
 

 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΠΥΛΑΙΑ-ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2020 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 

 

 

Α1.  

1. Λάθος  

2. Σωστό  

3. Σωστό  

4. Λάθος  

5. Λάθος 

 

Β1. 

Ο Αριστοτέλης θεωρεί ότι  η αρετή είναι προϊόν εθισμού και η ποιότητά 

της εξαρτάται από την ποιότητα του εθισμού που την προκαλεί. Στην 

προσπάθεια του λοιπόν να συνδέσει την ηθική αρετή με τον εθισμό και 

την επανάληψη ομοίων ενεργειών, χρησιμοποιεί αρκετές εκφραστικές 

επιλογές. Πιο συγκεκριμένα: 

 

1. Παράδειγμα 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, …»). Στην ουσία το επιχείρημα αυτό έχει 

ως εξής: αν οι ηθικές αρετές ήταν έμφυτες, όλες οι ενέργειες των 

νομοθετών να κάνουν τους πολίτες καλούς θα ήταν μάταιες, αφού 

όλοι θα γεννιόντουσαν με ή χωρίς αυτές και οποιαδήποτε προσπάθεια 

δεν θα μπορούσε να μεταβάλει αυτά τα χαρακτηριστικά. Έτσι 



 

 

αποδεικνύεται αφενός ότι οι ηθικές αρετές δεν υπάρχουν μέσα μας εκ 

φύσεως και αφετέρου ότι αυτές δεν αποκτώνται αλλιώς παρά μόνο με τη 

διαρκή άσκηση και την επανάληψη ηθικών πράξεων. 

2. Παραδείγματα-Αναλογία (Επαγωγική τεκμηρίωση): «ὁμοίως δὲ καὶ 

τέχνη· ἐκ γὰρ τοῦ κιθαρίζειν καὶ οἱ ἀγαθοὶ καὶ κακοὶ γίνονται κιθαρισταί. 

Ἀνάλογον δὲ καὶ οἰκοδόμοι καὶ οἱ λοιποὶ πάντες·» τα παραδείγματα των 

κιθαριστών και των οικοδόμων Στην προηγούμενη ενότητα ο 

Αριστοτέλης χρησιμοποιώντας τα παραδείγματα των οικοδόμων και των 

κιθαριστών είχε υποστηρίξει ότι οι ηθικές αρετές κατακτώνται με τον 

εθισμό. Σ’ αυτή την ενότητα χρησιμοποιώντας τα ίδια παραδείγματα 

προσθέτει ένα νέο στοιχείο – επιχείρημα: τη σημασία της καλής («εὖ») 

και της κακής («κακῶς») άσκησης στην ποιότητα της αποκτημένης 

επίκτητης ιδιότητας. Δεν αρκεί, λοιπόν, απλώς να εξασκούμαστε σε μια 

οποιαδήποτε πράξη, αλλά να εξασκούμαστε σε καλές και σωστές 

πράξεις. Αυτό το βλέπουμε και στις τέχνες, αλλά και στις ηθικές αρετές. 

Θα γίνουμε καλοί οικοδόμοι, όχι αν απλώς οικοδομούμε συνεχώς, αλλά 

μόνο αν εξασκηθούμε στο σωστό χτίσιμο, και καλοί κιθαριστές, όχι αν 

απλώς παίζουμε συνεχώς κιθάρα, αλλά μόνο αν εξασκηθούμε στο σωστό 

παίξιμο της κιθάρας. Με τη χρήση του «επαγωγικού παραδείγματος» ο 

Αριστοτέλης δείχνει ότι στην πράξη η ποιότητα της άσκησης και της 

μαθητείας προσδιορίζει την ποιότητα της επίκτητης ιδιότητας. Έτσι 

φαίνεται να αποδέχεται ότι η ποιότητα άσκησης και η ποιότητα της 

επίκτητης ιδιότητας συνδέονται με σχέση αιτίου αποτελέσματος. Με τη 

σκέψη αυτή ο Αριστοτέλης επιχειρεί να αποδείξει ότι η ηθική αρετή 

προϋποθέτει τον εθισμό και η ποιότητα της ηθικής αρετής είναι ανάλογη 

της ποιότητας του εθισμού. Θα γίνουμε λοιπόν ηθικά ενάρετοι, μόνο αν 

εξασκηθούμε σε ηθικά ενάρετες πράξεις σύμφωνα με τους κανόνες της 

τέλειας αρετής. Είναι ξεκάθαρη , λοιπόν, η αναλογία μεταξύ τεχνών και 

ηθικών αρετών, ως προς τον ποιοτικό εθισμό που απαιτείται για την 

απόκτησή  τους. 

3.  Αντιθέσεις 

 «γίνεται ≠ φθείρεται» 

«ἀγαθοὶ ≠ κακοὶ» 

«ἐκ μὲν γὰρ τοῦ εὖ οἰκοδομεῖν ἀγαθοὶ οἰκοδόμοι ἔσονται ≠ ἐκ δὲ τοῦ 

κακῶς κακοί» 

«εὖ ≠ κακῶς» 



 

 

Οι παραπάνω αντιθέσεις τονίζουν τη σημασία της ηθικής πράξης και του 

ποιοτικού εθισμόυ 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 «καὶ γίνεται πᾶσα ἀρετὴ καὶ φθείρεται» και με το 

πολυσύνδετο σχήμα τονίζεται ότι μόνο η διαρκής άσκηση οδηγεί και 

διατηρεί την ηθική αρετή, αλλιώς αυτή φθείρεται. Αξιοσημείωτη είναι και 

η χρήση του ενεστώτα που δηλώνει τη διάρκεια και τον βαθμιαίο 

τρόπο κατάκτησης των ηθικών αρετών.  

 

 

 

Β2.  

Η θέση του Αριστοτέλη ότι η αρετή ενδεχομένως στοχεύει στο μέσον 

προκύπτει από δύο υποθετικές προκείμενες, μια εκτεταμένη παρενθετική 

προσθήκη και με δυνητική διατύπωση «ἂν εἴη». Χρειάζεται να 

παρακολουθήσουμε προσεκτικά την πορεία της σκέψης του για να 

διαπιστώσουμε τη μεθοδικότητά της και την ακρίβειά της. Συγκρίνει την 

ηθική αρετή με την τέχνη, συμπεραίνοντας ότι η ηθική αρετή θα 

μπορούσε να στοχεύει στο μέσο. Πιο συγκεκριμένα : 

 «Εἰ δὴ πᾶσα ἐπιστήμη… πρὸς τοῦτο βλέποντες 

ἐργάζονται)»1η υποθετική προκείμενη: Αν η τέχνη στοχεύει στο 

μέσον, το οποίο διαφυλάσσει την τελειότητα των έργων 

 Με την πρώτη υποθετική προκείμενη ο Αριστοτέλης δείχνει ότι κάθε 

τεχνική εργασία συνδέεται με σκοπό και πράξη (οὕτω τὸ ἔργον εὖ 

ἐπιτελεῖ, πρὸς τὸ μέσον βλέπουσα καὶ εἰς τοῦτο ἄγουσα τὰ ἔργα). 

Μάλιστα ο σκοπός καθορίζει τη γένεση και η ποιότητα των μέσων «οὕτω» 

την ποιότητα της πραγμάτωσης του σκοπού «εὖ ἐπιτελεῖ». Ο τρόπος 

πραγμάτωσης του σκοπού δίνεται επεξηγηματικά με τα μετοχικά σύνολα 

«βλέπουσα καὶ εἰς τοῦτο ἄγουσα τὰ ἔργα». Με τη μετοχή «βλέπουσα» 

εννοεί τη θεωρητικά προγενέστερη σύλληψη του σκοπού που εδώ 

ταυτίζεται με τη στόχευση του μέσου, και με τη μετοχή «ἄγουσα» την 

πράξη με την οποία πραγματώνεται ο σκοπός της μεσότητας. Η μεσότητα 



 

 

εμφανίζεται δυνάμει στη θεωρητική σύλληψή της ως σκοπού, ενώ 

πραγματώνεται ἐνεργείᾳ, καθώς με την πράξη προσλαμβάνει τα 

γνωρίσματά της στα έργα, δηλαδή το τέλειον και το αύταρκες.  

«(ὅθεν εἰώθασιν ἐπιλέγειν…πρὸς τοῦτο βλέποντες ἐργάζονται)» 

Παρενθετική πρόσθετη στήριξη της υποθετικής προκείμενης.Όταν 

λοιπόν η τέχνη – επιστήμη λειτουργεί σωστά, επιδιώκει τη μεσότητα και 

γι’ αυτό τα έργα που δημιουργεί είναι τέλεια, ολοκληρωμένα («τοῖς εὖ 

ἔχουσιν ἔργοις»). Με τον όρο «ολοκληρωμένο έργο» εννοούμε αυτό που 

βρίσκεται στη μεσότητα, που τηρεί το μέτρο και την αρμονία και 

εξισορροπεί τις αντιθέσεις ανάμεσα στην υπερβολή και στην έλλειψη. 

Γι’ αυτό από αυτό δεν μπορούμε ούτε να αφαιρέσουμε κάτι («οὔτ’ 

ἀφελεῖν»), γιατί δεν έχει κάτι περιττό και με την αφαίρεση θα το 

οδηγήσουμε στην έλλειψη, ούτε να προσθέσουμε κάτι («οὔτε 

προσθεῖναι»), γιατί δεν του λείπει κάτι και με την πρόσθεση θα το 

οδηγήσουμε στην υπερβολή. Επομένως, γίνεται κατανοητό ότι η 

υπερβολή και η έλλειψη διαταράσσουν την ισορροπία και καταστρέφουν 

την τελειότητά του («φθειρούσης»), ενώ η μεσότητα τη διαφυλάσσει 

(«σῳζούσης»). 

 «ἡ δ’ ἀρετὴ … καὶ ἡ φύσις,» 

2η υποθετική προκείμενη: αν η αρετή υπερέχει από κάθε τέχνη, όπως 

και η φύση.Στο χωρίο αυτό ο Αριστοτέλης συσχετίζει τις έννοιες τέχνη (η 

οποία εδώ ταυτίζεται με τον όρο «ἐπιστήμη»), φύση και αρετή και 

διαπιστώνει ότι έχουν ένα κοινό γνώρισμα, αλλά και διαφορές. Το κοινό 

τους γνώρισμα είναι ότι και οι τρεις έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν 

μορφές. Η διαφορά τους έγκειται σε τι δίνει μορφή η καθεμιά. Έτσι, 

λοιπόν:α) η τέχνη μορφοποιεί το υλικό της,β) η αρετή δίνει μορφή στην 

προσωπικότητα του ανθρώπου καιγ) η φύση δημιουργεί κι αυτή τις δικές 

της μορφές.  .Παράλληλα, ο φιλόσοφος επιχειρεί να ιεραρχήσει τις τρεις 

αυτές έννοιες. Έτσι, κατ’ αυτόν, η φύση είναι ανώτερη από την τέχνη, 

γιατί κάθε φυσικό ον έχει τάση προς την τελειότητα. Από τη στιγμή 

δηλαδή που γεννιέται και αυξάνεται, οδηγείται, ανεξάρτητα από τη 

θέλησή του, στο «τέλος», στην τελειότερη μορφή του. Αντίθετα, τα έργα 

τέχνης είναι σταθερά και αμετάβλητα και δεν τείνουν πουθενά. Από την 

άλλη, η αρετή είναι ανώτερη και από τη φύση και από την τέχνη, 

γιατί μορφοποιεί στην ουσία του τον άνθρωπο και αποτελεί ύψιστη 



 

 

έκφανση της μεσότητας. Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι, για 

τον Αριστοτέλη, ανώτερη όλων είναι η αρετή, ακολουθεί η φύση και 

τελευταία στην ιεράρχηση έρχεται η τέχνη:Αρετή > φύση > τέχνη 

 «τοῦ μέσου ἂν εἴη στοχαστική» 

Συμπέρασμα και ολοκλήρωση του συλλογισμού. Λογικά συνάγεται το 

συμπέρασμα ότι η αρετή ενδεχομένως στοχεύει στη μεσότητα. Το 

συμπέρασμα εκφέρεται με δυνητική ευκτική, δηλαδή με δυνητική 

έκφραση, απόλυτα σύμφωνη με τον υποθετικό τρόπο σκέψης και εκφοράς 

του λόγου που προηγήθηκε. Καλό είναι να επισημανθεί εδώ ότι η χρήση 

υποθετικού συλλογισμού, ο οποίος βασίζεται σε προκείμενες από τις 

οποίες η μία τουλάχιστον είναι υποθετική πρόταση, προσιδιάζει στο ύφος 

του επιστημονικού λόγου, γιατί υποδηλώνει μετριοπάθεια, 

διαλλακτικότητα και έλλειψη δογματισμού. Άλλωστε, μέσα στο πλαίσιο 

της επιστημονικής έρευνας εντάσσεται και η διατύπωση υποθέσεων, οι 

οποίες αργότερα επαληθεύονται ή διαψεύδονται. Τη μετριοπάθεια και τη 

διαλλακτικότητα υποδηλώνει και η χρήση της δυνητικής ευκτικής στο 

χωρίο «τοῦ μέσου ἂν εἴη στοχαστική», η οποία δηλώνει αυτό που είναι 

δυνατό να γίνει στο παρόν και το μέλλον, δηλαδή το πιθανό και 

ενδεχόμενο. Ας μην ξεχνάμε, εξάλλου, ότι ο Αριστοτέλης συνέγραψε 

τα Ηθικά Νικομάχεια (όπως πληροφορούμαστε και από την εισαγωγή του 

σχολικού εγχειριδίου) σε ώριμη πια ηλικία, την οποία χαρακτήριζε η 

ηρεμία, η νηφαλιότητα, η ώριμη σκέψη και η έλλειψη δογματισμού 
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Θέμα : νομοθέται, συνήθεια : ἐθίζοντες, ψυχοφθόρος : φθείρεται, 

ανούσιος : ἐστίν, ανεκτός : εἶχεν, αβλεψία : βλέπουσα, ασωτία : 

σῳζούσης, άρρητος : λέγομεν, αφαίρεση : ἀφελεῖν, βολίδα : ὑπερβολή. 

Β5 

Μεταφρασμένο:   

Ο Πρωταγόρας ως προς τη διδασκαλία της αρετής υποστηρίζει ότι   για να 

υπάρξει και να διατηρείται η πόλη χρειάζεται οι άνθρωποι να συνδέονται 

με την αρετή και τα μέρη της, είτε με τη διδασκαλία είτε με την τιμωρία 

και τον εξαναγκασμό. Όπως ο σπουδαίος πολιτικός έτσι και ο απλός 

πολίτης χρειάζεται να χαρακτηρίζεται από το ενιαίο της αρετής, για να 

υπάρξει πόλη και ο ίδιος αρμονικά ενταγμένος μέσα σε αυτή. Προς αυτή 

την κατεύθυνση προσανατολισμένη η διαπαιδαγώγηση του πολίτη 

αποβλέπει στο να του εμφυσήσει την αρετή και τα μέρη της, ώστε να 

ενεργεί κατά τρόπο συμβατό με τον τρόπο ύπαρξης της πόλης. Αν όμως η 

διαπαιδαγώγηση αστοχεί και αποτυγχάνει, και δεν συμμορφώνεται ο 

πολίτης στις αρχές της αρετής, τότε επιβάλλονται ποινές, τιμωρίες, 

κολασμοί, ώστε να εθιστεί, έστω και με αυτό τον τρόπο, στο ενιαίο της 

αρετής (εάν υπάρχει λοιπόν… με την τιμωρία, να βελτιωθεί). Επιπλέον, 

όποιος αδυνατεί να δεχτεί και να προσαρμόσει τη συμπεριφορά του στην 

αρετή και τα μέρη της, δεν έχει θέση μέσα στην κοινωνία, εξορίζεται ή 

θανατώνεται. Παρόλο, όμως, που η καθολικότητα της αρετής αποτελεί 

αναγκαία προϋπόθεση για τη συγκρότηση των πολιτικών κοινωνιών, 

μερικοί είναι ανεπίδεκτοι και αδυνατούν να οικειωθούν και στοιχειωδώς 

την αρετή και τα μέρη της. Αυτοί, λοιπόν, σύμφωνα με τα λεγόμενα του 

Πρωταγόρα, πρέπει να εκδιώκονται από την πόλη ή να θανατώνονται. Ο 

σοφιστής λοιπόν προβάλλει την τιμωρία ως μέσο βελτίωσης της 

ανθρώπινης συμπεριφοράς, με στόχο την ευδαιμονία και τhν ορθή 

πολιτική συμπεριφορά και δράση. 

Κείμενο Αναφοράς:  

Ωστόσο, ο Αριστοτέλης διαφοροποιείται από τον Πρωταγόρα στο σημείο 

αυτό. Σύμφωνα με το πρωτότυπο  κείμενο, («Εἰ γὰρ μὴ οὕτως εἶχεν, οὐδὲν 

ἂν ἔδει τοῦ διδάξοντος...κακοί») για την καλλιέργεια της ηθικής αρετής 

απαραίτητη κρίνεται η συμβολή του διδάσκοντος και της διδασκαλίας, της 

εκπαίδευσης γενικότερα, γιατί η ηθική ποιότητα του κάθε ανθρώπου 



 

 

προκύπτει όχι απλώς από την άσκηση, αλλά από την ποιότητα της 

άσκησης που έχει προηγηθεί. Ο δάσκαλος θα δώσει τον προσανατολισμό 

του ορθού εθισμού διδάσκοντας τους κανόνες της αρετής, τους τρόπους 

εφαρμογής τους και εκπαιδεύοντας στην ορθή άσκηση. Ο δάσκαλος είναι 

αυτός που παρακολουθεί και καθοδηγεί τους ανθρώπους στον σωστό 

εθισμό. Το ίδιο απαραίτητος είναι ο δάσκαλος και στις τέχνες, διότι αυτός 

θα διδάξει τον ασκούμενο σε μια τέχνη τους κανόνες της και τον σωστό 

τρόπο εφαρμογής τους. Αυτός ακριβώς είναι και ο ρόλος του νομοθέτη 

στην πόλη: αποτελεί τον δάσκαλο των πολιτών, ο οποίος 

χρησιμοποιώντας τα σωστά μέσα, δηλαδή τους σωστούς νόμους, θα 

διδάξει τους πολίτες τι είναι δίκαιο και τι άδικο, θα ορίσει τους κανόνες 

της δίκαιης και ηθικής συμπεριφοράς μέσα στην πόλη και θα τους 

οδηγήσει στην κατάκτηση των ηθικών αρετών και, άρα, στην ευδαιμονία. 

Επομένως, καταλήγουμε και πάλι στο συμπέρασμα ότι οι ηθικές αρετές 

δεν είναι έμφυτες, αφού στην αντίθετη περίπτωση ο ρόλος του δασκάλου 

θα ήταν μάταιος. Αντίθετα, οι ηθικές αρετές κατακτώνται με τη σωστή 

άσκηση, με τη διαρκή επανάληψη ηθικών πράξεων. 

 

 

 

 

 


