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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  

Α1.  ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ  

Επομένως, οι αρετές δεν υπάρχουν μέσα μας ούτε εκ φύσεως ούτε αντίθετα προς 
τη φύση μας, αλλά έχουμε από τη φύση την ιδιότητα να τις δεχτούμε και 
τελειοποιούμαστε σ΄αυτές με τον εθισμό. Επίσης, σε όσες ιδιότητες υπάρχουν σε 
εμάς από τη φύση, πρώτα αποκτούμε τις δυνατότητές τους και έπειτα 
προχωρούμε στις αντίστοιχες ενέργειες (κάτι που γίνεται φανερό με τις αισθήσεις· 
δηλαδή δεν αποκτήσαμε τις αισθήσεις, επειδή είδαμε πολλές φορές ή ακούσαμε 
πολλές φορές, αλλά αντίθετα έχοντάς τες κάναμε χρήση τους, δεν τις αποκτήσαμε 
επειδή κάναμε χρήση τους)· τις αρετές όμως τις αποκτούμε αφού πρώτα τις 
ασκήσουμε, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τις άλλες τέχνες· γιατί, όσα πρέπει να 
κάνουμε αφού πρώτα τα μάθουμε, αυτά τα μαθαίνουμε κάνοντάς τα· για 
παράδειγμα οι άνθρωποι γίνονται οικοδόμοι χτίζοντας και κιθαριστές παίζοντας 
κιθάρα· με τον ίδιο τρόπο γινόμαστε και δίκαιοι κάνοντας δίκαιες πράξεις, 
σώφρονες κάνοντας σώφρονες πράξεις, ανδρείοι κάνοντας ανδρείες πράξεις.  

 

Β1.  Στην αρχαία ελληνική γλώσσα η λέξη αρετή είχε ευρύ σημασιολογικό 
περιεχόμενο. Δήλωνε γενικά την υπεροχή ή την ιδιαίτερη ικανότητα ενός 
οποιουδήποτε έμβιου ή άβιου όντος, φυσικού ή τεχνητού δημιουργήματος, στην 
επιτέλεση μιας συγκεκριμένης δραστηριότητας ή λειτουργίας. Στην παρούσα 
ενότητα ο Αριστοτέλης αναφέρεται στις  ανθρώπινες αρετές τις οποίες και 
διακρίνει σε δύο είδη, τις διανοητικές και τις ηθικές.                  
        Ειδικότερα, οι διανοητικές αρετές σχετίζονται με το καθαρά λόγον ἔχον μέρος 
της ψυχής, δηλαδή με τη νόηση, τη διάνοια του ανθρώπου και εδώ εντάσσονται η 
σοφία, η φρόνηση, η οξύνοια, η κριτική και συνθετική ικανότητα, με μια φράση το 
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σύνολο των πνευματικών χαρισμάτων που μπορεί να παρουσιάσει το άτομο. Οι 
συγκεκριμένες αρετές αναπτύσσονται κατά κύριο λόγο με τη διδασκαλία («τό 
πλεῑον ἐκ διδασκαλίας») και γι΄αυτό η απόκτησή τους απαιτεί χρόνο και εμπειρία 
(«ἐμπειρίας δεῑται καί χρόνου»). Είναι ευνόητο ότι η διδασκαλία ενός 
οποιουδήποτε γνωστικού αντικειμένου απλώνεται σε μια μικρή ή μεγάλη έκταση 
χρόνου, ενώ ταυτόχρονα προϋποθέτει την εξοικείωση του διδασκόμενου με ό, τι 
του διδάσκεται. Επειδή, λοιπόν, οι ιδιότητες αυτές αναπτύσσονται κυρίως με τη 
διδασκαλία, την κύρια ευθύνη για  τη μετάδοσή τους τη φέρει ο δάσκαλος, το 
πρόσωπο εκείνο που έχει επιφορτιστεί με το καθήκον της μόρφωσης και 
πνευματικής αγωγής του ατόμου.   
          Εν συνεχεία, οι ηθικές αρετές σχετίζονται με το ἐπιθυμητικόν μέρος της 
ψυχής και περιγράφουν το χαρακτήρα του ατόμου. Πρόκειται για ιδιότητες που 
κοσμούν την ανθρώπινη ψυχή, όπως η δικαιοσύνη, η σωφροσύνη, η ανδρεία, η 
πραότητα, ο αλληλοσεβασμός. Η πρόσκτηση αυτών οδηγεί στην εκδήλωση 
συμπεριφορών κοινωνικά αποδεκτών και επαινετών. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη 
αυτού του είδους οι αρετές αναπτύσσονται με τον εθισμό («ἐξ ἔθους περιγίνεται»), 
δηλαδή με τη συστηματική και μακροχρόνια άσκηση στην εκδήλωση των 
επιθυμητών συμπεριφορών. Όμως και στον Πλάτωνα συναντούμε την ίδια 
διδασκαλία σύμφωνα με την οποία ο άνθρωπος μπορεί να αποκτήσει κάποια 
ψυχικά χαρακτηριστικά ήδη από τα πρώτα στάδια της ανάπτυξής του.  («ἐμφύεται 
πᾱσι …. τό πᾱν ἦθος διά ἔθος»).  

Ενισχυτικό στοιχείο του συγκεκριμένου τρόπου απόκτησης των ηθικών 
αρετών αποτελεί η ετυμολογική προέλευση του επιθέτου ἠθικός από τη λέξη ἔθος, 
που σήμαινε τον εθισμό, τη συνήθεια («ὂθεν καί τοὔνομα ἔσχηκεν μικρόν 
παρεκκλῑνον ἀπό τοῡ ἔθους»). Εφόσον, λοιπόν, η πρόσληψη αυτών των ιδιοτήτων 
οφείλεται στον εθισμό, είναι ευνόητο ότι την κύρια ευθύνη για την απόκτησή τους 
τη φέρει το ίδιο το άτομο, καθώς από τη θέλησή του να ασκηθεί σε συγκεκριμένες 
συμπεριφορές θα εξαρτηθεί και η ποιότητα του χαρακτήρα που θα διαμορφώσει. 
Έτσι, δίκαιος, σώφρων ή ανδρείος γίνεται εκείνο το άτομο που πράττει κατ΄ 
επανάληψη αντίστοιχης ποιότητας πράξεις και μάλιστα ενσυνείδητα, 
αυτοπροαίρετα και συστηματικά. 

 Εν κατακλείδι, οι ηθικές αρετές δεν είναι έμφυτες στον άνθρωπο αλλά ούτε 
και αντίθετες προς τη φύση του. Ο καθένας έχει εκ φύσεως την προδιάθεση να 
γίνει κάτοχος της ηθικής αρετής, να ολοκληρωθεί ως οντότητα και να εκπληρώσει 
το σκοπό της ύπαρξής του, την ευδαιμονία. Παρατηρούμε ότι η αριστοτελική ηθική 
σε αντίθεση με εκείνη του Πλάτωνα έχει χαρακτήρα πρακτικό παρά θεωρητικό. Η 
κατάκτηση της ηθικής αρετής είναι πρωτίστως ζήτημα άσκησης στις ενάρετες 
πράξεις και όχι ενόρασης ενός υπερβατικού αγαθού. Συγχρόνως, απορρίπτεται και 
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η αριστοκρατική διδασκαλία ότι η αρετή είναι δώρο της φύσης, που τελεσίδικα 
δίνεται ή όχι από τη γέννησή του στον άνθρωπο.  
 

Β2.    Η βασική θέση του Αριστοτέλη ότι η ηθική αρετή αποτελεί προϊόν έθους που 
προκύπτει από την επαναληπτική τέλεση ομοίων ενεργειών και κατά συνέπεια 
είναι επίκτητη ιδιότητα, ενισχύεται με έναν ακόμη αποδεικτικό συλλογισμό. Ο 
Σταγειρίτης επιχειρεί μια σύγκριση των φυσικών ιδιοτήτων με τις ηθικές αρετές και 
διαπιστώνει ότι οι δεύτερες ακολουθούν διαφορετική πορεία ως προς τον τρόπο 
απόκτησής τους. Η νέα απόδειξη θα στηριχτεί στη διάκριση δύο εννοιών που 
αποτελούν θεμελιώδες αντιθετικό ζεύγος στην αριστοτελική φιλοσοφία· πρόκειται 
για τους όρους «δύναμις» και «ενέργεια».  

«Δύναμις» είναι η ενδιάθετη δυνατότητα οποιουδήποτε φυσικού ή τεχνητού 
δημιουργήματος  να αναπτύξει μια ορισμένη ιδιότητα ή δεξιότητα ή να ασκήσει 
μια συγκεκριμένη δραστηριότητα ή λειτουργία. Επίσης, πρόκειται για την αρχική, 
ατελή και αδιαμόρφωτη κατάσταση ενός έμβιου ή άβιου όντος, φυσικού ή 
τεχνητού δημιουργήματος. «Ἐνέργεια» είναι η πραγμάτωση αυτής δυνατότητας 
καθώς και η πλήρης, ολοκληρωμένη και τελική μορφή που θα προσλάβει ένα 
φυσικό ή τεχνητό δημιούργημα μετά την ολοκλήρωση της εξελικτικής του πορείας 
ή της κατασκευής του.   

Ο συλλογισμός αναπτύσσεται ως εξής : στις έμφυτες ιδιότητες, όπως είναι η 
όραση και η ακοή προηγείται η κατάσταση της δυνάμεως και έπεται εκείνη της 
ἐνεργείας («ὂσα μέν φύσει ἡμῑν παραγίνεται, τάς δυνάμεις τούτων πρότερον 
κομιζόμεθα, ὕστερον δέ τάς ἐνεργείας ἀποδίδομεν»). Δηλαδή, ο άνθρωπος φέρει 
πρώτα μέσα του την ενδιάθετη δυνατότητα να δει ή να ακούσει και στη συνέχεια 
επιτελεί τη συγκεκριμένη λειτουργία, χωρίς τη μεσολάβηση της επανάληψης, του 
ἔθους. Οι ιδιότητες αυτές δεν μπορούν να αποκτηθούν με την αντίστροφη πορεία, 
αφού δηλαδή πρώτα ασκηθούμε συστηματικά σε αυτές («οὐ γάρ ἐκ τοῡ πολλάκις 
ἰδεῑν ἢ πολλάκις ἀκοῡσαι τάς αἰσθήσεις ἐλάβομεν, ἀλλ’ ἀνάπαλιν ἔχοντες 
ἐχρησάμεθα, οὐ χρησάμενοι ἔσχομεν»).  

Τις ηθικές αρετές όμως ο άνθρωπος τις αποκτά με τον εθισμό, με τη συνεχή, 
συστηματική και μακροχρόνια άσκηση στην εκδήλωση των κοινωνικά αποδεκτών 
συμπεριφορών («τά δίκαια πράττοντες δίκαιοι γινόμεθα, τά δέ σώφρονα 
σώφρονες, τά δέ ανδρεῑα ανδρεῑοι»). Η απόκτησή τους προϋποθέτει την 
αντίστροφη διαδικασία, δηλαδή σ’ αυτές  προηγείται η ἐνέργεια και ακολουθεί η 
δύναμις («τάς δ’ ἀρετάς λαμβάνομεν ἐνεργήσαντες πρότερον»). Επομένως, οι 
ηθικές αρετές δεν ανήκουν στην κατηγορία των έμφυτων ιδιοτήτων, εφόσον η 
σύγκριση αυτών με τις φυσικές ιδιότητες έδειξε διαφοροποίηση ως προς τον 
τρόπο απόκτησης ή κατοχής τους από τον άνθρωπο.  
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Να σημειωθεί ωστόσο, ότι ο Αριστοτέλης θεωρεί ότι η  ἐνέργεια έχει 
μεγαλύτερη αξία από την δύναμιν . Στο κείμενο συνδέει τις δυνάμεις με το 
πρότερον και τάς ἐνεργείας με το ὕστερον εννοώντας ότι οι πρώτες έχουν χρονική 
μόνον προτεραιότητα έναντι των ἐνεργειῶν.   

Προς επίρρωση της παραπάνω θέσης ο φιλόσοφος χρησιμοποιεί την 
αναλογία παραλληλίζοντας τον τρόπο απόκτησης των ηθικών αρετών με εκείνον 
της εκμάθησης των τεχνών. Υποστηρίζει, δηλαδή ότι όπως κάποιος μαθαίνει την 
οικοδομική τέχνη οικοδομώντας ή την τέχνη του κιθαριστή παίζοντας κιθάρα έτσι 
αποκτά και τις ηθικές ιδιότητες ασκώντας κατ’ επανάληψη τις πράξεις που 
προσιδιάζουν σε αυτές. Τα παραδείγματα αντλούνται από τον καθημερινό βίο των 
Αθηναίων, προκειμένου να καταστεί εύληπτη η θέση του αλλά συγχρόνως 
μαρτυρούν και τη διδακτική πρόθεση του φιλοσόφου. Την ίδια άποψη ότι η τέχνη 
κατακτάται με την εξάσκηση συναντάμε και στον Πλάτωνα, ο οποίος λέει ότι και 
το παιδικό παιχνίδι είναι μια μορφή εξάσκησης για την τέχνη που το παιδί 
προορίζεται να ασκήσει στο μέλλον.   

 
 

Β3.  Εισαγωγή σχολικού βιβλίου σελ. 152 – 153 : «Η ψυχή του ανθρώπου … σε 
ηθικές και διανοητικές».  

 

 

 

Β4.  οὔσης       : ουσία, ανούσιος  

        ἔσχηκε      : σχέση, σχετικός  

        πεφυκότων  : φύση, αυτοφυής   

        χρησάμενοι  : χρήση, χρήσιμος  

        μανθάνομεν  : μάθηση, μαθησιακός  

 

Γ. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Γ1.     Διότι νομίζω πως δεν αγνοείτε πως πολλά παρόμοια γεγονότα ήδη 
έχουν συμβεί, τα οποία αρχικά όλοι ανεξαιρέτως θεώρησαν ότι είναι 
συμφορές και συμπόνεσαν αυτούς που τα έπαθαν, ύστερα όμως 
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αντιλήφθηκαν ότι τα ίδια ακριβώς είχαν γίνει αιτία πολύ σημαντικών 
αγαθών. Και γιατί πρέπει να μιλώ για τα περασμένα;  Αλλά και τώρα βέβαια 
θα διαπιστώναμε ότι οι πόλεις που έχουν τα πρωτεία, εννοώ την πόλη των 
Αθηναίων και των Θηβαίων, έφτασαν σε μεγάλη ακμή όχι εξαιτίας της 
ειρήνης, αλλά εξαιτίας αυτών που, αφού πρώτα καταστράφηκαν στον 
πόλεμο, τους επέτρεψαν να ανακτήσουν τη δύναμή τους· γι’ αυτούς τους 
λόγους η μία έγινε ηγέτιδα των Ελλήνων ενώ η άλλη σήμερα έχει γίνει τόσο 
μεγάλη όσο κανείς ποτέ μέχρι τώρα δεν περίμενε ότι θα γίνει· διότι η φήμη 
και η δόξα δεν συνηθίζουν να προέρχονται από την αδράνεια αλλά από τους 
αγώνες.   

 

Γ2.   

ὑμᾱς : ἕ  

πόρρω : πορρωτάτω  

ἀγαθῶν : εὖ 

αὑτάς : ὑμῶν αὐτῶν 

ἡγεμόνα : ἡγεμόσι  

οἶμαι : ᾤετο  

ὑπέλαβον : ὑπειλῆφθαι 

τοῑς παθοῡσι : τοῑς πεισομένοις  

ἔγνωσαν : γνοίη  

καταστᾱσαν : κατάστηθι  

Γ3α.   

ὑμᾱς : υποκείμενο του απαρεμφάτου «ἀγνοεῑν» (ετεροπροσωπία). 

συμφοράς : κατηγορούμενο στο «ἃς» μέσω του συνδετικού «εἶναι».   

τοῑς παθοῡσι : επιθετική μετοχή ως αντικείμενο του ρήματος 
«συνηχθέσθησαν».    

τί : αιτιατική της αιτίας στο «λέγειν».   
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λαβούσας : κατηγορηματική μετοχή συνημμένη στο αντικείμενο του 
«εὕροιμεν ἂν», «τάς πόλεις», λειτουργεί ως κατηγορηματικός προσδιορισμός 
στο «τάς πόλεις».    

ἡγεμόνα : κατηγορούμενο στο υποκείμενο «την μέν» που αποδίδεται στη 
μετοχή «καταστᾱσαν». 

 

Γ3β.   

- Ὁ ῥήτωρ εἶπεν ὃτι αἱ γάρ ἐπιφάνειαι καί λαμπρότητες οὐκ ἐκ τῆς ἡσυχίας 
ἀλλ’ ἐκ τῶν ἀγώνων γίγνεσθαι φιλοῑεν.  
 

- Ὁ ῥήτωρ εἶπεν τάς γάρ ἐπιφανείας καί λαμπρότητας οὐκ ἐκ τῆς ἡσυχίας 
ἀλλ’ ἐκ τῶν ἀγώνων γίγνεσθαι φιλεῑν.  

 


