(Οι απαντιςεισ είναι ενδεικτικζσ και προςαρμοςμζνεσ ςτο επίπεδο των απαντιςεων που
κα μποροφςαν να δϊςουν οι μακθτζσ)

Α1. Με ανάλογο τρόπο και οι οικοδόμοι και όλοι οι άλλοι (τεχνίτεσ)· χτίηοντασ, δθλαδι, με
καλό τρόπο ςπίτια κα γίνουν καλοί οικοδόμοι, όμωσ χτίηοντασ με κακό τρόπο, κακοί. Γιατί,
αν δεν ιταν ζτςι τα πράγματα, κακόλου δεν κα χρειαηόταν ο δάςκαλοσ, αλλά όλοι κα ιταν
καλοί ι κακοί από τθ γζννθςι τουσ.
Το ίδιο λοιπόν ςυμβαίνει και με τισ αρετζσ· δθλαδι κάνοντασ όςα ςυμβαίνουν ςτισ
ςυναλλαγζσ μασ με τουσ άλλουσ ανκρϊπουσ γινόμαςτε άλλοι δίκαιοι και άλλοι άδικοι,
κάνοντασ όμωσ όςα ζχουν μζςα τουσ το ςτοιχείο του φόβου και ςυνθκίηοντασ να
αιςκανόμαςτε φόβο ι κάρροσ, άλλοι γινόμαςτε ανδρείοι και άλλοι δειλοί. Το ίδιο
ςυμβαίνει και με όςα ζχουν ςχζςθ με τισ επικυμίεσ και με τθν οργι (μασ)· άλλοι, δθλαδι,
γίνονται ςϊφρονεσ και πράοι, ενϊ άλλοι ακόλαςτοι και οργίλοι, άλλοι με το να
ςυμπεριφζρονται ς’ αυτά με αυτόν τον ςυγκεκριμζνο τρόπο και άλλοι με εκείνο τον τρόπο.
Και με ζναν λόγο λοιπόν από όμοιεσ ενζργειεσ διαμορφϊνονται τα μόνιμα ςτοιχεία του
χαρακτιρα μασ. Γι’ αυτό πρζπει να προςδίδουμε μια οριςμζνθ ποιότθτα ςτισ ενζργειζσ μασ·
γιατί ςφμφωνα με τισ διαφορζσ αυτϊν διαμορφϊνονται και τα μόνιμα ςτοιχεία του
χαρακτιρα μασ.

Β1.
«καὶ διαφζρει τοφτῳ πολιτεία πολιτείασ ἀγακὴ φαφλθσ»: Ο Αριςτοτζλθσ διακρίνει
τα πολιτεφματα ςε καλά και λιγότερο καλά και όχι ςε καλά και κακά. Παρατθρείται, λοιπόν,
ότι θ λζξθ «φαφλθσ» (που κανονικά «φαῦλοσ» ςθμαίνει κακόσ, ευτελισ, αςιμαντοσ)
χρθςιμοποιείται εδϊ με διαφορετικι ςθμαςία, ζτςι ϊςτε να ανταποκρίνεται ςτισ αντιλιψεισ
του φιλοςόφου. Η αναφορά αυτι ςτθ διάκριςθ των πολιτευμάτων φαίνεται, με τθν πρϊτθ
ματιά, να μθ ςχετίηεται με το κζμα του κειμζνου και να αποτελεί μια παρζκβαςθ. Κάτι
τζτοιο, όμωσ, δεν ιςχφει, κακϊσ ςτόχοσ του φιλοςόφου είναι να ςυνδζςει τθν αξία των
πολιτευμάτων με τθν αρετι των πολιτϊν. Συγκεκριμζνα, ο Αριςτοτζλθσ δεν πιςτεφει ότι
υπάρχουν κακά πολιτεφματα, αφοφ πρωταρχικόσ ςτόχοσ όλων των νομοκετϊν, και άρα και
των πολιτευμάτων μζςα ςτα οποία δρουν, είναι να κάνουν τουσ πολίτεσ ενάρετουσ
αςκϊντασ τουσ ςτθν θκικι αρετι, προκειμζνου να φτάςουν ςτον φψιςτο ςτόχο, τθν
ευδαιμονία. Το κριτιριο διάκριςθσ των πολιτευμάτων ςε καλά και λιγότερο καλά αφορά
τον βακμό επιτυχίασ του ζργου των νομοκετϊν: όςο δθλαδι πιο κοντά ςτον ςτόχο τουσ
φτάνουν, να οδθγιςουν τουσ πολίτεσ ςτθν θκικι αρετι, και άρα ςτθν ευδαιμονία, τόςο πιο
καλό κεωρείται και το πολίτευμα. Κφριο ζργο των νομοκετϊν είναι να κάνουν, με τουσ
νόμουσ, τουσ πολίτεσ θκικοφσ, ενάρετουσ, να τουσ ςτακεροποιιςουν ςτον δρόμο τθσ αρετισ
για να είναι και θ πολιτεία αγακι.
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«Ἔτι ἐκ τῶν αὐτῶν καὶ διὰ τῶν αὐτῶν καὶ γίνεται πᾶςα ἀρετὴ καὶ φκείρεται»: Ο
Αριςτοτζλθσ προςκζτει νζο επιχείρθμα, με το οποίο δείχνει ότι θ αρετι είναι προϊόν
εκιςμοφ και θ ποιότθτά τθσ εξαρτάται από τθν ποιότθτα του εκιςμοφ που τθν προκαλεί. Η
δθμιουργία και ο εκφυλιςμόσ τθσ επίκτθτθσ ιδιότθτασ προκφπτουν από αντίςτοιχουσ λόγουσ
και ποιότθτα εκιςμοφ. Έτςι για ςυγκεκριμζνουσ λόγουσ και με τθν κατάλλθλθ άςκθςθ οι
άνκρωποι κατακτοφν τθν αρετι και ακριβϊσ για τουσ αντίκετουσ λόγουσ και με τθν
ακατάλλθλθ άςκθςθ θ αρετι εκφυλίηεται. Ο Αριςτοτζλθσ εννοεί μάλλον μια διαδικαςία
«δόμθςθσ» και «αποδόμθςθσ» τθσ αρετισ ενιςχφοντασ τθ κζςθ του για τον επίκτθτο
χαρακτιρα τθσ. Τα ριματα «γίνεται – φκείρεται» μασ παραπζμπουν ςτο κεμελιϊδεσ
αντικετικό ηεφγοσ τθσ φιλοςοφικισ ςκζψθσ «γζνεςισ – φκορά». Για τον Αριςτοτζλθ, αυτι
ιταν μια φυςικι διαδικαςία μονόδρομθ: γζνεςθ -> αφξθςθ -> τελείωςθ -> παρακμι ->
φκορά (αποδίδεται ζργο ςτον Αριςτοτζλθ με τίτλο Περί Γενζςεωσ και Φκοράσ). Αυτι,
λοιπόν, θ διαδικαςία ακολουκείται και ςτισ θκικζσ αρετζσ. Κάκε αρετι για τουσ ίδιουσ
λόγουσ και χρθςιμοποιϊντασ τα ίδια μζςα γεννιζται και με τθν καλι εξάςκθςθ κατακτιζται,
ενϊ με τθν κακι εξάςκθςθ χάνεται.
«ἐκ τῶν ὁμοίων ἐνεργειῶν αἱ ἕξεισ γίγνονται»: Στθν ενότθτα αυτι εμφανίηεται μια νζα
ζννοια, θ «ἕξισ». Η λζξθ αυτι ετυμολογικά παράγεται από το κζμα του μζλλοντα του
ριματοσ «ἔχω» και ςυγκεκριμζνα από το ςεχ- < hεχ- < ἑχ + τθν παραγωγικι κατάλθξθ –ςισ,
θ οποία δθλϊνει ενζργεια. Αρχικι ςθμαςία τθσ λζξθσ είναι το να κατζχει κανείσ ςυνζχεια
κάτι που ζχει αποκτιςει. Για τον Αριςτοτζλθ θ λζξθ απζκτθςε θκικό περιεχόμενο: είναι τα
μόνιμα ςτοιχεία του χαρακτιρα μασ, που αποκτιοφνται με τθν επίμονθ άςκθςθ και τθν
επανάλθψθ ςυγκεκριμζνων ενεργειϊν. Οι «ἕξεισ» είναι ζνα από τα «γινόμενα ἐν τῇ ψυχῇ».
Τα άλλα δφο είναι τα πάκθ και οι δυνάμεισ. Πάκθ (π.χ. επικυμία, οργι, φόβοσ, χαρά,
φιλία, μίςοσ) είναι όςα ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν ευχαρίςτθςθ ι τθ δυςαρζςκεια. Οι
δυνάμεισ είναι οι δυνατότθτεσ ςυμμετοχισ ςτα πάκθ, οι οποίεσ δεν αρκοφν από μόνεσ τουσ
για να χαρακτθριςτεί κανείσ καλόσ ι κακόσ, αλλά πρζπει να γίνουν μόνιμα ςτοιχεία του
χαρακτιρα του. Τα μόνιμα αυτά ςτοιχεία αποκτιοφνται με τθν επανάλθψθ μιασ πράξθσ, που
ςυνιςτά τθν «ἕξιν». Ακριβϊσ ότι θ «ἕξισ» απορρζει από εκιςμό και δεν είναι κάτι ζμφυτο
φαίνεται και από τθ χριςθ του ριματοσ «γίνονται», το οποίο δείχνει ότι θ «ἕξισ» προκφπτει
μζςα από μία διαδικαςία, από ζνα βακμιαίο τρόπο διαμόρφωςισ τθσ και κατάκτθςισ τθσ
από τον άνκρωπο. Σιμερα θ λζξθ ζχει αποκτιςει ψυχολογικό περιεχόμενο και είναι θ
ςυνικεια ωσ αποτζλεςμα επανάλθψθσ, μάκθςθσ ι ςυνεχοφσ επίδραςθσ του ίδιου
παράγοντα.

Β2. α) Η ςυλλογιςτικι πορεία που ακολουκεί ο φιλόςοφοσ ςτο ςυγκεκριμζνο απόςπαςμα
είναι αναλογικι. Ο ρόλοσ των τριϊν λζξεων «Οὕτω δὴ καὶ» είναι ειςαγωγικόσ ςτο νζο
επιχείρθμα του Αριςτοτζλθ. Συγκεκριμζνα, το τροπικό επίρρθμα «οὕτω», είναι ομοιωματικό
προσ τα προθγοφμενα και δθλϊνει αναλογικι κεϊρθςθ του κζματοσ που ακολουκεί. Ο
φιλόςοφοσ, ςυνεπϊσ, χρθςιμοποιεί ς’ αυτι τθν ενότθτα αναλογικό ςυλλογιςμό: όπωσ για
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τθν εκμάκθςθ των τεχνϊν είναι απαραίτθτοσ ο εκιςμόσ ςε κατάλλθλεσ ενζργειεσ, ζτςι και
για τθν κατάκτθςθ των θκικϊν αρετϊν ζχει ςθμαςία θ επανάλθψθ ίδιων πράξεων («ὁμοίων
ἐνεργειῶν»).
β) Ο Αριςτοτζλθσ τεκμθριϊνει τθν άποψι του με παραδείγματα:

Ο Αριςτοτζλθσ προβαίνει ςτθν παρουςίαςθ τριϊν παραδειγμάτων για να δείξει ότι, όπωσ
και ςτισ τζχνεσ, ζτςι και ςτισ αρετζσ θ απόκτθςι τουσ γίνεται με τον εκιςμό και θ ποιότθτά
τουσ
εξαρτάται
από
τθν
ποιότθτα
του
εκιςμοφ
που
προθγικθκε.
Ειδικότερα, το πρϊτο παράδειγμα «πράττοντεσ γὰρ τὰ ἐν τοῖσ ςυναλλάγμαςι τοῖσ πρὸσ
τοὺσ ἀνκρϊπουσ γινόμεκα οἳ μὲν δίκαιοι οἳ δὲ ἄδικοι» αναφζρεται ςτισ κοινωνικζσ
ςχζςεισ των ανκρϊπων. Ο τρόποσ με τον οποίο οι άνκρωποι μακαίνουν να
ςυναλλάςςονται, αυτόσ κακορίηει και τθν ποιότθτα του χαρακτιρα τουσ ωσ προσ αυτό. Αν
μακαίνουν να είναι δίκαιοι ςτισ ςυναλλαγζσ τουσ, γίνονται δίκαιοι, αν όχι, άδικοι. Η
διαμόρφωςθ του ικουσ γίνεται υπόκεςθ του ίδιου του ανκρϊπου, ο οποίοσ και ζχει τθν
ευκφνθ των πράξεων του.
Με το δεφτερο παράδειγμα «πράττοντεσ δὲ τὰ ἐν τοῖσ δεινοῖσ καὶ ἐκιηόμενοι φοβεῖςκαι ἢ
καρρεῖν οἳ μὲν ἀνδρεῖοι οἳ δὲ δειλοὶ» ο Αριςτοτζλθσ δείχνει ότι ο τρόποσ με τον οποίο οι
άνκρωποι μακαίνουν να αντιμετωπίηουν τισ δφςκολεσ και αντίξοεσ καταςτάςεισ ςτθ ηωι
τουσ, διαμορφϊνει τθ ςτάςθ και τθ ςυμπεριφορά τουσ. Έτςι αν μακαίνουν να
αντιμετωπίηουν ψφχραιμα και με ςκζνοσ τισ δυςκολίεσ χωρίσ να αγνοοφν τουσ κινδφνουσ,
γίνονται ανδρείοι, αν όχι, δειλοί.

Τζλοσ, το τρίτο παράδειγμα παραπζμπει ςτισ επικυμίεσ και ςτα ανκρϊπινα πάκθ.
«Ὁμοίωσ δὲ καὶ τὰ περὶ τὰσ ἐπικυμίασ ἔχει καὶ τὰ περὶ τὰσ ὀργάσ· οἳ μὲν γὰρ ςϊφρονεσ
καὶ πρᾶοι γίνονται, οἳ δ’ ἀκόλαςτοι καὶ ὀργίλοι, οἳ μὲν ἐκ τοῦ οὑτωςὶ ἐν αὐτοῖσ
ἀναςτρζφεςκαι, οἳ δὲ ἐκ τοῦ οὑτωςί.» Με αυτό ο Αριςτοτζλθσ εξθγεί ότι ο τρόποσ με τον
οποίο αντιμετωπίηουν οι άνκρωποι τον ίδιο τον εαυτό τουσ και μάλιςτα τισ επικυμίεσ και τισ
ορμζσ τουσ, κακορίηει τον χαρακτιρα τουσ. Αν μακαίνουν να τικαςεφουν και να
εκλογικεφουν τισ επικυμίεσ και τισ ορμζσ τουσ, γίνονται ςυνετοί και πράοι, αν όχι, αςφδοτοι
και οξφκυμοι.
Συνεπϊσ, ο τρόποσ με τον οποίο οι άνκρωποι διαχειρίηονται τα τρία αυτά πεδία εκδιλωςθσ
τθσ ςυμπεριφοράσ τουσ είναι κακοριςτικόσ για τθν θκικι ποιότθτά τουσ.
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Β.3.
(ς.128) Ένασ τζτοιοσ λόγιοσ … ψυχοςφνκεςθ του Πλάτωνα.

Β4.
γθγενισ: γινόμενον (και όλοι οι τφποι του γίγνομαι ςτο κείμενο)
ἐςκλόσ: ἐςτίν (και όλοι οι τφποι του εἰμί ςτο κείμενο)
μιςαλλοδοξία: ςυναλλάγμαςι
δζοσ: δειλοί/δεινοῖσ
ςτρεβλόσ: ἀναςτρζφεςκαι

Γ1. Μου φαίνεςαι, είπα εγϊ, ότι αναφζρεισ ικανοποιθτικι απόδειξθ, ότι δθλαδι αυτι δεν
είναι θ τζχνθ των ρθτόρων, τθν οποία αν τθν αποκτιςει κάποιοσ, κα μποροφςε να γίνει
ευτυχιςμζνοσ. Κι όμωσ εγϊ νόμιηα πωσ κάπου εδϊ κα εμφανιςκεί θ επιςτιμθ, τθν οποία
αναηθτοφμε από παλιά (τόςθ ϊρα). Γιατί και οι ίδιοι οι άνδρεσ, οι ριτορεσ, όταν
ςυναναςτρζφομαι μαηί τουσ, μου φαίνονται, Κλεινία, ότι είναι πάρα πολφ ςοφοί και θ τζχνθ
τουσ ςχεδόν κεϊκι και υψθλι. Και πράγματι δεν είναι παράξενο˙ γιατί αποτελεί ζνα μζροσ
τθσ τζχνθσ των μάγων και είναι λίγο κατϊτερθ από εκείνθ. Γιατί θ πρϊτθ (θ τζχνθ των
μάγων) γθτεφει τισ οχιζσ, τισ δθλθτθριϊδεισ αράχνεσ (τα ςφαλάγκια) και τουσ ςκορπιοφσ και
τα άλλα κθρία και τισ αςκζνειεσ, ενϊ θ δεφτερθ (θ τζχνθ των ρθτόρων) τυχαίνει να γθτεφει
και να καταπραΰνει τουσ δικαςτζσ και όςουσ ςυμμετζχουν ςτισ ςυνελεφςεισ του διμου και
ςτα υπόλοιπα πλικθ.
Γ.2.
φάτε
ἐκτῶ
τινῶν
(ὦ) εὒδαιμον
ᾠικθ
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πεφάνκω
παλαίτερον
(ὦ) κιλθςι
τφχοιεν
ἐςομζναισ

Γ.3.α
μοι: δοτικι προςωπικι του κρίνοντοσ προςϊπου ςτο «δοκεῖσ»
εὐδαίμων: κατθγοροφμενο ςτο «τισ» από το ςυνδετικό ριμα «ἂν εἲθ»
ἣν: αντικείμενο ςτο ρ. «ηθτοῦμεν»
ἐκείνθσ: γενικι ςυγκριτικι από το «ὑποδεεςτζρα»
οὖςα: κατθγορθματικι μετοχι από το ρ. «τυγχάνει»

Γ.3.β.
κτθςάμενοσ: επιρρθματικι υποκετικι μετοχι, ςυνθμμζνθ ςτο υποκείμενο "τίσ" (ςτθν
πρόταςθ υπάρχει δυνθτικι ευκτικι (ἂν εἲθ) , ςυνεπϊσ μπορεί να αναλυκεί ςε υποκετικό
λόγο που να δθλϊνει τθν απλι ςκζψθ)
εἰ κτιςαιτο - ἂν εἲθ
Η μετοχι αναλφκθκε ςε επιρρθματικι υποκετικι πρόταςθ. Ειςάγεται με τον ςφνδεςμο εἰ
και εκφζρεται με ευκτικι αορίςτου (κτιςαιτο), μια και θ μετοχι «κτθςάμενοσ» είναι
μετοχι αορίςτου, για να ςχθματιςτεί θ υπόκεςθ ςτον παραπάνω υποκετικό λόγο, που
δθλϊνει τθν απλι ςκζψθ, μια και θ απόδοςθ είναι ςε δυνθτικι ευκτικι (ἂν εἲθ).
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