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ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Α1. 

Επομένως, οι ηθικές αρετές δεν γεννιούνται μέσα μας εκ φύσεως ούτε όμως 

είναι αντίθετη με τη φύση μας η γέννησή τους μέσα μας, ίσα-ίσα έχουμε από 

τη φύση την ικανότητα να τις δεχτούμε, και μάλιστα τελειοποιούμαστε σ’ 

αυτές με τον εθισμό. 

Ακόμα, σχετικά με όσα υπάρχουν μέσα μας εκ φύσεως, πρώτα βρισκόμαστε 

εφοδιασμένοι με τις δυνατότητες να τα πραγματώσουμε και ύστερα 

προχωρόυμε στις αντίστοιχες ενέργειες (αυτό ακριβώς φαίνεται στις 

αισθήσεις μας : πραγματικά, δεν αποκτήσαμε τις αισθήσεις μας απο τις 

πολλές φορές που είδαμε ή τις πολλές φορές που ακούσαμε, αλλά αντίθετα, 

έχοντάς τες, κάναμε χρήση τους - δεν τις αποκτήσαμε έχοντας κάνει ξανά 

και ξανά χρήση τους). Όμως τις ηθικές αρετές τις αποκτούμε αφού πρώτα τις 

εξασκήσουμε, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τις διάφορες τέχνες. Όσα 

δηλαδή πρέπει να τα κάνουμε μαθαίνοντάς τα,  αυτά τα μαθαίνουμε 

κάνοντάς τα, για παράδειγμα, γίνεται κανείς οικοδόμος με το να οικοδομεί 

και κιθαριστής με το να παίζει κιθάρα. κατά τον ίδιο τρόπο λοιπόν γινόμαστε 

δίκαιοι κάνοντας δίκαιες πράξεις, γινόμαστε σώφρονες επιτελούντες 

σώφρονα έργα, γινόμαστε ανδρείοι κάνοντας ανδραγαθήματα. 
 

Β1. 

Στο πρώτο λοιπόν κείμενο που διαβάζουμε εδώ απο τα Ηθικά Νικομάχεια 

γίνεται από τον Αριστοτέλη μια πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση (στην 

πραγματικότητα με την παρατήρησή του αυτή ο Αριστοτέλης δηλώνει την 

πιο προσωπική του θέση απέναντι στο πολυσυζητημένο θέμα): η διανοητική 

αρετή προϋποθέτει κατα κύριο λόγο τη διδασκαλία, κάτι που, βέβαια, θα πει 

πως και η απόκτηση και η αύξησή της είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό 

συναρτημένες α) με τον χρόνο (= η διδασκαλία δεν μπορεί παρά να απλωθεί 

σε μια έκταση χρόνου) και β) με την πείρα που το άτομο αποκτά σιγά σιγά, 

πάλι επομένως σε μια έκταση χρόνου. Σε αντίθεση με τη διανοητική η ηθική 

αρετή προϋποθέτει σε απόλυτο βαθμό τη θέληση του ατόμου να “εθισθεί” 

σιγά σιγά (πάλι επομένως σε μια όχι μικρή διάρκεια χρόνου) σε ένα 

συγκεκριμένο τρόπο συμπεριφοράς (= με την ομοιότροπη επανάληψη των 

ίδιων ενεργειών). Όλα αυτά θα πουν πως στην περίπτωση της διανοητικής 

αρετής το βάρος πέφτει στον “δάσκαλο” (αυτός δηλαδή έχει την κύρια 
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ευθύνη για τη μετάδοσή της), ενώ στην περίπτωση της ηθικής αρετής την 

ευθύνη για την απόκτησή της την έχει ο “μαθητής”= το ασκούμενο, το 

“εθιζόμενο” άτομο. Σοφός λοιπόν (=φορέας γνώσεων) γίνεται κανείς κατά 

κύριο λόγο με τη βοήθεια και τη συμπαράσταση ενός δασκάλου, αγαθός 

όμως (=φορέας αρετής) γίνεται α)με τη θέλησή του (πράγμα που κατά βάθος 

σημαίνει προσωπική επιλογή) και β)με την επιμονή του στη διαδικασία της 

άσκησης. 

 

 

Β2. 

Το επιχείρημα που χρησιμοποιεί ο Αριστοτέλης είναι το ακόλουθο: Ορισμένα 

πράγματα ο άνθρωπος τα έχει εκ φύσεως (την όραση π.χ ή την ακοή). Στην 

περίπτωση λοιπόν αυτών των πραγμάτων κάνουμε τη διαπίστωση οτι αυτά 

στην αρχή υπάρχουν μέσα μας ως δυνατότητες. Στις σχετικές ενέργειες 

προχωρούμε αργότερα (επειδή γεννιέμαι με την ικανότητα να βλέπω, 

“αρχίζω κάποια στιγμή “ να βλέπω. Ή: επειδή γεννιέμαι με την ικανότητα 

να ακούω, “αρχίζω κάποια στιγμή” να ακούω). Δε συμβαίνει το ίδιο με τις 

αρετές. Στη δική τους περίπτωση πρέπει να προηγηθούν οι ενέργειες, αν 

είναι να βρεθώ κάποια στιγμή να έχω πια την κάθε επιμέρους συγκεκριμένη 

ιδιότητα = δύναμη = ικανότητα να συμπεριφέρομαι έτσι και έτσι. Αν έτσι 

έχουν τα πράγματα, θα πει οτι οι αρετές δεν ανήκουν σ’ αυτά που ο 

άνθρωπος τα έχει εκ φύσεως.  
 

 

Β3. 

Βλ. εισαγωγή σχολικού βιβλίου σελ. 152-153 : Πριν από όλα όμως ο 

Αριστοτέλης. . . . να διακρίνει τις ανθρώπινες αρετές σε ηθικές και 

διανοητικές. 

 

Β4. 

ουσία, περιουσία οντότητα, ουσιαστικός, ανούσιος , ουσιώδης 

σχέση, σχήμα, σχολείο, επίσχεση , κατάσχεση σχετικός, άσχετος  

φύση,φύλο, φυλή, φυτό, φυσιολογικός, αφύσικος, φυτικός,  

χρήστης, χρήση χρήμα, χρηστικός, χρήσιμος, άχρηστος 

μάθημα, μάθηση, εκμάθηση, μαθητής, μαθητικός, μαθηματικός 

 

 

 

 

 



 

 

Γ.ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Γ1.Φαντάζομαι λοιπόν πως δεν αγνοείτε οτι πολλά γεγονότα έχουν πάρει 

πλέον τέτοια έκβαση, που ενώ αρχικά όλοι τα είχαν θεωρήσει ως συμφορές, 

με αποτέλεσμα να νοιώσουν συμπόνοια γι’ αυτούς που τα έπαθαν, ύστερα 

όμως κατάλαβαν ότι αυτά ακριβώς έχουν γίνει αιτία για τα μεγαλύτερα 

αγαθά. Και ποιός ο λόγος να αναφερθώ στα περασμένα; Και σήμερα ακόμα 

μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι οι πόλεις που παίζουν πρωτεύοντα ρόλο, 

εννοώ βέβαια την Αθήνα και τη Θήβα, έφθασαν σε μεγάλη ακμή της 

δύναμής τους όχι εξαιτίας της ειρήνης, αλλά, ενώ είχαν προηγουμένως 

ατυχήσει στον πόλεμο, ωστόσο απ’ αυτές τις ατυχίες τους συνήλθαν και 

ανέκτησαν πάλι την υπεροχή τους. κι απ’ αυτές τις πόλεις η πρώτη βέβαια 

απέκτησε την ηγεμονία της Ελλάδας, ενώ η δεύτερη έχει γίνει σήμερα τόσο 

μεγάλη, όσο κανείς ποτέ ως τώρα δεν περίμενε να γίνει. γιατί οι δόξες και τα 

μεγαλεία συνήθως δεν αποκτώνται με την απραξία αλλά με τους αγώνες. 

 

Γ2.  

 ἕ 

 πορρωτάτω 

 εὖ 

 ὑμῶν αὐτῶν 

 ἡγεμόσι 

 ᾤετο 

 ὑπειλῆφθαι 

 τοῖς πεισομένοις 

 γνοίη 

 κατάστηθι 

 

 
Γ3α. 

 ὑμᾶς : υποκείμενο του ειδικού απαρεμφάτου “οὐκ ἀγνοεῖν”, 

ετεροπροσωπία 

 συμφοράς : κατηγορούμενο στο υποκείμενο του ειδικού απαρεμφάτου 

“εἶναι” (ἅς) 

 τοῖς παθοῦσιν :επιθετική μετοχή σε δοτική, ως αντικείμενο στο ρήμα 

“συνηχθέσθησαν” 

 τί : αιτιατική της αιτίας στο “δεῖ” 

 λαβούσας : κατηγορηματική μετοχή που εξαρτάται απο το ρήμα 

“εὕροιμεν ἂν “και αναφέρεται στο αντικείμενό του “τάς πόλεις” 

 ἡγεμόνα: κατηγορούμενο που εξαρτάται απο την κατηγορηματική 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQFjAA&url=http://www.lexigram.gr/lex/arch/%E1%BE%A4%CE%B5%CF%84%CE%BF&ei=906MU8jYCKq80QW_poDoCA&usg=AFQjCNFjLQ_2sgkChxbbJWZ6aeBhFkPjWg&sig2=e93FGmj0Mn1eyT7F3myOBQ&bvm=bv.67720277,d.bGE
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQFjAA&url=http://www.lexigram.gr/lex/arch/%E1%BD%91%CF%80%CE%B5%CE%B9%CE%BB%E1%BF%86%CF%86%CE%B8%CE%B1%CE%B9&ei=306MU7HHGoa60QXX1oGgDg&usg=AFQjCNGE9yLzWkRxM4PgxbOtSuH5GaC_fw&sig2=XIyttuFogJWzY-HO-Hal1A&bvm=bv.67720277,d.bGE


 

 

μετοχή “καταστᾶσαν” και αναφέρεται στο αντικείμενο του ρ. “εὕροιμεν 

ἂν”, “τήν μέν” που είναι ταυτόχρονα και υποκείμενο της μετοχής. 

 
 

 

Γ3β 

Μεταφορά στον πλάγιο λόγο. 

1)Ὁ ῥήτωρ εἶπεν ὅτι αἱ ἐπιφάνειαι καὶ λαμπρότητες οὐκ ἐκ τῆς ἡσυχίας ἀλλ' 

ἐκ τῶν ἀγώνων γίγνεσθαι φιλοῖεν. 

2)Ὁ ῥήτωρ εἶπεν τάς ἐπιφανείας καί λαμπρότητας οὐκ ἐκ τῆς ἡσυχίας ἀλλ' 

ἐκ τῶν ἀγώνων γίγνεσθαι φιλεῖν.  
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