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Ἠθικὰ Νικομάχεια, Β1, 1-4 (1103a14-32) 

Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης͵ τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ ἠθικῆς͵ ἡ μὲν διανοητικὴ τὸ πλεῖον ἐκ 

διδασκαλίας ἔχει καὶ τὴν γένεσιν καὶ τὴν αὔξησιν͵ διόπερ ἐμπειρίας δεῖται καὶ χρόνου͵ ἡ δ΄ ἠθικὴ 

ἐξ ἔθους περιγίνεται͵ ὅθεν καὶ τοὔνομα ἔσχηκε μικρὸν παρεκκλῖνον ἀπὸ τοῦ ἔθους. ἐξ οὗ καὶ 

δῆλον ὅτι οὐδεμία τῶν ἠθικῶν ἀρετῶν φύσει ἡμῖν ἐγγίνεται· οὐθὲν γὰρ τῶν φύσει ὄντων ἄλλως 

ἐθίζεται͵ οἷον ὁ λίθος φύσει κάτω φερόμενος οὐκ ἂν ἐθισθείη ἄνω φέρεσθαι͵ οὐδ΄ ἂν μυριάκις 

αὐτὸν ἐθίζῃ τις ἄνω ῥιπτῶν͵ οὐδὲ τὸ πῦρ κάτω͵ οὐδ΄ ἄλλο οὐδὲν τῶν ἄλλως πεφυκότων ἄλλως 

ἂν ἐθισθείη. οὔτ΄ ἄρα φύσει οὔτε παρὰ φύσιν ἐγγίνονται αἱ ἀρεταί͵ ἀλλὰ πεφυκόσι μὲν ἡμῖν 

δέξασθαι αὐτάς͵ τελειουμένοις δὲ διὰ τοῦ ἔθους.  

ἔτι ὅσα μὲν φύσει ἡμῖν παραγίνεται͵ τὰς δυνάμεις τούτων πρότερον κομιζόμεθα͵ ὕστερον δὲ 

τὰς ἐνεργείας ἀποδίδομεν ὅπερ ἐπὶ τῶν αἰσθήσεων δῆλον· οὐ γὰρ ἐκ τοῦ πολλάκις ἰδεῖν ἢ 

πολλάκις ἀκοῦσαι τὰς αἰσθήσεις ἐλάβομεν͵ ἀλλ΄ ἀνάπαλιν ἔχοντες ἐχρησάμεθα͵ οὐ χρησάμενοι 

ἔσχομεν· τὰς δ΄ ἀρετὰς λαμβάνομεν ἐνεργήσαντες πρότερον͵ ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν. 

 

Ερωτήσεις  

A1.α Ποια είναι τα δύο είδη αρετών, τα οποία διακρίνει ο Αριστοτέλης; Με ποιον τρόπο 

αποκτάται το καθένα από τον άνθρωπο; 

β. Σε ποιο από τα δύο είδη αρετών αναφέρεται ο Αριστοτέλης, όταν λέει:  

1) ἐμπειρίας δεῖται καὶ χρόνου  

2) τοὔνομα ἔσχηκε μικρὸν παρεκκλῖνον ἀπὸ τοῦ ἔθους  

3) οὔτ΄ ἄρα φύσει οὔτε παρὰ φύσιν ἐγγίνονται αἱ ἀρεταί  

4) τὰς δ΄ ἀρετὰς λαμβάνομεν ἐνεργήσαντες πρότερον 

Μονάδες 10 

Β1 .  Ποια είναι η βασική φιλοσοφική θέση, την οποία υποστηρίζει ο Αριστοτέλης 

στο απόσπασμα  που σας δίνεται; Να διακρίνετε τα δύο κεντρικά επιχειρήματα με 

τα οποία επιχειρεί να την αποδείξει και να τα αποδώσετε με δικά σας λόγια.  

Μονάδες 10  
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Β.2.  οὔτ΄ ἄρα φύσει οὔτε παρὰ φύσιν ἐγγίνονται αἱ ἀρεταί :  Με τη συμπερασματική 

αυτή διατύπωση ο Αριστοτέλης τοποθετείται απορριπτικά απέναντι σε δύο  

αντίπαλες φιλοσοφικές θέσεις. Δοκιμάστε να περιγράψετε τι υποστηρίζει ως προς 

τον χαρακτήρα της ηθικής αρετής η καθεμία από τις θέσεις αυτές. Ποιοι μπορεί 

να ήταν στην αρχαία Αθήνα οι υποστηρικτές της κα θεμιάς;  

Μονάδες 10  

Β .3 .  Να κάνετε τη σωστή επιλογή  ώστε να συνεχίσετε τις προτάσεις.  

Α.  Ο Αριστοτέλης πίστευε  ακράδαντα πως γνώρισμα του  αληθινού φιλοσόφου 

είναι να έχει το  κουράγιο ακόμη  

1. «καὶ τὰ δημόσια ἀναιρεῖν ἐπὶ  σωτηρίᾳ τῆς ἀληθείας»  

2. «καὶ τὰ ἡδέα αἱρεῖν ἐπὶ σωτηρίᾳ  τῆς ἀληθείας»  

3. «καὶ τὰ οἰκεῖα ἀναιρεῖν ἐπὶ  σωτηρίᾳ τῆς ἀληθείας».  

Β. Ο Αριστοτέλης κατηγορήθηκε  από μας Αθηναίους για ασέβεια,  επειδή συνέθεσε  

1. μια ελεγεία, προς τιμήν του  θανάτου του μαθητή του Θεόφραστου  

2. έναν παιάνα, παραδοσιακό ύμνο  στον Απόλλωνα, για να υμνήσει έναν  

κοινό θνητό, τον αξέχαστο φίλο του  Ερμία  

3. μια τραγωδία για την Αθήνα,  όπου τη χαρακτήριζε πανέμορφη αλλά  και 

άσχημη.  

Γ. Ο Αριστοτέλης όρισε την  ευδαιμονία του ανθρώπου   

1. ως κατάσταση και ενέργεια της ψυχής που πλησιάζει την τελειότητα  

2. όχι ως κατάσταση, αλλά ως  ενέργεια της ψυχής, με τους κανόνες  της τέλειας 

αρετής  

3. ως κατάσταση και ενέργεια της ψυχής, με τους κανόνες μιας τέλειας  αρετής.  

Δ. Ο Αριστοτέλης διέκρινε τελικά  

1. α) το λόγον ἔχον, β) το ἄλογον, και  γ) το ἡμι- ἔλλογον μέρος της ψυχής  

2. α) το καθαρά λόγον ἔχον μέρος  της ψυχῆς, β) το καθαρά ἄλογον και γ)  το μέρος 

που μετέχει και του ἀλόγου  και του λόγου ἔχοντος μέρους της ψυχής  

3. το καθαρά λόγον ἔχον μέρος της ψυχῆς από το καθαρά ἄλογον.  

Ε. Ο Αριστοτέλης ονόμασε  ἐπιθυμητικόν το μέρος μιας ψυχής που  έχει σχέση  

1. με τη σοφία ή τη φρόνηση  

2. με τις αρετές που περιγράφουν  τον χαρακτήρα του ανθρώπου  

3. με τις αρετές που αφορούν το  λογικό μας.  

Μονάδες 10  
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Β4. γένεσιν, ἐμπειρίας, πεφυκότων, παρεκκλῖνον, φερόμενος: Από ποιο ρήμα 

παράγεται ο κάθε τύπος. Να γράψετε και από δύο νεοελληνικά παράγωγα των 

ρημάτων αυτών.  

Μονάδες 10  

Β5. Στο παρακάτω απόσπασμα του πλατωνικού διαλόγου Νόμοι  ένας Αθηναίος 

αναφέρεται στην ανατροφή των παιδιών. Να εντοπίσετε ομοιότητες και διαφορές 

συγκριτικά με τη διδασκαλία του Αριστοτέλη για το πώς αναπτύσσεται η ηθική 

αρετή, όπως αυτή διατυπώνεται στο απόσπασμα των Ηθικών Νικομαχείων που 

σας δόθηκε.  

 

Πλάτων, Νόμοι 788a  

«Αφού θα έχουν γεννηθεί τα παιδιά, αρσενικά  και θηλυκά, το πιο 

σωστό θα ήταν για μας να κάνουμε λόγο στη συνέχεια για την ανατροφή και 

την εκπαίδευση, ένα θέμα το οποίο είναι χωρίς άλλο αδύνατον να μείνει 

αμνημόνευτο, όταν όμως το συζητάμε, θα μας φαινόταν ως ενδεδειγμένο να 

γίνεται με διδασκαλία και νουθεσία μάλλον παρά με μορφή νόμων. 

Πράγματι,  με το να συμβαίνουν στην ιδιωτική ζωή στα σπίτια πολλά και 

μικρά πράγματα όχι σε όλους φανερά, τα οποία εύκολα, τόσο λόγω του πόνου 

και της απόλαυσης όσο και της επιθυμίας καθενός, καταλήγουν να είναι 

διαφοερετικά από τις συμβουλές του νομοθέτη, θα εδημιουργούντο κάθε 

είδους ανόμοια μεταξύ τους ήθη των πολιτών. Και αυτό είναι κακό για τις 

πόλεις·  και διότι λόγω του ασήμαντου χαρακτήρα τους και της συχνότητας 

το να κάνει κανείς νόμους, που  ορίζουν ποινές εναντίον τους, θα ήταν 

άπρεπο και συνάμα άσχημο, και διότι το να συνηθίζουν οι άνθρωποι να 

παρανομούν στα μικρά και τα μεγάλης συχνότητας θέματα, καταστρέφει και 

τους κείμενους γραπτούς νόμους. Ώστε, ενώ είναι πρόβλημα να νομοθετεί 

κανείς γι’  αυτά, είναι αδύνατο να τα αποσιωπά.»  

(Μετάφραση Η. Π. Νικολούδης)  

Μονάδες 10 

(Πηγή: Ι.Ε.Π.) 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 

 

  

 


