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Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2011 
Διδαγμένο Κείμενο Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β1, 7-8 Β3, 1-2  Α. Μετάφραση: Το ίδιο συμβαίνει και με τις επιθυμίες και την οργή˙ άλλοι δηλαδή γίνονται σώφρονες και πράοι και άλλοι ακόλαστοι και οξύθυμοι, οι πρώτοι με το να συμπεριφέρονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο απέναντι στις περιστάσεις αυτές και οι δεύτεροι με τον αντίθετο τρόπο. Και με ένα λόγο, τα μόνιμα στοιχεία του χαρακτήρα μας διαμορφώνονται από την επανάληψη όμοιων ενεργειών. Γι’ αυτό και πρέπει να προσδίδουμε μια ορισμένη ποιότητα στις ενέργειές μας˙ γιατί σύμφωνα με τις διαφορές αυτών διαμορφώνονται και οι συνήθειές μας. Επομένως, το να αποκτούμε από την πιο μικρή ηλικία τη μια ή την άλλη συνήθεια δεν έχει μικρή σημασία, αλλά πολύ μεγάλη ή μάλλον σημαίνει το παν.  Ως αποδεικτικό σημάδι των έξεων, πρέπει να θεωρούμε την ευχαρίστηση ή τη δυσαρέσκεια που συνοδεύει τις πράξεις μας˙ όποιος δηλαδή απέχει από τις σημαντικές απολαύσεις και χαίρεται γι’ αυτό καθαυτό το γεγονός είναι σώφρων, ενώ όποιος δυσανασχετεί είναι ακόλαστος˙ όποιος υπομένει τους κινδύνους και χαίρεται ή τουλάχιστον δεν δυσαρεστείται με αυτό, είναι ανδρείος, ενώ όποιος δυσαρεστείται είναι δειλός.   Β1. Έχοντας δείξει σε προηγούμενη ενότητα ότι ο τρόπος άσκησης μιας «τέχνης» (σωστός ή λανθασμένος) καθορίζει και την ποιότητα (θετική ή αρνητική) του ασκούμενου ως τεχνίτη, ο Αριστοτέλης εφαρμόζει με αναλογικό τρόπο το συμπέρασμα αυτό στο πεδίο της ηθικής δράσης («ἐπί τῶν ἀρετῶν») και των συναισθηματικών καταστάσεων («περί τάς ἐπιθυμίας καί περί τάς ὀργάς»). Έτσι, υποστηρίζει ότι η επαναληπτική τέλεση ορισμένων πράξεων (πράξεις δικαιοσύνης ή αδικίας, γενναιότητας ή δειλίας, εγκράτειας ή ακολασίας κ.τ.λ.), όπως και η αντίστοιχη εκδήλωση συγκεκριμένων ψυχικών διαθέσεων (πραότητα, οργή κ.τ.λ.), παράγουν και τις ανάλογες ἕξεις, δηλαδή τις σταθερές συνήθειες ενός ανθρώπου ή, αλλιώς, τα σταθερά και μόνιμα γνωρίσματα του χαρακτήρα του (άνθρωπος γενναίος ή δειλός, δίκαιος ή άδικος, εγκρατής ή ακόλαστος, πράος ή ευέξαπτος κ.ο.τ.). Αυτό σημαίνει ότι όποιος, για παράδειγμα, στις καθημερινές συναναστροφές του με τους άλλους ανθρώπους συμπεριφέρεται με 



δίκαιο τρόπο, γίνεται δίκαιος, διαμορφώνει δηλαδή την ἕξιν του δικαίου. Όποιος αντίθετα συμπεριφέρεται με άδικο τρόπο, γίνεται άδικος, διαμορφώνει επομένως την ἕξιν του αδίκου. Αντίστοιχα, όποιος αντιμετωπίζει τις αντιξοότητες της ζωής με γενναιότητα, γίνεται γενναίος, ενώ όποιος νιώθει φόβο απέναντι σε τέτοιες καταστάσεις, γίνεται δειλός. Τέλος, όποιος αντιδρά με υπέρμετρη οργή απέναντι στα ερεθίσματα του κοινωνικού περιβάλλοντος, γίνεται οξύθυμος, ενώ όποιος αντιδρά με νηφαλιότητα, γίνεται πράος. Έχοντας πλέον καταδείξει την άρρηκτη σχέση επιμέρους ηθικών πράξεων και συναισθηματικών διαθέσεων με τις ἕξεις, ο Αριστοτέλης συνοψίζει το περιεχόμενο των παραπάνω επισημάνσεών του προβαίνοντας στο ακόλουθο γενικό συμπέρασμα: ο χαρακτήρας κάθε ανθρώπου διαμορφώνεται με βάση τις πράξεις που αυτός τελεί και τις συναισθηματικές διαθέσεις  που εκδηλώνει συστηματικά και κατ’ επανάληψη στη ζωή του. Η τέλεση συγκεκριμένων πράξεων και η εκδήλωση συγκεκριμένων ψυχικών διαθέσεων παράγουν και τις ανάλογες ἕξεις, προσδίδουν δηλαδή συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στο ήθος, στην προσωπικότητα, στην ιδιοσυγκρασία ενός ανθρώπου. Αναλυτικότερα, η λέξη ἕξις παράγεται από το θέμα σεχ- του ρήματος ἔχω και την παραγωγική κατάληψη –σις, που δηλώνει ενέργεια του υποκειμένου (σέχ- σις, ἕχ-σις, ἕξις). Επομένως, με τον όρο αυτό δηλωνόταν αρχικά η κατοχή, η απόκτηση ενός οποιουδήποτε πράγματος, αλλά και η προσπάθεια που καταβάλλονταν για την απόκτησή του. Στη συνέχεια, η λέξη  αυτή μεταβλήθηκε σημασιολογικά δηλώνοντας τη σταθερή και μόνιμη ιδιότητα του χαρακτήρα ενός ανθρώπου, που απέκτησε μέσω της συστηματικής και μακροχρόνιας τέλεσης συγκεκριμένων ενεργειών.  Β2. Στο παρατιθέμενο απόσπασμα ο Αριστοτέλης υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, ότι ασφαλές κριτήριο για να διαπιστώσει κανείς τι είδους ἕξεις έχει διαμορφώσει ένας άνθρωπος, αποτελεί το αίσθημα της ευαρέσκειας («ἡδονήν») ή της δυσαρέσκειας («λύπην») που νιώθει κατά την τέλεση μιας πράξης: για παράδειγμα, κάποιος που απέχει από τις σωματικές ηδονές και αισθάνεται χαρά γι’ αυτό είναι σώφρων  («ὁ μέν γάρ ἀπεχόμενος τῶν σωματικῶν ἡδονῶν καί αὑτῷ τούτῳ χαίρων σώφρων»), ενώ αυτός που δυσφορεί με την συγκεκριμένη κατάσταση είναι ακόλαστος, ακόμα και αν την υπομένει («ὁ δ' ἀχθόμενος ἀκόλαστος»). Κατά τον ίδιο τρόπο κάποιος που αντιμετωπίζει με χαρά ή, έστω, χωρίς λύπη τις δυσχέρειες ή τους κινδύνους που συναντά στη ζωή του, είναι ανδρείος («ὁ μέν ὑπομένων τά δεινά καί χαίρων ἡ μή λυπούμενος γε ἀνδρεῖος»), ενώ αυτός που στεναχωριέται και φοβάται όταν καλείται να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις, είναι δειλός, ακόμη κι αν τις αντιμετωπίζει («ὁ δέ λυπούμενος δειλός»). Τούτο σημαίνει ότι στον άνθρωπο που έχει κατακτήσει τις ηθικές αρετές και τις έχει καταστήσει σταθερό και μόνιμο γνώρισμα του χαρακτήρα του, υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ ενεργειών και ψυχικών διαθέσεων: η εκδήλωση ηθικά αποδεκτών συμπεριφορών συνοδεύεται από ευάρεστες 



συναισθηματικές διαθέσεις, ενώ η εκδήλωση ηθικά απαράδεκτων και κατακριτέων συνοδεύεται από δυσάρεστες.  Αντίθετα, στον άνθρωπο που δεν έχει κατακτήσει τις συγκεκριμένες ιδιότητες, συμβαίνει το αντίθετο: η τέλεση ηθικά αξιέπαινων πράξεων του προκαλεί αρνητικά συναισθήματα, ενώ η διάπραξη ηθικά αξιόμεμπτων ενεργειών του προκαλεί θετικά συναισθήματα. Από τα παραπάνω ο Αριστοτέλης συνάγει το συμπέρασμα ότι οι ηθικές αρετές συνδέονται άμεσα με τις ψυχικές διαθέσεις του ατόμου («περί ἡδονάς γάρ καί λύπας ἐστίν ἡ ἠθική ἀρετή»). Τούτο αποδεικνύεται επιπροσθέτως από το γεγονός ότι η επιδίωξη της «ἡδονῆς» οδηγεί ένα άτομο στη διάπραξη μιας ηθικά επιλήψιμης ενέργειας, ενώ η επιθυμία αποφυγής της λύπης τον κάνει να απέχει από την επιτέλεση μιας ηθικά αξιέπαινης πράξης («διά μέν γάρ τήν ἡδονήν τά φαῦλα πράττομεν, διά δέ τήν λύπην τῶν καλῶν αποχόμεθα»). Εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς ότι η λέξη ηδονή έχει στη συγκεκριμένη περικοπή («περί ἡδονάς») αρνητικό σημασιολογικό περιεχόμενο, σε αντίθεση με την προηγούμενη περίοδο («τήν ἐπιγινομένην ἡδονήν») που είχε θετικό. Για τον Αριστοτέλη, οι έμφυτες τάσεις του ανθρώπου, όπως είναι το συναίσθημα της ηδονής ή της λύπης, είναι από μόνες τους ηθικά ουδέτερες. Αποκτούν θετικό ή αρνητικό χαρακτήρα σε συνδυασμό με την πράξη (καλή ή κακή) που αυτές συνοδεύουν. Έτσι, «καλή» είναι η ηδονή που αισθάνεται κανείς όταν τελεί μια ενάρετη πράξη και «κακή» όταν διαπράττει μια ανήθικη ενέργεια. Η πρώτη συντείνει στη διατήρηση της μεσότητας και του ορθού λόγου, ενώ η δεύτερη έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Γι’ αυτό και η παιδεία πρέπει να καθιστά τον άνθρωπο ικανό να διακρίνει μεταξύ «καλών» και «κακών» ηδονών και να επιλέγεις τις πρώτες.  Β3. Βλέπε σχολικό βιβλίο σελίδα 152-153: «Πριν από όλα όμως ο Αριστοτέλης…σε ηθικές και διανοητικές.»  Β4. α. θαρρεῖν:  φοβεῖσθαι ἀκόλαστοι: σώφρονες ὀργίλοι: πρᾶοι ἀχθόμενος: χαίρων    Β4. β. απαλλαγή:  συναλλάγμασι σχήμα:  ἔχει, ἕξεις, ἀπεχόμεθα επισήμανση: σημεῖον άχαρος:  χαίρων άξονας:  ἦχθαι προφήτης:  φησί   



Ισοκράτους περί αντιδόσεως 27 – 29 
Α. Μετάφραση:  
Πρώτα λοιπόν πρέπει να ορίσω τι επιθυμώντας και θέλοντας να επιτύχουν 
τολμούν μερικοί να αδικούν˙ γιατί αν εκθέσουμε αυτά ξεκάθαρα, θα 
κατανοήσετε καλύτερα τις κατηγορίες που διατυπώνονται εναντίον μας, αν 
είναι αληθείς ή ψευδείς. Εγώ λοιπόν ισχυρίζομαι ότι όλοι κάνουν τα πάντα για 
ευχαρίστηση ή για κέρδος ή για τιμή˙ γιατί χωρίς αυτά βλέπω ότι καμία επιθυμία 
δεν θα μπορούσε να γεννηθεί στους ανθρώπους. Αν αυτά έτσι έχουν, 
υπολείπεται να εξετάσουμε, τι απ’ αυτά θα μπορούσε να συμβεί σε σας αν 
διαφθείρατε ψυχικά τους νέους. Τι από τα δύο θα αισθανόμασταν ευχαρίστηση 
αν βλέπαμε ή και αν παίρναμε πληροφορίες ότι αυτοί είναι πονηροί και ότι 
δίνουν αυτήν την εντύπωση στους συμπολίτες (τους); Και ποιος είναι τόσο 
αναίσθητος, ώστε αυτός δε θα πονούσε αν τέτοια συκοφαντία στρεφόταν 
εναντίον του; 
 
1α. τίνων: τίνος 
καλῶς: κάλλιον 
ὄντας: οὐσῶν 
ψευδεῖς: ψευδές 
κέρδους: κέρδεσι(ν) 
 
1β. βουλόμενοι: βουληθείημεν - βουληθεῖμεν 
ὁρῶ: ὁρώντων ή ὁράτωσιν 
σκέψασθαι: ἐσκέψω 
περιλάβωμεν: περίλαβε 
ἔχει: ἐσχηκέναι 
 
2α. Δευτερεύουσα πλάγια ερωτηματική. Εισάγεται με την ερωτηματική 
αντωνυμία «τί» και είναι μερικής άγνοιας. Εκφέρεται με δυνητική ευκτική και 



δηλώνει  το δυνατό στο παρόν και μέλλον. Συντακτικά λειτουργεί ως 
αντικείμενο στο απαρέμφατο «σκέψασθαι». 
 
2β. τίνων: αντικείμενο στη μτχ. «ὁρεγόμενοι» 
πάντας: υποκείμενο του «πράττειν» 
ἐγγιγνομένην: κατηγορηματική μετοχή, αναφέρεται στο αντικείμενο 
τι: υποκείμενο στο ρήμα «γίγνοιτο» 
γιγνομένης: υποθετική μετοχή, γενική απόλυτη 
 
 
 


