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ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 

 

ΣΕΣΑΡΣΗ   18 ΜΑΪΟΤ 2016 

 

Διδαγμένο  κείμενο 

 

 

A1. Με ανάλογο τρόπο και οι οικοδόμοι και όλοι οι άλλοι (τεχνίτες). γιατί 

με το να χτίζουν σωστά, θα γίνουν καλοί (επιδέξιοι) οικοδόμοι, ενώ με το 

να χτίζουν άσχημα (θα γίνουν) κακοί (αδέξιοι). Γιατί αν δεν ήταν έτσι τα 

πράγματα, καθόλου δε θα χρειαζόταν ο άνθρωπος που θα δίδασκε (=ο 

δάσκαλος) αλλά όλοι θα γεννιόντουσαν καλοί ή κακοί. Το ίδιο (έτσι) 

λοιπόν συμβαίνει και με τις αρετές Διότι, κάνοντας όσα γίνονται κατά 

τις μεταξύ μας σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους (όσα συμβαίνουν στη 

συναλλαγή μας με τους άλλους ανθρώπους) γινόμαστε άλλοι δίκαιοι και 

άλλοι άδικοι, κάνοντας όμως όσα έχουν μέσα τους, το στοιχείο του  

φόβου και συνηθίζοντας να φοβόμαστε ή να έχουμε θάρρος (γινόμαστε) 

άλλοι ανδρείοι και άλλοι δειλοί. Το ίδιο συμβαίνει και με τις επιθυμίες και 

την οργή (κατά τον ίδιο τρόπο συμβαίνουν και όσα έχουν σχέση με τις 

επιθυμίες και την οργή) δηλαδή άλλοι σώφρονες και πράοι γίνονται ενώ 

άλλοι ακόλαστοι και οργίλοι, οι πρώτοι με το να συμπεριφέρονται με 

αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο και οι άλλοι με τον άλλο (με τον 

αντίθετο). Με ένα λοιπόν λόγο (συνολικά) από όμοιες ενέργειες 

διαμορφώνονται τα μόνιμα στοιχεία του χαρακτήρα μας. Γι’ αυτό πρέπει 

να προσδίδουμε μια ορισμένη ποιότητα στις ενέργειές μας διότι, τις 

διαφορές αυτών (των ενεργειών) ακολουθούν τα μόνιμα στοιχεία του 

χαρακτήρα μας. Λοιπόν δεν έχει μικρή σημασία (έχει μεγάλη σημασία) 

το να συνηθίζουμε αυτόν ή άλλο τρόπο συμπεριφοράς από την πιο μικρή 

ηλικία αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, ή καλύτερα (μάλλον), 

σημαίνει το παν. 

 

Μονάδες 10 
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B1.i) Το θέμα που εξετάζει ο Αριστοτέλης είναι η απόκτηση της ηθικής 

αρετής. Ο Αριστοτέλης συνδέει την αξία των πολιτευμάτων τους με την 

αρετή των πολιτών, την οποία κατακτούν, ανάλογα με τη συμβολή των 

νομοθετών με μεγαλύτερη ή μικρότερη επιτυχία. Με αυτό το παράδειγμα 

προϋποτίθεται ότι ο νομοθέτης επιδιώκει σε κάθε περίπτωση το καλό των 

πολιτών∙ απλώς μπορεί να μην έχει πάντοτε επιτυχία στον στόχο του αυτό. 

Επομένως με τον όρο ‘’φαύλη’’ δηλώνει το πολίτευμα, το λιγότερο καλό ως 

προς την πρόοδο των πολιτών στον τομέα της αρετής (δεν κάνει διάκριση 

ανάμεσα στα ορθά πολιτεύματα και τις παρεκβάσεις τους). 

 

ii) γίγνεται – φθείρεται: Οι έννοιες της γένεσης και της φθοράς αποτελούν 

θεμελιώδες αντιθετικό ζεύγος ήδη από τις απαρχές της φιλοσοφικής σκέψης 

(έργο του Αριστοτέλη «Περί γενέσεως και φθοράς»). O Αριστοτέλης συνεχίζει 

να 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. Και επανέρχεται στα παραδείγματα με τους 

κιθαρίστες 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 τη κατάκτηση ή όχι του στόχου). 

 

iii) – Ἓξις: Η λέξη ἓξις παράγεται από το θέμα του ρήματος ἔχω (μέλλ.: ἕξω 

από το θέμα σεχ- έχ + παραγωγική κατάληξη –σις, η οποία δηλώνει 

ενέργεια). Η αρχική σημασία στα αρχαία ελληνικά της λέξης έξις είναι το να 

έχει ή να κατέχει κανείς συνέχεια κάτι που το έχει αποκτήσει (πβ. τη γνωστή 

φράση έξις δευτέρα φύσις = η ιδιότητα που αποκτήθηκε με τον εθισμό είναι 

μόνιμη και σταθερή, σαν να υπάρχει από τη φύση). Η έξις όμως δεν είναι 

μόνο ενέργεια αλλά και αυτό που την ακολουθεί: η μόνιμη κατάσταση, η 

ιδιότητα που προκύπτει από συνήθεια ή από άσκηση και με αυτή τη σημασία 

τη χρησιμοποιεί ο Αριστοτέλης δίνοντάς της ηθικό περιεχόμενο (έξεις είναι 

τα μόνιμα ηθικά γνωρίσματα, τα μόνιμα στοιχεία του χαρακτήρα μας, καλά 

ή κακά). Στη νέα ελληνική η λέξη έξη έχει κυρίως –ψυχολογικό περιεχόμενο 

και είναι η συνήθεια (ή ο τρόπος συμπεριφοράς) ως αποτέλεσμα 

επανάληψης, μάθησης ή συνεχούς επίδρασης του ίδιου παράγοντα. 

 

Μονάδες 15 

 

 

 

 

 

 

 



ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. 

 

3 
 

 

B2. α) Οι τρεις λέξεις «Οὕτω δὴ καὶ» εισάγουν το νέο επιχείρημα του 

Αριστοτέλη. Συγκεκριμένα, το τροπικό επίρρημα «οὕτω», φανερώνει ότι 

ισχύει στις αρετές ότι ισχύει και στα προηγούμενα παραδείγματα των 

τεχνών και δηλώνει αναλογική θεώρηση του θέματος που ακολουθεί. Ο 

φιλόσοφος χρησιμοποιεί δηλαδή σ’ αυτή την ενότητα αναλογικό 

συλλογισμό: όπως για την εκμάθηση των τεχνών είναι απαραίτητος ο 

εθισμός σε κατάλληλες ενέργειες, έτσι και για την κατάκτηση των ηθικών 

αρετών έχει σημασία η επανάληψη ίδιων πράξεων («ὁμοίων ἐνεργειῶν»). 

Με τον συμπερασματικό σύνδεσμο «δὴ» ανακεφαλαιώνονται όσα 

προηγουμένως αναφέρθηκαν για τις τέχνες, ενώ ο μεταβατικός 

σύνδεσμος «καὶ» εισάγει το νέο επιχείρημα. Όπως η κατάλληλη ή η 

ακατάλληλη άσκηση κάνει τον τεχνίτη καλόν ή κακόν αντίστοιχα, έτσι 

και η ποιότητα του εθισμού στον χώρο των αρετών καθορίζει την 

ποιότητα των αποκτημένων αρετών. 

 

β) Ο Αριστοτέλης παρουσιάζει παραδείγματα για να αποδείξει ότι, όπως 

και στις τέχνες, έτσι και στις αρετές η απόκτησή έρχεται με τον εθισμό και 

ότι η ποιότητά τους εξαρτάται από την ποιότητα του αυτού του εθισμού. 

Τα παραδείγματα αναφέρονται σε αρετές που συνδέονται με τον τρόπο με 

τον οποίο οι άνθρωποι 1. συναλλάσσονται μεταξύ τους (κοινωνικές 

σχέσεις), 2. αντιμετωπίζουν τις δύσκολες καταστάσεις της ζωής τους  3. 

διαχειρίζονται τις επιθυμίες τους και 4. διαχειρίζονται την οργή τους. 

Επίσης, ο φιλόσοφος διακρίνει δύο αντίθετους τρόπους συμπεριφοράς, 

που ο ένας οδηγεί στην κατάκτηση των ηθικών αρετών, ενώ ο άλλος όχι. 

 

Ειδικότερα, με το πρώτο παράδειγμα «πράττοντες γὰρ τὰ ἐν τοῖς 

συναλλάγμασι τοῖς πρὸς τοὺς ἀνθρώπους γινόμεθα οἳ μὲν δίκαιοι οἳ δὲ 

ἄδικοι» αναφέρεται στις κοινωνικές σχέσεις των ανθρώπων. Ο τρόπος με 

τον οποίο οι άνθρωποι μαθαίνουν να συμπεριφέρονται καθορίζει και την 

ποιότητα του χαρακτήρα τους. Αν μαθαίνουν να είναι δίκαιοι στις 

συναλλαγές τους, γίνονται δίκαιοι, αν όχι, άδικοι.  

Με το δεύτερο παράδειγμα «πράττοντες δὲ τὰ ἐν τοῖς δεινοῖς καὶ 

ἐθιζόμενοι φοβεῖσθαι ἢ θαρρεῖν οἳ μὲν ἀνδρεῖοι οἳ δὲ δειλοὶ» ο 

Αριστοτέλης αποδεικνύει ότι οι άνθρωποι διαμορφώνουν τη στάση και τη 

συμπεριφορά τους ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν να 

αντιμετωπίζουν τις δύσκολες και αντίξοες καταστάσεις στη ζωή τους. 

Έτσι, αν μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν με θάρρος τις δυσκολίες και τους 

κινδύνους, γίνονται ανδρείοι, αν όχι, δειλοί. 
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Τέλος, με το τρίτο και τέταρτο παράδειγμα αναφέρεται στις επιθυμίες και 

στα ανθρώπινα πάθη. «Ὁμοίως δὲ καὶ τὰ περὶ τὰς ἐπιθυμίας ἔχει καὶ τὰ 

περὶ τὰς ὀργάς· οἳ μὲν γὰρ σώφρονες καὶ πρᾶοι γίνονται, οἳ δ’ ἀκόλαστοι 

καὶ ὀργίλοι, οἳ μὲν ἐκ τοῦ οὑτωσὶ ἐν αὐτοῖς ἀναστρέφεσθαι, οἳ δὲ ἐκ τοῦ 

οὑτωσί». Με αυτά ο Αριστοτέλης εξηγεί ότι ο τρόπος με τον οποίο 

αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι τον ίδιο τον εαυτό τους και μάλιστα τις 

επιθυμίες και τις ορμές τους, καθορίζει τον χαρακτήρα τους. Αν 

μαθαίνουν να τιθασεύουν τις επιθυμίες και τις ορμές τους, γίνονται 

σώφρονες και πράοι, αν όχι, ακόλαστοι και οξύθυμοι. Συνεπώς, ο τρόπος 

με τον οποίο οι άνθρωποι διαχειρίζονται τα τέσσερα αυτά πεδία 

εκδήλωσης της συμπεριφοράς τους είναι καθοριστικός για την ηθική 

ποιότητά τους. 

Μονάδες 15 

 

 

 

*Η εκφώνηση «στηριζόμενοι σε αναφορές του αποσπάσματος» δεν παρέχει την 

απαιτούμενη ευκρίνεια ως προς το ποιο είναι το ακριβές ζητούμενο. Η 

συλλογιστική πορεία που υπάρχει στο συγκεκριμένο παράθεμα ή αυτή που 

δημιουργείται από τις αναφορές του σε σχέση με τα προηγούμενα. Αυτό 

διαφοροποιεί και την απάντηση για τον τρόπο τεκμηρίωσης της άποψής του (β’ 

υποερώτημα). Οι απαντήσεις που δόθηκαν στηρίχτηκαν στα προφανή στοιχεία 

που παρέχει το περιεχόμενο του κειμένου.  

 

 

Β3. Βλέπε εισαγωγή Αριστοτέλη σχολικό βιβλίο σελ. 128 

‘’Ένας (τέτοιος) σπουδαίος λόγιος τον οποίο είχε την τύχη να συναντήσει … 

τέτοια ήταν κατά βάση η ψυχοσύνθεση του Πλάτωνα’’. 

  

 

Μονάδες 10 

Β4.  γηγενής → γινόμενον, γίνεται 

 ἐσθλός → ἐστίν, εὖ 

 μισαλλοδοξία → συναλλάγμασι 

 δέος → δεινοῖς, δειλός, ἔδει 

 στρεβλός → ἀναστρέφεσθαι 

 

Μονάδες 10 
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Γ. Αδίδακτο  κείμενο 

 

Γ1. Μου δίνεις την εντύπωση, είπα εγώ, ότι αναφέρεις μια ικανοποιητική 

απόδειξη, ότι δηλαδή δεν είναι η τέχνη των ρητόρων αυτή, την οποία 

κάποιος αν αποκτούσε θα ήταν ευτυχής. Κι όμως εγώ νόμιζα ότι κάπου 

εδώ θα φανερωθεί /  αποκαλυφθεί η επιστήμη, την οποία βέβαια εδώ και 

ώρα αναζητούμε. Διότι και σε εμένα οι ίδιοι οι άνδρες οι ρήτορες, όταν 

τους συναναστρέφομαι, μου δίνουν την εντύπωση, Κλεινία, ότι είναι πάρα 

πολύ σοφοί, και η ίδια η τέχνη τους θεσπέσια και υψηλή (ένα είδος 

θεσπέσιας και υψηλής τέχνης). Κι όμως αυτό δεν είναι καθόλου παράξενο 

(αξιοπερίεργο, άξιο απορίας). Γιατί είναι μέρος της τέχνης των μάγων και 

είναι λίγο κατώτερη από εκείνη. Διότι η τέχνη των μάγων είναι γήτεμα 

φιδιών και αραχνών και σκορπιών και των άλλων ζώων και των νόσων, 

ενώ αυτή τυχαίνει να είναι γοητεία και τέχνη πειθούς των δικαστών κι 

όσων συμμετέχουν στην εκκλησία του δήμου και των υπόλοιπων πληθών. 
 

 

Μονάδες 20 

 

Γ2.  φάτε 

 ἐκτῶ 

 τινῶν 

 ὦ εὔδαιμον 

 ᾠήθη 

 πεφάνθω 

 παλαίτερον 

 ὦ κήλησι 

 τύχοιεν 

 ταῖς ἐσομέναις 

 

Μονάδες 10 

 

Γ3.α. μοι: δοτική προσωπική του κρίνοντος προσώπου από το ρήμα δοκεῖς. 

εὐδαίμων: απλό κατηγορούμενο στο τίς μέσω του συνδετικού ρήματος ἄν 

εἴη. 

ἣν: αντικείμενο του ρήματος ζητοῦμεν. 

ἐκείνης: γενική προσδιοριστική συγκριτική (ετερόπτωτος ονοματικός 

προσδιορισμός) στον όρο ὑποδεεστέρα, που λειτουργεί και ως β’ όρος 

σύγκρισης. 

οὖσα: κατηγορηματική μετοχή από το ρήμα τυγχάνει, συνημμένη στo 

υποκείμενo ἡ δὲ. 

 

Μονάδες 5 
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Γ3.β. Η μετοχή κτησάμενος είναι επιρρηματική υποθετική, συνημμένη 

στο υποκείμενο της πρότασης τίς.  

Ανάλυση σε δευτερεύουσα πρόταση: εἰ κτήσαιτο 

Η εκφορά της δευτερεύουσας πρότασης που σχηματίζεται κατά την 

ανάλυσή της οφείλεται στο λανθάνοντα υποθετικό λόγο της απλής 

σκέψης του λέγοντος που η μετοχή σχηματίζει σε συνδυασμό με την 

εξάρτηση – απόδοσή της η οποία βρίσκεται σε δυνητική ευκτική (ἄν εἴη). 

 

Μονάδες 10 
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