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AΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 
 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ : Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Β1,5-7, B6, 9-10 

 

Α1. 

1. Σωστό : “οἱ γὰρ νομοθέται….τοῦτ' ἐστιν”. 

2. Σωστό : “ἔτι ἐκ τῶν αὐτῶν….ὁμοίως δὲ καὶ τέχνη”. 

3. Σωστό : “εἰ γὰρ μὴ οὕτως εἶχεν…..ἢ κακοί”. 

4. Λάθος : “εἰ δὲ πᾶσα ἐπιστήμη…..τὰ ἔργα”. 

5. Λάθος : “αὕτη γὰρ ἐστι…..τὸ μέσον”. 

 

Β1. 

-Εκφραστικές επιλογές : 

1. “Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον…..τοῦτο ἐστιν” > επαγωγικά με παράδειγμα. 

2. ”Ἔτι ἐκ τῶν αὐτῶν…..ἐκ του κακῶς κακοὶ” > αναλογία. 

 

Σε αυτό το κείμενο, ο Αριστοτέλης επισημαίνει ότι, όπως ο κάθε τεχνίτης- 

δάσκαλος θέλει να δει τον μαθητή του καλό τεχνίτη, έτσι και ο νομοθέτης 

επιδιώκει να κάνει τον μαθητή του πολίτη ενάρετο. 

Επίσης τονίζει ότι ούτε όλοι γίνονται αγαθοί άνθρωποι-πολίτες ούτε καλοί 

τεχνίτες. Ευθύνη έχει η ποιότητα στην άσκηση και βέβαια και ο διδάσκαλος 

(νομοθέτης ή τεχνίτης). 

 

Το γεγονός ότι κάποιοι νομοθέτες πετυχαίνουν να διαπλάσσουν αγαθούς 

πολίτες ενώ κάποιοι άλλοι αποτυγχάνουν, καθώς και το γεγονός ότι υπάρχουν 

καλοί και κακοί κιθαρίστες, οικοδόμοι, και εν γένει τεχνίτες, αποδεικνύει ότι η 

άσκηση και ο εθισμός δεν οδηγούν πάντα σε θετικά αποτελέσματα. Για τον 

Αριστοτέλη κάθε αρετή καλλιεργείται ή καταστρέφεται (γίνεται καὶ φθείρεται) 

από τις ίδιες αιτίες (ἐκ τῶν αὐτῶν) και με τα ίδια μέσα (διά τῶν αὐτῶν). 

Το ερώτημα όμως είναι το εξής : αφού όλοι ασκούνται και επιδίδονται στον 

εθισμό και στην πράξη, πώς γίνεται κάποιοι απ’ αυτούς να γίνονται αγαθοί 

πολίτες και άλλοι φαύλοι, όπως το ίδιο συμβαίνει και με τους κιθαριστές ή τους 

οικοδόμους; Και τι είναι αυτό τελικά που διασφαλίζει την επιτυχή εξέλιξη; 

Ο Αριστοτέλης ο ίδιος απαντάει, αναφερόμενος στους οικοδόμους∙ ο οικοδόμος 

μαθαίνει οικοδομώντας, αλλά θα γίνει καλός οικοδόμος μόνο αν αποδώσει 

ποιότητα στην άσκηση, δηλαδή ασκεί την τέχνη με σωστό και εύστοχο τρόπο. Αν 

δεν αποδώσει αυτήν την ποιότητα, θα γίνει κακός οικοδόμος. Και όπως 

παρατηρεί και ο ίδιος πάλι, το ίδιο ισχύει και για τους υπόλοιπους (οἱ λοιποὶ 

πάντες), στους οποίους βέβαια – πέρα από τους τεχνίτες – περιλαμβάνονται 

και όσοι επιδιώκουν την αρετή. 

 

Αν, λοιπόν, τόσο οι αρετές όσο και οι τέχνες ήταν εκ φύσεως, τότε ούτε ο 

νομοθέτης, ο οποίος είναι ο κατ’ εξοχήν διδάσκαλος της αρετής, ούτε ο 

δάσκαλος της τέχνης θα ήταν αναγκαίοι στό να μάς καθοδηγήσουν στην 
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απόκτησή τους, και μάλιστα αποδίδοντας συγκεκριμένη ποιότητα κατά την 

άσκηση. Θα ήμασταν καλοί άνθρωποι-πολίτες ή κακοί εκ φύσεως, όπως και 

καλοί ή κακοί τεχνίτες. Όμως, επειδή δεν ισχύει κάτι τέτοιο, είναι αναγκαία τόσο 

η άσκηση-εθισμός, όσο και η καθοδήγηση από τους νομοθέτες ή τους 

δασκάλους-τεχνίτες για την απόκτηση των αρετών ή των τεχνών. Επομένως, οι 

ηθικές αρετές καλλιεργούνται μέσα μας μέσω του εθισμού, ωστόσο για να 

τελειωθούμε σε αυτές είναι απαραίτητη η συνεισφορά του διδασκάλου. 

Ομοίως και στις τέχνες. 

 

Β2. 

Ο Αριστοτέλης συγκρίνοντας την αρετή με την τέχνη καταλήγει στο 

συμπέρασμα πως η αρετή πιθανόν στοχεύει στο υποκειμενικό μέσον. Ο 

συλλογισμός του είναι ο κάτωθι : 

α) Αν η τέχνη στοχεύει στο μέσον, 

β) Αν η αρετή είναι ανώτερη από την τέχνη, 

Συμπέρασμα : τότε και η αρετή θα στοχεύει στο μέσον 

Το είδος του υποθετικού αυτού συλλογισμού ταιριάζει στο επιστημονικό ύφος, 

διότι βρίσκεται μακριά από τον δογματισμό, και διότι μέσα στην μεθοδολογία 

της επιστημονικής έρευνας είναι και η διατύπωση υποθέσεων. 

 

Ο Αριστοτέλης διευκρινίζει ότι η αρετή, την οποία συγκρίνει με την τέχνη, είναι 

η ηθική και όχι η διανοητική, διότι μόνο η ηθική αρετή συνδέεται με τα 

πάθη(=συναισθήματα) και τις πράξεις του ανθρώπου και διότι μόνο σε αυτά 

(δηλαδή στα πάθη και στις πράξεις) υπάρχει υπερβολή, έλλειψη και 

μεσότητα. 

 

Συσχετίζοντας την αρετή με την τέχνη ο Αριστοτέλης, διαπιστώνει ότι έχουν ένα 

κοινό γνώρισμα∙ δηλαδή έχουν την δυνατότητα να δημιουργούν μορφές, που η 

δημιουργία τους στηρίζεται στην μεσότητα. Ωστόσο έχουν και διαφορές : 

α) Τέχνη : Η τέχνη μορφοποιεί την ύλη∙ όπως προείπαμε, το ποιοτικά τέλειο 

έργο τέχνης επιτυγχάνεται, όταν πραγματώνεται η μεσότητα, δηλαδή η 

εξισορρόπηση, μεταξύ της υπερβολής και της έλλειψης. 

β) Ἀρετὴ: η αρετή είναι ανώτερη και ακριβέστερη από την τέχνη. Οι αιτίες της 

ανωτερότητας αυτής είναι οι εξής∙ η αρετή μορφοποιεί την προσωπικότητα 

του ανθρώπου, τόν διαμορφώνει. Για αυτό και είναι ανώτερη από την τέχνη, 

αφού το έργο που επιτελεί είναι τόσο σημαντικό. Όταν ο Αριστοτέλης δηλώνει 

ότι η αρετή έχει ως στόχο της την μεσότητα, εννοεί ότι η αρετή είναι το 

αποτέλεσμα της αποφυγής των ακροτήτων και έλλογη εξισορρόπηση των 

αντιθέσεων. Επομένως, βάσει των όσων προαναφέρθηκαν για την τέχνη, τότε 

και η αρετή ως μεσότητα είναι παράλληλα και τελειότητα. 

Η αρετή, όμως, είναι ακριβέστερη και ανώτερη από την τέχνη, καθώς δεν 

δημιουργεί μορφές, αλλά τελειώνει, τελειοποιεί το κορυφαίο στην αξιολογική 

κλίμακα ὄν, δηλαδή τον άνθρωπο. Τα αποτελέσματα της ανωτερότητας 

αυτής είναι τα εξής. Η αρετή, ως ακριβέστερη από την τέχνη, θα επιτυγχάνει 
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την μεσότητα σε μεγαλύτερο βαθμό. Και ως ανώτερη--σημαντικότερη από 

την τέχνη, θα αποτελεί αυθεντικότερη έκφραση της τελειότητας. 

 

Β3. 

α. : Λάθος. 

β. : Λάθος. 

γ. : Λάθος. 

δ. : Λάθος. 

ε. : Σωστό. 

 

Β4. 

θέμα : νομοθέται, προσθεῖναι. 

συνήθεια : ἐθίζοντες, ἠθικὴν. 

ψυχοφθόρος : φθείρεται. 

ανούσιος : ἐστὶν, ἔσονται. 

ανεκτός : εἶχεν. 

αβλεψία : βλέπουσα, βλέποντες. 

ασωτία : σῳζούσης. 

άρρητος : λέγομεν, λέγω (ανήκουν στην ίδια οικογένεια λέξεων, δεν έχουν όμως 

ίδια ρίζα). 

αφαίρεση : ἀφελεῖν (ανήκουν στην ίδια οικογένεια λέξεων, δεν έχουν όμως ίδια 

ρίζα). 

βολίδα : ὑπερβολὴ, βούλημα. 

 

 

Β5. 

Οι διαφορές μεταξύ Πρωταγόρα και Αριστοτέλη στα δοθέντα κείμενα σχετικά με 

την διδασκαλία της αρετής συνοψίζονται στα εξής : 

Ο Πρωταγόρας στο παρόν απόσπασμα θεωρεί πως η διδασκαλία της ηθικής 

αρετής γίνεται απαρέγκλιτα από τους γονείς, επειδή υπάρχει ο φόβος της βαριάς 

τιμωρίας του νόμου προς αυτούς που δεν στοιχειοθετούνται από τις βασικές 

ηθικές αρχές της αἰδοῦς-δίκης-ὁσιότητας. Παράλληλα ο νόμος παρουσιάζεται ως 

μία τιμωρητική αναγκαιότητα ώστε να διαφυλάξει την επιβίωση της πολιτικής 

κοινωνίας, μιας αυτή θεμελιώνεται πάνω στις ηθικές αρχές. Η ηθική διάπλαση 

γίνεται υπό την “δαμόκλειο σπάθη” του νόμου που “εκδικείται”. Εν ολίγοις, αν 

μπορούσαμε να μιλήσουμε σφαιρικά, ο Πρωταγόρας έχει υλιστική θεώρηση  

για να εξηγήσει την διαμόρφωση της ηθικής αρετής στον άνθρωπο και ο νόμος 

είναι τιμωρός. 

Ο Αριστοτέλης, αντιθέτως, θεωρεί πως η διδασκαλία της ηθικής αρετής γίνεται 

από τον κατ’ εξοχήν παιδαγωγό της ηθικής, δηλαδή τον νομοθέτη. Η διάπλαση 

της ηθικής αρετής στηρίζεται, όπως και στον Πρωταγόρα, στην έμφυτη 

δυνατότητα που έχει ο άνθρωπος μέσω του εθισμού, αλλά όχι υπό τον φόβο της 

απειλής. Επίσης, η ηθική αρετή για τον Αριστοτέλη δεν πρέπει να υπάρχει 

απλώς για να συγκροτείται η πολιτική κοινωνία και έτσι να επιβιώνει ο 
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άνθρωπος, αλλά η αρετή πρέπει να υπάρχει στους ανθρώπους ώστε να 

πετύχουν τον απώτερο σκοπό τους, δηλαδή την ευδαιμονία. Η θεώρηση του 

Αριστοτέλη είναι τελεολογική. 

 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ : Ξενοφῶντος, Πόροι V, 11-13 

 

Γ1. 

[Αν πάλι κανείς σας θεωρεί ότι ο πόλεμος είναι πιο κερδοφόρος οικονομικά για 

την πόλη απ’ ότι η ειρήνη, εγώ προσωπικά δεν ξέρω πώς αυτά θα κριθούν 

καλύτερα (για την πόλη) από το να επανεξετάσει πώς κατέληξαν τα παλαιότερα 

γεγονότα εις βάρος της πόλης. Γιατί, θα διαπιστώσει ότι παλαιότερα, σε εποχή 

δηλαδή ειρήνης, εισέρευσαν στην πόλη μας πάρα πολλά χρήματα, ενώ σε 

περίοδο πολέμου όλα αυτά δαπανήθηκαν∙ θα καταλάβει, επίσης, αν εξετάσει τα 

γεγονότα, ότι αυτή την περίοδο εξαιτίας του πολέμου πολλά από τα έσοδα 

χάθηκαν και ότι αυτά που εισέρευσαν δαπανήθηκαν ήδη σε διάφορες ποικίλων 

ειδών πολεμικές ανάγκες, ενώ θα καταλάβει ότι, όταν πια έγινε ειρήνη στην 

θάλασσα, αυξήθηκαν τα έσοδα και ότι υπάρχει η δυνατότητα πια για τους 

πολίτες να αξιοποιήσουν αυτά σε ό,τι θελήσουν.] Αν κάποιος μέ ρωτήσει : 

Αλήθεια, αν κανείς αδικεί την πόλη, υποστηρίζεις ότι πρέπει να διατηρούμε την 

ειρήνη απέναντί του; Όχι, δεν θα τό υποστήριζα∙ αλλά περισσότερο λέω ότι πολύ 

πιο γρήγορα θα τιμωρήσουμε αυτόν, αν δεν αδικούμε κανέναν∙ γιατί, πολύ 

απλά, δεν θα έχει κανέναν ως σύμμαχο. 

 

Γ2. 

Ευσύνοπτα τα πλεονεκτήματα της ειρήνης είναι τα εξής : Ηρεμία, αύξηση 

εσόδων, ευμάρεια, ενώ τα μειονεκτήματα του πολέμου είναι : ταραχή, αστάθεια, 

ζημία οικονομική. 

 

Γ3α. 

ἐξέλειπες, εἰσῄεις/εἰσῄεισθα, κατεδαπανῶ. 

 

Γ3β. 

μάλα – μᾶλλον – μάλιστα. / ταχέως – θᾶττον – τάχιστα. 

 

Γ3γ. 

τισί, αἱ πρόσοδοι, πολῖτα. 

 

Γ4α. 

- ἢ εἰρήνην : β΄ όρος σύγκρισης (α΄ όρος πόλεμος). 

- ταῦτα : υποκείμενο του ρήματος κριθείη (αττική σύνταξη). 

- τῶν προσόδων : γενική διαιρετική (ετερόπτωτος προσδιορισμός) στο πολλάς. 

- ἄγειν : υποκείμενο του απροσώπου ρήματος χρή, τελικό απαρέμφατο. 

 

Γ4β. 
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ἀνενεχθέντα : κατηγορηματική μετοχή λόγω του ρήματος εὑρήσει, συνημμένη 

στο αντικείμενο χρήματα του ρήματος αυτού. 

 

Γ4γ. 

ανεξάρτητος υποθετικός λόγος σε σχέση του μη πραγματικού : 

εἰ μὴ ὑπήρχομεν ἀδικοῦντες ….. πολὺ θᾶττον ἂν ἐτιμωρούμεθα. 

 

 

 

 

 


