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A1
To ίδιο και οι οικοδόμοι και όλοι οι άλλοι: xτίηοντασ με καλό τρόπο
ςπίτια κα γίνουν καλοί οικοδόμοι, χτίηοντασ τα όμωσ με κακό τρόπο κα
γίνουν κακοί· άν δεν ιταν ζτςι, δεν κα υπιρχε ανάγκθ δαςκάλου, και
όλοι κα ιταν καλοί ι κακοί εκ γενετισ. Τν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηηο
αξεηέο: θάλνληαο απηά πνπ θάλνπκε ζηελ θαζεκεξηλή καο ζπλάθεηα κε
ηνπο άιινπο αλζξώπνπο άιινη γηλόκαζηε δίθαηνη θαη άιινη άδηθνη•
επίζεο, θάλνληαο απηά πνπ θάλνπκε ζηηο επηθίλδπλεο θαη θνβεξέο
πεξηζηάζεηο ηεο δσήο θαη απνθηώληαο ζηγά ζηγά ηε ζπλήζεηα λα
αηζζαλόκαζηε θόβν ή ζάξξνο, άιινη γηλόκαζηε αλδξείνη θαη άιινη
δεηινί. Τν ίδην αθξηβώο ζπκβαίλεη θαη ζε ζρέζε κε ηηο επηζπκίεο θαη ηελ
νξγή: άιινη γίλνληαη ζώθξνλεο θαη πξάνη θαη άιινη αθόιαζηνη θαη
νξγίινη, νη πξώηνη κε ην λα ζπκπεξηθέξνληαη έηζη ζηηο πεξηζηάζεηο απηέο
θαη νη άιινη κε ηνλ αληίζεην ηξόπν. Με δπν ιόγηα: νη έμεηο γελληνύληαη
από ηελ επαλάιεςε νκνίσλ ελεξγεηώλ. Γη’ απηό θαη πξέπεη λα
θξνληίδνπκε νη ελέξγεηέο καο λα έρνπλ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά,
αθνύ νη έμεηο είλαη ηειηθά αληίζηνηρεο πξνο ηηο δηαθνξέο πνπ νη ελέξγεηεο
απηέο παξνπζηάδνπλ κεηαμύ ηνπο.
Β1. «θαὶ δηαθέξεη ηνύηῳ πνιηηεία πνιηηείαο ἀγαζὴ θαύιεο»
Ο Σηαγεηξίηεο θηιόζνθνο δηαθξίλεη ηα πνιηηεύκαηα ζε θαιά θαη
ιηγόηεξν θαιά θαη όρη ζε θαιά θαη θαθά. Παξαηεξείηαη, ινηπόλ, όηη ην
επίζεην θαύιεο (πνπ θαλνληθά ζεκαίλεη θαθόο, επηειήο, αζήκαληνο)
ρξεζηκνπνηείηαη εδώ κε δηαθνξεηηθή ζεκαζία, έηζη ώζηε λα
αληαπνθξίλεηαη ζηηο αληηιήςεηο ηνπ Αξηζηνηέιε. Η αλαθνξά απηή ζηε

δηάθξηζε ησλ πνιηηεπκάησλ θαίλεηαη, αξρηθά, λα κε ζρεηίδεηαη κε ην
ζέκα ηνπ θεηκέλνπ θαη λα απνηειεί παξέθβαζε. Κάηη ηέηνην, όκσο, δελ
ηζρύεη θαζώο ζηόρνο ηνπ θηινζόθνπ είλαη ε ζύλδεζε ηεο αμίαο ησλ
πνιηηεπκάησλ κε ηελ αξεηή ησλ πνιηηώλ. Εηδηθόηεξα, ν Αξηζηνηέιεο δελ
πηζηεύεη όηη ππάξρνπλ θαθά πνιηηεύκαηα, αθνύ πξσηαξρηθόο ζηόρνο
όισλ ησλ λνκνζεηώλ, θαη άξα θαη ησλ πνιηηεπκάησλ κέζα ζηα νπνία
δξνπλ, είλαη λα θάλνπλ ηνπο πνιίηεο ελάξεηνπο αζθώληαο ηνπο ζηελ
εζηθή αξεηή, πξνθεηκέλνπ λα θαηαθηήζνπλ ηελ επδαηκνλία. Τν θξηηήξην
δηάθξηζεο ησλ πνιηηεπκάησλ ζε θαιά θαη ιηγόηεξν θαιά αθνξά ην βαζκό
επηηπρίαο ηνπ έξγνπ ησλ λνκνζεηώλ: όζν δειαδή πην θνληά ζην ζηόρν
ηνπο θηάλνπλ, λα νδεγήζνπλ ηνπο πνιίηεο ζηελ εζηθή αξεηή θαη άξα
ζηελ επδαηκνλία, ηόζν θαιύηεξν ζεσξείηαη θαη ην πνιίηεπκα.
«θαὶ δηὰ ηῶλ αὐηῶλ θαὶ γίλεηαη πᾶζα ἀξεηὴ θαὶ θζείξεηαη»
Πξόθεηηαη γηα έλλνηεο πνπ απνηεινύλ ζεκειηώδεο αληηζεηηθό δεύγνο
ήδε από ηηο απαξρέο ηεο θηινζνθηθήο ζθέςεο• ζεκεηώλεηαη εδώ πσο ν
Αξηζηνηέιεο έρεη γξάςεη έλα έξγν κε ηνλ ηίηιν «Πεξί γελέζεσο θαη
θζνξᾶο». Ο θηιόζνθνο παξαηεξεί εδώ κηα θπζηθή δηαδηθαζία
κνλόδξνκε: γέλεζε→ αύμεζε→ ηειείσζε→ παξαθκή→ θζνξάο,
δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη θαη ζηηο εζηθέο αξεηέο. Κάζε αξεηή γηα
ηνπο ίδηνπο ιόγνπο θαη κε ηε ρξήζε ησλ ίδησλ κέζσλ γελληέηαη θαη κε ηελ
θαιή εμάζθεζε θαηαθηηέηαη, ελώ κε ηελ θαθή εμάζθεζε ράλεηαη.
«ἐθ ηῶλ ὁκνίωλ ἐλεξγεηῶλ αἱ ἕμεηο γίλνληαη».
Σην απόζπαζκα απηό εκθαλίδεηαη κηα λέα έλλνηα, ε ἕμηο. Η ιέμε
απηή εηπκνινγηθά παξάγεηαη από ην ζέκα ηνπ κέιινληα ηνπ ξήκαηνο
«ἔρσ» θαη ηελ παξαγσγηθή θαηάιεμε –ζηο, πνπ δειώλεη ελέξγεηα. Η
αξρηθή ζεκαζία ηεο ιέμεο είλαη ην λα θαηέρεη θαλείο ζπλέρεηα θάηη πνπ
έρεη απνθηήζεη. Γηα ηνλ Σηαγεηξίηε ε ζπγθεθξηκέλε ιέμε απέθηεζε εζηθό
πεξηερόκελν: πξόθεηηαη γηα ηα κόληκα ζηνηρεία ηνπ αλζξώπηλνπ
ραξαθηήξα πνπ απνθηώληαη κε ηελ επίπνλε άζθεζε θαη επαλάιεςε
ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηώλ. Οη ἕμεηο είλαη έλα από ηα «γηλόκελα ἐλ ηῇ
ςπρῇ». Τα άιια δύν είλαη ηα πάζε θαη νη αδπλακίεο. Πάζε (όπσο π.ρ.
επηζπκία, νξγή) είλαη όζα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ επραξίζηεζε ή
δπζαξέζθεηα. Οη δπλάκεηο είλαη νη δπλαηόηεηεο ζπκκεηνρήο ζηα πάζε, νη
νπνίεο δελ αξθνύλ από κόλεο ηνπο γηα λα ραξαθηεξηζηεί θαλείο θαιόο ή

θαθόο αιιά απαηηείηαη λα γίλνπλ κόληκα ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα ηνπ. Τα
κόληκα απηά ζηνηρεία απνθηηνύληαη κε ηελ επαλάιεςε κηαο πξάμεο πνπ
ζπληζηά ηελ ἕμηλ. Αθξηβώο όηη ε ἕμηο απνξξέεη από ηνλ εζηζκό θαη δελ
είλαη θάηη έκθπην θαίλεηαη θαη από ηε ρξήζε ηνπ ξήκαηνο «γίλνληαη», ην
νπνίν δείρλεη όηη ε ἕμηο πξνθύπηεη κέζα από κηα δηαδηθαζία, από έλα
βαζκηαίν ηξόπν δηακόξθσζεο θαη θαηάθηεζήο ηεο από ηνλ άλζξσπν.
Σήκεξα ε ιέμε έρεη απνθηήζεη ςπρνινγηθό πεξηερόκελν θαη είλαη ε
ζπλήζεηα σο απνηέιεζκα επαλάιεςεο, κάζεζεο ή ζπλερνύο επίδξαζεο
ηνπ ίδηνπ παξάγνληα.

Β2.
α) Ο θηιόζνθνο πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηήζεη πεξηζζόηεξν
θαηαλνεηή ηε ζέζε ηνπ πσο ε ζεκαζία ηεο εζηθήο πξάμεο είλαη
θνκβηθή γηα ηελ απόθηεζε ηεο εζηθήο αξεηήο πξνβαίλεη ζε έλαλ
αλαινγηθό ζπιινγηζκό. Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ηε θξάζε <<Οὕησ δὴ
θαὶ >> εηζάγεη ζην λέν επηρείξεκα, ηνλίδνληαο πσο ην ίδην πνπ
ζπκβαίλεη ζηηο ηέρλεο ζπκβαίλεη θαη ζηηο αξεηέο. Όπσο δειαδή ε
θαηάιιειε ή αθαηάιιειε άζθεζε θάλεη ηνλ ηερλίηε θαιό ή θαθό
αληίζηνηρα, έηζη θαη ε πνηόηεηα ηνπ εζηζκνύ ζην ρώξν ησλ αξεηώλ
θαζνξίδεη ηελ πνηόηεηα ησλ απνθηεκέλσλ αξεηώλ. Εηδηθόηεξα ν
Σηαγεηξίηεο αξρηθώο αλαθεξεη ηξία παξαδείγκαηα γηα λα δείμεη όηη
ζηηο αξεηέο ε απόθηεζε ηνπο γίλεηαη κε ηνλ εζηζκό θαη ε πνηόηεηα
ηνπο εμαξηάηαη από ηελ πνηόηεηα ηνπ εζηζκνύ πνπ πξνεγήζεθε.Τα
παξαδείγκαηα αλαθέξνληαη ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν
ζπλαιιάζζνληαη κεηαμύ ηνπο νη άλζξσπνη ( θνηλσληθέο ζρέζεηο ),
ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνπλ ηηο δύζθνιεο θαηαζηάζεηο
θαη ηέινο, ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν δηαρεηξίδνληαη ηηο επηζπκίεο ηνπο.
Σπλεπώο, αλάινγα κε ην πώο ζα δηαρεηξηζηνύλ νη άλζξσπνη ηα ηξία
απηά πεδία εθδήισζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο ζα δηακνξθσζεί ε
εζηθή πνηόηεηά ηνπο.

β) Ο Αξηζηνηέιεο, αθνύ θαηέδεημε πσο ε απόθηεζε κηαο ηερληθήο
δεμηόηεηαο είλαη απνηέιεζκα επαξθνύο άζθεζεο ζε έλαλ ηνκέα,
πιένλ πξνβαίλεη ζηε δηεξεύλεζε ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν
θαηαθηάηαη θάζε εζηθή αξεηή. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα παξαδείγκαηα
αλαθέξνληαη ζε αξεηέο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη

άλζξσπνη ζπλαιιάζζνληαη ζηηο κεηαμύ ηνπο ζρέζεηο, ηνλ ηξόπν πνπ
αληηκεησπίδνπλ ηηο δύζθνιεο θαηαζηάζεηο ηεο δσήο θαζώο θαη ηηο
επηζπκίεο ηνπο. Παξαηεξεί θαλείο πσο ν θηιόζνθνο δηαθξίλεη δύν
αληίζεηνπο ηξόπνπο ζπκπεξηθνξάο· ν έλαο νδεγεί ζηε θαηάθηεζε
ησλ εζηθώλ αξεηώλ, ελώ ν άιινο όρη. Εηδηθόηεξα ην πξώην
παξάδεηγκα <<πξάηηνληεο γὰξ ηὰ ἐλ ηνῖο ζπλαιιάγκαζη...ἄδηθνη >>
αλαθέξεηαη ζηηο θνηλσληθέο αξεηέο ησλ αλζξώπσλ. Ο ηξόπνο κε ηνλ
νπνίν νη άλζξσπνη καζαίλνπλ λα ζπλαιιάζζνληαη, απηόο θαζνξίδεη
θαη ηελ πνηόηεηα ηνπ ραξαθηήξα ηνπο σο πξνο απηό. Αλ καζαίλνπλ
λα είλαη δίθαηνη ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπο γίλνληαη δίθαηνη, αλ όρη
άδηθνη. Η δηακόξθσζε ηνπ ήζνπο γίλεηαη ππόζεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ
αλζξώπνπ, ν νπνίνο θαη έρεη ηελ επζύλε ησλ πξάμεσλ ηνπ.
Με ην δεύηεξν παξάδεηγκα, << πξάηηνληεο δὲ ηὰ...δεηινί>> ν
Αξηζηνηέιεο δείρλεη όηη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη
καζαίλνπλ λα αληηκεησπίδνπλ ηηο δύζθνιεο θαη αληίμνεο
θαηαζηάζεηο ζηε δσή ηνπο δηακνξθώλεη ηε ζηάζε θαη ηε
ζπκπεξηθνξά ηνπο. Έηζη αλ καζαίλνπλ λα αληηκεησπίδνπλ ςύρξαηκα
θαη κε ζζέλνο ηηο δπζθνιίεο ρσξίο λα αγλννύλ ηνπο θηλδύλνπο,
γίλνληαη αλδξείνη, αλ όρη, δεηινί.
Τέινο, ην ηξίην παξάδεηγκα παξαπέκπεη ζηηο επηζπκίεο θαη ζηα
αλζξώπηλα πάζε << Ὁκνίσο...νὑησζὶ >> κε απηό ν Αξηζηνηέιεο
εμεγεί όηη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνπλ νη άλζξσπνη ηνλ
ίδην ηνλ εαπηό ηνπο θαη κάιηζηα ηηο επηζπκίεο θαη ηηο νξκέο ηνπο,
θαζνξίδεη ηνλ ραξαθηήξα ηνπο. Αλ καζάηλνπλ λα ηηζαζεύνπλ θαη λα
εθινγηθεύνπλ ηηο επηζπκίεο θαη ηηο νξκέο ηνπο, γίλνληαη δπλαηνί θαη
πξάνη, αλ όρη, αζύδνηνη θαη νμύζπκνη. Σπλεπώο, ν ηξόπνο κε ηνλ
νπνίν νη άλζξσπνη δηαρεηξίδνληαη ηηο πεξηζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο
δσήο είλαη θαζνξηζηηθόο γηα ηε δηακόξθσζε ηεο εζηθήο πνηόηεηαο
ηνπο.

Β3 Εηζαγσγή
« Η ζεκαζία ηεο Αθαδεκίαο…… Πιάησλαο» ( από ζρνιηθό εγρεηξίδην,
ζει. 128)

Σεκείσζε:
« Η ζεκαζία ηεο Αθαδεκίαο…….. ν έλαο ζηνλ άιιν» = ην ζπγθεθξηκέλν
ρσξίν ζα κπνξνύζε λα παξαηεζεί ηξνπνπνηεκέλν σο ζύληνκε εηζαγσγή,
πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη νκαιή κεηάβαζε ζην δεηνύκελν ηεο εξώηεζεο.

Β4
γεγελήο - γηλόκελνλ
ἐζζιόο - ἔζνληαη
κηζαιινδνμία - ζπλαιιάγκαζη
δένο - δεηλνῖο
ζηξεβιόο - ἀλαζηξέθεζζαη

Γ1
― Έρσ ηε γλώκε, είπα, όηη ην ζηνηρείν πνπ αλαθέξεηο σο έλδεημε όηη ε
ηέρλε λα γξάθεηο ιόγνπο δελ είλαη εθείλε πνπ ζα έθαλε επηπρηζκέλν
όπνηνλ ζα ηελ θαηείρε, είλαη βάζηκν. Αλ θαη εγώ λόκηδα πσο θάπνπ εδώ
ζα εληνπηδόηαλ ε επηζηήκε πνπ ηόζελ ώξα δεηνύκε. Γηαηί πξαγκαηηθά νη
άλζξσπνη απηνί, πνπ γξάθνπλ ηνπο ιόγνπο, κνπ δίλνπλ, Κιεηλία, ηελ
εληύπσζε, όηαλ ηνπο ζπλαλαζηξέθνκαη, πσο είλαη θάηη παξαπάλσ από
ζνθνί, θη ε ηέρλε ηνπο ζετθή θαη κεγάιε. Κη απηό δελ είλαη θαζόινπ
παξάμελν: απνηειεί, βιέπεηο, ηκήκα ηεο ηέρλεο ησλ κάγσλ, ειάρηζηα
θαηώηεξε από εθείλε. Γηαηί ε κηα, ε ηέρλε ησλ κάγσλ, γνεηεύεη θίδηα,
θαιάγγηα (=αξάρλεο), ζθνξπηνύο θαη άιια δώα θαζώο θαη αξξώζηηεο,
ελώ απηή γνεηεύεη θαη πείζεη δηθαζηέο, κέιε ηεο εθθιεζίαο ηνπ δήκνπ
θαη άιια πιήζε.
Γ2.

θάηε
ἐθηῶ
ηηλῶλ
ὦ εὔδαηκνλ
ᾠήζε
πεθάλζσ
παιαίηεξνλ
ὦ θήιεζη
ηύρνηελ
ηαῖο ἐζνκέλαηο

Γ3α)







κνη : δνηηθή πξνζσπηθή ηνπ θξίλνληνο πξνζώπνπ ζηό δνθεῖο
εὐδαίκσλ: θαηεγνξνύκελν ζηό ηηο κέζσ ηνπ ζπλδεηηθνύ ἄλ εἴε
ἥλ: ἀληηθείκελν ζηό δεηνῦκελ
ἐθείλεο: γεληθή ζπγθξηηηθή απ’ ηό ὑπνδεεζηέξα
νὖζα: θαηεγνξεκαηηθή κεηνρή απ’ ην ηπγράλεη, αλαθέξεηαη ζην
ππνθείκελό ηνπ

Γ3 β) θηεζάκελνο: Υπνζεηηθή κεηνρή, ζπλεκκέλε ζην ππνθείκελν ηνπ
ξήκαηνο, απνηειεί ιαλζάλσλ ππνζεηηθό ιόγν.
Επεηδή ζηελ πξόηαζε ππάξρεη δπλεηηθή επθηηθή, ζα ζρεκαηίζεη ηνλ
ππνζεηηθό ιόγν πνπ δειώλεη απιή ζθέςε ηνπ ιέγνληνο. Επνκέλσο:
Εἰ ηηο θηήζαηην…………….. ἄλ εἴε

Δπηκέιεηα: Βαζηιεηάδεο .-Βαζηιεηάδνπ Μ. - Δζθηηδή Ρ. Δπζπκηάδνπ Ν. – Δπαγγειίδνπ Π. - Μπάζηνπ Α. - Παξαζράθε Δ. εβξήο Κ. - Υαηδεληθνιάνπ Ν.

Σρνιην: Οη ελόηεηεο ηνπ Αξηζηνηέιε πνπ επηιέρζεθαλ ήηαλ αλακελόκελεο.
Ωζηόζν, ε εξκελεπηηθή εξώηεζε Β2 είρε αζαθή δηαηύπσζε γεγνλόο πνπ ζα
κπνξνύζε λα πξνθαιέζεη ζύγρπζε ζηα παηδηά, ελώ ε ιεμηινγηθή άζθεζε
(Β4) ήηαλ απαηηεηηθή.
Σε ό,ηη αθνξά ην αδίδαθην θείκελν πνπ επηιέρζεθε ήηαλ ηδηαίηεξα
απαηηεηηθό ζηε κεηάθξαζε ηνπ θαη ζηνπο γξακκαηηθνύο ηύπνπο πνπ
δεηήζεθαλ. Οη αζθήζεηο ηνπ ζπληαθηηθνύ(Γ3) ήηαλ βαηέο, ρσξίο ηδηαίηεξν
βαζκό δπζθνιίαο.

