Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεµάτων
Αρχαία Κατεύθυνσης
Β1. Ο άνθρω̟ος κατά τον Αριστοτέλη δε γεννιέται ενάρετος αλλά ούτε είναι α̟ό τη
φύση του αντίθετος στην ̟ρόσληψη της αρετής. Αντίθετα, έχει ̟ροδιάθεση, είναι
δηλαδή α̟ό τη φύση ̟ροικισµένος µε την ικανότητα να δέχεται τις ηθικές αυτές
αρετές τις ο̟οίες εκδηλώνει και ανα̟τύσσει µε την άσκηση και τον εθισµό και
οδηγείται στην τελείωση και ολοκλήρωση.
Ειδικότερα, ο Αριστοτέλης εξαρτά σε µεγάλο βαθµό το ήθος (= το χαρακτήρα) α̟ό
το έθος (= τον εθισµό, την συνήθεια, την άσκηση σε συγκεκριµένο τρό̟ο
συµ̟εριφοράς). Προς το τέλος των Ηθικών Νικοµαχείων αναφερόµενος στη
δυσκολία της εγκαθίδρυσης "του ευγενικού και αληθινά φιλόκαλου ήθους στις
νεανικές ψυχές" α̟ορρί̟τει τις διάφορες α̟όψεις για τους τρό̟ους διαµόρφωσης
αγαθών χαρακτήρων για να καταλήξει στο να α̟οκλείσει τη φύση η ο̟οία άλλωστε
δεν εξαρτάται α̟ό τον ίδιο τον άνθρω̟ο, και την διδαχή της ο̟οίας η
α̟οτελεσµατικότητα είναι σχετική και να τονίσει τη σηµασία του έθους , της
εκούσιας δηλαδή και συστηµατικής άσκησης της ψυχής του νέου. Οι α̟όψεις αυτές
του Αριστοτέλη α̟ορρέουν αναµφισβήτητα α̟ό το λόγο και τη διδασκαλία του
Πλάτωνα ο ο̟οίος υ̟οστηρίζει " κυριώτατον γάρ ουν εµφύεται ̟ασι το ̟αν ηθος διά
έθος " (Νόµοι 792 e 1-2)
Υ̟οστηρίζει µάλιστα ο Πλάτωνας ότι ο άνθρω̟ος µ̟ορεί να α̟οκτήσει κά̟οια
ψυχικά χαρίσµατα ήδη α̟ό τα ̟ρώτα στάδια της ανά̟τυξης του.
Οι δηµοκρατικές αυτές αντιλήψεις του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη ̟ου
εξισώνουν ηθικά τους ανθρώ̟ους στην αφετηρία τους και α̟οδίδουν την ηθική
διαβάθµιση ̟ου ακολουθεί στο ̟εριβάλλον και στη συνειδητή ε̟ιλογή του αντιτίθεται στην Οµηρική αντίληψη σύµφωνα µε την ο̟οία η αρετή (η ο̟οία σήµαινε
ακόµη την κάθε ικανότητα του ατόµου) ήταν α̟όρροια µάθησης αλλά και θείο δώρο.
Η αριστοκρατική αυτή αντίληψη ̟ου αξιολογεί τον άνθρω̟ο ̟ου είναι φορέας
δώρου της φύσης= θεού α̟αντά και στον τραγικό ̟οιητή Σοφοκλή, ο ο̟οίος στο
έργο του "Αντιγόνη" ̟αρουσιάζει την ηρωίδα του να ̟ροσ̟αθεί να κεντρίσει τη
φιλοτιµία της αδελφής της Ισµήνης λέγοντας :
"Έτσι έχουν αυτά για σένα και θα α̟οδείξεις γρήγορα αν είσαι εκ φύσεως γενναία ή
είσαι δειλή αν και κατάγεσαι α̟ό ευγενείς γονείς." (στιχ. 37-38) Πρεσβεύει δηλαδή ο
Σοφοκλής την αρχαϊκή αντίληψη σύµφωνα µε την ο̟οία οι άνθρω̟οι γεννιούνται
λιγότερο ή ̟ερισσότερο δεκτικοί στην αρετή ̟ροσθέτοντας µάλιστα ότι η δεκτικότητα αυτή συνδέεται µε την κοινωνική τάξη α̟ό την ο̟οία ̟ροέρχονται.
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Β2. Στο φιλοσοφικό σύστηµα του Αριστοτέλη είναι θεµελιώδης η διάκριση – συχνά αντιθετική
– των εννοιών "δύναµις – ενέργεια". Ως "δύναµις" ορίζεται η δυνατότητα ̟ου έχει ένα ̟ράγµα
ή ένα ον να γίνει ή να κάνει κάτι . ως "ενέργεια" ορίζεται η εκδήλωση, ανά̟τυξη και
̟ραγµάτωση αυτής της φυσικής δυνατότητας. «Αι δυνάµεις" είναι τα a priori (= τα ̟ρότερα)
στοιχεία, ενώ "αι ενέργειαι" είναι τα a prosteriori (= τα ύστερα) στοιχεία του ανθρώ̟ινου όντος.
Και τα ̟ρωτογενή και τα υστερογενή στοιχεία χαρακτηρίζουν τον άνθρω̟ο : "αι δυνάµεις"
έχουν µόνον χρονική ̟ροτεραιότητα έναντι "των ενεργειών". Ο Αριστοτέλης, βέβαια, στο
χωρίο αυτό θεωρεί ότι τα "ενεργεία" στοιχεία έχουν µεγαλύτερη αξία α̟ό τα "δυνάµει".
Υ̟οστηρίζει µε αυτή τη διάκριση ο Αριστοτέλης ότι µόνο αν ο άνθρω̟ος
ενεργο̟οιήσει (ενεργεία) τις φυσικές ̟ροδιαθέσεις του (δυνάµεις) µ̟ορεί να
οδηγηθεί στην ̟ραγµάτωση της αρετής.
Αξιο̟οιώντας τις δύο αυτές έννοιες ο Αριστοτέλης ̟ροβαίνει σε δύο συλλογισµούς ̟ου ενισχύουν την α̟οψή του για το µη έµφυτο χαρακτήρα των ηθικών
αρετών.
Αρχικά ο φιλόσοφος στηριζόµενος στη µέθοδο της σύγκρισης- αντίθεσης
υ̟οστηρίζει ότι ορισµένα χαρακτηριστικά υ̟άρχουν στον άνθρω̟ο εκ φύσεως ως
δυνατότητα (̟.χ. οι αισθήσεις της όρασης και της ακοής) οι ο̟οίες µετατρέ̟ονται σε
ικανότητες καθώς ̟ροχωρούµε σταδιακά στην ενεργο̟οίηση τους , τις εφαρµόζουµε
δηλαδή στην ̟ράξη . ε̟ειδή δηλαδή γεννιόµαστε κά̟οια στιγµή µε τη φυσική
ιδιότητα της όρασης ή της ακοής µ̟ορούµε να αρχίζουµε ύστερα να βλέ̟ουµε και να
ακούµε. Αντίθετα στην ̟ερί̟τωση των ηθικών αρετών ̟ρώτα τις εφαρµόζουµε στην
̟ράξη και µετά τις α̟οκτούµε, ̟ροηγείται δηλαδή η ενέργεια α̟ό την α̟όκτηση της
συγκεκριµένης ιδιότητας = δύναµης = ικανότητας κά̟οιας συµ̟εριφοράς.
Προηγείται για ̟αράδειγµα η ε̟ανειληµµένη άσκηση σε ̟ράξεις ανδρείας ή
δικαιοσύνης και σύνεσης ̟ροκειµένου να α̟οκτηθεί η ιδιότητα του ανδρείου του
δίκαιου και του συνετού αντίστοιχα. Η αντίθεση αυτή ανάµεσα στα φυσικά
γνωρίσµατα του ανθρώ̟ου και στις ηθικές αρετές ̟ιστο̟οιεί ότι οι φυσικές αρετές
δεν είναι έµφυτες.
Στη συνέχεια µε τη µέθοδο της αναλογίας, συγκρίνοντας δηλαδή τον τρό̟ο
̟ρόσληψης ηθικών αρετών και τεχνικών δεξιοτήτων ο Αριστοτέλης κατάλήγει στο
συµ̟έρασµα ότι οι ηθικές αρετές είναι ε̟ίκτητες, ̟ροϊόν δηλαδή εθισµού,
ε̟ανάληψης οµοιότρο̟ων ̟ράξεων. Συγκρίνοντας δε τις ηθικές αρετές µε τις
τεχνικές δεξιότητες ως ̟ρος τον τρό̟ο ̟ρόσληψής τους εισάγει και τη χρονική
βαθµίδα του ταυτόχρονου ως ̟ρος τη χρονική σχέση του δυνάµει και του ενεργεία.
Η ε̟ανάληψη δηλαδή της αντίστοιχης ενέργειας οδηγεί στην ταυτόχρονη α̟όκτηση
της τεχνικής δεξιότητας ή της ηθικής αρετής. Οικοδοµώντας δηλαδή ή ̟αίζοντας
κιθάρα γίνονται οι οικοδόµοι και οι κιθαριστές και ενεργώντας µε ανδρεία ή δίκαια
δίνονται µε αναλογία οι ανδρείοι και οι δίκαιοι.
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Β3. Ο Αριστοτέλης στην Ακαδηµία …ψυχοσύνθεση του Πλάτωνα (σελ. 139-140
σχολικού βιβλίου).
Β4. φέρεσθαι: διαφορά/ φόρος
δέξασθαι: ̟αραδοχή/ διάδοχος
τελειουµένοις: τελειότητα/ τελειοµανία
κοµιζόµεθα: µετακοµίζω/ κόµιστρα
ἰδειν: ιδεατός/ ιδέα
Γ. Μετάφραση
Και οι Αργειοί κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα αφού εισέβαλλαν στην Φλειασία και
αφού έ̟εσαν σε ενέδρα, και α̟ό τους Φλειασίους και α̟ό τους δικούς τους
εξόριστους σκοτώθηκαν ̟ερί̟ου ογδόντα. Και οι Αθηναίοι (ορµώµενοι) α̟ό την
Πύλο ̟ήραν ̟ολλά λάφυρα των Λακεδαιµονίων. Και οι Λακεδαιµόνιοι γι’ αυτό το
λόγο αφενός ̟ολεµούσαν αυτούς χωρίς να καταλύσουν ε̟ίσηµα την ανακωχή,
διακήρυξαν αφετέρου, αν κά̟οιος α̟ό τους ίδιους θέλει να λαφυραγωγήσει τους
Αθηναίους. Και οι Κορίνθιοι ̟ολέµησαν τους Αθηναίους για κά̟οιες ̟ροσω̟ικές
τους διαφορές (-διενέξεις). Οι υ̟όλοι̟οι Πελο̟οννήσιοι ̟αρέµεναν ά̟ραγοι. Και οι
Μήλιοι κυρίευσαν το τµήµα του κυκλικού τείχους των Αθηναίων ̟ου βρίσκονταν
κατά µήκος της αγοράς αφού ε̟ιτέθηκαν τη νύχτα και σκότωσαν άνδρες και αφού
έφεραν µέσα σιτηρά και όσα ̟ερισσότερα εφόδια µ̟ορούσαν, αφού αναχώρησαν,
έµεναν αδρανείς.
Γ1.α.
ἔλαβον → ειληφέναι
ἐπολέµουν → πολέµησον
ἐκήρυξαν → κηρύξοι
εἰλον → αιρησθε
προσβαλόντες → προσέβαλες
Γ1.β.
φυγάδων → φυγάδι
πολλήν → πολύ
σπονδᾶς → σπονδην
τινῶν → τινάς
περιτειχίσµατος → περιτειχισµάτων
Γ2.α.
ὑπό Φλειασίων: εµπρόθετος επιρρηµατικός προσδιορισµός του ποιητικού αιτίου από
το "λοχισθέντες"
δι΄ αυτό: εµπρόθετος επιρρηµατικός προσδιορισµός της αιτίας, προσδιορίζει το
"επολέµον"
αὐτοις: αντικείµενο στο ρήµα "επολέµουν"
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ἰδίων: ονοµατικός οµοιόπτωτος επιθετικός προσδιορισµός στο "διαφορών"
νυκτός: επιρρηµατικός
"προσβαλόντες"

προσδιορισµό,

γενική

του

χρόνου

στη

µετοχή

ἀναχωρήσαντες: χρονική µετοχή ως επιρρηµατικός προσδιορισµός του χρόνου στο
ρήµα ησύχαζον, υποκείµενο της µετοχής στο εννοούµενο αυτοι, συνηµµένη στο
υποκείµενο του ρήµατος.
Γ2.β.
Οὗτοι ἔλεγον καί τούς ἐκ τῆς Πύλου Ἀθηναίους Λακεδαιµονίων πολλήν λείαν λαβεῖν.
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