
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

Αριστοτέλους, Ηθικά Νικομάχεια  
(Β6, 10-13 και Β6, 14-16) 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ 9+10 
Α. Από το κείμενο που δόθηκε να μεταφράσετε το 
απόσπασμα: "Οἷον καί φοβηθῆναι …τῆς δ' ἀρετῆς ἡ 
μεσότης". 
Β1.Στην ενότητα 7, η μεσότητα που έχει σχέση με την 
ηθική αρετή ορίζεται από τον Αριστοτέλη με κριτήριο το 
υποκείμενό της (πρός  ἡμᾶς). Ποια κριτήρια προσθέτει 
σε αυτή την ενότητα ο φιλόσοφος, ώστε να οριστεί 
πληρέστερα η έννοια της "μεσότητας"; 
Β2. Να εξηγήσετε τι σημαίνει υποκειμενικός και 
αντικειμενικός χαρακτήρας της αρετής. 
Β3. Ποια είναι η σημασιακή εξέλιξη του όρου 
"ευδαιμονία" και ποιο είναι το περιεχόμενο του όρου 
αυτού κατά τον Αριστοτέλη; 
Β4. Να γράψετε δύο ομόρριζα (απλά ή σύνθετα) της 
αρχαίας ή της νέας ελληνικής, για καθεμιά από τις 
παρακάτω λέξεις του κειμένου: δεῖ, ἐπαινεῖται, 
στοχαστική, ἀγαθός, ῥᾴδιον. 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
Α. Μετάφραση 
Για παράδειγμα είναι δυνατόν και να φοβηθούμε 
και να αισθανθούμε θάρρος και επιθυμία και οργή 
και ευσπλαχνία και γενικά ευχαρίστηση και 
δυσαρέσκεια και σε μεγαλύτερο και σε μικρότερο 
βαθμό (από όσο πρέπει) και αυτά τα δύο δεν είναι 
καλά·  το να αισθανθούμε όμως όλα αυτά τη 
στιγμή που πρέπει και σε σχέση με τα πράγματα 
που πρέπει και σε σχέση με τους ανθρώπους που 
πρέπει και για το λόγο που πρέπει και με τον 
τρόπο που πρέπει, αυτό είναι το μέσον και το 
άριστο, πράγμα το οποίο έχει άμεση σχέση με την 
αρετή. Όμοια και στις πράξεις υπάρχει υπερβολή 
και έλλειψη και το μέσον. Η αρετή λοιπόν 
αναφέρεται στα συναισθήματα και στις πράξεις, 
στα οποία η υπερβολή αποτελεί σφάλμα και 
κατακρίνεται, το ίδιο και η έλλειψη, ενώ το μέσον 
επαινείται και είναι το σωστό· και τα δύο αυτά 
έχουν σχέση με την αρετή. Η αρετή λοιπόν είναι 
ένα είδος μεσότητας, αφού βέβαια στοχεύει στο 
μέσον. 
Ακόμη το να κάνουμε λάθος 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 

πράττουμε όμως το σωστό μπορεί να γίνει με έναν 
τρόπο (γι'αυτό και το πρώτο είναι εύκολο, ενώ το 
άλλο δύσκολο, εύκολο είναι να αποτύχουμε στο 
στόχο μας, δύσκολο όμως να τον επιτύχουμε)· 
γι'αυτούς λοιπόν τους λόγους γνώρισμα της 
κακίας είναι η υπερβολή και η έλλειψη, ενώ της 
αρετής η μεσότητα. 
 
Β1. Στην ενότητα 7 σημειώθηκε από τον 
Αριστοτέλη πως η μεσότητα που σχετίζεται με την 
ηθική αρετή προσδιορίζεται σε σχέση με εμάς 
"πρός ἡμᾶς", με υποκειμενικά δηλαδή κριτήρια. Το 
μέσον ορίζεται με κριτήριο το άτομο, το χαρακτήρα 
του, τις ανάγκες, τις δυνατότητές του , τις απόψεις 
του, την ιδιότητά του και πολλά άλλα και συνεπώς 
διαφέρει από άτομο σε άτομο, από λαό σε λαό.   
Στην ενότητα 9 προστίθενται νέα κριτήρια που 
αποδίδονται με τρόπο κατηγορηματικό (δεῖ) και 
προσδιορίζουν το μέσον στα συναισθήματα. 
Πρόκειται για δεοντολογικούς κανόνες που έχουν 
σχέση με τη χρονική στιγμή κατά την οποία πρέπει 
να αισθανόμαστε ένα συναίσθημα (ὅτε δεῖ), με τις 
συνθήκες (ἐφ' οἷς δεῖ), με τους ανθρώπους (πρός 
οὕς δεῖ) σε σχέση με τους οποίους πρέπει να 
νιώθουμε ένα συναίσθημα , με το σκοπό (οὗ ἕνεκα) 
και τον τρόπο (ὡς δεῖ) με τον οποίο πρέπει να 
εκδηλώνουμε ένα συναίσθημα. 
Η μεσότητα επομένως δεν είναι πάντοτε ίδια σε 
σχέση με εμάς "πρός  ἡμᾶς", αλλά καθορίζεται από 
τις συνθήκες και τις καταστάσεις που εκδηλώνεται 
το πάθος. Η ορθή απόφαση (όταν πρέπει, όπου, 
όπως, προς όποιον, γιατί πρέπει) συνεπάγεται το 
μέσον και το άριστον, ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της 
αρετής. Από όλα αυτά προκύπτει πως επαφίεται σε 
κάθε άνθρωπο και είναι αποτέλεσμα κοπιώδους 
προσπάθειας και αγώνα η αναζήτηση και ο 
καθορισμός της δέουσας συμπεριφοράς, του "δεῖ", 
για να καταλήξει στο ηθικά ορθό.  
Αξίζει να σημειωθεί πως το περιεχόμενο του "δεῖ" 
έχει σχέση με τα πρότυπα και τη συμπεριφορά που 
απαιτεί η πολιτική κοινότητα μέσα στην οποία 
διαπλάθεται και ολοκληρώνεται ο πολίτης. 
Εξάλλου, υπάρχουν κριτήρια συμπεριφοράς που 
διασφαλίζουν την ορθότητα των πράξεων των 
ανθρώπων και διαφέρουν από εποχή σε εποχή και 
από κοινωνία σε κοινωνία. Αυτά τα κριτήρια 
απορρέουν είτε από ένα γενικό άγραφο και 

αποδεκτό από όλους κώδικα ηθικής συμπεριφοράς 
που τον δημιουργεί η παράδοση ενός λαού είτε από 
θρησκευτικά ηθικά συστήματα.  Έτσι συνδέεται η 
ηθική αρετή με την πολιτική. 
 
Β2. Η αρετή είναι έξις προαιρετική και μεσότητα σε 
σχέση με εμάς (πρός ἡμᾶς), με κριτήρια δηλαδή 
υποκειμενικά. Η μεσότητα δεν είναι πάντοτε η ίδια 
σε σχέση με εμάς, αλλά προσδιορίζεται από τις 
καταστάσεις και τις διάφορες συνθήκες που 
εκδηλώνονται τα πάθη και οι πράξεις. Είναι 
συνεπώς προσωπική ευθύνη του κάθε ατόμου να 
καθορίζει κάθε φορά το "δεῖ" (=πρέπει) για να 
καταλήξει στο καλύτερο αποτέλεσμα. Έτσι όμως 
δημιουργείται η εντύπωση ότι το κάθε άτομο 
ξεχωριστά προσδιορίζει το μέσον με το δικό του 
τρόπο και επομένως ορίζει την αρετή με κριτήρια 
υποκειμενικά, με έναν δηλαδή απολύτως δικό του 
τρόπο. Γι' αυτό ο Αριστοτέλης προσθέτει ένα κοινό 
κριτήριο, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για τη 
σύλληψη της έννοιας της αρετής, τόν ὀρθόν λόγον 
(τη λογική), που διασφαλίζει την 
αντικειμενικότητα. Διευκρινίζει μάλιστα ο 
φιλόσοφος ότι αναφέρεται στη λογική που διαθέτει 
ο φρόνιμος άνθρωπος και όχι στην κοινή λογική. Ο 
φρόνιμος άνθρωπος θα καθορίσει το δέον, αυτό 
που πρέπει να λαμβάνει χώρα στην κοινωνία.  
Έτσι η αρετή έχει μεν υποκειμενικό χαρακτήρα, 
αλλά και η αντικειμενικότητά της είναι 
εξασφαλισμένη "εξ ορισμού". 
Β3. Σχολικό Βιβλίο, σελίδα 151-152: "Ένας λοιπόν 
από τους όρους αυτούς ήταν… του ενδιαφέροντος 
αυτού θέματος". 
 
Β4. δεῖ: δέηση, ένδεια 
     ἐπενεῖται: συναίνεση, επαινετικός  
    στοχαστική: στόχαστρο, άστοχος  
   ἀγαθός: αγαθοεργία, πανάγαθος  
   ῤᾴδιον: ραδιούργος, ραθυμία 
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