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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α. Αποκτούμε όμως τις αρετές αφού πρώτα τις εφαρμόσουμε στην 
πράξη,όπως ακριβώς (συμβαίνει) και στις άλλες τέχνες· γιατί όσα πρέπει να 
κάνουμε μαθαίνοντάς τα, αυτά τα μαθαίνουμε κάνοντάς τα, για παράδειγμα 
οικοδόμοι γίνονται  με το να χτίζουν σπίτια, και κιθαριστές (γίνονται) με το να 
παίζουν κιθάρα· με τον ίδιο τρόπο, κάνοντας δίκαιες πράξεις γινόμαστε δίκαιοι, 
κάνοντας σώφρονες πράξεις (γινόμαστε) σώφρονες και κάνοντας ανδρείες 
πράξεις (γινόμαστε) ανδρείοι. 
(Αυτά) επιβεβαιώνουν και αυτό που συμβαίνει στις πολιτείες. οι νομοθέτες 
δηλαδή κάνουν τους πολίτες καλούς ασκώντας τους στην απόκτηση 
συγκεκριμένων συνηθειών ,και του κάθε νομοθέτη η θέληση αυτή είναι, όσοι 
όμως δεν τα καταφέρνουν σ’ αυτό αποτυχαίνουν στο έργο τους, και σ’ αυτό 
διαφέρει το καλό πολίτευμα από το λιγότερο καλό. Ακόμη για τους ίδιους 
λόγους και με τα ίδια μέσα και γεννιέται κάθε αρετή και φθείρεται, και κατά 
τον ίδιο τρόπο και κάθε τέχνη (γεννιέται).Γιατί από το παίξιμο της κιθάρας 
γίνονται και οι καλοί και οι κακοί κιθαριστές. 

Β.1. 
Ο Αριστοτέλης διαπραγματεύτηκε το θέμα της προέλευσης (γένεσης) των 
ηθικών αρετών διατυπώνοντας και στηρίζοντας την άποψη ότι καμία από 
αυτές δεν είναι έμφυτη, αλλά προέρχονται από το έθος (συνήθεια Συνεχίζει 
λοιπόν , τη θεμελίωση της παραπάνω θέσης με ένα ακόμη αποδεικτικό 
επιχείρημα (ἔτι …..), χρησιμοποιώντας και εδώ παραδείγματα που δεν τα 
αντλεί όμως από τους νόμους της φύσης, αλλά από τις φυσιολογικές 
λειτουργίες του ανθρώπου (από τις αισθήσεις). 
    Ξεκινά την ανάλυσή του από τις έμφυτες ιδιότητες που έχει ο άνθρωπος, 
τονίζοντας ότι αυτές πρώτα υπάρχουν μέσα μας ως «δυνάμεις» και ύστερα τις 
αναπτύσσουμε με τις ενέργειές μας. Σχετικά με τους όρους «δυνάμεις» και 
«ενεργείας» αξίζει να τονιστεί η σημασία που έδινε ο Αριστοτέλης στις δύο 
αυτές έννοιες, τις οποίες συχνά χρησιμοποιεί αντιθετικά και οι οποίες 
αποτελούν τη βάση για το φιλοσοφικό του σύστημα. Με τον όρο δύναμις 
εννοείται η δυνατότητα που υπάρχει σ’ ένα ον ή σ’ ένα πράγμα για να γίνει 
κάτι ή να κάνει κάτι, ενώ με τον όρο ἐνέργεια εννοείται η υλοποίηση αυτής 
της δυνατότητας. Ο Αριστοτέλης υποστηρίζει ότι δεν έχει σημασία να έχουμε 
κάποιες φυσικές ιδιότητες μόνο δυνάμει, αλλά πρέπει να τις θέσουμε και σε 
λειτουργία στην πράξη, ώστε να αποκτήσουν και νόημα. Τότε μόνο θα 
φθάσουμε στην πραγμάτωση της αρετής. Θεωρεί λοιπόν ότι η ενέργεια έχει 
μεγαλύτερη αξία από τη δύναμη. Με την αντίθεση πρότερον – ὕστερον  
θέλει να τονίσει τη χρονολογική σχέση των παραπάνω εννοιών (δύναμις – 
ενέργεια) σχετικά με όσα έχουμε εκ φύσεως, όπως π.χ. οι αισθήσεις. 
Προηγείται η δύναμις και ακολουθεί η ἐνέργεια (η τεκμηρίωση αυτής της 
θέσης γίνεται με τη χρήση του παραδείγματος παρακάτω). Στην περίπτωση 



 

 

της ηθικής αρετής ισχύει το αντίθετο: προηγείται η ενέργεια και μετά 
ακολουθεί η απόκτηση της ηθικής αρετής.  
 
Β.2.Ο Αριστοτέλης μεταφέρεται στο χώρο της πολιτικής και φέρνει ένα νέο 
επιχείρημα, σαν «μαρτυρία», τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο λειτουργούν οι 
νομοθέτες στις πόλεις. Είναι σημαντική η ένταξη του ανθρώπου στις 
οργανωμένες κοινωνίες, μέσα στις οποίες εθίζεται στην ηθική πράξη. 

Επισημαίνεται λοιπόν από τον Αριστοτέλη ο σημαντικός ρόλος των 
νομοθετών σε μία πόλη: αυτοί καθορίζουν τους νόμους, τις αρχές, τους 
κανόνες σύμφωνα με τους οποίους θα ζουν οι πολίτες. Στα πλαίσια αυτά 
προσπαθούν να κάνουν τους πολίτες να αποκτήσουν ηθική αρετή, με τον 
εθισμό στις καλές πράξεις. Έτσι θα γίνουν ενάρετοι. Απώτερος στόχος είναι η 
ευδαιμονία και ευτυχία των πολιτών. Με τη λέξη «βούλημα» εκφράζεται 
ακριβώς η βασική επιδίωξη του κάθε νομοθέτη, να εθίσει τους πολίτες στην 
άσκηση της αρετής, για να φτάσουν έτσι στην ηθική τελείωση τους. Οι νόμοι 
δηλαδή που νομοθετούν έχουν ως στόχο τη δημιουργία τέτοιων συνηθειών 
στους πολίτες, ώστε να εφαρμόζουν ένα τρόπο ζωής που προάγει τις ανθρώπινες 
σχέσεις, καλλιεργεί τις ηθικές αρετές και τον πολιτισμό. 

 Προχωρώντας στο συλλογισμό του ο Αριστοτέλης αναφέρει την περίπτωση 
αποτυχίας των νομοθετών στο έργο τους. Ενώ πολλοί νομοθέτες οργανώνουν 
σωστά την προσπάθεια τους και πετυχαίνουν το στόχο τους, άλλοι θεσπίζουν 
τέτοιους νόμους που δεν κάνουν σωστά τον εθισμό των πολιτών, με 
αποτέλεσμα οι νομοθέτες να αποτυγχάνουν και να μην ασκούν τους πολίτες 
έτσι ώστε να αποκτήσουν την ηθική αρετή. 

Η τέλεια κοινωνία, κατά τον Αριστοτέλη, είναι η πολιτεία (πόλη-κράτος). 
Σκοπός της είναι η ευδαιμονία των πολιτών. Γι’ αυτό οι νομοθέτες 
επιδιώκουν να κάνουν τους πολίτες καλούς. Όσοι το καταφέρνουν, 
συμβάλλουν καθοριστικά στη δημιουργία της αγαθής πολιτείας. Όταν 
αποτυγχάνουν, τότε η πολιτεία γίνεται φαύλη, λιγότερο καλή, με αρνητικές 
συνέπειες στη ζωή των ανθρώπων. Κριτήριο λοιπόν της διάκρισης των 
πολιτειών είναι η ευδαιμονία των πολιτών. Αυτό το κριτήριο ισχύει και για τα 
σημερινά πολιτεύματα.  

Πιο συγκεκριμένα: στο σωστό πολίτευμα οι νομοθέτες θεωρούν πρωταρχικό 
τους καθήκον να θεσπίσουν τέτοιους νόμους, ώστε να οδηγήσουν τους 
πολίτες στην ηθική πράξη. Άρα η πολιτεία που αποτελείται από τέτοιους 
πολίτες (αγαθούς) θα είναι και «αγαθή πολιτεία». Αντίθετα, όταν οι νομοθέτες 
δεν έχουν συναίσθηση των ευθυνών τους και αποτυγχάνουν, τότε οι πολίτες 
δεν φτάνουν στην αρετή και κατά συνέπεια οι «αγαθοί πολίτες» σπανίζουν. 
Υιοθετούν συμπεριφορές που δεν ευνοούν την προκοπή και συνοχή της πόλης 
π.χ. γίνονται άδικοι, ασεβείς, ατομιστές. Επομένως, η πολιτεία που 
δημιουργείται είναι μία «φαύλη πολιτεία». Είναι λοιπόν σημαντικό για μία 
πολιτεία, αν θα είναι υγιής ή όχι, το τι «βούλημα» θα έχει ο νομοθέτης. 

 
Β.3. Βλ. σχολικό βιβλίο σελ. 152-153 : « Η ψυχή του ανθρώπου....σε ηθικές και 
διανοητικές» 
 
 
 



 

 

Β.4. 
κομιζόμεθα: κόμιστρα, κομιστής 
χρησάμενοι: χρήση, χρηστικός 
λαμβάνομεν: λήψη, λαβή 
τεχνῶν : έντεχνος, τεχνοτροπία 
ἀνάλογον: λογικός, λογικοφανής 
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Γ1. Μετάφραση 
 
Θα σας διηγηθώ τα γεγονότα από την αρχή, όσο καλύτερα μπορώ. Πατέρας 
μου, άνδρες δικαστές, είναι ο Σωπαίος, τον οποίο, όσοι πλέουν προς τον 
Πόντο γνωρίζουν ότι διάκειται τόσο ευνοϊκά προς τον Σάτυρο, ώστε να διοικεί 
πολύ μεγάλη περιοχή και να φροντίζει (για τη διατήρηση) όλης της δύναμης 
εκείνου. Επειδή πήρα πληροφορίες για αυτή την πόλη και για την άλλη 
Ελλάδα, επιθύμησα να ταξιδέψω (σ’ αυτήν). Ο πατέρας μου, λοιπόν, αφού 
φόρτωσε με σιτάρι δύο πλοία και μου έδωσε χρήματα, με έστειλε (εδώ) 
συγχρόνως και για εμπόριο και για να δω (τη χώρα). 
 
Γ.2. 
ὃν → ἅς 

οἰκείως → οἰκειότατα 

ἁπάσης → ἅπασαι 

δυνάμεως → δυνάμει 
χρήματα →χρήμασι 

πεπραγμένα → πραξόμενα 

ἐστὶ → εἶναι 
ἴσασιν → οἶδε 

πυνθανόμενος→  πυθόμενος 

ἐξέπεμψεν → ἐκπέμψει 

 
Γ.3.α. 
ὃν οἱ πλέοντες εἰς τὸν Πόντον ἅπαντες ἴσασιν οὕτως οἰκείως πρὸς 
Σάτυρον διακείμενον: αναφορική προσδιοριστική στο «Σωπαῖος». Εισάγεται 
με την αναφορική αντωνυμία «ὃν» και εκφέρεται με οριστική «ἴσασιν» που 
δηλώνει το πραγματικό. 
 
Γ.3.β. 
ἴσασιν: ρήμα 
οἱ πλέοντες: επιθετική μετοχή, υποκείμενο στο ρήμα «ἴσασιν» 
ἅπαντες: κατηγορηματικός προσδιορισμός στο «οἱ πλέοντες» 
εἰς τὸν Πόντον: εμπρόετος προσδιορισμός κίνησης σε τόπο στο «πλέοντες» 
ὃν: αντικείμενο στο ρήμα «ἴσασιν» και υποκείμενο της μετοχής «διακείμενον» 
διακείμενον: κατηγορηματική μετοχή, εξαρτάται από το ρήμα «ἴσασιν» και 
νααφέρεται στο αντικείμενό του «ὃν» 



 

 

πρὸς Σάτυρον: εμπρόθετος προσδιορισμός φιλικής διάθεσης στο 
«διακείμενον» 
οἰκείως: επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου στο «διακείμενον» 
οὕτως: επιρρηματικός προσδιορισμός του ποσού στο «οἰκείως» 

 
 


