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Διδαγμένο Κείμενο 

Α1. Μετάφραση ( βλέπε φυλλάδιο, σελ.29 και σελ.39)  

Β1.- Φαύλης:  Ο Αριστοτέλης διακρίνει τα πολιτεύματα  σε καλά και σε λιγότερο 
καλά κι όχι σε κακά, δείχνοντας έτσι πως δεν προτίθεται να απαξιώσει κανένα 
πολιτειακό σύστημα . Στόχος του διαχωρισμού αυτού, αν και εκ πρώτης όψεως 
μοιάζει με ένα είδος παρέκβασης, είναι να συνδέσει την αρετή του πολίτη με 
την αξία ενός πολιτεύματος. 

Δεν υπάρχουν, λοιπόν, για τον Αριστοτέλη ανάξια λόγου πολιτεύματα, αφού 
αρχική πρόθεση των νομοθετών είναι να εθίσουν τους πολίτες, μέσω των 
νόμων που θα θεσπίσουν,  στην αρετή για να κατακτήσουν την πολυπόθητη 
ευδαιμονία. Βέβαια, ο βαθμός επιτυχίας αυτής της προσπάθειας είναι κι αυτός 
που θα καθορίσει την αξία του αντίστοιχου πολιτεύματος. Η λέξη, λοιπόν, 
«φαύλης» εδώ χρησιμοποιείται με διαφορετική σημασία, προσαρμοσμένη στην  
αριστοτελική φιλοσοφία.  

Πρέπει, επίσης, να επισημανθεί πως στο χωρίο «καί διαφέρει… φαύλης»  
παρατηρείται μια μορφή παραβίασης της σειράς των λέξεων ( ορθή σειρά: «καί 
διαφέρει τούτῳ πολιτεία ἀγαθή πολιτείας φαύλης»). Αυτό, βέβαια, δεν 
εξυπηρετεί  ίσως κάποια συγκεκριμένη  σκοπιμότητα, αλλά μάλλον οφείλεται 
στο ότι το κείμενο αποτελεί ουσιαστικά προσωπικές σημειώσεις του φιλοσόφου 
κι επομένως είναι αναμενόμενη μια σχετική προφορικότητα.  

- καί γίνεται… καί φθείρεται:  Η γένεση και η φθορά συνιστούν ένα 
αριστοτελικό αντιθετικό ζευγάρι εννοιών (αλλά και θέμα κεντρικού 
ενδιαφέροντος για πολλούς φιλοσόφους) που εξυπηρετεί στο συγκεκριμένο 
χωρίο την επιχειρηματολογία του φιλοσόφου.  

- Στο σημείο αυτό λοιπόν, ο Αριστοτέλης, επιχειρεί να αποδείξει ότι η αρετή 
συνιστά προϊόν εθισμού, γι’ αυτό και η ποιότητά της εξαρτάται από την 
ποιότητα του εθισμού. Αυτό σημαίνει πως, όπως ο άνθρωπος μπορεί να 
κατακτήσει την ηθική αρετή με την κατάλληλη ποιοτικά άσκηση, έτσι μπορεί 
και να την εκφυλίσει με την αντίθετη ποιοτικά άσκηση. Περιγράφει, λοιπόν, 
εδώ, κατά τους μελετητές του, μια διαδικασία δόμησης και αποδόμησης, 
διαδικασία που για πολλούς φιλοσόφους κυριαρχεί στο σύμπαν. Η φυσική 
διαδικασία για κάθε έννοια  είναι για τον Αριστοτέλη  η εξής: 

γένεση  αύξηση  τελείωση  παρακμή  φθορά. 

Η χρήση αυτού του διπολικού ζεύγους,  λοιπόν, εδώ από τον φιλόσοφο στοχεύει 
να αποδείξει ότι κάθε ηθική αρετή για τους ίδιους λόγους και με τα ίδια μέσα 
γεννιέται και είτε κατακτιέται με την καλή ποιοτικά εξάσκηση είτε αντιθέτως 
χάνεται με την κακή. 



-  Αἱ ἕξεις : ετυμολογικά η λέξη προέρχεται από το ρήμα έχω (ἔχ-+παραγωγική 
κατάληξη –σις, που δηλώνει ενέργεια) 
Ενώ αρχικά η λέξη δηλώνει το να κρατήσει κανείς κάτι που έχει αποκτήσει, 
εντούτοις στον Αριστοτέλη ο όρος προσλαμβάνει διαφορετική διάσταση και 
μάλιστα ηθική. Πρόκειται, δηλαδή, για τα πάγια γνωρίσματα του χαρακτήρα 
μας που διαμορφώνονται μέσω της επανάληψης όμοιων ποιοτικά ενεργειών κι 
αυτά έχουν διττό χαρακτήρα, καλά ή κακά.  
Ας αναφερθεί προαιρετικά ότι οι έξεις ανήκουν στα στοιχεία τα «γινόμενα ἐν τῇ 
ψυχῇ» , ενώ τα άλλα είναι τα πάθη και οι δυνάμεις. (πάθη είναι όσα έχουν ως 
αποτέλεσμα την ευχαρίστηση ή τη δυσαρέσκεια και δυνάμεις είναι οι 
δυνατότητες συμμετοχής μας στα πάθη).  
 
Η «ἕξις» λοιπόν, κατά τον Αριστοτέλη, προκύπτει από τον εθισμό και δεν είναι 
κάτι έμφυτο, όπως υποδηλώνει και το ρήμα «γίνονται». Επομένως, σε επίπεδο 
ψυχολογικής ερμηνείας είναι η συνήθεια ως αποτέλεσμα επανάληψης ή 
μάθησης ή συνεχούς έκθεσης σε ένα συγκεκριμένο ερέθισμα. 
 
Β2. α) Αναλογικός συλλογισμός: όπως για την εκμάθηση των τεχνών είναι 
απαραίτητος ο εθισμός σε κατάλληλες ενέργειες έτσι και για την κατάκτηση 
της ηθικής αρετής έχει σημασία η επανάληψη ίδιων ποιοτικά πράξεων («ὁμοίων 
ἐνεργειῶν). 
 
Χρειάζεται να επισημανθεί ότι είναι χαρακτηριστική η χρήση του επιρρήματος 
«οὕτω» στην αρχή της ενότητας προκειμένου να δηλωθεί από το φιλόσοφο η 
αναλογική σχέση όσων ακολουθούν εδώ με τις σκέψεις της προηγούμενης 
ενότητας , σκέψεις που έχουν στόχο να εξάρουν τη σημασία της ποιότητας των 
επαναλαμβανόμενων ενεργειών στην κατάκτηση της αρετής. Συγκεφαλαιώνει, 
λοιπόν, τα προηγούμενα με το «δή» ενώ μεταβαίνει με το «και» στο νέο 
επιχείρημα, με το οποίο αποδεικνύει ότι στις αρετές ισχύει ό,τι και στις τέχνες. 
 
β) Την άποψή αυτή ο Αριστοτέλης την τεκμηριώνει με τη χρήση δύο 
παραδειγμάτων  αναφερόμενων στις αρετές που συνδέονται με τον τρόπο με 
τον οποίο οι άνθρωποι: 
1. Συναναστρέφονται (κοινωνικές σχέσεις). 
2. Αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες της ζωής τους. 
3. Διαχειρίζονται τις επιθυμίες τους.  
Και όλα αυτά ο Αριστοτέλης προσπαθεί να τα συμπυκνώσει σε δύο αντίθετα 
είδη συμπεριφορών, ένα είδος που οδηγεί  στην κατάκτηση της ηθικής αρετής 
και ένα που δεν οδηγεί. Είναι χαρακτηριστική η χρήση του ενεστώτα των 
ρηματικών τύπων: «γινόμεθα, γίνονται, πράττοντες, ἐθιζόμενοι», χρόνος ο 
οποίος τονίζει την επανάληψη και συνηγορεί στην άποψη του φιλοσόφου ότι η 
ηθική αρετή κατακτάται βαθμιαία μέσα από την επανάληψη κάποιων 
ενεργειών.  
  
Πρώτο παράδειγμα: «πράττοντες… ἄδικοι».  Η ποιότητα των συναλλαγών, του 
τρόπου συγχρωτισμού των ανθρώπων μεταξύ τους καθορίζει και την ποιότητα 
του χαρακτήρα τους. Έτσι, ο δίκαιος στις συναλλαγές γίνεται τελικά και δίκαιος 



χαρακτήρας, ενώ ο άδικος στις συναναστροφές του γίνεται άδικος χαρακτήρας, 
φέροντας την τελική ευθύνη των πράξεών του. Ο Αριστοτέλης, λοιπόν, εδώ 
προσδίδει στην ηθική αρετή κοινωνικό χαρακτήρα, εφόσον καθιστά τις 
διαπροσωπικές σχέσεις των ανθρώπων χώρο ανάδειξης ηθικών ή ανήθικων 
ανθρώπων.  
 
Δεύτερο παράδειγμα: «πράττοντες … δειλοί». Ο τρόπος με τον οποίο  
αντιμετωπίζει το άτομο τις δυσκολίες της ζωής του διαμορφώνει τελικά τη 
στάση και τη συμπεριφορά του. Ως εκ τούτου, όποιος διαχειρίζεται ψύχραιμα τις 
δυσκολίες της ζωής, χωρίς άγνοια κινδύνου, γίνεται ανδρείος και όχι δειλός. 
Ουσιαστικά ανδρείος γίνεται, όχι όποιος δε νιώθει φόβο, αλλά όποιος 
κατορθώνει να τον υποτάξει, ενώ δειλός είναι όποιος τελικά τρέπεται σε φυγή 
εξαιτίας ακριβώς του συναισθήματος του φόβου.  
 
Τρίτο παράδειγμα: «ὁμοίως …οὑτωσί». Εδώ επισημαίνεται από τον Αριστοτέλη 
ότι ο τρόπος με τον οποίο το άτομο διαχειρίζεται τις επιθυμίες του είναι 
καθοριστικός για τη διαμόρφωση του χαρακτήρα του. Δηλαδή, τιθασεύοντας 
κανείς τις ορμές του γίνεται συνετός και πράος ενώ αντιθέτως οξύθυμος και 
ασύδοτος. 
Τέλος , χρήσιμο είναι να αναφερθεί ότι με τη φράση «έν αὐτοῖς» ο Αριστοτέλης 
αναφέρεται στους τομείς δράσεις του ατόμου και όχι στο ίδιο το άτομο. 
 
Β3. Βλ. σχολικό βιβλίο σελίδα 128 «Η σημασία της ακαδημίας … του Πλάτωνα» 
 
Β4. γηγενής: γινόμενα, γίνεται, γίνονται, ἐγίνοντο, γινόμεθα 

ἐσθλός: ἐστί , ἔσονται 
δέος: δειλοί, δεινοῖς 
στρεβλός: ἀναστρέφεσθαι  
μισαλλοδοξίας: συναλλάγμασι 

 
Το υλικό για τις ενδεικτικές απαντήσεις αντλήθηκε από τα Ψηφιακά 
Εκπαιδευτικά Βοηθήματα. 
 
 

Αδίδακτο Κείμενο 
 

Γ1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Μου φαίνεται, είπα εγώ, ότι αναφέρεις ισχυρή απόδειξη, ότι δεν είναι αυτή η 
τέχνη των λογογράφων την οποία αν αποκτούσε κάποιος θα γινόταν 
ευτυχισμένος. Αν και θεωρούσα πως σε αυτό το σημείο κάπου θα εμφανιζόταν η 
επιστήμη την οποία τόσην ώρα αναζητούμε. Γιατί οι άντρες αυτοί οι λογοποιοί, 
όταν τους συναναστρέφομαι, υπέρτατα σοφοί, Κλεινία, φαίνονται, και η ίδια η 
τέχνη τους θεϊκή και ανώτερη. Και, όμως, δεν είναι καθόλου παράξενο. Γιατί 
αποτελεί τμήμα της τέχνης των μάγων ελάχιστα κατώτερο εκείνης. Γιατί, από τη 
μία, η τέχνη των μάγων γητεύει φίδια, αράχνες, σκορπιούς και τα άλλα θηρία 
και τις ασθένειες, ενώ, αυτή (των λογογράφων) τυχαίνει να γητεύει και να 



καταπραΰνει τους δικαστές, τα μέλη της εκκλησίας του δήμου και τα υπόλοιπα 
πλήθη. 

 

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 στο δοκεῖ 

εὐδαίμων: κατηγορούμενο στο τις με συνδετικό το ρήμα εἴη 

ἥν: αντικείμενο στο ζητοῦμεν 

ἐκεῖνης: γενική συγκριτική/ β΄ όρος σύγκρισης 

οὖσα: κατηγορηματική μετοχή  συνημμένη στο κήλησις 

 

Γ3. β.  Το είδος της μετοχής είναι υποθετική. Αναλύεται σε ευκτική ώστε μαζί με 
το ἄν εἴη να δημιουργήσουν υποθετικό λόγο που δηλώνει απλή σκέψη.     

Εἰ κτήσαιτο , ἄν εἴη. 

 


