
 

 

 

 

 

 

 

Α1.   

1. γ. 

2. β. 

Α2.  

1. Σωστό (Εἰ γὰρ μὴ οὕτως εἶχεν, οὐδὲν ἂν ἔδει τοῦ διδάξοντος, ἀλλὰ 

πάντες ἂν ἐγίνοντο ἀγαθοὶ ἢ κακοί) 

2. Λάθος (οἳ μὲν ἐκ τοῦ οὑτωσὶ ἐν αὐτοῖς ἀναστρέφεσθαι, οἳ δὲ ἐκ τοῦ 

οὑτωσί) 

3. Σωστό (Διὸ δεῖ τὰς ἐνεργείας ποιὰς ἀποδιδόναι) 

Β1.  Θεία μοῖρα:  Στο χωρίο «θείας μοίρας» η λέξη «μοῖρα» έχει την πρώτη 

της σημασία: μέρος, μερίδιο. Με την έκφραση αυτή ο Πρωταγόρας 

αναφέρεται στη φωτιά και την έλλογη ικανότητα της χρήσης της (ἔμπυρος 

τέχνη), που ο άνθρωπος είχε πάρει από τους θεούς Ήφαιστο και Αθηνά.   

  Στο πλαίσιο του μύθου η φωτιά αποτελεί το θεϊκό μερίδιο που είχαν την 

τύχη, χάρη στην παρέμβαση του Προμηθέα, να λάβουν οι άνθρωποι. Είναι 

θεϊκό: α) γιατί το κατείχαν ως τότε μόνο οι θεοί, β) γιατί οι άνθρωποι το 

απέκτησαν με θεϊκή παρέμβαση του Προμηθέα, γ) γιατί, επιτρέποντας 

στον άνθρωπο να αναπτύξει πολιτισμό, του επέτρεψε κατά συνέπεια να 

αναγνωρίσει την ύπαρξη των θεών. Η κορυφαία και άμεση συνέπεια του 

δώρου της φωτιάς, σύμφωνα με τον Πρωταγόρα, είναι ακριβώς η εμφάνιση 

της θρησκείας. 

  Η φωτιά αλλά και οι τεχνικές γνώσεις, η «έντεχνος σοφία», επέτρεψαν 

στον άνθρωπο να δημιουργήσει τεχνικό πολιτισμό, μεταβάλλοντας την 

όψη της φύσης, κατά κάποιο τρόπο σαν δημιουργός-θεός. Η 

μεταμορφωτική δύναμη του στοιχείου της φωτιάς θεωρούνταν 

αποκλειστικό κτήμα των θεών, δηλαδή στοιχείο της θεϊκής ουσίας και ένα 

από τα μυστικά της δύναμής τους.  
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ  

ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 
Επιμέλεια διαγωνίσματος: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΝΤΖΟΥΛΗ 



  Υπονοείται η αρχαιοελληνική αντίληψη ότι η –ανεξήγητη κατά τα άλλα– 

ανθρώπινη λογικότητα ανάγεται στον θεό ή είναι ο θεός μέσα μας. Μια 

τέτοια αναγωγή κάνει ο Πλάτων στον Τίμαιο: «Πρέπει όμως να 

καταλάβουμε ότι το κυρίαρχο είδος της ψυχής, που δώρισε ο Θεός στον 

καθένα μας, είναι ένας δαίμων. Είναι αυτό που, όπως είπαμε, κατοικεί στην 

κορυφή του σώματος και μας ανυψώνει από τη Γη προς τον συγγενικό μας 

ουρανό, γιατί η αλήθεια είναι ότι είμαστε φυτά όχι της Γης αλλά του 

ουρανού». Και ο Αριστοτέλης υποστηρίζει στα Ἠθικὰ Εὐδήμια: «Μπορούμε, 

δηλαδή, να πούμε ότι κινεί τα πάντα μέσα μας ένας θεός εσωτερικός. Και 

του λογικού στοιχείου ακόμα, αρχή δεν είναι το λογικό στοιχείο, αλλά κάτι 

ανώτερο. Τι άλλο, λοιπόν, θα είναι ανώτερο και από την επιστήμη και από 

τον νου, παρά ο θεός;»  

 

«ἕξεις»: Στο χωρίο από τα Ηθικά Νικομάχεια του Αριστοτέλη εμφανίζεται 

μια νέα έννοια, η «ἕξις». Η λέξη αυτή ετυμολογικά παράγεται από το θέμα 

του μέλλοντα του ρήματος «ἔχω» και συγκεκριμένα από το σεχ- < hεχ- < ἑχ 

+ την παραγωγική κατάληξη –σις, η οποία δηλώνει ενέργεια. 

Αρχική σημασία της λέξης είναι το να κατέχει κανείς συνέχεια κάτι που 

έχει αποκτήσει. 

 Για τον Αριστοτέλη η λέξη απέκτησε ηθικό περιεχόμενο: είναι τα μόνιμα 

στοιχεία του χαρακτήρα μας, που αποκτιούνται με την επίμονη άσκηση και 

την επανάληψη συγκεκριμένων ενεργειών. Οι «ἕξεις» είναι ένα από τα 

«γινόμενα ἐν τῇ ψυχῇ». Τα άλλα δύο είναι τα πάθη και οι δυνάμεις. Πάθη 

(π.χ. επιθυμία, οργή, φόβος, χαρά, φιλία, μίσος) είναι όσα έχουν ως 

αποτέλεσμα την ευχαρίστηση ή τη δυσαρέσκεια. Οι δυνάμεις είναι οι 

δυνατότητες συμμετοχής στα πάθη, οι οποίες δεν αρκούν από μόνες τους 

για να χαρακτηριστεί κανείς καλός ή κακός, αλλά πρέπει να γίνουν μόνιμα 

στοιχεία του χαρακτήρα του. Τα μόνιμα αυτά στοιχεία αποκτιούνται με την 

επανάληψη μιας πράξης, που συνιστά την «ἕξιν». Ακριβώς ότι 

η «ἕξις» απορρέει από εθισμό και δεν είναι κάτι έμφυτο φαίνεται και από 

τη χρήση του ρήματος «γίνονται», το οποίο δείχνει ότι η «ἕξις» προκύπτει 

μέσα από μία διαδικασία, από ένα βαθμιαίο τρόπο διαμόρφωσής της και 

κατάκτησής της από τον άνθρωπο. 

 Σήμερα η λέξη έχει αποκτήσει ψυχολογικό περιεχόμενο και είναι η 

συνήθεια ως αποτέλεσμα επανάληψης, μάθησης ή συνεχούς επίδρασης 

του ίδιου παράγοντα. 

 

Β2.  

1. Λάθος 

2. Σωστό 

3. Λάθος 

4. Σωστό 

5. Λάθος 



Β3. α)  Η μοίρα τού επιφύλαξε μία δυσάρεστη εξέλιξη, όταν έπαθε το 

τροχαίο και έμεινε στο νοσοκομείο για αρκετό καιρό. 

  

 Πριν φύγουμε ταξίδι για την Ιορδανία, χρειάστηκε να μετατρέψουμε 

ένα μικρό χρηματικό ποσό σε συνάλλαγμα. 

 

β) 1.β.,  2.α.,  3.α.  

 

Β4. Ο Αριστοτέλης τόσο στο διδαγμένο κείμενο από τα Ηθικά Νικομάχεια 

όσο και στο παράλληλο κείμενο από τη Ρητορική του τονίζει την αξία της 

πράξης και την ποιότητά της που καθορίζει και το αποτέλεσμα της έξης 

για τον άνθρωπο.   

  Πιο συγκεκριμένα, στα Ηθικά Νικομάχεια αναφέροντας ότι «Ἔτι ἐκ τῶν 

αὐτῶν καὶ διὰ τῶν αὐτῶν καὶ γίνεται πᾶσα ἀρετὴ καὶ φθείρεται» ο 

Αριστοτέλης προσθέτει ένα νέο επιχείρημα, με το οποίο δείχνει ότι η αρετή 

είναι προϊόν εθισμού και η ποιότητά της εξαρτάται από την ποιότητα του 

εθισμού που την προκαλεί. Η δημιουργία και ο εκφυλισμός της επίκτητης 

ιδιότητας προκύπτουν από αντίστοιχους λόγους («ἐκ τῶν αὐτῶν») και 

ποιότητα εθισμού («διά τῶν αὐτῶν»). Έτσι για συγκεκριμένους λόγους και 

με την κατάλληλη άσκηση οι άνθρωποι κατακτούν την αρετή και ακριβώς 

για τους αντίθετους λόγους και με την ακατάλληλη άσκηση η αρετή 

εκφυλίζεται. Ο Αριστοτέλης εννοεί μάλλον μια διαδικασία «δόμησης» και 

«αποδόμησης» της αρετής ενισχύοντας τη θέση του για τον επίκτητο 

χαρακτήρα της. Τα ρήματα «γίνεται – φθείρεται» μας παραπέμπουν στο 

θεμελιώδες αντιθετικό ζεύγος της φιλοσοφικής σκέψης «γένεσις – φθορά». 

Για τον Αριστοτέλη, αυτή ήταν μια φυσική διαδικασία μονόδρομη: γένεση -

> αύξηση -> τελείωση -> παρακμή -> φθορά (αποδίδεται έργο στον 

Αριστοτέλη με τίτλο  Περί Γενέσεως και Φθοράς). Αυτή, λοιπόν, η 

διαδικασία ακολουθείται και στις ηθικές αρετές. 

  Παρόμοια και στο παράλληλο κείμενο, αξιοποιώντας το παράδειγμα των 

δικαίων και αδίκων, που χρησιμοποιήθηκε και στο διδαγμένο κείμενο 

(«πράττοντες γὰρ τὰ ἐν τοῖς συναλλάγμασι τοῖς πρὸς τοὺς ἀνθρώπους 

γινόμεθα οἳ μὲν δίκαιοι οἳ δὲ ἄδικοι»),  καταθέτει την άποψη ότι τα κίνητρα 

των ανθρώπων και οι λόγοι που τους οδηγούν σε συγκεκριμένες 

συμπεριφορές («οδηγημένοι δηλαδή ή από τη λογική ή από το πάθος») 

καθορίζουν και τα μόνιμα στοιχεία του χαρακτήρα τους («έξεις»).   

Αντίστοιχο είναι και το παράδειγμα του «εγκρατούς» και του «ακόλαστου» 

ανθρώπου, το οποίο επίσης συναντάμε και στα Ηθικά Νικομάχεια («οἳ μὲν 

γὰρ σώφρονες - οἳ δ’ ἀκόλαστοι»).  Δηλαδή και στη Ρητορική ο Αριστοτέλης 

αναφέρει ότι το ίδιο συναίσθημα (συγκεκριμένα η ηδονή) διαμορφώνει 

αγαθό ήθος στον σώφρονα άνθρωπο («στον εγκρατή, επί παραδείγματι, 

άνθρωπο, ακριβώς γιατί είναι εγκρατής, τα ηδονικά πράγματα γεννούν 

καλές γνώμες και επιθυμίες»), ενώ αντίθετα ωθεί τον ασυγκράτητο  σε 



άμετρες ενέργειες και συμπεριφορές («με τον ίδιο τρόπο στον ακόλαστο τα 

ίδια αυτά πράγματα γεννούν τις αντίθετες γνώμες και επιθυμίες»).   

  Άρα, όπως προκύπτει και από τα δύο κείμενα, κάθε αρετή για τους ίδιους 

λόγους και χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα γεννιέται και με την καλή 

εξάσκηση κατακτιέται, ενώ με την κακή εξάσκηση χάνεται. 

 

Γ1. Και θεωρώ ότι δεν αγνοείς με ποιο τρόπο διοικούν οι θεοί τα ανθρώπινα 

(πράγματα).  Δηλαδή δε φέρνουν με τα ίδια τους τα χέρια ούτε τις συμφορές 

ούτε την ευτυχία που συμβαίνουν σε αυτούς, αλλά στο κάθε πράγμα δίνουν 

τέτοιο νόημα, ώστε με δικές μας ενέργειες να φτάνει σε εμάς καθένα από 

αυτά. Όπως ίσως και τώρα (συμβαίνει), τους λόγους τούς ανέθεσαν σε μας, 

ενώ για τις πράξεις ορίζουν εσένα, επειδή θεωρούν πως εσύ θα τις 

πετύχαινες με τον πιο τέλειο τρόπο και πως ο λόγος ο δικός μου θα γινόταν 

ελάχιστα ενοχλητικός σ' αυτούς που θα τον άκουγαν. Θεωρώ, λοιπόν, ότι 

τα προηγούμενά σου κατορθώματα ποτέ δε θα γίνονταν τόσο σημαντικά, 

αν κάποιος από τους θεούς δε συνεργούσε.  

 

Γ2.  Ο ρήτορας αναφέρεται στους σκοπούς που καλείται να υπηρετήσει ο  

Φίλιππος, δηλαδή αφενός να μη μάχεται διαρκώς ενάντια στους 

βαρβάρους που κατοικούν στην Ευρώπη («οὐχ ἵνα τοῖς βαρβάροις μόνον 

τοῖς ἐπὶ τῆς Εὐρώπης κατοικοῦσι πολεμῶν διατελῇς»), αλλά κυρίως να 

εξασκηθεί σ' αυτούς («γυμνασθείς»), να αποκτήσει πείρα («λαβών 

ἐμπειρίαν»), να συνειδητοποιήσει τις δυνάμεις του («γνωσθείς οἷος εἶ») και 

ύστερα να στρέψει την προσοχή σου σ' αυτά που τώρα τον συμβουλεύει ο 

ρήτορας («τούτων ἐπιθυμήσῃς ὧν ἐγὼ τυγχάνω συμβεβουλευκώς»). Και 

σίγουρα είναι ντροπή η τύχη να τον οδηγεί σε δρόμους ένδοξους και αυτός 

να μένει πίσω («αἰσχρόν ἐστι ἀπολειφθῆναι») και να μην αφήνεται να τον 

ανεβάσει εκεί που θέλει εκείνη («εἰς ὃ βούλεταί σε προαγαγεῖν»).   

  Επιπρόσθετα, ο Ισοκράτης προτείνει στον Φίλιππο να εκτιμά όλους όσοι 

τον επαινούν για όσα έχει ήδη κάνει («τιμᾶν τοὺς περί τῶν σοι 

πεπραγμένων ἀγαθόν τι λέγοντας»), να είναι βέβαιος ότι το πιο λαμπρό 

εγκώμιο τού το πλέκουν εκείνοι που τον θεωρούν άξιο για πράξεις πιο 

σπουδαίες από όσες έχει επιτελέσει («κάλλιστα μέντοι νομίζειν ἐκείνους 

ἐγκωμιάζειν, τοὺς μειζόνων ἔργων ἢ τηλικούτων τὴν σὴν φύσιν 

ἀξιοῦντας») και εκείνοι που δε μιλούν ευχάριστα μόνο για το παρόν («τοὺς 

μὴ μόνον ἐν τῷ παρόντι κεχαρισμένως διειλεγμένους»), αλλά όσοι θα 

κάνουν τις μελλούμενες γενιές να νιώθουν τόσο θαυμασμό για τις  πράξεις 

του, όσο δε θα έχουν νιώσει για κανέναν προγενέστερο («οἵτινες ἂν τοὺς 

ἐπιγιγνομένους οὕτω ποιήσωσι τὰς σὰς πράξεις θαυμάζειν ὡς οὐδενὸς 

ἄλλου τῶν προγεγενημένων»).  

 

Γ3. α)  

ἀπολειφθῆναι: ἀπολείφθητι 



παρασχεῖν: παράσχες  

προαγαγεῖν: προάγαγε  

ἐστι: ἦσθα  

ἡγουμένης: ἡγοῦ 

βούλεται: ἐβούλου/ἠβούλου 

 

β)  ἑκάστῳ τοιαύτας ἐννοίας ἐμποιεῖ  

 

Γ4. α)  αὐτόχειρες: κατηγορούμενο του εννοουμένου υποκειμένου «θεοί» 

λόγω του συνδετικού ρήματος «γίγνονται» 

τὰ πεπραγμένα: επιθετική μετοχή ως υποκείμενο στο απαρέμφατο «ἄν 

γενέσθαι» (ετεροπροσωπία) 

θεῶν: ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός ως γενική διαιρετική στο 

«τις» 

ἀπολειφθῆναι: άναρθρο τελικό απαρέμφατο, υποκείμενο στην απρόσωπη 

έκφραση  «αἰσχρόν ἐστι» 

πάντας: ομοιόπτωτος κατηγορηματικός προσδιορισμός στη μετοχή «τούς 

λέγοντας» 

ἐν τῷ παρόντι: επιρρηματικός εμπρόθετος προσδιορισμός χρόνου στη 

μετοχή «διειλεγμένους» 

 

β)  ὃν τρόπον οἱ θεοὶ τὰ τῶν ἀνθρώπων διοικοῦσιν: δευτερεύουσα 

ονοματική πλάγια ερωτηματική πρόταση σε ρόλο αντικειμένου στο 

απαρέμφατο ἀγνοεῖν. 

 

ὥστε δι’ ἀλλήλων ἡμῖν ἑκάτερα παραγίγνεσθαι τούτων: δευτερεύουσα 

επιρρηματική συμπερασματική πρόταση σε ρόλο επιρρηματικού 

προσδιορισμού αποτελέσματος στο ρήμα ἐμποιοῦσιν. 

 
 


