∆ιδαγµέένο κείµενο από το πρωτότυπο
Αριστοτέλους Ηθικά Νικοµάχεια Β 1,5-8
Μαρτυρεῖ δέ καί τό γενόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν· οἱ γάρ νομοθέται τούς πολίτας ἐθίζοντες
ποιοῦσιν ἀγαθούς,
γαθούς, καί τό μέν βούλημα παντός νομοθέτου το
τοῦτ' ἐστίν,
στίν, ὅσοι δέ μή εὖ αὐτό
ποιοῦσιν ἁμαρτάνουσιν,
μαρτάνουσιν, καί διαφέρει τούτ
τούτῳ πολιτεία πολιτείας ἀγαθή
γαθή φαύλης. Ἔτι ἐκ
τῶν αὐτῶν καί διά τῶν αὐτῶν
ν καί γίνεται π
πᾶσα ἀρετή
ρετή καί φθείρεται, ὁμοίως δέ καί
ἡ τέχνη· ἐκ γάρ τοῦ κιθαρίζειν καί ο
οἱ ἀγαθοί
γαθοί καί κακοί γίνονται κιθαρισταί.
Ἀνάλογον δέ καί οἱ οἰκοδόμοι
κοδόμοι καί ο
οἱ λοιποί πάντες· ἐκ γάρ τοῦ εὖ οἰκοδομεῖν
ο
ἀγαθοί
οἰκοδόμοι ἔσονται, ἐκ δέ τοῦ κακῶς κακοί. Εἰ γάρ μή οὕτως εἶχεν,
χεν, οὐδέν
ο
ἄν ἔδει τοῦ
διδάξοντος, ἀλλά πάντες ἄν ἐἐγίνοντο ἀγαθοί ἤ κακοί.
Οὕτω δὴ καὶ ἐπὶ τῶν ἀρετῶν ἔἔχει· πράττοντες γὰρ τὰ ἐν τοῖςς συναλλάγμασι
συναλλ
τοῖς πρὸς
τοὺς ἀνθρώπους γινόμεθα οἳ μ
μὲν δίκαιοι οἳ δὲ ἄδικοι, πράττοντες δὲὲ τὰ ἐν τοῖς δεινοῖς
καὶ ἐθιζόμενοι φοβεῖσθαι ἢ θαρρε
θαρρεῖν οἳ μὲν ἀνδρεῖοι οἳ δὲ δειλοί. Ὁμο
μοίως δὲ καὶ τὰ περὶ
τὰς ἐπιθυμίας ἔχει καὶ τὰ περὶ τὰς ὀργάς· οἳ μὲν γὰρ σώφρονες καὶ πρᾶοι
πρ
γίνονται, οἳ δ’
ἀκόλαστοι καὶ ὀργίλοι, οἳ μὲν
ν ἐκ τοῦ οὑτωσὶ ἐν αὐτοῖς ἀναστρέφεσθαι,
φεσθαι, οἳ
ο δὲ ἐκ τοῦ
οὑτωσί. Καὶ ἑνὶ δὴ λόγῳ ἐκ
κ τ
τῶν ὁμοίων ἐνεργειῶν αἱ ἕξεις γίνονται.
νονται. Διὸ
Δι δεῖ τὰς
ἐνεργείας ποιὰς ἀποδιδόναι·
ναι· κατ
κατὰ γὰρ τὰς τούτων διαφορὰς ἀκολουθο
κολουθοῦσιν αἱ ἕξεις.
Οὐ μικρὸν οὖν διαφέρει τὸ οὕ
ὕτως ἢ οὕτως εὐθὺς ἐκ νέων ἐθίζεσθαι
ζεσθαι, ἀλλὰ πάμπολυ,
μᾶλλον δὲ τὸ πᾶν.
1. Να µεταφράσετε τα γραµµένα µε έντονα γράµµατα αποσπάσµατα.

10 ΜΟΝΑ∆ΕΣ

2. Ποιο κριτήριο διαφοροποιεί, σύµφωνα µε το κείµενο που σας δίνεται, την «αγαθή» από τη «φαύλη
πολιτεία»;
10 ΜΟΝΑ∆ΕΣ
3. Με βάση τα δεδοµένα του πρώτου κειµένου ποιος είναι ο ρόλος του δασκάλου στην απόκτηση της
αρετής;
10 ΜΟΝΑ∆ΕΣ
4. Σύµφωνα µε το απόσπασµα: «Ο
«Οὕτω δὴ καὶ ἐπὶ τῶν ἀρετῶν ἔχει … µᾶ
ᾶλλον δὲ τὸ πᾶν», να
εκθέσετε τη σχέση µεταξύ «ενεργειών» και «έξεων» στην κατάκτηση της ηθική
ηθικήςς αρετής.
10 ΜΟΝΑ∆ΕΣ
5. Ποιος είναι ο ορισµός της ευδαιµονίας κατά τον Αριστοτέλη και πώς µπορούν να την εξασφαλίσουν
οι άνθρωποι;
10 ΜΟΝΑ∆ΕΣ
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6. Να βρείτε στο παραπάνω κείµενο µία ετυµολογικά συγγενή λέξη για καθεµιά από τις παρακάτω
λέξεις:
θήκη, χειροποίητος, οισοφάγος, συνουσία, μέθεξη, πρακτική, αδιαλλαξία, στρόφιγγα,
νιόπαντρος, προδοσία
10 ΜΟΝΑ∆ΕΣ

2. Αδίδακτο κείµενο
∆ηµοσθένης: Ἐπιτάφιος 23 – 24
Καί τά μέν ἄλλ’ ἔστιν τούτων ὡς ἕκαστος ἔχει γνώμης, οὕτως ὑπολαμβάνειν˙ ὅ δ’
ἅπασιν ὁμοίως τοῖς οὖσιν ἀνθρώποις γεγένηται φανερόν, ὅτι ἡ πάσης τῆς Ἑλλάδος ἄρ’
ἐλευθερία ἐν ταῖς τῶνδε τῶν ἀνδρῶν ψυχαῖς διεσῴζετο˙ ἐπειδή γοῦν ἡ πεπρωμένη
τούτους ἀνεῖλεν, οὐδείς ἀντέστη τῶν λοιπῶν. Καί φθόνος μέν ἀπείη τοῦ λόγου, δοκεῖ δέ
μοί τις ἄν εἰπών ὡς ἡ τῶνδε τῶν ἀνδρῶν ἀρετή τῆς Ἑλλάδος ἦν ψυχή τἀληθές εἰπεῖν˙
ἅμα γάρ τὰ τε τοὺτων πνεύματ’ ἀπηλλάγη τῶν οἰκείων σωμάτων, καί τό τῆς Ἑλλάδος
ἀξίωμ’ ἀνῄρηται. Μεγάλην μέν οὖν ἴσως ὑπερβολήν δόξομεν λέγειν, ῥητέον δ’ ὅμως˙
ὥσπερ γάρ, εἴ τις ἐκ τοῦ καθεστηκότος κόσμου τό φῶς ἐξέλοι, δυσχερής καί χαλεπός
ἅπας ὁ λειπόμενος ἄν ἡμῖν βίος γένοιτο, οὕτω τῶνδε τῶν ἀνδρῶν ἀναιρεθέντων ἐν
σκότει καί πολλῇ δυσκλείᾳ πᾶς ὁ πρό τοῦ ζῆλος τῶν Ἑλλήνων γέγονεν.
πρό τοῦ (ὁ πρό τοῦ χρόνου) ζῆλος = ο προηγούμενος ζήλος
οἱ ὄντες ἄνθρωποι = οι επιζώντες

1. Να µεταφραστεί το απόσπασµα που σας δίνεται.
20 ΜΟΝΑ∆ΕΣ
2. Για κάθε τύπο που σας δίνεται, να γράψετε τους γραµµατικούς τύπους που σας ζητούνται.
10 ΜΟΝΑ∆ΕΣ
ἔχει: β΄ ενικό προστακτικής αορίστου β΄ ενεργητικής φωνής
ὑπολαµβάνειν: απαρέµφατο µέλλοντα ενεργητικής φωνής
ἀντέστη: γ΄ ενικό ευκτικής ενεστώτα µέσης φωνής
λειπόµενος: β΄ πληθυντικό οριστικής παρακειµένου µέσης φωνής
ἀναιρεθέντων: ο ίδιος τύπος στον αόριστο β΄ µέσης φωνής
ἅπασιν: δοτική πληθυντικού του θηλυκού
ἀνδρῶν: κλητική ενικού
σωµάτων: δοτική ενικού
δυσχερής: υπερθετικός βαθµός του επιρρήµατος
µεγάλην: αιτιατική ενικού του αρσενικού
3. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των ακόλουθων τύπων:
γνώµης, ὑπολαµβάνειν, τῶν λοιπῶν, τῶν σωµάτων, λέγειν

2.5 ΜΟΝΑ∆ΕΣ

4. Οι µετοχές “εἰπών„ και “ἀναιρεθέντων„ να αναλυθούν σε αντίστοιχες δευτερεύουσες προτάσεις.
3 ΜΟΝΑ∆ΕΣ
5. φθόνος ἀπείη τοῦ λόγου: Να τεθεί στον πλάγιο λόγο µε εξάρτηση: Ὁ ῥήτωρ εὔχεται...
2 ΜΟΝΑ∆ΕΣ
6. ῥητέον δ’ ὅµως: Να αναγνωριστεί η σύνταξη του ρηµατικού επιθέτου και να µεταγραφεί σε
ισοδύναµη σύνταξη.
2.5 ΜΟΝΑ∆ΕΣ
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
διδαγµένο κείµενο
2. - Οι νοµοθέτες µε τους νόµους που θεσπίζουν επιδιώκουν να εθίσουν τους πολίτες σε έναν
ενάρετο τρόπο ζωής (πολιτική διάσταση της αρετής).
– η λέξη φαύλος δεν σηµαίνει κακός αλλά λιγότερο καλός.
- Ένα λιγότερο καλό πολίτευµα διαφέρει από ένα καλύτερο (για τη διάκριση των πολιτευµάτων θα
µιλήσει αργότερα στα Πολιτικά) στο ότι το καλύτερο εθίζει σε µεγαλύτερο βαθµό τους πολίτες σε
ενάρετες πράξεις.
- Σύµφωνα µε τα ερµηνευτικά σχόλια του σχολικού βιβλίου: «Ο Αριστοτέλης συνήθως κάνει διάκριση
ανάµεσα στα ορθά πολιτεύµατα και τις παρεκβάσεις τους, δηλαδή τις εκτροπές από αυτά. Αυτήν την
διάκριση θα την συναντήσουµε παρακάτω, στις ενότητες από τα Πολιτικά. Εδώ όµως δεν αναφέρεται
σε 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 ὀρθῶς και έχει επιτυχία
και για νόµο ἀπεσχεδιασµένον (δηλαδή προχειροφτιαγµένο), που δεν έχει σηµασία».
- Η µετοχή εθίζοντες είναι αυτή µε την µεγαλύτερη ηθική βαρύτητα.
- ∆ιαφέρει πολιτεία πολιτείας αγαθή φαύλη: παράξενη η σειρά των λέξεων ⇒ δικαιολογείται αν
λάβουµε υπόψη ότι τα συγγράµµατα του Αριστοτέλη δεν είναι τα επίσηµα εκδοµένα βιβλία του, αλλά
οι προσωπικές του σηµειώσεις.
3. - Οι τέχνες όπως και οι αρετές γεννιούνται και φθείρονται µε τον ίδιο τρόπο: για παράδειγµα αν
κάποιος κατασκευάσει στέρεα σπίτια θα θεωρηθεί καλός οικοδόµος, σε αντίθετη περίπτωση, κακός.
- Ο δάσκαλος είναι αυτός που ανάλογα µε την ποιότητα και το αντικείµενο διδασκαλίας του θα διδάξει
το µαθητή να επιλέγει, να διακρίνει τις ενάρετες από τις φαύλες συµπεριφορές, να εθίζεται στις
ενάρετες και να προσεγγίζει, µε αυτόν τον τρόπο την αρετή.
4. - Η επανάληψη οµοίων πράξεων οδηγεί στη δηµιουργία των αντίστοιχων έξεων: των µόνιµων
στοιχείων του χαρακτήρα µας.
- Οι αριστοτελικές έξεις διακρίνονται σε αξιόλογες και σε ανάξιες λόγου: ο εθισµός σε καλές πράξεις
δηµιουργεί και τις αντίστοιχες καλές έξεις (σχόλιο βιβλίου «ποία τις» σελ 166).
- Όπως διαβάζουµε και αλλού στα Ηθικά Νικοµάχεια συµβαίνει και το αντίστροφο: οι έξεις γίνονται η
πηγή των αντίστοιχων ενεργειών και έτσι δηµιουργείται ένας κύκλος (σχόλιο βιβλίου σελ 163)
- Γι΄ αυτό είναι απολύτως αναγκαίο από την παιδική κιόλας ηλικία (κατά την οποία αποτυπώνονται
ευκολότερα τα αντικείµενα διδασκαλίας) ο άνθρωπος να λάβει τέτοια παιδεία ώστε να τον διδάξει να
ξεχωρίζει τις καλές από τις κακές ενέργειες → θα εθιστεί να διακρίνει και να προτιµά τις ποιοτικές
πράξεις προκειµένου να δηµιουργηθούν και οι ανάλογες καλές έξεις.
5. νοµοθέται, ποιοῦσι, διαφέρει, ἔσονται, ἔχει, πράττοντες, συναλλάγµασι, ἀναστρέφεσθαι, νέων,
ἀποδιδόναι
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αδίδακτο κείµενο
1. Και σχετικά µε τα υπόλοιπα από αυτά είναι δυνατό, όπως καθένας νοµίζει, έτσι να τα θεωρεί. Αυτό
όµως έχει γίνει φανερό παρόµοια σε όλους ανεξαιρέτως τους επιζώντες ανθρώπους, ότι η ελευθερία
βέβαια ολόκληρης της Ελλάδας διασωζόταν στις ψυχές αυτών εδώ των ανδρών˙ όταν λοιπόν η µοίρα
τους άρπαξε, κανείς από τους υπόλοιπους δεν αντιστάθηκε. Και ο φθόνος µακάρι να απουσιάσει από
το λόγο µου, µου φαίνεται όµως ότι, αν κάποιος έλεγε ότι η ανδρεία αυτών εδώ των ανδρών ήταν η
ψυχή της Ελλάδας, θα έλεγε την αλήθεια˙ γιατί συνάµα και τα πνεύµατα αυτών απαλλάχτηκαν από τα
σώµατά τους και η τιµή της Ελλάδας εξαφανίστηκε. Ίσως, λοιπόν, θα φανούµε ότι λέµε µια µεγάλη
υπερβολή, όµως πρέπει να λεχθεί˙ γιατί, όπως ακριβώς, αν κάποιος εξαφάνιζε το φως από τον
υπάρχοντα κόσµο, θα γινόταν σε εµάς η ολόκληρη η υπόλοιπη ζωή δύσκολη και δυσάρεστη, έτσι
αφού χάθηκαν αυτοί εδώ οι άνδρες, σε σκοτάδι και σε µεγάλη δυσφήµιση έχει περιέλθει ο
προηγούµενος ζήλος των Ελλήνων.
2. σχές, ὑπολήψεσθαι, ἀνθισταῑτο, λέλειφθε, ἀνελοµένων, ἁπάσαις, ἄνερ, σώµατι, δυσχερέστατα,
µέγαν
3. γνώµης: γενική της αναφοράς από το ἔσχε
ὑπολαµβάνειν: υποκείµενο στο ἔστιν
τῶν λοιπῶν: γενική διαρετική στο οὐδείς
τῶν σωµάτων: αντικείµενο στο ἀπηλλάγη
λέγειν: αντικείµενο στο δόξοµεν
4. εἰ τις εἴποι
ἐπεί ἀνῃρέθησαν
5. Ὁ ῥήτωρ εὔχεται φθόνον ἀπεῖναι τοῦ λόγου
6. ∆εῖ ἡµᾶς λέγειν τήν ὑπερβολήν
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