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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ 

i. 1 Β, 2 Α, 3 Γ,4 Ε, 5 Δ.                                                                                                                                        

ii. 1. Ο Αριστοτέλης επιδιώκει να αποδείξει τη σύνδεση της απόκτησης της ηθικής 

αρετής με την ανθρώπινη πράξη. Συγκεκριμένα, στόχος του είναι να αποδείξει ότι η 

ηθική αρετή είναι αποτέλεσμα της επαναλαμβανόμενης άσκησης σε έργα αρετής. 

Χρησιμοποιεί ως παράδειγμα το έργο του νομοθέτη σε μια πόλη, που είναι η ηθική 

διαπαιδαγώγηση όλων των πολιτών, ώστε να εθιστούν στην επανάληψη ηθικά 

αποδεκτών πράξεων με απώτερο σκοπό την ορθή λειτουργία του πολιτεύματος και την 

αρμονική συμβίωση των πολιτών, προϋποθέσεις για την συλλογική ευδαιμονία. Έτσι, 

τονίζει τον παιδευτικό χαρακτήρα της πολιτείας, που υλοποιείται μέσω των νόμων και 

της παιδείας. 

      Το επιχείρημα το αντλεί από τον χώρο της πόλης, καθώς για τον φιλόσοφο υπάρχει 

στενή σχέση μεταξύ ηθικής και πολιτικής. Άλλωστε, μόνο αν ένας άνθρωπος διέπεται 

από ηθικές αρετές μπορεί να λειτουργήσει σωστά μέσα στην πόλη και ως πολίτης και 

ως πολιτικός. Οι νομοθέτες, μέσα από τους νόμους, επιδιώκουν να σταθεροποιήσουν 

τους πολίτες στον δρόμο της αρετής για να είναι και η πολιτεία αγαθή. 

      Το επιχείρημα που φέρνει ως μαρτυρία («μαρτυρεῖ δὲ») εισάγεται με τον προσθετικό 

«καὶ» («καὶ τὸ 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 («οἱ γὰρ νομοθέται τοὺς πολίτας 

ἐθίζοντες ποιοῦσιν ἀγαθούς, …»). Στο επιχείρημα αυτό εντοπίζεται και η γενικότερη 

αντίληψη των αρχαίων Ελλήνων ότι το άτομο δεν λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο 

για χάρη του εαυτού του, αλλά και για χάρη του κοινού καλού. Έτσι και οι νομοθέτες 

λειτουργούν με γνώμονα αυτό. 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 γεννιούνταν 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.  

       Ωστόσο, ο Αριστοτέλης επισημαίνει ότι κάποιοι νομοθέτες πετυχαίνουν τον στόχο 

τους και κατορθώνουν να βοηθήσουν τους πολίτες στην άσκηση της αρετής με τον 

τρόπο που πρέπει, ενώ κάποιοι άλλοι αποτυγχάνουν να ασκήσουν σωστά τους πολίτες 
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στην αρετή. Γι’ αυτό, άλλωστε, και τα πολιτεύματα διακρίνονται σε καλά και λιγότερο 

καλά. 

2. Ο Αριστοτέλης, στην συγκεκριμένη ενότητα, παρουσιάζει παραδείγματα από τις 

διαπροσωπικές σχέσεις των ανθρώπων, μέσα από τα οποία αποδεικνύει ότι ο εθισμός 

σε ενάρετες πράξεις και η υιοθέτηση ηθικά αποδεκτής συμπεριφοράς οδηγεί στην 

απόκτηση της αρετής ως μόνιμο στοιχείο του ανθρώπινου χαρακτήρα.  

     Ο Αριστοτέλης προβαίνει στην παρουσίαση τριών παραδειγμάτων για να δείξει ότι, 

όπως και στις τέχνες, έτσι και στις αρετές η απόκτησή τους γίνεται με τον εθισμό και η 

ποιότητά τους εξαρτάται από την ποιότητα του εθισμού που προηγήθηκε. 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 και 3. διαχειρίζονται τις επιθυμίες και την οργή 

τους. Επίσης, παρατηρούμε ότι ο φιλόσοφος διακρίνει δύο αντίθετους τρόπους 

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

    Ειδικότερα, 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 

συναλλάσσονται  καθορίζει και την ποιότητα του χαρακτήρα τους ως προς αυτό. Αν 

μαθαίνουν να είναι δίκαιοι στις συναλλαγές τους, γίνονται δίκαιοι, αν όχι, άδικοι. Η 

διαμόρφωση του ήθους γίνεται υπόθεση του ίδιου του ανθρώπου, ο οποίος και έχει την 

ευθύνη των πράξεων του. 

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

φοβεῖσθαι ἢ θαρρεῖν οἳ μὲν ἀνδρεῖοι οἳ δὲ δειλοὶ» ο Αριστοτέλης δείχνει ότι ο τρόπος με 

τον οποίο οι άνθρωποι μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν τις δύσκολες και αντίξοες 

καταστάσεις στη ζωή τους, διαμορφώνει τη στάση και τη συμπεριφορά τους. Έτσι, αν 

μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν ψύχραιμα και με σθένος τις δυσκολίες χωρίς να 

αγνοούν τους κινδύνους, γίνονται ανδρείοι, αν όχι, δειλοί. 

     Τέλος, το τρίτο παράδειγμα παραπέμπει 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 αυτό 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 και να εκλογικεύουν τις επιθυμίες και τις ορμές τους, γίνονται συνετοί και 

πράοι, αν όχι, ασύδοτοι και οξύθυμοι.  

     Συνεπώς, ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι διαχειρίζονται τα τρία αυτά πεδία 

εκδήλωσης της συμπεριφοράς τους είναι καθοριστικός για την ηθική ποιότητά τους. Με 

τη χρήση των ρηματικών τύπων που αναφέρονται σε πράξεις, «γινόμεθα - γίνονται - 

πράττοντες - ἐθιζόμενοι» δηλώνεται ενέργεια, ενώ ο ενεστώτας δηλώνει την 

επανάληψη. Έτσι, δίνεται η ευκαιρία στον Αριστοτέλη να αποδείξει τον βαθμιαίο τρόπο 
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κατάκτησης της αρετής, καθώς και ότι και οι έξεις, όπως και οι αρετές, δεν υπάρχουν εκ 

φύσεως, αλλά είναι αποτελέσματα κάποιων ενεργειών. 

      Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι ο Αριστοτέλης δίνει κοινωνικό χαρακτήρα 

στην αρετή. Αυτό προκύπτει απ’ το ότι τόσο η αρετή της δικαιοσύνης όσο και της 

σωφροσύνης και της πραότητας σχετίζονται με τις καθημερινές δραστηριότητες του 

ανθρώπου, αντανακλούν στον κοινωνικό περίγυρο και ρυθμίζουν τις διαπροσωπικές 

μας σχέσεις. Η κοινωνία είναι άλλωστε αυτή που θα κρίνει και θα αξιολογήσει ποια 

πράξη ή ποιος άνθρωπος είναι ηθικός. 

     Από τα παραδείγματα που προηγήθηκαν γίνεται φανερό ότι γίνεται κανείς ανδρείος 

κάνοντας κατ’ επανάληψη ανδρείες πράξεις και γενικότερα γίνεται κανείς φορέας μιας 

αρετής κάνοντας τις πράξεις που θα κάνει, όταν θα είναι πια φορέας αυτής της αρετής. 

Βέβαια, όπως ήδη έχει αναφέρει ο φιλόσοφος, προκειμένου να αποκτήσει κανείς μια 

αρετή, δεν είναι αρκετό να κάνει απλώς ξανά και ξανά τέτοιου είδους πράξεις, πράξεις 

δηλαδή που προσιδιάζουν στη συγκεκριμένη αρετή (δεν θα γίνει π.χ. κανείς ανδρείος 

συμμετέχοντας απλώς σε κάθε επικίνδυνη κατάσταση, ούτε δίκαιος πράττοντας απλώς 

πλήθος δικαιοπραξιών). Οφείλει επιπλέον να φροντίζει να δίνει και κάποια ποιότητα 

στις ενέργειές του αυτές: οι πράξεις, οι ενέργειες που θα γεννήσουν την αρετή πρέπει 

να είναι ίδιες με τις ενέργειες που το άτομο θα κάνει, όταν θα είναι πια κάτοχος της 

αρετής· απλώς τότε οι ενέργειές του, οι πράξεις του αυτές θα είναι πολύ πιο εύκολες 

και ποιοτικά πολύ ανώτερες. 

    Εύλογα λοιπόν καταλήγει ο Αριστοτέλης στην θέση ότι τα μόνιμα στοιχεία του 

χαρακτήρα μας, είτε αυτά είναι καλά είτε κακά, διαμορφώνονται μέσα από τη 

συστηματική επανάληψη ομοίων ενεργειών. Γι’ αυτό και πρέπει οι ενέργειές μας να 

έχουν συγκεκριμένη ποιότητα. 

iii. Σωστό, Λάθος, Λάθος, Σωστό, Λάθος. 

iv. 1. γένος, γενικός/ οργή, εξοργιστικός/ διδασκαλία, διδακτικός/ περιφορά, αδιάφορος. 

2. Ο συγγραφέας παρουσίασε το βιβλίο του με τον βίο και την πολιτεία του 

Περικλή, του εξαιρετικού αυτού πολιτικού άνδρα. 

v. Και στα δύο αποσπάσματα συνδέεται η αξία των πολιτευμάτων με την ηθική 

ποιότητα των πολιτών αποδεικνύοντας από τη μια τον παιδευτικό χαρακτήρα της 

πόλης και από την άλλη τον πολιτικό χαρακτήρα της αρετής. Η πόλη στοχεύει μέσω 

των νόμων να ενθαρρύνει την προσωπική τους ολοκλήρωση με την απόκτηση της 

ηθικής αρετής. Ο άνθρωπος θα το καταφέρει αυτό μόνο σε μια πόλη, την οποία 

χαρακτηρίζει η κοινωνική συνοχή και η ισορροπία στις σχέσεις μεταξύ των πολιτών. 

Βασική προϋπόθεση για αυτό είναι η διάπλαση ενάρετων πολιτών.  

    Στο πρωτότυπο κείμενο το νομοθετικό έργο στόχο έχει να διαμορφώσει ηθικά 

ολοκληρωμένους πολίτες, ώστε να διασφαλιστεί η προαγωγή της πόλης. Η ηθική 

συμπεριφορά των πολιτών θα συμβάλλει στην ορθή λειτουργία των πολιτειακών 

θεσμών, ενώ παράλληλα θα θεμελιώσει την αρμονική συνύπαρξη των πολιτών. Μέσα 
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από τα διδάγματα των νομοθετών, οι πολίτες προσανατολίζονται σε έναν τέτοιο τρόπο 

ζωής όπου το ατομικό καλό συμπλέει με το συλλογικό. Το επιχείρημα  αντλείται από 

τον χώρο της πόλης, καθώς για τον φιλόσοφο υπάρχει στενή σχέση μεταξύ ηθικής και 

πολιτικής. Άλλωστε, μόνο αν ένας άνθρωπος διέπεται από ηθικές αρετές μπορεί να 

λειτουργήσει σωστά μέσα στην πόλη και ως πολίτης και ως πολιτικός. Οι νομοθέτες, 

μέσα από τους νόμους, επιδιώκουν να σταθεροποιήσουν τους πολίτες στον δρόμο της 

αρετής για να είναι και η πολιτεία αγαθή.  Οι πολίτες οφείλουν να συμμετέχουν 

ενεργά στην συλλογική ζωή αφού πρώτα διαμορφώσουν  μια ηθική κλίμακα αξιών 

μέσα από τις συναλλαγές τους με τους άλλους και μέσω της ορθής παιδείας.  

      Σύμφωνα με το παράλληλο κείμενο, ο πολιτικός προσπαθεί να διοχετεύσει στο 

κοινωνικό σύνολο τις ικανότητες και τα χαρίσματά του με σκοπό να εξυψώσει τους 

πολίτες ηθικά, ώστε να λειτουργούν με γνώμονα την ευημερία ολόκληρης της πόλης.  

Και στα δύο αποσπάσματα εμφανίζεται η στενή σχέση μεταξύ αρετής – νόμων – 

ευημερίας της πόλης καθώς ο άνθρωπος στοχεύει στην ηθική αρτίωση όχι για τον 

εαυτό του, αλλά για την ορθή λειτουργία της πόλης. Με αυτό αποδεικνύεται ότι ο 

Αριστοτέλης υποστήριζε πως η ηθική φιλοσοφία είναι μέρος της πολιτικής φιλοσοφίας.  

Η αρετή, επομένως, αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο του βασικού πυλώνα της πόλης, 

του νομοθέτη, ώστε να κατακτηθεί η ευδαιμονία της πόλης εκ μέρους όλων, και αυτών 

που άρχονται και αυτών που άρχουν.  

ΑΔΙΔΑΚΤΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ 

1. Επειδή πολλοί κατηγορούσαν το τότε πολίτευμα, έγινε ανατροπή και αρχηγοί 

στην ανατροπή αυτή στάθηκαν πενήντα ένας άνδρες, ένδεκα στην πόλη, δέκα 

στον Πειραιά –και η κάθε μια από τις δυο αυτές ομάδες τάχθηκε να διευθύνει και 

τα ζητήματα της αγοράς και όσα σχετίζονται με την πόλη– οι άλλοι τριάντα 

όμως έγιναν απόλυτοι άρχοντες όλων. 

2. Κάποιοι από τους τριάκοντα τυράννους ήταν γνωστοί αλλά και συγγενείς του 

Πλάτωνα. Του ζήτησαν, λοιπόν, να συμμετάσχει ενεργά στο πολίτευμα, που 

είχαν εγκαθιδρύσει, με το σκεπτικό ότι αυτή η συμμετοχή ήταν ταιριαστή με τις 

πολιτικές του πεποιθήσεις. Ο Πλάτωνας πίστεψε, λόγω της νεανικής του 

ηλικίας, πως οι Τριάκοντα θα διοικούσαν δίκαια την Αθήνα και θα θεράπευαν 

τις αδικίες της παρηκμασμένης δημοκρατίας. Έτσι, άρχισε να παρακολουθεί 

πολύ προσεκτικά τις ενέργειές τους. 

3. α. ἔπαθον : ἒπασχον  

    ᾠήθην    : ᾤοντο 

    γενοίμην : ἐγίγνοντο 

β.   - 

     ἴθι 

    ἴτω 

      - 
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    ἴτε 

    ἰόντων 

γ. νέος : νεώτατος 

    πολλοῖς : πλείστοις 

    θᾶττον : τάχιστα 

δ. ἐμαυτοῦ : σεαυτοῦ, ἑαυτοῦ 

 

4. α.   όρος  του κειμένου          συντακτικός ρόλος       όρος που προσδιορίζει/                     

                                                                                                    συμπληρώνει 

ἐμαυτοῦ γενική      

αντικειμενική 

κύριος 

ἰέναι ειδικό απαρέμφατο, 

αντικείμενο 

ᾠήθην 

Ὑπὸ πολλῶν εμπρόθετος προσδ. 

του ποιητικού αιτίου   

λοιδορουμένης 

ὄντες κατηγορηματική 

μετοχή 

Τινες(υποκείμενο του 

ἐτύγχανον) 

 

οὐδὲν σύστοιχο 

αντικείμενο 

ἒπαθον 

 

 

β. ὥστε αὐτοῖς σφόδρα προσεῖχον τὸν νοῦν : δευτερεύουσα επιρρηματική 

συμπερασματική πρόταση . 

 τί πράξοιεν : δευτερεύουσα ονοματική πλάγια ερωτηματική    πρόταση μερικής 

αγνοίας. 

γ.  Ευθύς λόγος: αὐτοί ἔκ τινος ἀδίκου βίου ἐπὶ δίκαιον τρόπον ἄγοντες διοικήσουσι  

δὴ τὴν πόλιν. 

 


