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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

1. Α) Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες ερμηνείες ως σωστές (Σ) ή 

λανθασμένες (Λ).  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

i. Σ 

ii. Σ 

iii. Λ 

iv. Λ 

v. Λ 

 

2. Ο Αριστοτέλης στο πρώτο απόσπασμα (Ἐν παντὶ δὴ ..... ἀλλὰ τὸ πρὸς ἡμᾶς) 

διερευνά  την έννοια της μεσότητας. Ποια είδη μεσότητας διακρίνει και  

ποια  παραδείγματα χρησιμοποιεί;  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Ο Αριστοτέλης για να αποδείξει ότι η αρετή είναι ένα είδος μεσότητας, 

επιχειρεί αρχικά να προσδιορίσει την έννοια του μέσου για να το συσχετίσει 

κατόπιν με την ηθική αρετή. Τα κριτήρια που χρησιμοποιεί για να το 

προσδιορίσει είναι τα αντικειμενικά και τα υποκειμενικά.  

Σε σχέση με  οποιοδήποτε πράγμα («κατ’ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα») παρουσιάζει 

συνέχεια και είναι δυνατό να το χωρίσουμε,  μπορούμε να πάρουμε δύο ίσα 

μέρη και μέσον είναι εκείνο το οποίο απέχει από τα δύο άκρα κατά το ίδιο μέτρο 

«τὸ ἴσον ἀπέχον ἀφ’ ἑκατέρου τῶν ἄκρων». Σε αυτήν την περίπτωση το μέσο 

είναι ένα για όλους μας (ὅπερ ἐστὶν ἓν καὶ τὸ αὐτὸ πᾶσιν), έχει ποσοτικό 

χαρακτήρα και απορρέει από την επιστημονική γνώση. Παράδειγμα 

αντικειμενικής μεσότητας είναι ο αριθμός έξι που αποτελεί το μέσο ανάμεσα 

στο δύο και στο δέκα, αφού ισαπέχει κατά τον ίδιο αριθμό μονάδων. 

ΜΑΘΗΜΑ / 
ΤΑΞΗ : 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  ΣΤΑ  ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07.03.20 
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Το («πρὸς ἡμᾶς») μέσο από την άλλη δεν είναι ούτε ένα, ούτε το ίδιο για όλους 

τους πολίτες (τοῦτο δ’ οὐχ ἕν, οὐδὲ ταὐτὸν πᾶσιν). Έχει υποκειμενικό και 

ποιοτικό χαρακτήρα, είναι σχετικό και εξαρτάται από τον ίδιο τον άνθρωπο, ο 

οποίος με τη χρήση της λογικής μπορεί να συνεκτιμά διάφορους αστάθμητους 

και μεταβλητούς παράγοντες. Αυτό λοιπόν που κάθε ειδικός επιθυμεί είναι η 

εύρεση του μέσου σε σχέση με τον ίδιο τον άνθρωπο. Παράδειγμα 

υποκειμενικής μεσότητας είναι η ποσότητα του φαγητού που ορίζει ο 

προπονητής για κάθε αθλητή, ανάλογα με τις ανάγκες του. 

3. Α. Σύμφωνα με το δεύτερο απόσπασμα, ποιες είναι οι προϋποθέσεις που 

πρέπει να τηρούνται για να επιτευχθεί η μεσότητα στα συναισθήματα και 

τις πράξεις; Με ποια εκφραστικά σχήματα αποδίδονται;                                                                                                                                    

      Β. Στο  απόσπασμα «Ἔστιν ἄρα ἡ ἀρετὴ.... εὑρίσκειν καὶ αἱρεῖσθαι» ορίζεται η      

      ηθική αρετή. Να εξηγήσετε σε ένα σύντομο κείμενο πώς ο Αριστοτέλης συνδέει    

     την απόκτηση της ηθικής αρετής με τη λογική.  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Α. Για να επιτευχθεί η μεσότητα στα συναισθήματα, που είναι και το 

«ἄριστον», πρέπει να τηρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. 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)»:  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 

ένασυναίσθημα, 

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. 

Οι  προϋποθέσεις  παρουσιάζονται από τον φιλόσοφο με πολυσύνδετο σχήμα 

που προσδίδει έμφαση, και με σκόπιμη επανάληψη τύπων 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, η οποία 

προσδιορίζεται σε κάθε κοινωνία  από τους γραπτούς νόμους και τις 

παραδόσεις. 
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 Β. Η αρετή είναι «ἕξις προαιρετική» με την οποία ο άνθρωπος φτάνει στην 

ολοκλήρωσή του και στην ολοκλήρωση του έργου του, βρίσκεται ανάμεσα στην 

υπερβολή και την έλλειψη και προσδιορίζεται με κριτήρια υποκειμενικά(«πρὸς 

ἡμᾶς»). Βρίσκεται στη μεσότητα που προσδιορίζεται με βάση τα υποκειμενικά 

κριτήρια και καθορίζεται από τη λογική και μάλιστα τη λογική του φρόνιμου 

ανθρώπου  «ὡρισμένῃ λόγῳ καὶ ᾧ ἂν ὁ φρόνιμος ὁρίσειεν». Το μετοχικό αυτό 

σύνολο συνάπτεται στον όρο «ἐν μεσότητι» και 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».  Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να διακρίνει τις καλές από τις κακές πράξεις. 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. 

 

4. Στο παράλληλο κείμενο που ακολουθεί ο  Πλάτων γνωρίζει ότι η κατάσταση 

που διαμορφώνεται σε ένα κράτος είναι συνάρτηση του ήθους: της αρετής 

και της δικαιοσύνης πρωτίστως των αρχόντων,  αλλά και της ηθικής ουσίας 

που θα υπάρχει στους αρχόμενους. Αφού  βρείτε ποιο στοιχείο θεωρείται 

απαραίτητο από τον Πλάτωνα για να διαμορφωθεί η αρετή, να  εξετάσετε 

αν  συμφωνεί  με την άποψη του  Αριστοτέλη στο πρωτότυπο κείμενο. 

Αιτιολογήστε την απάντησή σας κάνοντας συγκεκριμένες  κειμενικές 

αναφορές. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Ο Πλάτωνας θεωρεί απαραίτητο στοιχείο για την απόκτηση της αρετής την 

ανάληψη ευθύνης και την προσωπική προαίρεση. Η κάθε ψυχή είναι εκείνη 

που από μόνη της θα επιλέξει τον  βίο της και θα είναι αναγκασμένη να βιώσει 

αναλόγως της επιλογής της. Το εξ ανάγκης σημαίνει ότι αφού ο άνθρωπος 

κάνει ελεύθερη επιλογή , η απόφασή του είναι αμετάκλητη και απαρέγκλιτη. 

Θα ζήσει αναγκαστικά τη ζωή που επέλεξε μόνος του. Αυτό βέβαια σημαίνει 

επιπλέον ότι ο άνθρωπος θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του που 

απορρέουν από την επιλογή. Δεν υπάρχει κανένας δεσπότης, κανείς που να 
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διατάζει μια ψυχή να ζει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο παρά μόνη της 

ευθύνεται για την όποια επιλογή κάνει και κανένας άλλος δεν φέρει την 

οποιαδήποτε ευθύνη. Με την άποψη του αυτή, ότι δηλαδή ο άνθρωπος διαλέγει 

μόνος του και με δική του ευθύνη το δαίμονά του, ο Πλάτων αντιστρέφει τις 

λαϊκές δοξασίες της αρχαιότητας για την ύπαρξη σε κάθε άνθρωπο ενός 

δαίμονα ο οποίος τον επέλεξε και τον παραστέκει στη ζωή του. Επομένως από 

τη στιγμή που ο άνθρωπος επιλέγει το δαίμονά του, αναλαμβάνει και την 

ευθύνη για την τύχη του και την πορεία της νέας ζωής του, είναι ο ίδιος 

υπεύθυνος αν θα γίνει ευδαίμων ή κακοδαίμων. Έτσι βέβαια ο δαίμων 

αποπροσωποποιείται και παύει να είναι υπερφυσική οντότητα.  

Η έννοια της προαιρέσεως είναι κοινή και στην αντίληψη του Αριστοτέλη.  Ο 

φιλόσοφος στον τελικό του ορισμό για την αρετή θεωρεί ότι αυτή είναι μια 

συνήθεια η οποία χαρακτηρίζεται από την ελεύθερη και έλλογη εκλογή και 

βούληση, στοιχεία που αποτελούν την απαραίτητη προϋπόθεση για να κάνει 

ο άνθρωπος τη σωστή επιλογή ενεργειών, ώστε να κατακτήσει το μέτρο 

αποφεύγοντας τις ακρότητες. Την ευθύνη, λοιπόν, για την κατάκτηση της 

ηθικής αρετής την έχει ο ίδιος ο άνθρωπος, διαφορετικά δεν θα είχε η αρετή 

κανένα νόημα για τον άνθρωπο αν ήταν αποτέλεσμα καταναγκασμού. Η 

προαίρεση, λοιπόν, αποτελεί σύμφωνα με τον Αριστοτέλη τον έναν από τους 

τρεις αναγκαίους όρους για την ύπαρξη της αρετής, καθώς οι άλλοι δύο είναι 

η συνείδηση της πράξης του και η σιγουριά και η σταθερότητα 

πραγματοποίησης της πράξης. 

 

5. Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες 

(Λ). 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

i. Σ 

ii. Λ 

iii. Σ 

iv. Σ 

v. Σ 

 

6. Α) Να εντοπίσετε στο κείμενο τα αντώνυμα των λέξεων: λυπηθῆναι, ἦττον,                

ἁμαρτάνεται, ἐπαινεῑται .  

           Β) Να γράψετε ένα  ομόρριζο επίθετο, απλό ή σύνθετο, στα νέα ελληνικά    

           χρησιμοποιώντας  την παραγωγική κατάληξη που σας δίνεται. 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Α. 

i. λυπηθῆναι:  ἡσθῆναι 

ii. ἧττον: μᾶλλον  

iii. ἁμαρτάνεται :  κατορθοῦται 

iv. ἐπαινεῖται: ψέγεται 

 

Β.  (ενδεικτικά) 

Ενάρετος 

Υπερβολικός 

Απαθής 

 

 

 

     ΑΔΙΔΑΚΤΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ  

i)  

 «μὴ φαίνου … σπουδάζων» : Να μεταφράσετε το απόσπασμα στη νέα ελληνική 

γλώσσα. 

Να μην φαίνεσαι ότι επιδιώκεις τιμές  για πράξεις, τις οποίες είναι δυνατόν να 

κάνουν και οι κακοί, αλλά ότι υπερηφανεύεσαι για την αρετή, στην οποία δεν 

συμμετέχουν οι κακοί. Να θεωρείς ότι από τις τιμές οι πιο  αληθινές δεν είναι εκείνες 

που γίνονται φανερά με φόβο, αλλά ( οι πιο αληθινές τιμές είναι) όταν οι ίδιοι οι 

πολίτες, όταν είναι μόνοι τους,  θαυμάζουν περισσότερο το χαρακτήρα σου παρά την 

καλή σου τύχη. Να ξεφύγεις αφενός από την προσοχή των άλλων, εάν σου συμβεί να 

χαίρεσαι για κάτι από τα μηδαμινά πράγματα, να αποδεικνύεις αφετέρου ότι 

ασχολείσαι με τα σπουδαιότερα. 

ii)  

Ποιες ηδονές είναι ταιριαστές σε έναν βασιλιά, σύμφωνα με τον Ισοκράτη; 

Ο βασιλιάς, σύμφωνα με τον Ισοκράτη,  οφείλει να μην είναι δούλος των ηδονών 

αλλά να μπορεί να τις ελέγχει. Πρέπει να εθίζει τον εαυτό του, ώστε να χαίρεται με 

τις δραστηριότητες που θα τον βοηθήσουν να προοδεύει και να δίνει την εντύπωση 

ότι γίνεται καλύτερος. Χρέος του βασιλιά είναι να πράττει αυτά που σχετίζονται με 

την αρετή και να αποφεύγει αυτά που ταιριάζουν σε κακούς. Αν συμβεί να υποκύψει 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C128/680/4512,20345/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C128/680/4512,20345/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C128/680/4512,20345/
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σε κάποια ηδονή που είναι τιποτένια, οφείλει να το κρύβει. Ο βασιλιάς πρέπει να είναι 

υπόδειγμα σωφροσύνης και παράδειγμα για τους πολίτες. 

iii)                                                                                                           

α. «Ἄρχε σαυτοῦ μηδὲν ἧττον ἢ τῶν ἄλλων, καὶ τοῦθ’ 

ἡγοῦ βασιλικώτατον, ἂν μηδεμιᾷ δουλεύῃς τῶν ἡδονῶν, 

ἀλλὰ κρατῇς τῶν ἐπιθυμιῶν μᾶλλον ἢ τῶν πολιτῶν» : να μεταφέρετε τα ρήματα της 

περιόδου στην ευκτική αορίστου, διατηρώντας το ίδιο πρόσωπο, αριθμό και φωνή. 

Ἄρχε : ἄρξαις / ἄρξειας 

ἡγοῦ : ἡγήσαιο 

δουλεύῃς : δουλεύσαις / δουλεύσειας 

κρατῇς : κρατήσαις / κρατήσειας 

β.  βελτίων, σωφρονεστέρους : να γράψετε τον θετικό βαθμό των αντίστοιχων  

επιρρημάτων. 

εὖ, σωφρόνως 

γ. τὰ μέγιστα : να γράψετε τη γενική και δοτική ενικού και πληθυντικού στο θηλυκό 

γένος, στον συγκριτικό βαθμό. 

τῆς μείζονος, τῇ μείζονι, τῶν μειζόνων, ταῖς μείζοσι(ν) 

 iv)  

  α. «… καὶ τοῦθ’ ἡγοῦ βασιλικώτατον, ἂν μηδεμιᾷ δουλεύῃς τῶν   ἡδονῶν…»: να 

χαρακτηρίσετε συντακτικά τις πλάγιες πτώσεις του αποσπάσματος. 

τοῦθ’ (τοῦτο) : αντικείμενο στο ρήμα ἡγοῦ 

βασιλικώτατον : κατηγορούμενο του αντικειμένου (τοῦθ’) μέσω του δοξαστικού ρήματος 

ἡγοῦ 

μηδεμιᾷ : αντικείμενο στο ρήμα δουλεύῃς 

τῶν ἡδονῶν : ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός, γενική διαιρετική στο μηδεμιᾷ 

β.  «θαυμάζωσιν, ὁμοιοῦται » : να γράψετε τις προτάσεις στις οποίες ανήκουν τα ρήματα 

και να  αναγνωρίσετε το είδος  τους. 
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«…ὅταν αὐτοὶ παρ’ αὑτοῖς ὄντες μᾶλλόν σου τὴν γνώμην ἢ τὴν τύχην θαυμάζωσιν» : 

δευτερεύουσα επιρρηματική χρονικοϋποθετική πρόταση επιθυμίας 

«…ὅτι τὸ τῆς πόλεως ὅλης ἦθος ὁμοιοῦται τοῖς ἄρχουσιν» : δευτερεύουσα ονοματική 

ειδική πρόταση κρίσεως 

γ. «σημεῖον ἔστω σοι τοῦ καλῶς βασιλεύειν, ἂν τοὺς ἀρχομένους ὁρᾷς εὐπορωτέρους καὶ 

σωφρονεστέρους γιγνομένους διὰ τὴν σὴν ἐπιμέλειαν» : να αναγνωρίσετε το είδος  των 

μετοχών του αποσπάσματος και να τις αναλύσετε στις αντίστοιχες δευτερεύουσες 

προτάσεις. 

τοὺς ἀρχομένους : έναρθρη επιθετική ουσιαστικοποιημένη μετοχή  

 τούτους οἵ ἄρχονται 

γιγνομένους : κατηγορηματική μετοχή που αναφέρεται στο αντικείμενο  

ὅτι ( οἱ ἀρχόμενοι εὐπορώτεροι καὶ σωφρονέστεροι) γίγνονται 

                                                                                                                         

 

 

 
 


