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Α1. Με ανάλογο τρόπο και οι οικοδόµοι και όλοι οι άλλοι· γιατί χτίζοντας µε καλόν τρόπο
σπίτια, θα γίνουν καλοί οικοδόµοι, χτίζοντας όµως µε κακό τρόπο, θα γίνουν κακοί (οικοδόµοι).
Γιατί, αν δεν ήταν έτσι τα πραγµατα, καθόλου δε θα χρειαζόταν ο άνθρωπος που θα δίδασκε (ο
διδάσκαλος), αλλά όλοι θα γίνονταν καλοί ή κακοί (από τη γέννησή τους, από τη φύση τους).
Το ίδιο, λοιπόν, συµβαίνει και µε τις αρετές· γιατι, κάνοντας όσα συµβαίνουν στις
συναλλαγές 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 άλλοι δειλοί. Το ίδιο όµως συµβαίνει και µε όσα
έχουν σχέση µε τις επιθυµίες και την οργή (µας)· δηλαδή, άλλοι γίνονται σώφρονες και πράοι,
ενώ άλλοι ακόλαστοι (ανήθικοι) και οργίλοι (οξύθυµοι), οι πρώτοι (άλλοι, οι µεν) µε το να
συµπεριφέρονται σ’ αυτά µε αυτόν τον συγκεκριµένο τρόπο και οι άλλοι (οι δε) µε τον άλλο (τον
αντίθετο) τρόπο. Και µε ένα λόγο, λοιπόν, τα µόνιµα στοιχεία του χαρακτήρα µας
διαµορφώνονται από όµοιες ενέργειες (από την επανάληψη όµοιων ενεργειών). Γι' αυτό πρέπει
να προσδίδουµε µια ορισµένη ποιότητα στις ενέργειές µας· γιατί, σύµφωνα µε τις διαφορές
αυτών (των ενεργειών), ακολουθούν (διαµορφώνονται) και τα µόνιµα στοιχεία του χαρακτήρα
µας.
Β1.
φαύλης: το επίθετο φαῦλος έχει στο κείµενο σηµασία διαφορετική από την κανονική. Κανονικά
σηµαίνει «ασήµαντος», «κακός», «ευτελής». Όµως ο Αριστοτέλης εννοεί µε αυτή τη φράση όχι το
κακό πολίτευµα, αλλά το λιγότερο καλό. Δηλαδή κατά τον Αριστοτέλη δεν υπάρχουν κακά
πολιτεύµατα, υπάρχουν καλά και λιγότερο καλά. Αυτό µάλιστα εξαρτάται από το αν θα πετύχει
στις προσπάθειές του ο νοµοθέτης. Ο βαθµός επιτυχίας του στον εθισµό των πολιτών είναι το
κριτήριο για τη διάκριση της πολιτείας σε ἀγαθήν και φαύλην. Εντύπωση προκαλεί και η σειρά
των λέξεων. Η κανονική σειρά θα ήταν: «διαφέρει τούτῳ πολιτεία ἀγαθὴ πολιτείας φαύλης».
Πρόκειται για στοιχείο προφορικότητας του λόγου, καθώς τα κειµενα αυτά του Αριστοτέλη,
είναι οι προσωπικές του σηµειώσεις που τον βοηθούσαν στη διδασκαλία του.
Βλέπε και σχολικό βιβλίο σελ. 146-147 το σχόλιο: πολιτεία πολιτείας ἀγαθή φαύλης
καί γίνεται ... καί φθείρεται: ο Αριστοτέλης συνεχίζει να αναφέρεται στον τρόπο µε τον οποίον
κατατακτιέται η ηθική αρετή. Συνεχίζει να λέει ότι για την κατάκτησή της προηγείται η πράξη
(εθισµός, επανάληψη, εξάσκηση). Στα πλαίσια λοιπόν αυτά αναφέρει ότι «κάθε αρετή γίνεται
και φθείρεται» για τις ίδιες αιτίες και µε τα ίδια µέσα. Αν οι άνθρωποι συνηθίζουν να
επαναλαµβάνουν καλές πράξεις, θα γεννήσουν τις αρετές και θα γίνουν αγαθοί, αν όµως
συνηθίζουν να επαναλαµβάνουν κακές πράξεις, θα φθείρουν την αρετή και θα γεννήσουν τις
αντίστοιχες κακίες. Άρα η ποιότητα των πράξεων θα κρίνει τη γέννηση ή τη φθορά της αρετής.
Φροντιστήρια ΣΥΣΤΗΜΑ
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Τα ρήµατα γίνεται και φθείρεται µας παραπέµπουν στο ζεύγος λέξεων γένεσις και φθορά που
απασχόλησαν πολύ τη φιλοσοφική του σκέψη. Μάλιστα, υπάρχει και ένα έργο του Αριστοτέλη
µε τίτλο «Περί γεννέσεως καί φθορᾶς».
Βλέπε και σχολικό βιβλίο σελ. 147 το σχόλιο: γίνεται... φθείρεται...
αἱ ἕξεις: η λέξη ἕξις προέρχεται από το ρήµα ἔχω. Η αρχική σηµασία της λέξης ἕξις στα αρχαία
ελληνικά είναι το να έχει κανείς συνέχεια κάτι που το έχει αποκτήσει. Η ἕξις όµως δεν είναι
µόνο ενέργεια, είναι και αυτό που την ακολουθεί: η µόνιµη κατάσταση, η ιδιότητα που
προκύπτει από συνήθεια ή από άσκηση και µε αυτήν την σηµασία τη χρησιµοποιεί ο
Αριστοτέλης, δίνοντάς της ηθικό περιεχόµενο (ἕξεις: τα µόνιµα ηθικά γνωρίσµατα, τα µόνιµα
στοιχεία του χαρακτήρα µας, καλά ή κακά που αποκτούµε µέσα από την επανάληψη των
όµοιων ενεργειών). Πάντως δεν αρκεί µόνο η επανάληψη όµοιων ενεργειών, αλλά και η
ποιότητα των ενεργειών αυτών. Οι ενέργειες οδηγούν στις έξεις και αντιστρόφως οι έξεις
γίνονται και αυτές πηγή αντίστοιχων ενεργειών.
Βλέπε και σχολικό βιβλίο σελ. 149 το σχόλιο: ἐκ τῶν ὁμοίων ἐνεργειῶν αἱ ἕξεις γίνονται.
Β2.α) Όπως µε τις τέχνες, έτσι και µε τις αρετές, βλέπουµε ότι η απόκτηση ή µη απόκτησή τους
είναι αποτέλεσµα των ιδίων ενεργειών. Δηλαδη, και στις δύο περιπτώσεις απαιτείται η
συναναστροφή µε τους άλλους ανθρώπους. Ο τρόπος µε τον οποίο ο άνθρωπος θα αναπτύξει
αυτές τις σχέσεις θα τον κατατάξει στους δίκαιους ή τους άδικους. Δηλαδή, ό,τι συµβαίνει µε τις
τέχνες, το ίδιο συµβαίνει και µε τις αρετές. Όπως, δηλαδή, εξασκούµενος κάποιος µε το σωστό ή
µε το λάθος τρόπο σε κάποια τέχνη, γίνεται καλός ή κακός τεχνίτης, έτσι και ενεργώντας µε το
σωστό ή το λανθασµένο τρόπο σε δραστηριότητες της καθηµερινής του ζωής, ο άνθρωπος
αποκτά ένα καλό ή κακό στοιχείο στο χαρακτήρα του. Άρα είναι αναλογικός ο συλλογισµός.
β) Σε αυτό το απόσπασµα τονίζεται ότι η απόκτηση ή όχι των ηθικών αρετών κρίνεται από την
καθηµερινή συµπεριφορά, την καθηµερινή στάση και συµπεριφορά του ανθρώπου. 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 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, αυτός καθορίζει
και την ποιότητα του χαρακτήρα τους ως προς αυτό. Αν µαθαίνουν να είναι δίκαιοι στις
συναλλαγές τους, γίνονται δίκαιοι, αν όχι, άδικοι.

Φροντιστήρια ΣΥΣΤΗΜΑ
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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.
Έτσι δηµιουργούνται τέσσερα αντιθετικά ζεύγη. Ανάλογα δηλαδή µε τη συµπεριφορά µας
στην καθηµερινή ζωή γινόµαστε: α) στις σχέσεις µας µε τους άλλους

δίκαιοι ή άδικοι, β) στα

πράγµατα που προξενούν φόβο ἀνδρεῖοι ή δειλοί, γ) στις επιθυµίες σώφρονες ή ἀκόλαστοι, δ) σε
αυτά που προξενούν οργή πρᾶοι ή ὀργίλοι.
Β3. Σχολικό βιβλίο σελ. 128: «Ένας λόγιος τον οποίο είχε την τύχη...ψυχοσύνθεση του
Πλάτωνα)»
Β4.
γηγενής: γινόµενον
ἐσθλός: ἐστίν
µισαλλοδοξία: συναλλάγµασι
δέος: δειλοί
στρεβλός: ἀναστρέφεσθαι

ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ:
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΒΑΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΟΚΑΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
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Γ1. Μου δίνεις την εντύπωση, είπα εγώ, ότι αναφέρεις ικανοποιητική απόδειξη, ότι δηλαδή δεν
είναι αυτή η τέχνη των ρητόρων, την οποία, αν αποκτούσε κάποιος, θα µπορούσε να είναι
ευτυχισµένος. Και όµως εγώ θεωρούσα ότι κάπου εδώ θα εντοπιζόταν η επιστήµη, που βέβαια
από παλιά επιζητούµε. Και πράγµατι και οι ίδιοι οι ρήτορες, όταν συναναστρέφοµαι µε αυτούς,
µου φαίνονται ότι είναι πολύ σοφοί άντρες, Κλεινία, και η ίδια η τέχνη τους είναι θεϊκή και
ανώτερη. Κι όµως δεν είναι καθόλου παράξενο· γιατί αποτελεί µέρος της τέχνης των µάγων και
(είναι) λίγο κατώτερη από εκείνη. Γιατί αφενός (η τέχνη) των µάγων είναι γήτεµα και των
φιδιών και των αραχνών και των σκορπιών και των άλλων ζώων και ασθενειών, αφετέρου (η
τέχνη των λογοποιών) τυχαίνει να γοητεύει και να παρηγορεί και τους δικαστές και τα µέλη της
εκκλησίας του δήµου και τα υπόλοιπα πλήθη.

Γ2. φάτε
ἐκτῶ
τινῶν
εὒδαιµον
ᾠήθη
πεφάνθω
παλαίτερον
κήλησι
τύχοιεν
ἐσοµέναις

Γ3.α. µοι: δοτική προσωπική του κρίνοντος προσώπου στο «δοκεῖς»
εὐδαίµων: κατηγορούµενο στο « τις» µέσω του συνδετικού ρήµατος «ἄν εἲη»
ἣν:αντικείµενο στο «ζητοῦµεν»
ἐκείνης: γενική συγκριτική στο «ὑποδεεστέρα»
οὖσα: κατηγορηµατική µετοχή ,γιατί εξαρτάται από το ρήµα « τυγχάνει» και αναφέρεται
στο υποκείµενο «ἡ δέ»

Γ3.β. κτησάµενος: επιρρηµατική υποθετική µετοχή,συνηµµένη στο υποκείµενο
του ρήµατος «τις» και λειτουργεί ως επιρρηµατικός προσδιορισµός της προϋπόθεσης στο ρήµα
«ἄν εἲη».
Φροντιστήρια ΣΥΣΤΗΜΑ
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Λανθάνει υποθετικός λόγος:
Υπόθεση
Απόδοση
εἰ κτήσαιτο 
ἄν εἲη
εἰ ευκτική 
δυνητική ευκτική
Δηλώνει την απλή σκέψη του λέγοντος.

ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ:
ΒΑΒΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΓΙΑΝΝΗΛΕΡ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΔΙΑΚΟΣΑΒΒΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΝΤΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
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