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Γηδαγκέλν Κείκελν 

Α1. Μεηάθξαζε 
Καη’ αλαινγίαλ θαη νη νηθνδφκνη θαη φινη νη ππφινηπνη · δηφηη κε ην λα 

ρηίδνπλ ζσζηά ζα γίλνπλ θαινί νηθνδφκνη, ελψ κε ην λα ρηίδνπλ άζρεκα 

(ζα γίλνπλ) θαθνί. Γηαηί αλ δελ ήηαλ έηζη, θαζφινπ δελ ζα ρξεηαδφηαλ ν 

άλζξσπνο πνπ ζα δίδαζθε, αιιά φινη ζα γελληφληαλ θαινί ή θαθνί. 

Έηζη ινηπφλ ζπκβαίλεη θαη κε ηηο αξεηέο· δειαδή κε ην θάλνπκε φζα 

απαηηνχληαη ζηε ζπλαιιαγή καο κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο γηλφκαζηε 

άιινη δίθαηνη άιινη άδηθνη, θαη κε ην θάλνπκε επίζεο φζα καο 

αλαγθάδνπλ νη θνβεξέο πεξηζηάζεηο θαη κε ην λα ζπλεζίδνπκε λα 

θνβφκαζηε ή λα έρνπκε ζάξξνο, γηλφκαζηε άιινη αλδξείνη άιινη δεηινί. 

Όκνηα θαη κε ηηο επηζπκίεο ζπκβαίλεη θαη κε ηηο εμάςεηο ηεο νξγήο καο· 

δειαδή άιινη γίλνληαη ζπλεηνί θαη πξάνη, άιινη αζπγθξάηεηνη θαη 

νμχζπκνη,  κε ην λα ζπκπεξηθέξνληαη ζ’ απηέο ηηο πεξηζηάζεηο νη πξψηνη 

κε ηνλ έλα ηξφπν, νη δεχηεξνη κε ηνλ άιιν. Λνηπφλ κε έλαλ ιφγν ηα 

κφληκα ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα καο δηακνξθψλνληαη απφ ηηο αληίζηνηρεο 

ελέξγεηεο. Γη’ απηφ πξέπεη λα πξνζδίδνπκε κηα νξηζκέλε πνηφηεηα ζηηο 

ελέξγεηέο καο· δηφηη αλάινγα κε ηηο εηδνπνηνχο δηαθνξέο ηνπο έξρνληαη 

σο επαθφινπζν νη έμεηο. 

 

 
Β1.  
 

 θαί δηαθέξεη ηνχηῳ πνιηηεία πνιηηείαο ἀγαζή θαύιεο :  

 

Σε απηή ηε θξάζε ζπκππθλψλεηαη ην ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγεη ν 

Αξηζηνηέιεο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα απνδείμεη φηη ε εζηθή αξεηή δελ 

ππάξρεη εθ θχζεσο, αιιά θαιιηεξγείηαη θαη θαηαθηηέηαη κε ηελ εζηθή 

πξάμε. Γηα λα  ζηεξίμεη απηή ηε ζέζε, κεηαθέξεηαη ζην ρψξν ηεο 

πνιηηηθήο ( «Μαξηπξεῖ δέ θαί ηό γηλόκελνλ ἐλ ηαῖο πόιεζηλ»)  

ππνζηεξίδνληαο φηη,  αλ ε  εζηθή αξεηή ππήξρε εθ θχζεσο ζηνλ άλζξσπν, 

ζα ήηαλ άηνπν νη λνκνζέηεο λα ζθέθηνληαη θαη λα ελεξγνχλ κε απηφ ηνλ 

ηξφπν, δειαδή λα πξνζπαζνχλ , κε ηνλ εζηζκφ ζηηο θαιέο πξάμεηο, λα 

θάλνπλ ηνπο πνιίηεο λα απνθηήζνπλ εζηθή αξεηή.  Απηή άιισζηε είλαη ε 

πξφζεζε θαη ν ζηφρνο ησλ λνκνζεηψλ, ζην γεληθφ πιαίζην ηεο επηδίσμεο 

ηνπ θαινχ ησλ πνιηηψλ («θαί ηό κέλ βνύιεκα παληόο λνκνζέηνπ ηνῦη’ 

ἐζηίλ»). Ωζηφζν, άιινη απφ ηνπο λνκνζέηεο νξγαλψλνπλ ζσζηά ηνλ 

εζηζκφ ησλ πνιηηψλ θαη πεηπραίλνπλ ην ζηφρν ηνπο ( πινπνηνχλ κε 

επηηπρία ηε επηδίσμή ηνπο κέζσ ησλ λφκσλ ) , άιινη φκσο ζεζπίδνπλ 

ηέηνηνπο λφκνπο, νη νπνίνη δελ θάλνπλ ζσζηά ηνλ εζηζκφ, κε απνηέιεζκα 

νη λνκνζέηεο λα απνηπγράλνπλ θαη λα κελ αζθνχλ ηνπο πνιίηεο( «ὅζνη δέ 

κή εὖ αὐηό πνηνῦζηλ ἁκαξηάλνπζηλ») έηζη ψζηε απηνί λα απνθηήζνπλ ηελ 
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εζηθή αξεηή. Δμάιινπ απηή είλαη θαη ε αηηία πνπ δηαθνξνπνηεί ηα 

πνιηηεύκαηα ζε θαιά ( ἀγαθῆς πολιηείας) θαη ζε ιηγόηεξν θαιά ( 

θαύλης ) : ε επηηπρία ή ε απνηπρία ζην ἐζίδεηλ ηνπο πνιίηεο ( κε ηνλ 

εζηζκφ ινηπφλ θάλνπλ νη λνκνζέηεο ηνπο πνιίηεο ἀγαζνχο ). Τν επίζεην 

θαῦινο ( =επηειήο, θαθφο, αζήκαληνο ) , ινηπφλ, ζην θείκελν έρεη 

δηαθνξεηηθή ζεκαζία απφ ηελ θαλνληθή : φηαλ θάλεη ιφγν ν 

Αξηζηνηέιεο γηα θαύιελ πνιηηεία, ελλνεί όρη ην θαθό πνιίηεπκα αιιά 

ην ιηγόηεξν θαιό , ην ππνδεέζηεξν , θαζψο φια ηα πνιηηεχκαηα είλαη 

θαιά, άιια ζε κεγαιχηεξν βαζκφ θαη άιια ζε κηθξφηεξν βαζκφ · θαη 

απηή ε αμηνινγηθή δηαβάζκηζε ( αλψηεξα θαη θαηψηεξα πνιηηεχκαηα ) 

απνξξέεη απφ ην κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν βαζκφ επηηπρίαο ηεο 

πξνζπάζεηαο ησλ λνκνζεηψλ λα εζίζνπλ ηνπο πνιίηεο ζηελ αξεηή  -  

απηόο ν βαζκόο ηεο επηηπρίαο είλαη , δειαδή , ην θξηηήξην ηεο 

δηάθξηζεο ηεο πνιηηείαο ζε ἀγαζήλ θαη «θαύιελ» . Ο Αξηζηνηέιεο 

ζπλήζσο θάλεη δηάθξηζε αλάκεζα ζηα νξζά πνιηηεχκαηα θαη ηηο 

παξεθβάζεηο ηνπο, δειαδή ηηο εθηξνπέο απφ απηά. Απηή ε δηάθξηζε 

ζπλαληάηαη ζην έξγν Πνιηηηθά . Δδψ, φκσο,  δελ αλαθέξεηαη ζε απηφ . 

Δδψ πξνυπνηίζεηαη φηη ν λνκνζέηεο επηδηψθεη ζε θάζε πεξίπησζε ην 

θαιφ ησλ πνιηηψλ ˙ απιψο κπνξεί λα κε έρεη πάληνηε επηηπρία ζηνλ 

ζηφρν ηνπ απηφλ. Παξφκνηα, ζε άιιν ρσξίν ησλ Ηζηθψλ Νηθνκαρείσλ , ν 

Αξηζηνηέιεο θάλεη ιφγν γηα λφκν πνπ είλαη θείκελνο ὀξζῶο θαη έρεη 

επηηπρία θαη γηα λφκν ἀπεζρεδηαζκέλνλ ( δειαδή πξνρεηξνθηηαγκέλν ) 

πνπ δελ έρεη επηηπρία. 

 

 

 θαί δηά ηῶλ αὐηῶλ θαη γίλεηαη πᾶζα ἀξεηή θαί θζείξεηαη :  

 

      Ο Αξηζηνηέιεο ηφληζε ήδε φηη ηηο εζηθέο αξεηέο ηηο απνθηνχκε, αθνχ 

ελεξγήζνπκε πξψηα, δειαδή κε ηελ άζθεζε θαη ηνλ εζηζκφ, φπσο 

καζαίλνπκε κηα ηέρλε. Δδψ , ζπλερίδεη λα αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν πξαγκαηψλεηαη ε εζηθή αξεηή, επηκέλνληαο φηη γηα ηελ θαηάθηεζή 

ηεο πξνεγείηαη ε πξάμε θαη ε ζσζηή  εμάζθεζε ( εὖ ). Σην πιαίζην απηήο 

ηεο ζέζεο πξνζζέηεη φηη θάζε κνξθή εζηθήο αξεηήο, είηε απηή γίνεηαι 

είηε θθείρεηαι , έρεη σο αθεηεξία ηεο ηηο ίδηεο αηηίεο θαη ηα ίδηα κέζα.  

 Η «γέλεζηο» θαη ε «θζνξά» είλαη δχν έλλνηεο πνπ απνηεινχλ 

ζεκειηψδεο αληηζεηηθφ δεχγνο απφ ηφηε πνπ άξρηζε λα δηαηππψλεηαη ε 

θηινζνθηθή ζθέςε ( κάιηζηα ππάξρεη θαη έξγν ηνπ Αξηζηνηέιε κε ηνλ 

ηίηιν Περί γενέζεφς καί θθορᾶς ). «Γέλεζηο» ζεκαίλεη γέλλεζε, 

δεκηνπξγία , αθκή ελψ «θζνξά» ζεκαίλεη ζάλαηνο, θαηαζηξνθή, 

παξαθκή. Καη ηα δχν απηά κέιε ηεο αληίζεζεο έρνπλ εδψ άκεζε ζρέζε 

κε ηνλ εζηζκφ θαη κε ηελ εζηθή πξάμε.  Η αληίζεζε αλάκεζα ζε απηέο ηηο 

δχν έλλνηεο ηνλίδεηαη θαη κε ηε ρξήζε ησλ επηζέησλ «ἀγαζνί» θαη 

«θαθνί» θαη ησλ επηξξεκάησλ «εὖ» θαη «θαθῶο». Μ’ απηά ηνλίδεηαη 
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πσο ν θαιφο ή θαθφο ηξφπνο δξάζεο ( π.ρ ηνῦ νἰθνδνκεῖλ ή θηζαξίδεηλ ) 

θαη ζπκπεξηθνξάο ζην ζέκα ησλ αξεηψλ ζα θάλεη ηνλ άλζξσπν θαιφ ( 

ἀγαζόλ ) ή θαθφ ( θαθόλ ), πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ζπλεηφ ή αλδξείν. 

Με ηελ θαιή εμάζθεζε ( εὖ ) πεηπραίλεη θαλείο ην ζηφρν ηνπ ( γίλεηαη ἡ 

ἀξεηή ), ελψ κε ηελ θαθή ( θαθῶο ) απνηπγράλεη (θζείξεηαη ἡ ἀξεηή ˙ 

κε ην ξ. θζείξεηαη λνείηαη πην πνιχ ε αηειέζθνξε πξνζπάζεηα γηα ηελ 

θαηάθηεζε ηεο αξεηήο παξά ε θζνξά ηεο αξεηήο ) . Η θαιή ή ε θαθή 

εμάζθεζε , ινηπφλ, είλαη ην θξηηήξην γηα ηελ θαηάθηεζε ή φρη ηνπ ζηφρνπ 

.   

 
 ἐθ ηῶλ ὁκνίσλ ἐλεξγεηῶλ αἱ ἕμεηο γίλνληαη : 

 

Σε απηή ηε θξάζε ζπλνςίδεη  ν Αξηζηνηέιεο  φζα αλέθεξε ιίγν πην πξηλ 

κε ηα αληηζεηηθά δεχγε ησλ αξεηψλ θαη ησλ θαθηψλ, ζπκπεξαίλνληαο φηη 

νη ηδηφηεηεο πνπ απνθηνχκε ( νη έμεηο ), θαη νη θαιέο θαη νη θαθέο, είλαη 

απνηέιεζκα ηεο επαλάιεςεο φκνησλ ελεξγεηψλ, είλαη απφηνθεο ηνπ φηη 

πνιιέο θνξέο ελεξγνχκε «νὕησο ἤ νὕησο». Σχκθσλα, εμάιινπ θαη κε ηνλ 

ζχγρξνλν νξηζκφ, «έμε» είλαη ε ηδηφηεηα πνπ απνθηήζεθε κε ηελ 

επαλάιεςε κηαο πξάμεο ή κε ηε ζπλερή επίδξαζε ηνπ ίδηνπ παξάγνληα.    
Η ιέμε παξάγεηαη απφ ην ζέκα ηνπ ξήκαηνο ἔρσ ( κέιι. ἕμσ απφ ην ζέκα 

ζερ- < hερ- < ἑρ-  + παξαγσγηθή θαηάιεμε –ζηο , ε νπνία δειψλεη 

ελέξγεηα ). Η αξρηθή ζεκαζία ζηα αξρ.ειιελ. ηεο ιέμεο «ἕμηο» είλαη: ην 

λα έρεη ή λα θαηέρεη θαλείο ζπλέρεηα θάηη πνπ ην έρεη απνθηήζεη . Η ἕμηο 

φκσο είλαη φρη κφλν ελέξγεηα αιιά θαη απηφ πνπ ηελ αθνινπζεί : ε 

κφληκε θαηάζηαζε, ε ηδηφηεηα πνπ πξνθχπηεη απφ ζπλήζεηα ή απφ 

άζθεζε θαη κε απηή ηε ζεκαζία ηε ρξεζηκνπνηεί ν Αξηζηνηέιεο, 

δίλνληάο ηεο εζηθό πεξηερόκελν. Ἕμεηο είλαη ηα κόληκα εζηθά 

γλωξίζκαηα, ηα κόληκα ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα καο, θαιά ή θαθά ). 

Η εηπκνινγηθή άιισζηε ζπγγέλεηα κε ηε ιέμε «ζρῆκα»< ζρή – ζσ < ἔρσ 

εμεγεί θαη ηε ζεκαζία πνπ δίλεη ν Αξηζηνηέιεο ζηε ιέμε «ἕμηο» : ε 

κόληκε κνξθή ηνπ ραξαθηήξα ελόο αηόκνπ , ηα κόληκα ζηνηρεία ηνπ 

ραξαθηήξα ηνπ, απηά πνπ απνθηηνύληαη κε ηελ επίπνλε άζθεζε.  

 Δθείλν ινηπφλ πνπ θαζνξίδεη ηηο «έμεηο» πνπ απνθηνχκε είλαη ν ηξφπνο 

κε ηνλ νπνίν επαλαιακβάλνπκε «φκνηεο ελέξγεηεο» θαη απηφο πνπ θάλεη 

ηηο πξάμεηο λα έρεη νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά : λα έρεη ζπλείδεζε ηνπ ηη 

πξάηηεη («εἰδψο»), λα έρεη επηιέμεη ειεχζεξα ηηο πξάμεηο ηνπ 

(«πξναηξνχκελνο») θαη λα πξνζδίδεη ζηηο πξάμεηο ηνπ κφληκν, ζηαζεξφ 

θαη ακεηάβιεην ραξαθηήξα («βεβαίσο θαί ἀκεηαθηλήησο») . Δθείλα , 

επίζεο , πνπ αμίδεη λα επηζεκαλζνχλ ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία ηωλ 

έμεωλ είλαη: 1.  Οη έμεηο « γίλνληαη» , δειαδή βξίζθνληαη ζε δηαξθή 

επαλάιεςε θαη εμέιημε ( άξα  δελ είλαη εθ θχζεσο).2. Γελ αξθεί λα θάλεη 

θάπνηνο πνιιέο θνξέο κηα πξάμε, γηα λα απνθηήζεη κηα αξεηή · πξέπεη 

επηπιένλ λα θξνληίδεη λα δίλεη θαη θάπνηα πνηόηεηα ζηηο ελέξγεηέο ηνπ 
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απηέο : νη πξάμεηο θαη νη ελέξγεηεο πνπ ζα καο νδεγήζνπλ ζηελ αξεηή 

πξέπεη λα είλαη ίδηεο κ’  απηέο πνπ ζα θάλνπκε, φηαλ ζα γίλνπκε ήδε 

θάηνρνη ηεο αξεηήο. 3. Μπνξεί ε επαλάιεςε φκνησλ ελεξγεηψλ λα 

πξνθαινχλ ηηο έμεηο, ζηε ζπλέρεηα φκσο ζπκβαίλεη θαη ην αληίζηξνθν, 

δειαδή λα απνξξένπλ από ηηο έμεηο αληίζηνηρεο ελέξγεηεο, φπσο 

αλαθέξεηαη ιίγν πην θάησ ζηα Ηζηθά Νηθνκάρεηα ( Β 2, 78)  . Γηα 

παξάδεηγκα, « ζπλεζίδνληαο λα αςεθνχκε ηνπο θηλδχλνπο θαη λα ηνπο 

αληηκεησπίδνπκε, απνθηνχκε ηελ αξεηή ηεο αλδξείαο · θαη αθνχ ηελ 

απνθηήζνπκε, ζα κπνξνχκε λα αληηκεησπίδνπκε αθφκα πην θαιά εθείλα 

πνπ πξνμελνχλ θφβν» . Σ’  απηή ηελ πεξίπησζε βέβαηα νη πξάμεηο ηνπ 

αλζξψπνπ είλαη πνιχ πην εχθνιεο θαη πνηνηηθά πνιχ αλψηεξεο. 

Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη ζηε δηαδηθαζία ηεο θαηάθηεζεο ηεο αξεηήο 

μεθηλάκε από ηελ πξάμε, θηάλνπκε ζηελ αξεηή, επαλεξρόκαζηε ζηελ 

πξάμε θη έηζη δεκηνπξγείηαη έλαο θύθινο. 
Καη επεηδή, ινηπφλ, ε πνηφηεηα ησλ ελεξγεηψλ ηνπ αλζξψπνπ 

πξνζδηνξίδεηαη θπξίσο απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα ζπλεζίζεη λα 

ελεξγεί απφ ηε λεαληθή ειηθία, είλαη θαλεξφ φηη ην θχξην βάξνο πέθηεη 

ζηελ αγσγή θαη ηελ παηδεία πνπ ζα ιάβνπλ νη λένη. Έρεη κεγάιε ζεκαζία 

ην πψο ζα ζπλεζίζνπλ ηα παηδηά λα ελεξγνχλ ζσζηά ή φρη απφ εζηθή 

άπνςε γηα ηε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο. 

 
Β2.  

α)    Σην απφζπαζκα «Μαξηπξεῖ δέ … ἀγαζνί ἤ θαθνί» ν Αξηζηνηέιεο 

δηαηππψλεη ηε ζέζε φηη ε εζηθή αξεηή έπεηαη ηεο πξάμεο θαη εμαξηάηαη 

απφ ηνλ θαιφ εζηζκφ, εληζρχνληάο ηελ κε παξαδείγκαηα (  αλάινγα κε ηε 

ζσζηή ή φρη ζσζηή εμάζθεζε γίλνληαη θαινί ή φρη θαινί ηερλίηεο ). Σην 

απφζπαζκα «Οὕησ δή … γίλνληαη» εθαξκφδεη ηε ζέζε απηή ζε 

ζπγθεθξηκέλεο αξεηέο ( εηδηθό ) , γηα λα θαηαδείμεη ηε κεγάιε αμία πνπ 

έρεη ε πξάμε γηα ηελ απφθηεζε ηεο εζηθήο αξεηήο ( γεληθό ). 

Αθνινπζψληαο, ινηπφλ,  επαγωγηθή ζπιινγηζηηθή πνξεία θαη 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αλαινγηθή κέζνδν, δηαηππψλεη ηελ άπνςε πσο 

φ,ηη ζπκβαίλεη κε ηηο ηέρλεο ζπκβαίλεη θαη κε ηηο αξεηέο, δει. νη θαινί ή 

θαθνί ηξφπνη δξάζεο θαη ζπκπεξηθνξάο δεκηνπξγνχλ θαιέο ή θαθέο 

ζπλήζεηεο (έμεηο). ( Η δηαδηθαζία, δειαδή , γηα ηελ απόθηεζε ηωλ εζηθώλ 

αξεηώλ αθνινπζεί ηελ εμήο πνξεία: θαινί ή θαθνί ηξφπνη δξάζεο ή 

ζπκπεξηθνξάο → θαιέο ή θαθέο ζπλήζεηεο ( έμεηο) → απφθηεζε ή φρη 

ησλ εζηθψλ αξεηψλ). Όπσο ινηπφλ έλαο ηερλίηεο γίλεηαη γλψζηεο ηεο 

ηέρλεο ηνπ κε ηηο επαλαιακβαλφκελεο αζθήζεηο θαη ηνλ εζηζκφ, έηζη θαη 

ν θάζε άλζξσπνο απνθηά ηελ αξεηή επαλαιακβάλνληαο «φκνηεο 

ελέξγεηεο». Βέβαηα, νη φκνηεο απηέο ελέξγεηεο πξέπεη λα έρνπλ θάπνηα 

πνηφηεηα, ψζηε ε επαλάιεςε ηεο εζηθήο πξάμεο λα βνεζήζεη ηνλ 

άλζξσπν λα δηακνξθψζεη ηα κφληκα ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα ηνπ, ηηο 

«έμεηο».  
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β) Ο Αξηζηνηέιεο γηα λα θάλεη πην αηζζεηή ηε δηαπίζησζή ηνπ γηα ηε 

ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηελ πνηφηεηα ησλ ελεξγεηψλ ηνπ αλζξψπνπ 

θαη ηηο θαιέο ή θαθέο ζπλήζεηεο, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο νδεγνχλ ή φρη ζηηο 

εζηθέο αξεηέο, θάλεη ρξήζε παξαδεηγκάηωλ από ηελ θαζεκεξηλή δωή 

θαη απαξηζκεί αληηζεηηθά ηόζν εζηθέο ηδηόηεηεο όζν θαη θαηαζηάζεηο 

ηνπ ζπκηθνύ, ζπλαηζζεκαηηθέο εθδειψζεηο. Τα αληηζεηηθά ινηπφλ δεχγε 

ησλ αξεηψλ θαη ησλ θαθηψλ είλαη: 

1. ζηηο ζρέζεηο καο :                   δίθαηνη         -     άδηθνη 

2. Σηα θνβεξά :                           ἄλδξεῖνη      -     δεηινί  

3. ζηηο επηζπκίεο :                       ζψθξνλεο    -    ἀθφιαζηνη 

4. ζε όζα πξνμελνύλ νξγή :        πξᾶνη           -    ὀξγίινη 

 

Δπνκέλσο, δχν είλαη νη ηξφπνη  κε ηνπο νπνίνπο ζπκπεξηθεξφκαζηε ζηνλ 

θαζέλα απφ ηνπο δηάθνξνπο ηνκείο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Με ηνλ έλα 

ηξφπν απνθηνχκε αξεηέο ( γηλφκαζηε δίθαηνη, ἀλδξεῖνη, ζψθξνλεο, πξᾶνη, 

θ.η.ι ), κε ηνλ άιινλ φκσο φρη ( γηλφκαζηε ἄδηθνη, δεηινί, ἀθφιαζηνη, 

ὀξγίινη θ.η.ι ). Απηή ε δηάθξηζε ηεο ζηάζεο ζε δχν ηξφπνπο εθθξάδεηαη 

ζην θείκελν ραξαθηεξηζηηθά κε ηα πνιιά αληηζεηηθά δεχγε ( κέλ – δέ ) 

θαη κε ηα δχν νὐηωζί, πνπ αλαθέξνληαη, ην πξψην ζην δεχγνο ζώθξνλεο 

θαί πξᾶνη θαη ην δεχηεξν ζην ἀθόιαζηνη θαί ὀξγίινη  ( έηζη, θαη ζην 

πξνζεηηθφ ζχλνιν ἐλ αὐηνῖο  ε επαλαιεπηηθή αλησλπκία είλαη νπδεηέξνπ 

γέλνπο θαη αλαθέξεηαη ζηηο δχν ιέμεηο ἐπηζπκίαο θαη ὀξγάο ). Η ρξήζε, 

επίζεο, ησλ ξεκαηηθψλ ηχπσλ :  πξάηηνληεο, ἐζηδόκελνη, γηλόκελνη 

ζηεξίδεη ηηο θηινζνθηθέο ηδέεο ηνπ Αξηζηνηέιε, ν νπνίνο ππνζηεξίδεη φηη 

ε ζπρλή επαλάιεςε κηαο πξάμεο ( πξάηηνληεο) νδεγεί ζηνλ εζηζκφ ( 

ἐζίδνληεο ), πνπ επηηξέπεη ζηνλ άλζξσπν λα απνθηήζεη βαζκηαία ηηο 

εζηθέο αξεηέο ( γηλφκελνη ). Η ρξήζε ηνπ ελεζηψηα δειψλεη ηε ζπρλή 

επαλάιεςε ελέξγεηαο πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε, θαζψο ν ελεζηψηαο σο 

πξνο ηνλ ηξφπν ελέξγεηαο ηνπ ξήκαηνο είλαη ρξφλνο γεληθά 

εμαθνινπζεηηθφο αιιά θαη επαλαιεπηηθφο. Μ’ απηφ ηνλ ηξφπν 

θαζίζηαηαη θαλεξφο ν βαζκηαίνο ηξφπνο θαηάθηεζεο ηεο αξεηήο. 

Καη’ απηφ ηνλ ηξφπν,  νδεγείηαη κε ηελ αλαινγηθή κέζνδν ( ὁκνίωο 

δέ…) ζην ζπκπέξαζκα φηη φρη κφλν νη αξεηέο, αιιά γεληθά φια ηα 

κφληκα ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα καο ( θαη ηα θαιά θαη ηα θαθά ) 

δηακνξθψλνληαη ην θαζέλα κε φκνηνπο ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο πνπ 

επαλαιακβάλνληαη . Γη’ απηφ άιισζηε πξέπεη λα δίλνπκε κηα 

ζπγθεθξηκέλε πνηφηεηα ζηε ζπκπεξηθνξά καο, ψζηε λα κπνξνχκε λα 

απνθηνχκε ηελ εζηθή αξεηή.  

 

Β3. «Η ζημαζία ηης Ακαδημίας….η υστοζύνθεζη ηοσ Πλάηφνα» 
ζρνιηθφ βηβιίν ζει.128 
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Β4.  
γεγελήο              →  γίλεηαη, γηλφκελνλ, γίλνληαη, ἐγίλνλην 

ἐζζιόο                →   ἐζηίλ, ἔζνληαη 

κηζαιινδνμία     →  ζπλαιιάγκαζη 

δένο                     →  δεηινί, δεηλνῖο 

ζηξεβιόο             →  ἀλαζηξέθεζζαη 
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Αδίδαθην Κείκελν  

Γ1. Μεηάθξαζε  

Μνπ θαίλεηαη, είπα εγψ, φηη αλαθέξεηο σο ηθαλνπνηεηηθφ/βάζηκν 

απνδεηθηηθφ ζηνηρείν φηη ε ηέρλε ησλ ξεηφξσλ δελ είλαη εθείλε πνπ ζα 

έθαλε επηπρηζκέλν θάπνηνλ αλ ηελ θαηείρε. Καη πξάγκαηη εγψ λφκηδα πσο 

θάπνπ εδψ ζα εκθαληδφηαλ ε επηζηήκε , ηελ νπνία ηφζε ψξα 

αλαδεηνχκε. Γηαηί πξαγκαηηθά νη άλζξσπνη πνπ γξάθνπλ ηνπο ιφγνπο, 

κνπ δίλνπλ , Κιεηλία , ηελ εληχπσζε , φηαλ ζπλαλαζηξέθνκαη καδί ηνπο, 

πσο είλαη ππεξβνιηθά ζνθνί θαη ε ίδηα ε ηέρλε ηνπο ζετθή θαη 

κεγάιε/ζπνπδαία˙ θαη φκσο απηφ δελ είλαη δηφινπ παξάδνμν. Γηαηί απηή 

απνηειεί ηκήκα ηεο ηέρλεο ησλ κάγσλ θαη ( είλαη ) ειάρηζηα θαηψηεξε 

απφ εθείλε. Γηαηί ε κηα, ε ηέρλε ησλ κάγσλ γνεηεχεη θίδηα, αξάρλεο, 

ζθνξπηνχο θαη άιια ζεξία θαζψο θαη αξξψζηηεο , ελψ ε άιιε ηπραίλεη λα 

ζαγελεχεη θαη λα παξεγνξεί /αλαθνπθίδεη δηθαζηέο θαη κέιε ηεο 

εθθιεζίαο ηνπ δήκνπ θαη άιια πιήζε. 

 

Γ2.  

ἔθελ             →    θάηε 

θηεζάκελνο →    ἐθηῶ 

ηηο                →    ηηλῶλ 

εὐδαίκωλ    →    εὔδαηκνλ 

ᾢκελ           →    ᾠήζε  

θαλήζεζζαη →   πεθάλζσ 

πάιαη           →    παιαίηεξνλ 

θήιεζηο       →    θήιεζη 

ηπγράλεη      →    ηχρνηελ 

νὖζα            →    ἐζνκέλαηο 

 

 

Γ3.α.  

κνη              → δνηηθή πξνζσπηθή ηνπ θξίλνληνο πξνζψπνπ απφ ην ξήκα  

                         δνθεῖ 

εὐδαίκωλ   → θαηεγνξνχκελν ζην ππνθείκελν «ηηο» κέζσ ηνπ 

ζπλδεηηθνχ  

                          ξήκαηνο ἄλ εἴε 

ἥλ               → αληηθείκελν ζην ξήκα δεηνῦκελ 

ἐθείλεο      → γεληθή ζπγθξηηηθή  ζην επίζεην ζπγθξηηηθνχ βαζκνχ  

                          ὑπνδεεζηέξα  

νὖζα          → θαηεγνξεκαηηθή κεηνρή απφ ην ζπλδεηηθφ ξήκα ηπγράλεη  

                       ζπλεκκέλε ζην ππνθείκελά ηνπ ἡ θήιεζίο ηε θαί 

παξακπζία 
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Γ3.β  

θηεζάκελνο    → επηξξεκαηηθή ππνζεηηθή κεηνρή ( εμαξηάηαη απφ 

δπλεηηθή επθηηθή ἄλ εἴε )  ζπλεκκέλε ζην ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο ἄλ 

εἴε, «ηηο» 

 

Αλάιπζε ζε δεπηεξεχνπζα επηξξεκαηηθή ππνζεηηθή πξφηαζε   

πνπ εηζάγεηαη κε ηνλ ππνζεηηθφ ζχλδεζκν εἰ  

θαη εθθέξεηαη κε επθηηθή , γηαηί ζε ζπλδπαζκφ κε ην ξήκα εμάξηεζεο ἄλ 

εἴε ( δπλεηηθή επθηηθή ) ζπληζηά έλαλ ππνιαλζάλνληα θαη ζπλεπηπγκέλν 

ππνζεηηθφ ιφγν πνπ δειψλεη ηελ απιή ζθέςε ηνπ ιέγνληνο :  

 

εἰ ηίο θηήζαηην ( ππόζεζε : εἰ + επθηηθή ) 

εὐδαίκωλ ἄλ εἴε ( απόδνζε : δπλεηηθή επθηηθή) 

 

 

 

 

 

Επιμέλεια θεμάηφν :  Ρένα Τζολακίδη 
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