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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Α1.

Εξάλλου, η αρετή αναφέρεται σε συναισθήματα και σε πράξεις, όπου 
αποτελεί σφάλμα η υπερβολή και η έλλειψη και κατακρίνεται, όμως το μέσο 
επαινείται και είναι το σωστό⋅ και αυτά πάνε και τα δύο μαζί με την αρετή. 
Επομένως, η αρετή είναι μια μορφή μεσότητας, αφού έχει ως στόχο το μέσο.

Επιπλέον, το σφάλμα γίνεται με πολλούς τρόπους (γιατί το κακό είναι 
σχετικό με το άπειρο,  όπως δίδασκαν οι  Πυθαγόρειοι,  ενώ το καλό με το 
πεπερασμένο), όμως το σωστό με έναν μόνο τρόπο (γι' αυτό και είναι το ένα 
εύκολο, ενώ το άλλο δύσκολο⋅ πράγματι, είναι εύκολο να αποτύχουμε στο 
στόχο μας, όμως δύσκολο να τον επιτύχουμε)⋅ και γι'  αυτούς λοιπόν τους 
λόγους η υπερβολή και η έλλειψη πάνε μαζί με την κακία, ενώ η μεσότητα με 
την αρετή⋅

γιατί καλοί γινόμαστε με έναν μόνο τρόπο,
αλλά κακοί με πολλούς.

Β1.
Ο Αριστοτέλης δέχεται εδώ τη διδασκαλία των Πυθαγορείων για τις 

αντίθετες – μεταξύ τους – δυνάμεις που κυβερνούν τον κόσμο, δηλαδή τη 
θεωρία των εναντίων. Σύμφωνα με αυτή τη διδασκαλία οι αρχές των όντων 
είναι δέκα ζεύγη αντίθετων δυνάμεων, τα ακόλουθα:

πέρας        ἄπειρον
περιττόν    ἄρτιον
 ἕν           πλῆθος

δεξιόν     ἀριστερόν
 ἄρρεν       θῆλυ

ἡρεμοῦν     κινούμενον
εὐθύ      καμπύλον

φῶς       σκότος
 ἀγαθόν      κακόν

τετράγωνον   ἑτερόμηκες
Και  κοντά  στη  φιλοσοφία  επικαλείται  και  την  ποίηση  για  τον  ίδιο 

σκοπό  (δεν  είναι  γνωστή  η  προέλευση  του  στίχου  που  αναφέρεται  στο 
κείμενο: ἐσθλοὶ μὲν...). Εξάλλου για το περιεχόμενο του στίχου μπορούμε να 
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θυμηθούμε τις νεοελληνικές γνωμικές φράσεις «Ένας ο δρόμος του καλού 
και χίλιοι του διαβόλου» και «Ο διάβολος έχει πολλά ποδάρια».

Β2.
Ως αυτό το σημείο των  Ηθικών Νικομαχείων ο Αριστοτέλης πέρασε 

από  διάφορους  συλλογισμούς  και  από  απόπειρες  ορισμού,  για  να 
ολοκληρώσει  εδώ  συμπερασματικά  (ἄρα)  με  έναν  πλήρη  ορισμό,  τον 
περίφημο ορισμό της έννοιας της αρετής. Η αρετή λοιπόν (η ηθική αρετή) 
είναι «ἕξις προαιρετική, ἐν μεσότητι οὖσα τῇ πρὸς ἡμᾶς, ὡρισμένη λόγῳ καὶ 
ᾧ  ἂν  ὁ  φρόνιμος  ὁρίσειεν»  (η  ηθική  αρετή  είναι  μόνιμο  στοιχείο  του 
χαρακτήρα, που επιλέγεται ελεύθερα από το άτομο⋅ που βρίσκεται στο μέσο 
το οποίο προσδιορίζεται με κριτήρια υποκειμενικά και καθορίζεται από τη 
λογική και συγκεκριμένα, κατά τη γνώμη μου, από τη λογική που καθορίζει 
ο φρόνιμος άνθρωπος).

Τα γνωρίσματα που συνιστούν κατά τον Αριστοτέλη την έννοια είναι 
τα ακόλουθα: Η αρετή: α. είναι έξη (μόνιμο στοιχείο του χαρακτήρα)⋅ β. ως 
έξη είναι προαιρετική (επιλέγεται ελευθέρα από τον άνθρωπο)⋅ γ. βρίσκεται 
σε  ένα  μέσο  (ανάμεσα  σε  δυο  κακίες,  που  βρίσκονται  αντίστοιχα  στην 
υπερβολή και στην έλλειψη), το οποίο προσδιορίζεται με μέτρο τον άνθρωπο ⋅ 
δ.  βρίσκεται  στο  μέσο  που  καθορίζεται  από   τη  λογική  (του  φρόνιμου 
ανθρώπου)⋅ ε. είναι το σωστό (ενώ οι κακίες είναι λάθη, που οφείλονται στην 
υπερβολή ή στην έλλειψη).

Με τη λέξη «προαιρετική» προσεγγίζεται  το γενικότερο και  μεγάλο 
ζήτημα της ελευθερίας της βούλησης του ανθρώπου, δηλαδή της ελευθερίας 
του  να  διαμορφώνει  απόψεις  και  να  πραγματοποιεί  τις  αποφάσεις  του 
σύμφωνα  με  τη  θέληση  και  σύμφωνα  με  τις  επιλογές  του  χωρίς 
καταναγκασμό.  Ο  Αριστοτέλης  τονίζει  συχνά  τη  σημασία  που  έχει  η 
«προαίρεσις» (η ελεύθερη επιλογή), η οποία αποτελεί έναν από τους τρεις 
αναγκαίους όρους για την ύπαρξη της αρετής και για να χαρακτηριστεί μια 
πράξη ενάρετη· οι άλλοι δυο όροι είναι α) η συνείδηση από τον άνθρωπο της 
πράξης  του  («εἰδώς»)  και  β)  η  σιγουριά  και  η  σταθερότητα  στην 
πραγματοποίησή της («βεβαίως καὶ ἀμετακινήτως»).

Επίσης, είναι δεδομένο ότι το μέσο προσδιορίζεται με μέτρο τον εαυτό 
μας⋅ έτσι όμως δημιουργείται η εντύπωση ότι το κάθε άτομο προσδιορίζει το 
μέσο  με  το  δικό  του  τρόπο  και  επομένως  ορίζει  την  αρετή  με  κριτήρια 
υποκειμενικά  (επομένως  ο  προσδιορισμός  του  μέσου  και  ο  ορισμός  της 
αρετής  θα  διαφέρουν  από  άνθρωπο  σε  άνθρωπο)⋅ όμως  ο  Αριστοτέλης 
προσθέτει  ένα  κοινό  κριτήριο,  τον  «ὀρθὸν  λόγον»  (τη  λογική),  ένα  πολύ 
σημαντικό  στοιχείο  για  τη  σύλληψη  της  έννοιας  της  αρετής,  ο  οποίος 
διασφαλίζει  την  αντικειμενικότητα⋅ διευκρινίζει  μάλιστα  ότι  αναφέρεται 
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ειδικά στη λογική του «φρόνιμου» ανθρώπου και όχι στην κοινή ανθρώπινη 
λογική (σε άλλο σημείο τω Ηθικών Νικομαχείων επαναλαμβάνει την ίδια 
θέση με διαφορετική διατύπωση: «ἡ μετὰ τοῦ ὀρθοῦ λόγου ἕξις ἀρετή ἐστίν»).

Εξάλλου, ο «λόγος» αποτελεί ένα από τα στάδια της πορείας προς την 
αρετή:  το πρώτο στάδιο είναι ο νόμος,  που συνηθίζει  τους ανθρώπους ως 
πολίτες να ενεργούν ενάρετα· και το δεύτερο στάδιο είναι ο λόγος (η λογική, 
η φρόνηση), με τον οποίο ο καθένας ξεχωρίζει το καλό και το κακό, τι πρέπει 
και τι δεν πρέπει να κάνει⋅ έτσι, ο λόγος βοηθάει το νόμο και τελειοποιεί το 
έργο του.

Σχετική με το λόγο είναι η φρόνηση «φρόνιμος», αφού αποκτιέται με 
αυτόν. Χάρη στη φρόνηση υπάρχουν και όλες οι άλλες αρετές, ενώ αν λείπει 
μία αρετή από έναν άνθρωπο, αυτό δείχνει ότι αυτός δεν έχει φρόνηση και 
αποδιοργανώνεται ως προσωπικότητα.

Αξιοπρόσεχτο είναι ότι στον ορισμό της αρετής ενυπάρχουν μερικές 
από τις πιο σημαντικές αξίες του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, δηλαδή η 
ελευθερία  (διακρίνεται  στον  προσδιορισμό  προαιρετική) και  το  μέτρο 
(διακρίνεται στη λέξη «μεσότης»).  Κοντά σ'  αυτά και ο λόγος,  στον οποίο 
τόσο μεγάλη σημασία έδιναν οι αρχαίοι είτε ως λογική σκέψη, όπως νοείται 
εδώ, είτε ως γλωσσική έκφραση.

Β3.
Η παράδοση λέει πως όταν έφευγε ο Αριστοτέλης από την Αθήνα, τον 

ρώτησαν «τίς ἐστιν ἡ τῶν Ἀθηναίων πόλις;». Εκείνος χαρακτήρισε την πόλη 
που  τον  φιλοξένησε  τριάντα  τόσα  χρόνια  με  ένα  αληθινά  εντυπωσιακό 
επίθετο·  την  ονόμασε  «παγκάλη»,  πανέμορφη·  παραπονέθηκε  όμως  πως 
πίσω  από  την  ασύγκριτη  ομορφιά  της  κρύβει  μιαν  ασχήμια  από  τις  πιο 
σιχαμερές  και  τις  πιο  ανυπόφορες·  χρησιμοποιώντας  στίχους  από  την 
Οδύσσεια έκανε έναν δριμύ υπαινιγμό στους συκοφάντες, που δεν ήταν μόνο 
πολλοί στην Αθήνα· ήταν και ένα είδος που δεν έλειπε δυστυχώς ποτέ, αφού 
πάντα  βρίσκονταν  οι  πρόθυμοι  να  διαδεχθούν  τους  προηγούμενους! 
Σύμφωνα με μια δεύτερη διήγηση τον ρώτησαν επίσης τις κρίσιμες εκείνες 
μέρες γιατί εγκατέλειπε την Αθήνα, κι εκείνος απάντησε ότι δεν ήθελε να 
δώσει στους Αθηναίους την ευκαιρία να σφάλουν για δεύτερη φορά σε βάρος 
της φιλοσοφίας, κάνοντας, βέβαια, τη φορά αυτή υπαινιγμό στη θανατική 
καταδίκη και στο τέλος του Σωκράτη.

Β4.
σχέση: ἕξις
ανόρθωση: κατορθοῦται
καθαίρεση: αἱρεῖσθαι
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απάθεια: πάθεσι
υπόλοιπο: ἔλλειψις
διαβλητός: ὑπερβολήν
εικαστικός: εἴκαζον
ουσία: οὖσα
πρακτική: πράξεσι
ραστώνη: ῥᾴδιον

Γ1.
Εάν θα ζήσω περισσότερο χρόνο, ίσως θα είναι ανάγκη να υφίσταμαι 

τα βάρη του γήρατος και να βλέπω και να ακούω λιγότερο και να σκέφτομαι 
χειρότερα  και  να  μαθαίνω  και  να  θυμάμαι  δυσκολότερα,  και  να  γίνομαι 
χειρότερος από αυτούς από τους οποίους ήμουν καλύτερος πρωτύτερα· αλλά 
όμως εάν βέβαια δεν καταλάβαινα αυτά αφενός θα ζούσα πιο δύσκολα, εάν 
αφετέρου (τα) καταλάβαινα πώς δεν είναι αναπόφευκτο να ζω και χειρότερα 
και πιο δυσάρεστα; Αλλά όμως,  εάν βέβαια πεθάνω άδικα,  θα ήταν αυτό 
ντροπή για αυτούς που με σκότωσαν άδικα· γιατί εάν είναι ντροπή το να 
αδικεί  κανείς,  πώς  δεν  είναι  ντροπή  και  το  να  κάνει  οτιδήποτε  με  άδικο 
τρόπο;

Γ2.
πλείω: πολλοῖς
γήρως: γήρᾳ
δυσμαθέστερον: δυσμαθῆ
ταῦτα: τούτους
ἐμέ: ὑμῶν
ὁρᾶν: ἑώρα
ἀποβαίνειν: ἀπόβηθι
γίγνεσθαι: γενοίμεθα
αἰσθανόμενον: ᾔσθηνται
ἀδικεῖν: ἀδικῆσαι

Γ3.
ἐπιτελεῖσθαι:  υποκείμενο  της  απρόσωπης  έκφρασης  «ἀναγκαῖον  ἔσται», 
τελικό απαρέμφατο με υποκείμενο το εννοούμενο «ἐμέ».
πρότερον: επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ρήμα «ἦν».
τούτων: γενική συγκριτική από το «χείρω».
ἀβίωτος:  κατηγορούμενο στο υποκείμενο «ὁ βίος» από το συνδετικό ρήμα 
«ἂν εἴη».
ἐμέ: αντικείμενο στην επιθετική μετοχή «τοῖς ἀποκτείνασιν».
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ὁτιοῦν: σύστοιχο αντικείμενο στο απαρέμφατο «ποιεῖν».

Γ4.
Υπόθεση:  μὴ  αἰσθανομένῳ  (εννοείται  υποκείμενο  της  μετοχής  «μοι»): 
υποθετική μετοχή
Απόδοση: ἂν εἴη: Δυνητική ευκτική
Λανθάνων υποθετικός λόγος, γιατί η υπόθεση είναι υποθετική μετοχή και 
όχι υποθετική πρόταση.
Ο λανθάνων υποθετικός λόγος αναλύεται σε:
Υπόθεση: εἰ μὴ αἰσθανοίμην: εἰ + Ευκτική
Απόδοση: ἂν εἴη: Δυνητική Ευκτική
Απλή σκέψη του λέγοντος

Επιμέλεια:
Καινουργιάκης Ρένος

Γεώργα Ζωή


