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Α1.  

1. Λάθος 

2. Σωστό 

3. Σωστό 

4. Λάθος 

5. Λάθος 

 

Β1.  Στην πρώτη παράγραφο του κειμένου αναφοράς ο Αριστοτέλης παραθέτει ένα 

επιχείρημα , το οποίο αντλεί από τον χώρο της πόλης, καθώς για τον φιλόσοφο υπάρχει 

στενή σχέση μεταξύ ηθικής και πολιτικής. Το επιχείρημα που φέρνει ως μαρτυρία 

(«μαρτυρεῖ δὲ») εισάγεται με τον προσθετικό «καὶ» («καὶ τὸ γινόμενον») και αφορά το έργο 

των νομοθετών. Βασικός στόχος και επιδίωξή τους είναι να κάνουν τους πολίτες να 

αποκτήσουν την ηθική αρετή μέσω του εθισμού σε ανάλογες πράξεις και συμπεριφορές («οἱ 

γὰρ νομοθέται τοὺς πολίτας ἐθίζοντες ποιοῦσιν ἀγαθούς, …»).Στη συνέχεια αναφέρεται στον 

τρόπο με τον οποίο πραγματώνεται η ηθική αρετή, επιμένοντας ότι για την κατάκτησή της 

προηγείται η πράξη (η επανάληψη, η εξάσκηση, ο εθισμός). Στο πλαίσιο αυτής της θέσης 

προσθέτει ότι κάθε μορφή ηθικής αρετής, είτε αυτή γίνεται είτε φθείρεται, έχει ως αφετηρία 

της τις ίδιες αιτίες και τα ίδια μέσα. Για να ενισχύσει τον επαγωγικό του  συλλογισμό  

χρησιμοποιείτις ακόλουθες εκφραστικές επιλογές: 

 

1. Την τροπική μετοχή ἐθίζοντες που έχει το μεγαλύτερο σημασιολογικό βάρος και την 

επαναληπτική αντωνυμία αὐτό (= τό ἐθίζειν) που τονίζει ότι με τον εθισμό και όχι με 

άλλο μέσο οι νομοθέτες κάνουν τους πολίτες αγαθούς.  

 

2. Καί διαφέρει τοῦτο πολιτεία πολιτείας : η χρήση του επιδοτικού «καί» εδώ τονίζει τη 

διάκριση των πολιτευμάτων σε καλά και λιγότερο καλά με κριτήριο τη μεγαλύτερη ή 

τη μικρότερη βοήθεια που προσφέρουν στον πολίτη οι νομοθέτες για να κατακτήσει 

με τη δική τους καθοδήγηση την αρετή. 

 

3. Τα ρήματα σε χρόνο Ενεστώτα ( γίνεται και φθείρεται) που δηλώνουν διάρκεια και 

τονίζουν την επανάληψη ενεργειών για την απόκτηση της αρετής. 

 

4. Τα παραδείγματα: α) το παράδειγμα των νομοθετών που με το έργο τους προσπαθούν 

να κάνουν τους πολίτες ενάρετους («οἱ γὰρ νομοθέται τοὺς πολίτας ἐθίζοντες 

ποιοῦσιν ἀγαθούς, …»). β)Τα παραδείγματα με τους κιθαριστές και τους οικοδόμους 
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από τον χώρο των τεχνών (σε συσχετισμό με την ηθική αρετή) ( ἐκ μὲν γὰρ τοῦ 

κιθαρίζειν καί...οἰκοδόμαι και οἱ λοιποί πάντες). 

 

5. Τα πολυσύνδετα σχήματα:«καὶ γίνεται πᾶσα ἀρετὴ καὶ φθείρεται», «καὶ οἱ 

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

πάντες» που τονίζουν ότι με όμοιες ενέργειες οι άνθρωποι κατακτούν την ηθική 

αρετή. Επίσης, ενισχύουν την αναλογία των ηθικών αρετών με τις τέχνες για να 

καταδείξουν τον όμοιο τρόπο απόκτησης ηθικών αρετών και τεχνών μέσω του 

εθισμού.  

 

6. Τις 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» που 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.  

 

7. Το σχήμα από κοινού:«ἐκ μὲν γὰρ τοῦ εὖ οἰκοδομεῖν ἀγαθοὶ οἰκοδόμοι ἔσονται, ἐκ δὲ 

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

 

8. Τον εμπρόθετο προσδιορισμό της αιτίας «ἐκ τῶν αυτών» και τον εμπρόθετο του 

μέσου «διά τῶν αὐτῶν» που τονίζουν ότι 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.  

 

9. Τις αναλογίες «ὁμοίως δὲ»,  «ἀνάλογον δέ» που παραλληλίζουν τον τρόπο απόκτησης 

της ηθικής αρετής με τις τέχνες. 

 

10. Τον υποθετικό λόγο του μή πραγματικού (εἰ γάρ μή οὕτως εἶχεν, οὐδεν ἄν ἔδει τοῦ 

διδάξοντος, ἀλλά πάντες ἄν ἐγίνοντο ἀγαθοί ἤ κακοί) που αποδεικνεύει εξ αντιθέτου 

ότι ο δάσκαλος είναι αναγκαίος για την καλλιέργεια της ηθικής αρετής.  

 

 

Β2.  Ο συλλογισμός του Αριστοτέλη σχηματικά: 

1η προκείμενη: αν η τέχνη στοχεύει στο μέσο ( Εἰ δή πᾶσα έπιστήμη....ἄγουσα τα ἕργα) 

2η προκείμενη: αν η τέχνη είναι ακριβέστερη και ανώτερη από κάθε τέχνη( ἡ δ’ ἀρετή πάσης 

τέχνης ἀκριβεστέρα καί ἀμείνων ἐστίν) 

Συμπέρασμα: η αρετή έχει ως στόχο της το μέσον ( τοῦ μέσου ἄν εἴη στοχαστική) 

Αρχικά ο Αριστοτέλης συγκρίνει τις έννοιες τέχνη- ἀρετή- φύσις  μεταξύ τους  και  

διαπιστώνει ότι έχουν ένα κοινό γνώρισμα, τη δυνατότητα να δημιουργούν μορφές· όμως 

έχουν και διαφορές. Έτσι: 

 η τέχνη μορφοποιεί την ύλη· 

 η αρετή δίνει μορφή στην προσωπικότητα του ανθρώπου και επομένως είναι 

ανώτερη από την τέχνη  (μορφοποιεί στην ουσία του τον άνθρωπο)· 
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 η φύση, που δημιουργεί και αυτή μορφές, είναι και αυτή ανώτερη από την 

τέχνη. 

 

Ο Αριστοτέλης, λοιπόν,  στο συλλογισμό που κάνει για να καταλήξει στο 

συμπέρασμα ότι η αρετή έχει στόχο τη μεσότητα, συγκρίνει την αρετή και τη φύση με την 

τέχνη και βρίσκει ότι η αρετή είναι ακριβέστερη και ανώτερη από κάθε τέχνη, όπως και η 

φύση. Ο Ασπάσιος, ο πιο αξιόλογος σχολιαστής του Αριστοτέλη, σχολιάζοντας το χωρίο 

αυτό λέει: αυτό «ἡ γάρ φύσις ἀμείνων τῆς τέχνης, μιμεῖται γάρ ἡ τέχνη τήν φύσιν, ἡ δέ ἀρετή 

ἔτι ἀμείνων, ἐστι γάρ ἡ ἀρετή τελειότης φύσεως καί κατωρθωμένη φύσις» .  Η φύση είναι 

ανώτερη από την τέχνη, γιατί η τέχνη µιµείται τη φύση. Ακόµη, θα προσθέταµε ότι ο 

Αριστοτέλης θεωρεί τα όντα της φύσης τελειότερα απόκάθε έργο τέχνης (εδώ ο Αριστοτέλης 

αναφέρεται και στις βάναυσες και στις καλές τέχνες, σ’ ό,τι δηλαδή δηµιουργεί γενικά ο 

άνθρωπος). Και τούτο γιατί κάθε φυσικό ον από τη στιγµή που γεννιέται και αυξάνεται, 

«κινεῖται» και οδηγείται ανεξάρτητα από τη θέλησή του στο «τέλος», στην τελειότητα, στην 

τελειότερη µορφή του, ενώ ένα έργο τέχνης είναι δηµιούργηµα του ανθρώπου ύστερα από 

σκέψη «ἕξις μετά λόγου ἀληθοῦς ποιητική» και µένει αµετάβλητο, δεν τείνει πουθενά. 

Τέλος, και η αρετή είναι ανώτερη και ακριβέστερη από την τέχνη, γιατί η αρετή είναι 

«τελειότης φύσεως καὶ κατωρθωµένη φύσις», δηλαδή µια φύση, φυσική ιδιότητα µε επιτυχία 

οδηγηµένη στο σκοπό της, στο στόχο της. Ακόµη κατά τον Αριστοτέλη, όπως κάθε φυσικό 

ον οδηγείται στο «τέλος», στην τελείωσή του, έτσι και η ανθρώπινη ψυχή φτάνει στην 

αποκορύφωσή της, στο «τέλος» της µε την αρετή, η αρετή δηλαδή είναι η τελειότητα της 

ψυχής. Επίσης, ο Αριστοτέλης δέχεται ότι από τη φύση οι άνθρωποι έχουν την ικανότητα να 

δεχτούν τις αρετές και ότι «τελειοῦνται» στην αρετή, φτάνουν στην τελείωση «διὰ τοῦ 

ἔθους» 

Έτσι, αφού για ένα έργο τέχνης, δηλαδή για κάτι που αναφέρεται στον κόσμο των 

παραστάσεών μας και αποτελεί αντικείμενο της εποπτείας μας, η μεσότητα σημαίνει 

αναμφισβήτητη τελειότητα και αφού η αρετή πραγματώνει τη μεσότητα ουσιαστικότερα και 

τελειότερα από όσο η τέχνη, έπεται πως η αρετή είναι η κατεξοχήν μεσότητα, πως η 

μεσότητα βρίσκει στην αρετή την αυθεντικότερη έκφραση και συγκεκριμενοποίησή της (ἡ δ’  

ἀρετή πάσης τέχνης ἀκριβεστέρα καί ἀμείνων ἐστίν ὥσπερ καί ἡ φύσις, τοῦ μέσου ἄν εἴη 

στοχαστική). Η δυνητική ευκτική του συμπεράσματος εκφράζει αυτό που «είναι δυνατό να 

γίνει στο παρόν και στο μέλλον», δηλαδή κάτι πιθανό, ενδεχόμενο και όχι βέβαιο. Με την 

έγκλιση αυτή ο Αριστοτέλης αποφεύγει τον κατηγορηματικό χαρακτήρα που θα είχε η ίδια 

πρόταση,   αν το ρήμα  της  ήταν   στην   οριστική,   η  οποία  εκφράζει το πραγματικό (τοῦ 

μέσου ἐστί στοχαστική). Η διατύπωση λοιπόν με δυνητική ευκτική δείχνει μετριοπαθές και 

ήπιο ύφος, γνωρίσματα που πρέπει να είχε και ο χαρακτήρας του συγγραφέα, αν δεχτούμε τη 

φράση  ότι «το ύφος είναι ο άνθρωπος». 

 

 

Β3.  

α. Λάθος 

β. Λάθος 

γ. Λάθος 

δ. Λάθος 

ε. Σωστό 

 

Β4.  

θέμα: νομοθέται 

συνήθεια: ἐθίζοντες 

ψυχοφθόρος: φθείρεται 
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ανούσιος: ἔσονται 

ανεκτός: εἶχε 

αβλεψία: βλέπουσα 

ασωτία: σῳζούσης 

άρρητος: λέγομεν 

αφαίρεση: ἀφελεῖν 

βολίδα: ὑπερβολή 

 

Β5.  Ο Αριστοτέλης στο πρώτο απόσπασμα του κειμένου αναφοράς τονίζει τη σχέση 

ηθικής αρετής και πράξης, και προσπαθεί να δείξει ότι η ηθική αρετή δεν είναι εκ φύσεως, 

αλλά καλλιεργείται με την ηθική πράξη. Για να στηριχτεί αυτή η θέση, ο Αριστοτέλης 

μεταφέρεται στο χώρο της πολιτικής φέρνοντας τώρα ένα νέο επιχείρημα: τον τρόπο με τον 

οποίο λειτουργούν οι νομοθέτες, με την προϋπόθεση βέβαια ότι προσπαθούν, με τον εθισμό 

(ἐθίζοντες) στις καλές πράξεις, να κάνουν τους πολίτες να αποκτήσουν ηθική αρετή (με τον 

ίδιο τρόπο που και ο κάτοχος μιας τέχνης θέλει να δει ἀγαθόν τεχνίτη τον μαθητή του).  

Ωστόσο, άλλοι από αυτούς οργανώνουν σωστά τον εθισμό και πετυχαίνουν το στόχο τους, 

όμως άλλοι θεσπίζουν τέτοιους νόμους, οι οποίοι δεν επιτυγχάνουν σωστά τον εθισμό των 

πολιτών, με αποτέλεσμα οι νομοθέτες να πέφτουν έξω, να αποτυχαίνουν και να μην ασκούν 

τους πολίτες έτσι, ώστε να αποκτήσουν ηθική αρετή. Στη συνέχεια αναφέρεται στον τρόπο 

με τον οποίο πραγματώνεται η ηθική αρετή, επιμένοντας ότι για την κατάκτησή της 

προηγείται η πράξη (η επανάληψη, η εξάσκηση, ο εθισμός) και  επανέρχεται στα 

παραδείγματα με τους κιθαριστές και τους οικοδόμους, για να δείξει ότι με την καλή 

εξάσκηση πετυχαίνει κανείς το στόχο του, ενώ με την κακή αποτυχαίνει (η καλή ή η κακή 

εξάσκηση είναι το κριτήριο για την κατάκτηση ή όχι του στόχου) (ἔτι ἐκ τῶν αὐτῶν καί διά 

τῶν αὐτῶν καί γίνεται πᾶσα ἀρετή καί φθείρεται) Ισχυρίζεται ότι θα γίνει κανείς καλός 

κιθαριστής, αν πρώτα εξασκηθεί με το καλό παίξιμο της κιθάρας· αν όμως δεν εξασκηθεί 

καλά, θα γίνει κακός κιθαριστής.θα γίνει κανείς καλός οικοδόμος, αν πρώτα εξασκηθεί με το 

καλό χτίσιμο των σπιτιών, αν όμως δεν εξασκηθεί καλά, θα γίνει κακός οικοδόμος.Το ίδιο 

συμβαίνει και με την ηθική αρετή: αποκτά κανείς ηθική αρετή, αν πρώτα εθιστεί καλά, με 

ηθικές πράξεις και συνηθίσει σ' αυτήν. Αν όμως δεν εξασκηθεί καλά, δεν κατακτά την ηθική 

αρετή .Στο τέλος γίνεται λόγος για τον διδάξοντα, δηλαδή για εκείνον που θα παρακολουθεί 

και θα καθοδηγεί τους κιθαριστές και τους οικοδόμους (και εκείνους βέβαια που θα 

κατακτήσουν την αρετή) κατά τη διαδικασία του εθισμού, της εξάσκησής τους ( ἐκ μεν γάρ 

τοῦ εὖ  οικοδομεῖν.... τοῦ κακῶς κακοί) Επομένως, ο Αριστοτέλης δέχεται - και επισημαίνει - 

τη συμβολή της διδασκαλίας για την καλλιέργεια της ηθικής αρετής αναφέροντας το ρόλο 

του νομοθέτη και του δασκάλου (εἰ γάρ μή οὕτως εἶχεν, οὐδεν ἄν ἔδει τοῦ διδάξοντος, ἀλλά 

πάντες ἄν ἐγίνοντο ἀγαθοί ἤ κακοί).  

 

Ο Πρωταγόρας εκτιμά ότι το αναγκαίο στοιχείο για τη συγκρότηση πόλεων δεν έχει 

καμία σχέση με τις τεχνικές ικανότητες (οικοδομική, μεταλλουργία, κεραμική), αλλά με αυτό 

που ονομάζει «ἀνδρός ἀρετή» και περιλαμβάνει τη δικαιοσύνη, τη σωφροσύνη και το ὅσιον ( 

διότι, αν μεν υπάρχει...σε καμία περίπτωση χωρίς αυτό). Ωστόσο, ενδέχεται κάποιοι να μην 

είναι μέτοχοι της πολιτικής αρετής. Γι’ αυτούς ο Πρωταγόρας θεωρεί αναγκαίο να 

εφαρμοστεί μια αγωγή που θα περιλαμβάνει διδασκαλίες και τιμωρίες .Αν όμως αποτύχουν, 

τότε προβλέπονται αυστηρότατες ποινές, όπως η εξορία ή ο θάνατος. Στις περιπτώσεις αυτές 

το άτομο που δεν κοσμείται από αρετή χαρακτηρίζεται ως ανίατο. Ο χαρακτηρισμός αυτός 

δηλώνει την αδυναμία του να συμβιώσει αρμονικά με τα υπόλοιπα μέλη της κοινωνίας και, 

επίσης, την αδυναμία της τελευταίας να θεραπεύσει τη «νόσον». Προκύπτει,  λοιπόν,  ως 

αναπόφευκτη αναγκαιότητα η εκδίωξη του ατόμου (εξορία ή θάνατος) από τους κόλπους της 

κοινότητας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή κοινωνική συμβίωση(και εάν, σε 
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περίπτωση που κάποιος δε μετέχει σ’ αυτό … ακόμα και μετά την τιμωρία).Με βάση τα 

δεδομένα που ανέφερε ο Πρωταγόρας, συμπεραίνεται ότι είναι πολύ παράξενο να πιστέψει 

κανείς ότι οι μεγάλοι και σοφοί πολιτικοί άνδρες, ενώ διδάσκουν στα παιδιά τους όλα τα 

άλλα πράγματα, δεν τους διδάσκουν την αρετή. Αυτό το τόσο παράδοξο και ανεξήγητο 

υποδεικνύει, κατά το σοφιστή, ότι στην πραγματικότητα συμβαίνει το εντελώς αντίθετο, το 

λογικό, ότι δηλαδή οι ἀγαθοί ἄνδρες διδάσκουν στους γιους τους την αρετή (εάν λοιπόν έτσι 

έχουν τα πράγματα … σκέψου τι περίεργα πλάσματα είναι αυτοί οι αγαθοί άνδρες) χωρίς την 

οποία τα παιδιά τους κινδυνεύουν να υποστούν τις πιο σοβαρές κυρώσεις (θάνατος, εξορία, 

δήμευση περιουσίας, συνολική καταστροφή του οίκου τους) ( ΄Οτι το πράγμα αυτό το 

θεωρούν διδακτό … Μπορούμε να πιστέψουμε κάτι τέτοιο Σωκράτη;). 

 

Και στα δύο απόσπασματα, λοιπόν, παρουσιάζεται διαφορά αντίληψης, σχετικά  με 

τη διδασκαλία της ηθικής αρετής. Ο Αριστοτέλης δίνει έμφαση στην ηθική ευθύνη του 

ατόμου και τονίζει τη σημασία της επανάληψης, της εξάσκησης και του εθισμού για την 

κατάκτηση της ηθικής αρετής. Ο Πρωταγόρας αντίθετα θεωρεί ότι η ηθική αρετή είναι 

αναγκαία για την ύπαρξη των πόλεων και υποχρέωση κάθε πολίτη να την κατέχει. 

Διαφορετικά εφαρμόζονται πολύ αυστηρές ποινές για τον παραβάτη. Ο Πρωταγόρας δίνει 

έμφαση στην τιμωρία ως μέσο καταστολής της αδικίας και διδασκαλίας της πολιτικής 

αρετής. Τον βλέπουμε πιο αυστηρό και απόλυτο σε αντίθεση με τον Αριστοτέλη, ο οποίος ως 

κύριος εκφραστής της μεσότητας παρουσιάζεται πιο διαλλακτικός και μετριοπαθής. 

 

 

Β. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Γ1. 

Κι αν κάποιος πάλι με ρωτούσε: Στ’ αλήθεια, ακόμα ισχυρίζεσαι ότι πρέπει, αν 

κάποιος αδικεί την πόλη, να κάνουμε ειρήνη και μ’ αυτόν; Δε θα το έλεγα· απεναντίας 

μάλιστα εννοώ ότι πολύ πιο γρήγορα θα τιμωρούσαμε αυτούς, αν δεν αδικούσαμε κανέναν· 

γιατί δε θα είχαν κανέναν (ως) σύμμαχο. 

 

Γ2. 

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα ο Ξενοφών αντιπαραθέτει τα αγαθά της ειρήνης με τα 

δεινά του πολέμου σε οικονομικό επίπεδο. Αρχικά λοιπόν, κάνοντας μία σύντομη αναφορά 

στο παρελθόν της Αθήνας, διαπιστώνει πως σε καιρό ειρήνης υπήρχε μεγάλη εισροή 

χρημάτων στην πόλη, ενώ σε καιρό πολέμου όλα αυτά δαπανήθηκαν πλήρως («εὑρήσει γάρ 

… καταδαπανηθέντα»). Στη συνέχεια, κρίνοντας από τη σύγχρονή του πραγματικότητα, 

θεωρεί ότι εξαιτίας του πολέμου πολλά έσοδα χάθηκαν και όσα έφτασαν στην πόλη 

ξοδεύτηκαν σε κάθε είδους δαπάνες, ενώ, μόλις επανήλθε η ειρήνη στη θάλασσα, και τα 

έσοδα αυξήθηκαν και ήταν στη διάθεση των πολιτών, για να τα χρησιμοποιήσουν όπως 

ήθελαν («γνώσεται δ’ … βούλονται»).  

 

Γ3. 

α. ἐξέλειπες / εἰσῄεις / εἰσῄεισθα, κατεδαπανῶ. 

β. μάλα – μάλιστα, ταχέως / ταχύ – τάχιστα. 

γ. τισί, πρόσοδοι, πολίτου. 

 

Γ4.  

α. ἤ εἰρήνην: β΄ όρος σύγκρισης εξαρτώμενος από το «κερδαλεώτερον».  

ταῦτα: υποκείμενο του ρήματος «ἄν κριθείη», αττική σύνταξη. 
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τῶν προσόδων: (ονοματικός ετερόπτωτος προσδιορισμός), γενική διαιρετική στο «πολλάς». 

ἄγειν: τελικό απαρέμφατο ως υποκείμενο του απρόσωπου ρήματος «χρή». 

 

β. ἀνενεχθέντα: κατηγορηματική μετοχή, εξαρτώμενη από το ρήμα γνώσης / αντίληψης 

«εὑρήσει», η οποία αναφέρεται στο αντικείμενό του «χρήματα». 

 

γ. Ευθύς λόγος: «πολὺ θᾶττον ἄν τιμωροίμεθα αὐτούς, εἰ μηδένα ὑπάρχοιμεν ἀδικοῦντες».  

Μετατροπή στο είδος του μη πραγματικού: «πολὺ θᾶττον ἄν ἐτιμωρούμεθα αὐτούς, εἰ 

μηδένα ὑπήρχομεν ἀδικοῦντες». 

 

 
 


