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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
Α1. (Και όλα αυτά) γιατί η ηθική αρετή σχετίζεται στην πραγματικότητα με την 

ευχαρίστηση και τη δυσαρέσκεια ˙ γιατί η ευχαρίστηση μας εξωθεί να κάνουμε τα 

τιποτένια πράγματα, ενώ η δυσαρέσκεια μας κρατάει μακριά από τα όμορφα 

πράγματα. Γι’ αυτό και πρέπει, όπως το λέει ο Πλάτων, να έχουμε πάρει ήδη από 

μικροί εκείνη την αγωγή που θα μας κάνει να ευχαριστιόμαστε και να 

δυσαρεστούμαστε με αυτά που πρέπει ˙ γιατί αυτή είναι η σωστή παιδεία. 

 Δεν πρέπει όμως να το πούμε μόνο έτσι, ότι η αρετή είναι «έξη», αλλά (πρέπει 

να πούμε) και τι λογής «έξη» είναι. Πρέπει λοιπόν να πούμε 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 βοηθάει να εκτελέσει με το σωστό τρόπο το έργο 

του, όπως για παράδειγμα η αρετή του ματιού και το ίδιο το μάτι το κάνει αξιόλογο 

αλλά και το έργο αυτού, αφού με την αρετή του ματιού βλέπουμε καλά. 

 Όμοια η αρετή του αλόγου κάνει το ίδιο το άλογο τέλειο και ικανό να τρέξει και 

να κρατήσει τον αναβάτη και να σταθεί αντιμέτωπο με τους εχθρούς. Αν λοιπόν έτσι 

έχει το πράγμα σε κάθε περίπτωση, τότε και του ανθρώπου η αρετή θα είναι 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. 

 
Β1.  Η άποψη του Αριστοτέλη ότι «περὶ ἡδονὰς γὰρ καὶ λύπας ἐστὶν ἡ ἠθικὴ ἀρετή» 
αποτελεί ένα από τα πρώτα βήµατα της ψυχολογίας, της οποίας θεµελιωτής θεωρείται από 
πολλούς ο ίδιος. Η ηθική συνδέεται στενά µε συναισθήµατα και επιθυµίες (ενώ κάποιες 
θεωρίες τη σχετίζουν µε το διανοητικό, κυρίως, µέρος του ανθρώπου).  
 Η φράση αυτή εµφανίζεται ως συµπέρασµα των δύο παραδειγµάτων που διατύπωσε 
ο Αριστοτέλης σχετικά µε τις σωµατικές ηδονές και την ανδρεία. Στα παραδείγµατα αυτά 
αναφέρθηκε στην «ηδονή», δηλαδή στη χαρά και στην ευχαρίστηση που προκαλούν οι 
πράξεις της αρετής, και αντίστροφα στη «λύπη» που προκαλούν οι αντίθετες προς την 
αρετή πράξεις ακολασίας και δειλίας. Αυτή ακριβώς η «ηδονή» ή η «λύπη» που συνοδεύει 
αντίστοιχα τις πράξεις του ανθρώπου είναι και το κριτήριο που αποδεικνύει ότι έχουν πια 
διαµορφωθεί οι «έξεις» στον άνθρωπο. Αν λοιπόν ο άνθρωπος νιώθει «ηδονή» ή «λύπη», 
όταν πρέπει να τις νιώθει, τότε είναι βέβαιο πως πραγµατώθηκε µέσα του η ηθική αρετή.  

Τη στενή σχέση ανάµεσα στην ηθική αρετή και τα συναισθήµατα τονίζει ο 
Αριστοτέλης και µε τη συνέχεια του συλλογισµού του: εκτός από την «ηδονή» που 
προκαλούν οι πράξεις της αρετής, υπάρχει και η «ηδονή» που συνοδεύει συχνά και τις 
ευτελείς µας πράξεις – γεγονός που µας οδηγεί στο να τις επιδιώκουµε – ή η «λύπη», 
δηλαδή η στενοχώρια και η δυσαρέσκεια, που συνοδεύει, επίσης συχνά, και τις όµορφες 
πράξεις και ενέργειές µας – γεγονός που µας οδηγεί στο να τις αποφεύγουµε.  

Εποµένως, οι ηδονές και οι λύπες σ’ αυτήν την ενότητα διακρίνονται σε «καλές» και 
«κακές»: οι πρώτες τείνουν στη διατήρηση της µεσότητας και του ορθού λόγου, ενώ οι 
δεύτερες έχουν το αντίθετο αποτέλεσµα. Σ’ αυτές τις «κακές ηδονές» και «λύπες» 
αναφέρεται ο Αριστοτέλης µε τη φράση του «διὰ µὲν γὰρ τὴν ἡδονὴν τὰ φαῦλα 
πράττοµεν, διὰ δὲ τὴν λύπην τῶν καλῶν ἀπεχόµεθα». Είναι λοιπόν πολύ σηµαντικό για τον 
άνθρωπο να δει ποιες είναι οι φυσικές ροπές του, δηλαδή για ποιες πράξεις και ποιες 
ενέργειές του νιώθει ευχαρίστηση ή δυσαρέσκεια, και αυτό θα τον βοηθήσει πολύ ν’ 
αποκτήσει την αρετή. 
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 Έτσι ακούγεται πολύ φυσική η κατακλείδα της ενότητας αυτής που περιγράφει το 
σηµαντικότατο ρόλο της παιδείας, χάρη στην οποία ο άνθρωπος γίνεται ικανός να διακρίνει 
τις «καλές» από τις «κακές» ηδονές και να επιλέγει τις πρώτες.  
 Αξίζει να σηµειωθεί ότι και στον Πλάτωνα συναντούµε την ίδια ιδέα ως προς τη 
σχέση ηθικής αρετής και συναισθηµάτων, ότι δηλαδή αἱ ἡδοναὶ και αἱ λῦπαι επηρεάζουν 
αποφασιστικά τη ζωή των ατόµων και των κοινωνιών: «όταν οι άνθρωποι συζητούν για 
νόµους, όλη τους σχεδόν η συζήτηση είναι για το τι είναι «ἡδὺ» και τι είναι «λυπηρὸν» και 
στη ζωή της πόλης και στην προσωπική ζωή των ανθρώπων» («νόµων δὲ... ἰδίοις ἤθεσιν», 
Νόµοι, 636d5). Ο Αριστοτέλης, ωστόσο, συστηµατοποίησε περισσότερο από το δάσκαλό 
του την εξέταση των συναισθηµάτων, και είδε τα συναισθήµατα µε λιγότερη, γενικά, 
αυστηρότητα από εκείνον.  
 
Β2. α) Ἕξις: Η λέξη αυτή προέρχεται από το µέλλοντα του ρήµατος «ἔχω» και σηµαίνει 

τη µόνιµη κατάσταση που προκύπτει από τη συνήθεια, την άσκηση, την 
επανάληψη. Ο Αριστοτέλης προσδίδει ηθικό περιεχόµενο στον όρο, θεωρώντας 
ως «ἕξι» τα µόνιµα στοιχεία του χαρακτήρα του ανθρώπου που αποκτώνται µε 
την επανάληψη όµοιων ενεργειών. Έτσι, από την ποιότητα των ενεργειών 
εξαρτάται και η ποιότητα των έξεων, οι οποίες µπορεί να είναι αξιόλογες ή 
ανάξιες λόγου, αρετές ή κακίες.  

Ἀρετή: η λέξη αρετή σχετίζεται ετυµολογικά µε τις λέξεις ἄριστος, ἀρέσκω και η 
πρώτη σηµασία της συνδεόταν µε την ανδρεία, τη γενναιότητα στον πόλεµο.  
Η αρετή σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη, είναι µια ιδιότητα που αποδίδεται όχι 
µόνο στον άνθρωπο αλλά και στα ζώα και στα πράγµατα (στα έµψυχα και στα 
άψυχα). Ειδικότερα, ο φιλόσοφος χρησιµοποιεί τον όρο «αρετή» όχι µε την 
έννοια της ανθρώπινης ηθικής ιδιότητας µόνο που εκπηγάζει από ορισµένες 
ενέργειες, αλλά µε ευρύτερη σηµασία, ως ικανότητα, προτέρηµα εµψύχων ή 
αψύχων. Είναι η αξία ενός ολοκληρωµένου πράγµατος (έµψυχο, άψυχο, 
άνθρωπος ή ζώο) και ακόµα η σχέση ανάµεσα στην αξία ενός πράγµατος και 
στον προορισµό του από τη φύση.  

Ἔργον: Βασική αντίληψη του Αριστοτέλη είναι ότι «ἡ φύσις οὐδὲν ποιεῖ µάτην». 
Αυτό σηµαίνει ότι η φύσις ανέθεσε σε καθετί σ’ αυτόν τον κόσµο ένα έργον, 
ένα συγκεκριµένο προορισµό. Υπάρχει λοιπόν ἔργον του οφθαλµού, ἔργον του 
ίππου, ἔργον του ανθρώπου, ἔργον του χεριού και ἔργον του ποδιού. Και στον 
Πλάτωνα διαβάζουµε «ὀφθαλµῶν...ἔστι τι ἔργον;», «δοκεῖ τί σοι εἶναι ἵππου 
ἔργον;». 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 ἢ µὴ ἄνευ λόγου»). 
Όταν επιτελεστεί το έργο, το ον φθάνει στο τέλος του, στην τελείωσή του, 
στην τέλεια κατάστασή του). 
Από τις θεµελιώδεις ιδέες του Αριστοτέλη είναι η αρχή της κίνησης 
(«εντελέχεια») η αρχή σύµφωνα µε την οποία κάθε δηµιούργηµα της φύσης 
ακολουθεί µια προκαθορισµένη πορεία που το οδηγεί στην τελείωσή του (στο 
«τέλος» του).  

 
β) Οι όροι «ἕξις», «ἀρετὴ» και «ἔργον» είναι άρρηκτα συνδεδεµένοι στην αριστοτελική 
σκέψη.  
Ειδικότερα, οι αρετές έχουν χαρακτηριστεί από τον φιλόσοφο ως έξεις, δηλαδή, µόνιµα 
στοιχεία του χαρακτήρα µας, που προκύπτουν από την επανάληψη όµοιων ενεργειών. 
Αυτό σηµαίνει ότι από την ποιότητα των ενεργειών εξαρτάται και η ποιότητα των έξεων, οι 
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οποίες µπορεί να είναι δύο ειδών� αξιόλογες ή ανάξιες λόγου, θετικές ή αρνητικές, καλές ή 
κακές, αρετές ή κακίες. Εποµένως, αφού οι έξεις είναι δύο ειδών δεν µπορούµε να 
ισχυριστούµε ότι οι αρετές είναι απλώς έξεις, αλλά πρέπει να προσδιορίσουµε ποια είναι η 
ποιότητα της αρετής σε ποια από τις δύο κατηγορίες των έξεων ανήκει. Αναζητεί δηλαδή ο 
φιλόσοφος το ιδιαίτερο γνώρισµα που διαφοροποιεί τις αρετές από τις άλλες έξεις, την 
ειδοποιό διαφορά. Έτσι, η αρετή η οποία αφορά όχι µόνο τον άνθρωπο, αλλά και κάθε ζώο 
η πράγµα -διευκρινίζει ο Αριστοτέλης- είναι η θετική ιδιότητα που έχει διττό χαρακτήρα 
καθώς κάνει αυτό που τη διαθέτει να βρίσκεται στην τέλεια κατάσταση του και να επιτελεί 
µε τέλειο τρόπο το έργο που από τη φύση του είναι προορισµένο να επιτελέσει.  
Αυτά τα δυο γνωρίσµατα διαφοροποιούν την αρετή από τις άλλες έξεις. Για να επιρρώσει 
τη θέση του επιστρατεύει το παράδειγµα της αρετής του µατιού (που κάνει το µάτι να είναι 
αξιόλογο και να επιτελεί µε σωστό τρόπο το έργο του που είναι προορισµένο να επιτελέσει, 
δηλαδή να βλέπει καλά) και της αρετής του αλόγου (που κάνει το άλογο να είναι αξιόλογο 
και το βοηθά να εκτελεί µε σωστό τρόπο το έργο που είναι προορισµένο να επιτελέσει 
δηλαδή να είναι ικανό να τρέχει, να µεταφέρει τον αναβάτη και να µη φοβάται στη µάχη 
έναντι του εχθρού).  
Ανάλογη µε την αρετή των αψύχων και των ζώων είναι και η αρετή του ανθρώπου. Είναι η 
έξη εκείνη που επιτρέπει στον άνθρωπο να είναι καλός και να επιτελεί σωστά το έργο που 
του έχει αναθέσει η φύση. Όπως ισχυρίζεται ο Αριστοτέλης «ἡ φύσις οὐδὲν ποιεῖ µάτην», 
και κάθε δηµιούργηµά της έχει να επιτελέσει ένα συγκεκριµένο «έργον», έναν προορισµό. 
Όπως κάθε ον έχει το «τέλος» του έτσι και η ψυχή του ανθρώπου έχει το «τέλος» της, το 
σκοπό της που είναι το αγαθόν, η αρετή.  
Εν κατακλείδι, ο Αριστοτέλης προκειµένου να ορίσει µια έννοια θεωρεί αναγκαίο να ορίσει 
το προσεχές γένος της δηλαδή να υπαχθεί η οριστέα έννοια στο σύνολο από το οποίο 
προέρχεται και να καθοριστεί η ειδοποιός της διαφορά, το ιδιαίτερο δηλαδή γνώρισµα που 
τη διακρίνει από άλλες οµογενείς της. Αυτό επιχείρησε ο φιλόσοφος να πράξει, 
παραθέτοντας τα ανωτέρω στοιχεία.  
 
Β3. Από το σχολικό βιβλίο, σελίδα 141: «Είκοσι χρόνια έµεινε ο Αριστοτέλης... να σωθεί η 
αλήθεια».  
 
Β4.  σχεδόν :  ἕξεων 
 αχάριστος  : χαίρων 
 ασήµαντος : σηµεῖον 
 ενδεής  : δεῖ 
 πρόφαση : φησίν 
 διαµονή : µεῖναι 
 άρτιος  : ἀρετὴ 
 τελεσίδικος : ἀποτελεῖ 
 δηµαγωγός  : ἦχθαι 
 καταδροµικό : δραµεῖν 
 
Γ1. Άνδρες στρατιώτες και των Αθηναίων και των άλλων συµµάχων, ο επικείµενος 
πολεµικός αγώνας (µάχη) θα είναι εξίσου κοινός για όλους ανεξαιρέτως και για τη σωτηρία 
και για την πατρίδα για τον καθένα χωριστά περισσότερο από ό,τι για τους εχθρούς� γιατί 
αν νικήσουµε τώρα µε τα πλοία (µας) είναι δυνατόν ο καθένας να επιθεωρεί τη δική του 
πόλη η οποία υπάρχει σε κάποιο µέρος. ∆εν πρέπει λοιπόν να δυσανασχετείτε ούτε να 
παθαίνετε αυτό ακριβώς το οποίο παθαίνουν οι πιο άπειροι άνθρωποι, οι οποίοι επειδή 
απέτυχαν στις πρώτες πολεµικές αναµετρήσεις έπειτα έχουν την προσδοκία του φόβου σε 
κάθε περίπτωση όµοια µε τις συµφορές. Αλλά όσοι και από τους Αθηναίους παρευρίσκεστε 
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επειδή είστε έµπειροι ήδη πολλών πολέµων και όσοι από τους συµµάχους επειδή 
εκστρατεύετε µαζί µας πάντα, να θυµηθείτε τα παράλογα των πολέµων.   
 
Γ2. ἀγὼν  :  ἀγῶνας 
 ναυσίν  : ναῦ 
 ὅπερ  : αἷσπερ  
 πρώτοις : προτέροις 
 σφαλέντες : σφαλεῖσι 
 κρατήσωµεν : κράτει 
 ἐπιδεῖν  : ἐφορᾶν 
 πάσχειν : πείσεται 
 ἔχουσιν : σχοίην, (σχοῖµι)  

µνήσθητε : ἐµνήσθησαν 
 
Γ3. α) στρατιῶται: επιθετικός προσδιορισµός ως οµοιόπτωτος ονοµατικός προσδιορισµός 

στο «Ἄνδρες» 
τῳ: δοτική προσωπική από το απρόσωπο ρήµα «ἔστι» 
ἀθυµεῖν: υποκείµενο στο απρόσωπο ρήµα «οὐ χρὴ» και τελικό απαρέµφατο 
τῶν ἀνθρώπων: γενική διαιρετική ως ετερόπτωτος ονοµατικός προσδιορισµός από 

τον υπερθετικό «οἱ ἀπειρότατοι» 
ταῖς ξυµφοραῖς: δοτική αντικειµενική ως ετερόπτωτος ονοµατικός προσδιορισµός 

από το επίθετο «ὁµοίαν» 
τῶν παραλόγων: αντικείµενο του ρήµατος «µνήσθητε»  

 
Γ3. β) Μεταφορά από ευθύ σε πλάγιο λόγο.  
«Ὁ Νικίας εἶπεν ὅτι εἰ κρατήσαιεν/κρατήσειαν ταῖς ναυσὶν εἴη τῳ τὴν ὑπάρχουσάν που 
οἰκείαν πόλιν ἐπιδεῖν»  

και 
«Ὁ Νικίας εἶπεν εἰ κρατήσαιεν/κρατήσειαν ταῖς ναυσὶν εἶναι τῳ τὴν ὑπάρχουσαν που 
οἰκείαν πόλιν ἐπιδεῖν» 
 
 

Επιµέλεια 
Β. Καστάνη – Μ. Λιάλιου 

 


