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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ : 

12η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ & ΑΔΙΔΑΚΤΟ 

 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Α.  

Λάθος : “ Τὰς δ’ ἀρετὰς λαμβάνομεν ἐνεργήσαντες πρότερον, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων 

τεχνῶν ”.  

Σωστό : “οἰκοδομοῦντες οἰκοδόμοι γίνονται”. 

Λάθος : “διαφέρει τούτῳ πολιτεία πολιτείας ἀγαθὴ φαύλης” (η έννοια φαύλη πολιτεία 

σημαίνει λιγότερο καλό πολίτευμα, όχι κακό). 

Σωστό : “πράττοντες γὰρ τὰ ἐν τοῖς συναλλάγμασι τοῖς πρὸς τοὺς ἀνθρώπους γινόμεθα 

οἳ μὲν δίκαιοι οἳ δὲ ἄδικοι”. 

Σωστό : “ἐκ τῶν ὁμοίων ἐνεργειῶν αἱ ἕξεις γίνονται”. 

 

 Β1.  

        Ο Αριστοτέλης συσχετίζει ήδη από την πρώτη παράγραφο, ευδιακρίτως την αρετή με 

τις τέχνες (“ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν”)∙  Η σχέση αυτή οφείλεται στα εξής :  

Πρώτον ότι και στα δύο είδη δραστηριοτήτων, και στις τέχνες και στις αρετές,  η άσκηση 

προηγείται της εκμάθησης, αφού και τα δύο κερδίζονται με την πράξη και την συνήθεια, 

δηλαδή ενεργοποιείται η δυνατότητά τους μέσα από τον εθισμό. Δεύτερον ότι η ψυχική 

ενέργεια που αναφέρεται στις ηθικές αρετές συνίσταται στην κατανόηση και εφαρμογή 

όσων προτείνει ο λόγος, ότι η ηθική αρετή είναι το αποτέλεσμα της υπάκουης 

συμπεριφοράς μας προς τις υπαγορεύσεις της φρόνησης, ενώ η τέχνη, από την άλλη, είναι 

και αυτή μία μόνιμη ποιότητα, θεμελιωμένη στην έλλογη κατασκευαστική ικανότητα. 

Δηλαδή, δεν αποκλείεται στην σκέψη του φιλοσόφου να υπολανθάνει η πεποίθηση ότι 

μεταξύ των τεχνών και των αρετών ο λόγος παίζει έναν καθοριστικό ρόλο.  

          Σκοπός του Αριστοτέλη σε αυτήν την παράγραφο είναι να καταδείξει ότι οι αρετές 

αποκτώνται όπως και οι τέχνες, δηλαδή μέσω του εθισμού και σίγουρα δεν είναι εκ φύσεως.  

          Στην επόμενη παράγραφο του κειμένου συσχετίζονται πάλι οι αρετές με τις τέχνες.  

         Ο Αριστοτέλης μάς έδειξε στην προηγούμενη παράγραφο ότι η απόκτηση μίας 

ηθικής αρετής είναι κάτι ανάλογο με την εκμάθηση των τεχνών, απαιτείται δηλαδή 

επίμονη άσκηση. Σε αυτήν την παράγραφο, 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) 
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“ἐκ μὲν γὰρ τοῦ εὖ οἰκοδομεῖν ἀγαθοὶ οἰκοδόμοι ἔσονται, ἐκ δὲ τοῦ κακῶς κακοί….. εἰ 

γὰρ μὴ οὕτως εἶχεν, οὐδὲν ἂν ἔδει τοῦ διδάξοντος, ἀλλὰ πάντες ἂν ἐγίνοντο ἀγαθοὶ ἢ 

κακοί”. Φανερή, λοιπόν, και εδώ η σχέση αρετής και τέχνης.  

          Ο Αριστοτέλης αντλεί το νέο του επιχείρημα από τον χώρο της πολιτικής, για να 

καταδείξει α) ότι η αρετή λειτουργεί όπως και η τέχνη, β) απαιτείται και για τις δύο 

εθισμός, ποιότητα, διδάσκαλος, και γ) ότι αρετή και τέχνη οὐ φύσει.   

           Σκοπός του φιλοσόφου σε αυτήν την παράγραφο είναι να καταδείξει πρώτον ότι οι 

αρετές δεν είναι εκ φύσεως και δεύτερον ότι για τις αρετές απαιτείται ο διδάσκαλος. Αυτό 

τό αποδεικνύει μέσω της σχέσεως αρετής με τέχνη.  

            Στην τελευταία παράγραφο του κειμένου αυτού ο Αριστοτέλης συνδέει πάλι την 

αρετή με τις τέχνες αναλογικά. Δηλαδή, στην προηγούμενη παράγραφο  “Ἔτι ἐκ τῶν 

αὐτῶν καὶ διὰ τῶν αὐτῶν…ἐκ δὲ τοῦ κακῶς κακοί” ο Αριστοτέλης ανέφερε πως τόσο 

για αρετές όσο και για τις τέχνες χρειάζεται εθισμός και εξάσκηση, αλλά δεν αρκεί μόνο 

αυτό. Δηλαδή, αν 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 τί είναι αυτό τελικά που 

διασφαλίζει την επιτυχή εξέλιξη;  

            Με αναφορά στους τεχνίτες, οι οποίοι πρέπει κατά την εκμάθηση της τέχνης να 

αποδίδουν ποιότητα, δηλαδή να ασκούν την τέχνη με σωστό και εύστοχο τρόπο, έρχεται ο 

φιλόσοφος σε αυτήν την παράγραφο “δὴ καὶ ἐπὶ τῶν ἀρετῶν ἔχει … μᾶλλον δὲ τὸ πᾶν” 

να δηλώσει το ίδιο και για τις αρετές. Μπορεί κανείς να χαρακτηριστεί με ηθική ποιότητα 

ή να στιγματιστεί ως ανήθικος, ανάλογα με τό αν συμπεριφέρθηκε με τον ένα ή τον άλλο 

τρόπο, δηλαδή ανάλογα με την ηθική ποιότητα που απέδωσε  στις καθημερινές ψυχικές 

του ενέργειες.  

            Και ο Αριστοτέλης για να τό καταδείξει εναργώς, αναφέρεται σε συγκεκριμένες 

περιπτώσεις : 1) ανάλογα με τό αν απέδωσε κάποιος  ηθική ποιότητα (δικαιοσύνη) στις 

ενέργειές του κατά τις διαπροσωπικές του συναλλαγές, γίνεται δίκαιος ή άδικος ∙ 2) 

ανάλογα με τό αν απέδωσε ηθική ποιότητα (ανδρεία) στην στάση του ως άτομο απέναντι 

στους κινδύνους, γίνεται ανδρείος ή δειλός ∙ 3) ανάλογα με τό αν απέδωσε ηθική ποιότητα 

(εγκράτεια) στην συμπεριφορά του όσον αφορά στις επιθυμίες του, γίνεται εγκρατής ή 

ακόλαστος ∙ 4) ανάλογα με τό αν απέδωσε ηθική ποιότητα στις αντιδράσεις του κατά τις 

παρορμήσεις του, γίνεται  οργίλος  ή πράος.   

            Σκοπός του Αριστοτέλη σε αυτήν την παράγραφο είναι να καταδείξει πως η ηθική 

πράξη παίζει καθοριστικό ρόλο για την διαμόρφωση της ηθικής ἕξεως, όπως η ορθή άσκηση 

της τέχνης βοηθά στην απόκτηση της τέχνης. Ανάλογα λοιπόν με την ηθική ποιότητα που 

αποδίδουμε στις ενέργειές μας, διαμορφώνονται τα μόνιμα ποιοτικά χαρακτηριστικά του 

εαυτού μας, οι ἕξεις, όπως πριν κατέδειξε ότι η ποιότητα κατά την εκμάθηση των τεχνών 

οδηγεί στην απόκτηση μίας τέχνης.  

 

Β2.  

          Ο Αριστοτέλης, θέλοντας να μάς φέρει ένα ακόμα επιχείρημα για το ότι οι ηθικές 

αρετές δεν είναι εκ φύσεως, αναφέρεται στην συμβολή του νομοθέτη.  

            Ο νομοθέτης ως διδάσκαλος της αρετής διαμορφώνει νόμους, έχοντας έναν 

και μόνο σκοπό : Την ηθική διαπαιδαγώγηση των πολιτών. Κατά τον Αριστοτέλη ο 

νομοθέτης είναι ο κατ’ εξοχήν παιδαγωγός της κοινωνίας, ο οποίος επιδίδεται στην 
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ηθική διάπλαση του νέου, όχι με την θεωρητική διδασκαλία αλλά με την θέσπιση 

νόμων. Οι νόμοι φέρουν τον αυριανό πολίτη στην αντικειμενική πραγματικότητα και 

παράλληλα ορίζουν την κοινωνικά αποδεκτή συμπεριφορά, εμποδίζοντας έτσι τον νέο να 

παρεκτραπεί.  

         Η θέσπιση νόμων είναι μία μορφή διαπαιδαγώγησης των πολιτών, με την οποία 

επιδιώκεται ο εθισμός τους στην αρετή∙ είναι, λοιπόν, μία συστηματική και δια βίου 

επιδιωκόμενη ηθική διάπλαση των πολιτών.  

         Εν τέλει, κύριο έργο των νομοθετών είναι η διάπλαση των πολιτών με ηθική 

ποιότητα, οι οποίοι θα είναι χρηστοί και θα επιτελούν έντιμα έργα. 

          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 μας καθοδηγήσουν  στην 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.  

          Άρα, σ’ αυτήν την ενότητα ο Αριστοτέλης δέχεται και επισημαίνει την συμβολή της 

διδασκαλίας για τη καλλιέργεια της ηθικής αρετής, αναφέροντας τον ρόλο του νομοθέτη 

(=δασκάλου). Τήν τονίζει με την αναφορά του στο έργο του νομοθέτη.  

            Ο Αριστοτέλης, όπως και ο Πλάτων, όπως παρατηρούμε στο παράλληλο 

απόσπασμα, θεωρεί ως ένα από τα σπουδαιότερα έργα της πολιτείας το παιδευτικό, 

που υλοποιείται κυρίως με τους νόμους και την παιδεία. Οι νόμοι, όπως μαρτυρεί και 

το παράλληλο, είναι ό,τι πιο πολύτιμο σε μία πολιτεία. Είναι σχεδόν ανώτερη από τους 

γονείς. Πρέπει να υπακούμε σε αυτούς, διότι αυτοί μάς γαλουχούν και μάς διαμορφώνουν 

μέσα στην πολιτεία.  

 

Β3.  

Λάθος. 

Λάθος. 

Σωστό. 

Σωστό. 

Σωστό. 

 

Β4. 

ευλάβεια : λαμβάνομεν.  

μεταλλαγμένος : συναλλάγμασιν. 

επίσχεση : εἶχεν, ἕξεις. 

απρόθυμος : ἐπιθυμίας.  

πυροτέχνημα : τεχνῶν.  

λιποτάκτης : λοιποὶ.  

αναμάρτητος : ἁμαρτάνουσιν.  

δεοντολογία : δεῖ.  
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αδειούχος : δεινοῖς, δειλοί. 

αποδοτικός : ἀποδιδόναι.  

 

 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 
Γ1. 

        Άλλοι δε (ιστορικοί) λένε ότι έλαβε χώρα και μάχη κατά την άφιξη των Ινδών που 

είχαν έλθει με τον γιο του Πώρου εναντίον του Αλεξάνδρου και του ιππικού που τόν 

συνόδευε. Γιατί (λένε) ότι ο γιος του Πώρου είχε καταφθάσει με μεγαλύτερη δύναμη 

και ότι ο ίδιος ο Αλέξανδρος τραυματίστηκε από αυτόν και ότι πέθανε εκεί το άλογό 

του, άλογο που αγαπούσε πολύ ο Αλέξανδρος, καθώς και αυτό (άλογο) 

τραυματίστηκε από τον γιο του Πώρου.  

  

Γ2. 

         Ο Αρριανός, όπως αναφέρω στο εισαγωγικό, έγραψε την ιστορία για την 

εκστρατεία του Μ. Αλεξάνδρου αιώνες μετά. Παρόλ’ αυτά θεωρείται αξιόπιστη, διότι 

είχε πολλές αρχαίες έγκυρες πηγές που μελέτησε.  

         Στο συγκεκριμένο γεγονός που περιγράφεται στο απόσπασμα ο Αρριανός 

συμφωνεί με τον Πτολεμαίο τον γιο του Λαγού, διότι προφανώς αυτό υπαγορεύει η 

κοινή λογική. Δηλαδή, ο Αρριανός θεωρεί αδύνατον ο γιος του Πώρου να απεστάλη σε 

μάχη με τον στρατό του Αλεξάνδρου μόνο με 60 άρματα, ενώ ήξεραν πως ο 

Αλέξανδρος είχε διαβεί το θαλάσσιο πέρασμα.  

 

Γ3α. 

ΕΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ 

τῷ ἅρματι τοῖς ἅρμασι 

τὸν ἱπποτοξότην τοὺς ἱπποτοξότας 

τῷ παιδὶ τοῖς παισὶ 

ὅτῳ οἷστισι 

μέρος μέρη 

Γ3β. 

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ 

λέξειν/ἐρεῖν εἰρηκέναι 

ἀφίξεσθαι ἀφῖχθαι 

ἀποθανεῖσθαι τεθνηκέναι 

ἀκούσεσθαι ἀκηκοέναι 

διαβήσεσθαι διαβεβηκέναι 

 

 

Γ4α. 

ΟΜΟΙΟΠΤΩΤΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ 

-μείζονι στο δυνάμει [επιθετικός προσδιορισμός]. 

-αὐτόν στο Ἀλέξανδρον [κατηγορηματικός προσδιορισμός]. 
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-τὸν Βουκεφάλαν στο τὸν ἵππον (το πρώτο) [επεξήγηση]. 

-τὸν ἵππον (το δεύτερο) στο τὸν Βουκεφάλαν [παράθεση]. 

-φίλτατον στο τὸν ἵππον [κατηγορηματικός προσδιορισμός]. 

-τοῦτον > όρος κατ’ επανάληψη στο τὸν ἵππον (όχι ομοιόπτωτος προσδιορισμός). 

 

ΕΤΕΡΟΠΤΩΤΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ 

Πώρου > παῖδα [γενική κτητική]. 

αὐτοῦ (το δεύτερο) > τὸν ἵππον [γενική κτητική]. 

Ἀλεξάνδρῳ > φίλτατον [δοτική αντικειμενική]. 

τοῦ Πώρου > παιδὸς [γενική κτητική]. 

 

  

 

Γ4β. 

-«(λέγουσιν) αὐτόν τε Ἀλέξανδρον τρωθῆναι πρὸς αὐτοῦ». 

> λέγουσιν αυτόν τρῶσαι αὐτὸν Ἀλέξανδρον. 

[ενίοτε ο εμπρόθετος πρὸς + γενική δηλώνει ποιητικό αίτιο, μετά από ρήματα 

παθητικά, π.χ. ὁμολογεῖται πρὸς πάντων (Ξενοφῶντος, Κύρου Ἀνάβασις 1,9,21)]. 

 

-«Ἐκπεμφθῆναι μὲν γὰρ τὸν παῖδα ὑπὸ τοῦ Πώρου λέγει καὶ οὗτος». 

> οὗτος λέγει τὸν Πῶρον ἐκπέμψαι τὸν παῖδα.  

 

 

 

 


