	
  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (28/05/2012)

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Α1. Γιατίί η ηθικήή αρετήή σχετίίζεται µε την ευχαρίίστηση και τη δυσαρέέσκεια· γιατίί εξαιτίίας της
ευχαρίίστησης, κάάνουµε τα ασήήµαντα πράάγµατα, ενώώ εξαιτίίας της δυσαρέέσκειας µέένουµε
µακριάά απόό τα καλάά. Γι' αυτόό απόό τη µικρήή µας ηλικίία πρέέπει να διαπαιδαγωγούύµαστε έέτσι,
όόπως λέέει ο Πλάάτων, ώώστε να ευχαριστιόόµαστε και να δυσαρεστούύµαστε µε όόσα πρέέπει· γιατίί
αυτήή είίναι η σωστήή παιδείία.
Δεν πρέέπει όόµως να το πούύµε µόόνο έέτσι, όότι η αρετήή είίναι «έέξη», αλλάά (πρέέπει να πούύµε) και
τι λογήής «έέξη» είίναι. Πρέέπει λοιπόόν να πούύµε πως η κάάθε αρετήή, όόποιου πράάγµατος είίναι
αρετήή, και το ίίδιο το πράάγµα το κάάνει να φτάάσει στην πιο τέέλεια κατάάσταση του και
(επιπλέέον) το βοηθάάει να εκτελέέσει µε τον σωστόό τρόόπο το έέργο του, όόπως για παράάδειγµα η
αρετήή του µατιούύ και το ίίδιο το µάάτι το κάάνει αξιόόλογο* αλλάά και το έέργο αυτούύ, αφούύ µε την
αρετήή του µατιούύ βλέέπουµε καλάά. ΌΌµοια η αρετήή του αλόόγου κάάνει το ίίδιο το άάλογο τέέλειο και
ικανόό να τρέέξει και να κρατήήσει τον αναβάάτη και να σταθείί αντιµέέτωπο µε τους εχθρούύς. Αν
λοιπόόν έέτσι έέχει το πράάγµα σε κάάθε περίίπτωση, τόότε και του ανθρώώπου η αρετήή θα είίναι η
«έέξη» απόό την οποίία ξεκινάά και το όότι ο άάνθρωπος γίίνεται καλόός και το όότι θα µπορέέσει να
εκτελέέσει καλάά το έέργο που του ανήήκει.

Β1. Στην ενόότητα αυτήή ο Αριστοτέέλης επισηµαίίνει τη στενήή σχέέση της ηθικήής αρετήής µε την
ηδονήή ήή τη λύύπη. Κατάά τον Αριστοτέέλη «ηδονήή» είίναι η χαράά και η ευχαρίίστηση που προκαλούύν οι πράάξεις της αρετήής. Υπάάρχει, βέέβαια, και η ηδονήή που συνοδεύύει, συχνάά, και τις
ευτελείίς πράάξεις µας και η οποίία µας παρασύύρει σ΄αυτέές. Για την ευχαρίίστηση που
προέέρχεται απόό σωµατικόό ερέέθισµα ο Αριστοτέέλης χρησιµοποιείί τον όόρο «σωµατικαίί ἡδοναίί».
«Λύύπη» είίναι η στενοχώώρια και η δυσαρέέσκεια που συνοδεύύει τις ευτελείίς πράάξεις µας, οι
οποίίες αντίίκεινται στην αρετήή. ΌΌπως συµβαίίνει και µε την ηδονήή, είίναι δυνατόό, επίίσης συχνάά,
να νιώώθουµε λύύπη και για όόµορφες πράάξεις και ενέέργειες µας, πράάγµα που µας κάάνει να τις
αποφεύύγουµε.
Κατάά την άάποψη του Αριστοτέέλη, εκείίνο που αποδεικνύύει όότι ο άάνθρωπος έέχει πια
διαµορφώώσει τις έέξεις του, τα µόόνιµα δηλαδήή στοιχείία του χαρακτήήρα του, είίναι η
ευχαρίίστηση ήή η δυσαρέέσκεια που συνοδεύύει τις πράάξεις του. Για να γίίνει σαφέέστερος
αναφέέρει δύύο παραδείίγµατα· το πρώώτο µε βάάση τα συναισθήήµατα κάάποιου που απέέχει απόό
ευτελείίς πράάξεις και το δεύύτερο µε βάάση τα συναισθήήµατα κάάποιου που ενεργείί σύύµφωνα µε
την αρετήή.
Εκείίνος που µέένει µακριάά απόό τις σωµατικέές ηδονέές και αυτόό του προκαλείί ευχαρίίστηση,
είίναι άάνθρωπος σώώφρων. ΌΌποιος δυσαρεστείίται µε την αποχήή απόό τις σωµατικέές ηδονέές είίναι
ακόόλαστος. ΌΌποιος, πάάλι, στέέκεται να αντιµετωπίίσει όόλα τα επικίίνδυνα πράάγµατα και αυτόό
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του προκαλείί ευχαρίίστηση ήή, έέστω, δεν τον δυσαρεστείί, είίναι ανδρείίος. Αν η αντιµετώώπιση
των κινδύύνων τον δυσαρεστείί, είίναι δειλόός.
Με τα παραδείίγµατα αυτάά ο Αριστοτέέλης παρουσιάάζει έένα «αλάάνθαστο αποδεικτικόό
στοιχείίο» µε το οποίίο ο άάνθρωπος µπορείί να διαπιστώώσει αν οι ενέέργειες του και η πορείία του
είίναι ορθέές κι αν ο ίίδιος κατευθύύνεται στο δρόόµο που τον οδηγείί στην αρετήή ήή στο αντίίθετο
της, την κακίία. Το αποδεικτικόό αυτόό στοιχείίο είίναι η ευχαρίίστηση ήή η δυσαρέέσκεια που
συνοδεύύει τις πράάξεις µας. Αν δηλαδήή το άάτοµο ενεργείί µε κάάποιο τρόόπο και αυτόό του
προκαλείί ευχαρίίστηση, αυτόό σηµαίίνει όότι οι ενέέργειες του είίναι σωστέές· αν, αντίίθετα, οι
ενέέργειες του του προκαλούύν δυσαρέέσκεια και λύύπη, αυτόό σηµαίίνει πως απέέχει πολύύ απόό την
αρετήή.
Προχωρώώντας, µάάλιστα, πιο πέέρα το συλλογισµόό του ο Αριστοτέέλης υποστηρίίζει όότι, αν
κάάποιος απέέχει απλώώς απόό τις σωµατικέές π.χ. ηδονέές, δε σηµαίίνει όότι είίναι σώώφρων
άάνθρωπος· δικαιούύται αυτόόν το χαρακτηρισµόό, αν η αποχήή απόό τις σωµατικέές ηδονέές τούύ
προκαλείί ευχαρίίστηση και χαράά. Αν µάάλιστα η αποχήή απόό τις σωµατικέές ηδονέές τούύ
προκαλείί λύύπη και στενοχώώρια, τόότε, παράά την αποχήή του, λέέγεται (και είίναι) ακόόλαστος. Το
ίίδιο ακριβώώς συµβαίίνει και µε την ανδρείία· ανδρείίος είίναι αυτόός που υποµέένει τα δεινάά και
αυτόό του προκαλείί χαράά και ευχαρίίστηση ήή, τουλάάχιστον, δεν του προκαλείί λύύπη. Αν το να
υποµέένει τα δεινάά του προκαλείί λύύπη, τόότε είίναι δειλόός, έέστω κι αν τα υποµέένει. Η άάποψη,
εξάάλλου, όότι «αἵ κατ' ἀρετήήν πράάξεις εἰσίίν ἡδεῖαι» που διατυπώώνει σε άάλλο σηµείίο του έέργου
του ανταποκρίίνεται πλήήρως στα παραδείίγµατα που χρησιµοποιείί. Παρατηρούύµε όότι ο
Αριστοτέέλης συνδέέει στενάά την ηθικήή µε την ψυχολογίία, προβάάλλοντας την άάποψη όότι κάάθε
πράάξη τη συνοδεύύει έένα ευχάάριστο ήή έένα δυσάάρεστο συναίίσθηµα. Η σύύνδεση αυτήή δεν είίναι
τυχαίία, αφούύ ο Αριστοτέέλης είίναι ο πρώώτος που ασχολήήθηκε συστηµατικάά µε την έέρευνα
θεµάάτων που άάπτονται του ενδιαφέέροντος της σύύγχρονης ψυχολογίίας, γι' αυτόό και θεωρείίται
απόό πολλούύς ως ο πατέέρας της ψυχολογίίας. Τη σύύνδεση της ηθικήής µε τα συναισθήήµατα και
τις επιθυµίίες συναντούύµε και στον Πλάάτωνα. Ο δάάσκαλος του Αριστοτέέλη διδάάσκει όότι αἱ
ἡδοναίί καίί αἱ λῦπαι επηρεάάζουν αποφασιστικάά τη ζωήή των ατόόµων και των κοινωνιώών:
«νόόµων δε περίί διασκοπουµέένων ἀνθρώώπων ὀλίίγου πᾶσα ἐστίί ἡ σκέέψις περίί τε τάάς ἡδονάάς
καίί τάάς λύύπας ἐν τε πόόλεσιν καίί ἐν ἰδίίοις ἤθεσιν (= όόταν οι άάνθρωποι συζητούύν για νόόµους,
όόλη τους σχεδόόν η συζήήτηση είίναι για το τι είίναι ευχάάριστο και τι είίναι λυπηρόό και στης πόόλης
τη ζωήή και στων ανθρώώπων το προσωπικόό βίίο) [Νόόµοι 636]. Ο Αριστοτέέλης όόµως
συστηµατοποίίησε περισσόότερο απόό το δάάσκαλο του την εξέέταση των συναισθηµάάτων, και
είίδε τα συναισθήήµατα µε λιγόότερη, γενικάά, αυστηρόότητα απόό εκείίνον. Τέέλος, ο αριστοτελικόός
συσχετισµόός της αρετήής µε τα συναισθήήµατα είίναι αντίίθετος µε τη νοησιαρχικήή αντίίληψη του
Σωκράάτη για την αρετήή ( η αρετήή είίναι γνώώση, ουδείίς εκώών κακόός).

Β2.Με τον όόρο «ἕξις» (απόό το ρήήµα ἔχω) εννοείίται η επαναλαµβανόόµενη ενέέργεια που κάάνει
κάάποιος άάνθρωπος, για να προσδώώσει κάάποιο στοιχείίο στο χαρακτήήρα του. ΌΌµως, εκτόός απόό
την ενέέργεια που συνηθίίζει να επαναλαµβάάνει ο άάνθρωπος, ἕξις είίναι και το διαµορφωµέένο
πλέέον – µετάά απόό τις επαναλήήψεις – στοιχείίο του χαρακτήήρα. Δηλαδήή, ἕξεις είίναι τα µόόνιµα
στοιχείία του χαρακτήήρα του ανθρώώπου, οι ιδιόότητες του χαρακτήήρα του, οι οποίίες
αποκτήήθηκαν µε συνεχήή επανάάληψη, µε εθισµόό. Στα νέέα ελληνικάά, η λέέξη έέξη   σηµαίίνει τη
συνήήθεια, δηλαδήή έένα µόόνιµο στοιχείίο συµπεριφοράάς, το οποίίο έέχει αποκτήήσει ο άάνθρωπος,
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εξαιτίίας της επανάάληψης. Ως συνώώνυµη λέέξη στα νέέα ελληνικάά, θα χρησιµοποιούύσαµε τη
λέέξη εθισµόός.   Ο Αριστοτέέλης αναφέέρεται στα µόόνιµα στοιχείία του χαρακτήήρα, τα οποίία
διαµορφώώνει ο άάνθρωπος. Μάάλιστα, ο φιλόόσοφος τονίίζει όότι αυτάά τα µόόνιµα στοιχείία δεν
υπάάρχουν εκ φύύσεως στον άάνθρωπο, αλλάά, αντιθέέτως, είίναι στοιχείία που «γίίνονται», που τα
αποκτάά, δηλαδήή, ο άάνθρωπος µε επίίµονη και συνειδητήή επανάάληψη. Ωστόόσο, η επανάάληψη
ενεργειώών δεν αφοράά µόόνο τις καλέές και ενάάρετες πράάξεις, αλλάά και τις αντίίθετέές τους. Για το
λόόγο αυτόό µπορούύµε να µιλούύµε για καλέές ήή κακέές ἕξεις («δεῖ δέέ µήή µόόνον οὕτως εἰπεῖν, ὅτι
ἕξεις, ἀλλάά καίί ποίία τις»).
Με τον όόρο ἀρετήή ο Αριστοτέέλης δεν εννοείί κάάτι που υπάάρχει µόόνο στον άάνθρωπο, αλλάά
µπορείί να το έέχει κάάθε πράάγµα, συνεπώώς δεν τη χρησιµοποιείί µε την έέννοια της ηθικόότητας,
αφούύ αποδίίδει το χαρακτηριστικόό της αρετήής και σε άάλλα όόντα, εκτόός του ανθρώώπου, όόπως το
άάλογο ήή το µάάτι «οἶον ἡ τοῦ ὀφθαλµοῦ ἀρετήή … µεῖναι τους πολεµίίους». Αρετήή είίναι η
ιδιόότητα εκείίνη που µπορείί να διαθέέτει κάάθε έέµψυχο ήή άάψυχο ον και η οποίία το κάάνει να είίναι
τέέλειο και να επιτελείί σωστάά το έέργο του. Με απλάά λόόγια, θα λέέγαµε όότι έένα αντικείίµενο
διαθέέτει αρετήή, όόταν έέχει φτάάσει στην τέέλεια µορφήή του και κάάνει σωστάά το έέργο, για το οποίίο
προορίίζεται απόό τη φύύση.
Η δεύύτερη ιδιόότητα της αρετήής ενόός πράάγµατος είίναι όότι το βοηθάά να επιτελέέσει σωστάά το
έέργο, το οποίίο είίναι προορισµέένο γι' αυτόό. Εδώώ φαίίνεται ο τελολογικόός χαρακτήήρας της
αριστοτελικήής φιλοσοφίίας. Πρέέπει να αναφέέρουµε όότι βασικήή αντίίληψη του Αριστοτέέλη είίναι
όότι «ἡ φύύσις οὐδέέν ποιεῖ µάάτην»,  τίίποτα, δηλαδήή, δεν κάάνει η φύύση άάσκοπα. Αυτόό σηµαίίνει όότι
η φύύση ανέέθεσε σε καθετίί σε αυτόόν τον κόόσµο έένα έέργον, έένα συγκεκριµέένο προορισµόό·
υπάάρχει, λοιπόόν, έέργο του οφθαλµούύ, έέργο του ίίππου, έέργο του ανθρώώπου, έέργο του χεριούύ
και έέργο του ποδιούύ. Η επιτέέλεση, λοιπόόν, απόό κάάθε αντικείίµενο -έέµψυχο ήή άάψυχο- του έέργου,
για το οποίίο προορίίζεται, είίναι το δεύύτερο στοιχείίο το οποίίο χαρακτηρίίζει την αρετήή ενόός
πράάγµατος. Οι απόόψεις αυτέές του Αριστοτέέλη, σχετικάά µε την ύύπαρξη κάάποιου έέργου για το
οποίίο προορίίζεται το καθετίί, υπάάρχουν και στην πλατωνικήή σκέέψη, καθώώς και στον Πλάάτωνα
διαβάάζουµε: «ὀφθαλµῶν ... ἐστίί τι ἔργον;»   (= ποιο είίναι το έέργο των µατιώών;), «δοκεῖ τίί σοι
εἶναι ἵππου ἔργον;»  (= ποιο σου φαίίνεται όότι είίναι το έέργο του αλόόγου;). Επιστρέέφοντας στον
Αριστοτέέλη, πρέέπει να αναφέέρουµε όότι σε άάλλο σηµείίο των «Ηθικώών   Νικοµμαχείίων»   κάάνει
λόόγο για το έέργο που επιτελείί ο κάάθε επιµέέρους «τεχνίίτης» (αθλητήής, αγαλµατοποιόός,
κιθαριστήής). ΈΈργο του αγαλµατοποιούύ είίναι να κάάνει καλάά αγάάλµατα, του κιθαρίίστα να
παίίζει καλήή κιθάάρα κ.λπ. ΆΆρα, η αρετήή του κάάθε «τεχνίίτη» είίναι το να επιτελείί καλάά την
τέέχνη του. Ωστόόσο, εύύλογα θα µπορούύσε να δηµιουργηθείί µια απορίία: κάάθε τεχνίίτης, εκτόός
απόό το να έέχει την ιδιόότητα του τεχνίίτη, εκτόός, δηλαδήή, απόό κιθαρίίστας, αγαλµατοποιόός κ.λπ.,
είίναι πρώώτα απ' όόλα άάνθρωπος· ποιο είίναι, λοιπόόν, το έέργο του ανθρώώπου; Ο Αριστοτέέλης
λέέει όότι το έέργο του ανθρώώπου είίναι η «ψυχῆς ἐνέέργεια κατάά λόόγον ἤ µήή ἄνευ λόόγου».
Δηλαδήή, το έέργο του ανθρώώπου είίναι να ενεργείί σύύµφωνα µε τις επιταγέές της λογικήής, να
κάάνει όό,τι επιτάάσσει ο ορθόός λόόγος. Ακόόµα, όόµως, και αν σε κάάποιες περιπτώώσεις αυτόό που
υπαγορεύύει η λογικήή δεν είίναι κάάτι που µπορείί και θέέλει να εκτελέέσει ο άάνθρωπος,
τουλάάχιστον θα πρέέπει να µην ενεργείί αντίίθετα µε τη λογικήή, να µην πάάει κόόντρα σε αυτήήν
και ενεργείί παράάλογα (ήή µη άάνευ λόόγου).
Β3. Βλ. εισαγωγήή σχολ. βιβλίίου σελίίδα 141 «Είίκοσι χρόόνια έέµεινε
Ακαδηµίία … αν είίναι να σωθείί η αλήήθεια;».
3	
  
	
  

ο Αριστοτέέλης στην

	
  
Β4.σχεδόόν: ἕξις
αχάάριστος: χαίίρων
ασήήµαντος: σηµεῖον
ενδεήής: δεῖ
πρόόφαση: φησίίν
διαµονήή: µεῖναι
άάρτιος: ἀρετῇ
τελεσίίδικος: ἀποτελεῖ
δηµαγωγόός: ἦχθαι
καταδροµικόό: δραµεῖν

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Γ1. Στρατιώώτες των Αθηναίίων και των άάλλων συµµάάχων, ο αγώώνας που θα γίίνει θα
είίναι εξίίσου κοινόός για όόλους και για τον καθέένα χωριστάά για τη σωτηρίία και για την
πατρίίδα µας, όόπως επίίσης και για τους αντιπάάλους· γιατίί, εάάν νικήήσουµε στην
επικειµέένη ναυµαχίία, θα µπορέέσουµε να ξαναδούύµε ο καθέένας τη δικήή του πατρίίδα.
Οφείίλουµε (ήή πρέέπει) όόµως να µη χάάνουµε το θάάρρος µας, ούύτε να παθαίίνουµε όό,τι
παθαίίνουν οι πρωτόόπειροι απόό τους ανθρώώπους, οι οποίίοι, όόταν νικηθούύν στους
αρχικούύς αγώώνες (στις πρώώτες µάάχες), στο εξήής έέχουν µόόνιµα (ήή συνεχώώς) την ελπίίδα
του φόόβου ταυτόόχρονα µε τις συµφορέές. Αλλ' όόσοι απόό σας είίστε Αθηναίίοι, καθόόσον
έέχετε µεγάάλη εµπειρίία στους πολέέµους, και όόσοι απόό εσάάς είίστε σύύµµαχοι και
συνεπώώς διαρκείίς σύύντροφοι των αγώώνων µας, θυµηθείίτε τον παραλογισµόό των
πολέέµων.
Γ2.ἀγώών: τούύς ἀγῶνας
ναυσίίν: ὦ ναῡ
ὅπερ: αἶσπερ
πρώώτοις: προτέέροις
σφαλέέντες: τοῖς σφαλεῖσι
κρατήήσωµεν: κράάτει
ἐπιδεῖν: ἐφορᾶν
πάάσχειν: πείίσεται
ἔχουσιν: σχοίίην
µνήήσθητε: ἐµνήήσθησαν
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Γ3α)στρατιῶται: επιθετικόός προσδιορισµόός στο «ἄνδρες»
τῳ : δοτικήή προσωπικήή
ἀθυµεῖν: τελικόό απαρέέµφατο, υποκείίµενο στο απρόόσωπο ρήήµα «χρήή»
τῶν ἀνθρώώπων: γενικήή διαιρετικήή στο ἀπειρόότατοι
ταῖς ξυµφοραῖς: δοτικήή αντικειµενικήή απόό το ὁµοίίαν
παραλόόγων: αντικείίµενο στο ρήήµα «µνήήσθητε»

Γ3β)Ὁ Νικίίας εἶπεν ὅτι, εἰ κρατήήσαιεν/κρατήήσειαν ταῖς ναυσίί, εἴη τῳ τήήν ὑπάάρχουσαν
που οἰκείίαν πόόλιν ἐπιδεῖν.
Ὁ Νικίίας εἶπεν εἰ κρατήήσαιεν/κρατήήσειαν ταῖς ναυσίί, εἶναι τῳ τήήν ὑπάάρχουσαν που
οἰκείίαν πόόλιν ἐπιδεῖν.
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