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Α. H αρετή λοιπόν είναι δύο ειδών, η διανοητική και η ηθική. Η διανοητική χρωστάει 

και τη γένεση και την επαύξησή της κατά κύριο λόγο στη διδασκαλία, γι’ αυτό 
ακριβώς χρειάζεται εμπειρία και χρόνο, ενώ η ηθική είναι αποτέλεσμα εθισμού, 
από όπου έχει πάρει και το όνομα , το οποίο μικρή παρουσιάζει διαφορά από τη 
λέξη εθισμός. Από αυτό ακριβώς γίνεται φανερό ότι καμία από τις ηθικές αρετές 
δεν υπάρχει μέσα μας εκ φύσεως. Πραγματικά τίποτε από όσα υπάρχουν εκ 
φύσεως δεν μπορεί να αποκτήσει με εθισμό μιαν άλλη ιδιότητα, όπως για 
παράδειγμα , η πέτρα η οποία εκ φύσεως κινείται προς τα κάτω, δεν είναι δυνατόν 
να αποκτήσει τη συνήθεια να κινείται προς τα πάνω, ούτε και αν δεκάδες χιλιάδες 
φορές προσπαθήσει κανείς να την κάνει να συνηθίσει σ’ αυτό ρίχνοντάς την ξανά 
και ξανά προς τα πάνω. ούτε η φωτιά είναι δυνατόν να αποκτήσει τη συνήθεια να 
κινείται προς τα κάτω ούτε κανένα άλλο από τα πράγματα που γεννιούνται από τη 
φύση με μιαν ορισμένη ιδιότητα είναι δυνατόν να συνηθίσει σε κάτι διαφορετικό. 
Επομένως , οι ηθικές αρετές δε γεννιούνται μέσα μας ούτε εκ φύσεως ούτε αντίθετα 
με αυτήν, αλλά εμείς έχουμε από τη φύση την ιδιότητα να τις δεχτούμε, ενώ 
τελειοποιούμαστε σ’ αυτές με τον εθισμό. 

 
Β.1. Ο Αριστοτέλης στο χωρίο « Οὔτ΄ ἄρα φύσει ... τελειουμένοις δὲ διὰ τοῦ ἔθους» με 

τη μέθοδο της επαγωγής καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι αρετές δεν είναι 
έμφυτες αλλά ούτε αντίθετες με τη φύση των ανθρώπων, αλλά για τη 
διαμόρφωση του ήθους όλα τα πάθη της ψυχής αποτελούν το ακατέργαστο υλικό , 
που ο άνθρωπος πρέπει να το αναπλάσει με προσπάθεια, με επανάληψη όμοιων 
ηθικών ενεργειών, με σύστημα , υπομονή και επιμονή (« Οὔτ΄ἄρα φύσει ....οἱ 
ἀρεταί»). Ο φιλόσοφος θεωρεί ότι κάθε άνθρωπος έχει από τη φύση του το 
χάρισμα να επιδέχεται τελειοποίηση κάποιων προδιαθέσεων με το έθος, τη 
συνήθεια και έτσι να ολοκληρώνεται , να τελειοποιείται φτάνοντας στο «τέλος» 
του, το σκοπό (εντελέχεια). Απορρίπτει με αυτόν τον τρόπο ο σταγειρίτης 
φιλόσοφος την παλιά αριστοκρατική αντίληψη που επικρατούσε και υποστήριζε 
ότι οι ηθικές αρετές είναι τελεσίδικα δοσμένες ή όχι από τη φύση και το θεό στον 
άνθρωπο «ἅμα τῇ γενέσει». Σύμφωνα με αυτήν αξιόλογος είναι μόνο ο άνθρωπος 
που έχει «φυάν» που είναι δηλαδή φορέας δώρου της φύσης , του θεού. Η 
αριστοκρατική αυτή αντίληψη εκφράζεται απο το Σοφοκλή στο δοθέν απόσπασμα 
από την Αντιγόνη , στίχοι 37-38, καθώς η Αντιγόνη απευθυνόμενη στην αδελφή 
της, την  Ισμήνη, της λέει ότι με τη συμμετοχή της στην ταφή του Πολυνείκη θα 
αποδείξει αν κατέχει την ηθική αρετή της γενναιότητας, της ανδρείας, όπως η 
καταγωγή της προστάζει ή αν είναι δειλή από τη φύση της. 
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Β.2. «Δύναμις» και «ενέργεια» είναι δύο έννοιες θεμελιώδεις στο φιλοσοφικό σύστημα 
του Αριστοτέλη, αφού είναι άμεσα συσχετισμένες με τη βασική θέση του «περί 
ολοκλήρωσης» (εντελέχεια). Δύναμις είναι η δυνατότητα που έχει ένα πράγμα ή 
ένα όν να γίνει ή να κάνει κάτι, είναι η αρχική στοιχειώδης και ατελής κατάσταση 
σε κάθε διαδικασία μεταβολής. Ενέργεια είναι η πραγμάτωση αυτής της 
δυνατότητας , η άρτια και τελειωμένη μορφή. 
Ο Αριστοτέλης στο απόσπασμα «ἔτι ὅσα μεν φύσει ... τὰ δ΄ ἀνδρεῖα ἀνδρεῖοι» 
θέλοντας να ενισχύσει τη βασική του θέση ότι  « οὐδεμία τῶν ἡθικῶν ἀρετῶν 
φύσει ἡμῖν ἐγγίνεται» και επιχειρώντας να δείξει την άμεση εξάρτηση της αρετής 
από την επανάληψη των ηθικών ενεργειών εστιάζει στην αντιθετική σύγκριση 
(«μέν» - «δέ») ανάμεσα στις έμφυτες ιδιότητες και στις ηθικές αρετές ως προς την 
χρονική εμφάνιση («πρότερον - ὕστερον») της δύναμης και της ενέργειας σ’  
αυτές.  
Για τις έμφυτες ιδιότητες,  υποστηρίζει ο Αριστοτέλης  ότι πρώτα βρισκόμαστε 
εφοδιασμένοι με τη δύναμη,  τη δυνατότητα να γίνουμε ή να κάνουμε κάτι («Ἔτι 
ὅσα μὲν φύσει...κομιζόμεθα») και ύστερα προχωρούμε στις αντίστοιχες ενέργειες 
(«ὕστερον δε τὰς ἐνεργείας ἀποδίδομεν»). Ο φιλόσοφος προκειμένου να 
επαληθεύσει την αντίληψή του για το προτερόχρονο των δυνάμεων έναντι των 
ενεργειών επικαλείται εύστοχα εμπειρικά παραδείγματα και επιλέγει την 
κατηγορία των αισθήσεων: την όραση («ἰδεῖν») και την ακοή («ἀκοῦσαι»). Οι 
αισθήσεις αυτές είναι έμφυτες και υπάρχουν από τη γέννησή μας, γι’ αυτό και 
ενεργούμε δηλαδή βλέπουμε και ακούμε. Η χρήση τους λοιπόν γίνεται επειδή 
είναι δεδομένη η ύπαρξή τους, αφού η επανάληψη και η εμπειρία δεν θα 
βοηθούσαν κάποιον άνθρωπο εκ γενετής τυφλό ή κωφό να δει ή να ακούσει 
(«ὅπερ ἐπί τῶν αἰσθήσεων ...οὐ χρησάμενοι ἔσχομεν»). 
Στη συνέχεια ο Αριστοτέλης θεωρεί ότι στις ηθικές αρετές , που αποτελούν 
κομβικά σημεία στην πορεία προς την ολοκλήρωση της προσωπικότητας του 
ανθρώπου, οι ενέργειες προηγούνται των δυνάμεων («τὰς δ΄ἀρετάς λαμβάνομεν 
ἐνεργήσαντες πρότερον»). Υποστηρίζει δηλαδή, ότι για να καλλιεργήσουμε 
κάποια ηθική αρετή και για να διαμορφωθεί και να παγιωθεί αυτή ως μόνιμο 
χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς μας , πρέπει να εξασκηθούμε με συνεχή 
επανάληψη («πολλάκις») και επιμονή στην επιτέλεση της ηθικής πράξης. 
Στο χωρίο «ὥσπερ καί ἐπί τῶν ἄλλων τεχνῶν», ο σταγειρίτης φιλόσοφος 
χρησιμοποιώντας την αναλογική μέθοδο παραλληλισμού των αρετών και των 
τεχνών αξιοποιεί μία άλλη κατηγορία επίκτητων ιδιοτήτων, όπου γίνεται πιο 
σαφής η υστερόχρονη εμφάνιση της δύναμης σε σχέση  με την ενέργεια. Οι 
τέχνες, λοιπόν, είναι επίκτητες γνώσεις, μέθοδοι  και τεχνικές και κανείς δεν τις 
διαθέτει από τη γέννησή του. Έτσι και σε αυτή την περίπτωση ισχύει η 
προτεραιότητα των ενεργειών σε σχέση με τις δυνάμεις , γιατί μπορεί να υπάρχει 
η κλίση και το φυσικό υπόβαθρο, ωστόσο θα παραμείνουν ανεκμετάλλευτες αν 
δεν τις  καλλιεργήσουμε με τη συνεχή έμπρακτη εξάσκηση προκειμένου να 
δώσουμε οντότητα σ’  αυτές («ἅ γάρ δεῖ μαθόντας ποιεῖν... κιθαρίζοντες 
κιθαρισταί»). Τέλος, αφού ο Αριστοτέλης αναφέρθηκε στην απόκτηση των τεχνών 
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και στήριξε το συλλογισμό του με τα παραδείγματα της οικοδομικής και 
κιθαριστικής τέχνης, στο χωρίο « οὕτω δή ...τὰ δ΄ ἀνδρεῖα ἀνδρεῖοι» με κυκλικό 
τρόπο επανέρχεται στις αρετές, τη δικαιοσύνη, τη σωφροσύνη και την ανδρεία για 
να δείξει ότι η σχέση ενέργειας και δύναμης σ΄ αυτές είναι προτερόχρονη αλλά 
και σύγχρονη αφού κάνοντας δίκαιες, ανδρείες και σώφρονες ενέργειες κατ’  
επανάληψη αποκτούμε τις δυνάμεις, τις ηθικές αρετές της δικαιοσύνης, της 
ανδρείας και της σωφροσύνης. Από τη στιγμή όμως που οι ηθικές αρετές θα 
παγιωθούν ως χαρακτηριστικά στην προσωπικότητά μας θα είναι και πηγή 
ταυτόχρονα ηθικών ενεργειών. Οι ηθικές αρετές , δηλαδή, προϋποθέτουν 
συνείδηση του κοινωνικού ρόλου του ατόμου («εἰδώς»), συνειδητή επιλογή και 
άσκηση ηθικών ενεργειών («προαιρούμενος»), και σταθερή και μόνιμη 
συμπεριφορά («βεβαίως καί ἀμετακινήτως»).  

 
Β.3. Σελ. σχολ. βιβλίου 140: « Η σημασία της Ακαδημίας βρίσκεται ... η ψυχοσύνθεση 

του Πλάτωνα)» . 
Β.4.  

• φέρεσθαι: φόρος, συμπεριφορά, φορείο, φέρελπις, φαρέτρα 
• δέξασθαι: δοχείο, εκδοχή, αποδεκτός,επιδέξιος, ανάδοχος 
• τελειουμένοις: τέλειος, τέλος , ατελής , εντελέχεια, ατελέσφορος 
• κομιζόμεθα: μετακόμιση, κομιστής, συγκομιδή, κόμιστρα,  
                              διαμετακομιστικό 
• ἰδεῖν: είδωλο, όραση, αόρατος, ιδέα, ιδεοληψία 

 
Γ.   Και οι Αργείοι  τον ίδιο χρόνο αφού εισέβαλαν στη Φλειασία και αφού έπεσαν σε 

ενέδρα και από τους Φλειάσιους και από τους εξόριστους της πόλης τους,   
σκοτώθηκαν περίπου ογδόντα. Και στο μεταξύ οι Αθηναίοι που βρίσκονταν στην  
Πύλο πήραν πολλά λάφυρα από τους  Λακεδαιμόνιους. Εντούτοις οι Λακεδαιμόνιοι 
ούτε εξαιτίας αυτού παραβιάζοντας με αυτόν τον τρόπο τις  συνθήκες ειρήνης, 
πολεμούσαν αυτούς, διακήρυξαν όμως αν κάποιος θέλει από αυτούς να 
λαφυραγωγεί (ληστεύει) τους Αθηναίους. Οι Κορίνθιοι, επίσης, πολέμησαν τους 
Αθηναίους εξαιτίας κάποιων προσωπικών τους διαφορών. ενώ οι άλλοι 
Πελοποννήσιοι αδρανούσαν (απείχαν). Κυρίευσαν δε και οι Μήλιοι το μέρος του 
τείχους των Αθηναίων αυτό που βρισκόταν στην αγορά τους, αφού έκαναν επίθεση 
τη νύχτα  και σκότωσαν μερικούς άντρες και, αφού εισήγαγαν τρόφιμα και όσα 
άλλα περισσότερα χρήσιμα μπορούσαν,έφυγαν και παρέμεναν ήσυχοι (μετά την 
αποχώρησή τους παρέμεναν αδρανείς). 

 
Γ1.α.  

• ἔλαβον :  εἰληφέναι      
• ἐπολέμουν : πολέμησον 
• ἐκήρυξαν: κηρύξοι 
• εἷλον:αἱρῆσθε 
• προσβαλόντες: προσέβαλες 
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Γ1.β.  

• φυγάδων: τῷ φυγάδι 
• πολλήν: πολύ 
• σπονδάς: τὴν σπονδήν 
• τινῶν: τινάς 
• περιτειχίσματος: τῶν περιτειχισμάτων 

 
Γ2.α. 

• ὑπὸ Φλειασίων: εμπρόθετος προσδιορισμός του ποιητικού αιτίου στη μετοχή 
λοχισθέντες και στο ρήμα διεφθάρησαν. 

• δι΄αὐτό: εμπρόθετος προσδιορισμός του αναγκαστικού αιτίου (της αιτίας) στο 
ρήμα ἐπολέμουν. 

• αὐτοῖς: αντικείμενο στο ρήμα ἐπολέμουν 
• ἰδίων:ονοματικός ομοιόπτωτος επιθετικός προσδιορισμός στη λέξη τινῶν 

διαφορῶν ( διαφορῶν ἕνεκα). 
• νυκτός:  γενική ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στη μετοχή 

προσβαλόντες.  
• ἀναχωρήσαντες: επιρρηματική χρονική μετοχή που δηλώνει το προτερόχρονο , 

συνημμένη στο υποκείμενο του ρήματος ἡσύχαζον (οἱ Μήλιοι),  ως 
επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ρήμα. 

 
Γ2.β. Οὗτοι  ἔλεγον καὶ τούς ἐκ τῆς Πύλου  Ἀθηναίους Λακεδαιμονίων πολλὴν λείαν 

λαβεῖν. (Η οριστική του ρήματος ἔλαβον της κύριας πρότασης κρίσεως που 
υπάρχει σ΄αυτήν την περίοδο μετατρέπεται στον πλάγιο λόγο σε ειδικό 
απαρέμφατο ως αντικείμενο του λεκτικού ρήματος εξάρτησης:   Οὗτοι  ἔλεγον. Το 
υποκείμενο του ρήματος ἔλαβον: οἱ ....... Ἀθηναῖοι μετατρέπεται σε αιτιατική ως 
υποκείμενο του απαρεμφάτου λαβεῖν λόγω ετεροπροσωπίας). 
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