
Α1 

Γιατί η ηθική αρετή σχετίζεται µε την ευχαρίστηση και τη 

δυσαρέσκεια· γιατί εξαιτίας της ευχαρίστησης, κάνουµε τα ασήµαντα 

πράγµατα, ενώ εξαιτίας της δυσαρέσκειας µένουµε µακριά από τα καλά. Για 

αυτό από τη µικρή µας ηλικία πρέπει να διαπαιδαγωγούµαστε έτσι, όπως λέει 

ο Πλάτων, ώστε να ευχαριστιόµαστε και να δυσαρεστούµαστε µε όσα 

πρέπει· γιατί αυτή είναι η σωστή παιδεία. 

∆εν πρέπει όµως να το πούµε µόνο έτσι, ότι δηλαδή η αρετή είναι 

συνήθεια, αλλά και τι λογής συνήθεια είναι. Πρέπει λοιπόν να πούµε ότι η 

κάθε αρετή, όποιου πράγµατος είναι αρετή, και το ίδιο το πράγµα το 

τελειοποιεί και το βοηθάει να εκτελέσει µε το σωστό τρόπο το έργο του, όπως, 

για παράδειγµα, η αρετή του µατιού κάνει και το ίδιο το µάτι τέλειο και το έργο 

του. Γιατί µε την αρετή του µατιού βλέπουµε καλά. Με τον ίδιο τρόπο η αρετή 

του αλόγου κάνει το άλογο τέλειο και ικανό να τρέξει και να κρατήσει τον 

αναβάτη και να σταθεί µπροστά στους εχθρούς. Αν λοιπόν έτσι συµβαίνει µε 

όλα τα πράγµατα, τότε η αρετή του ανθρώπου θα µπορούσε να ήταν κάποια 

συνήθεια, από την οποία γίνεται ο καλός άνθρωπος και από την οποία θα 

βοηθηθεί να εκτελέσει σωστά το έργο του. 

 

Β1 

� Οι έξεις σταθεροποιούν τη συµπεριφορά µας. 

� Κριτήριο για την οριστική διαµόρφωσή τους αποτελεί η ηδονή ή λύπη 

που προκαλείται από τα έργα µας. 

� Έτσι ο σώφρων χαίρεται γιατί είναι εγκρατής και γιατί κυριαρχεί στις 

σωµατικές ηδονές του. Το ίδιο και ο ανδρείος, νιώθει ικανοποίηση, όταν 

δείχνει γενναιότητα στους κινδύνους. 

� Αντίθετα, όποιος αισθάνεται λύπη, επειδή απέχει από τις σωµατικές 

ηδονές, είναι ακόλαστος. Το ίδιο όποιος αποφεύγει τους κινδύνους από 

φόβο είναι δειλός. 

� Έτσι, η ηθική αρετή συνδέεται µε την ευχαρίστηση και δυσαρέσκεια και 

η ηθική µε τα συναισθήµατα και τις επιθυµίες. 

 

 

 



Β2α 

� Έξη: µια ικανότητα που οδηγεί στην εκτέλεση µιας ενέργειας. 

Αποκτάται µε τις συχνές επαναλήψεις της ενέργειας αυτής. Έτσι το 

άτοµο µαθαίνει να εκτελεί ευκολότερα και τελειότερα την ενέργεια αυτή. 

� Αρετή: Τα µόνιµα στοιχεία του χαρακτήρα µας, µε τα οποία γινόµαστε 

καλοί άνθρωποι. 

� Έργο: ό,τι έχει αναθέσει η φύση σε καθετί που υπάρχει σε αυτό τον 

κόσµο, µια καθορισµένη πορεία και προορισµό. Όταν επιτελεστεί το 

έργο, τότε αυτό που είναι προορισµένο να το επιτελέσει φτάνει στον 

προορισµό του, την τελείωσή του, την ολοκλήρωσή του (τέλος) 

 

Β2β 

Η αρετή αποτελεί µια µορφή έξης. Η αρετή επιτελεί δυο βασικές 

λειτουργίες: α) τελειοποιεί το κάθε πράγµα, το φτάνει στην τελείωσή του, την 

ολοκλήρωσή του, το τέλος του και β) οδηγεί το κάθε τι να επιτελέσει σωστά το 

προορισµένο για αυτό έργο. Όσον αφορά τον άνθρωπο, λοιπόν, η αρετή είναι 

µια έξη που καθιστά τον ίδιο τον άνθρωπο ενάρετο και καλό παρέχοντάς του 

τη δυνατότητα να επιτελέσει το έργο που του έχει αναθέσει η φύση. 

 

Β3 

Σχολικό βιβλίο, σελ 141 «Είκοσι χρόνια … να σωθεί η αλήθεια;» 

 

Β4 

σχεδόν: ἕξεων, ἀπεχόµενος, ἔχον 

αχάριστος: χαίρων 

ασήµαντος: σηµεῖον 

ενδεής: δεῖ 

πρόφαση: φησίν 

διαµονή: µεῖναι, ὑποµένων 

άρτιος: ἀρετή 

τελεσίδικος: ἀποτελεῖ 

δηµαγωγός: ἦχθαι 

καταδροµικό: δραµεῖν 

 



Γ1 

Άνδρες στρατιώτες των Αθηναίων και των άλλων συµµάχων, ο 

µελλοντικός αγώνας όµοια σε όλους θα είναι κοινός και για τη σωτηρία και για 

την πατρίδα όχι λιγότερο για τον καθένα από ό,τι για τους εχθρούς. Γιατί, αν 

νικήσουµε τώρα µε το ναυτικό, είναι δυνατόν κάποιος (από εµάς) να δει ξανά 

την ιδιαίτερή του πατρίδα. ∆εν πρέπει όµως να στεναχωριόµαστε ούτε να 

παθαίνουµε αυτό ακριβώς που παθαίνουν οι πιο άπειροι από τους 

ανθρώπους, οι οποίοι, όταν νικηθούν στους πρώτους αγώνες, βρίσκονται στο 

εξής διαρκώς υπό την προσδοκία παρόµοιας ατυχίας. Αλλά όσοι από τους 

Αθηναίους βρίσκεστε εδώ και για αυτό έχετε ήδη εµπειρία πολλών πολέµων, 

και όσοι είστε σύµµαχοι, και για αυτό πάντα εκστρατεύετε µαζί µας, θυµηθείτε 

τα απροσδόκητα του πολέµου. 

 

Γ2 

ἀγών: ἀγῶνας 

ναυσίν: ναῦ 

ὅπερ: αἷσπερ 

πρώτοις: προτέροις 

σφαλέντες: σφαλεῖσι(ν) 

κρατήσωµεν: κράτει 

ἐπιδεῑν: ἐφορᾶν 

πάσχειν: πείσεται 

ἔχουσιν: σχοίην 

µνήσθητε: ἐµνήσθησαν 

 

Γ3α 

στρατιῶται: επιθετικός προσδιορισµός στο ἄνδρες 

τῳ: δοτική προσωπική στο απρόσωπο ἔστι 

ἀθυµεῖν: υποκείµενο στο χρή, τελικό απαρέµφατο 

τῶν ἀνθρώπων: γενική διαιρετική στο ἀπειρότατοι 

ταῖς συµφοραῖς: δοτική αντικειµενική στον ὁµοίαν 

τῶν παραλόγων: αντικείµενο στο µνήσθητε 

 

 



Γ3β 

� Ὁ Νικίας εἶπε ὅτι εἴη τῳ την ὑπάρχουσάν που οἰκείαν πόλιν ἐπιδεῖν, εἰ 

κρατήσαιεν ταῖς ναυσίν. 

� Ὁ Νικίας εἶπε εἶναι τῳ την ὑπάρχουσάν που οἰκείαν πόλιν ἐπιδεῖν, εἰ 

κρατήσαιεν ταῖς ναυσίν. 


