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ΘΕΜΑ Α
Α1.
Και όλα αυτά γιατί η ηθική αρετή σχετίζεται στην πραγµατικότητα µε την ευχαρίστηση και µε τη
δυσαρέσκεια: η ευχαρίστηση µας εξωθεί να κάνουµε ευτελή πράγµατα, η δυσαρέσκεια µας κρατάει
µακριά από τα όµορφα πράγµατα. Γι’ αυτό και είναι ανάγκη – όπως το λέει ο Πλάτωνας- να έχει
πάρει κανείς ήδη από µικρός εκείνη την αγωγή που θα τον κάνει να ευχαριστιέται και να
δυσαρεστείται µε αυτά που πρέπει · αυτή είναι η σωστή παιδεία.
∆εν πρέπει όµως να το πούµε έτσι, ότι η αρετή είναι «έξη»· πρέπει να πούµε και τι λογής «έξη»
είναι. Ας πούµε λοιπόν πως η κάθε αρετή, όποιου πράγµατος είναι αρετή, και το ίδιο το πράγµα το
κάνει να φτάσει στην πιο τέλεια κατάστασή του και επιπλέον το βοηθεί να εκτελέσει µε το σωστό
τρόπο το έργο του· π.χ. η αρετή του µατιού και το ίδιο το µάτι το κάνει τέλειο, αλλά επίσης και το
έργο του, αφού η αρετή του µατιού είναι που κάνει να βλέπουµε καλά. Όµοια η αρετή του αλόγου:
α) κάνει το ίδιο το άλογο τέλειο, και β) το κάνει ικανό να τρέξει, να κρατήσει τον αναβάτη και να
σταθεί αντιµέτωπο µε τον εχθρό. Αν λοιπόν έτσι έχει το πράγµα σε κάθε περίπτωση, τότε και του
ανθρώπου η αρετή θα είναι, λέω, η «έξη» από την οποία ξεκινά και το ότι ο άνθρωπος γίνεται
καλός και το ότι θα µπορέσει να εκτελέσει καλά το έργο που του ανήκει.
ΘΕΜΑ Β
Β1.
Στο Α΄ βιβλίο των Ηθικών Νικοµαχειών, ο Αριστοτέλης µελετά το µεγαλύτερο αγαθό που
επιδιώκουν οι άνθρωποι µε τις πράξεις τους, την ευδαιµονία. Η µελέτη και η ανάλυση της αρετής
και ειδικότερα της ηθικής απασχολεί το φιλόσοφο, αφού θεωρεί πως αυτή αποτελεί το µέσο για τον
επιδιωκόµενο στόχο της επίτευξης της ευδαιµονίας. Στο συγκεκριµένο απόσπασµα, αφού
προηγουµένως έχει ορίσει την ηθική αρετή ως έξη, προχωρά το συλλογισµό του υποστηρίζοντας
ότι η ηθική αρετή σχετίζεται µε την ευχαρίστηση ή την δυσαρέσκεια που αισθάνεται ο άνθρωπος.
Στις προηγούµενες ενότητες, ο Σταγειρίτης φιλόσοφος έχει καταστήσει σαφές ότι η αρετή
είναι έξη, δηµιουργείται δηλαδή µε την επανάληψη µιας πράξης, ενώ η ίδια η πράξη είναι αυτή που
καθορίζει την ποιότητα ως έξης. Ειδικότερα, σε αυτό το σηµείο ο Αριστοτέλης προσθέτει ένα
ακόµα στοιχείο επισηµαίνοντας ότι οι πράξεις συνοδεύονται από ευχάριστα ή δυσάρεστα
συναισθήµατα ανάλογα µε την ποιότητα των έξεων. Απόδειξη ότι έχουν διαµορφωθέι οι «ἕξεις»
πρέπει να θεωρείται η ευχαρίστηση ή η δυσαρέσκεια που συνοδεύει τις πράξεις µας ( “σηµείον δέ
… ἒργοις”). Εδώ ο φιλόσοφος ορίζει το ασφαλέστερο κριτήριο, προκειµένου να αποφανθεί
κάποιος, αν έχουν διαµορφωθεί οριστικά οι «ἕξεις».
Ειδικότερα, το ήθος ενός ανθρώπου έχει φτάσει στην τελική διαµόρφωση, εφόσον νιώθει
ηδονή ή λύπη από τις πράξεις στις οποίες προβαίνει. Έχει δηλαδή σφυρηλατηθεί ο ηθικός
χαρακτήρας, εφόσον οι πράξεις του τον γεµίζουν χαρά ή ευχαρίστηση, ενώ αντίθετα έχει
διαµορφωθεί ο κακός χαρακτήρας, εφόσον οι ενέργειες του προκαλούν λύπη ή αίσθηµα
δυσαρέσκειας.

Πιο συγκεκριµένα χαρακτηρίζεται ως σώφρων, αυτός που ΄΄ἀπεχόµενος τῶν σωµατικῶν
ἡδονῶν καί αὐτῷ τούτῳ χαίρων΄΄. Η απόσταση από κάθε είδους τέτοιες απολαύσεις µε προαίρεση
του ίδιου, η απουσία του συναισθήµατος της στέρησης, αλλά και η χαρά, η ικανοποίηση την οποία
µπορεί να αισθάνεται αποδεικνύει µε τον καλύτερο τρόπο τη σύνεση του ατόµου. Από την άλλη
πλευρά, αυτός ο οποίος ἀχθόµενος από τα προηγούµενα λυπάται χαρακτηρίζεται ως ἀκόλαστος. Ο
άνθρωπος, δηλαδή, που δεν µπορεί να µείνει µακριά από τις σωµατικές απολαύσεις και εφόσον
υποχρεωθεί να το κάνει νιώθει δυσάρεστα, είναι ανήθικος χαρακτήρας, σύµφωνα µε το φιλόσοφο.
Ακόµη, ΄΄ὁ ὑποµένων τα δεινά και χαίρων ἡ µη λυπούµενος΄΄, χαρακτηρίζεται ως πραγµατικά
ανδρείος καθώς δε µεµψιµοιρεί, δε λυπάται για τα χτυπήµατα που του επιφύλαξε η µοίρα.
Αντίθετα, ὁ λυπούµενος, αυτός δηλαδή που υποχωρεί µπροστά στις δυσαρέστες συντυχίες της
ζωής, αυτό είναι δειλός και αδύναµος ως χαρακτήρας. Η συλλογιστική αυτή πορεία του
Αριστοτέλη καταδεικνύει έναν έντονο ψυχολογικό χαρακτήρα. Άλλωστε θεωρείται από πολλούς ως
ο θεµελιωτής της επιστήµης της ψυχολογίας. Ο φιλόσοφος καταληκτικά συµπεραίνει ότι η ηθική
αρετή σχετίζεται µε την ηδονή και τη λύπη (΄΄περί ἠδονάς….ἡ ἠθική ἀρετή΄΄), καθώς εξαιτίας της
ηδονής οι άνθρωποι προχωρούν σε ασήµαντες ή και σε ανάρµοστες πράξεις.
Στο σηµείο αυτό, αν γίνει σύγκριση µεταξύ της αναφοράς της ἡδονῆς εδώ και στην αρχή του
αποσπάσµατος γίνεται φανερό ότι είναι απαραίτητο να γίνει διάκριση µεταξύ τῶν καλῶν καί τῶν
κακῶν ἡδονῶν, αφού οι πρώτες βοηθούν τον άνθρωπο να οδηγηθεί σε καλές πράξεις, ενώ οι
δεύτερες σε κακές. Έτσι, το συµπέρασµα το οποίο προκύπτει είναι ότι η αγωγή ήδη από µικρή
ηλικία κατέχει σπουδαία θέση, συµφωνώντας µε τον Πλάτωνα.
Β2.
α) Στο έργο του «Ηθικά Νικοµάχεια» ο Αριστοτέλης πραγµατεύεται ζητήµατα αναφορικά µε
την ευδαιµονία, το µεγαλύτερο αγαθό που επιδιώκουν οι άνθρωποι µε τις πράξεις τους. Ακόµη,
επισηµαίνει πως προϋποτίθεται η κατάκτηση των ηθικών αρετών από τον άνθρωπο έτσι ώστε να
πραγµατώσει τον επιδιωκόµενο στόχο.
Ειδικότερα, στο συγκεκριµένο απόσπασµα ο Σταγειρίτης φιλόσοφος παρατηρεί πως η αρετή
αποτελεί έξη που καθιστά τον άνθρωπο ικανό να εκτελέσει το προορισµένο γι’αυτόν έργο. Με τον
όρο έξεις ο Αριστοτέλης εννοεί τα µόνιµα στοιχεία του χαρακτήρα του ανθρώπου· απόδειξη πως
διαµορφώθηκαν οι έξεις είναι η ευχαρίστηση ή η δυσαρέσκεια που συνοδεύει τις πράξεις του.
Άλλωστε η ηθική αρετή σχετίζεται µε την ευχαρίστηση και τη δυσαρέσκεια. Ο φιλόσοφος
παρατηρεί ότι αν η έξη είναι αποτέλεσµα οµοίων (επαναληπτικά ιδίων) ενεργειών, τότε από την
ποιότητα των ενεργειών εξαρτάται και η ποιότητα των έξεων. Οι αριστοτελικές, εποµένως, έξεις
µπορεί να είναι αξιόλογες, αλλά και ανάξιες λόγου.
Ανακεφαλαιωτικά, από τις προηγούµενες ενότητες προκύπτει ότι, η αρετή είναι ἕξις που
δηµιουργείται µε την επανάληψη οµοίων ενεργειών, ενώ η ποιότητα των πράξεων καθορίζει
ταυτόχρονα την ποιότητα των έξεων. Οι πράξεις του ανθρώπου συνοδεύονται από συναίσθηµα
ευχάριστο ή δυσάρεστο ανάλογα µε την ποιότητά τους. Κάθε αρχή, δηλαδή κάθε φυσική
προδιάθεση ή ιδιότητα σε όποιο πράγµα κι αν ανήκει το βοηθά να φτάσει στην πιο τέλεια
κατάστασή του και να εκτελέσει µε τον αρτιότερο τρόπο το έργο που είναι προορισµένο γι’αυτό.
Βασική αντίληψη του Αριστοτέλη αποτελεί ότι «ἡ φύσις οὐδέν µάτην ποιεῖ». Αυτό σηµαίνει
ότι ἡ φύσις ανέθεσε σε καθετί σ’αυτόν τον κόσµο ένα έργο, έναν συγκεκριµένο προορισµό·
υπάρχει, λοιπόν, ἔργον του οφθαλµού, ἔργον του ίππου, ἔργον του ανθρώπου, ἔργον του χεριού και
ἔργον του ποδιού.
Η φυσική αυτή προδιάθεσή του όντος ονοµάζεται «ἔργον». Εποµένως, ένα φυσικό
δηµιούργηµα έχει πραγµατοποιήσει το τέλος του, έχει φτάσει δηλαδή στην τελείωσή του, όταν έχει

επιτελέσει το έργο που του έχει ανατεθεί από τη φύση. Ο άνθρωπος, βέβαια, επιτελεί και το ἔργον
του κάθε επιµέρους τεχνίτη (αθλητή, αγαλµατοποιού, κιθαριστή) παράλληλα µε το ἔργον του
ανθρώπου.
β) Στο χωρίο αυτό ο Αριστοτέλης θεωρεί ως δεδοµένο το γεγονός ότι όλα τα πράγµατα έχουν
ορισµένες φυσικές ιδιότητες. Ο φιλόσοφος προκειµένου να προσδιορίσει το χαρακτήρα της
ανθρώπινης αρετής επισηµαίνει ότι η αρετή είναι ἕξις, δηλαδή µια σταθερή ιδιότητα του
χαρακτήρα ενός ανθρώπου που ειδοποιός διαφορά της είναι πως βοηθά κάθε φυσικό όν να
τελειοποιηθεί και να εκτελεί µε τον πλέον κατάλληλο τρόπο το ἔργον για το οποίο η ίδια η φύση
του, το έχει προορίσει. Η αρετή, λοιπόν, είναι η χαρακτηριστική ιδιότητα που προσδίδει εκ φύσεως
στα διάφορα πράγµατα, έµψυχα, ή άψυχα και εξασφαλίζει σ’αυτά την τελειότητα και την επιτυχή
εκτέλεση του έργου (του φυσικού προορισµού). Ο Σταγειρίτης καταφεύγει στη χρήση
παραδειγµάτων προκειµένου να τεκµηριώσει την άποψη ότι το κάθε φυσικό ον έχει ένα φυσικό
προορισµό. Έτσι, αναφέρεται στο ἔργον του οφθαλµού, στη φυσική ιδιότητα της όρασης που και
τον ίδιο τον οφθαλµό ως όργανο του σώµατος τον καθιστά σπουδαίο, αλλά και τον βοηθά να
επιτελέσει το ἔργον αυτό, αφού η όραση είναι µία από τις αισθήσεις των φυσικών οργανισµών.
Ο Αριστοτέλης αναλύει ακόµη τη φυσική αρετή του ίππου, καθώς οι φυσικές ιδιότητες που
έχει ο ίππος καθιστούν το ίδιο «σπουδαῖον». Αυτά τα φυσικά προσόντα που διαθέτει τον καθιστούν
«σπουδαῖον», αφού είναι ικανός να τρέχει και να φέρει τον αναβάτη και να αντιµετωπίσει τους
εχθρούς σε ώρα πολέµου. Και η ανθρώπινη αρετή θα µπορούσε να έιναι ενεργητική ψυχική
διάθεση που προσάπτεται εκ φύσεως στον άνθρωπο, τον καθιστά ενάρετο και ικανό να επιτελεί το
έργο που η ίδια η φύση του έχει αναθέσει.
Στο χωρίο αυτό ο Αριστοτέλης καταλήγει µε την επαγωγική µέθοδο στο συµπέρασµα πως ό,τι
συµβαίνει µε τα άλλα φυσικά όντα δεν µπορεί παρά να συµβαίνει και µε τον άνθρωπο. Ο απώτερος
σκοπός της ανθρώπινης ύπαρξης είναι η πραγµάτωσή της αρετής, µε την οποία ο άνθρωπος θα
φτάσει στην ολοκλήρωση και τελείωσή του. Άλλωστε, το ἔργον του ανθρώπου δεν είναι τίποτε
άλλο παρά η βίωση και η πραγµάτωση της αρετής.
Β3.
Από σχολικό βιβλίο: σελ.141 «Είκοσι χρόνια…να σωθεί η αλήθεια;»
Β4.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

σχεδόν: ἕξεων, απεχόµενος
αχάριστος: χαίρων, χαίρειν
ασήµαντος: σηµεῖον
ενδεής: δεῖ
πρόφαση: φησίν (φανερόν)
διαµονή: ὑποµένων
άρτιος: ἀρετή
τελεσίδικος: ἀποτελεῖ
δηµαγωγός: ἦχθαι
καταδροµικό: δραµεῖν

Α∆Ι∆ΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΘΕΜΑ Γ
Γ1.
«Στρατιώτες Αθηναίοι και σεις οι άλλοι σύµµαχοι. Ο αγώνας που µας προσµένει (ο µελλοντικός)
είναι κοινός για όλους µας, για τη σωτηρία µας και για την πατρίδα που καθένας µας έχει,
περισσότερο µάλιστα απ’ ό,τι είναι για τους εχθρούς µας. Γιατί, αν τώρα µε τα καράβια (µας)
νικήσουµε, είναι δυνατό (να ζήσει και) να ξαναδεί καθένας µας την πατρίδα που έχει κάπου στον
κόσµο. Έχετε όµως χρέος να µη χάνετε το θάρρος σας ούτε να παθαίνετε ό,τι παθαίνουν οι πιο
άπειροι άνθρωποι, οι οποίοι, όταν χάσουν στις πρώτες µάχες, έχουν για πάντα το φόβο πως τους
περιµένουν ξανά οι ίδιες συµφορές. Αλλά κι όσοι από σας που βρίσκεστε εδώ είστε Αθηναίοι, κι
έχετε την πείρα πολλών πολέµων, κι όσοι είστε σύµµαχοι, και παίρνετε κάθε φορά µαζί µας µέρος
στις εκστρατείες, θυµηθείτε τις εκπλήξεις που παρουσιάζει ο πόλεµος.
Γ2.
ἀγών → τούς ἀγῶνας
ναυσίν → ὦ ναῦ
ὅπερ → αἷσπερ
πρώτοις → προτέροις
σφαλέντες → τῶν σφαλέντων
κρατήσωµεν → κράτει
ἐπιδεῖν → ἐφορᾶν
πάσχειν → πείσεται
ἒχουσιν → ἒσχον
µνήσθητε → ἐµνήσθησαν
Γ3α.
•
•
•
•
•
•
•

στρατιῶται: επιθετικός, οµοιόπτωτος ονοµατικός προσδιορισµός στο ἄνδρες
ἐπιδεῖν: υποκείµενο στο απρόσωπο ρήµα ἒστι, τελικό απαρέµφατο, αναγκαστική
ετεροπροσωπία
τήν ὑπάρχουσαν: επιθετική µετοχή ως επιθετικός προσδιορισµός στο πόλιν
τῶν ἀνθρώπων: γενική διαιρετική, (ονοµατικός ετερόπτωτος προσδιορισµός) από το επίθετο
υπερθετικού βαθµού ἀπειρότατοι
ἔµπειροι: κατηγορούµενο στο υποκείµενο ὅσοι µέσω της µετοχής ὄντες
αἰεί: επιρρηµατικός προσδιορισµός του χρόνου στη µετοχή ξυστρατευόµενοι
τῶν παραλόγων: αντικείµενο στο ρήµα µνήσθητε

Γ3β.
Υπόθεση: ἤν … κρατήσωµεν : ἤν + υποτακτική Αορίστου
Απόδοση: ἒστι … ἐπιδεῖν : απρόσωπο ρήµα + απαρέµφατο (µελλοντική έκφραση)
Είδος: Ο υποθετικός λόγος ανήκει στο είδος του προσδοκώµενου
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