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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

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.. Σε αντίθεση με τη διανοητική αρετή η απόκτηση της ηθικής 
αρετής οφείλεται στον εθισμό (έθος), στη συνήθεια που δημιουργείται με την 
επανάληψη. Και στον Πλάτωνα συναντάμε την ίδια διδασκαλία : «ἐμφύεται 
πᾶσι …. τὸ πᾶν ἦθος διὰ ἔθος». Λέει μάλιστα ο Πλάτωνας ότι ο άνθρωπος 
μπορεί να αποκτήσει κάποια ψυχικά χαρακτηριστικά ήδη από τα πρώτα στάδια 
της ανάπτυξής του. Για να στηρίξει εδώ ο Αριστοτέλης τη θέση ότι η ηθική 
αρετή αποκτάται με τον εθισμό, χρησιμοποιεί την ετυμολογική συγγένεια που 
έχει η λέξη ηθική με τη λέξη έθος. Πράγματι, η λέξη ηθική παράγεται από τη 
λέξη έθος, που σημαίνει: συνήθεια, εθισμός, τρόπος συμπεριφοράς που 
παρατηρείται συχνά. Όμως η ετυμολογική συγγένεια ηθικής – έθους δεν 
είναι τυχαία, αλλά δηλώνει και σημασιολογική συγγένεια και υπονοεί ότι το 
βάρος για την κατάκτηση της αρετής αυτής μετατοπίζεται από το δάσκαλο 
στον ίδιο τον άνθρωπο (μαθητή), ο οποίος πρέπει συνεχώς, με θέληση και 
επιμονή, να ασκείται σ’ αυτήν. Σ’ αυτή την προσπάθεια φυσικά βοηθά τόσο η 
οικογένεια και το στενό περιβάλλον, όσο και η πολιτεία με τη συστηματική 
αγωγή αλλά και το έργο των νομοθετών. Η απόκτηση λοιπόν της αρετής δεν 
είναι θέμα απλής γνώσης, όπως υποστήριζε ο Σωκράτης. Αν και ο Σωκράτης 
δεν εννοούσε μια εξωτερική γνώση της αρετής αλλά μια βαθύτερη πεποίθηση 
για την αξία της κάθε αρετής και τη χρησιμότητά της. 
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. 
Για να στηρίξει την παραπάνω άποψη ο Αριστοτέλης χρησιμοποιεί δύο πολύ 
παραστατικά και πειστικά παραδείγματα που αναφέρονται σε  φυσικά 
φαινόμενα. Η συλλογιστική του δηλαδή πορεία αποτελεί επαγωγή (από το 
ειδικό στο γενικό). Στο πρώτο αναφέρεται στο φυσικό νόμο της βαρύτητας, 
κατά τον οποίο μία πέτρα πάντα θα πέφτει προς τα κάτω, όσες φορές κι αν 
προσπαθήσουμε να κάνουμε το αντίθετο. Με το επίρρημα «μυριάκις» θέλει να 
τονίσει το αδύνατο του εθισμού των φυσικών όντων σε κάτι αντίθετο από τη 
φύση τους. 
Οι αρετές λοιπόν είναι προσωπική κατάκτηση του ανθρώπου. Δεν χαρίζονται 
από τη φύση ούτε κληρονομούνται από τους προγόνους. Από την άλλη δεν 
μπορεί να πει κανείς ότι η αρετή είναι κάτι το αφύσικο ή αντίθετο προς τη 
φύση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα από τη φύση να 
ασκήσει την αρετή. Αν το επιχειρήσει, τότε μπορεί να αλλάξει τη συμπεριφορά 
του, να διαμορφώσει το χαρακτήρα του σύμφωνα με τις αξίες και τις αρχές 
της εποχής του αλλά και διαχρονικές.  Αυτό που δεν μπορεί να αλλάξει είναι οι 
νόμοι της φύσης. 
 
Β.2. Προηγουμένως 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). Εδώ, συνεχίζει 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. Δηλαδή: 
 
 
 



 

 

                πρότερον                    ὕστερον 
   
αισθήσεις                δύναμις                 

(η δυνατότητα που έχει ένα ον ή 
πράγμα να γίνει ή να κάνει ή να 
γίνει κάτι) 
 

                   ενέργεια 
(η πραγμάτωση αυτής της 
δυνατότητας, η εφαρμογή στην 
πράξη) 

αρετές                 ενέργεια                                  δύναμις 

 
Β.3. Βλ. Σχολικό βιβλίο σελ. 152- 153 :  «Πριν από όλα…..διανοητικές.» 
 
Β.4. 
διανοητικῆς: νόημα,νόηση 
ἐμπειρίας: άπειρος, πείραμα 
τελειουμένοις: τέλος, επιτελής 
ποιοῦντες: εκποίηση, ποιητής 
δίκαια: δικαιοσύνη, εκδίκηση 
 
Γ. Μετάφραση 

Πλάτων, Πολιτικός 274 c-d 
Από τότε λοιπόν, σύμφωνα με τις παλιές εξιστορήσεις, μας έχουν δοθεί δώρα 
από τους θεούς μαζί με την απαραίτητη διδασκαλία και εκπαίδευση, η φωτιά 
από τον Προμηθέα, οι τέχνες από τον Ήφαιστο και τη θεά σύντροφό του στην 
τέχνη και οι σπόροι και τα φυτά από άλλους. Και όλα όσα συνετέλεσαν στη 
δημιουργία του ανθρώπινου βίου από αυτά προήλθαν, επειδή οι άνθρωποι, 
όπως ακριβώς έχει μόλις λεχθεί, στερήθηκαν τη φροντίδα των θεών και 
έπρεπε οι ίδιοι να κανονίζουν τη ζωή τους και να φροντίζουν τους εαυτούς 
τους όπως και ολόκληρος ο κόσμος, τον οποίο μιμούμενοι και ακολουθώντας 
έτσι ζουν όλο τον χρόνο τώρα, τότε όμως αλλιώς. 
 
Γ.2.α. 
πυρός, σπερμάτων, πάντων, ὁπόσων, οὗπερ 
 
Γ.2.β. 
συγκατασκεύακεν → συγκατασκευάσας 
ἐρρήθη → ῥηθείη 

ἐπέλιπεν → ἐπιλίπητε 

ἔχειν → ἐσχηκέναι 
ζῶμεν → ἔζωμεν 

 
Γ.3. 
δῶρα: υποκείμενο στο ρήμα «δεδώρηται», αττική σύνταξη 
ἐπιμελείας: έμμεσο αντικείμενο στο ρήμα «ἐπέλιπεν» 
ἀνθρώπους: άμεσο αντικείμενο στο ρήμα «ἐπέλιπεν» 
ἔχειν: υποκείμενο στο απρόσωπο ρήμα «ἔδει», τελικό απαρέμφατο 
(αναγκαστική ετεροπροσωπία) 

ὅλος: κατηγορηματικός προσδιορισμός στο «κόσμος». 


