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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α.  Ακόμη το να σφάλλει κανείς μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους(γιατί το 
κακό και το άπειρο πάνε μαζί, όπως δίδασκαν οι Πυθαγόρειοι, ενώ το καλό 
πάει μαζί με το πεπερασμένο),το να πράττεις το σωστό (μπορεί να γίνει) με 
έναν τρόπο(γι’ αυτό και το πρώτο είναι εύκολο, ενώ το άλλο είναι δύσκολο, 
εύκολο το να αποτύχει (κανείς) στο στόχο του, δύσκολο όμως το να 
επιτύχει) γι’ αυτούς λοιπόν τους λόγους γνώρισμα της κακίας είναι η υπερβολή 

και η έλλειψη ενώ της αρετής είναι η μεσότητα καλοί με έναν τρόπο (μπορεί 
να γίνουμε), κακοί όμως (γινόμαστε) με πολλούς τρόπους. Είναι λοιπόν η 
αρετή συνήθεια που επιλέγεται ελεύθερα από το άτομο και βρίσκεται στο 
μέσον σε σχέση με μας, η οποία καθορίζεται από τη λογική και, συγκεκριμένα, 
κατά τη γνώμη μου, με τη λογική που καθορίζει ο φρόνιμος άνθρωπος. Είναι 
μεσότητα που βρίσκεται ανάμεσα σε δύο κακίες, η μία (βρίσκεται) από την 

πλευρά της υπερβολής και η άλλη από την πλευρά της έλλειψης και ακόμη, 
επειδή άλλες (από τις κακίες) παρουσιάζονται ελλιπείς και άλλες είναι 
υπερβολικές σε σχέση με αυτό που πρέπει ,και στα πάθη και στις πράξεις, ενώ 
η αρετή και βρίσκει και επιλέγει το μέσον. 

Β.1.  Ο Αριστοτέλης συνεχίζοντας το συλλογισμό του από την 8η ενότητα, 
σχετικά με το ότι η αρετή πρέπει να έχει για στόχο της το μέσον (τοῦ μέσου 
ἂν εἴη στοχαστικὴ) και ότι αυτή σχετίζεται με τα πάθη και τις πράξεις (αὕτη 
γάρ ἐστι περὶ πάθη καὶ πράξεις), αναφέρει αρχικά με το οἷον παραδείγματα για 
διάφορα πάθη της ψυχής (επαγωγική μέθοδος): ο φόβος, το θάρρος, οι 
επιθυμίες, η οργή, η ευσπλαχνία και γενικά η ευχαρίστηση και η δυσαρέσκεια 
είναι συναισθήματα τα οποία εντάσσονται σε δύο γενικές ομάδες, στα 
ευχάριστα και στα δυσάρεστα. Αυτά όταν ο άνθρωπος τα έχει είτε σε 
υπερβολικό βαθμό είτε σε μικρότερο βαθμό, αξιολογούνται αρνητικά και 
αναιρούν την ανθρώπινη αρετή, η οποία εκφράζεται με τη «μεσότητα». 

Αυτή η μεσότητα (ἡ ἀρετὴ) είναι βέβαια μεσότητα ως προς τα δύο άκρα, 
την έλλειψη και την υπερβολή, όμως παράλληλα είναι καθαυτήν ακρότητα, 
γιατί είναι τελειότητα (ἄριστον), το σπουδαιότερο γνώρισμα του ανθρώπου, 
που δεν μπορεί να ξεπεραστεί από κάτι άλλο ούτε είναι κατώτερη από κάτι 
άλλο. Έτσι εξηγείται η φαινομενικά οξύμωρη φράση μέσον τε καὶ ἄριστον. 
Ο Αριστοτέλης αναφέρει, με πολυσύνδετο σχήμα, πέντε προϋποθέσεις κάτω 
από τις οποίες η εκδήλωση διαφόρων ψυχικών διαθέσεων μπορεί να υλοποιήσει 
την ιδέα της αρετής. Από τις παρακάτω προϋποθέσεις προκύπτει ότι ο 
προσδιορισμός της αρετής είναι κάτι υποκειμενικό. Αυτές είναι: 

 Η   χρονική   στιγμή   κατά   την   οποία   πρέπει   να   νιώθουμε   ένα 
συναίσθημα (ὅτε δεῖ  - χρόνος πάθους) 

 Τα   πράγματα   σχετικά   με   τα   οποία   πρέπει   να  νιώθουμε   ένα 
συναίσθημα (ἐφ’ οἷς δεῖ  - συνθήκες πάθους) 



 

 

 

 

 

 Οι άνθρωποι σε σχέση με τους οποίους πρέπει να νιώθουμε ένα συναίσθημα 
(πρὸς οὓς δεῖ  - πρόσωπα) 

 Ο  λόγος  για  τον  οποίο  πρέπει να νιώθουμε  ένα  συναίσθημα (οὗ ἕνεκα 
δεῖ  - σκοπός) 

 Ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να εκδηλώνουμε ένα συναίσθημα (ὡς δεῖ  - 
τρόπος του πάθους) 

  Το πλήθος αυτών των προϋποθέσεων δείχνει ότι η εκδήλωση των παθών ή 
των πράξεων ενός ανθρώπου καθορίζεται από πολλαπλές συνθήκες, ενώ, για 
να επιτευχθεί η μεσότητα, χρειάζονται διαρκείς προσπάθειες και προσεκτικές 
κινήσεις. Πρόκειται για ένα αδιάκοπο ηθικό αγώνισμα που δύσκολα και με 
πολύ κόπο μπορεί κάποιος να το κατακτήσει.  

   Άριστο και μεσότητα λοιπόν, πράγμα το οποίο χαρακτηρίζεται ως αρετή, 
είναι να αισθανόμαστε κάτι στον κατάλληλο χρόνο, κάτω από ορισμένες 
συνθήκες, για τα κατάλληλα πρόσωπα και με τον τρόπο που πρέπει. Η 
μεσότητα λοιπόν σε σχέση «πρὸς ἡμᾶς» δεν είναι πάντοτε ίδια, αλλά 
προσαρμόζεται και αναζητείται κάθε φορά μέσα στις πολλές και διαφορετικές 
συνθήκες και καταστάσεις που εκδηλώνεται το πάθος. Είναι επομένως 
προσωπική επιλογή του ατόμου να καθορίζει κάθε φορά το «δεῖ» για να 
καταλήξει στο καλύτερο αποτέλεσμα. 

 
 Β.2. Στο 2° μέρος της 10ης ενότητας διακρίνουμε το πιο βασικό σημείο της 
ηθικής φιλοσοφίας του Αριστοτέλη, τον ορισμό της αρετής. Καταλήγει στον 
ορισμό αυτό ξεκινώντας από διάφορους συλλογισμούς που ήδη εντοπίσαμε στις 
προηγούμενες ενότητες. Επομένως σύμφωνα με τον Αριστοτέλη η αρετή είναι 
«ἕξις»: Την αρετή ως έξη την έχει ήδη εξετάσει ο φιλόσοφος και έχει 
αναλύσει την έξη ως προσεχές γένος της αρετής. Πρόκειται για την καλή ή 
κακή θέση που παίρνει κάποιος απέναντι στα πάθη. Ο Αριστοτέλης δίνει ηθικό 
περιεχόμενο στη λέξη. Έτσι ανάλογα με την ποιότητα των ενεργειών 
διαμορφώνεται και η ποιότητα των έξεων. Εδώ προσθέτει ότι η έξηείναι 
προαιρετική. Η προαίρεση είναι ένα καινούργιο στοιχείο που παραθέτει ο 
Αριστοτέλης στον ορισμό της αρετής. Περιλαμβάνει τη σκέψη, την επιλογή και 
την προσπάθεια για την πραγμάτωση μιας πράξης. Δεν είναι απλώς μια εκούσια 
πράξη, μια επιθυμία ή μια βούληση. Η προαίρεση είναι εκλογή που γίνεται 
ύστερα από λογική και ώριμη σκέψη και όχι στιγμιαία, τυχαία και επιπόλαια. 
Την ηθική ποιότητα μιας πράξης, είτε είναι θετική είτε αρνητική, τη 
χαρακτηρίζει η προαίρεση, γιατί η πράξη μας δεν αξιολογείται από τα 
αποτελέσματα της, αλλά από την προαίρεση με την οποία ξεκίνησε. Ο 
Αριστοτέλης τονίζει συχνά τη σημασία της προαίρεσης για την ύπαρξη της 
αρετής.  
      Σε ένα άλλο χωρίο των Ηθικών Νικομαχείων διαβάζουμε τους αναγκαίους 
όρους για να χαρακτηρισθεί μια πράξη ενάρετη:  ο άνθρωπος πρέπει να έχει α) 
συνείδηση της πράξης του (εἰδώς), β) την ανάλογη προαίρεση (προαιρούμενος), 
γ) σιγουριά και σταθερότητα στην πραγματοποίησή της (βεβαίως καὶ 
ἀμετακινήτως). 

Ωστόσο η προαιρετική αυτή έξη , καθορίζεται από τη λογική, αυτή που 
καθορίζει ο φρόνιμος άνθρωπος: Αυτό είναι το δεύτερο καινούριο 



 

 

 

στοιχείο που προσθέτει ο Αριστοτέλης στον ορισμό της αρετής. Η φρόνηση, 
αν και κατατάσσεται από το φιλόσοφο στις διανοητικές αρετές, εμπλέκεται με 
την ηθική και αποκτά πρακτικό χαρακτήρα. Ο φρόνιμος άνθρωπος σταθμίζει 
κάθε φορά τα δεδομένα, αποφεύγει την κακία που προκύπτει από την 
υπερβολή και την έλλειψη. Στον φρόνιμο άνθρωπο ενώνονται και 
συνυπάρχουν όλες οι αρετές. Όταν υπάρχει η φρόνηση, γράφει αλλού ο 
Αριστοτέλης, όλες οι αρετές θα υπάρξουν. Οι διάφορες αρετές δείχνουν πώς 
αντιδρά ο φρόνιμος στις διάφορες περιστάσεις. αν λείψει μια αρετή, 
αποδιοργανώνεται το όλον. Έτσι ο ηθικά σπουδαίος αποτελεί μέτρο σύγκρισης 
για τους άλλους. 
    Ο ίδιος λοιπόν ο άνθρωπος πρέπει να αποφασίσει και να εφαρμόσει στη 
ζωή του το μέτρο, αποφεύγοντας τις ακρότητες σε όλες τις πράξεις και τις 
ενέργειές του. Αν ο δρόμος προς την αρετή ήταν υποχρεωτικός για όλους, αν 
δεν υπήρχε δηλαδή η δυνατότητα επιλογής, αλλά ο καταναγκασμός, τότε δε 
θα είχε καμιά αξία για τον άνθρωπο η αρετή. Η αρετή είναι ένα ηθικό 
αγώνισμα δύσκολο, συνδέεται με το χαρακτήρα του ανθρώπου, την αγωγή 
του, τη λογική του και εξαρτάται από τη δική του θέληση, αν θα αγωνιστεί για 
την κατάκτησή της.  
 
Β.3.  Βλ. Σχολικό βιβλίο σελ. 152 : « Όλες λοιπόν….τέλειας αρετής» 
 
Β.4. 
ἡσθῆναι: αίσθηση, αισθητικός 
ἔλλειψις: υπόληψη, ανάληψη 
εἴκαζον: εικασία, εικόνα 
ἀποτυχεῖν: ευτυχία, τυχάρπαστος 
αἱρεῖσθαι: αιρετός, καθαίρεση 
 
 

Ξενοφώντος Ελληνικά Δ, VIII, 1-2 
 
Γ1.Μετάφραση 
 
 Πρώτα πρώτα λοιπόν, ο Φαρνάβαζος και ο Κόνων, αφού νίκησαν τους 
Λακεδαιμονίους στη ναυμαχία, έπλευσαν στα νησιά και προς τις 
παραθαλάσσιες πόλεις και έδιωξαν από κει τους Λακεδαιμονίους κυβερνήτες 
και επιπλέον καθησύχαζαν τις πόλεις (λέγοντας) ότι και τις ακροπόλεις τους δε 
θα τείχιζαν και θα τις άφηναν να είναι αυτόνομες. Οι πολίτες χαίρονταν επειδή 
άκουγαν αυτά και επιδοκίμαζαν και έστελναν πρόθυμα στο Φαρνάβαζο τα 
δώρα φιλοξενίας. Και ο Κόνων εξηγούσε στον Φαρνάβαζο πως, αν έπραττε 
κατ’ αυτόν τον τρόπο, όλες οι πόλεις θα ήταν φιλικές μαζί του, αν όμως 
έδειχνε καθαρά πως θέλει να τις υποδουλώσει, καθεμία χωριστά θα ήταν ικανή 
να του δημιουργήσει προβλήματα και υπήρχε κίνδυνος να ενωθούν οι 
έλληνες, αν καταλάβαιναν αυτά.  
 
 
 
 



 

 

 

Γ.2.β.1. 
πόλεσι, ἁρμοσταῖς, ἀκούουσι, τούτοις, πράγμασι 
 
Γ.2.β. 2. 
ἐνίκησαν → νενικήκαμεν 
ἑξήλαυνον → ἑξήλασαν 

ἔσοιτο → ἔσται 

ἔλεγεν → εἰπὲ 

παρέχειν → παρασχεῖν 

 
Γ.3. 
τοὺς ἁρμοστὰς: αντικείμενο στο ρήμα «ἑξήλαυνον» 
αὐτονόμους: κατηγορούμενο στο εννοούμενο αντικείμενο «τὰς πόλεις» του 
ρήματος «ἐάσοιεν» 
προθύμως: επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου στο ρήμα «ἔπεμπον» 
αἱ πόλεις: υποκείμενο στο ρήμα «ἔσοιντο» 
δουλοῦσθαι: αντικείμενο στη μετοχή «βουλόμενος», τελικό απαρέμφατο, 
ταυτοπροσωπία 

 

 


