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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
(«µαρτυρε༁ δ༁») εισάγεται µε τον προσθετικό «κα༁» («κα༁ τ༁ 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 («ο༁
γ༁ρ νοµοθέται το༁ς πολίτας ༁θίζοντες ποιο༁σιν ༁γαθούς, …»).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 ༁θίζοντες που έχει το µεγαλύτερο σηµασιολογικό βάρος και την
επαναληπτική αντωνυµία α༁τό (= τό ༁θίζειν) που τονίζει ότι µε τον εθισµό και όχι µε
άλλο µέσο οι νοµοθέτες κάνουν τους πολίτες αγαθούς.

2. Καί διαφέρει το༁το 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 («ο༁ γ༁ρ νοµοθέται το༁ς πολίτας ༁θίζοντες
ποιο༁σιν ༁γαθούς, …»). β)Τα παραδείγµατα µε τους κιθαριστές και τους οικοδόµους
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από τον χώρο των τεχνών (σε συσχετισµό µε την ηθική αρετή) ( ༁κ µ༁ν γ༁ρ το༁
κιθαρίζειν καί...ο༁κοδόµαι και ο༁ λοιποί πάντες).
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5. Τα πολυσύνδετα σχήµατα:«κα༁ γίνεται π༁σα ༁ρετ༁ κα༁ φθείρεται», «κα༁ ο༁
༁γαθο༁ κα༁ ο༁ κακο༁ γίνονται κιθαρισταί», «༁νάλογον δ༁ κα༁ ο༁κοδόµοι κα༁ ο༁ λοιπο༁
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 ༁γαθ༁ ≠πολιτείας φαύλης»,
«γίνεται≠φθείρεται»,
«༁γαθο༁≠κακο༁», «༁κ µ༁ν γ༁ρ το༁ ε༁ ο༁κοδοµε༁ν ༁γαθο༁ ο༁κοδόµοι ༁σονται ≠ ༁κ δ༁
το༁ κακ༁ς κακοί», «ε༁≠κακ༁ς» 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:«༁κ µ༁ν γ༁ρ το༁ ε༁ ο༁κοδοµε༁ν ༁γαθο༁ ο༁κοδόµοι ༁σονται, ༁κ δ༁
το༁ κακ༁ς (ο༁κοδοµε༁ν) κακοί (ο༁κοδόµοι ༁σονται)».

8. Τον εµπρόθετο προσδιορισµό της αιτίας «༁κ τ༁ν αυτών» και τον εµπρόθετο του
µέσου «διά τ༁ν α༁τ༁ν» 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 «༁µοίως δ༁», «༁νάλογον δέ» που παραλληλίζουν τον τρόπο απόκτησης
της ηθικής αρετής µε τις τέχνες.

10. Τον υποθετικό λόγο του µή πραγµατικού (ε༁ γάρ µή ο༁τως ε༁χεν, ο༁δεν ༁ν ༁δει το༁
διδάξοντος, ༁λλά πάντες ༁ν ༁γίνοντο ༁γαθοί ༁ 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 ( Ε༁ δή π༁σα έπιστήµη....༁γουσα τα ༁ργα)
2η προκείµενη: αν η τέχνη είναι ακριβέστερη και ανώτερη από κάθε τέχνη( ༁ δ’ ༁ρετή πάσης
τέχνης ༁κριβεστέρα καί ༁µείνων ༁στίν)

Συµπέρασµα: η αρετή έχει ως στόχο της το µέσον ( το༁ µέσου ༁ν ε༁η στοχαστική)
Αρχικά ο Αριστοτέλης συγκρίνει τις έννοιες τέχνη- ༁ρετή- 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.
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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 «༁ γ༁ρ φ༁σις ༁µε༁νων τ༁ς τ༁χνης, µιµε༁ται γ༁ρ ༁ τ༁χνη τ༁ν φ༁σιν, ༁ δ༁ ༁ρετ༁
༁τι ༁µε༁νων, ༁στι γ༁ρ ༁ ༁ρετ༁ τελει༁της φ༁σεως καί κατωρθωµ༁νη φ༁σις» . Η φύση είναι
ανώτερη από την τέχνη, γιατί η τέχνη ι είται τη φύση. Ακό η, θα προσθέτα ε 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 δη ιουργεί γενικά ο
άνθρωπος). Και τούτο γιατί κάθε φυσικό ον από τη στιγ ή που γεννιέται και αυξάνεται,
«κινε༁ται» και οδηγείται ανεξάρτητα από τη θέλησή του στο «τέλος», στην τελειότητα, στην
τελειότερη ορφή του, ενώ ένα έργο τέχνης είναι δη ιούργη α του ανθρώπου ύστερα από
σκέψη «༁ξις µετά λόγου ༁ληθο༁ς ποιητική» και ένει α ετάβλητο, δεν τείνει πουθενά.
Τέλος, και η αρετή είναι ανώτερη και ακριβέστερη από την τέχνη, γιατί η αρετή είναι
«τελειότης φύσεως κα༁ κατωρθω ένη φύσις», δηλαδή ια φύση, φυσική ιδιότητα ε επιτυχία
οδηγη ένη στο σκοπό της, στο στόχο της. Ακό η 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 ε 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 «τελειο༁νται» στην αρετή, φτάνουν στην τελείωση «δι༁ το༁
༁θους»
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 (༁ δ’
༁ρετή πάσης τέχνης ༁κριβεστέρα καί ༁µείνων ༁στίν ༁σπερ καί ༁ φύσις, το༁ µέσου ༁ν ε༁η
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 (το༁
µέσου ༁στί 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: ༁θίζοντες
ψυχοφθόρος: φθείρεται
3
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ανούσιος: ༁σονται
ανεκτός: ε༁χε
αβλεψία: βλέπουσα
ασωτία: σ༁ζούσης
άρρητος: λέγοµεν
αφαίρεση: ༁φελε༁ν
βολίδα: ༁περβολή
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
(༁θ༁ζοντες) στις καλές πράξεις, να κάνουν τους πολίτες να αποκτήσουν ηθική αρετή (µε τον
ίδιο τρόπο που και ο κάτοχος µιας τέχνης θέλει να δει ༁γαθ༁ν 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) (༁τι ༁κ τ༁ν α༁τ༁ν καί διά
τ༁ν α༁τ༁ν καί γίνεται π༁σα ༁ρετή 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 ( ༁κ µεν γάρ
το༁ ε༁ οικοδοµε༁ν.... το༁ κακ༁ς 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 (ε༁ γάρ µή ο༁τως ε༁χεν, ο༁δεν ༁ν ༁δει το༁ διδάξοντος, ༁λλά
πάντες ༁ν ༁γίνοντο ༁γαθοί ༁ 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 «༁νδρός ༁ρετή» και περιλαµβάνει τη δικαιοσύνη, τη σωφροσύνη και το ༁σιον (
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 ༁γαθοί ༁νδρες 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.
∆ιαφορετικά 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. Α∆Ι∆ΑΚΤΟ 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; ∆ε 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 («ε༁ρήσει 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. ༁ξέλειπες / ε༁σ༁εις / ε༁σ༁εισθα, κατεδαπαν༁.
β. µάλα – µάλιστα, ταχέως / ταχύ – τάχιστα.
γ. τισί, πρόσοδοι, πολίτου.

Γ4.
α. ༁ ε༁ρήνην: β΄ όρος σύγκρισης εξαρτώµενος από το «κερδαλεώτερον».
τα༁τα: υποκείµενο του ρήµατος «༁ν κριθείη», αττική σύνταξη.
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τ༁ν προσόδων: (ονοµατικός ετερόπτωτος προσδιορισµός), γενική διαιρετική στο «πολλάς».
༁γειν: τελικό απαρέµφατο ως υποκείµενο του απρόσωπου ρήµατος «χρή».
β. ༁νενεχθέντα: κατηγορηµατική µετοχή, εξαρτώµενη από το ρήµα γνώσης / αντίληψης
«ε༁ρήσει», η οποία αναφέρεται στο αντικείµενό του «χρήµατα».
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γ. Ευθύς λόγος: «πολ༁ θ༁ττον ༁ν τιµωροίµεθα α༁τούς, ε༁ µηδένα ༁πάρχοιµεν ༁δικο༁ντες».
Μετατροπή στο είδος του µη πραγµατικού: «πολ༁ θ༁ττον ༁ν ༁τιµωρούµεθα α༁τούς, ε༁
µηδένα ༁πήρχοµεν ༁δικο༁ντες».
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