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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
 

 
Α1. Μετάφραση 
 
Β1.  Eίδη Αρετής 
         α) Διανοητικές Αρετές  
πχ.  σοφία, ευστροφία: εντοπίζονται στο «λόγον ἔχον μέρος» της ψυχής 
- κατακτώνται μέσω της διδασκαλίας και απαιτείται εμπειρία και χρόνος «τό 

πλεῖον…χρόνου»  
- το επίρρημα «πλέον» υποδηλώνει ότι και άλλοι παράγοντες συμβάλλουν στην 

απόκτησή της 
- ευθύνη έχει η προσωπικότητα του δασκάλου 
           β) Ηθικές Αρετές 
π.χ. δικαιοσύνη, εντιμότητα 
 -  εντοπίζονται στο μέρος της ψυχής που μετέχει και στο «λόγον ἔχον» και στο 
«ἄλογον» μέρος της ψυχής 
 -   κατακτώνται μέσω του εθισμού και της επαναλαμβανόμενης πράξης (ἡθικός- ἔθος 
στη φιλοσοφία και στην επιστήμη του Αριστοτέλη η ετυμολογική συγγένεια εννοιών 
αποκαλύπτει και σημασιολογική συγγένεια) 
 -   δεν είναι έμφυτες «οὐδεμία…ἐγγίνεται» (αναφορά στα παραδείγματα πέτρας και 
φωτιάς) 
 -   μπορεί να μην είναι έμφυτες αλλά δεν είναι και αντίθετες με τη φύση του ανθρώπου 
«παρά φύσιν», όλοι έχουν «ἐν δυνάμει» το στοιχείο της αρετής, το οποίο μπορεί να 
γίνει στοιχείο «ἐν ἐνεργείᾳ» - «τελειουμένοις» (σχόλιο σχολικού σελ. 157) 
 -  ευθύνη έχει κυρίως το ίδιο το άτομο και το περιβάλλον στο οποίο θα μεγαλώσει 
 - απόρριψη αριστοκρατικής αντίληψης περί αρετής  
 
Β2. - Ο συλλογισμός του Αριστοτέλη στηρίζεται στο αντιθετικό ζευγάρι δύναμις- 

ἐνέργεια (σχόλιο σχολικού σελ. 158) 
- Στηρικτικά αναφέρεται στην αντιθετική σχέση των αρετών και των αισθήσεων (φυ-

σικές ιδιότητες) ως προς τον τρόπο απόκτησης και χρήσης τους : αναλυτική ανα-
φορά στο παράδειγμα της όρασης και ακοής  

- Οι λεξιλογικές επιλογές του Αριστοτέλη, που αναδεικνύουν αυτή τη σχέση είναι:  
α) ἀνάπαλιν 
β) χιαστό σχήμα «ἔχοντες…ἔσχομεν»  
γ) αντιθετική- επιδοτική σύνδεση «οὐ γάρ…ἀλλά» 

-   Στη συνέχεια, αναφέρεται και στην αναλογική σχέση των αρετών με τις τέχνες 
(+σχόλιο βιβλίου σελ. 159) 
- Αναλυτική αναφορά στα παραδείγματα της τέχνης της κιθάρας και της οικοδομικής 
τέχνης + σχόλιο βιβλίου 2 σελ. 159) 
- Οι λεξιλογικές του επιλογές είναι:  ὥσπερ, αναλογική σύνταξη «μαθόντας ποιεῖν – 
ποιοῦντες  μανθάνομεν», οἷον – οὕτω 
Άρα ο Αριστοτέλης καταλήγει στο «ἐν λόγῳ» συμπέρασμα με συλλογισμό που ενισχύ-

εται με χρήση τεκμηρίων  εμπειρικός – πρακτικός φιλόσοφος. 
 

Β3. σχολικό βιβλίο σελ. 152 – 153  Η ψυχή του ανθρώπου, είπε ο Αριστοτέλης… 
ηθικές και διανοητικές. 
 

Β4. οὒσης  ουσία / ουσιαστικός 

ἔσχηκε  σχέση / σχετικός 

πεφυκότων  φύση / έμφυτος 



χρησάμενοι  χρήση / καταχρηστικός 

μανθάνομεν  μάθηση / μαθητικός 
 
Γ1. Νομίζω, λοιπόν, ότι δεν αγνοείτε (ότι γνωρίζετε) ότι πολλές πράξεις ήδη έχουν γί-
νει τέτοιες (τέτοιου είδους), τις οποίες αρχικά όλοι θεώρησαν ότι είναι συμφορές και 
συμπόνεσαν τους παθόντες, στην πορεία όμως έκριναν (θεώρησαν) ότι αυτές οι ίδιες 
έχουν γίνει υπαίτιες για τα μεγαλύτερα (σπουδαιότερα) αγαθά. Και γιατί πρέπει να εξε-
τάσουμε (να κάνουμε λόγο) (για) τα περαιτέρω; Αλλά και τώρα θα βρίσκαμε ότι οι κυ-
ρίαρχες πόλεις, εννοώ την πόλη των Αθηναίων και των Θηβαίων (την Αθήνα και τη 
Θήβα) δεν έλαβαν μεγάλο όφελος από την ειρήνη αλλά παρόλο που εξαιτίας αυτών 
δυστύχησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου, πάλι πήραν τα πάνω τους (ανέκτησαν τις 
δυνάμεις τους), αλλά εξαιτίας αυτών (από αυτά) η μεν μία (η Αθήνα) έγινε κυρίαρχη 
των Ελλήνων η δε άλλη (η Θήβα) έχει γίνει στην παρούσα κατάσταση τόσο μεγάλη, 
όση ποτέ ως τώρα κανείς δεν περίμενε ότι θα γίνει. Γιατί οι διακρίσεις και η φήμη συ-
νηθίζουν να γίνονται (επέρχονται) όχι με την αδράνεια αλλά με τους αγώνες. 
 
Γ2. ἕ 
πορρωτάτω 
εὖ 
ὑμῶν αὐτῶν 
ἡγεμόσι(ν) 
ᾢετο / ᾦτο 
ὑπειλῆφθαι 
τοῖς πεισομένοις 
γνοίη 
κατάστηθι 
 
Γ3.α. - ὑμᾶς: Υποκείμενο στο οὐκ ἀγνοεῖν, ετεροπροσωπία με το ρήμα 
- συμφοράς: κατηγορούμενο στο ἃς, μέσω του εἶναι 
- τοῖς παθοῦσι: έναρθρη επιθετική μετοχή με υποκείμενο το τοῖς, ως αντικείμενο στο 
συνηχθέσθησαν 
- τί: αιτιατική της αιτίας, επιρρηματικός προσδιορισμός στο λέγειν 
- λαβούσας: κατηγορηματική μετοχή, συνημμένη στο πόλεις λόγω του εὕροιμεν ἄν  
- ἡγεμόνα: κατηγορούμενο στο τήν μέν λόγω του καταστάσαν 
 
Γ3.β. Α΄ περίπτωση: Ὁ ῥήτωρ εἶπεν ὅτι αἱ γάρ ἐπιφάνειαι και λαμπρότητες οὐκ ἐκ τῆς 
ἡσυχίας ἀλλ’  ἐκ τῶν ἀγώνων γίγνεσθαι φιλοῖεν. 
 
Β΄ περίπτωση: Ὁ ῥήτωρ εἶπεν τάς γάρ ἐπιφανείας καί λαμπρότητας οὐκ ἐκ τῆς 
ἡσυχίας ἀλλ’  ἐκ τῶν ἀγώνων γίγνεσθαι φιλεῖν.  
 
     
 
 
 
 
 
 
 


