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∆ιδαγμένο κείμενο 
Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 6, 12-16 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 
 
Α1    
 

Η αρετή, άλλωστε,  έχει σχέση με τα συναισθήματα και τις πράξεις, μέσα στα οποία η 

υπερβολή και η έλλειψη θεωρείται λάθος και κατακρίνεται, ενώ το μέσο επαινείται και 

είναι το σωστό. Και τα δύο αυτά έχουν σχέση με την αρετή. Επομένως, η αρετή είναι 

ένα είδος μεσότητας, που έχει ως στόχο της το μέσο. 

Επιπλέον, το λάθος γίνεται με πολλούς τρόπους  (γιατί το κακό και το άπειρο πάνε 

μαζί, όπως δίδασκαν οι Πυθαγόρειοι, ενώ το καλό πάει μαζί  με το πεπερασμένο),   

το σωστό όμως γίνεται με ένα τρόπο (γι’ αυτό και το ένα είναι εύκολο, ενώ το άλλο 

δύσκολο δηλαδή,  είναι εύκολο να αποτύχουμε στο στόχο μας,  ενώ είναι δύσκολο να 

τον πετύχουμε)· και γι’ αυτούς τους λόγους, λοιπόν, η υπερβολή  και η έλλειψη είναι 

χαρακτηριστικά της κακίας,  ενώ η μεσότητα της αρετής γιατί καλοί γινόμαστε με ένα 

μόνο τρόπο, ενώ κακοί με πολλούς τρόπους. 

 
Β1   

τὸ γὰρ κακὸντοῦ ἀπείρου, ὡς οἱ Πυθαγόρειοι εἴκαζον, τὸ δ’ ἀγαθὸν τοῦ 

πεπερασμένου :Ο Αριστοτέλης, στην προσπάθειά του να προσδώσει μεγαλύτερο 

κύρος στα λεγόμενά του, επικαλείται τα λόγια και τις απόψεις κάποιου προσώπου, 

που θεωρείται αναμφισβήτητου κύρους. Συγκεκριμένα, ο Αριστοτέλης αναφέρει τους 

Πυθαγόρειους φιλοσόφους, οι οποίοι παρουσιάζονται να έχουν την ίδια άποψη 

σχετικά με το καλό και το κακό, με αυτήν του Αριστοτέλη. Ανέφεραν, δηλαδή, ότι το 

κακό είναι χαρακτηριστικό του απείρου, ενώ το αγαθό του πεπερασμένου. ∆ηλαδή, 

το κακό βρίσκεται σε άπειρα σημεία και μπορεί να εκδηλωθεί με άπειρους τρόπους, 

ενώ το καλό έχει συγκεκριμένο αριθμό ενεργειών, με τις οποίες μπορεί να εκδηλωθεί  
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Στο σημείο αυτό, πρέπει να δώσουμε κάποιες πληροφορίες σχετικά με τη φιλοσοφία 

των Πυθαγορείων φιλοσόφων. Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι ε[χαν αναπτύξει τη θεωρία 

περί των αντιθέτων. Υποστήριζαν ότι οι αντίθετες μεταξύ τους δυνάμεις κυβερνούν 

τον κόσμο. Μάλιστα, τοποθετούσαν την αρχή των όντων, τη γέννηση, τη δημιουργία 

όλων των όντων του κόσμου στη συνύπαρξη των αντιθετικών δυνάμεων, τις οποίες 

είχαν οργανώσει στα εξής δέκα αντιθετικά ζεύγη:  

πέρας άπειρον    
περιττόν άρτιον    
τετράγωνον ετερόμηκες    
έν πληθος    
δεξιόν αριστερον    
άρρεν θηλυ    
ευθύ καμπύλον    
φως σκότος    
ηρεμουν κινούμενον    
αγαθόν κακόν    
 
διὸ καὶ τὸ μὲν ῥᾴδιον τὸ δὲ χαλεπὸν, ῥᾴδιον μὲν τὸ ἀποτυχεῖν τοῦ 
σκοποῦ, χαλεπὸν δὲ τὸ ἐπιτυχεῖν  

Ο Αριστοτέλης, στο σημείο αυτό, οδηγείται στο λογικό συμπέρασμα: το να επιτύχει 

κανείς το σκοπό του, που είναι να λειτουργήσει σύμφωνα με την αρετή, είναι 

δύσκολο, ενώ το να αποτύχει, είναι εύκολο. Αυτό είναι λογικό, αφού ανέφερε ότι το 

κακό γίνεται με πάρα πολλούς τρόπους, ενώ το καλό μόνο με έναν τρόπο. 'Όταν 

υπάρχουν πολλές συμπεριφορές, τις οποίες μπορεί να επιλέξει ο άνθρωπος, από τις 

οποίες μόνο η μία είναι η σωστή, είναι πολύ δύσκολο να κάνει, τελικά, ο άνθρωπος 

την κατάλληλη επιλογή.  

Στο σημείο αυτό  ο Αριστοτέλης αναφέρει έναν από τους θεμελιώδεις όρους 

της φιλοσοφίας του, αυτόν toà skopoà. Σύμφωνα με το φιλόσοφο, για καθετί που 

γίνεται στον κόσμο υπάρχει κάποιος σκοπός. Ως σωστή ενέργεια του ανθρώπου 

μπορεί να θεωρηθεί αυτή που επιτελεί τον εκάστοτε σκοπό. Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση, ο Αριστοτέλης θεωρεί ως σκοπό του ανθρώπου την επίτευξη της 

αρετής. Μάλιστα, αυτός ο σκοπός θεωρείται από τον Αριστοτέλη ως ο 

σημαντικότερος όλων. Για τον  μεγάλο αυτό φιλόσοφο, το σημαντικότερο επίτευγμα 

του ανθρώπου και ο ύψιστος στόχος του θεωρούνταν η απόκτηση της 

ευδαιμονίας. Επειδή, ωστόσο, πίστευε ότι κανείς δεν μπορεί να είναι ευδαίμων, αν 

δεν είναι ηθικός, ενάρετος, είναι λογικό να θεωρούσε ως πολύ μεγάλο στόχο του 

ανθρώπου την απόκτηση της ηθικής, η οποία θα του εξασφάλιζε την ευδαιμονία. 
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'Όμως, όπως λέει εδώ, η υλοποίηση αυτού του σκοπού είναι δύσκολη, καθώς 

υπάρχει μόνο μία οδός της ηθικής, της αρετής (αυτή της μεσότητας) και άπειρες 

άλλες οδοί του σφάλματος, της κακίας (αυτές της έλλειψης και της υπερβολής).  

  

καὶ διὰ ταῦτ’ οὖν τῆς μὲν κακίας ἡ ὑπερβολὴ καὶ ἡ ἔλλειψις, τῆς δ’ 

ἀρετῆς ἡ μεσότης· : Ολοκληρώνοντας το συλλογισμό του, ο Αριστοτέλης 

καταλήγει εύλογα στο συμπέρασμα ότι η υπερβολή και η έλλειψη είναι στοιχεία που 

χαρακτηρίζονται ως κακίες, ενώ η μεσότητα είναι στοιχείο της αρετής. Επομένως, 

αφού η σωστή, ενάρετη πράξη σχετίζεται με το μέσο -το οποίο είναι μόνο ένα σημείο- 

η αρετή επιτυγχάνεται δύσκολα, ενώ, αφού οι κακές πράξεις βρίσκονται σε άπειρα 

σημεία εκτός της μεσότητας, η κακία επιτυγχάνεται πολύ εύκολα.  

ἐσθλοὶ μὲν γὰρ ἁπλῶς, παντοδαπῶς δὲ κακοί.  : Ο Αριστοτέλης    για  να  

ισχυροποιήσει τη θέση του παραθέτει ένα στίχο  άγνωστης  προέλευσης, ο οποίος 

δείχνει ότι η καλοσύνη είναι μία και απλή, ενώ οι δρόμοι της κακίας πολλοί και 

ποικίλοι. Οι άνθρωποι οδηγούνται στην κακία μέσα από την υπερβολή, κάνοντας 

πράξεις και ενέργειες σε υπερβολικό βαθμό ή αντίθετα παραλείποντας να κάνουν 

αυτά τα οποία πρέπει. Η ζωή του ενάρετου είναι πάντα μετρημένη και σταθερή, 

καθώς ο ενάρετος είναι προσηλωμένος σε σταθερές αρχές και επιδιώκει πάντα το 

μέτρο. Η πορεία είναι μία. Αντίθετα, υπάρχουν πολλές διαβαθμίσεις πάνω από το 

μέτρο για αυτούς που το ξεπερνούν καθώς και κάτω από το μέτρο γι αυτούς που 

υπολείπονται (ο νόημα αυτού του στίχου είναι ίδιο με αυτό των παροιμιακών 

εκφράσεων: ένας ο δρόμος του θεού και χίλιοι του διαβόλου, ο διάβολος έχει πολλά 

ποδάρια...) 

Βλέπουμε, λοιπόν, ότι ο Αριστοτέλης στην προσπάθεια του να στηρίξει την άποψή 

του, καταφεύγει σε δύο πήγες: πρώτον, στη φιλοσοφία, κάνοντας αναφορά στους 

Πυθαγόρειους φιλοσόφους και δεύτερον στην ποίηση.  
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Β2 
 

Ἔστιν ἄρα ἡ ἀρετὴ ἕξις προαιρετική, ἐν μεσότητι οὖσα τῇ πρὸς ἡμᾶς, 

ὡρισμένῃ λόγῳ καὶ ᾧ ἂν ὁ φρόνιμος ὁρίσειεν. :Ο Αριστοτέλης, στο σημείο 

αυτό, φτάνει πλέον σε έναν ορισμό της αρετής, σύμφωνα με όσα έχουν ειπωθεί ως 

τώρα:  Η αρετή λοιπόν είναι συνήθεια, έξις που διαφέρει από τις άλλες, καθώς 

απαραίτητη προϋπόθεση για να φτάσει κανείς σε αυτή είναι η προαίρεση και ο ορθός 

λόγος. Η προαίρεση περιλαμβάνει  τη σκέψη, την επιλογή και την προσπάθεια που 

απαιτείται για να πράξει κάποιος αυτό που πρέπει. Η αρετή συνδέεται με το 

βουλητικό μέρος της ψυχής. Ο ορθός λόγος επιτρέπει στον άνθρωπο να σταθμίζει τα 

δεδομένα και να αποφεύγει την κακία που προκύπτει από την υπερβολή και την 

έλλειψη. Με αυτόν τον τρόπο η αρετή συνδέεται και με το λογικό μέρος της ψυχής 

του ανθρώπου 

Αναλυτικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία εκείνα που προσδιορίζουν την εννοια 

της αρετής, η αρετή είναι   

 ›xij: πρόκειται για ένα μόνιμο στοιχείο του χαρακτήρα, το οποίο έχει αποκτηθεί 

από τον άνθρωπο, ύστερα από διαρκή επανάληψη των αντίστοιχων ενεργειών. Οι 

έξεις είναι καλές και κακές και τις αποκτά ο άνθρωπος με το να προβαίνει διαρκώς 

στις αντίστοιχες καλές ή κακές πράξεις. Όταν, λοιπόν, ο άνθρωπος εθιστεί στο να 

πράττει ενάρετες πράξεις, τότε αποκτά ως μόνιμο στοιχείο του χαρακτήρα του την 

αρετή. Υπενθυμίζουμε ότι ο Αριστοτέλης είχε σημειώσει ότι για να θεωρηθεί πως 

κάποιος κατέχει πλέον κάποια έξιν δεν αρκεί να προβαίνει στις ανάλογες 

ενέργειες, αλλά χρειάζεται και να αισθάνεται συγκεκριμένα συναισθήματα, όταν 

κάνει τις ενέργειες αυτές. ∆ηλαδή, για να πούμε ότι κάποιος είναι δίκαιος, έχει, 

δηλαδή, ως μόνιμο στοιχείο του χαρακτήρα του (έξις) τη δικαιοσύνη, δε φτάνει να 

κάνει απλώς δίκαιες ενέργειες, αλλά πρέπει, παράλληλα, να αισθάνεται και 

ικανοποίηση με αυτές.  

 proairetik»: Στο σημείο αυτό, ο Αριστοτέλης προσθέτει μία πολύ σημαντική 

έννοια, αυτή της προαίρεσης. Προαίρεση σημαίνει ελεύθερη επιλογή από την 

πλευρά του ανθρώπου. Σε καμιά περίπτωση ο φιλόσοφος δε βλέπει την ηθική 

συμπεριφορά και την αρετή ως το αποτέλεσμα κάποιου εξαναγκασμού. Η αρετή 

δεν μπορεί να γίνει στάση ζωής ενός ανθρώπου μέσω της πίεσης και της βίας. 

Αποτελεί προσωπική, ελεύθερη και συνειδητή επιλογή. Ο κάθε άνθρωπος θα 
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επιλέξει μόνος του αν θα πορευτεί στο δρόμο της αρετής ή όχι. Ο Αριστοτέλης 

έδινε μεγάλη αξία στην πνευματική ελευθερία του ανθρώπου και αποστρεφόταν 

οποιαδήποτε μορφή εξαναγκασμού του, έστω κι αν αυτή στόχευε στην ηθική 

συμπεριφορά του. Ήθελε έναν άνθρωπο ελεύθερο, λογικά σκεπτόμενο, ο οποίος 

θα επέλεγε την ηθική συμπεριφορά, επειδή ο ίδιος θα αισθανόταν την ανάγκη να 

πορευτεί με οδηγό του την ηθική. Αυτό σημαίνει ότι ο κάθε άνθρωπος θα ήταν ο 

ίδιος ο αποκλειστικός υπεύθυνος των ενεργειών του και των αποτελεσμάτων 

αυτών των ενεργειών.  

Ο Αριστοτέλης, σε αρκετά σημεία των έργων του, κάνει λόγο για την 

προαίρεση, την ελεύθερη επιλογή του πολίτη. Ειδικά για το θέμα της αρετής, η 

προαίρεση θεωρείται ως ο ένας από τους τρεις αναγκαίους όρους, για να θεωρηθεί 

ότι κάποιος την κατέχει. Συγκεκριμένα, για να χαρακτηριστεί μια πράξη ως ενάρετη, 

πρέπει να τηρούνται τρεις προϋποθέσεις:  

o Προαίρεση: δηλαδή, ελεύθερα να επιλέγει την ενάρετη πράξη ο πολίτης.  

o Ειδώς: δηλαδή, συνειδητά να επιλέγει ο άνθρωπος την τέλεση της πράξης του.  

o Βεβαίως και αμετακινήτως: δηλαδή, ο άνθρωπος να είναι σίγουρος και 

αμετακίνητος στην επιλογή του να προβεί στην ενάρετη πράξη.  

 ™n mesÒthti oâsa: άλλο ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει την αρετή είναι η 

μεσότητα. Ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να συμπεριφερθεί σχετικά με ένα θέμα 

με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, οι οποίοι κινούνται από την έλλειψη μέχρι 

την υπερβολή. Από όλους αυτούς, μόνο αυτός που βρίσκεται στο μέσο είναι ο 

σωστός και αυτός που χαρακτηρίζει την πράξη ως ενάρετη. Για παράδειγμα, η 

σπατάλη είναι υπερβολή, η φιλαργυρία έλλειψη και μόνο αυτό που βρίσκεται στο 

μέσο, δηλαδή η οικονομία είναι η σωστή πράξη και, επομένως, η σύμφωνη με την 

αρετή. Το ίδιο ισχύει με πολλές συμπεριφορές και συναισθήματα. 

 ærismšnV lÒgJ : Στο σημείο αυτό, ο Αριστοτέλης έρχεται να δείξει ότι η αρετή 

δεν είναι μια έννοια τόσο υποκειμενική, όσο είχε φανεί μέχρι το σημείο αυτό του 

ορισμού του. Ως εδώ, λοιπόν, είχε λεχθεί ότι η αρετή είναι η μεσότητα που ορίζεται 

με κριτήριο τον άνθρωπο. Αυτό θα επέτρεπε στον κάθε άνθρωπο να ορίσει με το 

δικό του τρόπο την αρετή. Τώρα, όμως, συμπληρώνει ο Αριστοτέλης, ότι η 

μεσότητα ορίζεται με κριτήριο το λόγο, τη λογική. ∆ηλαδή, ο εντοπισμός του 

σημείου εκείνου, που θα χαρακτηριστεί ως το μέσο μεταξύ δύο ακροτητών, δεν 

μπορεί να θεωρηθεί εύστοχος, αν γίνει από ένα μη λογικό άνθρωπο, αλλά μόνο αν 

γίνει με οδηγό το Λόγο. Ο Αριστοτέλης, σε αρκετά σημεία του έργου του, κάνει 
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αναφορά στη λογική, ως τη δύναμη εκείνη που πρέπει να υπαγορεύει τον τρόπο 

ενέργειας του ανθρώπου. Λέει χαρακτηριστικά σε άλλο σημείο των «Ηθικών 

Νικομαχείων» ότι «η μετά τού ορθού λόγου έξις αρετή εστίν», δηλαδή ότι η αρετή 

είναι ένα μόνιμο στοιχείο του χαρακτήρα, μια συνήθεια που έχει αποκτήσει ο 

άνθρωπος, η οποία απορρέει από την εφαρμογή της λογικής.  

 ú ¨n Ð frÒnimoj Ðr…seien :η λογική, λοιπόν, για την οποία έγινε λόγος 

προηγουμένως και η οποία είναι το κριτήριο, με το οποίο προσδιορίζεται η 

μεσότητα, δεν είναι η λογική ενός οποιουδήποτε ανθρώπου, καθώς, όπως είπαμε 

προηγουμένως, δε φαίνεται λογικό πάντα το ίδιο πράγμα σε όλους τους 

ανθρώπους. Αντιθέτως, ο φρόνιμος άνθρωπος, ο γνωστικός είναι εκείνος που 

ορίζει τι είναι και τι δεν είναι λογικό. Ο Αριστοτέλης, λοιπόν, περιορίζει ακόμα 

περισσότερο την υποκειμενικότητα που υπάρχει στον ορισμό της αρετής και 

φτάνει σε ένα πολύ συγκεκριμένο περιεχόμενο της έννοιας αυτής.  

Γενικότερα ο Αριστοτέλης στο έργο του προβάλλει πολύ την αξία της φρόνησης και 

το μεγαλείο του φρόνιμου ανθρώπου. Όπως λέει, στο φρόνιμο άνθρωπο ενώνονται 

και συνυπάρχουν όλες οι αρετές. 'Όταν υπάρχει η φρόνηση, όλες οι αρετές θα 

υπάρξουν, και αν λείψει μια αρετή, αποδιοργανώνεται το όλον. Επομένως, ο 

φρόνιμος άνθρωπος, αφού είναι ο μόνος που έχει όλες τις αρετές, είναι ο μόνος που 

είναι πλήρης, που δεν του λείπει τίποτα, που φανερώνει το πώς πρέπει να λειτουργεί 

ο άνθρωπος σε κάθε περίσταση. 'Έτσι, ο ηθικά σπουδαίος άνθρωπος αποτελεί το 

μέτρο σύγκρισης με τους άλλους ανθρώπους.  

 
 
Β3  (Βλέπε σχολικό βιβλίο σελίδα 147-149 «Η παράδοση λέει πως … και 

στο τέλος του Σωκράτη») 
 
Β4 σχέση: ›xij  

ανόρθωση: katorqoàn / katorqoàtai 
καθαίρεση: proairetik» 
απάθεια: p£qesi/ p£qh 
υπόλοιπο: œlleiyij / œlleiyin / ™lle…pein 
διαβλητός: Øperb£llein / Øperbol¾n 
εικαστικός: e‡kazon  
ουσία: œstin / oâsa 
πρακτική: pr£xesi / pr£xeij 
ραστώνη: ·®dion 
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Αδίδακτο κείμενο 

Ξενοφῶντος Ἀπομνημονεύματα Βιβλίο ∆, κεφ. VIII, § 8-9 
 

Γ1 
 
Εάν θα ζήσω για περισσότερο χρόνο, ίσως θα είναι αναγκαίο να υποστώ το βάρος 

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

και να γίνω λιγότερο ικανός να μαθαίνω και να θυμάμαι και από όσους πριν ήμουν 

καλύτερος, από αυτούς να γίνομαι χειρότερος. Αλλά όμως από τη μια, αν δεν 

καταλαβαίνω (αντιλαμβάνομαι) αυτά, η ζωή θα ήταν αβίωτη, αν όμως τα 

αντιλαμβάνομαι, πώς δεν είναι ανάγκη να ζήσω χειρότερα και πιο  μισητά; Αλλά 

όμως, αν άδικα πεθάνω, αυτό θα ήταν αισχρό γι’ αυτούς που άδικα με σκότωσαν: 

γιατί, αν το να αδικεί κανείς είναι κακό, πώς δεν είναι κακό και το να κάνει άδικα το 

οτιδήποτε;  

 

Γ2 πλείω:  πολλο‹ς 

 γήρως: γήρv 

 δυσμαθέστερον:  δυσμαθÁ 

 ταàτα:  τούτους 

 ™μέ:  Øμîν 

 Ðρ©ν:  ˜ώρα 

 ¢ποβαίνειν: ¢πόβηθι 

 γίγνεσθαι: γενοίμεθα 

 α„σθανόμενον: Ìσθηνται 

 ¢δικε‹ν: ¢δικÁσαι. 

 

 ™πιμελε‹σθαι: τελικό απαρέμφατο υποκείμενο στο «¢ναγκα‹ον œσται» 

 πρότερον: επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου προσδιορίζει το «Ãν» 

 τούτων: γενική συγκριτική από το «χείρω» 

 ¢βίωτος:  κατηγορούμενο στο «βίος» 

 ™μέ: αντικείμενο  στο «το‹ς ¢ποκτείνασιν» 

 Ðτιοàν: σύστοιχο αντικείμενο στο «ποιε‹ν» 

 

 



ΠΥ
ΡΗ
ΝΑ
Σ

 8

 

Γ3β α„σθανομένω: υποθετική μετοχή, λανθάνων υποθετικός λόγος 

Υπόθεση: α„σθανομένω 

Απόδοση: ¥ν εŠη 

Ο Λανθάνων υποθετικός λόγος δηλώνει την απλή σκέψη του 

λέγοντος 

 Ανάλυση: 

«¢λλά μήν  ε„ μη ταàτα α„σθανοίμην μεν, ¢βιωτος ¥ν ε‡η Ð βίος» 

 




