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Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2018 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: 
Α1. Για παράδειγμα, είναι δυνατόν (κανείς) και να φοβηθεί και να δείξει θάρρος και να 
επιθυμήσει και να οργιστεί και να ευσπλαχνιστεί και γενικά να ευχαριστηθεί και να 
δυσαρεστηθεί και σε μεγαλύτερο και σε μικρότερο βαθμό (από αυτόν που πρέπει), και τα δύο 
αυτά δεν είναι καλά· όμως το να αισθανθεί κανείς αυτά τη στιγμή που πρέπει και σε σχέση με 
τα πράγματα που πρέπει και σε σχέση με τους ανθρώπους που πρέπει και για τον λόγο που 
πρέπει και με τον τρόπο που πρέπει, (αυτό είναι) το μέσον και το άριστο, το οποίο ακριβώς έχει 
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. 
 
Β1. Για να μπορεί να τηρεί ο άνθρωπος το μέτρο στα συναισθήματα, γεγονός που αποτελεί το 
«άριστον», θα πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:  
α. «ὅτε δεῖ»: η χρονική στιγμή, κατά την οποία πρέπει ο άνθρωπος να νιώθει ένα συναίσθημα. 
Αν πρόκειται για ένα ευχάριστο συναίσθημα, όπως αυτό της χαράς, θα πρέπει ο άνθρωπος να 
το εκδηλώνει την πρέπουσα χρονική στιγμή. Αν, για παράδειγμα, οι συνάνθρωποί του 
αισθάνονται θλίψη για κάποιο θλιβερό γεγονός, είναι λάθος κάποιος να εκδηλώνει χαρά για 
κάποιο άλλο περιστατικό.  
β. «ἐφ’ οἷς (δεῖ)»: τα πράγματα, οι συνθήκες, σε σχέση με τις οποίες πρέπει να νιώθει ο 
άνθρωπος ένα συναίσθημα. Σο να εκδηλώνει κάποιος, για παράδειγμα, θλίψη για κάποιο 
θέμα, για το οποίο δεν αξίζει να στενοχωριέται κανείς, θεωρείται κάτι «οὐκ εὖ».  
γ. «πρὸς οὓς (δεῖ)»: οι άνθρωποι, σε σχέση με τους οποίους πρέπει να νιώθει ο άνθρωπος ένα 
συναίσθημα. Για παράδειγμα, η οργή και η αγάπη κρίνονται καλά ή κακά ως συναισθήματα, 
ανάλογα με τους ανθρώπους προς τους οποίους εκδηλώνονται. Η οργή προς ένα αγαπημένο 
πρόσωπο είναι «οὐκ εὖ», ενώ προς κάποιον εχθρό θεωρείται «εὖ». δ. «οὗ ἕνεκα (δεῖ)»: ο λόγος, 
για τον οποίο πρέπει να νιώθει ο άνθρωπος ένα συναίσθημα. Για παράδειγμα, η ευσπλαχνία 
μπορεί να θεωρηθεί «οὐκ εὖ», αν εφαρμόζεται, για να γίνει κάποιος αρεστός προς το σύνολο 
και να αποκομίσει κάποιο όφελος.  
ε. «ὡς δεῖ»: ο τρόπος, με τον οποίο πρέπει να κάποιος να εκδηλώνει ένα συναίσθημα. Για 
παράδειγμα, η ελεημοσύνη μπορεί να θεωρηθεί «οὐκ εὖ», αν κάποιος την εκδηλώνει, για να 
ταπεινώσει ένα πρόσωπο.  
Επισημαίνεται ότι όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις παρουσιάζονται από τον φιλόσοφο με 
πολυσύνδετο σχήμα, γιατί θέλει να δώσει έμφαση στα λεγόμενά του. Συγκεκριμένα, πρόκειται 
για δεοντολογικούς κανόνες – γι’ αυτό και επαναλαμβάνεται συνεχώς ή εννοείται το 



απρόσωπο ρήμα «δεῖ». Ο Αριστοτέλης σκόπιμα επαναλαμβάνει ή εννοεί τους τύπους του 
ρήματος «δεῖ» («καὶ μᾶλλον καὶ ἧττον (τοῦ δέοντος)», «ὅτε δεῖ», ἐφ’ οἷς (δεῖ)», «πρὸς οὓς (δεῖ)», 
«οὗ ἕνεκα (δεῖ)», «ὡς δεῖ»), για να δώσει δεοντολογικό περιεχόμενο στο κείμενο και να 
κατευθύνει τους ανθρώπους προς την ηθικά ορθή συμπεριφορά.  
 
Β2. Ο Αριστοτέλης στην προσπάθειά του να προσδώσει κύρος στα λεγόμενά του χρησιμοποιεί 
σε δύο σημεία ως μέθοδο πειθούς την επίκληση στην αυθεντία.  
Αρχικά, αναφέρει την άποψη των Πυθαγορείων, οι οποίοι, όπως και ο Αριστοτέλης, πίστευαν 
ότι το κακό είναι χαρακτηριστικό του απείρου, βρίσκεται δηλαδή σε άπειρα σημεία και μπορεί 
να εκδηλωθεί με άπειρους τρόπους, ενώ το αγαθό είναι χαρακτηριστικό του πεπερασμένου, 
πραγματοποιείται, δηλαδή μόνο με ορισμένο αριθμό ενεργειών («τὸ γὰρ κακὸν τοῦ ἀπείρου, 
ὡς οἱ Πυθαγόρειοι εἴκαζον, τὸ δ’ ἀγαθὸν τοῦ πεπερασμένου»).  
Πιο αναλυτικά, οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είχαν αναπτύξει τη θεωρία περί των αντιθέτων. 
Τποστήριζαν ότι ο κόσμος κυβερνιέται από αντίθετες μεταξύ τους δυνάμεις, τις οποίες είχαν 
οργανώσει στα εξής δέκα αντιθετικά ζεύγη: πέρας-άπειρον, περιττόν-ἄρτιον, ἓν-πλῆθος, 
δεξιὸν-ἀριστερόν, ἄρρεν-θῆλυ, ἠρεμοῦν-κινούμενον, εὐθὺ-καμπύλον, φῶς-σκότος, ἀγαθὸν-
κακόν, τετράγωνον-ἑτερόμηκες. Οι Πυθαγόρειοι πίστευαν ότι οι αντιθετικές αυτές δυνάμεις 
δεν αλληλοαναιρούνται, αλλά αλληλοσυμπληρώνονται, αλληλοκαθορίζονται. Αν διαβαστούν 
οι αρχές αυτές κατά στήλη καθέτως, δείχνουν τη σταδιακή μετάβαση προς το «ἀγαθὸν» που 
εκφράζεται με το «τετράγωνον» και αντίστοιχα προς το «κακὸν» που εκφράζεται με το 
«ἑτερόμηκες».  
Ο Αριστοτέλης κάνει αναφορά στους Πυθαγόρειους φιλοσόφους, ωστόσο η δική του άποψη δεν 
βρίσκεται σε απόλυτη συμφωνία με τη δική τους θεώρηση, μια και δεν πίστευε ότι υπάρχει 
«συνεργασία» των αντιθέτων. Σο κοινό ανάμεσα στις δύο φιλοσοφίες είναι ότι το καλό μπορεί 
να επιτευχθεί με ένα μόνο τρόπο, ενώ το κακό με πολλούς.  
Για να υποστηρίξει την άποψή του ότι το κακό γίνεται εύκολα και με πολλούς τρόπους, ενώ το 
καλό δύσκολα και με έναν τρόπο, ο Αριστοτέλης χρησιμοποιεί ως τρόπο πειθούς την επίκληση 
στην αυθεντία χρησιμοποιώντας και τον στίχο «γινόμαστε καλοί με έναν τρόπο, ενώ κακοί με 
πολλούς τρόπους» («ἐσθλοὶ μὲν γὰρ ἁπλῶς, παντοδαπῶς δὲ κακοί»). Η προέλευση του 
στίχου είναι άγνωστη σ’ εμάς, υποθέτουμε, όμως, ότι ήταν γνωστή στο ακροατήριο του 
φιλοσόφου.  
Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο Αριστοτέλης στην προσπάθειά του να υποστηρίξει την άποψή 
του ότι το κακό υπάρχει παντού και μπορεί να γίνει εύκολα, ενώ το καλό είναι δύσκολο και 
πραγματοποιείται με ένα μόνο τρόπο, χρησιμοποιεί ως τρόπο πειθούς την επίκληση στην 
αυθεντία, κάνοντας αναφορά από τον χώρο της φιλοσοφίας στους Πυθαγόρειους και από τον 
χώρο της ποίησης σ’ έναν στίχο άγνωστης σε εμάς προέλευσης.  
 
Β3. Ήδη ο Ηράκλειτος, ο μεγάλος Εφέσιος σοφός που έζησε γύρω στα 500 π.Χ., είχε πει ότι 
«ἦθος ἀνθρώπῳ δαίμων» (= δαίμων για τον άνθρωπο δεν είναι παρά ο χαρακτήρας του). Σο 
ίδιο είχε πει και ο Δημόκριτος, ο μεγάλος ατομικός φιλόσοφος του 5ου/4ου αι. π.Χ., αυτός 
μάλιστα με ακόμη μεγαλύτερη σαφήνεια· «εὐδαιμονίη ψυχῆς καὶ κακοδαιμονίη» διαβάζουμε 
σε ένα απόσπασμα από έργο του, και θέλει να πει: «είναι υπόθεση της ψυχής η ευδαιμονία 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 τοῦ 
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. 
 
 
Β.4ἐπιθυμῆσαι < ἐπὶ + θυμῶ  
ὑπερβολὴ < ὑπὲρ + βάλλω 
ἔλλειψις < ἐν + λείπω 
πάθη < πάσχω  
ἐπαινεῖται < ἐπὶ + αἰνέω -ῶ  
κατορθοῦται < κατὰ + ὀρθόω -ῶ 
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ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: 
Α] Οι έφοροι αφού έστειλαν κήρυκα και μήνυμα (στον Παυσανία) τον διέταξαν να 
ακολουθήσει τον κήρυκα, διαφορετικά, οι Σπαρτιάτες θα του κηρύξουν πόλεμο. Αυτός, επειδή 
ήθελε να είναι όσο το δυνατό λιγότερο ύποπτος και επειδή πίστευε ότι με τα χρήματα θα 
αντικρούσει την κατηγορία, γύρισε για δεύτερη φορά στη Σπάρτη. Και στην αρχή οι έφοροι τον 
έκλεισαν στη φυλακή (γιατί είναι δυνατό στους εφόρους να το κάνουν στο βασιλιά), έπειτα 
αφού τα κατάφερε αποφυλακίστηκε αργότερα και έθεσε τον εαυτό του στην κρίση αυτών που 
ήθελαν να τον ελέγξουν για αυτά. Αλλά οι Σπαρτιάτες δεν είχαν κανένα φανερό αποδεικτικό 
στοιχείο, ούτε οι εχθροί, ούτε ολόκληρη η πόλη, το οποίο αν πίστευαν θα τιμωρούσαν με 
βεβαιότητα ένα άνδρα που καταγόταν από βασιλική γενιά και είχε εξουσία εκείνη την εποχή, 
όμως (τους) προκαλούσε πολλές υποψίες ότι δεν ήθελε να έχει συμμορφωθεί με τα ήθη και 
εξαιτίας της παραβατικής συμπεριφοράς του και εξαιτίας της μίμησης των βαρβάρων. 
 
Β] κήρυξι, χρῆμα, ὦ βασιλεῦ, τῆς πάσης πόλεως, ἀνδρὶ, εἴπῃς, ἀναχωροῦσι(ν), δρᾷς, καθίστη, 
σχεῖν. 
 
Γ] 1. Σπαρτιάτας= υποκείμενο του απαρεμφάτου προαγορεύειν (ετεροπροσωπία) 
ὕποπτος= κατηγορούμενο στο ὁ δὲ από το συνδετικό εἶναι 
ἐς Σπάρτην= εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός της κατεύθυνσης στο ἀνεχώρει 
τοῖς ἐφόροις= δοτική προσωπική στο απρόσωπο ἔξεστι 
περὶ αὐτῶν= εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός της αναφοράς στο ἐλέγχειν 
ζηλώσει= δοτική που λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας στο παρεῖχε 
ὑποψίας 
τοῖς παροῦσι= ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός, δοτική αντικειμενική στο ἴσος. 
 
2. πέμψαντες= ἐπεὶ ἔπεμψαν 
πιστεύσαντες= εἰ ἐπίστευσαν. 
 

 


