
 

 

 

 

 

                           

ΑΡΧΑΙΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ  Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Γνωστό κείμενο: Πλάτωνος « Πρωταγόρας» Ενότητα 4 

 

Ἐπειδή δέ ὁ ἄνθρωπος θείας μετέσχε μοίρας, πρῶτον μέν διά 
τήν τοῦ θεοῦ   συγγένειαν ζῴων μόνον θεούς  ἐνόμισεν, καί 
ἐπεχείρει βωμούς τε ἱδρύεσθαι καί ἀγάλματα θεῶν˙ ἔπειτα 
φωνήν καί ὀνόματα ταχύ διηρθρώσατο τῇ τέχνῃ , καί 
οἰκήσεις καί ἐσθῆτας καί ὑποδέσεις καί στρωμνάς καί τάς ἐκ 

γῆς τροφάς ηὕρετο. Οὕτω δή παρεσκευασμένοι κατ΄ ἀρχάς 
ἄνθρωποι ᾤκουν σποράδην, πόλεις δέ οὐκ ἦσαν˙ ἀπώλλυντο 
οὖν ὑπό τῶν θηρίων διά τό πανταχῇ αὐτῶν ἀσθενέστεροι 
εἶναι, καί ἡ δημιουργική τέχνη αὐτοῖς πρός μέν τροφήν ἱκανή 
βοηθός ἦν, πρός δέ τόν τῶν θηρίων πόλεμον ἐνδεής  - 

πολιτικήν γάρ τέχνην οὔπω εἶχον, ἧς μέρος πολεμική – 

ἐζήτουν δή ἁθροίζεσθαι καί σῴζεσθαι κτίζοντες πόλεις˙  ὅτ’ 
οὖν ἁθροισθεῖεν ἠδίκουν ἀλλήλους ἅτε οὐκ ἔχοντες τήν 
πολιτικήν τέχνην, ὥστε πάλιν σκεδαννύμενοι διεφθείροντο. 
Ζεύς οὖν δείσας περί τῷ  γένει ἡμῶν μή ἀπόλοιτο πᾶν,  
Ἑρμῆν   πέμπει ἄγοντα εἰς ἀνθρώπους αἰδῶ τε καί δίκην, ἵν’ 
εἶεν πόλεων κόσμοι τε καί δεσμοί φιλίας συναγωγοί. Ἐρωτᾷ 
οὖν Ἑρμῆς Δία  τίνα οὖν τρόπον δοίη δίκην καί αἰδῶ 
ἀνθρώποις˙ «Πότερον ὡς αἱ τέχναι νενέμηνται, ουτω καί 
ταύτας νείμω; Νενέμηνται δέ ὧδε˙ εἷς  ἔχων ἰατρικήν πολλοῖς  
ἱκανός ἰδιώταις, καί οἱ ἄλλοι δημιουργοί.  Καί δίκην  δή καί 
αἰδῶ οὕτω  θῶ  ἐν τοῖς ἀνθρώποις ἤ ἐπί πάντας νείμω;» «Ἐπί 
πάντας», ἔφη ὁ Ζεύς, «καί πάντες μετεχόντων, Οὐ γάρ ἄν 
γένοιντο πόλεις, εἰ ὀλίγοι αὐτῶν μετέχοιεν ὥσπερ ἄλλων 



 

 

τεχνῶν …»  
 

 

 

 

 

  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε το χωρίο: «Οὕτω δή παρεσκευασμένοι… καί 
αἰδῶ ἀνθρώποις.»                   
 

                                                                                                            (10 μονάδες) 
 

2. Να προσδιορίσετε τις έννοιες «αἰδώς και δίκη » και να εξηγήσετε 
γιατί θεωρούνται «πόλεων κόσμοι τε και δεσμοί φιλίας συναγωγοί». 
 

                                                                                                            (15 μονάδες) 
 

3. Ποιες απόψεις εκφράζει ο Πρωταγόρας σχετικά με τους λόγους 
συγκρότησης μιας πόλης και ποιους σκοπούς υπηρετεί αυτή; Να 
συγκρίνετε τη θέση του σοφιστή με τις απόψεις του Αριστοτέλη, όπως 
παρουσιάζονται στο παρακάτω κείμενο: «Πολιτικά» 12 ενότητα:  «Η 
κοινωνική οντότητα που προήλθε από τη συνένωση περισσότερων 
χωριών είναι η πόλη, μια κοινωνική οντότητα τέλεια, που μπορούμε 
να πούμε ότι πέτυχε τελικά την ύψιστη αυτάρκεια. Συγκροτήθηκε για 
να διασφαλίζει τη ζωή, στην πραγματικότητα όμως υπάρχει για να  
διασφαλίζει την καλή ζωή. Η πόλη, επομένως, είναι κάτι που ήρθε 
στην ύπαρξη εκ φύσεως, όπως ακριβώς και οι πρώτες κοινωνικές 
οντότητες, αφού αυτή είναι το τέλος εκείνων και αφού αυτό που λέμε 
φύση ενός πράγματος δεν  είναι παρά η μορφή που αυτό έχει κατά τη 
στιγμή της τελείωσης, της ολοκλήρωσής του: αυτό δε λέμε, πράγματι, 
πως είναι τελικά η φύση του κάθε πράγματος, π.χ του ανθρώπου, του 
αλόγου ή του σπιτιού, η μορφή δηλαδή που το κάθε πράγμα  έχει. 
όταν ολοκληρωθεί  η εξελικτική του πορεία; Επίσης: Ο τελικός λόγος 
για τον οποίο υπάρχει ένα πράγμα είναι κάτι το έξοχο, και η 
αυτάρκεια είναι τελικός στόχος και, άρα, κάτι το έξοχο. Όλα αυτά 
κάνουν φανερό ότι η πόλη ανήκει στην κατηγορία των πραγμάτων 
που υπάρχουν εκ φύσεως και ότι ο άνθρωπος είναι ένα ον  



 

 

προορισμένο από τη φύση να ζει σε πόλη. Ο δίχως πόλη άνθρωπος 
(θέλω να πω: ο εκ φύσεως δίχως πόλη άνθρωπος, όχι ο δίχως πόλη 
από κάποια τυχαία συγκυρία) ή είναι άνθρωπος κατώτερης ποιότητας   
ή είναι ένα ον ανώτερο από τον άνθρωπο. 
 

                                                                                                            (15 μονάδες)      
 

4. Τι γνωρίζετε για  το σχολιασμό ποιητικών κειμένων ως μέθοδο 
έκθεσης των απόψεων των σοφιστών; Ποιες αντιρρήσεις εξέφραζε ο 
Σωκράτης σχετικά με το γραπτό λόγο; 
 

                                                                                                           (15 μονάδες)      
 

5. Να βρεθούν από το πρωτότυπο κείμενο τύποι που να  είναι 
ετυμολογικά συγγενείς των παρακάτω λέξεων: σχήμα, μέρος, γονιός, 
ζωηρός, αγαλλίαση, όλεθρος, σωτήριος, διανομή, θέμα.             
  

                                                                                                           (10 μονάδες) 
 

 

Αγγελική Μανωλάκη 

Φιλόλογος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aπαντήσεις 

 

         1. Έτσι λοιπόν εφοδιασμένοι οι άνθρωποι αρχικά 
κατοικούσαν διασκορπισμένα, πόλεις όμως δεν υπήρχαν ˙ 
καταστρέφονταν λοιπόν απ’ τα θηρία, επειδή ήταν από κάθε 
άποψη πιο αδύναμοι απ’ αυτά, και οι τεχνικές γνώσεις ήταν καλός 
βοηθός για την τροφή τους, ελλιπής όμως για τον πόλεμο με τα 
θηρία –γιατί δεν κατείχαν ακόμη την τέχνη για την οργάνωση 
μιας πόλης, μέρος της οποίας είναι η πολεμική-. Επεδίωκαν λοιπόν 
να συγκεντρώνονται και να σώζονται χτίζοντας πόλεις ˙ όμως, 
όποτε συγκεντρώνονταν αδικούσαν ο ένας τον άλλο, επειδή δεν 
είχαν την πολιτική τέχνη, ώστε ξανά καθώς διασκορπίζονταν 
καταστρέφονταν. Ο Δίας, λοιπόν, επειδή φοβήθηκε για το γένος 
μας, μήπως χαθεί ολοκληρωτικά στέλνει τον Ερμή στους 
ανθρώπους για να φέρει το σεβασμό και τη δικαιοσύνη, για να 
υπάρχει τάξη στις πόλεις και δεσμοί που να (τις) συνδέουν με 
φιλία. Ρωτάει, λοιπόν, ο Ερμής το Δία με ποιο τρόπο τέλος πάντων 

να δώσει τη δικαιοσύνη και το σεβασμό στους ανθρώπους…  
 

2. Η Αιδώς είναι μια προσωποποιημένη θεότητα και σύντροφος 
της Δίκης, που σήμαινε το αίσθημα της ντροπής και της ηθικής 
συστολής, που νιώθει ο άνθρωπος όταν οι πράξεις του δεν είναι 
σύμφωνες με τις παραδόσεις και τις αντιλήψεις της κοινότητας.Είναι η 
αυτοανάσχεση που νιώθουμε, όταν σκεφτούμε να αδικήσουμε 
κάποιον. Συνδέεται άρρηκτα τόσο με τον αυτοσεβασμό και την 
αυτοκυριαρχία, που πρέπει να διέπει κάθε μέλος της κοινότητας, όσο 
και με τον αλληλοσεβασμό που αποτελεί το θεμέλιο λίθο της 
αρμονικής συνύπαρξης. Είναι η συναίσθηση της τιμής και της 
φιλοτιμίας, που παραπέμπει στη σεμνότητα και την κοσμιότητα. 



 

 

Επίσης σχετίζεται με το σεβασμό των  άγραφων νόμων , του εθιμικού 
δικαίου και των ηθικών επιταγών. 
         Η Δίκη ήταν μία από τις τρεις Χάριτες (Ευνομία, Ειρήνη, Δίκη), 
κόρη του Δία και της Θέμιδος και αδερφή της Ανάγκης. Η έννοια αυτή 
που στάλθηκε στους ανθρώπους σηματοδοτεί το αίσθημα του δίκαιου 
και την  έννομη τάξη. Ταυτίζεται με το σεβασμό των  αναφαίρετων    
δικαιωμάτων μας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας καθώς και της 
τήρησης των νόμων, των γραπτών κανόνων δικαίου. Παραπέμπει 
επίσης στην  έννοια της ισοτιμίας και της δικαιοσύνης. 
 
        Αυτές  θεωρήθηκαν αναγκαίες προϋποθέσεις για την ύπαρξη τάξης και συνεκτικών 
δεσμών φιλίας: «πόλεων κόσμοι τε καί δεσμοί φιλίας συναγωγοί» ώστε να υπερνικηθεί το 
«Νεῖκος». Συμβάλλουν στην αρμονία και την εδραίωση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης. 
Διασφαλίζουν την ομαλή συμβίωση και την αγαστή συνεργασία και κατ’ επέκταση την 
ευνομία και την ευταξία. Έτσι επιτυγχάνεται η κοινωνική ευημερία. Η αιδώς καλλιεργεί την 
ηθική συνείδηση και τη σωφροσύνη, επιδιώκοντας τη σύσφιξη των σχέσεων και τη 
σφυρηλάτηση ισχυρών συνεκτικών δεσμών. ενώ η δίκη περιορίζοντας τον ατομικισμό και την 
ασυδοσία διασφαλίζει τη νομιμότητα, την ευρυθμία και περιφρουρεί την ηρεμία, τη γαλήνη,        
αποτρέποντας την αντικοινωνική συμπεριφορά. Οριοθετεί τη δράση των ατόμων σε 
συγκεκριμένα αποδεκτά πλαίσια. 
 
        Έτσι χαλιναγωγούνται τα πάθη  και αποτρέπονται οι αυθαιρεσίες και οι παράφορες 
ενέργειες. Οι πολίτες υπακούουν συνειδητά στους νόμους και  προστατεύεται το δημοκρατικό 
πολίτευμα και η κοινωνική συνοχή. Οι έννοιες αυτές, λοιπόν, κατοχυρώνουν τη σταθερότητα 
και ομαλές συνθήκες διαβίωσης, αφού συντελούν στην εξάλειψη των κοινωνικών 
συγκρούσεων. Τελικά ρυθμίζουν σιωπηρά την κοινωνική συμπεριφορά. 
Διασφαλίζουν τους κοινωνικούς θεσμούς και του ηθικούς κανόνες και έτσι εγκαθίσταται η 
αλληλεγγύη, η σύμπνοια και κατοχυρώνεται η εντιμότητα και η αξιοπρέπεια. Γενικά η αιδώς 
και η δίκη αποτελούν το θεμέλιο λίθο της κοινωνικής συμβίωσης και ευημερίας, προϋπόθεση 
πολιτισμικής ανέλιξης και απαραίτητη παράμετρο της ηθικής τελείωσης του ατόμου.   
 

   3.   Σύμφωνα με το μύθο που αναπτύσσει ο Πρωταγόρας ο 
Προμηθέας έδωσε στους ανθρώπους  την «ἔντεχνον σύν πυρί σοφίαν» 
για να βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής και τους όρους ύπαρξής τους. 
Όμως δε μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τα θηρία, γι' αυτό 
αποφάσισαν «ἁθροίζεσθαι και σῴζεσθαι κτίζοντες πόλεις». Άρχισαν 
όμως να αδικούν ο ένας τον άλλο γιατί δεν κατείχαν την πολιτική 
τέχνη, γι' αυτό ο Δίας   τους έστειλε με τον Ερμή την Αιδώ και τη Δίκη, 
το σεβασμό  και τη δικαιοσύνη. Ο σοφιστής πιστεύει ότι η πολιτική 
κοινότητα προέκυψε λόγω των αντίξοων συνθηκών, θεωρεί ότι 



 

 

υπάρχει μια   σύμβαση, συμφωνία μεταξύ των ανθρώπων για την 
αντιμετώπιση της εξωτερικής πίεσης. 

 Έτσι  έκτιζαν πόλεις, για να εξασφαλίσουν τη σωτηρία τους απ’ 
τα άγρια ζώα. Αιτία δηλαδή της κοινωνικής τους οργάνωσης σύμφωνα 
με τον Πρωταγόρα ήταν ο φόβος και η αδυναμία αντιμετώπισης των 
θηρίων. Από τις απόψεις του φαίνεται καθαρά  ότι οι άνθρωποι δεν 
ήταν εκ φύσεως πλασμένοι να ζουν σε πόλεις- κράτη.  

Αντίθετα ο Αριστοτέλης πιστεύει ότι η κοινωνική συμβίωση 
αποτελεί εσωτερική ανάγκη του ανθρώπου και προέρχεται απ’ τη 
φύση του, αφού είναι ον κοινωνικόν (ζῷον πολιτικόν). Επομένως η 
συμμετοχή στην πολιτική κοινότητα δεν είναι απόρροια εξωτερικών 
συνθηκών, αλλά εσωτερική, φυσική προδιάθεση. Ο φιλόσοφος 
πρέσβευε ότι η πόλη είναι φυσική ύπαρξη και μάλιστα προηγείται 
αξιολογικά των ατόμων, δηλαδή η δημιουργία αυτής δεν είναι 
αποτέλεσμα εξωγενών παραγόντων, αλλά ενδογενής   ανάγκη.  

Οι απόψεις τους διαφοροποιούνται και ως προς τους σκοπούς 
που υπηρετεί η πόλη. Κατά τον Αριστοτέλη  η πόλη έχει ως αρχική, 
βασική επιδίωξη τη διασφάλιση του   «ζῆν», την επιβίωση των 
ανθρώπων ,  την υλική αυτάρκεια, την κάλυψη των βασικών αναγκών 
και έπειτα το «εὖ ζῆν», την ευδαιμονία, δηλαδή την ευτυχία που 
προκύπτει μέσα από μια ανώτερη ποιοτικά ζωή. Αυτή η ευδαίμων και 
αυτάρκης πόλη παρέχει στους πολίτες της τη δυνατότητα να γευτούν 
κάθε είδους αγαθά και να έχουν μια άνετη ζωή. Μέσα σ’ αυτή θα είναι 
ευτυχισμένοι και θα πραγματώσουν  την ολοκλήρωσή  τους, δηλαδή 
τη σύμμετρη και ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. Έτσι 
επιτυγχάνεται τόσο η κοινωνική ευδοκίμηση όσο και η ατομική 
ανέλιξη. 
       Για τον Πρωταγόρα πρωταρχικός σκοπός της πολιτικής κοινότητας είναι η ασφάλεια,  
η άμυνα και η αντιμετώπιση των εξωτερικών κινδύνων. Έτσι η κοινωνική ισορροπία 
επέρχεται όταν όλοι οι πολίτες ζουν με γνώμονα την αιδώ και τη δίκη. Για τον Αριστοτέλη, 
που υπογραμμίζει τόσο το φυσικό χαρακτήρα της πόλης όσο και τη φυσική τάση του 
ανθρώπου προς την πολιτική κοινωνία, η αίσθηση του δίκαιου και του άδικου προϋπάρχει στον 
άνθρωπο. 
 
4.    Ο σχολιασμός ποιητικών κειμένων είναι η τρίτη μέθοδος που θα ακολουθήσει ο Πρωταγόρας στη συζήτησή του με το Σωκράτη. Οι 
αρχαίοι Έλληνες, των οποίων η βασική παιδεία ήταν τα ομηρικά έπη, συνήθιζαν να αναφέρουν είτε τον Όμηρο είτε άλλους ποιητές ως 
αυθεντίες σε ζητήματα κάθε είδους. Η αναφορά στα λεγόμενα κάποιου ποιητή δεν ήταν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των σοφιστών. Οι σοφιστές , 
ανάμεσα στα άλλα ενδιαφέροντα που καλλιέργησαν, ασχολήθηκαν και με τις «ανθρωπιστικές επιστήμες», μπορούμε επομένως να τους 
θεωρήσουμε ως πρωτοπόρους της λογοτεχνικής ανάλυσης, της φιλολογίας και της γλωσσολογίας. Η βασική αντίρρηση του Σωκράτη σ’αυτήν 
την περίπτωση έχει να κάνει με τη γενική  καχυποψία του ( που ήταν και καχυποψία του Πλάτωνα ) απέναντι στο γραπτό λόγο. Το γραπτό 
είναι βουβό, δεν μπορεί να απαντήσει σ’ αυτόν που του θέτει ερωτήματα. Και σ’ αυτήν την περίπτωση, ξαναγυρνάμε στην προσπάθεια του 
Πλάτωνα, μέσα σ’ αυτό το έργο, να καταδείξει τις περιορισμένες δυνατότητες της σοφιστικής και να αναδείξει τη σωκρατική διαλεκτική ως 
μοναδική φιλοσοφική μέθοδο ικανή να οδηγήσει στην αλήθεια. 



 

 

 

5. μετέσχε, μοίρας, συγγένειαν, ζῲων, ἀγάλματα, ἀπώλλυντο, 
σῲζεσθαι, νενέμηνται, θῶ  

 

 

Επιμέλεια: Αγγελική Μανωλάκη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Επιμέλεια: Αγγελική Μανωλάκη 

 

ΑΡΧΑΙΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ  Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Γνωστό κείμενο: Αριστοτέλους « Ηθικά Νικομάχεια» Ενότητα 10 

 

Ἔτι τό μέν ἁμαρτάνειν πoλλαχῶς ἔστιν (τό γάρ κακόν τοῦ ἀπείρου, ὡς 
οἱ Πυθαγόρειοι εἴκαζον, τό δ΄ ἀγαθόν τοῦ πεπερασμένου), τό δέ 
κατορθοῦν μοναχῶς (διό καί τό μέν ρᾳδιον τό δέ  χαλεπόν, ρᾳδιoν μέν 
τό ἀποτυχεῖν τοῦ σκοποῦ, χαλεπόν δέ τό ἐπιτυχεῖν) καί διά ταῦτ' oὖν 
τῆς μέν κακίας ἡ ὑπερβολή καί ἡ  ἔλλειψις, τῆς δ΄ ἀρετῆς ἡ μεσότης.  
 Ἐσθλοί μέν γάρ ἁπλῶς, παντοδαπῶς δέ κακοί. 

Ἔστιν ἄρα ἡ  ἀρετή ἓξις προαιρετική, ἐν μεσότητι oὖσα τῇ πρός 
ἡμᾶς, ὡρισμένῃ λόγῳ καί ᾧ ἄν ὁ φρόνιμος ὁρίσειεν. Μεσότης δέ δύο 
κακιῶν, τῆς μέν καθ' ὑπερβολήν τῆς δέ κατ' ἔλλειψιν καί ἔτι τῷ τάς 
μέν ἐλλείπειν τάς δ΄ ὑπερβάλλειν τοῦ δέοντος ἐν τε τοῖς πάθεσι καί ἐν 
ταῖς πράξεσι, τήν δ΄ ἀρετήν τό  μέσον καί εὑρίσκειν καί αἱρεῖσθαι. 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
1. Να μεταφράσετε το χωρίο: «Ἔστιν…αἱρεῖσθαι» 

                                                                             

                                                                                                                                (10 μονάδες) 
 

2. Να σχολιάσετε τη φράση: «Ἔτι  τό μέν ἁμαρτάνειν… ἐπιτυχεῖν». 
                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                (15   μονάδες) 
 

3. Να καταδείξετε το βουλητικό και νοησιαρχικό χαρακτήρα της αρετής.   

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                 (15  μονάδες) 
 

4. Ποιές απόψεις διατύπωσε ο Δημόκριτος και ο Αριστοτέλης για την ευδαιμονία. 

                                                                                                                                   

                                                                               (10  μονάδες) 
 



 

 

5. Να βρεθούν από το πρωτότυπο κείμενο τύποι που να  είναι                    ετυμολογικά 

συγγενείς των παρακάτω λέξεων:  διάσκεψη, σύνορα, όρθιος, μεσόγειος, πληθωρισμός, 

υπόλοιπο, βελόνα, ανθεκτικός.                                     

                                                                                                                    (10 μονάδες) 
 

Aπαντήσεις 

1. Είναι επομένως η αρετή μόνιμο στοιχείο/ έξη του χαρακτήρα, 

που επιλέγεται ελεύθερα από το άτομο˙ που βρίσκεται στο μέσο σε 

σχέση με μας και καθορίζεται από τη λογική και συγκεκριμένα, κατά 

τη γνώμη μου, από τη λογική που καθορίζει ο φρόνιμος άνθρωπος. 

Και είναι μεσότητα ανάμεσα σε δύο κακίες, από τις οποίες η μία 

βρίσκεται από την πλευρά της υπερβολής, ενώ η άλλη από την 

πλευρά της έλλειψης˙ και ακόμα(είναι μεσότητα) επειδή άλλες από 

αυτές τις κακίες δε φτάνουν σ' αυτό που πρέπει/ υπολείπονται του 

πρέποντος μέτρου, και άλλες το ξεπερνούν και στα συναισθήματα και 

στις πράξεις, ενώ η αρετή και βρίσκει και επιλέγει/ προτιμά το μέσο. 

2. Στο χωρίο αυτό ο Αριστοτέλης αξιοποιεί το συμπέρασμα στο οποίο 

είχαν καταλήξει οι Πυθαγόρειοι ότι το κακό σχετίζεται με το άπειρο, 

ενώ το καλό με το πεπερασμένο. Δέχεται  δηλαδή τη διδασκαλία των 

Πυθαγoρείων για τις αντιθετικές δυνάμεις ( τα εναντία), δέκα ζεύγη 

αντιθετικών εννοιών που κυβερνούν τον κόσμο: φῶς σκότος, 

δεξιόνἀριστερόν, ἕνπλῆθος, πέραςἄπειρον, ἀγαθόν κακόν, 

περιττόνἄρτιον, ἄρρενθῆλυ, ἡρεμοῦν κινούμενον, 

εὐθύ καμπύλον, τετράγωνον ἑτερόμηκες. Μέσα απ’ αυτές 

δημιουργείται η αρμονία , αφού η αρμονία είναι η ένωση 

πολυσύνθετων πραγμάτων και συμφωνία διαφωνούντων 



 

 

Κατ΄ επέκταση, σύμφωνα με τον Σταγειρίτη φιλόσοφο, η αποτυχία 

του επιδιωκόμενου στόχου γίνεται με πολλούς τρόπους, ενώ η 

επιτυχία του καλού μόνον μ’ έναν. Στην πραγμάτωση και βίωση της 

αρετής, στην κατάκτηση του αγαθού μπορεί να φτάσει κανείς μ’ έναν 

μόνο τρόπο, αφού το μέσο βρίσκεται σε ένα μόνο σημείο. Και σ’ αυτή 

την περίπτωση ο Αριστοτέλης χρησιμοποιεί το δομικό σχήμα των 

αντιθέσεων: ἁμαρτάνειν κατορθοῦν, πολλαχῶςμοναχῶς.  

Άρα η μεσότητα είναι κάτι το δύσκολο, γίνεται με ένα τρόπο και είναι χαρακτηριστικό της 

αρετής. Πιο συγκεκριμένα, το να κάνουμε λάθος («τό κακόν» των Πυθαγορείων) είναι κάτι 

που μπορεί να συμβεί με πολλούς τρόπους («πλῆθος» των Πυθαγορείων), γιατί το κακό 

(δηλαδή το να κάνουμε λάθος) ανήκει στο χώρο του αδιαμόρφωτου και του χωρίς όρια. 

Δηλαδή οι κακές πράξεις είναι «άπειρες», και το άπειρο προκαλεί δέος στην ανθρώπινη λογική 

και είναι κακό.  

 Αντίθετα, το να πετύχουμε το στόχο, το ορθό, (το «ἀγαθόν» των 

Πυθαγορείων) γίνεται με έναν τρόπο (το «ἕν» των Πυθαγορείων), 

γιατί το αγαθό, το να πετύχουμε δηλαδή το στόχο μας, βρίσκεται μέσα 

σε ορισμένα όρια («πέρας» των Πυθαγορείων). Παρατηρούμε ότι ο 

Αριστοτέλης αισθανόταν απέχθεια απέναντι στην έννοια  του 

απείρου - που ίσως είχε κληρονομήσει από το δάσκαλό του , τον 

Πλάτωνα, -  αρνιόταν καθετί που συγκρουόταν με τη λογική 

αναγκαιότητα. Χαρακτηριστική ήταν η φράση του «ἀνάγκη στῆναι» 

(κάπου πρέπει όλα να σταματούν, να έχουν ένα τέλος).  

 Επομένως, το αγαθό, οι καλές πράξεις, έχουν καθορισμένα όρια, είναι 

σύμμετρες και τέλειες, γιατί αυτό που έχει πέρας θεωρείται τελειότερο 

από το άπειρο και άμορφο. Και οι τρεις έννοιες  («ἀγαθόν, ἕν, πέρας») 

βρίσκονται στην ίδια στήλη και σε θέση αντίθεσης προς τις έννοιες 



 

 

(«κακόν, πλῆθος, ἄπειρον»). Γι' αυτό το ένα είναι εύκολο (να 

αποτύχουμε στο στόχο μας) και το άλλο δύσκολο (να επιτύχουμε στο 

στόχο μας).  

 

3. Στην ενότητα αυτή ο Αριστοτέλης θα δώσει τον πλήρη ορισμό της 

αρετής, της ικανότητας αυτής που κάνει τα  φυσικά όντα να 

βρίσκονται σε τέλεια κατάσταση, ώστε να επιτελούν  και τον 

προορισμό τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο (εντελέχεια). Η ηθική 

αρετή, λοιπόν, είναι ένα μόνιμο στοιχείο του χαρακτήρα, που 

επιλέγεται ελεύθερα απ’ το άτομο και βρίσκεται στο μέσο που 

προσδιορίζεται με κριτήρια υποκειμενικά και καθορίζεται απ’ τη 

λογική του φρόνιμου ανθρώπου. Η αρετή δηλαδή έχει βουλητικό (,ἓξις 

προαιρετική)  και νοησιαρχικό χαρακτήρα (ὡρισμένῃ λόγῳ... ὁρίσειεν).  

Ας  εξετάσουμε αρχικά το βουλητικό χαρακτήρα προσδιορίζοντας 

τους όρους ἓξις, προαιρετική. 

 α. Ἕξις: (<ἕξω μέλλοντας του ἔχω): Είναι ένα μόνιμο χαρακτηριστικό, 

μια σταθερή κατάσταση που προκύπτει απ’ τη συνεχή εξάσκηση και 

τη συνήθεια. Κάθε έξη είναι αποτέλεσμα όμοιων ενεργειών, που 

επαναλαμβάνονται και αυτό σημαίνει ότι απ’ την ποιότητα που 

επιλέγει το άτομο να προσδώσει στις ενέργειές του εξαρτάται και η 

ποιότητα των έξεων, αν δηλαδή θα είναι θετικές (αρετές) ή αρνητικές 

(κακίες). Άρα μία έξη είναι αρετή όταν βοηθάει αυτόν που την έχει να 

εκτελεί το έργο του με σωστό τρόπο. Έτσι «έξις», γενικά, είναι το να 

βρίσκεται ένα υποκείμενο ύστερα από άσκηση και επίμονη θέληση σε 

μια διαρκή κατάσταση τέτοια, ώστε να ενεργεί με ένα μόνιμο και 



 

 

σταθερό τρόπο, είναι  δηλαδή μια κατάσταση προαίρεσης. Επειδή 

όμως οι έξεις γίνονται με την επανάληψη όμοιων ενεργειών, από τις 

ενέργειες του ανθρώπου μόνο οι καλές έχουν σχέση με την αρετή.  

     Β.   Προαιρετική: Ο Αριστοτέλης, αφού προσδιόρισε το «γένος» της 

αρετής, δίνει τώρα την «ειδοποιό διαφορά» της: η αρετή πρέπει να 

χαρακτηρίζεται και από «προαίρεσιν», δηλαδή να προϋποθέτει 

ελεύθερη επιλoγή Ή πρoαίρεση δεν είναι απλώς μια εκούσια πράξη 

(γιατί και τα παιδιά και τα ζώα ενεργούν εκούσια, αλλά όχι ύστερα 

από ώριμη σκέψη), ούτε απλή επιθυμία ή «θυμός» (γιατί και τα άλογα 

ζώα έχουν θυμό, όχι όμως προαίρεση) ούτε  μόνο βούληση (γιατί η 

βούληση μπορεί να στρέφεται και σε πράγματα που είναι αδύνατα, 

όπως η αθανασία μας, και επιπλέον γιατί η βούληση αποβλέπει πιο 

πολύ στο σκοπό και όχι στα μέσα, όπως η προαίρεση).  

       Η προαίρεση, λοιπόν, δηλώνει  προσωπική επιλογή, που, όμως, δε 

γίνεται στιγμιαία, τυχαία, επιπόλαια και απερίσκεπτα, αλλά «μετά 

λόγου και διανοίας», ύστερα από λογική και ώριμη σκέψη. Η 

προαίρεση προϋποθέτει τη σκέψη που καταλήγει σε μια τελική 

επιλογή και απόφαση να πράξουμε κάτι. (Εδώ συνυφαίνεται ο 

βουλητικός με το νοησιαρχικό χαρακτήρα ) 

       Την ποιότητα μιας πράξης, θετική ή αρνητική, τη χαρακτηρίζει η 

προαίρεση, γιατί η ενέργειά μας δεν αξιολογείται από τα ενδεχόμενα 

αποτελέσματά της, αλλά από την προαίρεση με την οποία ξεκίνησε. 

Αυτή είναι ο πυρήνας της ηθικής πράξης,  η βάση της αρετής. Αν 

αποφασίσουμε  ύστερα από  ώριμη σκέψη και εφόσον υπάρχoυν και οι 



 

 

άλλες προϋποθέσεις (π.χ. μεσότητα), τότε η πράξη μας είναι ενάρετη. 

Αυτό σημαίνει ότι ο Αριστοτέλης στην ηθική δέχεται την ελευθερία 

της βούλησης. 

       Ανακεφαλαιωτικά,  ο Αριστοτέλης αναφέρεται στην ελευθερία της βούλησης 

του ανθρώπου, δηλαδή της ελευθερίας του να διαμορφώνει τη δράση του 

σύμφωνα με τη θέλησή του και τις επιλογές του, χωρίς καταναγκασμό. Είναι 

σίγουρο ότι αυτός που επιλέγει αυτοβούλως την αρετή έχει συνειδητοποιήσει το 

υψηλό νόημά της. Ο Αριστοτέλης τονίζει συχνά τη σημασία της προαίρεσης, 

αφού για την ύπαρξη της αρετής και για να χαρακτηρισθεί μια πράξη ενάρετη ο 

άνθρωπος θα πρέπει να έχει α) συνείδηση της πράξης του (εἰδώς), β) την 

ανάλογη προαίρεση (προαιρούμενος), γ) σιγουριά και σταθερότητα στην 

πραγματοποίησή της (βεβαίως καί ἀμετακινήτως ἔχει).  

Ο  νοησιαρχικός χαρακτήρας της αρετής θεμελιώνεται κυρίως με τη φράση « 

ὡρισμένῃ λόγῳ» και με την αναφορά στο φρόνιμο άνθρωπο. Ο Αριστοτέλης, 

λοιπόν, προσθέτει ένα αντικειμενικό κριτήριο, τον ορθό λόγο, τη λογική, τη 

σωστή κρίση για να εξισορροπήσει την κατάσταση με το υποκειμενικό κριτήριο 

της μεσότητας και να διασφαλίσει την αντικειμενικότητα. Διευκρινίζει μάλιστα 

ότι αναφέρεται ειδικά στη λογική όχι του μέσου, κοινού άνθρώπου, αλλά του 

φρόνιμου, του συνετού, ο οποίος σταθμίζει τα πάντα με ακρίβεια και κατέχει το 

αγαθό και στον οποίο ενώνονται και συνυπάρχουν όλες οι αρετές. Τη φρόνηση 

την έχει αποκτήσει με το λόγο. Χάρη σ’ αυτή υπάρχουν και όλες οι άλλες αρετές, 

ενώ αν λείπει μία αρετή από έναν άνθρωπο, αυτό δείχνει ότι δεν έχει φρόνηση 

και αποδιοργανώνεται ως προσωπικότητα. Η φρόνηση είναι θεμελιώδης 

προϋπόθεση για την κατάκτηση και την καλλιέργεια της αρετής. Φρόνιμος 

λοιπόν άνθρωπος είναι αυτός που  υψώθηκε σε ηθική προσωπικότητα και 

κατόρθωσε να γίνει παράδειγμα, μέτρο σύγκρισης για τους άλλους, ώστε να 

έχουν τις πράξεις του ως κριτήριο για την ηθική ποιότητα των δικών τους 

πράξεων. Είναι ο ιδανικός άνθρωπος που διέπεται από γενναιοδωρία, 



 

 

μεγαλοπρέπεια, φιλοτιμία, ηρεμία, ανιδιοτέλεια. 

        Σύμφωνα με τον During  ο ορθός λόγος του Αριστοτέλη έχει την ίδια 

λειτουργία με τη γνώση των Ιδεών του Πλάτωνα, χωρίς βέβαια να έχει κάτι 

σκοτεινό και μυστηριώδες. Είναι δηλαδή μία σταθερά του αριστοτελικού 

στοχασμού, καρπός της καλλιέργειας, της εμπειρίας και της σοφίας.  

4. Βλέπε εισαγωγή «Ηθικών Νικομαχείων» σχολικού βιβλίου. 

5. σκοποῦ, ὡρισμένῃ, κατορθοῦν, μέσον, πολλαχῶς, ἔλλειψις, 

ὑπερβολήν, ἓξις. 

                                         

Επιμέλεια: Αγγελική Μανωλάκη 

 

 


