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ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Α. Έτσι λοιπόν κάθε ειδικός αποφεύγει την υπερβολή και την έλλειψη, και 

επιζητεί το μέσον και αυτό επιλέγει· και το μέσον όχι σε σχέση με το πράγμα 

αλλά με εμάς. Αν λοιπόν κάθε τέχνη εκπληρώνει σωστά το έργο της με αυτόν 

τον τρόπο, έχοντας δηλαδή στραμμένο το βλέμμα της προς το μέσον και 

κατευθύνοντας προς αυτό τα έργα της (γι’ αυτό και συνηθίζουν να λένε στο 

τέλος για τα ολοκληρωμένα έργα ότι δεν είναι δυνατόν ούτε να αφαιρέσουμε 

ούτε να (τους) προσθέσουμε τίποτα, γιατί η υπερβολή και η έλλειψη φθείρουν 

την τελειότητα, ενώ η μεσότητα τη διασώζει, και οι καλοί τεχνίτες εργάζονται, 

όπως λέμε, έχοντας το βλέμμα τους στραμμένο προς αυτό)˙ από την άλλη πάλι, 

αν η αρετή είναι ακριβέστερη και ανώτερη από κάθε τέχνη, όπως ακριβώς και η 

φύση, (τότε) θα μπορούσε να έχει για στόχο της το μέσον. Και εννοώ την ηθική 

(αρετή)˙ γιατί αυτή σχετίζεται με τα συναισθήματα και τις πράξεις και σ’ αυτά 

υπάρχει υπερβολή και έλλειψη και το μέσον.  

 

Β1. Ο Αριστοτέλης ξεκινάει σ’ αυτή την ενότητα να απαντάει στο ερώτημα που 

έθεσε στην προηγούμενη, ποια δηλαδή είναι η φύση της αρετής. Στόχος του είναι 

να αποδείξει ότι η αρετή είναι ένα είδος μεσότητας (κάτι στο οποίο έμμεσα 

αναφέρθηκε στην 4η ενότητα). Γι’ αυτό, λοιπόν, πρέπει πρώτα να προσδιορίσει 

την έννοια της μεσότητας, για να καταλήξει έπειτα στον συσχετισμό της με την 

ηθική αρετή.  

Ο Αριστοτέλης πρώτα αναφέρει ποιο είναι το μέσο ενός πράγματος με τα 

αντικειμενικά κριτήρια: πρόκειται για το συγκεκριμένο εκείνο σημείο, το οποίο 

απέχει εξίσου από τα δύο άκρα. Αυτό, λοιπόν, το σημείο είναι το μέσο του 

πράγματος, με κριτήριο αυτό το ίδιο το πράγμα. Μάλιστα, τονίζει ότι το σημείο 

αυτό μπορεί να είναι μόνο ένα για όλους τους ανθρώπους. Ο Αριστοτέλης με τη 

φράση κατ' αὐτό το πρᾶγμα αναφέρεται στην αντικειμενική θεώρηση της 

μεσότητας, σ' αυτήν που έχει ως μέτρο τα πράγματα και απορρέει από αυτά, από 

παρατηρήσεις και μετρήσεις (ανάγεται στη σφαίρα της επιστημονικής γνώσης, η 

οποία καταλήγει σε πορίσματα κατ' ανάγκην αποδεκτά, που δεν επιδέχονται 

παρεκκλίσεις ή παρερμηνείες και ισχύουν για όλους, παντού και πάντα). 
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Σε αντίθεση με το μέσο του πράγματος καθ’ αυτό, το μέσο ενός 

πράγματος προς εμάς, δηλαδή με υποκειμενικά κριτήρια, δεν είναι ένα και 

πάντα το ίδιο. Αυτό που θεωρείται μέσον ενός πράγματος από τον άνθρωπο, 

είναι αυτό, από το οποίο δεν υπάρχει ούτε κάποια έλλειψη ούτε κάποια 

υπερβολή. Για κάποιον άνθρωπο, λοιπόν, ως μεσότητα ενός πράγματος 

θεωρείται η ποσότητα αυτού του πράγματος, η οποία δεν είναι ούτε υπερβολική, 

ούτε, όμως, θεωρείται και λιγότερη από την αναγκαία. Αυτό το σημείο (το μέσο 

σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, δεν είναι ένα και το αυτό για όλους τους 

ανθρώπους, αλλά ποικίλει από άνθρωπο σε άνθρωπο, σύμφωνα με τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του ανθρώπου, όπως μπορεί να είναι η ηλικία του, το ήθος του, 

η ιδιοσυγκρασία του κ.λπ.). 

Αφού, λοιπόν, εξήγησε ο Αριστοτέλης τι εννοεί μέσον του πράγματος, 

έρχεται να διατυπώσει την άποψη ότι κάθε επιστήμονας (ειδικός) επιδιώκει το 

μέσο και αποφεύγει κάθε έλλειψη και κάθε υπερβολή στα δημιουργήματά του. 

Γίνεται, λοιπόν, σαφές ότι η μεσότητα είναι η αποφυγή κάθε υπερβολής και 

κάθε έλλειψης. Μέσον θεωρείται το σημείο εκείνο, όπου τίποτε απαραίτητο δεν 

απουσιάζει αλλά και τίποτε περιττό δεν υπάρχει. Φυσικά, όπως τονίζεται με την 

τελευταία φράση της ενότητας, η αναφορά γίνεται στο «πρός ἡμάς» μέσον, σε 

αυτό, δηλαδή, που ορίζεται με τα υποκειμενικά κριτήρια. 

 

 

Β2. Στην ενότητα που προηγήθηκε ο Αριστοτέλης προσδιόρισε την αντικειμενική 

και την υποκειμενική μεσότητα και συσχέτισε την αρετή με τη δεύτερη. Και 

τώρα, για να ενισχύσει αυτή τη θέση, παραλληλίζει ως προς την επιδίωξη του 

μέσου την αρετή με τις τέχνες. Ο Αριστοτέλης, στο σημείο αυτό, προχωρά το 

συλλογισμό του λέγοντας ότι και η αρετή και η φύση, εκτός από τις επιστήμες - 

τέχνες, επιδιώκουν το μέσο. Σε αυτήν την περίοδο πρέπει να προσεχθούν 

ιδιαιτέρως τα παρακάτω σημεία: 

α. Ο Αριστοτέλης αναφέρει ότι, αν οι επιστήμες - τέχνες επιδιώκουν τη 

μεσότητα, τότε σίγουρα και η αρετή θα έχει τον ίδιο στόχο, εφόσον είναι η πιο 

ακριβής και η καλύτερη από τις τέχνες. Από τη διατύπωση αυτή δίνεται η 

εντύπωση ότι η αρετή είναι μία από τις τέχνες. Όσο και αν μεταξύ των δύο 

αυτών εννοιών δε φαίνεται να υπάρχει ταύτιση, ο Αριστοτέλης θεωρεί ότι 

υπάρχει κάτι κοινό ανάμεσά τους: τόσο οι τέχνες δημιουργούν κάποια μορφή, 

όσο και η αρετή. Οι τέχνες, από τη μια πλευρά παίρνουν ως πρώτη ύλη χρώματα, 

μέταλλα, ξύλο, νότες και κάθε λογής υλικό αντικείμενο και του δίνουν κάποια 

μορφή. Κατά τρόπο ανάλογο, η αρετή δίνει μορφή στην προσωπικότητα του 

ανθρώπου. Έτσι, λοιπόν, και η αρετή μοιάζει με μια μορφή τέχνης, αφού και 

αυτή εργάζεται πάνω στο σχηματισμό κάποιας μορφής. Μάλιστα, ο 

Αριστοτέλης, σε άλλο σημείο του έργου του, θα κάνει πιο έντονο τον 

παραλληλισμό της αρετής με την τέχνη, καθώς θα ισχυριστεί ότι η απόκτηση της 

αρετής απαιτεί επίπονη, προσεκτική, «γεμάτη τέχνη» και επιδεξιότητα στην 

εκτέλεση των ηθικών πράξεων, ώστε να γίνει πραγματικότητα από τον 

άνθρωπο και να γίνει τελικά η αρετή κτήμα του.  

β. Ο Αριστοτέλης αναφέρει ότι η αρετή είναι πολύ πιο ακριβής και 

ανώτερη από τις τέχνες. Αυτό ερμηνεύεται ως εξής: οι τέχνες μορφοποιούν 

απλώς την ύλη (χρώματα, πηλό, πέτρα κ.λπ.), σε αντίθεση με την αρετή, η οποία 
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μορφοποιεί τον ίδιο τον άνθρωπο και συγκεκριμένα την προσωπικότητά του. 

Επομένως, η αρετή αναδεικνύεται ανώτερη από τις τέχνες, αφού διαμορφώνει το 

ανώτερο δημιούργημα, τον άνθρωπο. 

γ. Ο Αριστοτέλης, εκτός από την τέχνη και την αρετή, αναφέρει και τη 

φύση, ως μία δύναμη, η οποία, επίσης, στοχεύει στο μέσο. Γιατί, όμως, στο σημείο 

αυτό, όπου γίνεται λόγος για την αρετή και τις τέχνες, κάνει αυτήν την αναφορά 

στη φύση ο φιλόσοφος; Αυτό συμβαίνει, επειδή και η φύση έχει το 

χαρακτηριστικό γνώρισμα να δημιουργεί μορφές. Μάλιστα, ο Αριστοτέλης 

χαρακτηρίζει και τη φύση, όπως την αρετή, ανώτερη από την τέχνη. Αυτό 

συμβαίνει για τους εξής λόγους: αρχικά, η φύση είναι αυτή που δημιουργεί τα 

«πρωτότυπα αντικείμενα», τις αληθινές μορφές, ενώ η τέχνη έρχεται, απλώς, να 

αντιγράψει τα έργα της φύσης. Επίσης, τα έργα της φύσης έχουν την ικανότητα 

να εξελίσσονται διαρκώς, να αλλάζουν. Μάλιστα, η φύση ξεκινά από απλές 

μορφές ζωής και προχωρά διαρκώς στη διαμόρφωση συνθετότερων και 

πολυπλοκότερων, πιο ολοκληρωμένων μορφών ζωής. Αντιθέτως, τα έργα της 

τέχνης, όταν ολοκληρωθούν, δεν μπορούν να εξελιχθούν περαιτέρω, δεν 

αλλάζουν, μένουν «ακίνητα», χωρίς ζωή. Για τους λόγους αυτούς, λοιπόν, η 

φύση θεωρείται ανώτερη από την τέχνη.  

δ. Ο Αριστοτέλης τονίζει ότι τόσο οι επιστήμες, όσο και η αρετή και η 

φύση, επιδιώκουν το μέσο. Πρέπει να προσέξουμε τη διατύπωση του Αριστοτέλη, 

η οποία αποτελεί την απόδοση του υποθετικού του λόγου. Ο φιλόσοφος, δηλαδή, 

καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, αφού οι επιστήμες και η φύση στοχεύουν στο 

μέσο, τότε και η αρετή θα στοχεύει σε αυτό. Ωστόσο, παρατηρούμε ότι 

χρησιμοποιεί τη δυνητική ευκτική, αντί της οριστικής. Με τον τρόπο αυτό 

προσπαθεί να αποφύγει την απολυτότητα στη διατύπωση των θέσεών του και 

να μη δώσει την εντύπωση ενός δογματικού ανθρώπου.  

 

Β3. α - Σωστό, β – Λάθος, γ – Σωστό, δ – Λάθος, ε – Σωστό. 

Β4. συνεχεῖ: ἔξις 

πλεῖον: πλεονασμός 

λέγω: ἔλλογος 

ἐλλείπει: ὑπόλοιπον 

λαμβάνουσι: παράληψις 

προστάξει: τάγμα 

ἔργον: πανουργία 

προσθεῖναι: θήκη 

ὑπερβολῆς: βλῆμα 

πάθη: πένθος. 

 

Γ1. Δεν πρέπει επομένως, άνδρες δικαστές, να αγανακτείτε με τους εκάστοτε 

βουλευτές, αλλά με αυτούς που οδηγούν την πόλη σε τέτοια ένδεια. Όσοι θέλουν 

να κλέβουν το δημόσιο χρήμα παρακολουθούν με προσοχή ποιά θα είναι η 

έκβαση της δίκης για τον Νικόμαχο. Εάν δεν τον τιμωρήσετε, θα εξασφαλίσετε 

σε αυτούς πλήρη ασυλία. Εάν όμως τον καταδικάσετε και του επιβάλετε την 
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εσχάτη των ποινών, με την ίδια απόφαση και θα κάνετε καλύτερους τους άλλους 

και θα έχετε τιμωρήσει εκείνον. Γνωρίζετε μάλιστα, άνδρες δικαστές, ότι θα 

αποτελέσει παράδειγμα για τους άλλους, ώστε να μην τολμούν να ενεργούν εις 

βάρος σας, όχι όταν τιμωρείτε αυτούς που δεν έχουν την ικανότητα του λόγου, 

αλλά όταν επιβάλλετε ποινές σε ανθρώπους που είναι ικανοί αγορητές.  

Γ2. ἄνδρες: ἂνερ  

δικασταί: δικαστοῦ 

τοῖς βουλεύουσιν: τοῖς βεβουλευκόσι(ν) 

προσέχουσι: πρόσσχες 

οἷς: αἷς 

ψήφῳ: ψήφοις 

βελτίους: ἀγαθοῦ 

ἔσται: ἦτε 

τολμᾶν: τολμῷτε 

λέγειν: εἲπω 

 

Γ3. α) ὀργίζεσθαι: υποκείμενο στο απρόσωπο ρήμα χρή, τελικό απαρέμφατο 

τά κοινά: αντικείμενο στο απαρέμφατο κλέπτειν 

τῶν ἐσχάτων: άμεσο αντικείμενο στο τιμήσετε 

τῇ αὐτῇ: επιθετικός προσδιορισμός στο ψήφῳ 

βελτίους: κατηγορούμενο στο ἄλλους 

παράδειγμα: υποκείμενο στο ἔσται 

εἰπεῖν: απαρέμφατο της αναφοράς στο ἀδυνάτους.  

 

β)  «ὅτι παράδειγμα τοῖς ἄλλοις ἔσται μὴ τολμᾶν εἰς ὑμᾶς ἐξαμαρτάνειν»: 

δευτερεύουσα ονοματική ειδική πρόταση κρίσεως, εισάγεται με τον ειδικό 

σύνδεσμο ὅτι που δηλώνει αντικειμενική – πραγματική κρίση, εκφέρεται με 

οριστική (ἔσται) γιατί δηλώνει το πραγματικό, βέβαιο γεγονός και λειτουργεί ως 

αντικείμενο στο ρήμα ἐπίστασθε. 

 

 
Επιμέλεια Καθηγητών Φροντιστηρίων ΒΑΚΑΛΗ 


