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Α. Αφού λοιπόν η αρετή είναι δύο ειδών, η μια διανοητική και η άλλη ηθική, 
από τη μια η διανοητική κατά κύριο λόγο χρωστάει και τη γένεση και την 
αύξησή της στη διδασκαλία, γι’ αυτό χρειάζεται την πείρα και τον χρόνο, από 
την άλλη η ηθική είναι αποτέλεσμα της συνήθειας, από όπου έχει πάρει και το 
όνομα το οποίο παρουσιάζει μικρή διαφορά από τη λέξη έθος. Από αυτό 
ακριβώς φαίνεται ότι καμία από τις ηθικές αρετές δεν υπάρχει μέσα μας εκ 
φύσεως. Πραγματικά κανένα πράγμα εφοδιασμένο από τη φύση του με 
κάποιες ιδιότητες δεν μπορεί να αποκτήσει με εθισμό μιαν άλλη ιδιότητα 
,όπως, για παράδειγμα, η πέτρα που από τη φύση της πηγαίνει προς τα κάτω, 
δεν θα μπορούσε να συνηθίσει να πηγαίνει προς τα πάνω, ακόμα κι αν 
προσπαθήσει κανείς να τη συνηθίσει πετώντας την χιλιάδες φορές προς τα 
πάνω, ούτε η φωτιά προς τα κάτω, ούτε τίποτε άλλο από τα πράγματα που 
από τη φύση τους γεννιούνται με μιαν ορισμένη ιδιότητα θα μπορούσε να 
συμπεριφέρεται με διαφορετικό τρόπο. Επομένως, ούτε εκ φύσεως ούτε όμως 
και αντίθετα προς τη φύση μας υπάρχουν μέσα μας οι αρετές, αλλά εμείς 
έχουμε από τη φύση την ιδιότητα να τις δεχτούμε και να γινόμαστε τέλειοι με 
τον εθισμό. 

Β.1. Ο Αριστοτέλης διακρίνει δύο μορφές αρετής: α) τη διανοητική και β) 
την ηθική. Οι διανοητικές αρετές αφορούν τη διάνοια, το μυαλό του 
ανθρώπου και είναι π.χ. η σοφία, η σύνεση, η φρόνηση, η παρατηρητικότητα, 
η ευστροφία κ.α. Έχουν σχέση με το καθαρά λογικό μέρος της ψυχής (το 
λόγον ἔχον). Οι ηθικές αρετές αφορούν το ἐπιθυμητικὸν (το μέρος της ψυχής 
που μετέχει στο καθαρά λογικό και στο ἄλογον μέρος) και είναι π.χ. η 
δικαιοσύνη, η σωφροσύνη, η ανδρεία κ.α. Και τα δύο είδη αρετής δεν 
προέρχονται από τη φύση.  
Ο Αριστοτέλης φτάνει στο συμπέρασμα ότι καμιά ηθική αρετή δεν είναι 
έμφυτη στους ανθρώπους (οὐδεμία τῶν ἠθικῶν ἀρετῶν φύσει ἡμῖν ἐγγίνεται). 
Έτσι απορρίπτει την παλιά αριστοκρατική αντίληψη (διατυπωμένη από τον 
Όμηρο, το Θέογνη, τον Πίνδαρο, τον Σοφοκλή κ.α.) ότι η αρετή είναι δώρο 
της φύσης, το οποίο τελεσίδικα δίνεται ή δε δίνεται στον άνθρωπο με τη 
γέννησή του και φυσικά δίνεται «στους άριστους» (στους αριστοκράτες) και 
όχι στους «πολλούς» (στο λαό). Ο Αριστοτέλης πιστεύει ότι ο άνθρωπος 
γίνεται, δε γεννιέται ενάρετος. 
Συνεχίζοντας το συλλογισμό του ο Αριστοτέλης, αιτιολογεί την παραπάνω 
άποψη για το μη έμφυτο της ηθικής αρετής, αναφερόμενος στα φυσικά όντα, 
τα οποία δεν μπορούν να αποκτήσουν διαφορετικές ιδιότητες από αυτές που 
έχουν από τη φύση τους. Οι ιδιότητες αυτές είναι σταθερές και αναλλοίωτες 
και γι’ αυτό δεν μπορούν να τις αποβάλλουν, σε αντίθεση με τις ηθικές αρετές, 
οι οποίες διαμορφώνονται στον άνθρωπο κατά την εξέλιξή του. 



 

 

Β.2.   Ο Αριστοτέλης αναφέρει πως στην περίπτωση της ηθικής αρετής 
προηγείται η ενέργεια και μετά ακολουθεί η δύναμις , δηλαδή η απόκτηση της. 
Όπως αναφέρει, έχουμε από τη φύση μας μόνο την ιδιότητα του να τη 
δεχτούμε (πεφυκόσι ἡμῖν δέξασθαι αὐτὰς). Όμως στη συνέχεια η ηθική αρετή 
διαφοροποιείται από εκείνα που έχουμε εκ φύσεως. Εδώ δηλαδή συμβαίνει το 
αντίθετο: προηγείται η ενέργεια (οι εμπειρίες, οι επαναλήψεις, η άσκηση) και 
ακολουθεί η κατάκτηση της ηθικής αρετής. Με άλλα λόγια: ασκούμαστε 
πρώτα σε μιαν αρετή και ύστερα την αποκτούμε (π.χ. ενεργώντας συνεχώς με 
δίκαιο τρόπο γινόμαστε δίκαιοι). 
Για να τεκμηριώσει την άποψή του χρησιμοποιεί ένα παράδειγμα: τις 
ανθρώπινες τέχνες. Όπως για να αποκτήσει κάποιος την αρετή πρέπει να 
ασκηθεί σ’ αυτή, έτσι και για να γίνει κάποιος τεχνίτης ή καλλιτέχνης, πρέπει 
να μάθει την τέχνη του και δεν αρκεί το φυσικό ταλέντο (μέθοδος 
αναλογίας). Οι λέξεις που χρησιμοποιούνται για την απόδοση της αναλογίας 
είναι: ὥσπερ, οἷον, οὕτω, μαθόντες, ποιοῦντες, οἰκοδομοῦντες, κιθαρίζοντες). 
Η χρήση αυτού του παραδείγματος γίνεται για να τονιστεί το γεγονός ότι οι 
ηθικές αρετές είναι κάτι το επίκτητο.  
Τα παραδείγματα του κιθαρωδού και του οικοδόμου στηρίζουν την άποψη «ἃ 
γὰρ δεῖ ποιεῖν μαθόντας, ταῦτα μανθάνομεν ποιοῦντες». Οι τέχνες της 
οικοδομικής και της κιθάρας γίνονται προσωπική κατάκτηση μόνο με τη 
συνεχή εξάσκηση. Ούτε ο οικοδόμος ούτε ο κιθαριστής έχουν από τη φύση 
τους την αντίστοιχη τέχνη. 
Έτσι λοιπόν κατά τον Αριστοτέλη, όπως οι τεχνίτες ασκούμενοι γίνονται 
καλύτεροι, έτσι και οι δίκαιοι γίνονται δίκαιοι, δίκαια πράττοντες, και οι 
σώφρονες πράττοντες σώφρονα.  
     Με τις πιο πάνω παρατηρήσεις του ο Αριστοτέλης θέλει να τονίσει ότι την 
ηθική τη δημιουργούμε αρχίζοντας από το μηδέν. Δεν έχουμε από πριν μια έμφυτη 
ηθική συνείδηση που μας παρακινεί προς το καλό και μας αποτρέπει από το 
κακό. Είναι ανάγκη βέβαια να γνωρίζουμε ποιες είναι οι αρετές. Η γνώση όμως 
αυτή είναι μια προϋπόθεση για την πράξη, είναι γνώση που προορίζεται για την 
πράξη και την άσκηση. Μόνο όταν εφαρμόζουμε την αρετή μπορούμε να πούμε 
ότι την κατέχουμε. Τη γνωρίζουμε στην πράξη και με την πράξη μαθαίνουμε 
(ποιοῦντες μανθάνομεν). Έτσι, για παράδειγμα, οικοδόμος δεν είναι αυτός που 
έχει θεωρητικές γνώσεις για την οικοδομική αλλά αυτός που φτιάχνει κτίρια, 
ενώ κιθαριστής δεν είναι παρά αυτός που ασκείται στο παίξιμο της κιθάρας και 
μαθαίνει ύστερα από μακροχρόνια άσκηση να παίζει κιθάρα. Οι θεωρητικές 
γνώσεις στις περιπτώσεις αυτές έχουν μικρή αξία. 

Όσο για τις αρετές της δικαιοσύνης, της σωφροσύνης (εγκράτεια) και 
της ανδρείας, τις κατακτούμε, όταν ασκούμαστε συστηματικά σ' αυτές και 
όχι όταν κάνουμε μεμονωμένες δίκαιες ή σώφρονες πράξεις ή δείχνουμε 
ανδρεία σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις.  
 
Β.3. Βλ. σχολικό βιβλίο σελ. 152 : « Το ίδιο είχε πει και ο Δημόκριτος....ή όχι 
σε αυτήν.» 
 
Β.4.  
φύσει: έμφυτος, φυτοφάγος 
δέξασθαι: αποδοχή, κερματοδέκτης 



 

 

δυνάμεις: αποδυνάμωση, δυναμόμετρο 
ἐλάβομεν: υπόληψη, αντίληψη 
μαθόντας: εκμάθηση, μαθητολόγιο 
 
 
Ανδοκίδου, Περί των μυστηρίων 142-143 
 
Γ.1.Μετάφραση 
 
Διότι, όταν, άνδρες δικαστές, καταστράφηκαν τα πλοία και πολλοί ήθελαν να 
προκαλέσουν στην πόλη αθεράπευτες συμφορές, οι Λακεδαιμόνιοι, αν και τότε 
ήταν εχθροί (μας) αποφάσισαν να σώσουν την πόλη με τη γενναιότητα 
εκείνων των ανδρών, οι οποίοι έκαναν την αρχή της ελευθερίας  για όλη την 
Ελλάδα. Αφού, λοιπόν, η πόλη κατά γενική ομολογία σώθηκε χάρη στις αρετές 
των προγόνων σας, έχω και εγώ την αξίωση να σωθώ χάρη στις αρετές των 
προγόνων μου. Και αυτό γιατί οι πρόγονοί μου συνέβαλαν σε ένα πολύ μεγάλο 
μέρος εκείνων των έργων, με τα οποία η πόλη σώθηκε. 
 
Γ.2. 
νῆες → ναυσὶ 

διεφθάρησαν →  διαφθαρείητε / διαφθαρεῖτε 

περιβαλεῖν →  περιβεβλῆσθαι 
πόλιν →  πόλεσι 

ἔγνωσαν →  γνῶθι 

ἁπάσῃ →  ἅπασαι 
ὑμετέρων →  σφετέρων 

γενέσθαι →  ἐγένου 

ἅπερ →  οἷσπερ 
ἐλάχιστον → μικρῶν 

 
Γ.3.α 
οἱ ὑπῆρξαν τῆς ἐλευθερίας ἁπάσῃ τῇ Ἑλλάδι: δευτερεύουσα αναφορική  
προσδιοριστική στο «ἀνδρῶν» 
Καὶ γὰρ αὐτῶν τῶν ἔργων οὐκ ἐλάχιστον μέρος οἱ ἐμοὶ πρόγονοι 
συνεβάλοντο: κύρια πρόταση κρίσεως αποφατική 
 
Γ.3.β 
ἀνηκέστοις: επιθετικός προσδιορισμός στο «συμφοραῖς» 
ἐχθροὶ: κατηγορούμενο στο «Λακεδαιμόνιοι»μέσω του «ὄντες» 
τῇ Ἑλλάδι: δοτική προσωπική χαριστική στο «ὑπῆρξαν» 
σωτηρίαν: υποκείμενο στο τελικό απαρέμφατο «γενέσθαι», ετεροπροσωπία 
τῶν ἔργων: γενική διαιρετική στο «ἐλάχιστον μέρος» 
οἱ ἐμοὶ: επιθετικός προσδιορισμός στο «πρόγονοι» 
 


