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ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΜΑΪΟΥ 2012
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α.1. Εποµένως, η ηθική αρετή συνδέεται µε τα ευχάριστα και τα
δυσάρεστα συναισθήµατα.  δηλαδή κάνουµε τις τιποτένιες πράξεις για
την ευχαρίστηση, ενώ µένουµε µακριά από τα αισθητικά ωραία
πράγµατα εξαιτίας του δυσάρεστου συναισθήµατος. Γι’ αυτό πρέπει να
έχουµε διαπαιδαγωγηθεί από την πιο µικρή ηλικία, όπως λέει ο
Πλάτωνας, µε τέτοιο τρόπο, ώστε να δοκιµάζουµε ευχάριστα και
δυσάρεστα συναισθήµατα µε αυτά που πρέπει. γιατί αυτή είναι η ορθή
παιδεία.
Και πρέπει να µην πούµε µόνο αυτό, ότι δηλαδή η αρετή είναι έξη (µόνιµο
στοιχείο του χαρακτήρα µας) αλλά και ποιας ακριβώς ποιότητας έξη.
Πρέπει λοιπόν να πούµε ότι κάθε αρετή, όποιου πράγµατος είναι αρετή,
και το ίδιο το πράγµα το κάνει να φτάσει στην πιο τέλεια κατάστασή του
και το βοηθάει να εκτελέσει µε τον πιο σωστό τρόπο το έργο του (αυτό
που είναι προορισµένο γι’ αυτό). Για παράδειγµα, η αρετή του µατιού
κάνει τέλειο (αξιόλογο) και το µάτι και το έργο που είναι προορισµένο γι’
αυτό. γιατί λόγω της αρετής του µατιού βλέπουµε καλά. Κατά τον ίδιο
τρόπο (όµοια)  και η αρετή του αλόγου κάνει και (το ίδιο) το άλογο
αξιόλογο και ικανό να τρέξει  και να σηκώσει πάνω του τον αναβάτη και
να σταθεί αντιµέτωπο µε τους εχθρούς. Αν λοιπόν αυτό συµβαίνει σε
όλες τις περιπτώσεις τότε η αρετή του ανθρώπου µπορεί να είναι έξη
λόγω της οποίας ο άνθρωπος γίνεται καλός (ενάρετος) και λόγω της
οποίας θα εκτελέσει µε το σωστό τρόπο το έργο που είναι προορισµένο γι’
αυτό.

Β.1. Ο Αριστοτέλης στο χωρίο : «Περὶ ἡδονὰς γὰρ καί λύπας ἐστὶν ἡ ἠθικὴ
ἀρετή» συνάγει το συµπέρασµα ότι οι αρετές συνδέονται άµεσα µε τα
συναισθήµατα και τις επιθυµίες. Η ποιότητα των συναισθηµάτων που
εκλύονται από την εµπλοκή µας σε κάποια δραστηριότητα πιστοποιεί και
την ποιότητα των ενεργειών που επιλέγουµε. Η συναισθηµατική
αντανάκλαση, δηλαδή, µιας πράξης δίνει το σήµα σε αυτόν που ενεργεί
για το αν η πράξη του ατόµου είναι αποδεκτή από το εξωτερικό
περιβάλλον αλλά κυρίως αν ανταποκρίνεται στις δικές του ανάγκες και
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προσδοκίες. Η ικανοποίηση («ἡδονή») και ο ψυχικός εξαναγκασµός
(«λύπη») που αισθάνεται ο άνθρωπος από τις πράξεις που κάνει
αντικατοπτρίζουν και το επίπεδο των ηθικών αρχών που έχει εδραιωθεί
µέσα του. Επιτυγχάνεται έτσι η ισορροπία και η αλληλοεπιβεβαίωση του
διανοητικού  µε το ψυχικό στοιχείο, οι σκέψεις δηλαδή και ο ορθός λόγος
µε τα συναισθήµατα και τις επιθυµίες. Η σύνδεση λοιπόν της ηθικής
αρετής µε την ηδονή και τη λύπη είναι το τελικό σκέλος ολόκληρης της
συλλογιστικής του Αριστοτέλη που ξεκινά από τη διαµόρφωση της έξης
µέσα από την επανάληψη µιας πράξης και συνεχίζεται µε τον
προσδιορισµό της ποιότητας της έξης από την ποιότητα της πράξης. Ο
σταγειρίτης φιλόσοφος ως θεµελιωτής της ψυχολογίας προσπαθεί να
παρουσιάσει τη φάση διαµόρφωσης των «ἕξεων» στο χαρακτήρα του
ανθρώπου. Στο χωρίο: «Σηµεῖον δε δεῖ…τοῖς ἔργοις» εξηγεί ότι αν η ηθική
πράξη, προκαλεί ευχαρίστηση στον άνθρωπο, τότε η ηθική αρετή είναι
στοιχείο του χαρακτήρα του, ενώ, αν του προκαλεί δυσαρέσκεια αυτή η
πράξη, τότε τον διακρίνει η αντίθετη κακία και απέχει πολύ από την
κατάκτηση της ηθικής αρετής. Ζητούµενο παραµένει η επίτευξη
ισορροπίας ανάµεσα στο υποκειµενικό στοιχείο («ἡδονή») και το
αντικειµενικό («τοῖς ἔργοις»). Στη συνέχεια στο χωρίο («ὁ µέν γάρ
ἀπεχόµενος …ἀκόλαστος») ο Αριστοτέλης ακολουθώντας  την εµπειρική
µέθοδο προσπαθεί να θεµελιώσει µε παραδείγµατα τις απόψεις του.
Παραθέτει δύο περιπτώσεις που σχετίζονται µε τις αρετές της
σωφροσύνης και της γενναιότητας. Έτσι κάποιος µπορεί να
χαρακτηριστεί ως σώφρων αν απέχει από τις σωµατικές ηδονές αλλά
ταυτόχρονα το γεγονός αυτό του προκαλεί ικανοποίηση και εσωτερική
ισορροπία. Αντίστοιχα χαρακτηρίζεται γενναίος αυτός που υποµενει τα
δεινά και αντιστέκεται σθεναρά στις επικίνδυνες καταστάσεις και το
γεγονός αυτό τον ικανοποιεί και τον χαροποιεί ή τουλάχιστον δεν τον
λυπεί, γνωρίζοντας ότι οι δυσκολίες και οι άσχηµες στιγµές είναι µέρος
της ζωής και εποµένως πρέπει να αντιστέκεται και να βγαίνει δυνατός.
Στις αντίθετες περιπτώσεις χαρακτηρίζεται ακόλαστος κάποιος που
απέχει από τις σωµατικές ηδονές αλλά δυσανασχετεί και εποµένως µε
την πρώτη ευκαιρία θα παρασυρθεί και θα ενδώσει σ’ αυτές. Επίσης στην
περίπτωση της γενναιότητας, είναι δειλός και αδύναµος εκείνος που
αγανακτεί και οικτίρει την τύχη του για τα δεινά που τον βρίσκουν.

Β.2. α)
· Ἕξις: Ο Αριστοτέλης εξηγεί ότι η ηθική αρετή είναι ἕξις , παγιωµένη

συνήθεια, που οδηγεί στη διαµόρφωση ενός µόνιµου στοιχείου του
χαρακτήρα µας. Η λέξη προέρχεται από το θέµα του µέλλοντα του
ρήµατος ἔχω (ἐχ – [ξ] – σις) που σηµαίνει το «ἔχει πῶς» , δηλαδή «εὖ
ἔχει» ή «κακῶς ἔχει» απέναντι στην πραγµατικότητα, η καλή ή η κακή
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στάση που τηρούµε απέναντι στα πράγµατα. Αρχικά, η λέξη δήλωνε
την κατοχή, την απόκτηση ή τις ενέργειες για απόκτηση. Αργότερα ,
πήρε τη σηµασία του µόνιµου χαρακτηριστικού της προσωπικότητας. Η
επανάληψη δηλαδή ενεργειών µε όµοια χαρακτηριστικά οδηγεί από το
«ἔθος» στην «ἕξιν» και έτσι παγιώνεται ως συγκεκριµένος τρόπος
δράσης, µονιµοποιείται ως ιδιότητα. Ο Αριστοτέλης προσπαθώντας να
δώσει το περιεχόµενο της έννοιας της αρετής µεστά, συνοπτικά και
κυριολεκτικά εξηγεί ότι το «προσεχές γένος» της αρετής είναι « οἱ ἕξεις».
Στη συνέχεια υποστηρίζει ότι οι ἕξεις λειτουργούν και ως κύκλος,
δηλαδή η επανάληψη όµοιων ενεργειών οδηγεί στην έξη και η έξη είναι
πηγή νέων ενεργειών.

· Ἀρετή: Κατά τον Αριστοτέλη η αρετή είναι αξιόλογη ἕξις που πρέπει να
επιτυγχάνει δύο πράγµατα: αφενός να οδηγεί το ον ( ζώο ή πράγµα),
που την κατέχει,  στην τελείωση (εντελέχεια       ἀπο-τελεῖ)  ,  στο να
επιτελέσει δηλαδή το φυσικό προορισµό του.  Αφετέρου, αφού «ἡ φύσις
οὐδὲν µάτην ποιεῖ» και τίποτα δεν είναι τυχαίο και αναίτιο, τα πάντα
ενσωµατώνουν έναν σκοπό και λόγο ύπαρξης και επιτελούν µια
συγκεκριµένη λειτουργία. Η αρετή δηλαδή ανήκει στις αξιόλογες
ποιοτικές έξεις.

· ἔργον: Είναι βασική αντίληψη του Αριστοτέλη ότι «ἡ φύσις οὐδὲν µάτην
ποιεῖ». Αυτό σηµαίνει ότι η φύσις ανέθεσε, κατά τον Αριστοτέλη, σε
καθετί σ’  αυτόν τον κόσµο ένα ἔργον,  ένα συγκεκριµένο προορισµό.
Υπάρχει λοιπόν το ἔργον του οφθαλµού, του ίππου, του ανθρώπου , του
χεριού , του ποδιού. Κάτι αντίστοιχο διαβάζουµε και στον Πλάτωνα, ενώ
αλλού στα Ηθικά Νικοµάχεια ο Αριστοτέλης θα µιλήσει για το ἔργον
που επιτελεί ο κάθε επιµέρους τεχνίτης (αθλητής, αγαλµατοποιός,
κιθαριστής), παράλληλα µε το ἔργον του ανθρώπου (που είναι «ψυχῆς
ἐνέργεια κατὰ λόγον ἤ µὴ ἄνευ λόγου»). Η χρήση της λέξης «ἔργον»
από τον Αριστοτέλη είναι άµεσα συνυφασµένη µε την έννοια του
«τέλους», είναι ο σκοπός, το ιδανικό. Πρέπει να γίνεται διάκριση από τη
λέξη «πρᾶξις» , η οποία αναφέρεται στην ενέργεια που υλοποιεί αυτόν
το σκοπό.

β)
- Ο Αριστοτέλης εντάσσει την αρετή στο «προσεχές γένος» των έξεων και
εξηγεί ότι η αρετή είναι αξιόλογη ἕξις , δίνοντας τους στόχους της, δηλαδή
την ολοκλήρωση του όντος (  «αὐτό τε εὖ ἔχον ἀποτελεῖ»)  και την
αποτελεσµατικότητα («τὸ ἔργον αὐτοῦ εὖ ἀποδίδωσιν»). Αναφέρεται σε
κάθε είδους αρετή για κάθε έµψυχο ή άψυχο, για να προσδιορίσει και
τελικά να καθορίσει την αρετή του ανθρώπου. Χρησιµοποιεί τα
παραδείγµατα του οφθαλµού και του ίππου, εξηγώντας ότι η αρετή του
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οφθαλµού οδηγεί τον οφθαλµό στην τέλεια κατάσταση, στη βιολογική
ωρίµανση αυτού του οργάνου και έτσι επιτελεί το «ἔργον» για το οποίο
είναι προορισµένο, δηλαδή την όραση µε τον καλύτερο τρόπο. (« οἷον ἡ
τοῦ ὀφθαλοῦ …εὖ ὁρῶµεν»). Αντίστοιχα η αρετή του αλόγου οδηγεί στην
ανάπτυξη των σωµατικών δυνατοτήτων του για να ανταποκριθεί στο
έργο που πρέπει να φέρει εις πέρας κάθε φορά («ὁµοίως ἡ τοῦ ἵππου
ἀρετή …µεῖναι τούς πολεµίους»). Αφού, λοιπόν, ο Αριστοτέλης έχει
επιβεβαιώσει τον καθολικό χαρακτήρα της αρετής περνάει στην εξέταση
της ανθρώπινης αρετής, η οποία και αυτή αναγκαστικά υφίσταται τη
διαδικασία της ολοκλήρωσης και της αποτελεσµατικότητας. Η ανθρώπινη
αρετή είναι η «ἕξις» και µπορεί να οδηγεί τον άνθρωπο στην επιτέλεση
του έργου του, που είναι να γίνει αγαθός. Στη συνέχεια η ενσυνείδητη
επανάληψη όµοιων ενεργειών τον οδηγεί στη µέγιστη
αποτελεσµατικότητα του έργου του, να αντιληφθεί δηλαδή τον εαυτό του
ως οργανικό µέλος της κοινωνίας, να συνειδητοποιήσει τον κοινωνικό του
ρόλο, να αποκτήσει δηλαδή ιδεολογική, ηθική και κοινωνική υπόσταση
(«καὶ ἡ τοῦ ἀνθρώπου ἀρετὴ …ἔργον ἀποδώσει»).

Β.3. Σελ. σχολ. βιβλίου 141 : «Είκοσι χρόνια …να σωθεί η αλήθεια».

Β.4.
σχεδόν: ἀπεχόµενος, ἀπεχόµεθα, ἕξις, ἔχον, ἔχει
αχάριστος: χαίρων, χαίρειν
ασήµαντος: σηµεῖον
ενδεής: δεῖ
πρόφαση: φησίν
διαµονή: µεῖναι
άρτιος: ἀρετή
τελεσίδικος: ἀποτελεῖ
δηµαγωγός: ἦχθαι
καταδροµικό: δραµεῖν

Γ.1. Άντρες στρατιώτες, και εσείς οι  Αθηναίοι και οι άλλοι σύµµαχοι, η
µάχη που θα ακολουθήσει θα είναι και για τη σωτηρία µας και για την
πατρίδα του καθενός µας όµοια κοινή για όλους ανεξαιρέτως και όχι
λιγότερο και για τους εχθρούς. Γιατί αν επικρατήσουµε τώρα στην
ναυµαχία (:µε τα πλοία), είναι δυνατόν κάποιος από εµάς να ξαναδεί την
πόλη του όπου και αν αυτή βρίσκεται. Δεν πρέπει όµως να χάνουµε το
θάρρος µας, ούτε να παθαίνουµε αυτό ακριβώς που παθαίνουν οι πιο
άπειροι από τους ανθρώπους οι οποίοι, όταν αποτύχουν στις πρώτες
µάχες (:στην αρχή του πολέµου), έπειτα έχουν συνέχεια στο µυαλό τους
την ιδέα του φόβου όπως και τις συµφορές. Αλλά και όσοι από τους
Αθηναίους παρευρίσκεστε και ως εκ τούτου είστε ήδη έµπειροι πολλών
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πολέµων , και όσοι απ΄ τους συµµάχους που πάντα εκστρατεύετε µαζί
µας, θυµηθείτε (: να έχετε στο µυαλό σας) τα παράλογα που συµβαίνουν
στους πολέµους.

Γ.2.
ἀγὼν: τούς ἀγῶνας
ναυσίν: (ὦ) ναῦ
ὅπερ: αἷσπερ
πρώτοις: τοῖς προτέροις
σφαλέντες: τοῖς σφαλεῖσι(ν)
κρατήσωµεν: κράτει
ἐπιδεῖν: ἐφορᾶν
πάσχειν: πείσεται
ἔχουσιν: σχοίην
µνήσθητε: ἐµνήσθησαν

Γ.3.α.
στρατιῶται: ονοµατικός οµοιόπτωτος επιθετικός προσδιορισµός στη λέξη
«ἄνδρες»
τῳ: δοτική προσωπική λόγω του απροσώπου ρήµατος «ἔστι» (σε αιτιατική
«τινά» αποτελεί το υποκείµενο του απαρεµφάτου «ἐπιδεῖν»)
 ἀθυµεῖν: τελικό απαρέµφατο ως υποκείµενο του απροσώπου ρήµατος
«οὐ χρή»
τῶν ἀνθρώπων: ονοµατικός ετερόπτωτος προσδιορισµός ως γενική
διαιρετική στον υπερθετικό βαθµό «οἱ ἀπειρότατοι»
ταῖς ξυµφοραῖς: ονοµατικός ετερόπτωτος προσδιορισµός ως δοτική
αντικειµενική στο επίθετο «ὁµοίαν»
τῶν παραλόγων: αντικείµενο του ρήµατος «µνήσθητε» (τα µνήµης –
λήθης σηµαντικά ρήµατα συντάσσονται µε γενική)

Γ.3.β.

Ι. Η κύρια πρόταση κρίσεως µετατρέπεται στον πλάγιο λόγο σε
δευτερεύουσα ονοµατική ειδική πρόταση εξαρτηµένη από το λεκτικό
ρήµα «εἶπεν».  Τόσο η δευτερεύουσα ειδική πρόταση όσο και η
δευτερεύουσα επιρρηµατική υποθετική πρόταση του χωρίου εκφέρονται
µε ευκτική του πλαγίου λόγου καθώς εξαρτώνται από ρήµα ιστορικού
χρόνου: «εἶπεν».  Ο υποθετικός σύνδεσµος «ἢν» µετατρέπεται σε «εἰ»
επειδή η υποτακτική της δευτερεύουσας υποθετικής πρότασης
αντικαταστάθηκε από την ευκτική του πλαγίου λόγου. Τέλος το α’
πληθυντικό πρόσωπο του χωρίου µετατρέπεται σε γ’ πληθυντικό
πρόσωπο  (Ὁ Νικίας εἶπεν)
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· Ὁ Νικίας εἶπεν ὅτι , εἰ κρατήσαιεν (-ειαν) ταῖς ναυσίν, εἴη τῳ τὴν
ὑπάρχουσάν που οἰκείαν πόλιν ἐπιδεῖν.

ΙΙ. Η κύρια πρόταση κρίσεως µετατρέπεται στον πλάγιο λόγο σε άναρθρο
ειδικό απαρέµφατο εξαρτηµένο από το λεκτικό ρήµα «εἶπεν».  Η
δευτερεύουσα επιρρηµατική υποθετική πρόταση του χωρίου εκφέρεται µε
ευκτική του πλαγίου λόγου καθώς εξαρτάται από ρήµα ιστορικού χρόνου
«εἶπεν».  Ο υποθετικός σύνδεσµος «ἢν» µετατρέπεται σε «εἰ» λόγω της
ευκτικής του πλαγίου λόγου που ακολουθεί. Τέλος το α’ πληθυντικό
πρόσωπο του χωρίου µετατρέπεται σε γ’ πληθυντικό πρόσωπο  (Ὁ Νικίας
εἶπεν)

· Ὁ Νικίας εἶπεν, εἰ κρατήσαιεν (-ειαν) ταῖς ναυσίν, εἶναι τῳ τὴν
ὑπάρχουσάν που οἰκείαν πόλιν ἐπιδεῖν.
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