
 

 

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

Α1.  

Κάτι ανάλογο ςυμβαίνει και με τουσ οικοδόμουσ και με όλουσ τουσ υπόλοιπουσ. 
Χτίηοντασ με καλό τρόπο ςπίτια κα προζλκουν καλοί οικοδόμοι, όμωσ χτίηοντασ με κακό 
τρόπο, κακοί (οικοδόμοι). Διότι αν δε ςυνζβαιναν ζτςι τα πράγματα, κακόλου δε κα 
χρειαηόταν ο άνκρωποσ που κα δίδαςκε, αλλά όλοι κα ιταν καλοί ι κακοί εκ γενετισ. 

Το ίδιο λοιπόν ςυμβαίνει και με τισ αρετζσ. Δθλαδι, όταν ςυναλλαςςόμαςτε με 
τουσ άλλουσ ανκρϊπουσ, γινόμαςτε άλλοι δίκαιοι κι άλλοι άδικοι, κάνοντασ όμωσ ενζργειεσ 
που ζχουν μζςα τουσ το ςτοιχείο του φόβου και ςυνθκίηοντασ να φοβόμαςτε ι να ζχουμε 
κάρροσ, άλλοι γινόμαςτε ανδρείοι κι άλλοι δειλοί. Το ίδιο ςυμβαίνει και με τισ επικυμίεσ 
και τθν οργι. Άλλοι δθλαδι γίνονται ςϊφρονεσ και πράοι, κι άλλοι αςυγκράτθτοι και 
οξφκυμοι οι πρϊτοι με το να ςυμπεριφζρονται ς’  αυτά με αυτόν το ςυγκεκριμζνο τρόπο 
και οι άλλοι με τον αντίκετο τρόπο. Και με λίγα λόγια από τισ όμοιεσ ενζργειεσ 
διαμορφϊνονται τα μόνιμα ςτοιχεία του χαρακτιρα μασ. Γι’  αυτό πρζπει να προςδίδουμε 
μια οριςμζνθ ποιότθτα ςτισ ενζργειζσ μασ. Γιατί οι ςυνικειεσ προςαρμόηονται ςτισ 
διαφορζσ αυτϊν των ενεργειϊν. 

 
Β1.  

 «καί διαφζρει τοφτῳ πολιτεία πολιτείασ ἀγακι φαφλθσ"            
Ο Αριςτοτζλθσ ςυνικωσ κάνει διάκριςθ ανάμεςα ςτα ορκά πολιτεφματα και 
τισ παρεκβάςεισ τουσ, δθλαδι τισ εκτροπζσ από αυτά. Αυτι θ διάκριςθ κα γίνει 
εμφανισ ςτα Πολιτικά. Εδϊ όμωσ προχποτίκεται ότι ο νομοκζτθσ επιδιϊκει ςε κάκε 
περίπτωςθ το καλό των πολιτϊν, τθν θκικι τουσ αρτίωςθ. Απλϊσ μπορεί να μθν ζχει 
πάντοτε επιτυχία ςτο ςτόχο του αυτόν. Παρόμοια, ςε άλλο χωρίο των Ηκικϊν 
Νικομαχείων, ο Αριςτοτζλθσ κάνει λόγο για νόμο που είναι "κείμενοσ ὀρκῶσ" και 
ζχει επιτυχία και για νόμο "ἀπεςχεδιαςμζνον" (δθλαδι προχειροφτιαγμζνο), που 
δεν ζχει επιτυχία ςτθν θκικι υπόςταςθ των πολιτϊν. Ο βακμόσ επίτευξθσ του 
ςτόχου του νομοκζτθ κακορίηει και τθ ςυνολικι αξία του ζργου του κακϊσ και τθν 
ποιότθτα του πολιτεφματοσ. Οπότε φαφλθ πολιτεία κεωρείται το πολίτευμα αυτό 
που αςκεί λιγότερο τουσ πολίτεσ του ςτθν αρετι. 
 

 «καί δια τῶν αὐτῶν καί γίνεται πᾶςα ἀρετι καί φκείρεται. Οι ζννοιεσ αυτζσ. 
(γίνεται - φκείρεται) αποτελοφν κεμελιϊδεσ αντικετικό ηεφγοσ ιδθ από τισ απαρχζσ 
τθσ φιλοςοφικισ ςκζψθσ (κι ζνα ζργο του Αριςτοτζλθ ζχει τον τίτλο Περί Γενζςεωσ 
και Φκοράσ). Ο Αριςτοτζλθσ ςυνεχίηει να αναφζρεται ςτον τρόπο με τον οποίο 
πραγματϊνεται θ θκικι αρετι, επιμζνοντασ ότι για τθν κατάκτθςθ τθσ προθγείται θ 
πράξθ (θ επανάλθψθ, θ άςκθςθ, ο εκιςμόσ). Στο πλαίςιο αυτισ τθσ κζςθσ προςκζτει 
ότι κάκε μορφι θκικισ αρετισ, είτε αυτι γίνεται είτε φκείρεται, ζχει ωσ αφετθρία 
τθσ τισ ίδιεσ αιτίεσ, δθλαδι τισ πράξεισ των ανκρϊπων και πετυχαίνεται με τα ίδια 
μζςα και διαδικαςίεσ, δθλαδι τθν επανάλθψθ. 
 

 «ἐκ τῶν ὁμοίων ἐνεργειῶν αἱ ἕξεισ γίνονται» 
 Η λζξθ ἕξισ προζρχεται από το κζμα του ριματοσ ἔχω και τθν παραγωγικι κατάλθξθ 
-ςισ, θ οποία δθλϊνει ενζργεια του υποκειμζνου. Με τον όρο αυτό δθλωνόταν 
αρχικά θ κατοχι, θ απόκτθςθ ενόσ πράγματοσ, αλλά και θ προςπάκεια που 
καταβαλλόταν για τθν απόκτθςι του. Στθ ςυνζχεια, θ λζξθ αυτι μεταβλικθκε 
ςθμαςιολογικά δθλϊνοντασ τθ ςτακερι και μόνιμθ ιδιότθτα του χαρακτιρα ενόσ 



 

 

ανκρϊπου, που απζκτθςε μζςω τθσ ςυςτθματικισ και μακροχρόνιασ τζλεςθσ 
ςυγκεκριμζνων ενεργειϊν. Στον Αριςτοτζλθ δθλαδι ζχει θκικό περιεχόμενο, τα 
μόνιμα θκικά γνωρίςματα, καλά ι κακά. Όπωσ διαβάηουμε αλλοφ ςτα Ηκικά 
Νικομάχεια, ςυμβαίνει και το αντίςτροφο: οι ζξεισ γίνονται θ πθγι των αντίςτοιχων 
ενεργειϊν, και ζτςι δθμιουργείται ζνασ κφκλοσ. Στθ νζα ελλθνικι θ λζξθ ζχει κυρίωσ 
ψυχολογικό περιεχόμενο και είναι θ ςυνικεια (ι ο τρόποσ ςυμπεριφοράσ) ωσ 
αποτζλεςμα επανάλθψθσ, μάκθςθσ ι ςυνεχοφσ επίδραςθσ του ίδιου παράγοντα. 
 
Β2.  

Ζχοντασ δείξει ςε προθγοφμενθ ενότθτα ότι ο τρόποσ άςκθςθσ μιασ τζχνθσ (ςωςτόσ 
ι λανκαςμζνοσ) κακορίηει και τθν ποιότθτα (κετικι ι αρνθτικι) του αςκοφμενου ωσ 

τεχνίτθ, ο Αριςτοτζλθσ εφαρμόηει με αναλογικό τρόπο  (οὕτω δθ ... ὁμοίωσ ... οὑτωςί ) το 

ςυμπζραςμα αυτό ςτο πεδίο τθσ θκικισ δράςθσ («ἐπί τῶν ἀρετῶν») και των 

ςυναιςκθματικϊν καταςτάςεων («περί τάσ ἐπικυμίασ καί περί τάσ ὀργάσ»). 
Σφμφωνα με αυτό, υποςτθρίηει ότι θ επαναλθπτικι τζλεςθ οριςμζνων πράξεων (πράξεισ 
δικαιοςφνθσ ι αδικίασ, γενναιότθτασ ι δειλίασ, εγκράτειασ ι ακολαςίασ), όπωσ και θ 
αντίςτοιχθ εκδιλωςθ ςυγκεκριμζνων ψυχικϊν διακζςεων (πραότθτα, οργι) παράγουν και 

τισ ανάλογεσ  ἕξεισ, δθλαδι τισ ςτακερζσ ςυνικειεσ, τα ςτακερά και μόνιμα γνωρίςματα 
του χαρακτιρα ενόσ ανκρϊπου. Αυτό ςθμαίνει ότι όποιοσ, για παράδειγμα, ςτισ 
κακθμερινζσ ςυναναςτροφζσ του με τουσ άλλουσ ανκρϊπουσ ςυμπεριφζρεται με δίκαιο 

τρόπο, γίνεται δίκαιοσ, διαμορφϊνει τθν ἕξιν του δικαίου. Αντίκετα, όποιοσ 

ςυμπεριφζρεται με άδικο τρόπο, γίνεται άδικοσ, διαμορφϊνει τθν ἕξιν του αδίκου. 
Αντίςτοιχα όποιοσ αντιμετωπίηει τισ αντιξοότθτεσ τθσ ηωισ με γενναιότθτα, γίνεται 
γενναίοσ, ενϊ όποιοσ νιϊκει φόβο, γίνεται δειλόσ.  Προςζχουμε το χιαςτό ςχιμα που 

υπάρχει ςτθν τρίτθ ςειρά του κειμζνου: φοβεῖςκαι - καρρεῖν και ἀνδρεῖοι – δειλοί. 
Τζλοσ όποιοσ αντιδρά με υπζρμετρθ οργι απζναντι ςτα ερεκίςματα του κοινωνικοφ 
περιβάλλοντοσ, γίνεται οξφκυμοσ, ενϊ όποιοσ αντιδρά με νθφαλιότθτα, γίνεται πράοσ. 

Ζχοντασ πλζον καταδείξει τθν άρρθκτθ ςχζςθ επιμζρουσ θκικϊν πράξεων και 

ςυναιςκθμάτων διακζςεων με τισ ἕξεισ, ο Αριςτοτζλθσ προβαίνει ςε ζνα γενικό 
ςυμπζραςμα: ο χαρακτιρασ κάκε ανκρϊπου διαμορφϊνεται με βάςθ τισ πράξεισ που 
αυτόσ τελεί και τισ ςυναιςκθματικζσ διακζςεισ που εκδθλϊνει ςυςτθματικά και κατ’  
επανάλθψθ ςτθ ηωι του. 
 
Β3. Βλζπε ςχολικό βιβλίο Αρχαία Ελλθνικά Φιλοςοφικόσ Λόγοσ, ςελίδα 140 «Να ιταν άραγε 
θ απουςία του Πλάτωνα … θ ψυχοςφνκεςθ του Πλάτωνα). 
 
Β4. 

γθγενισ → γινόμενον 

ἐςκλόσ  → ἐςτί 

μιςαλλοδοξία  → ςυναλλάγμαςι 

δζοσ  → δεινοῖσ 

ςτρεβλόσ  → ἀναςτρζφεςκαι 

 



 

 

 

ΑΓΝΩΣΟ 

Γ1. 

     Μου φαίνεςαι,  είπα εγϊ, ότι αναφζρεισ ικανοποιθτικι απόδειξθ, ότι δθλαδι δεν είναι 
αυτι θ τζχνθ των λογογράφων, τθν οποία αν κάποιοσ αποκτιςει κα γινόταν ευτυχιςμζνοσ. 
Και όμωσ εγϊ νόμιηα ότι κάπου εδϊ κα εμφανιςτεί  κα παρουςιαςτεί θ επιςτιμθ (γνϊςθ) 
τθν οποία λοιπόν από παλιά αναηθτοφμε (επιδιϊκουμε). Γιατί και οι ίδιοι (αυτοί) οι άνδρεσ 
οι λογογράφοι, όταν τουσ ςυναναςτρζφομαι, μου φαίνονται,  Κλεινία, ότι είναι πάρα πολφ 
ςοφοί, και αυτι (θ ίδια) θ τζχνθ τουσ («μου φαίνεται ότι είναι»: εννοοφνται) κάτι το 
κεςπζςιο και υψθλό (κεϊκό και υπζροχο). 
    Και όμωσ (δεν είναι: εννοείται) κακόλου παράξενο (αυτό) · γιατί είναι μζροσ (κομμάτι) τθσ 
τζχνθσ των μάγων, (αν και) λίγο κατϊτερθ (υποδεζςτερθ) από εκείνθν. Πράγματι από τθ μια 
(θ τζχνθ: ενν.) των μάγων είναι (ι: ςυμβάλλει ςτθν …) γιτεμα (κεραπεία) και των φιδιϊν 
και των φαλαγγίων και των ςκορπιϊν και των άλλων κθρίων και των αςκενειϊν, ενϊ από 
τθν άλλθ (θ τζχνθ των λογοποιϊν: ενν.) τυχαίνει να είναι το γιτεμα και θ παρθγοριά 
(παραμφκιαςμα)  και των δικαςτϊν και των εκκλθςιαςτϊν (αυτϊν που παρευρίςκονται ςτισ 
ςυνελεφςεισ του διμου) και (κάκε) άλλου πλικουσ. 
 

Γ2. 
φάτε, ἐκτῶ, τινῶν, εὔδαιμον, ᾠικθ, πεφάνκω, παλαίτερον, κιλθςι, τφχοιεν, 
ἐςομζναισ 
 
Γ3.α. 
μοι: δοτικι προςωπικι κρίνοντοσ προςϊπου ςτο δοκεῖσ  
εὐδαίμων: κατθγοροφμενο (μζςω εἴθ) ςτο τισ  
ἥν: αντικείμενο ςτο ηθτοῦμεν  
ἐκείνθσ: γενικι ςυγκριτικι ςτο ὑποδεζςτερα 
οὖςα: κατθγορθματικι μετοχι (μζςω τυγχάνει) ωσ κατθγοροφμενο ςτο «ἡ δε» 
 
Γ3.β. 

- κτθςάμενοσ: επιρρθματικι υποκετικι μετοχι, ωσ επιρρθματικόσ 
προςδιοριςμόσ ςτο ἄν εἴθ, ςυνθμμζνθ ςτο υποκείμενο τισ 

- εἰ τισ κτιςαιτο 
- Αναλφκθκε ςε υποκετικι πρόταςθ θ οποία εκφζρεται με ευκτικι (ίδιου 

χρόνου και φωνισ με τθ μετοχι και ςε γϋ ενικό ωσ ςυνθμμζνθ ςτο 
υποκείμενο τισ) γιατί ςε ςχζςθ με το ριμα ἄν εἴθ από το οποίο εξαρτάται 
(και το οποίο ςυνιςτά τθν απόδοςθ του λανκάνοντοσ υποκετικοφ λόγου) 
ςυγκροτεί ζναν λανκάνοντα υποκετικό λόγο τθσ απλισ ςκζψθσ του λζγοντοσ 
*Υπόκεςθ: εἰ +ευκτικι (= κτιςαιτο), Απόδοςθ: δυνθτικι ευκτικι (= ἄν εἴθ) 

 

Επιμζλεια απαντιςεων :  

Φιλιϊ Μπραουδάκθ (γνωςτό) ,  Γιάννθσ Βιολάκθσ (άγνωςτο) . 


