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Προτεινόμενα Θέματα 

Αρχαία Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών 

20-3-2018 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:  

Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια (Β 6,4-8) και (Β6,9-10) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

Α.  Από το πρωτότυπο κείμενο να μεταφράσετε το απόσπασμα: «Οἷον… πρὸς 

ἡμᾶς.» 

Β1.  Ποια είναι τα νέα γνωρίσματα της αρετής που προστίθενται στην ενότητα 

7 και συμπληρώνουν τον ορισμό της; 

Β2.  α) Διατυπώστε (με προκείμενες και συμπέρασμα) τον συλλογισμό του Α-

ριστοτέλη (8η ενότητα) που αποδεικνύει ότι η αρετή έχει ως στόχο τη με-

σότητα,  

β) Αν λάβουμε υπόψη τον υποθετικό συλλογισμό και τη δυνητική ευκτική 

(«ἂν εἴη») που χρησιμοποιεί ο Αριστοτέλης, σε τι συμπεράσματα μπορού-

με να καταλήξουμε για το ύφος του; Προσιδιάζει στον επιστημονικό λόγο; 

Β3.  Ποιο νόημα είχε ο όρος «ευδαιμονία» για τον Ηράκλειτο και τον Δημόκρι-

το; 

Β4.  Να δώσετε στα αρχαία ελληνικά τα αντώνυμα των παρακάτω λέξεων: 

συνεχεῖ, λαβεῖν, ἴσον, πᾶς, μέσον. 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: 

Α.  Για παράδειγμα, εάν τα δέκα είναι πολλά και τα δύο λίγα, μέσο σε σχέση 

με το πράγμα παίρνουν (ή: θεωρούν) το έξι· γιατί αυτό υπερέχει και υπερέχεται 

κατά τον ίδιο αριθμό μονάδων· και αυτό είναι μέσον σύμφωνα με τις διδασκαλίες 

της αριθμητικής. Το μέσον όμως σε σχέση με εμάς δεν πρέπει να το προσδιορί-

ζουμε έτσι· γιατί, αν για κάποιον είναι πολύ το φαγητό των δέκα μνων και λίγο 

των δύο, ο προπονητής δεν θα ορίσει έξι μερίδες· γιατί και αυτή η ποσότητα ίσως 

είναι μεγάλη γι’ αυτόν που θα την πάρει ή μικρή· δηλαδή για ένα Μίλωνα είναι 

μικρή, ενώ γι’ αυτόν που αρχίζει τις γυμναστικές ασκήσεις, μεγάλη. Το ίδιο ισχύ-

ει και στο τρέξιμο και στην πάλη. Έτσι λοιπόν κάθε ειδικός αποφεύγει την υπερ-

βολή και την έλλειψη, και επιζητεί το μέσον και αυτό επιλέγει· και το μέσον όχι 

σε σχέση με το πράγμα αλλά με εμάς. 

Β1.  Στις ενότητες που ήδη μελετήσαμε, ο Αριστοτέλης έδωσε βασικά γνωρί-

σματα της ηθικής αρετής, όρισε την έννοια γένους και διερευνά την ειδοποιό Ορ
όσ
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διαφορά. Είδαμε, δηλαδή, ότι οι ηθικές αρετές δεν υπάρχουν μέσα μας εκ φύσε-

ως, αφού συνδέονται με τον εθισμό σε ηθικές πράξεις. Είναι, λοιπόν, η αρετή 

«ἕξις» που αποκτιέται με μακροχρόνια άσκηση σε ηθικές πράξεις και καθοριστι-

κό ρόλο σ’ αυτό παίζει η διδασκαλία. Δεν είναι, όμως, μια οποιαδήποτε «ἕξις», 

αφού μεγάλη σημασία έχει η ποιότητα των έξεών μας. Επίσης, η αρετή συνδέε-

ται με τα ευχάριστα συναισθήματα που νιώθουμε, όταν τηρούμε το μέτρο κατά 

την εκτέλεση μιας ηθικής πράξης. Έτσι, ο φιλόσοφος κατέληξε ότι η αρετή είναι 

«ἕξις» με την οποία ο άνθρωπος φτάνει στην ολοκλήρωσή του και στην ολοκλή-

ρωση του έργου του. Σ’ αυτή την ενότητα προστίθενται τα εξής νέα γνωρίσματα 

της αρετής: 

α)  Η αρετή βρίσκεται στο μέσον, ανάμεσα δηλαδή στα δύο άκρα, την 

υπερβολή και την έλλειψη. 

β)  Η αρετή βρίσκεται στο μέσον που προσδιορίζεται με κριτήρια υ-

ποκειμενικά («πρὸς ἡμᾶς»). 

Εδώ, παρατηρούμε ότι ο Αριστοτέλης πλησιάζει τη σχετικοκρατική στάση 

των σοφιστών απέναντι στα πράγματα, η οποία εκφράζεται με τη φράση 

του Πρωταγόρα: «Πάντων χρημάτων μέτρον ἐστὶν ἄνθρωπος, τῶν μὲν 

ὄντων ὡς ἔστιν, τῶν δὲ οὐκ ὄντων ὡς οὐκ ἔστιν» (= Μέτρο όλων των 

πραγμάτων είναι ο άνθρωπος, αυτών που υπάρχουν πως υπάρχουν και 

αυτών που δεν υπάρχουν πως δεν υπάρχουν). Υπάρχει, δηλαδή, ο κίνδυ-

νος να θεωρηθεί ότι το κάθε άτομο προσδιορίζει όπως θέλει, αυθαίρετα 

την αρετή. Κάτι τέτοιο, όμως, δεν ισχύει, όπως θα δούμε παρακάτω, γιατί 

υπεισέρχεται το κριτήριο του «ὀρθοῦ λόγου», της λογικής, και μάλιστα 

της λογικής του φρόνιμου ανθρώπου, η οποία διασφαλίζει τη σχετική α-

ντικειμενικότητα στον προσδιορισμό του μέσου. Ο Αριστοτέλης με την 

υποκειμενική μεσότητα σχετικοποιεί το περιεχόμενο των ηθικών αρετών, 

αλλά δεν οδηγείται στον σοφιστικό σχετικισμό και υποκειμενισμό. Απο-

δέχεται μάλλον τη σχετικότητα του ηθικού κώδικα και όχι τον σχετικισμό, 

όπως άλλωστε θα διευκρινίσει παρακάτω, στις επόμενες ενότητες. Η σχε-

τικότητα του ηθικού κώδικα σημαίνει ότι το περιεχόμενο των ηθικών αρε-

τών εξαρτάται από το περιεχόμενο συγκεκριμένων και αντικειμενικών 

σταθερών μεταβλητών, όπως είναι ο χρόνος, ο σκοπός, η περίσταση κ.τ.λ. 

Αντίθετα με τον σχετικισμό του ηθικού κώδικα εννοείται ότι το περιεχό-

μενο των ηθικών αρετών ορίζεται από το άτομο όπως νομίζει και το συμ-

φέρει κάθε φορά, κυριαρχεί δηλαδή ο υποκειμενισμός. 

γ)  Η αρετή είναι προϊόν ελεύθερης βούλησης του ανθρώπου («τοῦθ’ 

αἱρεῖται»). 

δ)  Η αρετή προσδιορίζεται με βάση τη λογική, τον «ὀρθὸν λόγον» (η 

άποψη αυτή θα αναλυθεί περαιτέρω στις επόμενες ενότητες). Το στοιχείο 

αυτό προκύπτει από την αναφορά της λέξης «ἐπιστήμων», ο οποίος επι-

ζητά («ζητεῖ») και επιλέγει («αἱρεῖται») τη μεσότητα ακολουθώντας μια 

λογική διεργασία. 

Β2.  α) Για να αποδείξει ο Αριστοτέλης ότι η αρετή έχει ως στόχο της το μέσον, 

διατυπώνει τον εξής υποθετικό συλλογισμό:  Ορ
όσ
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1η προκείμενη: αν η τέχνη στοχεύει στο μέσον («Εἰ δὴ πᾶσα ἐπιστήμη … ἄγουσα 

τὰ ἔργα») και  

2η προκείμενη: αν η αρετή είναι ακριβέστερη και ανώτερη από την τέχνη («ἡ δ’ 

ἀρετὴ πάσης τέχνης ἀκριβεστέρα καὶ ἀμείνων ἐστὶν»)  

Συμπέρασμα: η αρετή έχει ως στόχο της το μέσον («τοῦ μέσου ἂν εἴη στοχαστι-

κή»). 

β)  Η χρήση υποθετικού συλλογισμού, ο οποίος βασίζεται σε προκείμενες 

από τις οποίες η μία τουλάχιστον είναι υποθετική πρόταση, προσιδιάζει στο ύ-

φος του επιστημονικού λόγου, γιατί υποδηλώνει μετριοπάθεια, διαλλακτικότητα 

και έλλειψη δογματισμού. Άλλωστε μέσα στο πλαίσιο της επιστημονικής έρευ-

νας εντάσσεται και η διατύπωση υποθέσεων, οι οποίες αργότερα επαληθεύονται 

ή διαψεύδονται. Τη μετριοπάθεια και τη διαλλακτικότητα υποδηλώνει και η χρή-

ση της δυνητικής ευκτικής στο χωρίο «τοῦ μέσου ἂν εἴη στοχαστική», η οποία 

δηλώνει αυτό που είναι δυνατό να γίνει στο παρόν και το μέλλον, δηλαδή το πι-

θανό και ενδεχόμενο. Ας μην ξεχνάμε εξάλλου ότι ο Αριστοτέλης συνέγραψε τα 

Ηθικά Νικομάχεια (όπως πληροφορούμαστε και από την εισαγωγή του σχολικού 

εγχειριδίου) σε ώριμη πια ηλικία, την οποία χαρακτήριζε η ηρεμία, η νηφαλιότη-

τα, η ώριμη σκέψη και η έλλειψη δογματισμού. 

Β3.  Σελίδα 138-139: Ήδη ο Ηράκλειτος, ο μεγάλος Εφέσιος σοφός που έζησε 

γύρω στο 500 π.Χ., είχε πει ότι «ἦθος ἀνθρώπῳ δαίμων» (= δαίμων για τον άν-

θρωπο δεν είναι παρά ο χαρακτήρας του). Το ίδιο είχε πει και ο Δημόκριτος, ο 

μεγάλος ατομικός φιλόσοφος του 5ου/4ου αι. π.Χ., αυτός μάλιστα με ακόμη με-

γαλύτερη σαφήνεια· «εὐδαιμονίη ψυχῆς καὶ κακοδαιμονίη» διαβάζουμε σε ένα 

απόσπασμα από έργο του, και θέλει να πει: «είναι υπόθεση της ψυχής η ευδαι-

μονία και η κακοδαιμονία», ενώ σε ένα άλλο απόσπασμα διαβάζουμε ότι 

«εὐδαιμονίη οὐκ ἐν βοσκήμασιν οἰκεῖ οὐδὲ ἐν χρυσῷ· ψυχὴ οἰκητήριον δαίμονος», 

που πάει να πει: «η ευδαιμονία δεν κατοικεί = δεν έχει να κάνει με τα πλούσια 

κοπάδια και με το χρυσάφι· η ψυχή είναι η κατοικία του δαίμονος = με την ψυχή 

έχει να κάνει ο δαίμων» (ίσως ήθελε να πει: η ευδαιμονία και η κακοδαιμονία). 

Όλα αυτά θέλουν να πουν πως αυτό ακριβώς που ο άνθρωπος περιμένει από τον 

δαίμονα, από το θείον, το έχει, στην πραγματικότητα, μέσα στον ίδιο τον εαυτό 

του· με άλλα λόγια: όλοι οι άνθρωποι επιζητούν την ευδαιμονία, μόνο όμως από 

τις δικές τους πράξεις εξαρτάται αν θα φτάσουν κάποτε ή όχι σ᾿ αυτήν. 

Β4.  συνεχεῖ ≠ ἀσυνεχεῖ 

λαβεῖν ≠ δοῦναι 

ἴσον ≠ ἄνισον 

πᾶς ≠ οὐδεὶς 

μέσον ≠ ὑπερβολή, ἔλλειψις 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Κλέων δέ γνούς αὐτῶν τήν ἐς αὑτόν ὑποψίαν περί τῆς κωλύμης τῆς ξυμβάσεως 

οὐ τἀληθῆ ἔφη λέγειν τούς ἐξαγγέλλοντας. Παραινούντων δέ τῶν ἀφιγμένων, 

εἰ μή σφίσι πιστεύουσι, κατασκόπους τινάς πέμψαι, ᾑρέθη κατάσκοπος αὐτός Ορ
όσ
ημ
ο
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μετά Θεαγένους ὑπό Ἀθηναίων. Καί γνούς ὅτι ἀναγκασθήσεται ἤ ταὐτά λέγειν 

οἷς διέβαλλεν ἤ τἀναντία εἰπών ψευδής φανήσεσθαι, παρῄνει τοῖς Ἀθηναίοις, 

ὁρῶν αὐτούς καί ὡρμημένους τι τό πλέον τῇ γνώμῃ στρατεύειν, ὡς χρή κατα-

σκόπους μέν μή πέμπειν μηδέ διαμέλλειν καιρόν παριέντας, εἰ δέ δοκεῖ αὐτοῖς 

ἀληθῆ εἶναι τά ἀγγελλόμενα, πλεῖν ἐπί τούς ἄνδρας. 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ, IV. 27, 3-4 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να μεταφράσετε το παραπάνω κείμενο  

2.  α) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 

ἐξαγγέλλοντας: γ’ ενικό ευκτικής μέλλοντα στην οικεία φωνή 

τῶν ἀφιγμένων: το β’ ενικό οριστικής υπερσυντελίκου στη μέση φωνή 

ἔφη: μετοχή ενεστώτα στην ονομαστική πληθυντικού αρσενικού γένους 

ᾑρέθη: απαρέμφατο στον ίδιο χρόνο και στην ίδια φωνή 

διέβαλλεν: το β’ ενικό πρόσωπο στην προστακτική αορίστου β’ ενεργητι-

κής φωνής 

β)  Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 

ξυμβάσεως: δοτική και κλητική ενικού 

ψευδής: να γράψετε τα παραθετικά του επιθέτου στην αιτιατική ενικού 

στο ίδιο γένος 

οἷς: γενική ενικού αριθμού στο θηλυκό 

γνούς: δοτική πληθυντικού στο ίδιο γένος 

ἄνδρας: κλητική ενικού και δοτική πληθυντικού αριθμού 

3.  α) Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους υπογραμμισμένους όρους του 

κειμένου: τῶν ἀφιγμένων, σφίσι, ψευδής, μή πέμπειν, αὐτοῖς 

β) «γνούς ὅτι ἀναγκασθήσεται…ψευδής φανήσεσθαι: να μετατρέψετε 

τον πλάγιο λόγο σε ευθύ. 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Ο Κλέων επειδή κατάλαβε τη δυσπιστία τους στο πρόσωπό του για την 

παρεμπόδιση της σύναψης της ειρήνης, είπε ότι δε λένε την αλήθεια οι αγγελια-

φόροι. Όταν, όμως, αυτοί που έφτασαν σύσταιναν, αν δεν τους πιστεύουν, να 

στείλουν κάποιους ως εξεταστική επιτροπή, εκλέχτηκε ο ίδιος μέλος της επιτρο-

πής από τους Αθηναίους μαζί με το Θεαγένη. Ο Κλέων, επειδή κατάλαβε ότι θα 

αναγκαστεί ή να πει τα ίδια με αυτούς που συκοφαντούσε ή ότι θα φανεί ψεύτης 

αν πει τα αντίθετα, παρακινούσε τους Αθηναίους, επειδή τους έβλεπε περισσό-

τερο αποφασισμένους να εκστρατεύσουν, ότι δεν πρέπει να στείλουν εξεταστές 

ούτε να αναβάλλουν συνεχώς αφήνοντας τον καιρό να περνά αλλά αν πιστεύ-

ουν πως οι ειδήσεις είναι αληθινές, να επιτεθούν εναντίον των ανδρών. 

2. α)  ἐξαγγελοῖ 

ἀφῖκτο 

οἱ φάσκοντες 

αἱρεθῆναι  

διάβαλε  

β)  τῇ ξυμβάσει & (ὦ) ξύμβασι 

τὸν ψευδῆ -ψευδέστερον-ψευδέστατον 

ἧς 

τοῖς γνοῦσι Ορ
όσ
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ο
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(ὦ) ἄνερ & τοῖς ανδράσι(ν) 

3. α)  τῶν ἀφιγμένων: επιθετική μετοχή ως υποκείμενο στην μετοχή 

παραινούντων 

σφίσι: αντικείμενο στο πιστεύουσι 

ψευδής: κατηγορούμενο στο εννοούμενο υποκείμενο ἐγώ μέσω του 

φανήσεσθαι 

μή πέμπειν: τελικό απαρέμφατο, υποκείμενο στο απρόσωπο ρήμα 

χρή 

αὐτοῖς: δοτική προσωπική του κρίνοντος προσώπου στο δοκεῖ 

β)  Ἀναγκασθήσομαι ἤ ταὐτά λέγειν οἷς διέβαλλον ἤ τἀναντία εἰπών 

ψευδής φανήσομαι.  
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