτυπία. 

3. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας ό,τι σας ζητείται από το 
διδαγµένο κείµενο και ολόκληρο το αδίδακτο. 

4. Να απαντήσετε σε όλα τα ζητούµενα. 
5. ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες. 
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : µία (1) ώρα µετά τη διανοµή των 

φωτοτυπιών. 
 

ΚΑΛΗ   ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ  ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  

∆ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ  ΕΝΙΑΙΟΥ  ΛΥΚΕΙΟΥ  
ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ  2005 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : 
ΑΡΧΑΙΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΠΕΝΤΕ (5) 
 
 

∆Ι∆ΑΓΜΕΝΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ  
 

Ἀριστοτέλους ,  Ἠθικὰ  Νικομάχεια  Β ,  1,  1 -4   
 

∆ιττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ 

ἠθικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλίας ἔχει καὶ 

τὴν γένεσιν καὶ τὴν αὔξησιν, διόπερ ἐμπειρίας δεῖται καὶ 

χρόνου, ἡ δ ’ ἠθικὴ ἐξ ἔθους περιγίνεται, ὅθεν καὶ τοὔνομα 

ἔσχηκε μικρὸν παρεκκλῖνον ἀπὸ τοῦ ἔθους . Ἐξ οὗ καὶ δῆλον 

ὅτι οὐδεμία τῶν ἠθικῶν ἀρετῶν φύσει ἡμῖν ἐγγίνεται· οὐθὲν 

γὰρ τῶν φύσει ὄντων ἄλλως ἐθίζεται, οἷον ὁ λίθος φύσει 

κάτω φερόμενος οὐκ ἂν ἐθισθείη ἄνω φέρεσθαι, οὐδ’ ἂν 

μυριάκις αὐτὸν ἐθίζῃ τις ἄνω ῥιπτῶν, οὐδὲ τὸ πῦρ κάτω, 

οὐδ ’ ἄλλο οὐδὲν τῶν ἄλλως πεφυκότων ἄλλως ἂν ἐθισθείη . 

Οὔτ ’ ἄρα φύσει οὔτε παρὰ φύσιν ἐγγίνονται αἱ ἀρεταί, ἀλλὰ  

πεφυκόσι μὲν ἡμῖν δέξασθαι αὐτάς, τελειουμένοις δὲ διὰ τοῦ 

ἔθους . 

Ἔτι ὅσα μὲν φύσει ἡμῖν παραγίνεται, τὰς δυνάμεις 

τούτων πρότερον κομιζόμεθα, ὕστερον δὲ τὰς ἐνεργείας 

ἀποδίδομεν (ὅπερ ἐπὶ τῶν αἰσθήσεων δῆλον· οὐ γὰρ ἐκ τοῦ 

πολλάκις ἰδεῖν ἢ πολλάκις  ἀκοῦσαι τὰς αἰσθήσεις  ἐλάβομεν, 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ἀλλ ’ ἀνάπαλιν ἔχοντες ἐχρησάμεθα, οὐ χρησάμενοι ἔσχομεν) · 

τὰς δ’ ἀρετὰς λαμβάνομεν ἐνεργήσαντες πρότερον, ὥσπερ 

καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν· ἃ γὰρ δεῖ μαθόντας ποιεῖν, ταῦτα 

ποιοῦντες μανθάνομεν, οἷον οἰκοδομοῦντες οἰκοδόμοι 

γίνονται καὶ κιθαρίζοντες κιθαρισταί· οὕτω δὴ καὶ τὰ μὲν 

δίκαια πράττοντες δίκαιοι γινόμεθα, τὰ δὲ σώφρονα 

σώφρονες, τὰ δ ’ ἀνδρεῖα  ἀνδρεῖοι . 

 

Α .  Από  το  παραπάνω  κείμενο  να  μεταφράσετε  στο  
τετράδιό  σας  το  τμήμα :  “∆ιττῆς  δὴ  τῆς  ἀρετῆς  . . .  διὰ  
τοῦ  ἔθους” .   

Μονάδες  10 
 
Β .  Να  απαντήσετε  στα  παρακάτω :  

 

Β .1.  “Ἐξ οὗ καὶ δῆλον ὅτι οὐδεμία τῶν ἠθικῶν ἀρετῶν 
φύσει ἡμῖν ἐγγίνεται” : Με βάση το παραπάνω 
χωρίο, ποια είναι η θέση του Αριστοτέλη απέναντι 
στην αριστοκρατική αντίληψη περί αρετής; 

 Μονάδες  15 
 

Β .2.  Με  βάση  το  κείμενο  που  σας  δόθηκε ,  να  
αναφέρετε  και να σχολιάσετε τρία παραδείγματα  
από  την  καθημερινή  εμπειρία ,  με  τα  οποία  ο  
Αριστοτέλης  τεκμηριώνει  την  άποψη  ότι  η  ηθική  
αρετή  κατακτάται  με  την  άσκηση .  

Μονάδες  15 
 

Β .3.  Ποια  είναι  η  άποψη  του  ∆ημοκρίτου  για  την  
εὐδαιμονία ;   

Μονάδες  10 
 
 
 

 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

  

 
 
Β .4 .  φύσει, δέξασθαι, δυνάμεις, ἐλάβομεν, μαθόντας : 

Να γράψετε στο τετράδιό  σας δύο σύνθετα 
ομόρριζα , της αρχαίας  ή της νέας ελληνικής , για 
καθεμιά  από τις παραπάνω  λέξεις .   

Μονάδες  10  
 

 

Γ .  Α∆Ι∆ΑΚΤΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ  
 

Ἀνδοκίδου ,  Περὶ  τῶν  μυστηρίων  § 142 - 143 
 

 Ἐπειδὴ γάρ, ὦ ἄνδρες, αἱ νῆες διεφθάρησαν, πολλῶν 

βουλομένων τὴν πόλιν ἀνηκέστοις συμφοραῖς περιβαλεῖν, 

Λακεδαιμόνιοι ἔγνωσαν ὅμως τότε  ἐχθροὶ ὄντες σῴζειν τὴν 

πόλιν διὰ τὰς ἐκείνων τῶν ἀνδρῶν ἀρετάς, οἳ ὑπῆρξαν τῆς 

ἐλευθερίας ἁπάσῃ  τῇ Ἑλλάδι . ἐπειδὴ τοίνυν καὶ ἡ πόλις 

ἐσώθη δημοσίᾳ διὰ τὰς τῶν προγόνων τῶν ὑμετέρων ἀρετάς, 

ἀξιῶ κἀμοὶ διὰ τὰς τῶν προγόνων τῶν ἐμῶν ἀρετὰς 

σωτηρίαν γενέσθαι . καὶ γὰρ αὐτῶν τῶν ἔργων, δι’ ἅπερ ἡ 

πόλις ἐσώθη, οὐκ ἐλάχιστον μέρος οἱ ἐμοὶ πρόγονοι 

συνεβάλοντο .  

      
ὑπάρχω + γενική = κάνω αρχή 
 
 
Γ.1. Να μεταφράσετε  στο τετράδιό σας το παραπάνω  

κείμενο .  
Μονάδες  20  

 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 
Γ.2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείται 

για καθεμιά  από τις παρακάτω  λέξεις :  
 

νῆες : τη δοτική πληθυντικού. 

διεφθάρησαν: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο ευκτικής του 
ίδιου χρόνου στην ίδια φωνή. 

περιβαλεῖν : το απαρέμφατο παρακειμένου της μέσης 
φωνής. 

πόλιν: τη δοτική πληθυντικού. 

ἔγνωσαν: το β΄ ενικό πρόσωπο προστακτικής του 
ίδιου χρόνου στην ίδια φωνή.  

ἁπάσῃ: την ονομαστική πληθυντικού του ίδιου 
γένους. 

ὑμετέρων: την ίδια πτώση στο γ΄ πρόσωπο. 

γενέσθαι:  το β΄ ενικό πρόσωπο οριστικής του ίδιου 
χρόνου. 

ἅπερ:  τη δοτική πληθυντικού του ίδιου γένους. 

ἐλάχιστον:  τη γενική πληθυντικού στο θετικό βαθμό 
του ίδιου γένους. 

Μονάδες 10 
 

Γ.3.α. ὑπῆρξαν, συνεβάλοντο: Να γράψετε τις προτάσεις 
στις οποίες ανήκουν τα παραπάνω ρήματα και να τις 
αναγνωρίσετε ως προς το είδος τους . 

Μονάδες 4 
 

Γ.3.β. Να αναγνωρίσετε συντακτικώς τα παρακάτω : 
  ἀνηκέστοις, ἐχθροὶ, τῇ Ἑλλάδι, σωτηρίαν, τῶν 

ἔργων, οἱ ἐμοὶ. 
Μονάδες 6 

 



ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 
 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ 
 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά 
(ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). ∆εν θα 
μεταφέρετε στο τετράδιο τα κείμενα και τις ερωτήσεις .  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν .  

 ∆εν επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σημείωση. 
Κατά την αποχώρησή σας, να παραδώσετε μαζί με το 
τετράδιο και το φωτοαντίγραφο .  

3. Να μεταφράσετε ό,τι σας ζητείται από το διδαγμένο 
κείμενο και ολόκληρο το αδίδακτο . 

4. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλες τις ερωτήσεις . 

5. Κάθε τεκμηριωμένη απάντηση είναι αποδεκτή . 

6. ∆ιάρκεια εξέτασης : Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 
φωτοαντιγράφων . 

7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μια (1) ώρα μετά την 
έναρξη της εξέτασης . 

 
ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

 

 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ∆ʹ  ΤΑΞΗΣ  
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ  ΕΝΙΑΙΟΥ  ΛΥΚΕΙΟΥ  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  7 IOYNIOY 2002 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ  ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ :  
ΑΡΧΑΙΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ  

ΣΥΝΟΛΟ  ΣΕΛΙ∆ΩΝ  :ΠΕΝΤΕ  (5)  
 

∆Ι∆ΑΓΜΕΝΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ   
 

Ἀριστοτέλους ,  Ἠθικὰ  Νικοµάχεια  Β ,  1 ,  4-7  
 

  Ἔτι  ὅσα  µὲν  φύσει  ἡµῖν  παραγίνεται ,  τὰς  

δυνάµεις  τούτων  πρότερον  κοµιζόµεθα ,  ὕστερον  δὲ  

τὰς  ἐνεργείας  ἀποδίδοµεν  (ὅπερ  ἐπὶ  τῶν  αἰσθήσεων  

δῆλον·  οὐ  γὰρ  ἐκ  τοῦ  πολλάκις  ἰδεῖν  ἢ  πολλάκις  

ἀκοῦσαι  τὰς  αἰσθήσεις  ἐλάβοµεν ,  ἀλλ '  ἀνάπαλιν  

ἔχοντες  ἐχρησάµεθα ,  οὐ  χρησάµενοι  ἔσχοµεν) ·  τὰς  δ '  

ἀρετὰς  λαµβάνοµεν  ἐνεργήσαντες  πρότερον ,  ὥσπερ  

καὶ  ἐπὶ  τῶν  ἄλλων  τεχνῶν·  ἃ  γὰρ  δεῖ  µαθόντας  

ποιεῖν ,  ταῦτα  ποιοῦντες  µανθάνοµεν ,  οἷον  

οἰκοδοµοῦντες  οἰκοδόµοι  γίνονται  καὶ  κιθαρίζοντες  

κιθαρισταί·  οὕτω  δὴ  καὶ  τὰ  µὲν  δίκαια  πράττοντες  

δίκαιοι  γινόµεθα ,  τὰ  δὲ  σώφρονα  σώφρονες ,  τὰ  δ '  

ἀνδρεῖα  ἀνδρεῖοι .  

  Μαρτυρεῖ  δὲ  καὶ  τὸ  γινόµενον  ἐν  ταῖς  

πόλεσιν·  οἱ  γὰρ  νοµοθέται  τοὺς  πολίτας  ἐθίζοντες  

ποιοῦσιν  ἀγαθούς ,  καὶ  τὸ  µὲν  βούληµα  παντὸς  

νοµοθέτου  τοῦτ '  ἐστίν ,  ὅσοι  δὲ  µὴ  εὖ  αὐτὸ  ποιοῦσιν  

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

 

 

ἁµαρτάνουσιν ,  καὶ  διαφέρει  τούτῳ  πολιτεία  

πολιτείας  ἀγαθὴ  φαύλης .  Ἔτι  ἐκ  τῶν  αὐτῶν  καὶ  διὰ  

τῶν  αὐτῶν  καὶ  γίνεται  πᾶσα  ἀρετὴ  καὶ  φθείρεται ,  

ὁµοίως  δὲ  καὶ  τέχνη·  ἐκ  γὰρ  τοῦ  κιθαρίζειν  καὶ  οἱ  

ἀγαθοὶ  καὶ  κακοὶ  γίνονται  κιθαρισταί .  Ἀνάλογον  

δὲ  καὶ  οἰκοδόµοι  καὶ  οἱ  λοιποὶ  πάντες·  ἐκ  µὲν  γὰρ  

τοῦ  εὖ  οἰκοδοµεῖν  ἀγαθοὶ  οἰκοδόµοι  ἔσονται ,  ἐκ  δὲ  

τοῦ  κακῶς  κακοί .  Εἰ  γὰρ  µὴ  οὕτως  εἶχεν ,  οὐδὲν  ἂν  

ἔδει  τοῦ  διδάξοντος ,  ἀλλὰ  πάντες  ἂν  ἐγίνοντο  

ἀγαθοὶ  ἢ  κακοί .  
 

Α .  Από  το  κείµενο  που  σας  δίνεται  να  
µεταφράσετε  στο  τετράδιό  σας  το  τµήµα :  "τὰς  δ '  
ἀρετὰς  λαµβάνοµεν . . . .  κακοὶ  γίνονται  κιθαρι -
σταί" .  

Μονάδες  10 

Β .  Να  γράψετε  στο  τετράδιό  σας  τις  απαντήσεις  
των  παρακάτω  ερωτήσεων :  

 

1. "Τὰς  δυνάµεις  κοµιζόµεθα . . .τὰς  ἐνεργείας  
ἀποδίδοµεν" :   

 Ποιο  είναι  το  περιεχόµενο  των  εννοιών  
δύναµις-ἐνέργεια ,  κατά  τον  Αριστοτέλη ,  και  
ποια  από  τις  δύο  έννοιες  θεωρεί  ο  φιλόσοφος  
πιο  αξιόλογη ;   

 Μονάδες  15 

 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

 

 

2. "Μαρτυρεῖ  δὲ . . .  ἂν  ἐγίνοντο  ἀγαθοὶ  ἢ  κακοί":  

 Να  αναπτύξετε  ποια  είναι  η  επιδίωξη  κάθε  
νοµοθέτη  και  πώς  αυτή  υλοποιείται .  

Μονάδες  15 
 

3.  Τι  γνωρίζετε  για  την  τριµερή  "διαίρεση" της  
ψυχής  του  ανθρώπου ,  κατά  τον  Αριστοτέλη ,  
και  ποια  η  σχέση  του  κάθε  µέρους  µε  τις  
αρετές ;  

Μονάδες  10 
 
4.  Να γράψετε στο τετράδιό σας δύο οµόρριζες 

λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας , απλές ή 

σύνθετες , για καθεµιά από τις παρακάτω 

λέξεις :   

  κοµ ιζόµεθα ,  χρησάµενοι ,  λαµβάνοµεν ,  

τεχνῶν ,  ἀνάλογον .  

Μονάδες  10  
 

Γ .  Α∆Ι∆ΑΚΤΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ   
 

Ἰσοκράτους ,  Τραπεζιτικός  (γ´ )  

 Ἐξ  ἀρχῆς  οὖν  ὑµῖν ,  ὅπως  ἂν  δύνωµαι ,  
διηγήσοµαι  τὰ  πεπραγµένα .  ἐµοὶ  γάρ ,  ὦ  ἄνδρες  
δικασταί ,  πατὴρ  µέν  ἐστι  Σωπαῖος ,  ὃν  οἱ  πλέοντες  
εἰς  τὸν  Πόντον  ἅπαντες  ἴσασιν  οὕτως  οἰκείως  πρὸς  
Σάτυρον  διακείµενον ,  ὥστε  πολλῆς  µὲν  χώρας  
ἄρχειν ,  ἁπάσης  δὲ  τῆς  δυνάµεως  ἐπιµελεῖσθαι  τῆς  
ἐκείνου .  πυνθανόµενος  δὲ  καὶ  περὶ  τῆσδε  τῆς  

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

 

 

πόλεως  καὶ  περὶ  τῆς  ἄλλης  Ἑλλάδος  ἐπεθύµησ '  
ἀποδηµῆσαι .  γεµίσας  οὖν  ὁ  πατήρ  µου  δύο  ναῦς  
σίτου  καὶ  χρήµατα  δοὺς  ἐξέπεµψεν  ἅµα  κατ '  
ἐµπορίαν  καὶ  κατὰ  θεωρίαν .  
        

κατὰ θεωρίαν = για να δω και να µάθω 
 

1. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το παραπάνω 
κείµενο . 

 Μονάδες  20 
 

2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους τύπους που 
ζητούνται για κάθε µία από τις παρακάτω λέξεις : 
ὅν:  την αιτιατική πληθυντικού του θηλυκού 

γένους. 
οἰκείως :  τον υπερθετικό βαθµό του επιρρήµατος. 
ἁπάσης : την ονοµαστική πληθυντικού του ίδιου 

γένους. 
δυνάµεως: τη δοτική του ενικού. 
χρήµατα: τη δοτική του πληθυντικού. 
πεπραγµένα: τον ίδιο τύπο στο µέλλοντα. 
ἐστι: το απαρέµφατο του ενεστώτα. 
ἴσασιν: το γ´ ενικό πρόσωπο στο χρόνο και 

την έγκλιση που βρίσκεται . 
πυνθανόµενος: τον ίδιο τύπο στον αόριστο. 
ἐξέπεµψεν: το ίδιο πρόσωπο στο µέλλοντα της 

Οριστικής της ίδιας φωνής. 
 Μονάδες 10 

 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

 

 

3.α. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά την πρόταση :   
"ὃν  οἱ  πλέοντες  εἰς  τὸν  Πόντον  ἅπαντες  ἴσασιν  
οὕτως  οἰκείως  πρὸς  Σάτυρον  διακείµενον".  

Μονάδες 1 
 

   β. Να αναγνωρίσετε συντακτικά όλους τους όρους 
της παραπάνω πρότασης . 

Μονάδες 9 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ  
1 .  Στο  τετράδιο  να  γράψετε  µόνον  τα  προκαταρκτικά  

(ηµεροµηνία ,  κατεύθυνση ,  εξεταζόµενο  µάθηµα ) .  ∆ε  
θα  µεταφέρετε  στο  τετράδιο  τα  κείµενα  και  τις  
παρατηρήσεις .   

2 .  Να  γράψετε  το  ονοµατεπώνυµό  σας  στο  πάνω  µέρος  
των  φωτοαντιγράφων ,  αµέσως  µόλις  σας  
παραδοθούν .   

 ∆εν  επιτρέπεται  να  γράψετε  καµ ιά  άλλη  σηµε ίωση .  
Κατά  την  αποχώρησή  σας ,  να  παραδώσετε  µαζί  µε  το  
τετράδιο  και  το  φωτοαντίγραφο .   

3 .  Να  µεταφράσετε  ό ,τι  σας  ζητείται  από  το  διδαγµένο  
κείµενο  και  ολόκληρο  το  αδίδακτο .  

4 .  Να  απαντήσετε  σε  όλες  τις  ερωτήσεις .  
5 .  ∆ιάρκεια  εξέτασης  :  τρεις  (3)  ώρες .  
6 .  Χρόνος  δυνατής  αποχώρησης  :  µ ία  (1)  ώρα  µετά  την  

έναρξη  της  εξέτασης .  
 

ΚΑΛΗ   ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

ΤΕΛΟΣ  ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ  ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ  ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΕΜΠΤΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : 

ΑΡΧΑΙΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 
∆ιδαγμένο κείμενο  

Αριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια B1, 5-8 
 
Mαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν· οἱ γὰρ 
νομοθέται τοὺς πολίτας ἐθίζοντες ποιοῦσιν ἀγαθούς, καὶ τὸ 
μὲν βούλημα παντὸς νομοθέτου τοῦτ ’ ἐστίν, ὅσοι δὲ μὴ εὖ 
αὐτὸ ποιοῦσιν ἁμαρτάνουσιν, καὶ διαφέρει τούτῳ πολιτεία 
πολιτείας ἀγαθὴ φαύλης. Ἔτι ἐκ τῶν αὐτῶν καὶ διὰ τῶν 
αὐτῶν καὶ γίνεται πᾶσα ἀρετὴ καὶ φθείρεται, ὁμοίως δὲ καὶ 
τέχνη· ἐκ γὰρ τοῦ κιθαρίζειν καὶ οἱ ἀγαθοὶ καὶ κακοὶ 
γίνονται κιθαρισταί . Ἀνάλογον δὲ καὶ οἰκοδόμοι καὶ οἱ 
λοιποὶ πάντες· ἐκ μὲν γὰρ τοῦ εὖ οἰκοδομεῖν ἀγαθοὶ 
οἰκοδόμοι ἔσονται, ἐκ δὲ τοῦ κακῶς κακοί . Εἰ γὰρ μὴ οὕτως 
εἶχεν, οὐδὲν ἂν ἔδει τοῦ διδάξοντος, ἀλλὰ πάντες ἂν 
ἐγίνοντο ἀγαθοὶ ἢ κακοί . 
Οὕτω δὴ καὶ ἐπὶ τῶν ἀρετῶν ἔχει· πράττοντες γὰρ τὰ ἐν τοῖς 
συναλλάγμασι τοῖς πρὸς τοὺς ἀνθρώπους γινόμεθα οἳ μὲν 
δίκαιοι οἳ δὲ ἄδικοι, πράττοντες δὲ τὰ ἐν τοῖς δεινοῖς καὶ 
ἐθιζόμενοι φοβεῖσθαι ἢ θαρρεῖν οἳ μὲν ἀνδρεῖοι οἳ δὲ δειλοί. 
Ὁμοίως δὲ καὶ τὰ περὶ τὰς ἐπιθυμίας ἔχει καὶ τὰ περὶ τὰς 
ὀργάς· οἳ μὲν γὰρ σώφρονες καὶ πρᾶοι γίνονται, οἳ δ ’ 
ἀκόλαστοι καὶ ὀργίλοι, οἳ μὲν ἐκ τοῦ οὑτωσὶ ἐν αὐτοῖς 
ἀναστρέφεσθαι , οἳ δὲ ἐκ τοῦ οὑτωσί . Καὶ ἑνὶ δὴ λόγῳ ἐκ τῶν 
ὁμοίων ἐνεργειῶν αἱ ἕξεις γίνονται . ∆ιὸ δεῖ τὰς ἐνεργείας 
ποιὰς ἀποδιδόναι· κατὰ γὰρ τὰς τούτων διαφορὰς 
ἀκολουθοῦσιν αἱ ἕξεις . Οὐ μικρὸν οὖν διαφέρει τὸ οὕτως ἢ 
οὕτως εὐθὺς ἐκ νέων ἐθίζεσθαι, ἀλλὰ πάμπολυ, μᾶλλον δὲ τὸ 
πᾶν . 
 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

Α. Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε στο 
τετράδιό σας το απόσπασμα : «Ἀνάλογον δὲ … αἱ ἕξεις 
γίνονται». 

Μονάδες 10 

  
Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις των 

παρακάτω ερωτήσεων : 

Β1. Με βάση τα δεδομένα του κειμένου : «Mαρτυρεῖ … 
ἀγαθοὶ ἢ κακοί», ποιος είναι ο ρόλος του 
δασκάλου στην απόκτηση της ηθικής αρετής; 

Μονάδες 15 
 

Β2. Σύμφωνα με το απόσπασμα : «Οὕτω δὴ καὶ ἐπὶ τῶν 
ἀρετῶν ἔχει … μᾶλλον δὲ τὸ πᾶν», να εκθέσετε τη 
σχέση μεταξύ «ενεργειών» και «έξεων» στην 
κατάκτηση της ηθικής αρετής. 

Μονάδες 15 
 

Β3. Ποιες διδασκαλίες του Αριστοτέλη παρουσιάζονται 
στις διδαχθείσες ενότητες των Πολιτικών; 

Μονάδες 10 
 

Β4. Να γράψετε δύο ομόρριζες λέξεις της αρχαίας ή της 
νέας ελληνικής γλώσσας, απλές ή σύνθετες, για 
καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου : 
μαρτυρεῖ, ἁμαρτάνουσιν, φθείρεται, ἀνα-
στρέφεσθαι, ἀποδιδόναι .  

Μονάδες 10 
 
 

Γ. Αδίδακτο κείμενο  
∆ημοσθένους Πρὸς Σπουδίαν 23-24 

 
Ἀλλὰ μήν, ὦ ἄνδρες δικασταί, τοῦτό γε δεινὸν δήπου, εἰ 
πρὸς τὰ συγκεχωρημέν ’ ὑπ ’ αὐτῶν τούτων ἐξέσται νῦν 
ἀντιλέγειν, καὶ μηδὲν σημεῖον ὑμῖν ἔσται, διότι πάντες 
ἄνθρωποι πρὸς τὰ μήτ’ ἀληθῆ μήτε δίκαια τῶν ἐγκλημάτων 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

οὐ κατασιωπᾶν, ἀλλὰ παραχρῆμ ’ ἀμφισβητεῖν εἰώθαμεν, μὴ 
ποιήσαντες δὲ ταῦτα, ἂν ὕστερον ἀντιδικῶσιν, πονηροὶ καὶ 
συκοφάνται δοκοῦσιν εἶναι . ταῦτα μὲν τοίνυν Σπουδίας 
οὐδὲν ἧττον ἐμοῦ γιγνώσκων, ἀλλ ’ οἶμαι μὲν καὶ 
ἀκριβέστερον, ὅσῳ καὶ πυκνότερον ἐνταυθοῖ παρέρχεται, 
πᾶσιν ἐναντία τοῖς πεπραγμένοις αὑτῷ λέγων οὐκ 
αἰσχύνεται . καίτοι πολλάκις ὑμεῖς ἓν μόνον σκευώρημα 
συνιδόντες, τούτῳ κατὰ τῶν ἄλλων τῶν ἐγκαλουμένων 
ἐχρήσασθε τεκμηρίῳ . 
  

Γ1.  Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το κείμενο . 

Μονάδες 20 
 

Γ2.α. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά 
από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου : 
 

ἐξέσται : το τρίτο ενικό πρόσωπο οριστικής 
παρατατικού . 

κατασιωπᾶν : το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο 
υποτακτικής ενεστώτα της ίδιας 
φωνής . 

ἀμφισβητεῖν : το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο 
οριστικής αορίστου της ίδιας 
φωνής . 

αἰσχύνεται : το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο 
ευκτικής παθητικού αορίστου. 

ἐχρήσασθε : το τρίτο ενικό πρόσωπο οριστικής 
ενεστώτα . 

Μονάδες 5 
 

Γ2.β. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά 
από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου : 

 

ἄνδρες : την κλητική ενικού αριθμού . 

μηδέν : τη δοτική πληθυντικού αριθμού, στο 
αρσενικό γένος. 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

τὰ ἀληθῆ : την αιτιατική ενικού αρσενικού 
γένους. 

ἧττον : την ονομαστική πληθυντικού αριθμού 
του αρσενικού γένους στον ίδιο βαθμό. 

ἐμοῦ : τη γενική πληθυντικού αριθμού του 
ιδίου προσώπου . 

Μονάδες 5 
 

Γ3.α. Να προσδιορίσετε τη συντακτική θέση των 
παρακάτω λέξεων : 

 δικασταί, ἀντιλέγειν, σημεῖον, τοῖς πεπραγμένοις, 
αὑτῷ, τεκμηρίῳ. 

Μονάδες 6 
 

Γ3.β. ἐξέσται, ἀντιδικῶσιν : να γράψετε τις προτάσεις στις 
οποίες ανήκουν τα παραπάνω ρήματα και να τις 
αναγνωρίσετε ως προς το είδος τους . 

Μονάδες 4 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 
 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά  (ημερομηνία , 
κατεύθυνση , εξεταζόμενο  μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα 
θέματα  στο τετράδιο .  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν επιτρέπεται 
να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την αποχώρησή σας να 
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα .  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα .  
4. Να γράψετε τις απαντήσεις  σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο 

στυλό .  
5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή .  
6. ∆ιάρκεια  εξέτασης :  τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων .  
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : μετά τη 10.00΄ πρωινή .  
  

 KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ    
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
∆ʹ ΤΑΞΗΣ 

ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ  ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : 
ΑΡΧΑΙΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΠΕΝΤΕ (5) 
 
 

∆Ι∆ΑΓΜΕΝΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ  
Αριστοτέλους  Ηθικά  Νικομάχεια   Β  1 ,5 -8  

 
 Μαρτυρεῖ  δὲ  καὶ  τὸ  γινόμενον  ἐν  ταῖς  πόλεσιν·  οἱ  
γὰρ  νομοθέται  τοὺς  πολίτας  ἐθίζοντες  ποιοῦσιν  ἀγαθούς ,  
καὶ  τὸ  μὲν  βούλημα  παντὸς  νομοθέτου  τοῦτ ’  ἐστίν ,  ὃσοι 
δὲ  μὴ  εὖ  αὐτὸ  ποιοῦσιν  ἁμαρτάνουσιν ,  καὶ  διαφέρει  
τούτῳ  πολιτεία  πολιτείας  ἀγαθὴ  φαύλης .  Ἔτι ἐκ  τῶν  
αὐτῶν  καὶ  διὰ  τῶν  αὐτῶν  καὶ  γίνεται  πᾶσα  ἀρετὴ  καὶ  
φθείρεται ,  ὁμοίως  δὲ  καὶ  τέχνη·  ἐκ  γὰρ  τοῦ  κιθαρίζειν  
καὶ  οἱ  ἀγαθοὶ  καὶ  κακοὶ  γίνονται  κιθαρισταί .  Ἀνάλογον  
δὲ  καὶ  οἰκοδόμοι  καὶ  οἱ  λοιποὶ  πάντες ·  ἐκ  μὲν  γὰρ  τοῦ  εὖ  
οἰκοδομεῖν  ἀγαθοὶ  οἰκοδόμοι  ἔσονται ,  ἐκ  δὲ  τοῦ  κακῶς  
κακοί .  Εἰ  γὰρ  μὴ  οὓτως  εἶχεν ,  οὐδὲν  ἂν  ἔδει  τοῦ  
διδάξαντος ,  ἀλλὰ  πάντες  ἂν  ἐγίνοντο  ἀγαθοὶ  ἢ κακοί .  
 Οὓτω δὴ καὶ ἐπὶ τῶν ἀρετῶν ἔχει· πράττοντες  γὰρ τὰ  
ἐν τοῖς συναλλάγμασι  τοῖς πρὸς τούς ἀνθρώπους γινόμεθα 
οἳ μὲν δίκαιοι οἳ δὲ ἄδικοι , πράττοντες  δὲ τὰ ἐν  τοῖς 
δεινοῖς καὶ ἐθιζόμενοι  φοβεῖσθαι  ἢ θαρρεῖν οἳ μὲν ἀνδρεῖοι 
οἳ δὲ δειλοὶ .  Ὁμοίως δὲ καὶ τὰ περὶ  τὰς ἐπιθυμίας  ἔχει καὶ 
τὰ περὶ τὰς ὀργάς· οἳ μὲν γὰρ σώφρονες  καὶ πρᾶοι 
γίνονται , οἳ δ ’  ἀκόλαστοι  καὶ ὀργίλοι, οἳ μὲν ἐκ τοῦ 
οὑτωσὶ ἐν αὐτοῖς ἀναστρέφεσθαι , οἳ δὲ ἐκ τοῦ οὑτωσί . Καὶ 
ἑνὶ δὴ λόγῳ ἐκ τῶν ὁμοίων ἐνεργειῶν  αἱ ἕξεις γίνονται .  ∆ιὸ  
δεῖ τὰς ἐνεργείας  ποιὰς ἀποδιδόναι· κατὰ γὰρ τὰς τούτων 
διαφορὰς ἀκολουθοῦσιν αἱ ἕξεις .  Οὐ μικρὸν οὖν διαφέρει  



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  
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τὸ οὕτως ἢ οὕτως εὐθὺς ἐκ νέων ἐθίζεσθαι , ἀλλὰ πάμπολυ , 
μᾶλλον δὲ τὸ πᾶν .  
 
 

Α .  Από  το  παραπάνω  κείμενο  να  μεταφράσετε  στο  
τετράδιό  σας  το  απόσπασμα :  «Ἔτι ἐκ  τῶν  αὐτῶν  . . .  
οἳ μὲν ἀνδρεῖοι  οἳ δὲ δειλοὶ .» .   

Μονάδες  10 

Β .  Να  απαντήσετε  στα  παρακάτω :  
 

Β .1.  Ποιο  κριτήριο  διαφοροποιεί ,  σύμφωνα  με  το  
κείμενο  που  σας  δίνεται ,  την  «αγαθή» από  τη  
«φαύλη  πολιτεία»; 

Μονάδες  15 
 
Β .2.   Να  αναφέρετε  τρία  παραδείγματα  που  

περιγράφουν   ενέργειες  του  πρακτικού  και  
ηθικού  βίου  των  πολιτών ,  από  το  κείμενο  που  
σας  δίνεται ,  με  τα  οποία  ο  Αριστοτέλης  
τεκμηριώνει ,  τη  θέση  του  «ἐκ τῶν ὁμοίων 
ἐνεργειῶν  αἱ ἕξεις γίνονται».  

Μονάδες  15 
 

Β .3.  Τι  πραγματεύεται  ο  Αριστοτέλης  στο  Α΄  βιβλίο  
του  έργου  του  «Ηθικά  Νικομάχεια»; Για  ποιο  
λόγο  τού  έδωσε  αυτόν  τον  τίτλο ;  

Μονάδες  10 
 

Β .4.  Να  γράψετε  στο  τετράδιό  σας  δύο  ετυμολογικά  
συγγενείς  λέξεις  της  αρχαίας  ή  της  νέας  
ελληνικής ,  απλές  ή  σύνθετες ,  για  καθεμιά  από  
τις  παρακάτω  λέξεις  του  κειμένου :  

 φθείρεται ,  τέχνη ,  οἰκοδόμοι ,  πράττοντες ,  
ἀναστρέφεσθαι .  

Μονάδες  10  



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 

Γ .  Α∆Ι∆ΑΚΤΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ  

Ξενοφώντος  Συμπόσιον  IV,  34-36  

  Νομίζω , ὦ ἄνδρες , τοὺς ἀνθρώπους  οὐκ ἐν τῷ οἴκῳ 
τὸν πλοῦτον καὶ τὴν πενίαν ἔχειν ἀλλ ’  ἐν ταῖς ψυχαῖς .  Ὁρῶ 
γὰρ πολλοὺς μὲν ἰδιώτας , οἳ πάνυ πολλὰ ἔχοντες χρήματα  
οὓτω πένεσθαι  ἡγοῦνται ὥστε πάντα  μὲν πόνον , πάντα δὲ 
κίνδυνον ὑποδύονται , ἐφ ’  ᾧ πλείω κτήσονται , οἶδα δὲ καὶ  
ἀδελφούς , οἳ τὰ ἴσα λαχόντες  ὁ μὲν αὐτῶν τἀρκοῦντα ἔχει 
καὶ περιττεύοντα  τῆς δαπάνης , ὁ δὲ τοῦ παντὸς  ἐνδεῖται· 
αἰσθάνομαι  δὲ καὶ τυράννους τινάς , οἳ οὓτω πεινῶσι 
χρημάτων ὥστε ποιοῦσι πολὺ δεινότερα τῶν ἀπορωτάτων· 
δι ’  ἔνδειαν γὰρ δήπου οἱ μὲν κλέπτουσιν , οἱ δὲ 
τοιχωρυχοῦσιν , οἱ δὲ ἀνδραποδίζονται .  
 

     

περιττεύοντα τῆς δαπάνης = περισσότερα από όσα ξοδεύει   

τοιχωρυχοῦσιν  = ανοίγουν τρύπα σε τοίχο με σκοπό την 
κλοπή 

ἀνδραποδίζονται  = πωλούνται  ως δούλοι .  

 
 

Γ.1. Να μεταφράσετε  στο τετράδιό σας το παραπάνω  
κείμενο .  

Μονάδες  20  
 

Γ.2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείται 
για καθεμιά  από τις παρακάτω  λέξεις :  

 

ἄνδρες : τη δοτική στον ίδιο αριθμό. 
 

ἰδιώτας :  τη γενική στον ίδιο αριθμό. 
 

πάντα : τη δοτική ενικού στο ουδέτερο γένος. 
 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ὑποδύονται : το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής 
του αορίστου στη μέση φωνή. 

 

πλείω : την αιτιατική πληθυντικού  του αρσενικού 
γένους στον υπερθετικό βαθμό.  

 

κτήσονται : το απαρέμφατο του ίδιου χρόνου. 
 

οἳ : τη δοτική του θηλυκού γένους στον ίδιο 
αριθμό.  

 

λαχόντες :  το α΄ πρόσωπο στον πληθυντικό της 
οριστικής στον ίδιο χρόνο. 

 

αἰσθάνομαι :  το γ΄ ενικό πρόσωπο του παρατατικού. 
 

ποιοῦσι :  το γ΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής στον 
ίδιο χρόνο και στην ίδια φωνή. 

Μονάδες 10 
 
 

Γ.3. α. Να χαρακτηρίσετε πλήρως τη συντακτική λειτουργία 
των παρακάτω όρων : 

 ἔχειν, πολλοὺς, αὐτῶν, τοῦ παντὸς, τῶν 
ἀπορωτάτων,  δι ’  ἔνδειαν . 

Μονάδες 6 

 β. Να γράψετε τις προτάσεις στις οποίες ανήκουν τα 
παρακάτω ρήματα και να τις αναγνωρίσετε ως προς 
το είδος τους : 

  ἡγοῦνται , ποιοῦσι . 
 Μονάδες 4 

 



ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

 

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  
 

1.  Στο  τετράδιο  να  γράψετε  μόνο  τα  προκαταρκτικά  
(ημερομηνία ,  κατεύθυνση ,  εξεταζόμενο  μάθημα).  Να  μην  
αντιγράψετε  τα  θέματα  στο  τετράδιο .  

2.  Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν επιτρέπεται 
να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σημείωση. Κατά  την  αποχώρησή  
σας  να  παραδώσετε  μαζί  με  το  τετράδιο  και  τα  
φωτοαντίγραφα .  

3.  Να  απαντήσετε  στο  τετράδιό  σας  σε  όλα  τα  θέματα .  
4.  Να  γράψετε  τις  απαντήσεις  σας  μόνο  με  μπλε  ή  μόνο  με  μαύρο  

στυλό .  
5.  Κάθε  απάντηση  τεκμηριωμένη  είναι  αποδεκτή .  
6.  ∆ιάρκεια  εξέτασης :  τρεις  (3) ώρες  μετά  τη  διανομή  των  

φωτοαντιγράφων .  
7.  Χρόνος  δυνατής  αποχώρησης :  μία  (1) ώρα  μετά  τη  διανομή  

των  φωτοαντιγράφων .    
 
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ   
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 
 

 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  

ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2011 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ  
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  

ΣΥΝΟΛΟ  ΣΕΛΙ∆ΩΝ :  ΤΕΣΣΕΡΙΣ  (4) 
 
 

1. ∆ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο 
Ἀριστοτέλους  Ἠθικά Νικομάχεια  (Β 1, 5-8) 

 
Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν· οἱ γὰρ 

νομοθέται  τοὺς πολίτας ἐθίζοντες  ποιοῦσιν ἀγαθούς , καὶ τὸ  
μὲν βούλημα παντὸς νομοθέτου τοῦτ ’  ἐστίν , ὅσοι δὲ μὴ εὖ  
αὐτὸ ποιοῦσιν ἁμαρτάνουσιν , καὶ διαφέρει  τούτῳ πολιτεία  
πολιτείας ἀγαθὴ φαύλης .  Ἔτι ἐκ τῶν αὐτῶν καὶ διὰ τῶν  
αὐτῶν καὶ γίνεται  πᾶσα ἀρετὴ καὶ φθείρεται , ὁμοίως δὲ 
καὶ τέχνη· ἐκ γὰρ τοῦ κιθαρίζειν καὶ οἱ ἀγαθοὶ καὶ κακοὶ 
γίνονται κιθαρισταί .  Ἀνάλογον δὲ καὶ οἰκοδόμοι καὶ οἱ 
λοιποὶ πάντες· ἐκ μὲν γὰρ τοῦ εὖ οἰκοδομεῖν ἀγαθοὶ  
οἰκοδόμοι ἔσονται , ἐκ δὲ τοῦ κακῶς  κακοί .  Εἰ γὰρ μὴ 
οὕτως εἶχεν , οὐδὲν ἂν ἔδει τοῦ διδάξοντος , ἀλλὰ πάντες  ἂν 
ἐγίνοντο ἀγαθοὶ ἢ κακοί .   

Οὕτω δὴ καὶ ἐπὶ τῶν ἀρετῶν ἔχει· πράττοντες  γὰρ τὰ ἐν 
τοῖς συναλλάγμασι  τοῖς πρὸς τοὺς ἀνθρώπους  γινόμεθα οἳ  
μὲν δίκαιοι οἳ δὲ ἄδικοι , πράττοντες  δὲ τὰ ἐν τοῖς δεινοῖς 
καὶ ἐθιζόμενοι φοβεῖσθαι  ἢ θαρρεῖν οἳ μὲν ἀνδρεῖοι οἳ δὲ 
δειλοὶ .  Ὁμοίως δὲ καὶ τὰ περὶ τὰς ἐπιθυμίας  ἔχει  καὶ τὰ 
περὶ τὰς ὀργάς· οἳ μὲν  γὰρ σώφρονες  καὶ πρᾶοι γίνονται , οἳ  
δ ’  ἀκόλαστοι καὶ ὀργίλοι, οἳ μὲν ἐκ τοῦ οὑτωσὶ  ἐν αὐτοῖς 
ἀναστρέφεσθαι , οἳ δὲ ἐκ τοῦ οὑτωσί .  Καὶ ἑνὶ δὴ λόγῳ ἐκ  
τῶν ὁμοίων ἐνεργειῶν  αἱ ἕξεις γίνονται .  ∆ιὸ δεῖ τὰς 
ἐνεργείας  ποιὰς ἀποδιδόναι· κατὰ γὰρ τὰς τούτων 
διαφορὰς ἀκολουθοῦσιν αἱ ἕξεις .  Οὐ μικρὸν οὖν διαφέρει  
τὸ οὕτως ἢ οὕτως εὐθὺς ἐκ νέων ἐθίζεσθαι , ἀλλὰ πάμπολυ , 
μᾶλλον δὲ τὸ πᾶν .    
 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Ανακτήθηκε από την  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 

http://edu.klimaka.gr



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
  

 

Α. Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε στη νέα 
ελληνική γλώσσα το απόσπασμα: «Οὕτω δὴ ... μᾶλλον δὲ 
τὸ πᾶν» . 

Μονάδες 10 
 

Β1. «οἱ γὰρ νομοθέται τοὺς πολίτας ἐθίζοντες ποιοῦσιν 
ἀγαθούς, καὶ τὸ μὲν βούλημα παντὸς νομοθέτου τοῦτ’ 
ἐστίν, ὅσοι δὲ μὴ εὖ αὐτὸ ποιοῦσιν ἁμαρτάνουσιν, καὶ 
διαφέρει τούτῳ πολιτεία πολιτείας ἀγαθὴ φαύλης»: 
Ποιο είναι το αξιολογικό κριτήριο με βάση το οποίο ο 
Αριστοτέλης διακρίνει τα πολιτεύματα σε «ἀγαθὰ» και 
«φαῦλα»; 

Μονάδες 15 
 
 

Β2. Αξιοποιώντας στοιχεία από το περιεχόμενο της δεύτερης 
παραγράφου του κειμένου, να σχολιάσετε τη φράση: «Οὐ 
μικρὸν  οὖν διαφέρει τὸ οὕτως ἢ οὕτως εὐθὺς ἐκ νέων  
ἐθίζεσθαι, ἀλλὰ πάμπολυ, μᾶλλον δὲ τὸ πᾶν» . 

Μονάδες 15 
 

Β3. Πώς ορίζει ο Αριστοτέλης την ευδαιμονία στα Ηθικά 
Νικομάχεια και πώς πιστεύει ότι αυτή κατακτάται από τον 
άνθρωπο; 

Μονάδες 10 
 
 

Β4. αποθήκη, προσποίηση, διαφθορά, απραξία, σχήμα: Για 
καθεμιά από τις παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής να 
γράψετε μια ετυμολογικά συγγενή λέξη από το κείμενο.  

Μονάδες 10 
 
 

2. Αδίδακτο  κείμενο 
Πλάτωνος Ἀπολογία Σωκράτους  33b 

 

 Ἐγὼ δὲ διδάσκαλος μὲν οὐδενὸς πώποτ ’ ἐγενόμην· εἰ δέ 
τίς μου λέγοντος καὶ τὰ ἐμαυτοῦ πράττοντος  ἐπιθυμεῖ 
ἀκούειν , εἴτε νεώτερος εἴτε πρεσβύτερος , οὐδενὶ πώποτε 
ἐφθόνησα , οὐδὲ χρήματα  μὲν λαμβάνων διαλέγομαι  μὴ  
λαμβάνων δὲ οὔ , ἀλλ ’  ὁμοίως καὶ πλουσίῳ καὶ πένητι 
παρέχω ἐμαυτὸν ἐρωτᾶν , καὶ ἐάν τις βούληται 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Ανακτήθηκε από την  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 

http://edu.klimaka.gr



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
  

 

ἀποκρινόμενος  ἀκούειν ὧν ἂν λέγω .  Καὶ τούτων ἐγὼ εἴτε 
τις χρηστὸς γίγνεται  εἴτε μή, οὐκ ἂν δικαίως  τὴν αἰτίαν  
ὑπέχοιμι , ὧν μήτε ὑπεσχόμην  μηδενὶ μηδὲν πώποτε μάθημα 
μήτε ἐδίδαξα· εἰ δέ τίς φησι  παρ ’  ἐμοῦ πώποτέ τι μαθεῖν ἢ 
ἀκοῦσαι  ἰδίᾳ ὅτι μὴ καὶ οἱ ἄλλοι πάντες , εὖ ἴστε ὅτι οὐκ  
ἀληθῆ λέγει .   
 
    

φθονῶ :  αρνούμαι  
ὑπέχω  αἰτίαν  τινὸς :  θεωρούμαι  υπεύθυνος  για  κάποιον  ή  για  κάτι  
ὅτι  μὴ :  ὅ ,τι  μὴ  
 

 

Γ1. Να μεταφράσετε στη νέα ελληνική γλώσσα το παραπάνω 
αδίδακτο κείμενο. 

Μονάδες 20 
 

Γ2. Να γράψετε τον ζητούμενο τύπο για καθεμιά από τις 
παρακάτω λέξεις του κειμένου: 
μου: την ίδια πτώση του ιδίου προσώπου 

στον πληθυντικό αριθμό 
χρήματα:  τη δοτική πληθυντικού 
πένητι :  την ονομαστική ενικού 
δικαίως :  το συγκριτικό βαθμό του επιρρήματος 
ἀληθῆ :  τη δοτική ενικού στο ίδιο γένος 
ἐγενόμην : το απαρέμφατο του ιδίου χρόνου 
λέγοντος : τον ίδιο τύπο του Παρακειμένου στην ίδια 

φωνή 
πράττοντος : το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής Αορίστου 

στην ίδια φωνή  
ἐπιθυμεῖ :  το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο της 

οριστικής Παρατατικού στην ίδια φωνή 
ἀποκρινόμενος: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της ευκτικής 

Μέλλοντα στην ίδια φωνή. 
Μονάδες 10 

 

Γ3. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω 
λέξεων του κειμένου: οὐδενὸς, λέγοντος, χρηστὸς, 
ἀκοῦσαι,  ἀληθῆ . 

Μονάδες 10 
  

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Ανακτήθηκε από την  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
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ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
  

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

1.  Στο  τετράδιο  να  γράψετε  μόνο  τα  προκαταρκτικά  (ημερομηνία ,  
εξεταζόμενο  μάθημα).  Να  μην  αντιγράψετε  τα  θέματα  στο  
τετράδιο .   

2.  Να  γράψετε  το  ονοματεπώνυμό  σας  στο  επάνω  μέρος  των  
φωτοαντιγράφων  αμέσως  μόλις  σας  παραδοθούν .  ∆εν  
επιτρέπεται  να  γράψετε  οποιαδήποτε  άλλη  σημείωση .  Κατά  την  
αποχώρησή  σας  να  παραδώσετε  μαζί  με  το  τετράδιο  και  τα  
φωτοαντίγραφα ,  τα  οποία  και  θα  καταστραφούν  μετά  το  πέρας  
της  εξέτασης .  

3.  Να  απαντήσετε  στο  τετράδιό  σας  σε  όλα  τα  θέματα .  

4.  Να  γράψετε  τις  απαντήσεις  σας  μόνο  με  μπλε  ή  μόνο  με  μαύρο  
στυλό  ανεξίτηλης  μελάνης .  

5.  Κάθε  απάντηση  τεκμηριωμένη  είναι  αποδεκτή .  

6.  ∆ιάρκεια  εξέτασης :  Τρεις  (3) ώρες  μετά  τη  διανομή  των  
φωτοαντιγράφων .  

7.  Χρόνος  δυνατής  αποχώρησης :  Μία  (1) ώρα  μετά  τη  διανομή  των  
φωτοαντιγράφων  και  όχι  πριν  τις  17:00. 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Ανακτήθηκε από την  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
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ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ  ΛΥΚΕΙΟΥ 

∆ΕΥΤΕΡΑ  28 ΜΑΪΟΥ  2012 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : 

ΑΡΧΑΙΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 

∆ιδαγμένο κείμενο  
Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β3, 1-2/Β6, 1-4)  

 

Σημεῖον δὲ δεῖ ποιεῖσθαι τῶν ἕξεων τὴν ἐπιγινομένην 
ἡδονὴν ἢ λύπην τοῖς ἔργοις· ὁ μὲν γὰρ ἀπεχόμενος τῶν 
σωματικῶν ἡδονῶν καὶ αὐτῷ τούτῳ χαίρων σώφρων, ὁ δ’ 
ἀχθόμενος ἀκόλαστος, καί ὁ μὲν ὑπομένων τὰ δεινὰ καὶ 
χαίρων ἢ 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 . ∆ιὸ δεῖ ἦχθαί πως εὐθὺς ἐκ νέων, ὡς 
ὁ Πλάτων φησίν, ὥστε χαίρειν τε καὶ λυπεῖσθαι οἷς δεῖ· ἡ 
γὰρ ὀρθὴ παιδεία αὕτη ἐστίν .  

∆εῖ δὲ μὴ μόνον οὕτως εἰπεῖν, ὅτι ἕξις, ἀλλὰ καὶ ποία τις . 
Ῥητέον οὖν ὅτι πᾶσα ἀρετή, οὗ ἂν ᾖ ἀρετή, αὐτό τε εὖ ἔχον 
ἀποτελεῖ καὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ εὖ ἀποδίδωσιν, οἷον ἡ τοῦ 
ὀφθαλμοῦ ἀρετὴ τόν τε ὀφθαλμὸν σπουδαῖον ποιεῖ καὶ τὸ 
ἔργον αὐτοῦ· τῇ γὰρ τοῦ ὀφθαλμοῦ ἀρετῇ εὖ ὁρῶμεν . 
Ὁμοίως ἡ τοῦ ἵππου ἀρετὴ ἵππον τε σπουδαῖον ποιεῖ καὶ 
ἀγαθὸν δραμεῖν καὶ ἐνεγκεῖν τὸν ἐπιβάτην καὶ μεῖναι τοὺς 
πολεμίους . Εἰ δὴ τοῦτ’ ἐπὶ πάντων οὕτως ἔχει, καὶ ἡ τοῦ 
ἀνθρώπου ἀρετὴ εἴη ἂν ἡ ἕξις ἀφ ’ ἧς ἀγαθὸς ἄνθρωπος 
γίνεται καὶ ἀφ ’ ἧς εὖ τὸ ἑαυτοῦ ἔργον ἀποδώσει . Πῶς δὲ 
τοῦτ’ ἔσται,... ὧδ ’ ἔσται φανερόν, ἐὰν θεωρήσωμεν ποία τίς 
ἐστιν ἡ φύσις αὐτῆς .  

 

Α1. Από το παραπάνω κείμενο να γράψετε στο τετράδιό σας 
τη μετάφραση του αποσπάσματος :  

 «Περὶ ἡδονὰς γὰρ ... τὸ ἑαυτοῦ ἔργον ἀποδώσει.» 
  Μονάδες 10 

 

 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

B. Να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις : 
 

Β1. Ποια είναι η σχέση ηθικής αρετής και ηδονής-λύπης και 
πώς την εξηγεί ο Αριστοτέλης στο κείμενο που σας 
δίνεται ;  

Μονάδες 15 

Β2. Ἕξις, ἀρετή, ἔργον :  α) να προσδιορίσετε το 
περιεχόμενο των όρων (μονάδες 9) και β) να εξηγήσετε 
τη μεταξύ τους σχέση με βάση το κείμενο που σας δίνεται 
(μονάδες 6).  

Μονάδες 15 

Β3. Ποια ήταν η σχέση του Αριστοτέλη με τους συναδέλφους 
του στην Ακαδημία και πώς αυτή εξηγείται ;  

Μονάδες 10 
 

Β4. Να βρείτε στο παραπάνω διδαγμένο κείμενο μία 
ετυμολογικά συγγενή λέξη, απλή ή σύνθετη, για καθεμιά 
από τις παρακάτω λέξεις της νέας ελληνικής : 

 σχεδόν, αχάριστος, ασήμαντος, ενδεής, πρόφαση, διαμονή, 
άρτιος, τελεσίδικος, δημαγωγός, καταδρομικό.   

Μονάδες 10 
 

 

Γ. Αδίδακτο κείμενο  
Θουκυδίδου Ἱστοριῶν VII, 61 

 

Ἄνδρες στρατιῶται Ἀθηναίων τε καὶ τῶν ἄλλων 
ξυμμάχων, ὁ μὲν ἀγὼν ὁ μέλλων ὁμοίως κοινὸς ἅπασιν ἔσται 
περί τε σωτηρίας καὶ πατρίδος ἑκάστοις οὐχ ἧσσον ἢ τοῖς 
πολεμίοις· ἢν γὰρ κρατήσωμεν νῦν ταῖς ναυσίν, ἔστι τῳ τὴν 
ὑπάρχουσάν που οἰκείαν πόλιν ἐπιδεῖν . ἀθυμεῖν δὲ οὐ χρὴ 
οὐδὲ πάσχειν ὅπερ οἱ ἀπειρότατοι τῶν ἀνθρώπων, οἳ τοῖς 
πρώτοις ἀγῶσι σφαλέντες ἔπειτα διὰ παντὸς τὴν ἐλπίδα τοῦ 
φόβου ὁμοίαν ταῖς ξυμφοραῖς ἔχουσιν. ἀλλ ’ ὅσοι τε 
Ἀθηναίων πάρεστε, πολλῶν ἤδη πολέμων ἔμπειροι ὄντες, καὶ 
ὅσοι τῶν ξυμμάχων, ξυστρατευόμενοι αἰεί, μνήσθητε τῶν ἐν 
τοῖς πολέμοις παραλόγων .  
 

 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Γ1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του 
παραπάνω κειμένου . 

Μονάδες 20 
 
Γ2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείται για 

καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις : 
ἀγὼν : την αιτιατική πληθυντικού  
ναυσίν : την κλητική ενικού  
ὅπερ :  τη δοτική πληθυντικού στο θηλυκό γένος 
πρώτοις :  τον ίδιο τύπο στον συγκριτικό βαθμό 
σφαλέντες :  τη δοτική πληθυντικού στο ίδιο 

       γένος 
κρατήσωμεν : το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής 

       του ενεστώτα στην ίδια φωνή 
ἐπιδεῖν : το απαρέμφατο του ενεστώτα στην ίδια 

       φωνή 
πάσχειν : το γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του 

       μέλλοντα 
ἔχουσιν : το α΄ ενικό πρόσωπο της ευκτικής του  

       αορίστου β΄ στην ίδια φωνή  
μνήσθητε : το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής  

       του  ίδιου χρόνου.  
Μονάδες 10 

 

Γ3α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω 
τύπων: 

  στρατιῶται, τῳ, ἀθυμεῖν, τῶν ἀνθρώπων, ταῖς 
ξυμφοραῖς,  τῶν παραλόγων (μονάδες 6). 

 
 

Γ3β. «ἢν κρατήσωμεν ταῖς ναυσίν, ἔστι τῳ τὴν ὑπάρχουσάν 
που οἰκείαν πόλιν ἐπιδεῖν» : να μεταφέρετε το 
παραπάνω χωρίο στον πλάγιο λόγο (και με τους δύο 
τρόπους) εξαρτώντας το από τη φράση «Ὁ Νικίας 
εἶπεν» (μονάδες 4). 

Μονάδες 10 

 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 

 
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά  (ημερομηνία , 

εξεταζόμενο  μάθημα).  Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο 
τετράδιο .  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν επιτρέπεται 
να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την αποχώρησή σας να 
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα .  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα .  
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο  με μαύρο 

στυλό .  
5. Κάθε απάντηση επιστημονικά  τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή .  
6. ∆ιάρκεια  εξέτασης :  τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων .  
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης :  10.30 π .μ . 

 
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ  ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑÏΟΥ 2008 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : 

ΑΡΧΑΙΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 

∆ιδαγμένο κείμενο  
Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β6, 4-10 

 
Ἐν παντὶ δὴ συνεχεῖ καὶ διαιρετῷ ἔστι λαβεῖν τὸ μὲν πλεῖον τὸ δ’ 

ἔλαττον τὸ δ’ ἴσον, καὶ ταῦτα ἢ κατ’ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα ἢ πρὸς ἡμᾶς… 
Λέγω δὲ τοῦ μὲν πράγματος μέσον τὸ ἴσον ἀπέχον ἀφ’ ἑκατέρου τῶν 
ἄκρων, ὅπερ ἐστὶν ἓν καὶ τὸ αὐτὸ πᾶσιν, πρὸς ἡμᾶς δὲ ὃ μήτε 
πλεονάζει μήτε ἐλλείπει· τοῦτο δ’ οὐχ ἕν, οὐδὲ ταὐτὸν πᾶσιν. Οἷον 
εἰ τὰ δέκα πολλὰ τὰ δὲ δύο ὀλίγα, τὰ ἓξ μέσα λαμβάνουσι κατὰ 
τὸ πρᾶγμα· ἴσῳ γὰρ ὑπερέχει τε καὶ ὑπερέχεται· τοῦτο δὲ μέσον 
ἐστὶ κατὰ τὴν ἀριθμητικὴν ἀναλογίαν. Τὸ δὲ πρὸς ἡμᾶς οὐχ οὕτω 
ληπτέον· οὐ γὰρ εἴ τῳ δέκα μναῖ φαγεῖν πολὺ δύο δὲ ὀλίγον, ὁ 
ἀλείπτης ἓξ μνᾶς προστάξει· ἔστι γὰρ ἴσως καὶ τοῦτο πολὺ τῷ 
ληψομένῳ ἢ ὀλίγον· Μίλωνι μὲν γὰρ ὀλίγον, τῷ δὲ ἀρχομένῳ τῶν 
γυμνασίων πολύ. Ὁμοίως ἐπὶ δρόμου καὶ πάλης. Οὕτω δὴ πᾶς 
ἐπιστήμων τὴν ὑπερβολὴν μὲν καὶ τὴν ἔλλειψιν φεύγει, τὸ δὲ 
μέσον ζητεῖ καὶ τοῦθ’ αἱρεῖται, μέσον δὲ οὐ τὸ τοῦ πράγματος 
ἀλλὰ τὸ πρὸς ἡμᾶς. 

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 
τὸ 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 ἂν εἴη στοχαστική. Λέγω δὲ τὴν ἠθικήν· αὕτη γάρ ἐστι περὶ 
πάθη καὶ πράξεις, ἐν δὲ τούτοις ἔστιν ὑπερβολὴ καὶ ἔλλειψις καὶ 
τὸ μέσον. 

 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

Α. Από το κείμενο που σας δίνεται να γράψετε στο 
τετράδιό σας τη μετάφραση του αποσπάσματος : «Οὕτω 
δὴ πᾶς ἐπιστήμων… ὑπερβολὴ καὶ ἔλλειψις καὶ τὸ 
μέσον». 

Μονάδες 10 

Β. Να απαντήσετε στα παρακάτω : 
 

Β1. Πώς προσδιορίζεται στο κείμενο που σας δόθηκε η 
έννοια της μεσότητας για τα πράγματα και για τον 
άνθρωπο ; Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας και 
με αναφορές σε συγκεκριμένα χωρία . 

Μονάδες 15 
 

Β2. Πώς συσχετίζονται από τον Αριστοτέλη οι έννοιες : 
ἐπιστήμη (τέχνη)-ἀρετή-φύσις ; 

Μονάδες 15 
 

Β3. Σε ποια μέρη διέκρινε ο Αριστοτέλης την ψυχή; 
Μονάδες 10 

 

Β4.  Να γράψετε δύο ομόρριζες λέξεις της αρχαίας ή της 
νέας ελληνικής γλώσσας, απλές ή σύνθετες, για 
καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου : 
ἀναλογία, ληπτέον, αἱρεῖται, ἄγουσα, προσθεῖναι. 

Μονάδες 10 
 

Αδίδακτο κείμενο  
Λυσίου, Κατὰ Ἀλκιβιάδου  Α 144, 46-47  

 

Ἐγὼ μὲν οὖν ὡς ἐδυνάμην ἄριστα κατηγόρηκα, 
ἐπίσταμαι δ ’ ὅτι οἱ μὲν ἄλλοι τῶν ἀκροωμένων θαυμάζουσιν, 
ὅπως ποθ ’ οὕτως ἀκριβῶς ἐδυνήθην ἐξευρεῖν τὰ τούτων 
ἁμαρτήματα, οὗτος δέ μου καταγελᾷ, ὅτι οὐδὲ πολλοστὸν 
μέρος εἴρηκα τῶν τούτοις ὑπαρχόντων κακῶν . Ὑμεῖς οὖν  
καὶ τὰ εἰρημένα καὶ τὰ παραλελειμμένα ἀναλογισάμενοι 
πολὺ μᾶλλον αὐτοῦ καταψηφίσασθε, ἐνθυμηθέντες ὅτι 
ἔνοχος μέν ἐστι τῇ γραφῇ, μεγάλη δ ’ εὐτυχία τὸ τοιούτων 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

πολιτῶν ἀπαλλαγῆναι τῇ πόλει . Ἀνάγνωθι δ’ αὐτοῖς τοὺς 
νόμους καὶ τοὺς ὅρκους καὶ τὴν γραφήν . 
----------- 
οὐδὲ πολλοστόν :  ούτε το ελάχιστο 
 

 

Γ. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του 
κειμένου . 

Μονάδες 20 
 

Γ1.α. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά 
από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου : 
 
καταγελᾷ : το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο ευκτικής 

του ίδιου χρόνου στην ίδια φωνή. 
εἴρηκα :  το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο 

οριστικής αορίστου β΄ στην ίδια φωνή. 
ἐξευρεῖν : το απαρέμφατο ενεστώτα στην ίδια 

φωνή. 
καταψηφίσασθαι :  το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο οριστικής 

μέλλοντα στην ίδια φωνή. 
παραλελειμμένα : το τρίτο ενικό πρόσωπο οριστικής του 

ίδιου χρόνου στην ίδια φωνή. 
Μονάδες 5 

 

Γ1.β. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά 
από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου : 

τούτων : τη δοτική πληθυντικού του 
θηλυκού γένους .  

ἁμαρτήματα : τη δοτική πληθυντικού .  
μᾶλλον : τον θετικό βαθμό . 
μεγάλη : την αιτιατική πληθυντικού του 

υπερθετικού βαθμού στο ίδιο γένος . 
πόλει : την κλητική ενικού. 

Μονάδες 5 
 

Γ2.α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των 
παρακάτω λέξεων : 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

  τῶν ἀκροωμένων, ἐξευρεῖν, τούτων, αὐτοῦ, 
ἐνθυμηθέντες, τοιούτων. 

Μονάδες 6 
 

Γ2.β. ἐδυνήθην, εἴρηκα: Να γράψετε τις προτάσεις στις 
οποίες ανήκουν τα παραπάνω ρήματα και να τις 
αναγνωρίσετε πλήρως συντακτικά (είδος, εισαγωγή, 
εκφορά, λειτουργία). 

Μονάδες 4 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους) 
 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά 
(ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα, κατεύθυνση).  Να μην 
αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο . 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν 
επιτρέπεται να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την 
αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και 
τα φωτοαντίγραφα . 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα . 
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με 

μαύρο στυλό . 
5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή . 
6. ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων . 
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : μετά τη 10.30΄ πρωινή .  
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 



 

 

 

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
∆ʹ ΤΑΞΗΣ 

ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ  ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  25 ΜΑΪΟΥ 2007 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : 
ΑΡΧΑΙΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΠΕΝΤΕ (5) 
 
 

∆Ι∆ΑΓΜΕΝΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ  
 

Ἀριστοτέλους ,  Ἠθικὰ  Νικομάχεια  Β  6 ,  9 -13  
 

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  τὸ  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  ἂν  εἴη  στοχαστική .  Λέγω  δὲ  τὴν  ἠθικήν·  αὕτη  γάρ  
ἐστι  περὶ  πάθη  καὶ  πράξεις ,  ἐν  δὲ  τούτοις  ἔστιν  ὑπερβολὴ  
καὶ  ἔλλειψις  καὶ  τὸ  μέσον .  

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 .  



 

 

 

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

Α .  Από  το  παραπάνω  κείμενο  να  μεταφράσετε  στο  
τετράδιό  σας  το  απόσπασμα :  «Εἰ  δὴ  πᾶσα  ἐπιστήμη  . . .  
καὶ  ἀμφότερα  οὐκ  εὖ» .   

Μονάδες  10 

Β .  Να  απαντήσετε  στα  παρακάτω :  
 

Β .1.  «Λέγω δὲ τὴν ἠθικήν»: 
Γιατί  ο  Αριστοτέλης  εξειδικεύει  τη  σχέση  αρετής  
και  μέσου  μόνο  στην  ηθική  αρετή ; 

Μονάδες  15 

Β .2.  «καὶ  μᾶλλον  καὶ  ἧττον» :  

 Να  συσχετίσετε  την  παραπάνω  φράση  με  τη  
θεωρία  της  μεσότητος  του  Αριστοτέλη .  

Μονάδες  15 
 

Β .3.  Τι  αποτέλεσε  την  αφορμή  για  τη  δεύτερη  φυγή  
του  Αριστοτέλη  από  την  Αθήνα ;   

Μονάδες  10 

Β .4.  Για  καθεμιά  από  τις  παρακάτω  λέξεις  να  
γράψετε  στο  τετράδιό  σας  μία  λέξη  του  κειμένου  
ετυμολογικά  συγγενή :  

 αφαίρεση ,  κατάλοιπο ,  φθαρτός ,  ηδονή ,  ψεγάδι .  

Μονάδες  10  
 

 
Γ .  Α∆Ι∆ΑΚΤΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ  

 

Πλουτάρχου  Ἀλκιβιάδης  2  
 

 Τὸ δ ’ ἦθος αὐτοῦ πολλὰς μὲν ὕστερον, ὡς εἰκὸς ἐν 

πράγμασι μεγάλοις καὶ τύχαις πολυτρόποις, ἀνομοιότητας 

πρὸς αὐτὸ καὶ μεταβολὰς ἐπεδείξατο . Φύσει δὲ πολλῶν 

ὄντων καὶ μεγάλων παθῶν ἐν αὐτῷ τὸ φιλόνεικον 



 

 

 

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ἰσχυρότατον ἦν καὶ τὸ φιλόπρωτον, ὡς δῆλόν ἐστι τοῖς 

παιδικοῖς ἀπομνημονεύμασιν . Ἐν μὲν γὰρ τῷ παλαίειν 

πιεζούμενος ὑπὲρ τοῦ μὴ πεσεῖν ἀναγαγὼν πρὸς τὸ στόμα τὰ 

ἅμματα τοῦ πιεζοῦντος οἷος ἦν διαφαγεῖν τὰς χεῖρας . 

Ἀφέντος δὲ τὴν λαβὴν ἐκείνου καὶ εἰπόντος· «∆άκνεις, ὦ 

Ἀλκιβιάδη, καθάπερ αἱ γυναῖκες·»  «Οὐκ ἔγωγε» εἶπεν «ἀλλ’ 

ὡς οἱ λέοντες». 

 

     

πιεζέω = πιέζω 
τὰ ἅμματα τοῦ πιεζοῦντος = τα δάχτυλα του αντιπάλου 

 
Γ.1. Να μεταφράσετε  στο τετράδιό σας το παραπάνω  

κείμενο .  
Μονάδες  20  

 

Γ.2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείται 
για καθεμιά  από τις παρακάτω  λέξεις :  

 

ἦθος : τη δοτική πληθυντικού. 

μεγάλοις :  την αιτιατική ενικού στο συγκριτικό βαθμό 

του ίδιου γένους. 

ἐπεδείξατο : το β΄ ενικό πρόσωπο προστακτικής του 

ίδιου χρόνου στην ίδια φωνή. 

ἰσχυρότατον: την ονομαστική ενικού του θηλυκού γένους 

στο θετικό βαθμό. 

πεσεῖν: το απαρέμφατο παρακειμένου της ίδιας 

φωνής.  



 

 

 

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ἀναγαγὼν: τη γενική πληθυντικού αρσενικού γένους 

στον ενεστώτα της ίδιας φωνής. 

οἷος: τη δοτική ενικού στο ίδιο γένος. 

ἦν:  το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο ευκτικής 

μέλλοντα. 

εἰπόντος:  το β΄ πληθυντικό πρόσωπο υπερσυντελίκου 

της ίδιας φωνής. 

γυναῖκες:  την κλητική ενικού. 

Μονάδες 10 
 

Γ.3. Να αναγνωρίσετε συντακτικώς τα παρακάτω : 
 ἦθος, πολλὰς, ὄντων, παθῶν, τὸ φιλόνεικον, 

ἰσχυρότατον, ὑπὲρ τοῦ μὴ πεσεῖν, ἀναγαγὼν, τὰς 
χεῖρας, ἐκείνου. 

Μονάδες 10 
 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά 
(ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). ∆εν θα 
μεταφέρετε στο τετράδιο τα κείμενα και τις ερωτήσεις .  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν .  

 ∆εν επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σημείωση . 
Κατά την αποχώρησή σας, να παραδώσετε μαζί με το 
τετράδιο και το φωτοαντίγραφο .  

3. Να μεταφράσετε ό,τι σας ζητείται από το διδαγμένο 
κείμενο και ολόκληρο το αδίδακτο . 

4. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλες τις ερωτήσεις . 

5. Κάθε τεκμηριωμένη απάντηση είναι αποδεκτή . 



 

 

 

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

 

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

6. ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 
φωτοαντιγράφων . 

7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : μία (1) ώρα μετά την έναρξη 
της εξέτασης . 

 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  

ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2009 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ  
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  

ΣΥΝΟΛΟ  ΣΕΛΙ∆ΩΝ :  ΤΕΣΣΕΡΙΣ  (4) 
 

1. ∆ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. 
Αριστοτέλη Ηθικά Νικομάχεια  Β 6, 4-10 

 
Ἐν παντὶ δὴ συνεχεῖ καὶ διαιρετῷ ἔστι λαβεῖν τὸ μὲν πλεῖον τὸ δ’ 

ἔλαττον τὸ δ’ ἴσον, καὶ ταῦτα ἤ κατ’ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα ἤ πρὸς ἡμᾶς... 
Λέγω δὲ τοῦ μὲν πράγματος μέσον τὸ ἴσον ἀπέχον ἀφ’ ἑκατέρου τῶν 
ἄκρων, ὅπερ ἐστὶν ἕν καὶ τὸ αὐτὸ πᾶσιν, πρὸς ἡμᾶς δὲ ὃ μήτε 
πλεονάζει μήτε ἐλλείπει· τοῦτο δ’ οὐχ ἕν, οὐδὲ ταὐτὸν πᾶσιν. Οἷον εἰ 
τὰ δέκα πολλὰ τὰ δὲ δύο ὀλίγα, τὰ ἕξ μέσα λαμβάνουσι κατὰ τὸ 
πρᾶγμα· ἴσῳ γὰρ ὑπερέχει τε καὶ ὑπερέχεται· τοῦτο δὲ μέσον ἐστὶ 
κατὰ τὴν ἀριθμητικὴν ἀναλογίαν. Τὸ δὲ πρὸς ἡμᾶς οὐχ οὕτω 
ληπτέον· οὐ γὰρ εἴ τῳ δέκα μναῖ φαγεῖν πολὺ δύο δὲ ὀλίγον, ὁ 
ἀλείπτης ἕξ μνᾶς προστάξει· ἔστι γὰρ ἴσως καὶ τοῦτο πολὺ τῷ 
ληψομένῳ ἤ ὀλίγον· Μίλωνι μὲν γὰρ ὀλίγον, τῷ δὲ ἀρχομένῳ τῶν 
γυμνασίων πολύ. Ὁμοίως ἐπὶ δρόμου καὶ πάλης. Οὕτω δὴ πᾶς 
ἐπιστήμων τὴν ὑπερβολὴν μὲν καὶ τὴν ἔλλειψιν φεύγει, τὸ δὲ μέσον 
ζητεῖ καὶ τοῦθ’ αἱρεῖται, μέσον δὲ οὐ τὸ τοῦ πράγματος ἀλλὰ τὸ πρὸς 
ἡμᾶς. 

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 τὸ 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 ἄν εἴη στοχαστική. Λέγω δὲ τὴν 
ἠθικήν· αὕτη γάρ ἐστι περὶ πάθη καὶ πράξεις, ἐν δὲ τούτοις ἔστιν 
ὑπερβολὴ καί ἔλλειψις καὶ τὸ μέσον. 

 
 
 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
  

 

Να απαντήσετε  στα παρακάτω : 
Α) Από το κείμενο, που σας δίνεται, να μεταφράσετε στη νέα 

ελληνική γλώσσα το απόσπασμα: «Ἐν παντί ... καὶ πάλης». 
Μονάδες 10 

 

Β1) Ο Αριστοτέλης για να προσδιορίσει την έννοια της μεσότητας 
στο κείμενο που σας δίνεται χρησιμοποιεί παραδείγματα. Να 
τα εντοπίσετε και να τα σχολιάσετε. 

Μονάδες 15 
 

Β2) Να σχολιάσετε ερμηνευτικά το απόσπασμα: «Λέγω δὲ τὴν 
ἠθικὴν ... τὸ μέσον». 

Μονάδες 15 
 

Β3) Ποια ήταν η διδακτική δραστηριότητα του  Αριστοτέλη στην 
αυλή του Φιλίππου της Μακεδονίας;  

Μονάδες 10 
 

Β4) Να γράψετε δύο ομόρριζες λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας, 
απλές ή σύνθετες, για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του 
κειμένου: ἐλλείπει, λαμβάνουσι, προστάξει, φθειρούσης, 
ἐργάζονται. 

Μονάδες 10 
 

2. Αδίδακτο  κείμενο. 
Λυσία Ἐπιτάφιος, 40-42  

 

Ἦ πολὺ πλεῖστον ἐκεῖνοι κατὰ τὴν ἀρετὴν ἁπάντων ἀνθρώπων 
διήνεγκαν καὶ ἐν τοῖς βουλεύμασι καὶ ἐν τοῖς τοῦ πολέμου κινδύνοις, 
ἐκλιπόντες μὲν τὴν πόλιν, εἰς τὰς ναῦς δ’ ἐμβάντες, τὰς δ’ αὑτῶν 
ψυχὰς ὀλίγας οὔσας ἀντιτάξαντες τῷ πλήθει τῷ τῆς Ἀσίας. 
Ἐπέδειξαν δὲ πᾶσιν ἀνθρώποις, νικήσαντες τῇ ναυμαχίᾳ, ὅτι 
κρεῖττον μετ’ ὀλίγων ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας κινδυνεύειν ἤ μετὰ πολλῶν 
βασιλευομένων ὑπὲρ τῆς αὑτῶν δουλείας. Πλεῖστα δὲ καὶ κάλλιστα 
ἐκεῖνοι ὑπὲρ τῆς τῶν Ἑλλήνων ἐλευθερίας συνεβάλοντο, στρατηγὸν 
μὲν Θεμιστοκλέα, ἱκανώτατον εἰπεῖν καὶ γνῶναι καὶ πρᾶξαι, ναῦς δὲ 
πλείους τῶν ἄλλων συμμάχων, ἄνδρας δ’ ἐμπειροτάτους.  
    
1 ἦ :   πράγματι  
2 συνεβάλοντο (συμβάλλομαι) :  συνεισέφεραν  

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
  

 

 

Να απαντήσετε  στα παρακάτω : 
Γ1) Να μεταφράσετε στη νέα ελληνική γλώσσα το παραπάνω 

κείμενο. 
Μονάδες 20 

 

Γ2α) Να γράψετε την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό για καθεμιά 
από τις παρακάτω λέξεις: 
ἐκεῖνοι, πόλιν, νικήσαντες , ναυμαχίᾳ , ἐμπειροτάτους .  

Μονάδες 5 
 

Γ2β) Να γράψετε τον ζητούμενο τύπο για καθένα από τους 
παρακάτω ρηματικούς τύπους του κειμένου: 

οὔσας:   το απαρέμφατο του ίδιου χρόνου.  
νικήσαντες:  το α΄ ενικό πρόσωπο του  Παρατατικού 

 στην ίδια φωνή. 
κινδυνεύειν:  το απαρέμφατο του Αορίστου στην  ίδια 

 φωνή. 
συνεβάλοντο:  το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο Ενεστώτα 

 στην Οριστική στην ίδια φωνή. 
εἰπεῖν:   το β΄ ενικό πρόσωπο Προστακτικής  του 

 ίδιου χρόνου στην ίδια φωνή. 
Μονάδες 5 

 

Γ3) Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω 
λέξεων και φράσεων του κειμένου: πόλιν, ὀλίγας, πᾶσιν, ὑπὲρ 
τῆς ἐλευθερίας, συμμάχων. 

Μονάδες 10 
  

 
 
 
 
 
 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
  

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά 
(ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μη 
μεταφέρετε στο τετράδιο τα κείμενα και τις ερωτήσεις .  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο επάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν .  

 ∆εν επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σημείωση . 
Κατά την αποχώρησή σας, να παραδώσετε μαζί με το 
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα . 

3. Να απαντήσετε σε όλα τα ζητούμενα . 

4. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή . 

5. ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες μετά  τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων . 

6. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνον με μπλε ή μαύρο 

στυλό διαρκείας και μόνον ανεξίτηλης μελάνης. 

7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : μία (1) ώρα μετά τη διανομή 

των φωτοαντιγράφων . 

 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ
 ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ :

ΑΡΧΑΙΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ)
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

1. ∆ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο .
Αριστοτέλους  Ηθικά Νικοµάχεια Β6, 10-16.

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 .

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 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 .



ΑΡΧΗ 2ΗΣ
 ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

α. Από το παραπάνω  κείµενο να µεταφράσετε  στη νέα
ελληνική γλώσσα το απόσπασµα «Ἔτι τὸ µὲν
ἁµαρτάνειν . . . καὶ αἱρεῖσθαι»

Μονάδες 10

β1. Να σχολιάσετε  την αριστοτελική αντίληψη περί αρετής
που σχετίζεται  µε τα «πάθη» και τις «πράξεις» .

Μονάδες 15

β2. Να διευκρινίσετε  τις εκφράσεις  του κειµένου «ἕξις
προαιρετική» και «ὡρισµένῃ λόγῳ» που καθορίζουν την
έννοια της αρετής κατά τον Αριστοτέλη .

Μονάδες 15

β3. Πώς αντιλαµβάνεται  ο Αριστοτέλης την έννοια της
ευδαιµονίας ;

Μονάδες 10

β4. Να γράψετε δύο οµόρριζες λέξεις της νέας ελληνικής
γλώσσας , απλές ή σύνθετες , για καθεµιά από τις
παρακάτω  λέξεις του κειµένου :

ἡσθῆναι, ἔλλειψις , εἴκαζον, ἀποτυχεῖν, αἱρεῖσθαι .

Μονάδες 10



ΑΡΧΗ 3ΗΣ
 ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

2. Αδίδακτο  κείµενο .
Ξενοφώντος  Ελληνικά ∆, VIII, 1-2.

Πρῶτον µὲν τοίνυν Φαρνάβαζος  καὶ Κόνων , ἐπεὶ
ἐνίκησαν τοὺς Λακεδαιµονίους τῇ ναυµαχίᾳ , περιπλέοντες
καὶ τὰς νήσους καὶ πρὸς τὰς ἐπιθαλαττιδίας  πόλεις τούς τε
Λακωνικοὺς  ἁρµοστὰς  ἐξήλαυνον καὶ παρεµυθοῦντο τὰς
πόλεις ὡς οὔτε ἀκροπόλεις ἐντειχίσοιεν  ἐάσοιέν  τε
αὐτονόµους .  οἱ δ '  ἀκούοντες  ταῦτα ἥδοντό  τε καὶ ἐπῄνουν
καὶ ξένια προθύµως ἔπεµπον τῷ Φαρναβάζῳ .  καὶ γὰρ ὁ
Κόνων τὸν Φαρνάβαζον ἐδίδασκεν ὡς οὕτω µὲν ποιοῦντι
πᾶσαι  αὐτῷ αἱ πόλεις φίλιαι ἔσοιντο , εἰ δὲ δουλοῦσθαι
βουλόµενος φανερὸς  ἔσοιτο , ἔλεγεν ὡς µία ἑκάστη πολλὰ
πράγµατα ἱκανὴ εἴη παρέχειν καὶ κίνδυνος εἴη µὴ καὶ οἱ
Ἕλληνες , εἰ ταῦτα αἴσθοιντο , συσταῖεν .
-------------------------------------------

ξένια= δώρα φιλοξενίας
ἁρµοστής = κυβερνήτης
παραµυθοῦµαι = καθησυχάζω

α. Να µεταφράσετε  στη νέα ελληνική γλώσσα το
παραπάνω  κείµενο .

Μονάδες 20

β1. Να γράψετε τις παρακάτω  λέξεις στη δοτική πτώση
του αριθµού στον οποίο βρίσκεται  καθεµιά (το γένος
της αντωνυµίας και της µετοχής να παραµείνει
αµετάβλητο):

πόλεις, ἁρµοστὰς, ἀκούοντες, ταῦτα, πράγµατα. 

Μονάδες 5



ΑΡΧΗ 4ΗΣ
 ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

β2. Να γράψετε τον ζητούµενο τύπο για καθεµιά από τις
παρακάτω  λέξεις του κειµένου :

ἐνίκησαν : το α΄ πληθυντικό  πρόσωπο  της οριστικής
του παρακειµένου στην ίδια φωνή .

ἐξήλαυνον : το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής
του αορίστου στην ίδια φωνή .

ἔσοιτο : το γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του
µέλλοντα .

ἔλεγεν : το β΄ ενικό πρόσωπο  της προστακτικής  του
αορίστου β΄ στην ίδια φωνή .

παρέχειν : το απαρέµφατο του αορίστου β΄ στην ίδια
φωνή .

Μονάδες 5

γ. Να γίνει συντακτική  αναγνώριση  των παρακάτω  λέξεων
του κειµένου :

τοὺς ἁρµοστάς, αὐτονόµους, προθύµως, αἱ πόλεις,
δουλοῦσθαι . 

Μονάδες 10

Ο∆ΗΓΙΕΣ  (για τους εξεταζόµενους)
1. Στο τετράδιο  να γράψετε τα προκαταρκτικά

(ηµεροµηνία, εξεταζόµενο µάθηµα). ∆ε θα µεταφέρετε
στο τετράδιο τα κείµενα και τις παρατηρήσεις .

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω  µέρος των
φωτοαντιγράφων  αµέσως µόλις σας παραδοθούν .  ∆εν
επιτρέπεται  να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σηµείωση .
Κατά την αποχώρησή  σας να παραδώσετε  µαζί µε το
τετράδιο και τη φωτοτυπία .

3. Να απαντήσετε  σε όλα τα ζητούµενα .
4. ∆ιάρκεια εξέτασης :  τρεις (3) ώρες .
5. Χρόνος δυνατής αποχώρησης :  µία (1) ώρα µετά τη

διανοµή των φωτοτυπιών .

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ  ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΜΑÏΟΥ 2010 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : 

ΑΡΧΑΙΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 
∆ιδαγμένο κείμενο  

Ἀριστοτέλους Ἠθικά Νικομάχεια Β 6, 12-16 
 

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 . 

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 χαλεπὸν, 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 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 . 

 

Α1. Από το κείμενο που σας δίνεται να γράψετε στο 
τετράδιό σας τη μετάφραση του αποσπάσματος : «Ἡ δ’ 
ἀρετὴ ... παντοδαπῶς δὲ κακοὶ.» 

Μονάδες 10 

Β1. Να εξηγήσετε πώς ο Αριστοτέλης αξιοποιώντας την 
άποψη των Πυθαγορείων και τον άγνωστης προέλευσης 
στίχο, που βρίσκονται στο κείμενο που σας δίνεται, 
καταλήγει στο συμπέρασμα «καὶ διὰ ταῦτ ’ οὖν τῆς μὲν 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

κακίας ἡ ὑπερβολὴ καὶ ἡ ἔλλειψις, τῆς δ’ ἀρετῆς ἡ 
μεσότης·». 

Μονάδες 15 
 

Β2. Να προσδιορίσετε και να σχολιάσετε νοηματικά τα 
χαρακτηριστικά της αρετής, όπως προκύπτουν από το 
απόσπασμα του κειμένου «Ἔστιν ἄρα ... ὁ φρόνιμος 
ὁρίσειεν». 

Μονάδες 15 
 

Β3. Ποιες απόψεις εξέφρασε ο Αριστοτέλης για την πόλη της 
Αθήνας και τους Αθηναίους, σύμφωνα με την παράδοση, 
λίγο πριν εγκαταλείψει την Αθήνα; 

Μονάδες 10 
 

Β4. Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία ομόρριζη λέξη 
για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις : 

 σχέση, ανόρθωση, καθαίρεση, απάθεια, υπόλοιπο, διαβλητός, 
εικαστικός, ουσία, πρακτική, ραστώνη. 

Μονάδες 10 
 
 

Αδίδακτο κείμενο  
Ξενοφῶντος Ἀπομνημονεύματα Βιβλίο ∆, κεφ. VIII, § 8-9  

 

Εἰ δὲ βιώσομαι πλείω χρόνον, ἴσως ἀναγκαῖον ἔσται τὰ 
τοῦ γήρως ἐπιτελεῖσθαι καὶ ὁρᾶν τε καὶ ἀκούειν ἧττον καὶ 
διανοεῖσθαι χεῖρον καὶ δυσμαθέστερον ἀποβαίνειν καὶ 
ἐπιλησμονέστερον, καὶ ὧν πρότερον βελτίων ἦν, τούτων 
χείρω γίγνεσθαι· ἀλλὰ μὴν ταῦτά γε μὴ αἰσθανομένῳ μὲν 
ἀβίωτος ἂν εἴη ὁ βίος, αἰσθανόμενον δὲ πῶς οὐκ ἀνάγκη 
χεῖρόν τε καὶ ἀηδέστερον ζῆν;  Ἀλλὰ μὴν εἴ γε ἀδίκως 
ἀποθανοῦμαι, τοῖς μὲν ἀδίκως ἐμὲ ἀποκτείνασιν αἰσχρὸν ἂν 
εἴη τοῦτο· εἰ γὰρ τὸ ἀδικεῖν αἰσχρόν ἐστι, πῶς οὐκ αἰσχρὸν 
καὶ τὸ ἀδίκως ὁτιοῦν ποιεῖν;  
 

----------- 
τὰ τοῦ γήρως ἐπιτελοῦμαι = υφίσταμαι τα βάρη του γήρατος 
 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Γ1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του 
κειμένου . 

Μονάδες 20 
 
Γ2. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από 

τις παρακάτω λέξεις του κειμένου : 
πλείω : τη δοτική του πληθυντικού του 

 αρσενικού γένους στον θετικό βαθμό.  
γήρως : τη δοτική του ενικού.  
δυσμαθέστερον  :  την αιτιατική του ενικού του θηλυκού 

 γένους στον θετικό βαθμό. 
ταῦτα :  την αιτιατική του πληθυντικού στο 

 αρσενικό γένος. 
ἐμὲ  :  τη γενική πληθυντικού δευτέρου 

 προσώπου. 
ὁρᾶν: : το τρίτο ενικό πρόσωπο παρατατικού 

 στην ίδια φωνή. 
ἀποβαίνειν : το δεύτερο ενικό πρόσωπο προστακτικής 

 αορίστου δευτέρου στην ίδια φωνή. 
γίγνεσθαι : το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο ευκτικής 

 αορίστου δευτέρου. 
αἰσθανόμενον : το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο οριστικής 

 παρακειμένου στην ίδια φωνή. 
ἀδικεῖν : το απαρέμφατο αορίστου στην ίδια φωνή. 

Μονάδες 10 
 

Γ3α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω 
λέξεων: 

  ἐπιτελεῖσθαι, πρότερον, τούτων, ἀβίωτος, ἐμὲ, ὁτιοῦν. 
                                           (Μονάδες 6)      

 

Γ3β. «ἀλλὰ μὴν ταῦτά γε μὴ αἰσθανομένῳ μὲν ἀβίωτος ἂν 
εἴη ὁ βίος»: να αναγνωρίσετε τον λανθάνοντα 
υποθετικό λόγο και να τον αναλύσετε .  

                                           (Μονάδες 4) 
Μονάδες 10 

 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά 
(ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα, κατεύθυνση). Να μην 
αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο. 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν 
επιτρέπεται να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την 
αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και 
τα φωτοαντίγραφα . 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα . 
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με 

μαύρο στυλό διαρκείας και μόνον ανεξίτηλης μελάνης . 
5. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι 

αποδεκτή . 
6. ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων . 
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : 10.00 π .μ .  

 
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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