ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2016
∆Ι∆ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Α1.
Με ανάλογο τρόπο (γίνονται) και οι οικοδόµοι και όλοι οι υπόλοιποι (τεχνίτες)· µε το να
χτίζουν, δηλαδή, καλά, θα γίνουν καλοί οικοδόµοι, ενώ µε το να χτίζουν άσχηµα (θα γίνουν)
κακοί. ∆ιότι, αν δεν ήταν έτσι τα πράγµατα, καθόλου δεν θα χρειαζόταν ο άνθρωπος που θα
δίδασκε, αλλά όλοι θα γίνονταν καλοί ή κακοί (από τη γέννηση, από τη φύση τους). Έτσι,
λοιπόν, συµβαίνει και µε τις αρετές· γιατί κάνοντας όσα συµβαίνουν στη συναλλαγή 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 παρά θάρρος
άλλοι (γινόµαστε) ανδρείοι και άλλοι δειλοί. Παροµοίως, λοιπόν, συµβαίνουν και όσα έχουν
σχέση µε τις επιθυµίες και µε την οργή µας· άλλοι, δηλαδή, γίνονται σώφρονες και πράοι και
άλλοι ακόλαστοι και οργίλοι (οξύθυµοι), άλλοι µε το να συµπεριφέρονται µε αυτόν τον
συγκεκριµένο τρόπο και άλλοι µε τον αντίθετο τρόπο. Και µε έναν λόγο λοιπόν, από όµοιες
ενέργειες διαµορφώνονται τα µόνιµα στοιχεία του χαρακτήρα µας. Γι’ αυτό πρέπει να
προσδίδουµε µια συγκεκριµένη ποιότητα στις ενέργειές µας· γιατί, σύµφωνα µε τις διαφορές
αυτών (των ενεργειών) ακολουθούν και οι συνήθειες (τα µόνιµα στοιχεία) του χαρακτήρα
µας.
B1
– «καὶ διαφέρει τούτῳ πολιτεία πολιτείας ἀγαθὴ φαύλης»
Στη θεωρία του για τα πολιτεύµατα ο Αριστοτέλης δεν παρασταίνει, όπως στην Πολιτεία, ένα
µοναδικό πολίτευµα ως το µόνο σωστό. Τα πολιτεύµατα, κατά τον Αριστοτέλη, πρέπει να
ρυθµίζονται ανάλογα µε τον χαρακτήρα και τις ανάγκες του λαού. Η ορθότητα των
πολιτευµάτων εξαρτάται από τον ορισµό του σκοπού της πολιτείας και ορθά πολιτεύµατα είναι
εκείνα που έχουν για τελικό σκοπό το κοινό καλό, ενώ αντίθετα τα άλλα είναι ελαττωµατικά.
Το επίθετο «φαύλος» (=ευτελής, ασήµαντος, κακός) στο κείµενο έχει διαφορετική σηµασία
από την κανονική. Όταν κάνει λόγο ο Αριστοτέλης για «φαύλην πολιτείαν» εννοεί όχι το κακό
πολίτευµα αλλά το λιγότερο καλό, το κατώτερο. Αυτό σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν κακά
πολιτεύµατα αλλά ότι όλα είναι καλά, άλλο σε µεγαλύτερο και άλλο σε µικρότερο βαθµό. Και
αυτή η αξιολογική διαβάθµιση απορρέει από τον µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό επιτυχίας της
προσπάθειας των νοµοθετών να εθίσουν τους πολίτες στην αρετή. Αυτός ο βαθµός επιτυχίας
είναι το κριτήριο της διάκρισης της πολιτείας σε «αγαθήν» και «φαύλην». Αντίθετα, ο Πλάτων
πίστευε ότι υπάρχει µόνο ένα σωστό πολίτευµα, η ιδανική πολιτεία, και όλα τα άλλα είναι
λανθασµένα και επικίνδυνα.
Ο Αριστοτέλης συνήθως κάνει διάκριση ανάµεσα στα ορθά πολιτεύµατα και στις παρεκβάσεις
τους, δηλαδή τις εκτροπές από αυτά. Αυτή τη διάκριση θα τη συναντήσουµε παρακάτω, στις
ενότητες από τα Πολιτικά. Εδώ όµως δεν αναφέρεται σ’αυτό · εδώ 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 Νικοµαχείων,
ο Αριστοτέλης κάνει λόγο για νόµο που είναι κείµενος ορθως και έχει επιτυχία, και για νόµο
απεσχεδιασµένον (δηλαδή προχειροφτιαγµένο), που δεν έχει επιτυχία.
–
«… γίνεται πασα αρετή και φθείρεται»
Ο Αριστοτέλης συνεχίζει να αναφέρεται στον τρόπο µε τον οποίο πραγµατώνεται η ηθική
αρετή, επιµένοντας ότι για την κατάκτησή της προηγείται η πράξη (η επανάληψη, η
εξάσκηση, ο εθισµός). Στο πλαίσιο αυτής της θέσης προσθέτει ότι κάθε µορφή ηθικής αρετής,
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είτε αυτή γίνεται είτε φθείρεται, έχει ως αφετηρία της τις ίδιες αιτίες και τα ίδια µέσα. Η
άποψη αυτή εκ πρώτης όψεως φαίνεται κάπως παράδοξη :αναφέρει ότι τόσο για να αποκτηθεί
(γένεσις) η αρετή από κάποιον άνθρωπο, όσο και για να µην αποκτηθεί (φθείρεται),
ακολουθείται η ίδια διαδικασία, εφαρµόζοντας τα ίδια µέσα. Εύλογα γεννιέται το ερώτηµα πώς
είναι δυνατόν να προβαίνουν στις ίδιες πράξεις δύο άνθρωποι, να κάνουν τις ίδιες ενέργειες
και ο ένας να γίνεται αγαθός, ενώ ο άλλος να µη γίνεται κάτοχος της αρετής.Οι έννοιες αυτές
(γένεσις-φθορά) αποτελούν θεµελιώδες αντιθετικό ζεύγος ήδη από τις απαρχές της
φιλοσοφικής σκέψης (και ένα έργο του Αριστοτέλη έχει τον τίτλο «Περί γενέσεως και
φθοράς»). Η αρετή, σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη, κινείται ανάµεσα στη γένεση και στη
φθορά. Η γένεση συντελείται µε την άσκηση. Οι άνθρωποι γίνονται αγαθοί εθιζόµενοι στα
αγαθά (η αρετή εξ εθους περιγίγνεται). Βασική θέση του Αριστοτέλη, όπως είδαµε, είναι ότι η
ηθική αρετή πηγάζει από τον εθισµό και όχι από τη φύση. Συνηθίζει ο άνθρωπος στην αρετή
µε την άσκηση. Σε αυτή την ενότητα συµπληρώνει ότι υπάρχει καλή και κακή άσκηση. Σε
αυτό το σηµείο, δηλαδή, έρχεται να εξηγήσει τι εννοούσε λέγοντας ότι µε τις ίδιες ενέργειες
και µε τα ίδια µέσα προκύπτει τόσο ο καλός, όσο και ο κακός τεχνίτης. Ο παράγοντας, λοιπόν,
που διαφοροποιεί το αποτέλεσµα από την εκτέλεση των ίδιων πράξεων είναι ο τρόπος µε τον
οποίο εκτελούνται οι πράξεις αυτές.
–
«εκ των οµοίων ενεργειων αι έξεις γίνονται»
Ο Αριστοτέλης, µετά την παράθεση αρκετών παραδειγµάτων, καταλήγει µε τρόπο επαγωγικό
στο ότι η επανάληψη των καλών ή κακών τρόπων συµπεριφοράς δηµιουργεί τις καλές ή κακές
συνήθειες (έξεις). Ο τρόπος που ο άνθρωπος ενεργεί συνδέεται µε τις αντίστοιχες
συναισθηµατικές φορτίσεις, από τις οποίες µε την επανάληψη των ενεργειών
σταθεροποιούνται οι συµπεριφορές. Όπως διαβάζουµε αλλού στα Ηθικά Νικοµάχεια, συµβαίνει
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.
B2.
«Ούτω δή και επί των αρετων έχει»
α)Ο Αριστοτέλης εισάγει το νέο συλλογισµό του µε τη λέξη «ούτω» που δηλώνει σύνδεση µε
την προηγούµενη ενότητα, στην οποία γίνεται αναφορά στις τέχνες και ταυτόχρονα
µεταβαίνει από τις τέχνες στις αρετές (αναλογικός συλλογισµός). Επίσης µε το σύνδεσµο
«δή» ανακεφαλαιώνει και εισάγει το συµπέρασµα άλλου προηγούµενου συλλογισµού. Κατά
τον Αριστοτέλη η διαδικασία της κατάκτησης των ηθικών αρετών είναι αντίστοιχη µε αυτή
των τεχνών· δεν πρόκειται για απλή συνέχεια, αλλά για αναλογία µε όσα αναφέρθηκαν
προηγουµένως. ∆ηλαδή, ό,τι αναφέρθηκε πως συµβαίνει µε τις τέχνες, το ίδιο θα δηλωθεί
τώρα πως συµβαίνει και µε τις αρετές.
β)Ο Αριστοτέλης έρχεται τώρα να εξηγήσει πώς εννοεί αυτήν την αναλογία µεταξύ τεχνών και
αρετών. Λέει, λοιπόν, ότι οι άνθρωποι αναπτύσσουν σχέσεις µεταξύ τους. Παραθέτει λοιπόν
παραδείγµατα προκειµένου να τεκµηριώσει την άποψή του.
– «πράττοντες γὰρ τὰ ἐν τοῖς συναλλάγµασι τοῖς πρὸς τοὺς ἀνθρώπους γινόµεθα
οἳ µὲν δίκαιοι οἳ δὲ ἄδικοι».Στα πλαίσια αυτών των σχέσεων, οι συµπεριφορές των
διαφόρων ανθρώπων ποικίλουν. Άλλοι συµπεριφέρονται σωστά, έντιµα, ενώ άλλοι
λειτουργούν µε τρόπο λανθασµένο, που δεν υπακούει στους κανόνες της ηθικής. Όπως µε τις
τέχνες, έτσι και µε τις αρετές, βλέπουµε ότι η απόκτηση ή η µη απόκτησή τους είναι
αποτέλεσµα των ίδιων ενεργειών. ∆ηλαδή, και στις δύο περιπτώσεις απαιτείται η
συναναστροφή µε τους άλλους ανθρώπους. Το µέσο για να γίνει κανείς τόσο δίκαιος, όσο και
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άδικος, είναι να έχει συναλλαγές µε τους άλλους και διαπροσωπικές σχέσεις. Το στοιχείο που
θα τον κατατάξει στους δίκαιους ή τους άδικους είναι ο τρόπος, µε τον οποίο θα αναπτύξει
αυτές τις σχέσεις. Αυτό είναι απολύτως λογικό : ένας άνθρωπος, για να κριθεί δίκαιος, θα
πρέπει να δούµε πως συµπεριφέρεται έναντι των άλλων. Αλλά και ο χαρακτήρας του ως
άδικου, πάλι θα δικαιολογηθεί µε κριτήριο τη συµπεριφορά του απέναντι στους άλλους.
– «πράττοντες τά εν τοις δεινοις …οι δέ δειλοί» : Η συλλογιστική του Αριστοτέλη
στρέφεται, µετά την καθηµερινή ζωή, στο χώρο των συναισθηµάτων, από την επανάληψη
των οποίων οριστικοποιούνται τα σταθερά ψυχικά χαρακτηριστικά. Τα συναισθήµατα του
φόβου ή του θάρρους, επαναλαµβανόµενα καθιστούν τους ανθρώπους ανδρείους ή δειλούς.
Όσοι συνηθίζουν να αντιµετωπίζουν το φόβο µε θάρρος, γίνονται ανδρείοι, ενώ, όσοι
συνηθίζουν να τα αντιµετωπίζουν µε δειλία, γίνονται δειλοί. Η συνήθεια είναι αυτή που θα
προσδώσει ένα στοιχείο στον ανθρώπινο χαρακτήρα. Ο εθισµός στην ανδρεία αντιµετώπιση
της κατάστασης που γεννά το φόβο, µας καθιστά ανδρείους, ενώ ο εθισµός στην τροµαγµένη,
διστακτική αντιµετώπιση αυτής της κατάστασης µας καθιστά δειλούς. Τονίζεται ξανά ότι µε
την ίδια διαδικασία αναδεικνύονται οι δειλοί και οι ανδρείοι. Όλοι πρέπει να περάσουν την ίδια
δοκιµασία, όλοι πρέπει να βρεθούν σε στιγµές που γεννούν φόβο. Ο διαφορετικός, όµως,
τρόπος αντιµετώπισης αυτής της κατάστασης θα καταστήσει κάποιους ανδρείους και κάποιους
δειλούς.
– «Οµοίως δέ καί τά περί τάς επιθυµίας έχει … οι δέ εκ του ουτωσί» :
Ο Αριστοτέλης συνεχίζει την προσπάθειά του να δείξει τον καταλυτικό ρόλο που παίζει ο
εθισµός στην απόκτηση των στοιχείων του ανθρώπινου χαρακτήρα. Στο σηµείο αυτό, αφού
έχει κάνει ήδη λόγο για τις τέχνες (κιθάρα, οικοδοµική), αφού αναφέρθηκε στις αρετές
(δικαιοσύνη), έρχεται να µιλήσει και για άλλα στοιχεία του χαρακτήρα που διαµορφώνει ο
άνθρωπος µε τον εθισµό : πρόκειται για τις επιθυµίες και τις οργές (τα πάθη). Όλοι οι
άνθρωποι βρίσκονται στη θέση να επιθυµήσουν κάτι. Πάλι, όµως, θα είναι διαφορετικός ο
τρόπος µε τον οποίο θα συνηθίσουν να αντιδρούν στις περιστάσεις αυτές. Κάποιοι θα
συνηθίσουν – µε την επίµονη και συνειδητή τους προσπάθεια – να καταπολεµούν τις
επιθυµίες τους, να µην παρασύρονται από αυτές, να τις ελέγχουν. Κάποιοι άλλοι, αντιθέτως,
θα συνηθίσουν να αφήνονται σε αυτές, να παραδίδονται στη δύναµή τους, να τις επιδιώκουν
µε κάθε µέσο. Οι πρώτοι, λοιπόν, θα γίνουν σώφρρονες, ενώ οι δεύτεροι θα γίνουν
ακόλαστοι. Κάτι αντίστοιχο συµβαίνει και µε τα πάθη της ψυχής, τα συναισθήµατα. Όλοι θα
βρεθούν σε στιγµές που προκαλούν την ανθρώπινη αντίδραση και οργή. Κάποιοι θα εθιστούν
στο να αντιµετωπίζουν αυτές τις καταστάσεις µε ψυχραιµία, κάποιοι άλλοι στο να αντιδρούν
µε άγριο τρόπο. Το αποτέλεσµα είναι να γίνουν οι πρώτοι πράοι και οι δεύτεροι οξύθυµοι.
Παρατηρούµε αυτά που αναφέρθηκαν πολλές φορές προηγουµένως : πρώτον, ότι µέσω των
ίδιων βιωµάτων και εµπειριών, µέσω της ίδιας διαδικασίας προκύπτουν τόσο οι πράοι και
σώφρονες, όσο και οι οργίλοι και ακόλαστοι, µε κριτήριο τον τρόπο που αντιµετωπίζουν τις
καταστάσεις αυτές. ∆εύτερον, ότι ο εθισµός είναι το µέσο που διαµορφώνει κάθε στοιχείο του
χαρακτήρα και σε καµία περίπτωση δεν υπάρχει κάποιο από αυτά εκ φύσεως στον άνθρωπο.
Β3.Η σηµασία της Ακαδηµίας βρίσκεται ακριβώς στο γεγονός ότι ήταν το σηµείο συνάντησης
σηµαντικών λογίων της εποχής, που διατηρώντας και µέσα στα πλαίσια της Ακαδηµίας ο
καθένας τη δική του προσωπικότητα, το δικό του επιστηµονικό «πιστεύω», προωθούσαν όλοι
µαζί την επιστηµονική έρευνα παίρνοντας ο ένας από τον άλλο χρήσιµες παρορµήσεις και
επιδρώντας θετικά ο ένας στον άλλον. Ένας λόγιος τον οποίο είχε την τύχη να συναντήσει ο
Αριστοτέλης 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, Σταγειρίτης που «βρέθηκε», όπως είπε ένας αριστετολιστής των ηµερών µας,
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«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 στην να απλώς3ει 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.
γηγενής :γινόµενον, γίνεται, γίνονται, ἐγίνοντο, γινόµεθα
ἐσθλός : ἐστίν, ἔσονται
µισαλλοδοξία : συναλλάγµασι
δέος :δεινοῑς, δειλοί
στρεβλός : ἀναστρέφεσθαι

Α∆Ι∆ΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Γ1.
Θεωρώ, είπα εγώ, ότι αναφέρεις ικανοποιητικό επιχείρηµα, ότι, δηλαδή, η τέχνη να γράφεις
λόγους δεν είναι εκείνη που αν κάποιος κατείχε θα τον έκανε ευτυχισµένο. Παρόλο που εγώ
νόµιζα πως κάπου εδώ θα εντοπιζόταν η επιστήµη που για ώρα ψάχνουµε να βρούµε. Γιατί
πραγµατικά οι άνθρωποι αυτοί, που γράφουν τους λόγους, µου δίνουν, Κλεινία, την
εντύπωση, όταν τους συναναστρέφοµαι, ότι είναι πάνσοφοι, κι η τέχνη τους θεσπέσια και
µεγάλη. Κι αυτό δεν είναι καθόλου παράδοξο. Αποτελεί, βλέπεις, µέρος της τέχνης των
µάγων, ελάχιστα κατώτερη από εκείνη. Γιατί η µια, η τέχνη των µάγων, γοητεύει φίδια,
αράχνες, σκορπιούς και άλλα ζώα καθώς και αρρώστιες, ενώ αυτή γοητεύει και παρηγορεί
δικαστές, µέλη της εκκλησίας του δήµου και άλλα πλήθη.
Γ2.
φάτε
ἐκτῶ
τινῶν
εὔδαιµον
ᾠήθη
πεφάνθω
παλαίτερον
κήλησι
τύχοιεν
ἐσοµέναις
Γ3.α.
µοι: δοτική προσωπική του κρίνοντος προσώπου από το ρήµα «δοκεῖς»
εὐδαίµων: κατηγορούµενο στο «τις»
ἥν: αντικείµενο στο ρήµα «ζητοῦµεν»
ἐκείνης: γενική συγκριτική από το «ὑποδεεστέρα»
οὖσα: κατηγορηµατική µετοχή από το συνδετικό ρήµα «τυγχάνει», συνηµµένη στο
υποκείµενό του «ἡ δέ»
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Γ3.β.
-κτησάµενος: επιρρηµατική, υποθετική µετοχή, συνηµµένη στο «τις»
-Αναλύεται σε δευτερεύουσα υποθετική πρόταση: εἰ τις κτήσαιτο, (εἰ + ευκτική)
µε απόδοση: εὐδαίµων ἄν εἴη (δυνητική ευκτική)
-Η υποθετική πρόταση εκφέρεται µε ευκτική, γιατί δηµιουργείται λανθάνων, απλός υποθετικός
λόγος 5ουείδους, απλή σκέψη του λέγοντος.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ:
ΓΚΟΓΚΟΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΚΑΤΖΟΓΙΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ, ΚΟΡΑΚΗ ΕΥΗ
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