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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ-ΓΝΩΣΤΟ 

 
Α1.α.1) Οι λέξεις του αρχαίου κειμένου στις οποίες αναφέρεται  η αντωνυμία  «οἷς» 
είναι: «πάθη» και «πράξεις», από το απόσπασμα  «περὶ πάθη καὶ πράξεις ἐστίν». 
 
Α1.α.2) Οι φράσεις «τῆς μὲν», «τῆς δὲ» αναφέρονται στη λέξη  «κακιῶν». 
 
 
Α1.β.  

1. ΣΩΣΤΟ, «ἐν οἷς ἡ μὲν ὑπερβολὴ ἁμαρτάνεται καὶ ψέγεται» 
2. ΣΩΣΤΟ, «Μεσότης τις ἄρα ἐστὶν ἡ ἀρετή, στοχαστική γε οὖσα τοῦ μέσου» 
3. ΣΩΣΤΟ, «Ἔστιν ἄρα ἡ ἀρετὴ ἕξις προαιρετική» 

 
Β1. Για να μπορέσει να διατηρηθεί η μεσότητα στα συναισθήματα, που είναι και το 
«ἄριστον», πρέπει να τηρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, οι οποίες παρουσιάζονται από 
τον φιλόσοφο με πολυσύνδετο σχήμα που προσδίδει έμφαση. Συγκεκριμένα, πρόκειται 
για δεοντολογικούς κανόνες – γι’ αυτό και επαναλαμβάνεται συνεχώς ή εννοείται το 
«δεῖ» – που μας κατευθύνουν προς την ηθικά ορθή πράξη. Η εφαρμογή τους απαιτεί 
μόχθο και επίπονη προσπάθεια. Αυτοί οι κανόνες είναι: 
α. «ὅτε δεῖ»: η χρονική στιγμή κατά την οποία πρέπει να νιώθουμε ένα συναίσθημα, 
β. «ἐφ’ οἷς (δεῖ)»: τα πράγματα, οι συνθήκες σε σχέση με τις οποίες πρέπει να νιώθουμε 
ένα συναίσθημα, 
γ. «πρὸς οὓς (δεῖ)»: οι άνθρωποι σε σχέση με τους οποίους πρέπει να νιώθουμε ένα 
συναίσθημα, 
δ. «οὗ ἕνεκα (δεῖ)»: ο λόγος για τον οποίο πρέπει να νιώθουμε ένα συναίσθημα, 
ε. «ὡς δεῖ»: ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να εκδηλώνουμε ένα συναίσθημα. 
Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, ο Αριστοτέλης σκόπιμα επαναλαμβάνει ή εννοεί 
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.  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C128/681/4517,20397/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C128/681/4517,20398/
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Β2.  Ο Αριστοτέλης αναπτύσσει νέο συλλογισμό, με τον οποίο θα καταλήξει 
στο συμπέρασμα ότι η υπερβολή και η έλλειψη συσχετίζονται με την κακία και τους 
κακούς, ενώ το μέσον με την αρετή και τους καλούς. Μέσα από αυτόν προβάλλεται 
η αντίθεση ανάμεσα στο λάθος («ἁμαρτάνειν») και το σωστό («κατορθοῦν»), που ήδη 
από την προηγούμενη ενότητα συνέδεσε με την υπερβολή και την έλλειψη, και το μέσον 
αντίστοιχα. Έτσι λοιπόν διαπιστώνει ότι: 

1) Η υπερβολή και η έλλειψη βρίσκονται σε άπειρα σημεία και γι’ αυτό μπορούμε 
με πολλούς τρόπους («πολλαχῶς», «παντοδαπῶς») και εύκολα («ῥᾴδιον») να 
αποτύχουμε στον στόχο μας, δηλαδή να κάνουμε το λάθος. Επομένως, η 
υπερβολή και η έλλειψη συνδέονται με το λάθος και επομένως με την κακία και 
τους κακούς. 

2)  Το μέσον βρίσκεται σε ένα μόνο σημείο, γι’ αυτό μπορούμε με έναν μόνο τρόπο 
(«μοναχῶς», «ἁπλῶς») και δύσκολα («χαλεπὸν») να επιτύχουμε τον στόχο μας, 
δηλαδή να κάνουμε το σωστό. Επομένως, το μέσον συνδέεται με την αρετή και 
τους καλούς. 

Προκειμένου να τονιστεί η αντίθεση ανάμεσα στην κακία και το λάθος από τη μια και 
την αρετή και το σωστό από την άλλη, ο φιλόσοφος χρησιμοποιεί πληθώρα 
αντιθέσεων που συνδέονται με τους αντιθετικούς συνδέσμους «μὲν – δέ». Συγκεκριμένα, 
οι έννοιες που αντιτίθενται είναι οι εξής: 
«τὸ ἁμαρτάνειν» ≠ «τὸ κατορθοῦν» 
«πολλαχῶς» ≠ «μοναχῶς» 
«τὸ κακὸν» ≠ «τὸ ἀγαθὸν» 
«τὸ ἄπειρον» ≠ «τὸ πεπερασμένον» 
«ῥᾴδιον» ≠ «χαλεπὸν» 
«τὸ ἀποτυχεῖν» ≠ «τὸ ἐπιτυχεῖν» 
«κακία» ≠ «ἀρετὴ» 
«ὑπερβολὴ-ἔλλειψις» ≠ «μεσότης» 
«ἐσθλοὶ» ≠ «κακοὶ» 
«ἁπλῶς» ≠ «παντοδαπῶς» 
 
Να σημειώσουμε σ’ αυτό το σημείο ότι οι έννοιες που βρίσκονται στο πρώτο σκέλος των 
αντιθέσεων, μαζί με τα «τῷ ἐλλείπειν» και «(τῷ) ὑπερβάλλειν» που αναφέρονται στο 
τέλος του κειμένου, αναφέρονται στο «ἁμαρτάνειν». Αντίθετα, οι έννοιες που βρίσκονται 
στο δεύτερο σκέλος των αντιθέσεων, μαζί με τα «εὑρίσκειν» και «αἱρεῖσθαι» που επίσης 
αναφέρονται στο τέλος του κειμένου, αναφέρονται στο «κατορθοῦν». 
Ο Αριστοτέλης προκειμένου να ενισχύσει την άποψή του ότι το σφάλμα γίνεται με 
πολλούς τρόπους, το σωστό όμως με έναν, επικαλείται τη διδασκαλία των Πυθαγορείων 
σχετικά με τη θεωρία των «ἐναντίων». Σύμφωνα με αυτή, οι αρχές των όντων είναι δέκα 
ζεύγη αντιθετικών δυνάμεων:  
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πέρας  ἄπειρον 
περιττὸν ἄρτιον 
ἓν πλῆθος 
δεξιὸν ἀριστερὸν 
ἄρρεν θῆλυ 
ἠρεμοῦν κινούμενον 
εὐθὺ καμπύλον 
φῶς σκότος 
ἀγαθὸν κακὸν 
τετράγωνον ἑτερόμηκες 

Στον κόσμο, δηλαδή, υπάρχει αρμονία όχι μόνο ανάμεσα στα όμοια, αλλά και ανάμεσα 
στα αντίθετα. 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». 
Επίσης, κατά τους Πυθαγορείους, το «ἀγαθὸν» συνάπτεται με το «πέρας» και το 
«κακὸν» με το ἄπειρον». 
Ο Αριστοτέλης χρησιμοποιεί δύο από αυτά τα ζεύγη, το «πέρας - ἄπειρον» και το 
«ἀγαθὸν – κακόν». Συνδυάζοντάς τα συμπεραίνει ότι το αγαθό, δηλαδή οι καλές πράξεις, 
έχουν καθορισμένα όρια, είναι σύμμετρες και τέλειες, γιατί αυτό που έχει πέρας 
θεωρείται τελειότερο από το άπειρο και άμορφο. 
Τον ίδιο σκοπό εξυπηρετεί και ο παροιμιακός στίχος που παρατίθεται («ἐσθλοὶ μὲν γὰρ 
ἁπλῶς, παντοδαπῶς δὲ κακοί»), του οποίου δεν γνωρίζουμε την προέλευση. 
 
 
Β3.  

1. α 
2. β 
3. γ 
4. γ 
5. α 

 
 

Β4. 
1. β 
2. α 
3. α 
4. β 
5. α 
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Β5. 
α) Ο Μάρκος Αυρήλιος στο μεταφρασμένο απόσπασμα από το έργο Τὰ εἰς ἑαυτόν 
τοποθετεί την έννοια του μέτρου σε σχέση με τη φύση του ανθρώπου. Συγκεκριμένα, 
αναφέρεται στο έργο που έχει να επιτελέσει ο άνθρωπος στη ζωή του από την ώρα που 
σηκώνεται («σηκώνομαι για να επιτελέσω το έργο του ανθρώπου»), αντίληψη που 
ταυτίζεται με την τελεολογική αντίληψη του Αριστοτέλη. Ο Μάρκος Αυρήλιος στον 
εσωτερικό αυτόν διάλογο αναφέρεται στο έργο που έχει ο κάθε άνθρωπος στη ζωή του 
συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό, στον βαθμό που του αναλογεί, στην ισορροπία του 
κόσμου. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει για τα μέρη της φύσης, «το καθένα τους 
επιτελεί το έργο του συμβάλλοντας, στο μέτρο που του αναλογεί, στην τάξη του 
κόσμου.» Επισημαίνει ότι η φύση του ανθρώπου είναι αυτή που πρέπει να τον ωθεί σε 
πράξεις και όχι στην απάθεια («Κι εσύ, από την άλλη, δεν θες να κάνεις αυτά που 
αναλογούν στους ανθρώπους. Δεν βιάζεσαι να κάνεις αυτό που υπαγορεύει η φύση 
σου.»). Στο τέλος του αποσπάσματος, τονίζει την τάση του ανθρώπου να ξεπερνάει τη 
φύση του και να υπερβαίνει αυτά που έχει ορίσει αυτή ως μέτρο για τις πράξεις του 
ανθρώπου («Ακόμα και γι’ αυτό, η φύση έχει δώσει το σωστό μέτρο,», «Εσύ όμως πας 
να ξεπεράσεις το μέτρο, προχωράς πέρα από το αρκετό –στις πράξεις όχι ακόμη, αλλά 
μέχρι εκεί που σε παίρνει.»). 
 
β) Κατά τον Αριστοτέλη, αυτό που καθορίζει το μέτρο είναι η ελεύθερη και έλλογη 
εκλογή και βούληση («προαιρετική») αλλά και η ανθρώπινη λογική, ειδικότερα η λογική 
του φρόνιμου ανθρώπου (« ὡρισμένῃ λόγῳ καὶ ᾧ ἂν ὁ φρόνιμος ὁρίσειεν»). Η αρετή 
είναι μόνιμο στοιχείο του χαρακτήρα που επιλέγεται ελεύθερα από τον άνθρωπο. 
Βρίσκεται στη μεσότητα που προσδιορίζεται με βάση τα υποκειμενικά κριτήρια και 
καθορίζεται από τη λογική και μάλιστα τη λογική του φρόνιμου ανθρώπου. 
Συγκεκριμένα, με την έννοια προαιρετική εννοούμε την ελεύθερη και έλλογη εκλογή και 
βούληση (Ηθικά Νικομάχεια 1111 b 4), που αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για να 
κάνει ο άνθρωπος σωστή επιλογή ενεργειών και να φτάσει στο μέτρο αποφεύγοντας τις 
ακρότητες, δηλαδή την υπερβολή και την έλλειψη. Την ευθύνη, λοιπόν, για την 
κατάκτηση της ηθικής αρετής την έχει ο ίδιος ο άνθρωπος. Αν ο δρόμος προς την αρετή 
δεν ήταν αποτέλεσμα ελεύθερης βούλησης, αλλά καταναγκασμού, τότε η αρετή δεν θα 
είχε καμία αξία για τον άνθρωπο.  
Η «προαίρεσις» αποτελεί, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, τον έναν από τους τρεις 
αναγκαίους όρους για την ύπαρξη της αρετής. Οι άλλοι δύο όροι είναι: α) ο άνθρωπος να 
έχει συνείδηση της πράξης του («εἰδὼς») και β) να την πραγματοποιεί με σιγουριά και 
σταθερότητα («βεβαίως καὶ ἀμετακινήτως»). Συγκεκριμένα, οι τρεις παραπάνω 
προϋποθέσεις για την ύπαρξη της αρετής αναφέρονται από τον φιλόσοφο ως εξής, «πῶς 
ἔχων πράττῃ, πρῶτον μὲν ἐὰν εἰδώς, ἔπειτ’ ἐὰν προαιρούμενος, καὶ προαιρούμενος δι’ 
αὐτά, τὸ δὲ τρίτον ἐὰν καὶ βεβαίως καὶ ἀμετακινήτως ἔχων πράττῃ».  



 

5 

 

Με τη φράση ὡρισμένῃ λόγῳ καὶ ᾧ ἂν ὁ φρόνιμος ὁρίσειεν», το μετοχικό το οποίο 
συνάπτεται στον όρο «ἐν μεσότητι», δίνει τα κριτήρια προσδιορισμού της υποκειμενικής 
μεσότητας με τα οποία περιορίζεται το υποκειμενικό στοιχείο και κερδίζει σε 
αντικειμενικότητα. Γι’ αυτό ο Αριστοτέλης σπεύδει να διευκρινίσει ότι ο κοινός κανόνας, 
που θα εξασφαλίσει το στοιχείο της αντικειμενικότητας στην ανθρώπινη αυτή ιδιότητα, 
είναι η ανθρώπινη λογική, ο ορθός λόγος. Προχωρεί μάλιστα με ακόμη αυστηρότερο 
τρόπο στον καθορισμό του αντικειμενικού αυτού κριτηρίου: δεν μετράει γι’ αυτόν τόσο 
η κοινή ανθρώπινη λογική όσο η λογική του φρόνιμου ανθρώπου, του ανθρώπου που 
«βουλεύεται εὖ» (Ηθικά Νικομάχεια1141 b 10). Συγκεκριμένα, οι έννοιες «λόγος» και 
«φρόνιμος» έχουν το εξής περιεχόμενο: «λόγος»: ο λόγος - φρόνηση αποτελεί ένα από 
τα στάδια της πορείας προς την αρετή, αφού με αυτόν ο άνθρωπος μπορεί να διακρίνει 
τις καλές από τις κακές πράξεις. Το άλλο στάδιο είναι ο νόμος, που συνηθίζει τους 
ανθρώπους να ενεργούν ενάρετα ως πολίτες. Άρα, ο λόγος βοηθά τον νόμο να 
τελειοποιεί το έργο του. «φρόνιμος»: η φρόνηση συνδέεται με τον λόγο και αν υπάρχει 
αυτή, υπάρχουν συγκεντρωμένες στον άνθρωπο και όλες οι άλλες αρετές. Ο φρόνιμος 
άνθρωπος είναι αυτός που θα καθορίσει με τη λογική του το «δέον», τις σωστές 
ενέργειες που πρέπει να ακολουθούνται μέσα στην κοινωνία. Το περιεχόμενο, όμως, της 
έννοιας «φρόνιμος» και «δέον» δεν μπορεί να καθοριστεί με σαφήνεια. Στον 
αντικειμενικό προσδιορισμό τους παίζει ρόλο τόσο η ανθρώπινη λογική όσο και η εποχή, 
η κοινωνία, τα πρότυπα των ανθρώπων, στοιχεία τα οποία συνεχώς μεταβάλλονται. 
 
 
 


