
 

 

Απαντήσεις Αρχαίων Ελληνικών (Απόφοιτοι) 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Α1.  

1. Λάθος 

2. Σωστό 

3. Σωστό 

4. Λάθος 

5. Λάθος 

 

Β1.  Ο Αριστοτέλης θα χρησιμοποιήσει το παράδειγμα των νομοθετών, για να αποδείξει 

ότι οι ηθικές αρετές δεν υπάρχουν μέσα μας εκ φύσεως, αλλά τις αποκτούμε μέσω της 

άσκησης και του εθισμού σε ηθικές πράξεις. Αυτοί προσπαθούν να κάνουν τους πολίτες να 

αποκτήσουν την ηθική αρετή με τον εθισμό. Όμως, αυτό δεν το πετυχαίνουν πάντα και γι’ 

αυτό διαχωρίζονται τα πολιτεύματα σε καλά και λιγότερο καλά. Επομένως, για την 

κατάκτηση των ηθικών αρετών δεν αρκεί ο εθισμός σε μια οποιαδήποτε ενέργεια, αλλά ο 

εθισμός στις σωστές ενέργειες. Αυτό συμβαίνει στις τέχνες: αν κάποιος χτίζει με σωστό 

τρόπο, θα γίνει καλός οικοδόμος· αν όμως δεν εξασκηθεί σωστά, θα γίνει κακός. Αν, πάλι, 

κάποιος παίζει σωστά κιθάρα, θα γίνει καλός κιθαριστής· αν δεν εξασκηθεί στο σωστό 

παίξιμο, θα γίνει κακός κιθαριστής. Το ίδιο, λοιπόν, συμβαίνει και με τις αρετές. Άρα, 

προκύπτει ότι τις αρετές δεν τις έχουμε εκ φύσεως, αλλά τις αποκτούμε με τον σωστό εθισμό, 

όπως συμβαίνει και στις τέχνες. Αν οι τεχνίτες ήταν καλοί ή κακοί από τη γέννησή τους, δεν 

θα χρειαζόταν ο δάσκαλος, για να καθοδηγεί και να εξασκεί κάποιον σωστά. 

 Με τη χρήση αναλογικής απόδειξης συνεχίζει ο Αριστοτέλης, για να δείξει ότι το ίδιο 

συμβαίνει και στις τεχνικές εργασίες. Χρησιμοποιεί τα ίδια παραδείγματα, που 

χρησιμοποίησε και στην προηγούμενη ενότητα, αυτά του οικοδόμου και του κιθαριστή 

γενικεύοντας (οἱ λοιποὶ πάντες), για λόγους μάλλον συντομίας. Διευκρινίζει με αυτά ότι η 

απόκτηση μιας δεξιότητας προϋποθέτει την εξάσκηση του ανθρώπου στο περιεχόμενο της 

δεξιότητας που επιθυμεί να αποκτήσει. Έτσι, αν κάποιος αποφάσισε να γίνει οικοδόμος, η 

άσκησή του δεν μπορεί παρά να είναι στην οικοδομική τέχνη. Το ίδιο και εκείνος που θέλει 

να γίνει κιθαριστής, θα ασκηθεί στο παίξιμο της κιθάρας. Όμως απλώς η οποιαδήποτε 

εξάσκηση για την απόκτηση μιας δεξιότητας δεν οδηγεί στο ίδιο αποτέλεσμα, αλλά η 

ποιότητα της εξασκήσεως, που προηγείται, καθορίζει την ποιότητα της αποκτημένης 

δεξιότητας. Σε αυτό ακριβώς αναφέρεται η συνέχιση του παραδείγματος από τον Αριστοτέλη. 

Σ’ αυτή την ενότητα χρησιμοποιώντας τα ίδια παραδείγματα προσθέτει ένα νέο στοιχείο – 

επιχείρημα: τη σημασία της καλής («εὖ») και της κακής («κακῶς») άσκησης στην ποιότητα 

της αποκτημένης επίκτητης ιδιότητας. Με τη χρήση του «επαγωγικού παραδείγματος» ο 

Αριστοτέλης δείχνει ότι στην πράξη η ποιότητα της άσκησης και της μαθητείας προσδιορίζει 

την ποιότητα της επίκτητης ιδιότητας. Έτσι φαίνεται να αποδέχεται ότι η ποιότητα άσκησης 

και η ποιότητα της επίκτητης ιδιότητας συνδέονται με σχέση αιτίου αποτελέσματος. Με τη 

σκέψη αυτή ο Αριστοτέλης επιχειρεί να αποδείξει ότι η ηθική αρετή προϋποθέτει τον εθισμό 

και η ποιότητα της ηθικής αρετής είναι ανάλογη της ποιότητας του εθισμού. Θα γίνουμε 

λοιπόν ηθικά ενάρετοι, μόνο αν εξασκηθούμε σε ηθικά ενάρετες πράξεις σύμφωνα με τους 

κανόνες της τέλειας αρετής. 

 Εκτός από τη χρήση των παραδειγμάτων και της αναλογίας, ο Αριστοτέλης αξιοποιεί 

κι άλλες εκφραστικές επιλογές για να καταστεί κατανοητός:  



 

 

• Πολυσύνδετα σχήματα: «καὶ γίνεται πᾶσα ἀρετὴ καὶ φθείρεται», «καὶ οἱ ἀγαθοὶ καὶ 

οἱ κακοὶ γίνονται κιθαρισταί.», «Ἀνάλογον δὲ καὶ οἰκοδόμοι καὶ οἱ λοιποὶ πάντες.». 

• Αντιθέσεις: «πολιτεία ἀγαθὴ ≠ πολιτείας φαύλης», «γίνεται ≠ φθείρεται», «ἀγαθοὶ ≠ 

κακοὶ», «ἐκ μὲν γὰρ τοῦ εὖ οἰκοδομεῖν ἀγαθοὶ οἰκοδόμοι ἔσονται ≠ ἐκ δὲ τοῦ κακῶς 

κακοί», «εὖ ≠ κακῶς». Οι παραπάνω αντιθέσεις τονίζουν τη σημασία της ηθικής 

πράξης στην απόκτηση της ηθικής αρετής τόσο στην προσωπική όσο και στην 

πολιτική ζωή. Οι χωρίς ηθικούς κανόνες συμπεριφορές και πράξεις απομακρύνουν 

από αυτή. Συγκεκριμένα, με την αντίθεση «γίνεται ≠ φθείρεται» τονίζεται ότι μόνο η 

διαρκής άσκηση οδηγεί και διατηρεί την ηθική αρετή, αλλιώς αυτή φθείρεται.  

• Σχήμα από κοινού: «ἐκ μὲν γὰρ τοῦ εὖ οἰκοδομεῖν ἀγαθοὶ οἰκοδόμοι ἔσονται, ἐκ δὲ 

τοῦ κακῶς (οἰκοδομεῖν) κακοί (οἰκοδόμοι ἔσονται)». 

 

Β2. Η θέση του Αριστοτέλη ότι η αρετή ενδεχομένως στοχεύει στο μέσον προκύπτει από 

δύο υποθετικές προκείμενες, μια εκτεταμένη παρενθετική προσθήκη και με δυνητική 

διατύπωση «ἂν εἴη». Με την πρώτη υποθετική προκείμενη ο Αριστοτέλης δείχνει ότι κάθε 

τεχνική εργασία συνδέεται με σκοπό και πράξη (οὕτω τὸ ἔργον εὖ ἐπιτελεῖ, πρὸς τὸ μέσον 

βλέπουσα καὶ εἰς τοῦτο ἄγουσα τὰ ἔργα). Μάλιστα ο σκοπός καθορίζει τη γένεση και η 

ποιότητα των μέσων «οὕτω» την ποιότητα της πραγμάτωσης του σκοπού «εὖ ἐπιτελεῖ». Ο 

τρόπος πραγμάτωσης του σκοπού δίνεται επεξηγηματικά με τα μετοχικά σύνολα «βλέπουσα 

καὶ εἰς τοῦτο ἄγουσα τὰ ἔργα». Με τη μετοχή «βλέπουσα» εννοεί τη θεωρητικά 

προγενέστερη σύλληψη του σκοπού που εδώ ταυτίζεται με τη στόχευση του μέσου, και με τη 

μετοχή «ἄγουσα» την πράξη με την οποία πραγματώνεται ο σκοπός της μεσότητας. Η 

μεσότητα εμφανίζεται δυνάμει στη θεωρητική σύλληψή της ως σκοπού, ενώ πραγματώνεται 

ἐνεργείᾳ, καθώς με την πράξη προσλαμβάνει τα γνωρίσματά της στα έργα, δηλαδή το τέλειον 

και το αύταρκες. 

Όταν η τέχνη - επιστήμη λειτουργεί σωστά, επιδιώκει τη μεσότητα και γι’ αυτό τα 

έργα που δημιουργεί είναι τέλεια, ολοκληρωμένα («τοῖς εὖ ἔχουσιν ἔργοις»). Με τον όρο 

«ολοκληρωμένο έργο» εννοούμε αυτό που βρίσκεται στη μεσότητα, που τηρεί το μέτρο και 

την αρμονία και εξισορροπεί τις αντιθέσεις ανάμεσα στην υπερβολή και στην έλλειψη. Γι’ 

αυτό από αυτό δεν μπορούμε ούτε να αφαιρέσουμε κάτι («οὔτ’ ἀφελεῖν»), γιατί δεν έχει κάτι 

περιττό και με την αφαίρεση θα το οδηγήσουμε στην έλλειψη, ούτε να προσθέσουμε κάτι 

(«οὔτε προσθεῖναι»), γιατί δεν του λείπει κάτι και με την πρόσθεση θα το οδηγήσουμε στην 

υπερβολή. Επομένως, γίνεται κατανοητό ότι η υπερβολή και η έλλειψη διαταράσσουν την 

ισορροπία και καταστρέφουν την τελειότητά του («φθειρούσης»), ενώ η μεσότητα τη 

διαφυλάσσει («σῳζούσης»). Συγκεκριμένα ο Αριστοτέλης αλλού αναφέρει ότι ένα έργο 

τέχνης δεν πρέπει να είναι ούτε «παμμέγεθες» ούτε «πάμμικρον» (Ποιητική, 1450b, 37-39).  

«Αν η αρετή υπερέχει από κάθε τέχνη, όπως και η φύση»: Στο χωρίο αυτό ο 

Αριστοτέλης συσχετίζει τις έννοιες τέχνη (η οποία εδώ ταυτίζεται με τον όρο «ἐπιστήμη»), 

φύση και αρετή και διαπιστώνει ότι έχουν ένα κοινό γνώρισμα, αλλά και διαφορές. Το κοινό 

τους γνώρισμα είναι ότι και οι τρεις έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν μορφές. Η διαφορά 

τους έγκειται σε τι δίνει μορφή η καθεμιά. Έτσι, λοιπόν: α) η τέχνη μορφοποιεί το υλικό της, 

β) η αρετή δίνει μορφή στην προσωπικότητα του ανθρώπου και γ) η φύση δημιουργεί κι αυτή 

τις δικές της μορφές. 

Παράλληλα, ο φιλόσοφος επιχειρεί να ιεραρχήσει τις τρεις αυτές έννοιες. Έτσι, κατ’ 

αυτόν, η φύση είναι ανώτερη από την τέχνη, γιατί κάθε φυσικό ον έχει τάση προς την 

τελειότητα. Από τη στιγμή δηλαδή που γεννιέται και αυξάνεται, οδηγείται, ανεξάρτητα από 

τη θέλησή του, στο «τέλος», στην τελειότερη μορφή του. Αντίθετα, τα έργα τέχνης είναι 

σταθερά και αμετάβλητα και δεν τείνουν πουθενά. Ο Αριστοτέλης αναφέρει : «ο σκοπός και 

το ωραίο είναι σε μεγαλύτερο βαθμό παρόντα στη φύση, παρά στα έργα της τέχνης» (Περὶ 

ζώων μορίων, 639b, 19-21). Εξάλλου, όπως διαπιστώνει και ο Ασπάσιος, ο σχολιαστής του 

Αριστοτέλη, «μιμεῖται γὰρ τέχνη τὴν φύσιν» (= η τέχνη μιμείται τη φύση), γι’ αυτό και είναι 

κατώτερη αυτής. Από την άλλη, η αρετή είναι ανώτερη και από τη φύση και από την τέχνη, 

γιατί μορφοποιεί στην ουσία του τον άνθρωπο και αποτελεί ύψιστη έκφανση της μεσότητας. 



 

 

Όπως, μάλιστα, αναφέρει και ο Ασπάσιος, η αρετή είναι ανώτερη από την τέχνη, γιατί η 

αρετή είναι «τελειότης φύσεως καὶ κατωρθωμένη φύσις», δηλαδή μια φυσική ιδιότητα με 

επιτυχία οδηγημένη στον σκοπό της. Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι, για τον 

Αριστοτέλη, ανώτερη όλων είναι η αρετή, ακολουθεί η φύση και τελευταία στην ιεράρχηση 

έρχεται η τέχνη: Αρετή > φύση > τέχνη.  

Λογικά συνάγεται το συμπέρασμα ότι η αρετή ενδεχομένως στοχεύει στη μεσότητα. 

Το συμπέρασμα εκφέρεται με δυνητική ευκτική, δηλαδή με δυνητική έκφραση, απόλυτα 

σύμφωνη με τον υποθετικό τρόπο σκέψης και εκφοράς του λόγου που προηγήθηκε. 

Για να αποδείξει, λοιπόν, ο Αριστοτέλης ότι η αρετή έχει ως στόχο της το μέσον, διατυπώνει 

τον εξής υποθετικό συλλογισμό: 1η προκείμενη: αν η τέχνη στοχεύει στο μέσον («Εἰ δὴ πᾶσα 

ἐπιστήμη … ἄγουσα τὰ ἔργα») και 2η προκείμενη: αν η αρετή είναι ακριβέστερη και 

ανώτερη από την τέχνη («ἡ δ’ ἀρετὴ πάσης τέχνης ἀκριβεστέρα καὶ ἀμείνων ἐστὶν»). 

Συμπέρασμα: η αρετή έχει ως στόχο της το μέσον («τοῦ μέσου ἂν εἴη στοχαστική») 
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Β4.  

Θέμα: νομοθέται 

Συνήθεια: ἐθίζοντες 

Ψυχοφθόρος: φθείρεται 

Ανούσιος: ἐστίν 

Ανεκτός: εἶχεν 

Αβλεψία: βλέπουσα 

Ασωτία: σῳζούσης 

Άρρητος: Λέγω 

Αφαίρεση: ἀφελεῖν 

Βολίδα: ὑπερβολὴ 

 

Β5.  Στο απόσπασμα από τον «Πρωταγόρα» του Πλάτωνα διαφαίνονται οι απόψεις του 

σοφιστή σχετικά με τη διδασκαλία της ηθικής αρετής. Ο Πρωταγόρας διαχωρίζει τις τέχνες 

της οικοδομικής, της μεταλλουργίας και της κεραμικής από τις ηθικές αρετές της 

δικαιοσύνης, της σωφροσύνης και της οσιότητας. Στις υποθετικές προτάσεις που παρατάσσει 

καταγράφεται και η χρήση τιμωρίας, εκτός από τη διδασκαλία, ως μέθοδος απόκτησης της 

ηθικής αρετής. Μάλιστα γίνεται και πιο συγκεκριμένος, αναφερόμενος στην εξορία και στη 

θανατική καταδίκη όσων δεν μετέχουν στην ηθική αρετή, επιθυμώντας να αναδείξει την αξία 

που αποδίδεται στην κατοχή των ηθικών αρετών. Καταλήγει στη διαπίστωση ότι η ηθική 

αρετή διδάσκεται και οι πολιτικοί άνδρες προσπαθούν να τη μεταδώσουν, σχολιάζοντας ότι 

μάλλον θα ήταν «περίεργα πλάσματα» αυτοί οι «αγαθοί άνδρες», αν δεν το επιδίωκαν αυτό.  

 Στα πρωτότυπα αποσπάσματα των Ηθικών Νικομαχείων γίνονται εμφανείς και οι 

θέσεις του Αριστοτέλη σχετικά με τη διδασκαλία της ηθικής αρετής. Πιο συγκεκριμένα, ο 

Αριστοτέλης θεωρεί ότι οι ηθικές αρετές αποκτώνται με εθισμό σε αντίστοιχες πράξεις. Αν οι 

ηθικές αρετές ήταν έμφυτες, όλες οι ενέργειες των νομοθετών να κάνουν τους πολίτες καλούς 

θα ήταν μάταιες, αφού όλοι θα γεννιόντουσαν με ή χωρίς αυτές και οποιαδήποτε προσπάθεια 

δεν θα μπορούσε να μεταβάλει αυτά τα χαρακτηριστικά. Έτσι αποδεικνύεται αφενός ότι οι 



 

 

ηθικές αρετές δεν υπάρχουν μέσα μας εκ φύσεως και αφετέρου ότι αυτές δεν αποκτώνται 

αλλιώς παρά μόνο με τη διαρκή άσκηση και την επανάληψη ηθικών πράξεων. Ωστόσο, ο 

Αριστοτέλης επισημαίνει ότι κάποιοι νομοθέτες πετυχαίνουν τον στόχο τους και 

κατορθώνουν να βοηθήσουν τους πολίτες στην άσκηση της αρετής με τον τρόπο που πρέπει, 

ενώ κάποιοι άλλοι αποτυγχάνουν να ασκήσουν σωστά τους πολίτες στην αρετή. Γι’ αυτό, 

άλλωστε, και τα πολιτεύματα διακρίνονται σε καλά και λιγότερο καλά. Κύριο μέλημα του 

νομοθέτη είναι να μορφώσει άξιους πολίτες. Επομένως, ο χαρακτήρας της νομοθετικής 

διαδικασίας είναι κατά βάση παιδευτικός και παραδειγματικός και κατά δεύτερο λόγο 

αναμορφωτικός. Οι νομοθέτες στοχεύουν στο να κατακτήσουν οι πολίτες την ηθική αρετή 

μέσω του εθισμού (εθίζοντες) σε κοινωνικά και ηθικά ορθές πρακτικές και δευτερευόντως 

μέσω της τιμωρίας και του αποτρεπτικού της χαρακτήρα. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός 

ότι ο Αριστοτέλης δεν αναφέρεται καθόλου στην τιμωρία ως μέσο επιβολής της ηθικής 

αρετής. Ο Σταγειρίτης φιλόσοφος επίσης δε διστάζει να φέρει σε αναλογία τις αρετές με τις 

τέχνες, αναφερόμενος στην οικοδομική και στην κιθαριστική τέχνη. Θα γίνουμε καλοί 

οικοδόμοι, όχι αν απλώς οικοδομούμε συνεχώς, αλλά μόνο αν εξασκηθούμε στο σωστό 

χτίσιμο, και καλοί κιθαριστές, όχι αν απλώς παίζουμε συνεχώς κιθάρα, αλλά μόνο αν 

εξασκηθούμε στο σωστό παίξιμο της κιθάρας. Με τη χρήση του «επαγωγικού 

παραδείγματος» ο Αριστοτέλης δείχνει ότι στην πράξη η ποιότητα της άσκησης και της 

μαθητείας προσδιορίζει την ποιότητα της επίκτητης ιδιότητας. Έτσι φαίνεται να αποδέχεται 

ότι η ποιότητα άσκησης και η ποιότητα της επίκτητης ιδιότητας συνδέονται με σχέση αιτίου 

αποτελέσματος. Με τη σκέψη αυτή ο Αριστοτέλης επιχειρεί να αποδείξει ότι η ηθική αρετή 

προϋποθέτει τον εθισμό και η ποιότητα της ηθικής αρετής είναι ανάλογη της ποιότητας του 

εθισμού.  

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη θα γίνουμε λοιπόν ηθικά ενάρετοι, μόνο αν 

εξασκηθούμε σε ηθικά ενάρετες πράξεις σύμφωνα με τους κανόνες της τέλειας αρετής. 

Αποδεικνύει ότι η αρετή είναι ανώτερη από την τέχνη, καθώς η τέχνη μορφοποιεί το υλικό 

της, ενώ η αρετή δίνει μορφή στην προσωπικότητα του ανθρώπου. Το μέσο απόκτησης της 

ηθικής αρετής είναι ο εθισμός σε σχετικές ενέργειες. Αντίθετα ο Πρωταγόρας αναφέρεται 

εκτενώς στην αξία της τιμωρίας, θεωρώντας την βασική μέθοδο απόκτησης των ηθικών 

αρετών, παράλληλα φυσικά με τη διδασκαλία. Και οι δύο πνευματικοί άνθρωποι φαίνεται να 

συμφωνούν στην ανωτερότητα της ηθικής αρετών έναντι των τεχνών, αν και ο Αριστοτέλης 

δε διστάζει να φέρει τις τέχνες σε αναλογία με τις ηθικές αρετές, ώστε να τονίσει την αξία της 

εθιστικής πράξης.  

 

 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Γ1. Kαι αν κανείς με ρωτήσει: Kαλά, τι εννοείς, αν κάποιος βλάπτει την πόλη, ότι πρέπει να 

κάνουμε ειρήνη μαζί του; Δεν θα το έλεγα· αυτό που εννοώ είναι ότι πολύ γρηγορότερα θα 

τους τιμωρούσαμε, αν δεν προκαλούσαμε καμιά αδικία· γιατί δεν θα είχαν κανέναν σύμμαχο. 

(Η μετάφραση αντλήθηκε από την «πύλη για την ελληνική γλώσσα, http://www.greek-

language.gr) 

Γ2. Όταν επικρατεί ειρήνη, η πόλη αποκτά έσοδα («ἐν εἰρήνῃ μέν πάνυ πολλά χρήματα εἰς 

τήν πόλιν ἀνενεχθέντα»). Πιο συγκεκριμένα, η ειρήνη στη θάλασσα («ἐπεί δέ εἰρήνην κατά 

θάλατταν γεγένηται,..») αύξησε τα έσοδα («ηὐξημένας τάς προσόδους»), τα οποία ήταν στη 

διάθεση των πολιτών, προκειμένου να τα αξιοποιήσουν όπως ήθελαν («καί ταύταις ἐξόν τοῖς 

πολίταις χρῆσθαι ὅ,τι βούλονται»). Αντίθετα, κατά τη διάρκεια του πολέμου, τα χρήματα 

κατασπαταλήθηκαν («πάντα ταῦτα κατασπαταληθέντα»). Μάλιστα πολλά από τα έσοδα που 



 

 

είχε η πόλη δαπανήθηκαν σε κάθε είδους έξοδα («καί τῶν προσόδων πολλάς ἐκλιπούσας καί 

τάς εἰσελθούσας εἰς παντοδαπά καταδαπανηθείσας»).  

Γ3α. ἐξέλειπες, εἰσῄεις/ εἰσῄεισθα, κατεδαπανῶ 

Γ3β. μάλα, μάλιστα- ταχέως, τάχιστα 

Γ3γ. τισί(ν), πρόσοδοι, πολίτου 

Γ4α. ἤ εἰρήνην: β’ όρος σύγκρισης, λόγω του συγκρ. βαθμού κερδαλεώτερον (με α’ όρο 

πόλεμον) 

ταῦτα: υποκείμενο στο ρήμα κριθείη, αττική σύνταξη 

τῶν ποσόδων: (ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός) γενική διαιρετική στο πολλάς 

ἄγειν: υποκείμενο στο απρόσωπο ρήμα χρή και τελικό απαρέμφατο. 

Γ4β. ἀνενεχθέντα: κατηγορηματική μετοχή, αναφέρεται στο ουσιαστικό (αντικ. του ρημ 

εὑρήσει) χρήματα, λόγω εξάρτησης από το ρήμα εὑρήσει. 

Γ4γ. Στον ευθύ λόγο: «Πολύ θᾶττον ἄν τιμωροίμεθα αὐτούς, εἰ μηδένα ὑπάρχοιμεν 

ἀδικοῦντες».  

Αντίθετο του πραγματικού: «Πολύ θᾶττον ἄν ἐτιμωρούμεθα αὐτούς, εἰ μηδένα ὑπήρχομεν 

ἀδικοῦντες». 

. 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μυτιληναίος Γιάννης 

  Θεοδωροπούλου Μεταξία 

 

 

 


