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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

Α. 

 Λάθος : “Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ ἠθικῆς,”. 

 Σωστό : “λέγω δὲ τοῦ μὲν πράγματος μέσον τὸ ἴσον ἀπέχον ἀφ’ ἑκατέρου τῶν 

ἄκρων,”. 

 Λάθος : “ 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.”. 

 Σωστό : “ Ἔστιν ἄρα ἡ ἀρετὴ ἕξις προαιρετική,”. 

 Σωστό : “ Μεσότης δὲ δύο κακιὦν, τῆς μὲν καθ’ ὑπερβολὴν τῆς δὲ κατ’ 

ἔλλειψιν∙”. 

 

B1. 

 1ο κείμενο :     Στο πρώτο απόσπασμα δεν φαίνεται καθαρά πώς η λογική 

συναρτάται με την διαμόρφωση των ηθικών αρετών. Μπορεί να συνυπολογιστεί 

βάσει της φιλοσοφικής σκέψης του φιλοσόφου.  

   Ο Αριστοτέλης στο κείμενο διακρίνει δύο μορφές αρετής : α) την διανοητική 

και β) την ηθική. Πάντως α) οι διανοητικές αρετές (σοφία, φρόνηση) είναι 

σχετικές με το λογικό μέρος της ψυχής (το λόγον ἔχον) β) οι ηθικές (π.χ. 

δικαιοσύνη, σωφροσύνη, ανδρεία) είναι σχετικές με το ἐπιθυμητικόν, δηλαδή με 

το μέρος της ψυχής που μετέχει και του λογικού και του άλογου μέρους της 

ψυχής. 

          Του έλλογου τμήματος η ενέργεια συντελείται σύμφωνα με τον λόγο, που 

επιτρέπει στον άνθρωπο να ρυθμίζει την συμπεριφορά του με βάση ένα 

προκαθορισμένο σχέδιο, ενώ η ενέργεια του δεύτερου τμήματος, του 

επιθυμητικού, συνίσταται στην κατανόηση όσων προτείνει ο λόγος και στην 

συμμόρφωση προς αυτά. Αυτό σημαίνει ότι του πρώτου τμήματος η ενέργεια 

είναι ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ, ενώ του δεύτερου είναι ΗΘΙΚΗ. Επομένως στο πρώτο 

μέρος ανήκουν οι διανοητικές αρετές (σοφία και φρόνηση), ενώ στο δεύτερο οι 

ηθικές αρετές, που σχετίζονται με τις ενέργειες της βούλησης. 

   Η διανοητική αρετή  γεννιέται, καλλιεργείται, αυξάνει με την διδασκαλία, και 

απαιτεί  πείρα και χρόνο για να αποκτηθεί. Στο κείμενο αναφέρεται ότι η 

γέννηση και η επαύξησή της οφείλονται στην διδασκαλία.  

      Οι διανοητικές αρετές είναι η σοφία και η φρόνηση. Απ’ αυτές η πρώτη 

είναι θεωρητική σοφία και αποτελεί επιστημονική γνώση και σε βάθος αντίληψη 

και κατανόηση των όντων. Η φρόνηση, η διανοητική αρετή που συνάπτεται 
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άμεσα  προς τις ηθικές αρχές, είναι πρακτική σοφία: πρόκειται για μια σταθερή 

ποιότητα (ἕξις ) που σχετίζεται με την αλήθεια και ωθεί τον άνθρωπο στην 

έλλογη πραγμάτωση αγαθών ή κακών πράξεων. Οι διανοητικές αρετές 

κερδίζονται με την διδασκαλία, στην οποία οφείλουν την πρώτη εμφάνιση και 

την περαιτέρω ανάπτυξή τους. Εύκολα επομένως, αντιλαμβάνεται κανείς για 

ποιο λόγο η διανοητική αρετή απαιτεί ταυτόχρονα χρόνο και εμπειρία. 

 

  2ο κείμενο : Το μέσον του πράγματος, που χωρίζει το σύνολο σε δύο ίσα μέρη, 

μπορεί να μην ανταποκρίνεται όμως στις ανάγκες μας και να μη μάς 

εξασφαλίζει την επιθυμητή ωφέλεια. Μπορεί το μέσον αυτό να είναι λιγότερο ή 

περισσότερο απ’ όσο μάς χρειάζεται. Στην περίπτωση αυτήν το σύνολο πρέπει 

να χωριστεί διαφορετικά και να εξαχθεί ένα μέσον, το οποίο α) δεν είναι ανάγκη 

να απέχει εξ ίσου απ’ τα δύο άκρα, β) δεν θα είναι ένα και το αυτό και δεν θα 

συναντά την κοινή αποδοχή, άρα δεν θα χαρακτηρίζεται από αντικειμενικότητα, 

και γ) θα παράγει αποτελέσματα σύμμετρα προς τις ανάγκες μας και που θα 

μάς ωφελούν. Αυτό το μέσον θα είναι υποκειμενικό (μέσον με υποκειμενικά 

κριτήρια). 

      Στον όρο «υποκειμενικόν μέσον» χρειάζεται προσοχή. Αν με αυτόν νοούμε 

ότι εγκαταλείπουμε τον χώρο των πραγμάτων καθ’ εαυτά, για να σταθούμε σ’ 

ό,τι ενδιαφέρει τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, τότε τόν κατανοούμε σωστά. 

Θα ήταν λάθος, όμως, να εννοήσουμε το μέσον αυτό ως μία υπόθεση 

αυθαίρετων επιλογών και αστάθμητων εκτιμήσεων των δεδομένων. Ο σωστός 

υπολογισμός (σκέψη, κρίση) αυτού ακριβώς που εμείς χρειαζόμαστε για την 

διατροφή και την υγεία μας είναι κάτι το αντικειμενικό, διότι προέκυψε από 

ενδελεχή στάθμιση των δεδομένων που μάς αφορούν, έστω και αν αυτή η 

αντικειμενική κρίση μπορεί να μην είναι χρήσιμη για άλλους.  

     Αυτό φαίνεται και μέσα στο κείμενο από τα λόγια του φιλοσόφου. Ο 

Αριστοτέλης αναφέρεται α) εμμέσως στην ηθική αρετή ως μεσότητα πρὸς ἡμᾶς, 

που καθορίζεται δηλαδή με υποκειμενικά κριτήρια, β) στον ειδήμονα 

(ἐπιστήμων), ο οποίος γ) επιζητεί και επιλέγει (ζητεῖ και αἱρεῖται) την 

«μεσότητα».  Ο ειδήμων, ο ειδικός, αποφεύγει την υπερβολή και την έλλειψη, 

άρα επιδιώκει το μέσον, που προφυλάσσει και απ’ την μία και απ’ την άλλη. Και 

τό επιδιώκει όχι απλώς προσδιορίζοντάς το, αλλά προτιμώντας το, επιλέγοντάς 

το. Επιζητεί βέβαια το μέσον που ικανοποιεί τις ανθρώπινες ανάγκες μας, άρα 

το μέσον πρὸς ἡμᾶς.  

         Τό ότι  ο ειδικός, ο λογικός, αναζητεί και επιλέγει τὸ μέσον πρὸς ἡμᾶς 

υποδηλώνει πως το μέσον πρός ἡμᾶς, που όπως θα δούμε παρακάτω σχετίζεται 

(ταυτίζεται) με την αρετή, είναι προαιρετικό. Όλα αυτά όμως στοιχειοθετούν μία 

λογική διεργασία, μία διαδικασία για την οποία απαιτείται ορθός λόγος. 

 

  3ο κείμενο : Ο Αριστοτέλης, θεωρώντας την μεσότητα υποκειμενικό 

προσδιοριστικό παράγοντα της αρετής, προσέδωσε σ’ αυτήν προσωπικό 

χαρακτήρα. Η ποικιλομορφία, όμως, που συνεπάγεται ένας τέτοιος χαρακτήρας, 

τελικά ακύρωνε το ηθικό βάρος της αρετής, αφού με το άλλοθι του 

υποκειμενισμού, κάθε στάση ζωής δυνητικά θα μπορούσε να είναι ηθική…  
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           Ωστόσο, η αριστοτελική μεσότητα και, περαιτέρω, η ελληνική ηθική στο 

σύνολό της υπακούει στον Λόγο, την πλέον ελληνική αξία. Και, μάλιστα, στην 

λογική του σωστού ανθρώπου, δηλαδή εκείνου του οποίου ο νους κυβερνάται 

από την φρόνηση. Για τον Έλληνα η φρόνηση είναι αποτέλεσμα απόλυτης και 

συνολικής ισορροπίας μεταξύ του συνόλου και των μερών. Φρόνηση είναι η 

λογική, συνεπώς, που εκπηγάζει από μια τέτοια ισορροπία και καθορίζει το 

ενάρετο βίωμα.  

       Ποιός όμως ορίζει την μεσότητα; Ο ίδιος ο άνθρωπος, όταν διακρίνεται 

από φρόνηση. Ο φρόνιμος άνθρωπος - ο άνθρωπος που γνωρίζει ή 

αντιλαμβάνεται, κατά τον Πρωταγόρα – αποτελεί μέτρο για τον ίδιο του τον 

εαυτό. Η λογική είναι εκείνη που υποδεικνύει το δέον και μπορεί να οδηγήσει τον 

άνθρωπο στην ευδαιμονία.  

  Οι προϋποθέσεις, ο απαραίτητος όρος για την επίτευξη της μεσότητας είναι, 

όπως έχουμε ήδη πει, η ενδελεχής στάθμιση κάθε φορά, του χρόνου, του τρόπου, 

της αιτίας, καθώς και των προσώπων και των πραγμάτων που σχετίζονται με 

την αναζήτησή της (ὅτε δεῖ, ἐφ' οἷς δεῖ…). Με ποιό άραγε κριτήριο θα μπορούσε 

να επιχειρηθεί, επιτέλους, η στάθμιση αυτή; Η στάθμιση αυτή θα μπορούσε να 

προσδιορισθεί σύμφωνα με την λογική, και μάλιστα με εκείνη που θα 

καθόριζε ο «φρόνιμος» - ο άνθρωπος με κρίση, ο σώφρων, ο κάτοχος της 

πρακτικής σοφίας, ο σπουδαίος. Πραγματικά, ο «σπουδαίος» - με την διπλή 

σημασία του χρηστού και του έξοχου στο είδος του- κρίνει σωστά τα πάντα και 

σε κάθε περίπτωση αποκαλύπτεται σ’ αυτόν η αλήθεια. Συγκεκριμένα, η 

υπεροχή του «σπουδαίου» έγκειται, ακριβώς, στο ότι κάθε φορά βλέπει την 

αλήθεια, γιατί κατά κάποιον τρόπο είναι ο ηθικός κανόνας και το μέτρο όλων.  

         Αυτά σημαίνουν πως η τελική απάντηση του Αριστοτέλη θα μπορούσε να 

είναι η ακόλουθη: το «ὅτε δεῖ καὶ ἐφ' οἷς δεῖ καὶ πρὸς οὓς καὶ οὗ ἕνεκα καὶ ὡς 

δεῖ» που αποτελούν «μέσον τε καί ἄριστον, ὅπερ ἐστι τῆς ἀρετῆς» τό καθορίζει 

ο ηθικός κανόνας, που διαμορφώνεται από τον ορθό λόγο και που 

εκπροσωπείται από τον «φρόνιμο», από τον «σπουδαίο». Αντιλαμβάνεται, 

λοιπόν, κανείς πως ο Αριστοτέλης- παρά τις όποιες επιμέρους 

διαφοροποιήσεις του – μένει πιστός στην σωκρατική και πλατωνική 

παράδοση και διατηρεί το νοησιαρχικό στοιχείο στον πυρήνα της ηθικής 

του.  

   

  παράλληλο κείμενο : Στο παράλληλο κείμενο από τον Πλούταρχο 

παρατηρούμε πως όχι απλώς ο Πλούταρχος μοιάζει με την σκέψη του 

Αριστοτέλη, αλλά σχεδόν ταυτίζεται. Ο Πλούταρχος θεωρεί, όπως φαίνεται, πως 

η λογική –και είναι φανερό πως μιλάει για την διανοητική αρετή της φρόνησης- 

ελέγχει το άλογο του ανθρώπου και παρεμβαίνει όποτε χρειάζεται για να τό 

συμμορφώσει προς το ηθικό βίωμα.  

  Βέβαια ο Πλούταρχος δεν έχει αναλύσει επιστημονικώς, όπως ο Αριστοτέλης, 

αλλά είναι φανερό ότι μοιάζουν πολύ οι σκέψεις τους.  
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Β2. 

     Για να ορίσουμε το προσεχές γένος της αρετής και την ειδοποιό διαφορά της 

πρέπει πρώτα να αναλύσουμε το παράλληλο απόσπασμα.  

     Στο παράλληλο απόσπασμα ο Αριστοτέλης ορίζει το προσεχές γένος και την 

ειδοποιό διαφορά της αρετής. Το προσεχές γένος της έννοιας αρετή είναι η 

έννοια «ἕξις» κατά τον φιλόσοφο-- και εμείς είδαμε ότι με τον όρο ἕξις ο 

Αριστοτέλης εννοεί τον χαρακτήρα (την ιδιαίτερη ψυχική κατάσταση)  που ο 

άνθρωπος διαμορφώνει με την στάση που επιλέγει να κρατάει απέναντι στα 

πάθη.  

        Αν όμως με την στάση του αυτή ο άνθρωπος μπορεί να διαμορφώσει 

περισσότερες από μία ἕξεις, ποια από όλες είναι η αρετή; δηλαδή ποιο είναι το 

χαρακτηριστικό γνώρισμα—η ειδοποιός διαφορά της αρετής από τις 

υπόλοιπες ἕξεις; Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι ότι η αρετή βοηθάει 

αυτόν ή αυτό που τήν έχει να τελειώνεται και να επιτελεί με επιτυχία το 

έργον του. Και για τον άνθρωπο συγκεκριμένα, να γίνεται αγαθός και να 

εκτελεί με επιτυχία το έργον του.   

        Αυτές οι δύο λειτουργίες της αρετής, που καθιστούν και την ειδοποιό 

διαφορά της, δεν συνδέονται παρατακτικά, αλλά άμεσα και οργανικά. Δηλαδή, 

ένα ὄν είναι σε θέση να επιτελέσει με πλήρη επιτυχία το έργο του μόνο όταν 

αυτό το ίδιο φτάσει στην άριστη-τέλεια κατάστασή του. Και αντιστρόφως. 

Ουσιαστικά, η τελειότητα και η επιτυχία είναι απλά οι δύο εκφάνσεις του ίδιου 

πράγματος.  

  Στο αρχαίο κείμενο ο Αριστοτέλης προσθέτει μία ακόμη ειδοποιό διαφορά της 

αρετής. Η πρόσθετη ειδοποιός διαφορά της αρετής από τις άλλες ἕξεις - πλην 

του ότι τελειοποιεί τον άνθρωπο και τόν καθιστά ικανό να εκτελεί με επιτυχία τὸ 

ἔργον του - είναι ότι πρόκειται για κάτι προαιρετικό, δηλαδή σχετίζεται με 

την ελεύθερη επιλογή.  

     Θα κατανοηθεί καλύτερα αυτό το στοιχείο του ορισμού, αν δούμε τον 

αριστοτελικό ορισμό της προαίρεσης: «καὶ ἡ προαίρεσις ἂν εἴη βουλευτικὴ 

ὄρεξις τῶν ἐφ' ἡμῖν (= η προαίρεση θα μπορούσε να είναι η μετά από 

διαλογισμό επιθυμία πραγμάτων που εξαρτώνται από εμάς)». Βάσει αυτού του 

ορισμού θα πρέπει να μη συγχέεται ο όρος προαίρεση με τον όρο εκούσιος. Γιατί 

εκούσιες είναι και οι ενέργειες των παιδιών και των ζώων, όμως η προαίρεση 

περιλαμβάνει, εκτός από την εθελούσια ενέργεια, και την επιθυμία, την σκέψη 

και την εκλογή αυτής. Δηλαδή, από την στιγμή που η προαίρεση σχεδόν 

ταυτίζεται με το «βουλευτὸν» (= η μετά από σκέψη απόφαση), παρατηρούμε πως 

στον όρο προαιρετική υπολανθάνουν τρεις επιμέρους έννοιες : α) ο διαλογισμός 

– η σκέψη που σταθμίζει τα δεδομένα και καταλήγει σε μία απόφαση, β) η 

συνειδητή και σκόπιμη επιλογή αυτής της απόφασης και γ) η αμετακίνητη 

και αταλάντευτη προσήλωση στην προσπάθεια για πραγμάτωση αυτής της 

επιλογής, καθώς κάτι που παρα-κολουθεί την προαίρεση και συνυπάρχει με 

αυτήν είναι τό να προβαίνει κανείς στις πράξεις σταθερά και αμετακίνητα. 
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Β3. 

 Λάθος. 

 Λάθος. 

 Σωστό. 

 Σωστό. 

 Λάθος. 

 

 

Β4α. 

τὸ μεῖζον : τὸ πλεῖον. 

χρῄζει : δεῖται. 

κελεύσεται : προστάξει. 

βούλεται : ζητεῖ. 

 

Β4β. 

ληπτέον  >>   -- 

 δῆλον  >>  διαδήλωση. 

 ἀλείπτης  >>  λίπος. 

γυμνασίων  >>  εκγύμναση. 

μέσον  >>  -- 

ἓν  >>  όμως. 

 

Β4γ. 

δρόμου : Στο αρχαίο κείμενο, αλλά και εν γένει στον αρχαίο λόγο, η λέξη 

δρόμος δηλώνει την ενέργεια του τρέχειν, δηλαδή το τρέξιμο.   

Οι δρόμοι του Λεκανοπεδίου δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση και 

χρειάζονται ασφαλτόστρωση νέα.  

 

τοῖς  πάθεσι : Στο αρχαίο κείμενο, αλλά και εν γένει στον αρχαίο λόγο, η λέξη 

πάθος δηλώνει το συναίσθημα. 

Η ενασχόληση με τον τζόγο χαρακτηρίζει τους ανθρώπους με αυξημένα πάθη. 
 

 

 


