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Απαντήσεις   Αρχαία   Κατεύθυνσης   2014 
 
Α.1 Εποµένως, οι αρετές ούτε εκ φύσεως ούτε αντίθετα µε τη φύση υπάρχουν µέσα µας, που όµως 
έχουµε από τη φύση µας την ιδιότητα να τις δεχθούµε και γινόµαστε τέλειοι (τελειοποιούµαστε) µε τον 
εθισµό. Ακόµα, όσες ιδιότητες έχουµε από τη φύση, πρώτα αποκτούµε τις δυνατότητες αυτών και ύστερα 
προχωρούµε στις αντίστοιχες ενέργειες (πράγµα που φαίνεται στις αισθήσεις µας˙ γιατί δεν αποκτήσαµε 
τις αισθήσεις (της όρασης και της ακοής) έχοντας δει πολλές φορές ή έχοντας ακούσει πολλές φορές, 
αλλά αντίθετα τις χρησιµοποιήσαµε έχοντάς τες και δεν τις αποκτήσαµε έχοντας κάνει και ξανακάνει 
χρήση τους)˙ τις (ηθικές) αρετές όµως αποκτούµε, αφού πρώτα τις εφαρµόσουµε στην πράξη, όπως 
ακριβώς συµβαίνει και στις άλλες τέχνες˙ γιατί όσα πρέπει να κάνουµε αφού τα µάθουµε, αυτά τα 
µαθαίνουµε κάνοντάς τα˙ για παράδειγµα, οικοδόµοι γίνονται µε το να κτίζουν σπίτια και κιθαριστές µε 
το να παίζουν κιθάρα˙ µε τον ίδιο τρόπο λοιπόν γινόµαστε και δίκαιοι κάνοντας δίκαιες πράξεις, 
σώφρονες κάνοντας σώφρονες πράξεις, ανδρείοι κάνοντας ανδρείες πράξεις. 
 
Β.1 Ο Αριστοτέλης συνοψίζει όσα έχει πει στα προηγούµενα κεφάλαια των Ηθικών διακρίνει την αρετή 
σε δυο είδη: στη διανοητική και την ηθική. Οι δυο αυτές µορφές σχετίζονται µε τα αντίστοιχα µέρη της 
ψυχής του ανθρώπου. Οι διανοητικές αρετές όπως η σοφία, η σύνεση, η φρονηση σχετιζονται µε το 
καθαρα λογικο µερος της ψυχής. Οι ηθικες αρετές όπως η δικαιοσύνη, η σωφροσύνη, η ανδρεία είναι 
σχετικές µε το επιθυµητικό µέρος της ψυχής , που µετέχει και στο λογικός και στο άλογον µέρος της 
ψυχής. Η διανοητική αρετή γεννιέται καλλιεργείται και αυξάνει µε τη συστηµατική διδασκαλεία και 
απαιτεί πείρα και ορισµένο χρόνο για να γίνει κτήµα εκείνου που τη διδάσκεται. Οφείλονται λοιπόν κατά 
κύριο λόγο στη διδασκαλεία ,είναι µεταδόσιµες ,την κύρια ευθύνη της µετάδοσης τους έχει η εκπαίδευση 
και οι φορείς της αλλά και το ίδιο το άτοµο. Η ηθική αρετή από την άλλη οφείλεται στον εθισµό, στη 
συνήθεια που δηµιουργείται µε τη επανάληψη Αριστοτέλης στηρίζει αυτή τη θέση του στην ετυµολογική 
συγγένεια ήθους-έθους και περνά από την ετυµολογική στη σηµασιολογική τους σχέση. Αφού λοιπόν οι 
ηθικές αρετές είναι αποτέλεσµα συνήθειας και επανάληψης και για την απόκτηση τους βασικό ρόλο 
παίζει ο εθισµός , την ευθύνη για την κατάκτηση της ηθικής αρετής έχει κυρίως αυτός που µε θέληση και 
επιµονή ασκείται σε αυτήν: το ίδιο δηλαδή το άτοµο , «ο µαθητής». 

Β.2 Ο Αριστοτέλης προκειµένου να αποδείξει ότι οι ηθικές αρετές δεν υπάρχουν εκ φύσεως αντλεί τα 
επιχειρήµατα του από τις προσωπικές δραστηριότητες του ανθρώπου όπως οι τέχνες και οι πράξεις του 
αλλά και από τις φυσιολογικές λειτουργίες του, όπως οι αισθήσεις (ακοή και όραση) . Έτσι παρατηρεί ότι 
οι άνθρωποι ,όπως και στις τέχνες, πρώτα εξασκούνται στις ηθικές αρετές και ύστερα τις αποκτούν. 
Συγκεκριµένα, πιστεύει ότι κάθε ον αποτελείται από δυο στοιχεία αξεχώριστα, την ύλη και τη µορφή. Η 
ύλη περιέχει µέσα της τη µορφή στην αρχή δυνάµει και αν οι κατάλληλες προϋποθέσεις θα την 
αποκτήσει και ενέργεια. Η δύναµις είναι η αρχική,  η στοιχειώδης, η ατελής  µορφή, η δυνατότητα που 
έχει ένα ον η ένα πράγµα να γίνει κάτι ενώ η ενέργεια η πραγµάτωση αυτής της δυνατότητας. Οι 
δυνάµεις συνδέονται µε το «πρότερον», ενώ οι ενέργειες µε το «ύστερον», εννοώντας  ότι οι δυνάµεις 
έχουν χρονική µόνο προτεραιότητα έναντι των ενεργειών. Μάλιστα προκρίνει την ενέργεια αφού σε 
αυτήν είναι παρούσα η ηθική ευθύνη του ανθρώπου. Σε όσες ιδιότητες λοιπόν υπάρχουν εκ φύσεως 
προηγείται η δυνατότητα και ακολουθεί η ενέργεια, παράδειγµα οι αισθήσεις. Η δυνατότητα της ακοής 
και της όρασης υπάρχουν εκ φύσεως και µετά πραγµατώνονται. Υπάρχει δηλαδή η ικανότητα και ύστερα 
γίνεται χρήση της. Στις ηθικές αρετές όµως δε συµβαίνει το ίδιο. Ο άνθρωπος γεννιέται χωρίς να τις έχει 
από τη φύση αλλά µε την ικανότητα να τις δεχτεί. Έτσι όσον αφορά τις ηθικές αρετές προηγείται 
σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη η ενέργεια και ακολουθεί η δυνατότητα κατάκτηση δηλαδή της ηθικής 
αρετής. Με άλλα λόγια ασκείται πρώτα κανείς σε µια αρετή και ύστερα την αποκτά πχ ενεργώντας µε 
δίκαιο τρόπο γίνεται δίκαιος και πράττοντας αντίστοιχα γίνεται ανδρείος η σώφρων. Εποµένως η ηθική 
αρετή, όπως καταλήγει ο συλλογισµός, δεν υπάρχει εκ φύσεως αφού δεν ακολουθεί την πορεία όσων 
υπάρχουν µέσα µας εκ φύσεως. Άξιο τέλος να επισηµανθεί ότι τα επιρρήµατα πρότερο και ύστερον δεν 
αναφέρονται σε χρονικές βαθµίδες: παρελθόν, παρόν, µέλλον αλλά σε χρονικές σχέσεις: προτερόχρονο, 
ταυτόχρονο, υστερόχρονο. 
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Β.3 Πριν από όλα όµως ο Αριστοτέλης χρειαζόταν να κάνει µια σηµαντικότατη διάκριση. Ας 
παρακολουθήσουµε πώς οδηγήθηκε στη διάκριση αυτή: Η ψυχή του ανθρώπου, είπε ο Αριστοτέλης, 
αποτελείται κατ' αρχήν από δύο µέρη, από το λόγον ἔχον µέρος και από το ἄλογον (µε δική µας 
διατύπωση: ο άνθρωπος ως ζωντανός οργανισµός λειτουργεί µε δύο τρόπους: α) µε βάση τη λογική του, 
β) µε τρόπους που δεν έχουν καµιά απολύτως σχέση µε το λογικό του). Η αρχική όµως αυτή διµερής 
"διαίρεση" κατέληξε σε µια τριµερή "διαίρεση", αφού ο Αριστοτέλης διέκρινε τελικά α) ένα καθαρά 
ἄλογον µέρος της ψυχής, β) ένα καθαρά λόγον ἔχον µέρος της, και γ) ένα µέρος που µετέχει και του 
ἀλόγου και του λόγον ἔχοντος µέρους της ψυχής. Το πρώτο, είπε, έχει σχέση µε τη διατροφή και την 
αύξηση του ανθρώπινου οργανισµού και άρα δεν έχει καµιά απολύτως σχέση µε την αρετή· το τρίτο (ο 
ίδιος το ονόµασε ἐπιθυµητικόν) έχει σχέση µε τις αρετές που περιγράφουν τον χαρακτήρα του ανθρώπου 
(ηθικές αρετές), ενώ το δεύτερο, που αφορά απόλυτα και καθαρά το λογικό µας, έχει σχέση µε τις 
διανοητικές µας αρετές (µε τη σοφία λ.χ. ή τη φρόνηση). Έτσι ο Αριστοτέλης κατέληξε να διακρίνει τις 
ανθρώπινες αρετές σε ηθικές και διανοητικές. 

 
Β.4  
 
οὔσης: ουσία, οντολογία [ουσιαστικά] 
            ανούσιος, εσθλός, ετυµολογία, έτυµον, , ουσιαστικός, παροντικός [επίθετα] 
 
ἔσχηκε: έξη, καχεξία, µέθεξη, παροχή, σχέση, σχήµα [ουσιαστικά] 

 απροσχηµάτιστος, αργόσχολος, πολιούχος, σχηµατικός [επίθετα] 
 
πεφυκότων: ευφυΐα, φύση, φυτό [ουσιαστικά] 

αυτοφυής, έµφυτος, ευφυής,ιδιοφυής, κατάφυτος, µεγαλοφυής [επίθετα] 
 
χρησάµενοι: ιδιοχρησία, κατάχρηση, χρέος, χρήση, χρήστης [ουσιαστικά] 

αχρησιµοποίητος, άχρηστος, δύσχρηστος, εύχρηστος, χρήσιµος [επίθετα] 
 
µανθάνοµεν: µάθηµα, µάθηση, µαθητής [ουσιαστικά] 

αµαθής, άµαθος, καλοµαθηµένος, µαθηµατικός, µαθησιακός, µαθητικός [επίθετα] 
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Γ.1 Νοµίζω ( υποθέτω), δηλαδή, πως όλοι σας δεν αγνοείτε, ότι ως τώρα (ήδη) έχουν γίνει πολλά 
παρόµοια γεγονότα, που στην αρχή τουλάχιστον όλοι  θεώρησαν ότι είναι συµφορές και συµπονούσαν 
αυτούς που τα έπαθαν, ύστερα όµως κατάλαβαν ότι τα ίδια ακριβώς αυτά είχαν γίνει αιτίες πάρα πολύ 
µεγάλων αγαθών. Και γιατί πρέπει να πούµε τα µακριά; Ακόµη και τώρα θα µπορούσαµε να βρούµε τις 
πόλεις αυτές που, βέβαια, υπερέχουν, εννοώ την πόλη των  Αθηναίων και των Θηβαίων, ότι  προόδευσαν 
όχι από την ειρήνη, αλλά  από όσα στον πόλεµο, αφού πρώτα δυστύχησαν, ύστερα πάλι επανέκτησαν τις 
δυνάµεις τους · και απ' αυτές (θα µπορούσαµε να βρούµε) την πρώτη ότι έγινε αρχηγός της Ελλάδος, τη 
δε δεύτερη ότι τόσο µεγάλη έχει γίνει σήµερα, όσο ποτέ µέχρι τώρα κανένας δεν το περίµενε να γίνει· 
διότι η φήµη και η δόξα συνηθίζουν να γίνονται όχι µε την ησυχία (αποχή από πολεµικές ενέργειες, 
αδράνεια), παρά µε τους αγώνες. 
 
 
Γ.2  
  
ὑµᾶς: (�) 
πόρρω: πορρωτάτω 
ἀγαθῶν: ε 
αὑτὰς: �µ�ν α�τ�ν 
ἡγεµόνα: �γεµόσι 
οἶµαι: �ετο 
ὑπέλαβον: �πειλ�φθαι 
τοῖς παθοῦσι: το�ς πεισοµένοις 
ἔγνωσαν: γνοίη 
καταστᾶσαν: κατάστηθι 
 
Γ.3 α. 
ὑµᾶς: υποκείµενο του ειδικού απαρεµφάτου ο�κ 'γνοε�ν  
συµφοράς: κατηγορούµενο στο (ς που είναι υποκείµενο στο ε)ναι 
τοῖς παθοῦσι: επιθετική µετοχή, αντικείµενο του συνηχθέθησαν 
τί: αιτιατική της αιτίας λειτουργεί ως επιρρηµατικός προσδιορισµός της αιτίας στο δε� λέγειν 
λαβούσας: κατηγορηµατική µετοχή στο τάς πόλεις που είναι αντικείµενο στο ε,ροιµεν -ν. 
ἡγεµόνα: κατηγορούµενο στο τὴν µὲν (που είναι αντικείµενο στο ε,ροιµεν -ν) µέσω της 
κατηγορηµατικής µετοχής καταστᾶσαν                 
         
        
Γ.3.β  Ὁ ῥήτωρ εἶπεν /τι αἱ γὰρ ἐπιφάνειαι καὶ λαµπρότητες οὐκ ἐκ τῆς ἡσυχίας ἀλλ’ ἐκ τῶν ἀγώνων 
γίγνεσθαι φιλο�εν. 
      Ὁ ῥήτωρ εἶπεν τάς γὰρ ἐπιφανείας καὶ λαµπρότητας οὐκ ἐκ τῆς ἡσυχίας ἀλλ’ ἐκ τῶν ἀγώνων 
γίγνεσθαι φιλε�ν. 
 
 
 
 
Επιµέλεια: Μωυσιάδου Λένα , Χατζηκαλλινικίδου Φωτεινή. 


