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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ 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 
δυο 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 ένα 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 κακή, ενώ η µεσότητα µε την αρετή· γιατί 
καλοί γινόµαστε µε έναν µόνο τρόπο, αλλά κακοί µε πολλούς. 

 

Β1 

Ο Αριστοτέλης στο Α΄ Βιβλίο των Ηθικών Νικοµαχειών διατυπώνει τη θέση πως όλα 
τείνουν σε κάποιο αγαθό, για το οποίο υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Το ύψιστο αγαθό που 

µπορεί να επιτευχθεί µέσω της πράξης είναι η ευδαιµονία που ορίζεται ως ‘ψυχῆς ἐνεργεια τις κατ’ 
ἀρετήν τελείαν’. Για το λόγο αυτό, ο φιλόσοφος µελετά την έννοια της αρετής που διακρίνεται σε 
διανοητική και ηθική. Πιο συγκεκριµένα, στο Β΄ Βιβλίο του εξετάζεται η ηθική αρετή και ορίζεται 
ως µεσότητα ανάµεσα σε δύο άκρα – κακίες. 

Ο Σταγειρίτης στο απόσπασµα αυτό, αφού ενισχύει το συµπέρασµα στο οποίο έχει 
καταλήξει από προηγούµενες ενότητες, ότι δηλαδή η αρετή είναι µεσότητα, τονίζει την 
πολυµορφία της κακίας σε αντίθεση µε την απλότητα της αρετής, εποµένως τη δυσκολία επίτευξής 
της αντίθετα µε την ευκολία της αποτυχίας. 

Ο Αριστοτέλης, για να ενισχύσει τη θέση του ότι το σφάλµα µπορεί να γίνει µε πολλούς 
τρόπους και το σωστό µε έναν, αναφέρεται στα δυο από τα δέκα ζεύγη αντίθετων µεταξύ τους 
δυνάµεων που κυβερνούν τον κόσµο σύµφωνα µε τους Πυθαγόρειους (ἀγαθὸν – κακόν, πέρας – 
ἄπειρον). Και κοντά στη φιλοσοφία επικαλείται και την ποίηση για τον ίδιο σκοπό (δεν είναι 
γνωστή η προέλευση του στίχου που αναφέρεται στο κείµενο: ἐσθλοι µὲν…). Ο στίχος που 
παρεµβάλλεται δείχνει ότι η καλοσύνη είναι µία και απλή, ενώ οι δρόµοι της κακίας πολλοί και 
ποικίλοι. Στο στίχο αυτό τονίζεται ότι οι άνθρωποι οδηγούνται στην κακία µέσα από την υπερβολή, 
κάνοντας δηλαδή πράξεις και ενέργειες σε υπερβολικό βαθµό ή αντίθετα παραλείποντας να κάνουν 
αυτά τα οποία πρέπει. Η ζωή του ενάρετου είναι µετρηµένη και σταθερή, καθώς αυτός είναι 
προσηλωµένος σε σταθερές αρχές και αξίες 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 αυτό γι’ αυτούς που υπολείπονται.  

    Γι’ αυτό, εξάλλου,  το µεν ένα είναι δύσκολο και το άλλο είναι εύκολο, δηλαδή, είναι 
εύκολο το να αποτύχουµε στο σκοπό τον οποίο θέτουµε, ενώ είναι δύσκολο να πετύχουµε σ΄ 



 

 

αυτό που θέτουµε ω̋ σκοπό. Και στο χωρίο αυτό χρησιµοποιεί την αντίθεση για να 
οδηγήσει τον ακροατή-αναγνώστη στο συµπέρασµα τη̋ διαδικασία̋:  Είναι δηλαδή εύκολο 
να οδηγηθεί κανεί̋ σε λάθο̋ ενώ είναι δύσκολο να πετύχει το σωστό. 

Και για αυτού̋, επιπλέον, του̋ λόγου̋ ιδιότητε̋ τη̋ κακία̋ είναι η υπερβολή και η 
έλλειψη, ενώ ιδιότητα αρετή̋ είναι η «µεσότη̋». ∆ηλαδή, η κακία, η ανηθικότητα κινείται 
στα άκρα, είτε στην υπερβολή είτε στην έλλειψη, ενώ αντίθετα η ηθική αρετή κινείται στο 
µέσον, αυτό που είναι αρµοστό σε κάθε περίπτωση. 

Με έναν µόνο τρόπο µπορούµε να γίνουµε «αγαθοί», «ενάρετοι», «κακοί» όµω̋ 
γινόµαστε µε όλου̋ του̋ τρόπου̋. Η κατάκτηση τη̋ ηθική̋ αρετή̋ έχει έναν µοναδικό 
δρόµο, το δρόµο τη̋ «µεσότητο̋», ενώ η ανηθικότητα έχει πολλού̋ δρόµου̋, γιατί πολλοί 
είναι οι δρόµοι που µα̋ οδηγούν στην κακία. 

Ο στίχος που χρησιµοποιεί εδώ ο Αριστοτέλης είναι άγνωστης προέλευσης. Εκφράζει, 
όµως, µε τον εναργέστερο τρόπο από τη µία την απλότητα και τη µοναδικότητα της αρετής και από 
την άλλη την ποικιλία και την παντοδαπότητα της κακίας. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η συλλογική πορεία του Αριστοτέλη µε την οποία καταλήγει 
στην συγκεκριµένη άποψη δεν περιλαµβάνεται όλη στο απόσπασµα που δίνεται. Εδώ απλώ̋ 
προστίθεται ένα̋ ακόµη συλλογισµό̋ και διατυπώνεται το συµπέρασµα όπου συνοψίζει όλα 
όσα έχουν εκφραστεί σε προηγούµενα χωρία του έργου. 
 
 

Β2 

Θέµα του Α ΒΙΒΛΙΟΥ των Ηθικών Νικοµαχειών του Αριστοτέλη αποτελεί η ευδαιµονία, 
το πιο µεγάλο αγαθό που επιδιώκουν µε τις πράξεις τους οι άνθρωποι. Στο Β βιβλίο του ίδιου έργου 
ο φιλόσοφος πραγµατεύεται την ουσία της ηθικής αρετής. Αφού διατυπωθεί η άποψη πως η αρετή 
είναι έξη, µόνιµο στοιχείο του χαρακτήρα µας, πως η ποιότητα των πράξεων καθορίζει εκείνη των 
έξεων και πως οι πράξεις συνοδεύονται από συναίσθηµα, ο Σταγειρίτης στη συνέχεια κάνει λόγο 
για την αρετή ως µεσότητα. 

Με τη φράση ‘Ἐστὶν ἄρα… ὁρίσειεν’ ο Αριστοτέλης ορίζει την αρετή ως µόνιµο στοιχείο 
του χαρακτήρα µας που επιλέγεται ελεύθερα από το άτοµο· αυτή βρίσκεται στο µέσο το οποίο 
προσδιορίζεται µε κριτήρια υποκειµενικά και καθορίζεται από τη λογική και συγκεκριµένα από τη 
λογική του φρόνιµου ανθρώπου. 

Τα χαρακτηριστικά λοιπόν στοιχεία τη̋ αρετή̋ είναι πω̋ α) είναι έξι̋ β) αποτελεί 
έξι̋ προαιρετική γ) βρίσκεται στο µέσο το σε σχέση µε εµά̋ δ) καθορίζεται από τη λογική 
και ιδιαίτερα αυτή του φρόνιµου ανθρώπου και ε) είναι µεσότητα ανάµεσα σε δύο κακίε̋. 
Αναλυτικότερα τώρα έξι̋ είναι η καλή ή κακή θέση που παίρνει κάποιο̋ απέναντι στα 
πάθη. Η ορισµένη όµω̋ στάση που θα πάρει κανεί̋ απέναντι σ’ αυτά πρὁποθέτει ενέργεια 
που µε την επανάληψή τη̋ διαµορφώνει το άτοµο έτσι ώστε να ενεργεί µε ένα µόνιµο και 
σταθερό τρόπο. Επειδή όµω̋ οι έξει̋ γίνονται µε την επανάληψη όµοιων ενεργειών, από τι̋ 
ενέργειε̋ του ανθρώπου µόνο οι καλέ̋ έχουν σχέση µε την αρετή. Επιπλέον, η αρετή πρέπει 
να χαρακτηρίζεται και από προαίρεσιν, δηλαδή να πρὁποθέτει ελεύθερη επιλογή.   Την 
ηθική ποιότητα µια̋ πράξη̋, θετική ή αρνητική τη χαρακτηρίζει η προαίρεση, γιατί η πράξη  
δεν αξιολογείται από τα ενδεχόµενα αποτελέσµατα τη̋ αλλά από την προαίρεση µε την 
οποία ξεκίνησε. Συνεπώ̋, η προαίρεση είναι ο πυρήνα̋ τη̋ ηθική̋ πράξη̋, η βάση τη̋ 
αρετή̋ και πρὁποθέτει την ώριµη σκέψη που καταλήγει σε µια τελική επιλογή. 



 

 

Παράλληλα, ο Σταγείριτη̋ διευκρινίζει ότι η αρετή είναι µεσότητα σε σχέση µε µα̋, 
δηλαδή υποκειµενική και όχι αντικειµενική. Η µεσότητα που βρίσκεται  σε αντίθεση µε την 
υπερβολή και την έλλειψη είναι κάτι το ορθό και επαινείται και γι’ αυτό είναι ο στόχο̋ τη̋ 
αρετή̋. Στην συνέχεια καθορίζει ο φιλόσοφο̋ τα κριτήρια τη̋ ορθότητα̋ τη̋ αρετή̋, 
δηλαδή το πνεύµα τη̋ κοινότητα̋, τον ορθό λόγο που καθορίζει ο φρόνιµο̋ άνθρωπο̋, το 
παράδειγµα πραγµατωµένη̋ αρετή̋ σε µια ορισµένη κοινότητα και συνεπώ̋ 
αντικειµενικοποιεί ω̋ ένα βαθµό και περιορίζει αρκετά την υποκειµενικότητα τη̋. Ο 
ορισµό̋ τη̋ αρετή̋ ολοκληρώνεται µε τον προσδιορισµό τη̋ αντίθετη̋ προ̋ αυτήν έννοια̋, 
τη̋ κακία̋. Πρόκειται για την υπερβολή και την έλλειψη και αυτό συνιστά και την ουσία 
τη̋ διαφορά̋ του̋ από την αρετή  που πάντοτε βρίσκει και επιλέγει το µέσον. Η αρετή, 
λοιπόν, είναι µεσότητα όταν εξετάζεται ω̋ προ̋ την ουσία και τον ορισµό τη̋, όταν όµω̋ 
κρίνεται από την άποψη του σωστού είναι ακρότητα . Εποµένω̋, είναι µεσότητα µόνο από 
οντολογική άποψη, ενώ από αξιολογική είναι µια ακρότητα. 

Από την ανάλυση του ορισµού τη̋ αρετή̋ αποδεικνύεται έµµεσα τουλάχιστον ότι 
αυτή η οποία απασχολεί τον Αριστοτέλη είναι µια αρετή ανθρώπινη, όπω̋ διαµορφώθηκε 
από την παράδοση, το πνεύµα τη̋ κοινότητα̋ και τον ορθό λόγο. Εξάλλου, για τον 
φιλόσοφο είναι αυτονόητο να ενεργεί ο άνθρωπο̋ σύµφωνα µε τη λογική, τη φρόνηση, που 
βοηθά το νόµο να τελειοποιεί το έργο του. 
  

Β4 

• Σχέση: ἕξις 

• Ανόρθωση: κατορθοῦται 

• Καθαίρεση: αἱρεῖσθαι 

• Απάθεια: πάθη, πάθεσι 

• Υπόλοιπο: ἐλλειπειν, ἔλλειψιν  

• ∆ιαβλητός: ὑπερβάλλειν 

• Εικαστικός: εἴκαζον 

• Ουσία: οὖσα 

• Πρακτική: πράξεις 

• Ραστώνη: ῥᾴδιον 

 

 

 

Β3 

Από την εισαγωγή του Αριστοτέλη σελ. 147-149 ‘Η παράδοση λέει… τέλος του Σωκράτη’. 

 
 
 

 



 

 

Α∆Ι∆ΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
Γ1 
Αν δεν θα ζήσω περισσότερο καιρό, ίσω̋ θα είναι ανάγκη να υφίσταµαι τα βάρη του 
γήρατο̋, δηλαδή και λιγότερο να βλέπω και να ακούω και χειρότερα να σκέφτοµαι και 
δυσκολότερα να µαθαίνω και ευκολότερα να λησµονώ και σε όσα πρωτύτερα ήµουν 
καλύτερο̋, σε αυτά να γίνοµαι χειρότερο̋. Αλλ’ όµω̋, εάν δεν τα αισθάνοµαι αυτά, η ζωή 
µου θα ήταν αβίωτη, εάν όµω̋ δεν τα αισθάνοµαι, πώ̋ κατ’ ανάγκη και χειρότερα και 
αισχρότερα (αηδέστερα) δε θα ζούσα; Επιπλέον, εάν βέβαια θα πεθάνω άδικα, σε εκείνου̋ 
που θα µε σκοτώσουν άδικα, η καταδίκη µου θα ήταν ατιµία· διότι, εάν το να αδικεί κανεί̋ 
είναι αισχρό, πώ̋ δεν είναι αισχρό και το να κάνει οτιδήποτε άδικο; 
Γ2 
• Πλείω: πολλοῖ̋ 
• Γήρω̋: γῆρᾳ 
• ∆υσµαθέστερον: δυσµαθῆ 
• Ταῦτα: τούτου̋ 
• Ἐµέ: ὑµῶν 
• Ὁρᾶν: ἑώρα 
• Ἀποβαίνειν: ἀπόβηθι 
• Γίγνεσθαι: γενοίµεθα 
• Αἰσθανόµενον: ᾔσθηνται 
• Ἀδικεῖν: ἀδικῆσαι 
 
Γ3α 
• ἐπιτελεῖσθαι: τελικό απαρέµφατο υποκείµενο στην απρόσωπη έκφραση ‘ἀναγκαῖον 
ἔσται’ (ἐτεροπροσωπία) 
 
• Πρότερον: επιρρηµατικὸ̋ προσδιορισµὸ̋ του χρόνου στο ἦν 
 
• Τούτων: γενικὴ συγκριτικὴ απὸ το ‘χείρω’ 
 
• Ἐµέ: αντικείµενο στην επιθετικὴ µετοχὴ ‘τοῖ̋ ἀποκτείνασιν’ 
 
• Ὁτιοῦν: αντικείµενο στο ‘τὸ ἀδίκω̋ ποιεῖν’ 
 
Γ3β 
• Η µετοχὴ αἰσθανοµένῳ είναι υποθετικὴ και αποτελει λανθάνοντα υποθετικὸ λόγο. Με 
απόδοση το ρήµα ἂν εἴη σχηµατίζει τον υποθετικὸ λόγο που δηλώνει απλή σκέψῃ του 
λέγοντο̋. 
 
Ανάλυση: 
Εἰ αἰσθανοίµην: Υπόθεση 
ἄν εἴη: Απόδοση 
 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΓΓΟΥ Ι., ∆ΟΥΜΑΝΟΓΛΟΥ Α., ΕΣΚΙΤΖΗ Ρ., ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΟΥ Ν., 
ΚΑΤΣΑΒΕΛΗ Ο., ΜΠΑΣΙΟΥ Α., ΠΑΠΑΛΙ∆ΟΥ Σ., ΠΑΡΑΣΧΑΚΗ Ε., ΣΕΒΡΗΣ Κ., 
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