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Α1. Επομένως, οι αρετές δεν υπάρχουν μέσα μας εκ φύσεως ούτε όμως και είναι 

αντίθετη προς τη φύση μας η γένεσή τους μέσα μας, αλλά έχουμε από τη φύση την 

ιδιότητα να τις δεχτούμε, τέλειοι όμως σ’ αυτό γινόμαστε με τη διαδικασία του 

εθισμού. 

Και επιπλέον, για όσα υπάρχουν σ’ εμάς εκ φύσεως, πρώτα έχουμε τη δυνατότητά 

τους να ενεργήσουν και ύστερα προχωρούμε στις αντίστοιχες ενέργειες (αυτό γίνεται 

φανερό στις αισθήσεις μας˙ πράγματι, τις αισθήσεις της όρασης ή της ακοής δεν τις 

αποκτήσαμε έχοντας δει ή έχοντας ακούσει πολλές φορές, αλλά, αντίθετα, έχοντάς 

τις κάναμε χρήση τους˙ δεν τις αποκτήσαμε έχοντας κάνει και ξανακάνει χρήση 

τους)˙ τις αρετές όμως τις αποκτούμε, αφού πρώτα τις εφαρμόσουμε στην πράξη, 

όπως ακριβώς γίνεται και στις άλλες τέχνες ˙ αυτά δηλαδή που πρέπει να τα κάνουμε, 

αφού πρώτα τα μάθουμε, αυτά τα μαθαίνουμε κάνοντάς τα˙ για παράδειγμα 

οικοδόμοι γίνονται χτίζοντας σπίτια και κιθαριστές παίζοντας κιθάρα˙ με τον ίδιο 

τρόπο, λοιπόν, γινόμαστε δίκαιοι κάνοντας δίκαιες πράξεις, σώφρονες κάνοντας 

σώφρονες πράξεις και ανδρείοι κάνοντας ανδρείες πράξεις. 

 

Β1. Ο Αριστοτέλης στην Ενότητα 1 διακρίνει την αρετή (λέξη που συνδέεται 

ετυμολογικά με τις λέξεις: Ἀρης, ἀρείων, ἄριστος, ἀραρίσκω, ἀρέσω, και η πρώτη της 

σημασία ήταν η ανδεία, η γενναιότητα στον πόλεμο) σε διανοητική και ηθική. Η 

διανοητική συνδέεται με το λογικό μέρος της ψυχής (λόγον εχον μέρος) και 

παραδείγματά της αποτελούν η σοφία, η σύνεση, η φρόνηση, ενώ η ηθική συνδέεται 

με το επιθυμητικον (το μέρος της ψυχής που μετέχει και στο λογικό μέρος και στο 

αλογον μέρος) και παραδείγματά της αποτελούν η δικαιοσύνη, η ανδρεία, η 

σωφροσύνη.  

 Η διανοητική αρετή γεννιέται, καλλιεργείται και αναπτύσσεται με τη συστηματική 

διδασκαλία και απαιτείται πείρα και χρόνος για να καταστεί κτήμα του ανθρώπου. 

Βέβαια, η χρήση του όρου «τό πλεῖον» υποδηλώνει ότι για την κατάκτηση της 

διανοητικής αρετής απαιτείται η συνδρομή και άλλων παραγόντων, πέραν της 

διδασκαλίας, τους οποίους, όμως, ο φιλόσοφος δε θεωρεί απαραίτητο να αναφέρει. Η 

ηθική αρετή από την πλευρά της είναι αποτέλεσμα συνήθειας, επανάληψης, 

άσκησης. Το μέσο απόκτησής της είναι ο εθισμός. Για να στηρίξει την προέλευσή της 

από τον εθισμό (ἔθος) ο Αριστοτέλης αξιοποιεί την ετυμολογική συγγένεια που έχει η 

λέξη «ηθική» με τη λέξη «ἔθος», γιατί για το φιλόσοφο οι λέξεις δεν είναι απλοί ήχοι· 
αντίθετα η σχέση μεταξύ των λέξεων αποκαλύπτει και τη σχέση μεταξύ των 

πραγμάτων που αυτές αποδίδουν.  

 Έτσι, προκύπτει ότι οι διανοητικές αρετές μεταδίδονται, μεταλαμπαδεύονται, αφού 

συνδέονται με τη διδασκαλία και επομένως την κύρια ευθύνη για τη διάδοση και την 

καλλιέργειά τους έχουν οι φορείς αγωγής, οι δάσκαλοι και το εκπαιδευτικό σύστημα 

της πόλης. (Βέβαια, η ευθύνη καταλογίζεται και σε άλλους παράγοντες, όπως και στο 

ίδιο το άτομο).  

 Για την απόκτηση της ηθικής αρετής, όμως, που αποτελεί το απαύγασμα της 

άσκησης, του εθισμού, την κύρια ευθύνη φέρει το ίδιο το άτομο, ο μαθητευόμενος. 

Επαφίεται στη θέλησή του να ασκηθεί με επιμονή και υπομονή στην απόκτηση των 

αρετών αυτών που θα του επιτρέψουν να οδεύσει στην ευδαιμονία, στην τελείωσή 
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του. (Ο Αριστοτέλης θεωρεί ότι ο άνθρωπος ολοκληρώνεται, γίνεται τέλειος, με την 

απόκτηση της αρετής, εκπληρώνοντας έτσι το σκοπό (τέλος) της ύπαρξής του). Και 

στον Πλάτωνα συναντούμε την ίδια διδασκαλία καθώς δηλώνει ότι ο άνθρωπος 

μπορεί να αποκτήσει κάποια ψυχικά χαρακτηριστικά ήδη από τα πρώτα στάδια της 

ανάπτυξής του.  

 

Β2. Ο Αριστοτέλης στην προηγούμενη ενότητα διαπραγματεύτηκε το θέμα της 

προέλευσης των ηθικών αρετών εξ έθους και όχι εκ φύσεως. Τώρα παρέχει ένα 

δεύτερο αποδεικτικό επιχείρημα -που είναι δομημένο με τις μεθόδους της αναλογίας ( 

ὥσπερ , ἅ γάρ –οἶον –οὕτω) και της αντίθεσης- ( ὅσα μέν φύσει– τάς δ΄ἀρετάς , οὐ γάρ 

-ἀλλά )για να στηρίξει τη θέση του και η πρόθεσή του αυτή γίνεται φανερή από το 

προσθετικό επίρρημα «ἔτι» με το οποίο εισάγεται η νέα ενότητα. Ειδικότερα, 

αντιπαραβάλλει στα γνωρίσματα που έχει ο άνθρωπος από τη φύση του τις αρετές. 

Παρατηρεί ότι σχετικά με τα γνωρίσματα που έχει ο άνθρωπος εκ φύσεως προηγείται 

η δύναμις (η δυνατότητα να πραγματωθούν) και έπεται η ενέργεια χρονικά (η 

πραγμάτωσή τους) χωρίς να απαιτείται η άσκηση, ο εθισμός. Είναι θεμελιώδης στη 

φιλοσοφία του Αριστοτέλη η διάκριση –συχνά αντιθετική-των εννοιών δύναμις και 

ἐνέργεια. Δύναμις είναι η δυνατότητα που έχει ένα πράγμα ή ένα ον να γίνει ή να 

κάνει κάτι, ενώ η ενέργεια είναι η πραγμάτωση αυτής της δυνατότητας. Γενικά ο 

Αριστοτέλης θεωρεί ότι η δεύτερη έχει μεγαλύτερη αξία από την πρώτη. Εδώ συνδέει 

τάς δυνάμεις με το πρότερον και τάς ἐνεργείας και με ὕστερον εννοώντας ότι αἱ 

δυνάμεις έχουν χρονική μόνο προτεραιότητα έναντι των ἐνεργειῶν (σχόλιο βιβλίου). 

Παράδειγμα χαρακτηριστικό αποτελούν οι αισθήσεις της όρασης και της ακοής που 

τις λαμβάνει ο άνθρωπος από τη φύση του, εκ γενετής, πλήρως ανεπτυγμένες και δεν 

απαιτείται η συχνή χρήση τους για να γίνουν κτήμα του. Προηγείται δηλαδή η 

ύπαρξή τους και ακολουθούν η άσκησή τους, οι οπτικές και ακουστικές εμπειρίες που 

του επιτρέπουν να αντιληφθεί τον περιβάλλοντα χώρο.  

 Το αντίθετο, όμως, ισχύει με τις ηθικές αρετές (από τη φύση έχουμε μόνο την 

προδιάθεση για την αρετή) στις οποίες προηγείται χρονικά η ενέργεια και ακολουθεί 

η δύναμις. Απαιτείται ο άνθρωπος να προβεί στην άσκηση, στην επανάληψη, στις 

εμπειρίες προκειμένου να κατακτήσει την αρετή. Τα ενισχυτικά παραδείγματα που 

επισυνάπτει δηλώνουν με παραστατικότητα ότι μέσω της επανάληψης δίκαιων 

σωφρόνων και ανδρείων πράξεων καθίσταται κάποιος δίκαιος, σώφρων και ανδρείος 

αντίστοιχα. Κατ’ αναλογία μέσω της άσκησης κατακτά κάποιος και την τέχνη 

(χτίζοντας σπίτια γίνεται κάποιος οικοδόμος και παίζοντας κιθάρα γίνεται 

κιθαρισής). Συμπερασματικά, η αντίθεση αυτή ανάμεσα στις ηθικές αρετές και στα 

έμφυτα γνωρίσματα του ανθρώπου επιβεβαιώνει, σύμφωνα με το Σταγειρίτη, ότι οι 

ηθικές αρετές δεν είναι έμφυτες, αλλά αποτέλεσμα εθισμού, άσκησης, εμπειρίας.  

 

Β3. Από το σχολικό βιβλίο, σελ. 152 – 153: «Πριν από όλα όμως ο Αριστοτέλης... ηθικές 

και διανοητικές» 

 

Β4. οὔσης:    περιουσία,  ουσιώδες 

 ἔσχηκε:    σχολείο,  σχετικός 
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 πεφυκότων:   φύση,   αφύσικος 

 χρησάμενοι:  χρήμα,  χρηστικός 

 μανθάνομεν:  μάθημα,  μαθησιακός 

 

Γ1. Γιατί νομίζω ότι εσείς δεν αγνοείτε ότι πολλές ενέργειες έχουν γίνει ήδη τέτοιου 

είδους τις οποίες στην αρχή βέβαια όλοι ανεξαιρέτως θεώρησαν  ότι είναι δεινά και 

συμπονούσαν αυτούς που υπέφεραν, ύστερα όμως αντιλήφθηκαν ότι αυτά τα ίδια 

έχουν γίνει υπεύθυνα για τα πιο μεγάλα αγαθά (αρετές). Και για ποιο λόγο πρέπει να 

αναφέρουμε τα πιο μακρινά; Αλλά και τώρα  θα μπορούσαμε να βρούμε ότι οι πόλεις 

οι οποίες είναι ανώτερες, εννοώ βέβαια την πόλη των Αθηναίων και αυτή των 

Θηβαίων, έφτασαν σε μεγάλη πρόοδο όχι εξαιτίας της ειρήνης, αλλά εξαιτίας αυτών 

των γεγονότων αφού ατύχησαν στον πόλεμο ανέκτησαν πάλι τις δυνάμεις τους και 

από αυτές η μια έγινε αρχηγός των Ελλήνων, ενώ η άλλη έχει γίνει τόσο ισχυρή στην 

παρούσα περίοδο, όσο κανείς ποτέ ως τώρα δεν περίμενε ότι θα γίνει. Γιατί η φήμη και 

το μεγαλείο δε συνηθίζουν να προέρχονται από την ηρεμία ( νωθρότητα) , αλλά από 

τους αγώνες. 

 

Γ2. ὑμᾶς:  (ἕ) 

 πόρρω:  πορρωτάτω 

 ἀγαθῶν:  εὖ 

 αὑτὰς:  ὑμῶν αὐτῶν  

 ἡγεμόνα: ἡγεμόσι(ν) 

 οἶμαι:  ᾤετο 

 ὑπέλαβον: ὑπειλῆφθαι 

 τοῖς παθοῦσι: τοῖς πεισομένοις 

 ἔγνωσαν: γνοίη 

 καταστᾶσαν: κατάστηθι 

 

Γ3 α. ὑμᾶς:   υποκείμενο του απαρεμφάτου «οὐκ ἀγνοεῖν» (ετεροπροσωπία) 

 συμφοράς:  κατηγορούμενο στο ἅς  μέσω του συνδετικού απαρεμφάτου εἶναι 

 τοῖς παθοῦσι:  αντικείμενο του ρήματος συνηχθέσθησαν, επιθετική μετοχή  

 τι:    αιτιατική της αιτίας ως επιρρηματικός προσδιορισμός 

 λαβούσας:  κατηγορηματική μετοχή συνημμένη στο αντικείμενο (τάς πόλεις) 

του ρήματος «ἄν εὕροιμεν»  

 ἡγεμόνα:  κατηγορούμενο στο «τήν μέν» μέσω της συνδετικής μετοχής 

«καταστᾶσαν» 

 

Γ3 β. Ο ευθύς λόγος μεταφέρεται στον πλάγιο λόγο με ειδική πρόταση και ειδικό 

απαρέμφατο, αφού εξαρτάται από ρήμα λεκτικό  και πρόκειται για πρόταση κρίσεως.  

Πρώτος Τρόπος: 

Ὁ ῥήτωρ εἶπεν ὅτι αἱ γὰρ ἐπιφάνειαι καὶ λαμπρότητες οὐκ ἐκ τῆς ἡσυχίας ἀλλ’ ἐκ τῶν 

ἀγώνων γίγνεσθαι φιλοῖεν. 
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Δεύτερος Τρόπος: 

Ὁ ῥήτωρ εἶπεν τάς γάρ ἐπιφανείας καὶ λαμπρότητας οὐκ ἐκ τῆς ἡσυχίας ἀλλ’ ἐκ τῶν 

ἀγώνων γίγνεσθαι φιλεῖν. 

 

 

Επιμέλεια 

Καστάνη Β. 

 
 


