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Διδαγµένο κείµενο
Α1. Με ανάλογο τρόπο (γίνονται) και οι οικοδόµοι και όλοι οι
υπόλοιποι· δηλαδή χτίζοντας οικοδοµήµατα µε σωστό τρόπο
θα γίνουν καλοί οικοδόµοι, χτίζοντας όµως µε κακό τρόπο θα
γίνουν κακοί. Διότι, αν δεν ήταν έτσι τα πράγµατα, καθόλου δε
θα χρειαζόταν ο δάσκαλος, αλλά όλοι θα ήταν καλοί ή κακοί
από τη γέννησή τους. Το ίδιο λοιπόν συµβαίνει και µε τις
αρετές· δηλαδή κάνοντας όσα συµβαίνουν στις σχέσεις µας µε
τους άλλους ανθρώπους γινόµαστε άλλοι δίκαιοι και άλλοι
άδικοι, κάνοντας όµως όσα εµπεριέχουν µέσα τους το στοιχείο
του φόβου και συνηθίζοντας να αισθανόµαστε φόβο ή θάρρος
γινόµαστε άλλοι ανδρείοι και άλλοι δειλοί. Το ίδιο συµβαίνει
και σε σχέση µε τις επιθυµίες και την οργή· άλλοι δηλαδή
γίνονται σώφρονες και πράοι, ενώ άλλοι ακόλαστοι και
οργίλοι, οι πρώτοι µε το να συµπεριφέρονται µ’ αυτόν τον
τρόπο σ’ αυτά και οι δεύτεροι µε εκείνο τον τρόπο. Και µε έναν
λόγο τα µόνιµα στοιχεία του χαρακτήρα µας διαµορφώνονται
από όµοιες ενέργειες. Γι’ αυτό πρέπει να προσδίδουµε µια
ορισµένη ποιότητα στις ενέργειές µας· γιατί τα µόνιµα στοιχεία
του χαρακτήρα µας διαµορφώνονται σύµφωνα µε τις διαφορές
αυτών.
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Β1. «καὶ διαφέρει τούτῳ πολιτεία πολιτείας ἀγαθὴ φαύλης» =
(σχόλιο του σχολικού βιβλίου). Ο Αριστοτέλης συνήθως κάνει
διάκριση ανάµεσα στα ορθά πολιτεύµατα και τις παρεκβάσεις
τους, δηλαδή τις εκτροπές από αυτά. Εδώ προϋποτίθεται ότι ο
νοµοθέτης επιδιώκει σε κάθε περίπτωση το καλό των πολιτών,
τον εθισµό τους στην ηθική αρετή · απλώς µπορεί να µην έχει
πάντοτε επιτυχία στον στόχο του αυτόν. Παρόµοια, σε άλλο
χωρίο των Ηθικών Νιχοµαχείων, ο Αριστοτέλης κάνει λόγο για
νόµο που είναι κείµενος ὀρθῶς και έχει επιτυχία, και για νόµο
ἀπεσχεδιασµένον (δηλαδή προχειροφτιαγµένο), που δεν έχει
επιτυχία.
Είναι φανερό ότι στο χωρίο αυτό που µας απασχολεί ο
Αριστοτέλης δε µιλά για καλά και για κακά πολιτεύµατα· όσο
εξαρτάται από τους νοµοθέτες, όλα τα πολιτεύµατα είναι
καλά, αφού όλων των νοµοθετών η πρόθεση είναι να κάνουν
τους πολίτες ενάρετους. Αν τελικά διαπιστώνουµε διαφορά
πολιτεύµατος από πολίτευµα, πρόκειται στην ουσία για
διαφορά ως προς το βαθµό τελειότητας˙ και µε το λιγότερο
τέλειο πολίτευµα δεν περνάµε στην περιοχή του κακού· το ένα
βοηθάει περισσότερο τους πολίτες να ασκηθούν µε το
σωστότερο τρόπο στα έργα της αρετής, ώστε να γίνουν τελικά
κάτοχοι της, το άλλο απλώς επιτελεί το ίδιο έργο µε λιγότερη
επιτυχία. Το θέµα, βέβαια, διαφορά πολιτεύµατος από
πολίτευµα δεν ανήκει οργανικά σε ό,τι συζητά ο Αριστοτέλης
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σε αυτό το σηµείο. Δεν αντιλαµβανόµαστε όµως ότι µε το
παράδειγµα αυτό στην ουσία αποµακρύνεται από το κύριο
θέµα του και αυτό οφείλεται ακριβώς στο ότι κλείνει την
αναφορά του µε τα επίθετα «αγαθή», «φαύλης», τα οποία
πετυχαίνουν επανασύνδεση µε το συζητούµενο αντικείµενο:
τοποθετηµένα σ’ αυτό το σηµείο της φράσης που µιλούµε για
διαφορά

πολιτεύµατος

από

πολίτευµα

δεν

πρέπει

να

λησµονούµε ότι στην ουσία πρόκειται για διαφορά ως προς την
πρόοδο των πολιτών στον τοµέα της αρετής.
«καὶ διὰ τῶν αὐτῶν καὶ γίνεται πᾶσα ἀρετὴ καὶ φθείρεται»
Τα ρήµατα «γίνεται – φθείρεται» µας παραπέµπουν στο
θεµελιώδες

αντιθετικό

ζεύγος

της

φιλοσοφικής

σκέψης

«γένεσις – φθορά». Ο Αριστοτέλης µεταφέρει µία διαδικασία
από τη φύση στο χώρο της ηθικής : γένεση -> αύξηση ->
τελείωση -> παρακµή -> φθορά. Ο Αριστοτέλης υποστηρίζει ότι
οι ηθικές αρετές γεννιούνται και αναπτύσσονται από την
επίδοση των ανθρώπων σε ηθικές και αγαθές πράξεις. Από την
άλλη πλευρά οι πράξεις, όταν παραβιάζουν τους κανόνες της
ηθικής, τότε καταλήγουν να φθείρουν τις αρετές. Έτσι κατά
τον Αριστοτέλη κάθε µορφή ηθικής αρετής είτε γίνεται είτε
φθείρεται έχει ως αφετηρία της τις ίδιες αιτίες και τα ίδια µέσα,
δηλαδή τον τρόπο άσκησης και την ποιότητα του εθισµού.
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«ἐκ τῶν ὁµοίων ἐνεργειῶν αἱ ἕξεις γίνονται».
Η λέξη «έξις», σχηµατισµένη από το θέµα του ρήµατος έχω,
σήµαινε αρχικά την «κατοχή» και κυρίως «την προσπάθεια για
κατοχή» και αργότερα την ιδιότητα που απέκτησε κάποιος,
αφού επανέλαβε κάτι τόσες φορές, ώστε να του έχει γίνει πια
συνήθεια. Στο πλαίσιο της ηθικής φιλοσοφίας του Αριστοτέλη
η λέξη χρησιµοποιήθηκε «για να δηλωθεί η µόνιµη µορφή του
χαρακτήρα ενός ατόµου, τα µόνιµα στοιχεία του χαρακτήρα
του, καλά ή κακά, που προκύπτουν από την επίµονη
επανάληψη όµοιων ενεργειών». Συµβαίνει όµως και το
αντίστροφο: οι έξεις γίνονται η πηγή των αντίστοιχων
ενεργειών και έτσι δηµιουργείται ένας κύκλος. Ας πάρουµε ως
παράδειγµα την ανδρεία: συνηθίζοντας να περιφρονούµε τους
κινδύνους γινόµαστε ανδρείοι, και, αφού γίνουµε ανδρείοι,
µπορούµε να αντιµετωπίζουµε ακόµη καλύτερα αυτά που
προκαλούν φόβο. Το ρήµα γίνονται ( ἐκ τῶν ὁµοίων ἐνεργειῶν
αἱ

ἕξεις γίνονται) µας οδηγεί στη θέση ότι

οι έξεις δεν

υπάρχουν εκ φύσεως, αλλά είναι αποτέλεσµα κάποιων
σταθερά επαναλαµβανόµενων ενεργειών. Οι µετοχές επίσης
πράττοντες και ἐθιζόµενοι αναφέρονται στις πράξεις εκείνες,
µέσα από τη συστηµατική επανάληψη των οποίων ο άνθρωπος
οδηγείται

στη

διαµόρφωση

των

αντίστοιχων

έξεων.

Αξιοσηµείωτο είναι ότι η χρονική βαθµίδα είναι ο ενεστώτας, ο
οποίος δηλώνει επανάληψη.
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Β2.
α. Ο Αριστοτέλης τόνισε τη σηµασία της ηθικής πράξης για
την απόκτηση της ηθικής αρετής και υπογράµµισε τη σηµασία
του καλού εθισµού. Για να γίνει περισσότερο κατανοητός ο
φιλόσοφος παρέθεσε παραδείγµατα από το χώρο των τεχνών
(ανάλογα µε τη σωστή ή όχι σωστή εξάσκηση γίνονται καλοί ή
όχι καλοί τεχνίτες) και τώρα έρχεται στον τρόπο µε τον οποίο
συµπεριφέρονται οι άνθρωποι στις διάφορες περιστάσεις της
καθηµερινής ζωής, για να καταδείξει τη σηµασία της ηθικής
πράξης για την απόκτηση της ηθικής αρετής.
Ο

Αριστοτέλης

ολοκληρώνει

το

συλλογισµό

του

χρησιµοποιώντας το επίρρηµα οὕτω, το οποίο εκφράζει
οµοιότητα µε όσα έχουν προηγηθεί και υποδηλώνει µια
αναλογική διαπραγµάτευση του θέµατος.
Με τον συµπερασµατικό σύνδεσµο δή συγκεφαλαιώνει τα
προηγούµενα και εισάγει ένα συµπέρασµα, τη σηµασία της
ηθικής πράξης και του εθισµού για την απόκτηση των ηθικών
αρετών

ενώ το και εισάγει την προσθήκη του νέου

επιχειρήµατος.
β. Στις διάφορες περιστάσεις της καθηµερινής ζωής αποκτούµε
ή όχι τις ηθικές αρετές ανάλογα µε τη στάση και τη
συµπεριφορά µας, όπως αυτή εκδηλώνεται στα προβλήµατα
και στα γεγονότα της καθηµερινής ζωής. Έτσι, οι άνθρωποι
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αναδεικνύονται καλοί ή κακοί ανάλογα µε τον τρόπο µε τον
οποίο συµπεριφέρονται. Πιο συγκεκεριµένα:
. ο τρόπος συναλλαγής µε τους άλλους ανθρώπους στις
µεταξύ µας σχέσεις µας καθιστά δίκαιους ή άδικους.
. η

συµπεριφορά

που

επιδεικνύουµε

στις

δύσκολες

καταστάσεις και ο τρόπος µε τον οποίο αντιµετωπίζουµε
επικίνδυνα πράγµατα µας καθιστά ανδρείους ή δειλούς
. στο χώρο των επιθυµιών εκείνοι που αντιστέκονται στις
επιθυµίες

και

τις

χαλιναγωγούν

σώφρονες,

ενώ

εκείνοι

που

ενδίδουν

χαρακτηρίζονται
αλόγιστα

και

υποτάσσονται στις σωµατικές ηδονές χαρακτηρίζονται
ακόλαστοι.
. ως προς την τάση για οργή οι άνθρωποι χαρακτηρίζονται
πράοι, όταν µαθαίνουν να συγκρατούν τον θυµό τους ή
οργίλοι, όταν αντιδρούν βίαια, εκρηκτικά και παράφορα.
Δύο είναι λοιπόν οι τρόποι συµπεριφοράς στον καθένα από
τους τοµείς ή στην καθεµιά από τις περιπτώσεις της
καθηµερινής µας ζωής. Ο ένας τρόπος είναι αυτός που µας
οδηγεί στις αρετές( δικαιοσύνη, ανδρεία, σωφροσύνη, ….) , ενώ
ο άλλος στις αντίστοιχες κακίες( αδικία, δειλία, ακολασία…)
Αυτή διάκριση της συµπεριφοράς σε δύο τρόπους εκφράζεται
µέσα στο κείµενο:
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α. µε τα πολλά ζεύγη των αντιθέσεων
οἱ µέν δίκαιοι ≠ οἱ δέ ἄδικοι
οἵ µέν ἀνδρεῖοι ≠ οἵ δέ δειλοί
οἵ µέν γάρ σώφρονες καί πρᾶοι ≠οἵ δ΄ἀκόλαστοι καί ὀργίλοι
οἵ µέν ἐκ τοῦ οὑτωσί ≠ οἵ δ΄ἐκ τοῦ οὑτωσί

β. µε το χιαστό σχήµα
φοβεῖσθαι

θαρρεῖν

ἀνδρεῖοι

δειλοί

Το συµπέρασµα που προκύπτει είναι ότι όχι µόνο οι αρετές
αλλά γενικά όλα τα µόνιµα στοιχεία του χαρακτήρα µας
(ἕξεις), καλά και κακά διαµορφώνονται µε όµοιους τρόπους
συµπεριφοράς και διαµορφώνονται ανάλογα µε αυτούς.
Γι΄αυτό πρέπει να προσδίδουµε µια ορισµένη ποιότητα στις
ενέργειές µας, ώστε να µπορέσουµε µέσα από αυτές να
οδηγηθούµε στην ηθική αρετή.
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Β3. Βλέπε σχολ. βιβλίο, σελ.128 «Ένας τέτοιος λόγιος …
ποιητική (τέτοια ήταν κατά βάση η ψυχοσύνθεση του
Πλάτωνα).»
Β4.
γηγενής = γινόµενον, γίνεται, γίνονται, ἐγίνοντο, γινόµεθα
ἐσθλός = ἐστί, ἔσονται
µισαλλοδοξία = συναλλάγµασι
δέος = δεινοῖς, δειλοί
στρεβλός = ἀναστρέφεσθαι

Αδίδακτο κείµενο
Γ1. Μου φαίνεσαι, είπα εγώ,

πως αναφέρεις ικανοποιητική

απόδειξη,

είναι

ότι

δηλαδή

δεν

αυτή

η

τέχνη

των

λογοποιών/των ρητόρων, την οποία, αν κάποιος αποκτήσει, θα
µπορεί να είναι ευτυχισµένος. Και βέβαια εγώ νόµιζα ότι εδώ
κάπου θα παρουσιαστεί η επιστήµη, που από παλιά βέβαια
αναζητούµε. Γιατί και οι ίδιοι οι λογοποιοί, όταν τους
συναναστρέφοµαι, µου φαίνονται, Κλεινία, πως είναι πάρα
πολύ σοφοί και η ίδια η τέχνη τους κάπως θεϊκή και σπουδαία.
Και (δεν είναι) καθόλου παράξενο αυτό· γιατί είναι µέρος της
τέχνης των µάγων και λίγο κατώτερη από εκείνη. Γιατί η µεν
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τέχνη των µάγων είναι να µαγεύουν τα φίδια, τα φαλάγγια
(αράχνες), τους σκορπιούς και τα άλλα θηρία και αρρώστιες,
ενώ η άλλη τυχαίνει να γοητεύει και να παρηγορεί (προτρέπει)
τους δικαστές κι αυτούς που πηγαίνουν στην εκκλησία του
δήµου και τα άλλα πλήθη·
Γ2. ἔφην = φάτε
κτησάµενος = ἐκτῶ
τις = τινῶν
εὐδαίµων = εὔδαιµον
ᾤµην = ᾠήθη
φανήσεσθαι =πεφάνθω
πάλαι = παλαίτερον
κήλησις = κήλησι
τυγχάνει = τύχοιεν
οὖσα = ἐσοµέναις

Γ3α) µοι (το πρώτο του κειµένου) = δοτική προσωπική του
κρίνοντος προσώπου στο ρήµα δοκεῖς.
εὐδαίµων = κατηγορούµενο στο υποκείµενο τις του ρήµατος
εἴη.
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ἥν (το δεύτερο του κειµένου) = αντικείµενο στο ρήµα
ζητοῦµεν.
ἐκείνης = β΄ όρος σύγκρισης, γενική συγκριτική από το
ὑποδεεστέρα.
οὖσα = κατηγορηµατική µετοχή από το ρήµα τυγχάνει, που
αναφέρεται στο υποκείµενο του ρήµατος τυγχάνει, ἡ δέ .
Γ3 β) κτησάµενος = υποθετική µετοχή συνηµµένη στο
υποκείµενο τις του ρήµατος ἂν εἴη. Δευτερεύουσα πρόταση = εἰ
κτήσαιτο. Λανθάνων υποθετικός λόγος και εξαρτηµένος
(=απόδοση το ρήµα της δευτερεύουσας πρότασης ἂν εἴη) από
αρκτικό χρόνο, που δηλώνει την απλή σκέψη του λέγοντος,
στην οποία η υπόθεση δηλώνεται µε εἰ + ευκτική αορίστου, στο
χρόνο δηλαδή της µετοχής.
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