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ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

Α1. 

Με ανάλογο τρόπο και οι οικοδόμοι και όλοι οι άλλοι (τεχνίτες). Δηλαδή χτίζοντας με καλό 
τρόπο σπίτια θα γίνουν καλοί οικοδόμοι, όμως χτίζοντας με κακό τρόπο, κακοί. Γιατί, αν δεν 
ήταν έτσι τα πράγματα, καθόλου δεν 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 

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 

αισθανόμαστε φόβο ή θάρρος, άλλοι γινόμαστε ανδρείοι και άλλοι δειλοί. Το ίδιο συμβαίνει 

και με όσα έχουν σχέση με τις επιθυμίες και με την οργή (μας)· άλλοι δηλαδή γίνονται 

σώφρονες και πράοι, ενώ άλλοι ακόλαστοι και οργίλοι, άλλοι με το να συμπεριφέρονται σ’ 

αυτά με αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο και άλλοι με εκείνο τον τρόπο. Και με έναν λόγο 

λοιπόν από όμοιες ενέργειες διαμορφώνονται τα μόνιμα στοιχεία του χαρακτήρα μας. Γι’ 

αυτό πρέπει να προσδίδουμε μια ορισμένη ποιότητα στις ενέργειές μας· γιατί σύμφωνα με 

τις διαφορές αυτών διαμορφώνονται και τα μόνιμα στοιχεία του χαρακτήρα μας. 

 

Β1. 

«φαύλης»: 
Ο Αριστοτέλης συνήθως κάνει διάκριση ανάμεσα στα ορθά πολιτεύματα και τις παρεκβάσεις 
τους, δηλαδή τις εκτροπές από αυτά. Αυτή η διάκριση είναι περισσότερο εμφανής 

στα «Πολιτικά». Εδώ, όμως, δεν αναφέρεται σ' αυτό. Κατά τον Αριστοτέλη, τα πολιτεύματα 
διακρίνονται σε καλά και λιγότερο καλά και όχι σε καλά και κακά. Έτσι, η λέξη «φαύλης» 
χρησιμοποιείται στο κείμενο με διαφορετική σημασία από αυτήν που κανονικά έχει, καθώς 
το «φαῦλος» σημαίνει «κακός», «ευτελής», «ασήμαντος». Η χρήση της λέξης με τη σημασία 
του «λιγότερο καλός» απηχεί τις αντιλήψεις του φιλοσόφου σχετικά με τα πολιτεύματα. Το 
ότι ο φιλόσοφος αναφέρεται στη διάκριση των πολιτευμάτων δίνει αρχικά την εντύπωση ότι 
δεν έχει σχέση με το θέμα, αποτελώντας, έτσι, παρέκβαση. Αυτό, όμως, δε συμβαίνει στην 
πραγματικότητα, διότι ο Αριστοτέλης επιδιώκει να συνδέσει την αξία των πολιτευμάτων με 
την αρετή των πολιτών. 
Ο Σταγειρίτης δεν θεωρεί πως υπάρχουν κακά πολιτεύματα, καθώς πρωταρχικός στόχος 
όλων των νομοθετών, άρα και των πολιτευμάτων, είναι να κάνουν τους πολίτες ενάρετους, 
εθίζοντάς τους στην ηθική αρετή. Σκοπός αυτής της προσπάθειας είναι οι πολίτες να φτάσουν 
στον ύψιστο στόχο, την ευδαιμονία. Επομένως, το κριτήριο με βάση το οποίο τα πολιτεύματα 
διακρίνονται σε καλά και λιγότερο καλά αφορά το κατά πόσο οι νομοθέτες έχουν πετύχει τον 
στόχο τους. Όσο πιο κοντά στον στόχο τους φτάνουν, να οδηγήσουν, δηλαδή, τους πολίτες 
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στην ηθική αρετή, άρα στην ευδαιμονία, τόσο πιο καλό θεωρείται και το πολίτευμα. 
Υποχρέωση των νομοθετών είναι να καταστήσουν μέσω των νόμων τους πολίτες ηθικούς, 
ώστε να είναι και η πολιτεία αγαθή. Έτσι, στο κείμενο προϋποτίθεται ότι ο νομοθέτης επιδιώκει 
σε κάθε περίπτωση το καλό των πολιτών· 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. 

 
«γίνεται – φθείρεται»: 
Ο Αριστοτέλης με το νέο επιχείρημα αποδεικνύει ότι η αρετή είναι αποτέλεσμα εθισμού και 
η ποιότητά της εξαρτάται από την ποιότητα του εθισμού που την προκαλεί. Τόσο η 
δημιουργία όσο και ο εκφυλισμός μιας επίκτητης ιδιότητας προκύπτουν από αντίστοιχους 
λόγους και ποιότητα εθισμού. Επομένως, οι άνθρωποι αποκτούν την αρετή για 
συγκεκριμένους λόγους και με την κατάλληλη, την αέναη και διαρκή άσκηση, ενώ για τους 
αντίθετους λόγους και με άσκηση που δεν είναι η κατάλληλη η αρετή εκφυλίζεται. Ο 
Αριστοτέλης εννοεί μια διαδικασία «δόμησης» και «αποδόμησης» της αρετής ενισχύοντας 
τη θέση του για τον επίκτητο χαρακτήρα της. Τα ρήματα «γίνεται – φθείρεται» μας 
παραπέμπουν στο θεμελιώδες αντιθετικό ζεύγος ήδη από τις απαρχές της φιλοσοφικής 
σκέψης «γένεσις – φθορά». Σε ένα έργο του Αριστοτέλη, που έχει τον τίτλο «Περὶ γενέσεως καὶ 

φθορᾶς», διακρίνουμε πως για τον φιλόσοφο, αυτή ήταν μια φυσική μονόδρομη διαδικασία: 
γένεση -> αύξηση -> τελείωση -> παρακμή -> φθορά. Αυτή η διαδικασία ακολουθείται και 
στις ηθικές αρετές, καθώς κάθε αρετή για τους ίδιους λόγους και χρησιμοποιώντας τα ίδια 
μέσα γεννιέται και με την καλή εξάσκηση κατακτιέται, ενώ με την κακή εξάσκηση χάνεται. 
 
«ἕξεις»: 
Στο κείμενο αναφέρεται η έννοια «ἕξις». Η λέξη αυτή ετυμολογικά παράγεται από το θέμα 
του μέλλοντα του ρήματος «ἔχω» και συγκεκριμένα από το σεχ- < hεχ- < ἑχ + την παραγωγική 
κατάληξη –σις, η οποία δηλώνει ενέργεια. 
Για τον Αριστοτέλη η λέξη έχει ηθικό περιεχόμενο, καθώς πρόκειται για τα μόνιμα, 
παγιωμένα και μη αναστρέψιμα στοιχεία του χαρακτήρα μας, που αποκτιούνται με επίμονη 
άσκηση και επανάληψη συγκεκριμένων ενεργειών. Οι «ἕξεις» είναι ένα από τα «γινόμενα ἐν 
τῇ ψυχῇ». Τα άλλα δύο είναι τα πάθη και οι δυνάμεις. Πάθη, όπως η επιθυμία, η οργή, ο 
φόβος, η χαρά, η φιλία, το μίσος είναι όσα έχουν προκαλούν την ευχαρίστηση ή τη 
δυσαρέσκεια. Οι δυνάμεις είναι οι δυνατότητες συμμετοχής στα πάθη, οι οποίες δεν αρκούν 
από μόνες τους για να χαρακτηριστεί κανείς καλός ή κακός, αλλά πρέπει να γίνουν μόνιμα 
στοιχεία του χαρακτήρα του. Τα μόνιμα αυτά στοιχεία αποκτιούνται με την επανάληψη μιας 
πράξης, που συνιστά την «ἕξιν». Το ότι η «ἕξις» απορρέει από εθισμό και δεν είναι έμφυτη 
φαίνεται και από τη χρήση του ρήματος «γίνονται», το οποίο δείχνει ότι η «ἕξις» προκύπτει 
μέσα από μία διαδικασία, από ένα σταδιακό τρόπο διαμόρφωσής της και κατάκτησής της 
από τον άνθρωπο. 
Επίσης, οι  «ἕξεις» είναι το προσεχές γένος της αρετής, δηλαδή της ποιότητας του χαρακτήρα 
που διαμορφώνει ο άνθρωπος με την στάση που επιλέγει απέναντι στα πάθη. Οι «ἕξεις», 
επειδή είναι αποτέλεσμα επαναλαμβανόμενων ενεργειών και η ποιότητά τους εξαρτάται 
από την ποιότητα των ενεργειών μας διακρίνονται σε καλές και κακές, σε αξιόλογες και 
ανάξιες λόγου. 
 

Β2. 

α) Το τροπικό επίρρημα «οὕτω», είναι ομοιωματικό προς τα προηγούμενα και δηλώνει 
αναλογική θεώρηση, η οποία δηλώνει τον εμπειρισμό του Αριστοτέλη. Ο φιλόσοφος 
χρησιμοποιεί αναλογικό συλλογισμό, πράγμα το οποίο φαίνεται και από τη φράση «ὁμοίων 
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ἐνεργειῶν». Όπως για την εκμάθηση των τεχνών είναι απαραίτητος ο εθισμός σε κατάλληλες 
ενέργειες, έτσι και για την κατάκτηση των ηθικών αρετών έχει σημασία η επανάληψη ίδιων 
πράξεων). Με τον συμπερασματικό σύνδεσμο «δὴ» ανακεφαλαιώνονται τα προηγούμενα, 
ενώ ο μεταβατικός σύνδεσμος «καὶ» εισάγει το νέο επιχείρημα, με το οποίο δείχνει ότι και 
στις αρετές ισχύει το ίδιο που συμβαίνει στις τέχνες. Όπως η κατάλληλη ή η ακατάλληλη 
άσκηση κάνει τον τεχνίτη καλόν ή κακόν αντίστοιχα, έτσι και η ποιότητα του εθισμού στον 
χώρο των αρετών καθορίζει την ποιότητα των αποκτημένων αρετών.  
β) Η φράση «Καὶ ἑνὶ δὴ λόγῳ ἐκ τῶν ὁμοίων ἐνεργειῶν αἱ ἕξεις γίνονται» αποτελεί την 
αποδεικτέα θέση, ότι δηλαδή τα μόνιμα στοιχεία του χαρακτήρα μας, είτε αυτά είναι καλά 
είτε κακά, διαμορφώνονται με επαναλαμβανόμενες ενέργειες. Γι’ αυτό οι ενέργειές μας 
πρέπει να έχουν συγκεκριμένη ποιότητα. Η στάση, η συμπεριφορά μας, οι πράξεις μας και 
γενικότερα οι επιλογές μας καθορίζουν αν θα αποκτήσουμε ή όχι τις ηθικές αρετές. Στο 
συμπέρασμα αυτό κατέληξε ο Αριστοτέλης, χρησιμοποιώντας ως τρόπο τεκμηρίωσης μια 
σειρά παραδειγμάτων από διάφορους τομείς συμπεριφοράς του ανθρώπου. Ο φιλόσοφος 
διακρίνει δύο αντίθετους τρόπους συμπεριφοράς, από τους οποίους ο ένας οδηγεί στην 
κατάκτηση των ηθικών αρετών, ενώ ο άλλος όχι. Τα παραδείγματα αυτά είναι τα εξής: 
1.Στη συναναστροφή μας, στις συναλλαγές μας με τους άλλους ανθρώπους, στις κοινωνικές 
μας σχέσεις («τὰ ἐν τοῖς συναλλάγμασι τοῖς πρὸς τοὺς ἀνθρώπους»), αν υιοθετήσουμε τον 
έναν τρόπο συμπεριφοράς, γινόμαστε δίκαιοι, ενώ αν υιοθετήσουμε τον άλλον, γινόμαστε 
άδικοι («οἳ μὲν δίκαιοι οἳ δὲ ἄδικοι»). 
2.Σε όσα προξενούν φόβο («τὰ ἐν τοῖς δεινοῖς»), στους κινδύνους και τις δυσκολίες που 
καλούνται οι άνθρωποι να αντιμετωπίσουν, άλλοι συνηθίζοντας να δείχνουν θάρρος γίνονται 
ανδρείοι, ενώ άλλοι συνηθίζοντας να φοβούνται γίνονται δειλοί («ἐθιζόμενοι φοβεῖσθαι ἢ 
θαρρεῖν οἳ μὲν ἀνδρεῖοι οἳ δὲ δειλοί»). 
3.Σχετικά με τις επιθυμίες («τὰ περὶ τὰς ἐπιθυμίας»), άλλοι ακολουθώντας τον έναν τρόπο 
συμπεριφοράς τις αντιμετωπίζουν με σύνεση και εγκράτεια, ενώ άλλοι ακολουθώντας τον 
άλλο τρόπο συμπεριφοράς ξεφεύγουν από τα όρια του μέτρου και γίνονται ακόλαστοι («οἳ 
μὲν γὰρ σώφρονες οἳ δὲ ἀκόλαστοι»). 
4.Σχετικά με όσα προξενούν οργή («τὰ περὶ τὰς ὀργάς»), άλλοι ακολουθώντας τον έναν τρόπο 
συμπεριφοράς τα αντιμετωπίζουν με πραότητα, ενώ άλλοι ακολουθώντας την αντίθετη 
συμπεριφορά γίνονται οργίλοι και ξεσπούν («(οἳ μὲν) πρᾶοι (οἳ δὲ) ὀργίλοι»). 
 

Β3. 

Ένας λόγιος τον οποίο είχε την τύχη να συναντήσει ο Αριστοτέλης στην Ακαδημία, όταν ήρθε 
να σπουδάσει σ᾿ αυτήν, ήταν ο Εύδοξος από την Κνίδο. Ο νεαρός, τότε, αυτός επιστήμονας 
ήταν μια από τις πιο προικισμένες προσωπικότητες της αρχαιότητας. Ήταν μαθηματικός, 
αστρονόμος και γεωγράφος, και ο Πλάτωνας δεν δίστασε καθόλου να του εμπιστευθεί, κατά 
τη διάρκεια της απουσίας του, τη διεύθυνση της σχολής του. Δεν ήταν λοιπόν μόνο τυχερός 
ο νεαρός Σταγειρίτης που «βρέθηκε», όπως είπε ένας αριστοτελιστής των ημερών μας, «την 
πιο κατάλληλη στιγμή στον πιο σωστό τόπο, εκεί δηλαδή όπου υπήρχαν οι κατάλληλοι 
άνθρωποι που θα μπορούσαν να γονιμοποιήσουν με έναν εντελώς ξεχωριστό τρόπο τη 
σκέψη του βοηθώντας την να απλώσει μέσα σε σύντομο χρόνο τα δικά της φτερά»· πιο 
σημαντικό θα πρέπει να θεωρηθεί το γεγονός ότι με την απουσία του Πλάτωνα ο Αριστοτέλης 
είχε, από την πρώτη στιγμή, την ευκαιρία να δεχτεί εκείνην ακριβώς την επίδραση που πρέπει 
να ανταποκρινόταν πολύ αμεσότερα στη δική του ψυχοσύνθεση, την απόλυτα σχεδόν θετική 
και επιστημονική, την ελάχιστα οπωσδήποτε ποιητική (τέτοια ήταν κατά βάση η 
ψυχοσύνθεση του Πλάτωνα). 
 

Β4. 
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γηγενής: γινόμενον / γίνεται / γίνονται / ἐγίνοντο / γινόμεθα 

ἐσθλός: ἐστίν / ἔσονται 

μισαλλοδοξία: συναλλάγμασι  

δέος: δεινοῖς / δειλοί 

στρεβλός: ἀναστρέφεσθαι 

 

Γ1. 

Μου φαίνεται, είπα εγώ, ότι επαρκή απόδειξη αναφέρεις, ότι δηλαδή δεν είναι αυτή η τέχνη 

των ρητόρων, την οποία αν αποκτούσε κάποιος θα ήταν ευτυχισμένος. Και όμως εγώ νόμιζα 

ότι κάπου εδώ θα φαινόταν η επιστήμη την οποία τόση ώρα αναζητούμε. Και πράγματι και 

οι ίδιοι οι άνδρες, δηλαδή οι ρήτορες, όταν τους συναναστρέφομαι, μου δίνουν την 

εντύπωση, Κλεινία, ότι είναι υπερβολικά σοφοί, και η ίδια η τέχνη τους κάπως έξοχη και 

λαμπρή. Και όμως (αυτό δεν είναι) καθόλου παράδοξο· γιατί είναι μέρος της τέχνης των 

μάγων και λίγο κατώτερη από εκείνη. Γιατί η μία, η (τέχνη) των μάγων, γοητεύει και τα φίδια 

και τους σκορπιούς και τα άλλα ζώα και τις ασθένειες, η άλλη τυχαίνει και να γοητεύει και 

να πείθει / να παρηγορεί / να ανακουφίζει και τους δικαστές και τα μέλη της εκκλησίας του 

δήμου και τα άλλα πλήθη / το υπόλοιπο πλήθος. 

 

Γ2. 

ἔφην: φάτε 

κτησάμενος: ἐκτῶ 

τις: τινῶν 

εὐδαίμων: εὔδαιμον 

ᾤμην: ᾠήθη 

φανήσεσθαι: πεφάνθω 

πάλαι: παλαίτερον 

κήλησις: κήλησι 

τυγχάνει: τύχοιεν 

οὖσα: ἐσομέναις 

 

Γ3.α. 

μοι: δοτική προσωπική του κρίνοντος προσώπου από το ρήμα «δοκεῖς» 

εὐδαίμων: κατηγορούμενο στο «τις», το υποκείμενο του ρήματος, από το συνδετικό «ἂν εἴη» 

ἥν: αντικείμενο στο ρήμα «ζητοῦμεν» 
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ἐκείνης: ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός, γενική συγκριτική από το «ὑποδεεστέρα» 

οὖσα: κατηγορηματική μετοχή από το ρήμα «τυγχάνει», με υποκείμενο το «ἡ δέ», 

αναφέρεται στο υποκείμενο του ρήματος 

 

Γ3.β. 

«κτησάμενος»: Υποθετική μετοχή, συνημμένη στο υποκείμενο του ρήματος «ἂν εἴη». 

Αποτελεί μορφή λανθάνοντος υποθετικού λόγου και αναλύεται σε δευτερεύουσα υποθετική 

πρόταση. 

Υποθετικός λόγος: 

Υπόθεση: εἰ κτήσαιτο: εἰ + ευκτική 

Απόδοση: ἂν εἴη: δυνητική ευκτική 

Η υποθετική πρόταση εκφέρεται με ευκτική, γιατί η απόδοση είναι δυνητική ευκτική και ο 

υποθετικός λόγος δηλώνει την «απλή σκέψη του λέγοντος». 

 

Επιμέλεια: Ρένος Καινουργιάκης 


