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ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
3ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 
Α1. 

Δεν πρέπει όμως να το πούμε μόνο έτσι, ότι δηλαδή (η αρετή) είναι 
συνήθεια, αλλά και τι είδους συνήθεια (είναι). Πρέπει λοιπόν να πούμε ότι 
κάθε αρετή, όποιου πράγματος είναι αρετή, και το ίδιο το πράγμα το κάνει 
να φτάσει στην τέλεια κατάστασή του και το βοηθάει να εκτελέσει με τον 
πιο σωστό τρόπο το έργο που είναι προορισμένο γι’ αυτό, όπως για 
παράδειγμα, η αρετή του ματιού κάνει αξιόλογο και το μάτι και το έργο 
του· γιατί με την αρετή του ματιού βλέπουμε καλά. Με τον ίδιο τρόπο η 
αρετή του αλόγου κάνει και το άλογο αξιόλογο και ικανό να τρέξει και να 
κρατήσει τον αναβάτη και να μείνει να αντιμετωπίσει τους εχθρούς. Αν 
λοιπόν έτσι συμβαίνει με όλα τα πράγματα, (τότε) και η αρετή του 
ανθρώπου θα μπορούσε να είναι η συνήθεια, από την οποία ο άνθρωπος 
γίνεται καλός και από την οποία θα βοηθηθεί να εκτελέσει σωστά το έργο 
το δικό του. Πώς όμως θα γίνει αυτό … με αυτό τον τρόπο θα γίνει 
φανερό, αν δηλαδή εξετάσουμε τι λογής είναι η φύση της. 

Σε καθετί βέβαια που παρουσιάζει συνέχεια και μπορεί να διαιρεθεί 
είναι δυνατόν να πάρουμε άλλοτε ένα κομμάτι μεγαλύτερο, άλλοτε ένα 
κομμάτι μικρότερο και άλλοτε ένα κομμάτι ίσο, και αυτά σε σχέση είτε με 
το ίδιο το πράγμα είτε σε σχέση με εμάς… 
 
Β1. 

Στις προηγούμενες ενότητες ο Αριστοτέλης έδειξε ότι προσεχές 
γένος της αρετής είναι η ἕξις. Δεν αρκεί όμως η έννοια γένους για να 
οριστεί η αρετή, γιατί υπάρχουν πολλά είδη ἕξεων, καλών και κακών. 
Πρέπει να οριστεί η ποιότητα των ἕξεων που τις καθιστούν αρετές. Αφού 
ο Αριστοτέλης έδειξε ότι η ἕξις είναι αποτέλεσμα όμοιων (= επαναληπτικά 
ίδιων) ενεργειών, αυτό θα πει ότι από την ποιότητα των ενεργειών 
εξαρτάται και η ποιότητα της ἕξεως. Οι αριστοτελικές ἕξεις μπορεί να 
είναι ἕξεις κακές και ανάξιες λόγου και ἕξεις καλές και αξιόλογες. Η 
ποιότητα των ἕξεων, λοιπόν, θα καθορίσει αν βρισκόμαστε στον χώρο των 
αρετών ή όχι.  

Για τον Αριστοτέλη, λοιπόν, η ειδοποιός διαφορά που κάνει μια έξη 
αρετή είναι:  

• να κάνει τον άνθρωπο ή το ζώο ή το πράγμα που την έχει, να 
βρίσκεται στην τέλεια κατάστασή του και 

• να τον / το βοηθά να εκτελεί με σωστό τρόπο το έργο για το οποίο 
είναι προορισμένος / ο. 

 
Β2.  

Ο Αριστοτέλης διερευνώντας την έννοια της αρετής δείχνει ότι το 
πλάτος της έννοιας διαφοροποιεί το περιεχόμενό της, δηλαδή άλλο 
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περιεχόμενο έχει η χρήση της για να αποδοθούν ιδιότητες πραγμάτων και 
άλλο για να αποδοθούν ιδιότητες ανθρώπου. Δεν της αποδίδει καθαρά 
ηθικό περιεχόμενο, αλλά είναι οποιαδήποτε θετική ικανότητα ή ιδιότητα 
που υπάρχει σε μεγάλο βαθμό. Συνώνυμά της μπορούν να θεωρηθούν η 
υπεροχή, η ανωτερότητα, το προτέρημα. Έτσι, η έννοια αυτή μπορεί να 
αποδοθεί τόσο στα άψυχα και στα ζώα όσο και στον άνθρωπο. 
Για τον Αριστοτέλη, λοιπόν, η ειδοποιός διαφορά που κάνει μια έξη αρετή 
στα πράγματα γενικά («Ῥητέον οὖν ὅτι πᾶσα ἀρετή, οὗ ἂν ᾖ ἀρετή, αὐτό 
τε εὖ ἔχον ἀποτελεῖ καὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ εὖ ἀποδίδωσιν») είναι:  

• να κάνει κάθε πράγμα που την έχει («αὐτό»), να βρίσκεται στην 
τέλεια κατάστασή του και  

• να το βοηθά να εκτελεί με σωστό τρόπο το έργο για το οποίο είναι 
προορισμένο από τη φύση του. 

Οι θετικές συνέπειες της αρετής στον χαρακτήρα και στο έργο όλων 
των όντων γενικά, που τη διαφοροποιούν ποιοτικά από τις άλλες έξεις, 
υπογραμμίζονται με την επαναλαμβανόμενη χρήση του επιρρήματος 
«εὖ» και του επιθέτου «ἀγαθός». Η αρετή, λοιπόν, γενικά αποδίδεται ως 
ιδιότητα που καθιστά τον φορέα της τέλειο και ικανό στην τέλεια 
επιτέλεση του έργου του. 

Αφού ο Αριστοτέλης είδε πώς εφαρμόζονται τα γνωρίσματα της 
αρετής στα άψυχα και στα ζώα, οδηγείται τώρα συμπερασματικά (με τη 
λέξη «δὴ») και στον άνθρωπο. Η αρετή ειδικά στον άνθρωπο είναι η έξη 
που τον καθιστά αγαθό και ικανό να επιτελέσει το δικής του 
προαιρέσεως έργο («Εἰ δὴ τοῦτ’ ἐπὶ πάντων οὕτως ἔχει, καὶ ἡ τοῦ 
ἀνθρώπου ἀρετὴ εἴη ἂν ἡ ἕξις ἀφ’ ἧς ἀγαθὸς ἄνθρωπος γίνεται καὶ ἀφ’ ἧς 
εὖ τὸ ἑαυτοῦ ἔργον ἀποδώσει»). 

Η αρετή λοιπόν, του ανθρώπου κάνει τον άνθρωπο αγαθό και τον 
βοηθά να επιτελέσει σωστά το έργο που απορρέει από αυτόν τον ίδιο και 
τις επιλογές του. Ας σημειώσουμε ότι για τα άλλα όντα χρησιμοποίησε 
την επαναληπτική αντωνυμία «αὐτοῦ», ενώ για τον άνθρωπο την 
αυτοπαθητική «ἑαυτοῦ», δείχνοντας ότι το έργο του ανθρώπου είναι 
προϊόν της δικής του βουλήσεως και δεν ορίζεται από παράγοντες 
εξωτερικούς, αλλά από αυτόν τον ίδιο. Για την περίπτωση του ανθρώπου 
το επίθετο «ἀγαθὸς» παίρνει τη θέση του «σπουδαῖος», γιατί εδώ πια 
έχουμε να κάνουμε με την ηθική αρετή. Γίνεται σαφές ότι στην ειδική 
περίπτωση του ανθρώπου η αρετή αποκτά ηθικό περιεχόμενο, και 
δηλώνει ενδεχομένως («ἂν εἴη») την έξιν με την οποία ο άνθρωπος γίνεται 
αγαθός και οδηγείται στην επιτέλεση ηθικών πράξεων. 
 
Β3.  

Οι θετικές συνέπειες της αρετής στον χαρακτήρα και στο έργο όλων 
των όντων γενικά, που τη διαφοροποιούν ποιοτικά από τις άλλες έξεις, 
υπογραμμίζονται με την επαναλαμβανόμενη χρήση του επιρρήματος 
«εὖ» και του επιθέτου «ἀγαθός». Επιπλέον η αρετή του ανθρώπου κάνει 
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τον άνθρωπο αγαθό και τον βοηθά να επιτελέσει σωστά το έργο που 
απορρέει από αυτόν τον ίδιο και τις επιλογές του. Συνεχίζοντας ο 
Αριστοτέλης την πορεία ορισμού της αρετής είναι υποχρεωμένος, αφού 
όρισε την ἕξιν και την ποιότητά της ως έννοια γένους της αρετής, να 
ορίσει και την ειδοποιό διαφορά της, να ορίσει ακριβώς το «εὖ»της ἕξεως. 
Έτσι οφείλει να αποδείξει ότι η αρετή είναι ένα είδος μεσότητας. Γι’ αυτό, 
λοιπόν, πρέπει πρώτα να προσδιορίσει την έννοια της μεσότητας, για να 
καταλήξει έπειτα στον συσχετισμό της με την ηθική αρετή. Στον 
προσδιορισμό της μεσότητάς του είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσει τις 
λέξεις τὸ πλεῖον, τὸ ἔλαττον και τὸ ἴσον, που δηλώνουν ποσότητα.  

Ειδικότερα, διδάσκει ο Αριστοτέλης ότι, αν πάρουμε ένα μέγεθος αβ 
που είναι δυνατόν να διαιρείται επ’ άπειρον, μπορούμε να χωρίσουμε ένα 
κομμάτι γβ, ένα κομμάτι αγ και ένα κομμάτι αδ. Το γβ είναι κομμάτι 
μεγαλύτερο από το αγ («τὸ μὲν πλεῖον»), το αγ είναι μικρότερο από το γβ 
(«τὸ δ’ ἔλαττον») και το αδ είναι ένα κομμάτι ίσο με το δβ («τὸ δ’ ἴσον»). 
Μέσον, λοιπόν, δεν είναι ούτε το μεγαλύτερο ούτε το μικρότερο κομμάτι, 
αλλά το σημείο που χωρίζει δύο ίσα μέρη. Σχηματικά το μέσον μπορεί να 
αποδοθεί ως εξής: 

 
Το μέσον, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, μπορεί να προσδιοριστεί με 

βάση δύο κριτήρια: τα αντικειμενικά και τα υποκειμενικά.  
α) Μέσον με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια («κατ’ αὐτὸ τὸ 

πρᾶγμα»): το μέσο αυτό σχετίζεται με τα ίδια τα πράγματα. Είναι αυτό 
που ισαπέχει από τα δύο άκρα του πράγματος. Θεωρείται αντικειμενικό, 
γιατί απορρέει από παρατηρήσεις και μετρήσεις, από επιστημονική 
δηλαδή γνώση, και γι’ αυτό είναι ένα και αποδεκτό από όλους.  

β) Μέσον με βάση τα υποκειμενικά κριτήρια («πρὸς ἡμᾶς»): το 
μέσον αυτό δεν είναι ούτε πάρα πολύ, ούτε πολύ λίγο, ούτε είναι ένα για 
όλους. Είναι σχετικό και ο προσδιορισμός του εξαρτάται από τον ίδιο τον 
άνθρωπο, ο οποίος με τη χρήση της λογικής μπορεί να συνεκτιμά 
διάφορους αστάθμητους και μεταβλητούς παράγοντες, όπως τις 
ιδιαίτερες ανάγκες του, τις περιστάσεις, την εποχή, τον τόπο, τα 
κοινωνικά πρότυπα κ.τ.λ. 

Έτσι: 
• Η αρετή βρίσκεται στο μέσον, ανάμεσα δηλαδή στα δύο άκρα, την 

υπερβολή και την έλλειψη. 
• Η αρετή βρίσκεται στο μέσον που προσδιορίζεται με κριτήρια 

υποκειμενικά («πρὸς ἡμᾶς»). 
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Β4.  
Ήδη ο Ηράκλειτος, ο μεγάλος Εφέσιος σοφός που έζησε γύρω στα 

500 π.Χ., είχε πει ότι «ἦθος ἀνθρώπῳ δαίμων» (= δαίμων για τον άνθρωπο 
δεν είναι παρά ο χαρακτήρας του). Το ίδιο είχε πει και ο Δημόκριτος, ο 
μεγάλος ατομικός φιλόσοφος του 5ου/4ου αι. π.Χ., αυτός μάλιστα με ακόμη 
μεγαλύτερη σαφήνεια· «εὐδαιμονίη ψυχῆς καὶ κακοδαιμονίη» διαβάζουμε 
σε ένα απόσπασμα από έργο του, και θέλει να πει: «είναι υπόθεση της 
ψυχής η ευδαιμονία και η κακοδαιμονία», ενώ σε ένα άλλο απόσπασμα 
διαβάζουμε ότι «εὐδαιμονίη οὐκ ἐν βοσκήμασιν οἰκεῖ οὐδὲ ἐν χρυσῷ· ψυχὴ 
οἰκητήριον δαίμονος», που πάει να πει: «η ευδαιμονία δεν κατοικεί = δεν 
έχει να κάνει με τα πλούσια κοπάδια και με το χρυσάφι· η ψυχή είναι η 
κατοικία τοῦ δαίμονος = με την ψυχή έχει να κάνει ο δαίμων» (ίσως ήθελε 
να πει: η ευδαιμονία και η κακοδαιμονία). Όλα αυτά θέλουν να πουν πως 
αυτό ακριβώς που ο άνθρωπος περιμένει από τον δαίμονα, από το θείον, 
το έχει, στην πραγματικότητα, μέσα στον ίδιο τον εαυτό του· με άλλα 
λόγια: όλοι οι άνθρωποι επιζητούν την ευδαιμονία, μόνο όμως από τις 
δικές τους πράξεις εξαρτάται αν θα φτάσουν κάποτε ή όχι σ’ αυτήν.  
 
Β5.  
1. Ταυτότητα: ἑαυτοῦ, ταὐτόν. (ενδεικτικές απαντήσεις:) 

• Άγνωστοι τραυμάτισαν σοβαρά έναν αστυνομικό από τον οποίο, 
αφού ξυλοκόπησαν άγρια, αφαίρεσαν την υπηρεσιακή του ταυτότητα και 
το όπλο. 

• Οι δικτάτορες αμαυρώνουν αναντίστοιχα της πραγματικότητας την 
εικόνα του εχθρού για να προσφέρουν το αίσθημα της ταυτότητας στους 
υποστηρικτές τους. 
 
2. Παλινδρόμηση: δραμεῖν. (ενδεικτικές απαντήσεις:) 

• Εκατομμύρια άτομα εμφανίζουν μία από τις πιο διαδεδομένες 
παθήσεις της σύγχρονης ζωής μας, τη γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση. 

• Ενώ το πολιτικό σύστημα ευτελίζεται από έναν εξουσιολάγνο 
αριβίστα, η τέταρτη εξουσία αυτοαναιρείται με αμήχανες 
παλινδρομήσεις. 
 
3. Λαβίδα: λαβεῖν. (ενδεικτικές απαντήσεις:) 

• Οι μετεγχειρητικοί πόνοι οφείλονταν στη χειρουργική λαβίδα που 
ράφτηκε κατά λάθος στο στομάχι του ασθενούς. 

• Το σύγκρυο από την απειλή μιας διεθνούς χρηματοπιστωτικής 
κατάρρευσης προκάλεσε η πιστωτική λαβίδα που τέθηκε σε λειτουργία. 
 
4. Αναβαθμός: ἐπιβάτην. (ενδεικτικές απαντήσεις:) 

• Οι πετρόκτιστες πεζούλες μοιάζουν με τείχη μεσαιωνικού κάστρου 
παρά με αναβαθμούς εξομάλυνσης του επικλινούς εδάφους. 
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• Στην Πολιτεία του Πλάτωνα καθορίστηκαν τόσο η φύση του 
Αγαθού, όσο και οι τέσσερις αναβαθμοί της γνώσης: η εικασία, η πίστις, η 
διάνοια και η νόησις. 
 
5. Αφομοίωση: ὁμοίως. (ενδεικτικές απαντήσεις:) 

• Το πλούσιο σε ιχνοστοιχεία μέλι ελάτης, αν και περιέχει βιταμίνες 
σε πολύ μικρές ποσότητες, βοηθάει στην καλύτερη αφομοίωση των 
σακχάρων από τον ανθρώπινο οργανισμό. 

• Η βενετική κυριαρχία απέβλεπε στον εποικισμό των νησιών χωρίς 
να επιδιώκει την εθνολογική αφομοίωση των υπηκόων της. 

 
 
Γ1.  

Αφού βέβαια είπε αυτά (ο Κύρος) αναχώρησε, συμπονώντας και τη 
γυναίκα, για τον λόγο ότι έχασε έναν τέτοιο άντρα, και τον άντρα που 
άφησε πίσω του τέτοια γυναίκα και δεν θα την ξανάβλεπε ποτέ πια. Η δε 
γυναίκα πρόσταξε τους μεν ευνούχους να απομακρυνθούν, έως ότου, 
είπε, αυτόν εδώ τον κλάψω, όσο θέλω· στην παραμάνα όμως είπε να 
περιμένει και τη διέταξε, μόλις πεθάνει, να σκεπάσει και την ίδια και τον 
άντρα της με ένα σεντόνι. Η δε παραμάνα την ικέτευε απεγνωσμένα να 
μην το κάνει αυτό και, αφού δεν κατάφερνε να την μεταπείσει και την 
έβλεπε φορτισμένη, καθόταν παράμερα κλαίγοντας. Η δε γυναίκα, αφού 
έβγαλε από τη θήκη το μαχαίρι που είχε προετοιμάσει πρωτύτερα, 
σφάζεται και, ακουμπώντας το κεφάλι στα στήθη του άντρα της, πέθανε. 
Η δε παραμάνα κλαίγοντας γοερά τους σκέπασε και τους δυο, όπως 
ακριβώς η Πάνθεια της είχε προστάξει. 

 
Γ2.  
γυναῖκα: την κλητική ενικού: ὦ γύναι 
ἑαυτῆς: τη δοτική πληθυντικού του αρσενικού στο β΄ πρόσωπο: ὑμῖν 
αὐτοῖς 
ἑνί: την ίδια πτώση στο θηλυκό γένος: μιᾷ 
πάλαι: τον υπερθετικό βαθμό του επιρρήματος: παλαίτατα 
πολλά: την αιτιατική ενικού του ουδετέρου στον συγκριτικό βαθμό: πλέον 
ή πλεῖν 
εἰπών: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του ίδιου χρόνου: εἴπατε 
περικαλύψαι: το γ΄ ενικό πρόσωπο της ευκτικής του ίδιου χρόνου στην 
ενεργητική φωνή: περικαλύψαι ή περικαλύψειε(ν) 
παραμένειν: το απαρέμφατο του μέλλοντα: παραμενεῖν 
ἐπιθεῖσα: το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ίδιου χρόνου στην 
ίδια φωνή: ἐπίθες 
ἐκάθητο: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του ενεστώτα: 
καθῆσθε. 
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Γ3.α.  
Συντακτική αναγνώριση λέξεων και φράσεων του κειμένου:  
οὐκέτ’ (= οὐκέτι): επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ρήμα 
«ὄψοιτο» 
πολλά: σύστοιχο αντικείμενο στη μετοχή «ἱκετεύουσα». Η μορφή 
σύνταξης προήλθε από ουσιαστικοποίηση του επιθετικού προσδιορισμού, 
μετά από παράλειψη του συστοίχου αντικειμένου και της κατάληψης της 
συντακτικής θέσης από τον επιθετικό προσδιορισμό που τέθηκε σε πτώση 
αιτιατική πληθυντικού αριθμού, ήτοι: πολλὰς ἱκεσίας ἱκετεύουσα > πολλὰ 
ἱκετεύουσα 
χαλεπαίνουσαν: κατηγορηματική μετοχή, εξαρτώμενη από το ρήμα 
«ἑώρα», συνημμένη – αναφερόμενη στο αντικείμενό του («ταύτην» ή 
«γυναῖκα» ή «Πάνθειαν»), στο οποίο λειτουργεί ως κατηγορηματικός 
προσδιορισμός 
τοῦ ἀνδρός: ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός που λειτουργεί ως 
γενική κτητική στον όρο «τὰ στέρνα» 
τὴν ἑαυτῆς: ομοιόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός που λειτουργεί ως 
επιθετικός προσδιορισμός στον όρο «κεφαλὴν». 
 
Γ3.β. 
Ι. Προσδιορισμός είδους και συντακτικής λειτουργίας, αιτιολόγηση 
συντακτικού ρόλου και τρόπου εκφοράς της πρότασης: 
«Οἵαν γυναῖκα καταλιπὼν οὐκέτ᾽ ὄψοιτο»: αναφορική αιτιολογική 
πρόταση που λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας στην 
ψυχικού πάθους μετοχή «κατοικτίρων» της προσδιοριζόμενης κύριας 
πρότασης. Εκφέρεται με ευκτική του πλαγίου λόγου «ὄψοιτο», γιατί 
εξαρτάται από τη μετοχή «κατοικτίρων», που εκλαμβάνεται ως μετοχή 
ιστορικού χρόνου, επειδή το προσδιοριζόμενο από αυτή ρήμα «ἀπῄει» 
βρίσκεται σε ιστορικό χρόνο. 
ΙΙ. Μετατροπή των δευτερευουσών προτάσεων σε μετοχικές ισοδύναμης 
έκφρασης: 
Ὁ μὲν δὴ ταῦτ᾽ εἰπὼν ἀπῄει, κατοικτίρων τήν τε γυναῖκα οἵου ἀνδρὸς 
στέροιτο καὶ τὸν ἄνδρα οἵαν γυναῖκα καταλιπὼν οὐκέτ᾽ ὄψοιτο»: Ὁ 
μὲν δὴ ταῦτ᾽ εἰπὼν ἀπῄει, κατοικτίρων τήν τε γυναῖκα τοιούτου ἀνδρὸς 
στερομένην καὶ τὸν ἄνδρα τοιαύτην γυναῖκα καταλιπόντα οὐκέτ’ 
ὀψόμενον. 
 
Γ3.γ. 
Τροπή του πλαγίου λόγου σε ευθύ: 
«Τῇ δὲ τροφῷ εἶπε παραμένειν, καὶ ἐπέταξεν αὐτῇ, ἐπειδὰν ἀποθάνῃ, 
περικαλύψαι αὐτήν τε καὶ τὸν ἄνδρα ἑνὶ ἱματίῳ»: (Ὦ) τροφέ, παράμενε 
καί, ἐπειδὴ ἀποθάνοιμι, περικάλυψόν μέ τε καὶ τὸν ἄνδρα ἑνὶ ἱματίῳ. 
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