
 

 

Γιδαγμένο κείμενο 

Α1.   Μεηάθραζη διδαγμένοσ 

Επνκέλσο, νη αξεηέο δελ ππάξρνπλ κέζα καο νύηε εθ θύζεσο νύηε όκσο θαη είλαη 

αληίζεηε πξνο ηε θύζε καο ε γέλεζή ηνπο κέζα καο, αιιά έρνπκε από ηε θύζε καο 

ηελ ηδηόηεηα λα ηηο δερηνύκε, ηέιεηνη όκσο ζ’ απηό γηλόκαζηε κε ηε ζπλήζεηα (ή: κε 

ηε δηαδηθαζία ηνπ έζνπο). 

Καη επηπιένλ, γηα όζα ππάξρνπλ ζ’   εκάο εθ θύζεσο (ή: γηα όζα έρνπκε από ηε 

θύζε) πξώηα έρνπκε ηε δπλαηόηεηά ηνπο λα ελεξγήζνπλ θαη ύζηεξα πξνρσξνύκε ζηηο 

αληίζηνηρεο ελέξγεηεο (πξάγκα πνπ αθξηβώο γίλεηαη θαλεξό ζηηο αηζζήζεηο καο· γηαηί 

δελ απνθηήζακε ηηο αηζζήζεηο [ηεο όξαζεο θαη ηεο αθνήο] έρνληαο δεη ή έρνληαο 

αθνύζεη πνιιέο θνξέο, αιιά, αληίζεηα, έρνληάο ηηο θάλακε ρξήζε ηνπο· δελ ηηο 

απνθηήζακε έρνληαο θάλεη θαη μαλαθάλεη ρξήζε ηνπο)· ηηο αξεηέο, όκσο, ηηο 

απνθηνύκε αθνύ πξώηα ηηο εθαξκόζνπκε ζηελ πξάμε (ή: αθνύ ηηο εμαζθήζνπκε), 

όπσο αθξηβώο (ζπκβαίλεη) θαη ζηηο άιιεο ηέρλεο· όζα δειαδή πξέπεη λα ηα θάλνπκε 

αθνύ πξώηα ηα κάζνπκε, απηά ηα καζαίλνπκε θάλνληάο ηα· όπσο γηα παξάδεηγκα 

νηθνδόκνη γίλνληαη ρηίδνληαο ζπίηηα θαη θηζαξηζηέο παίδνληαο θηζάξα· κε ηνλ ίδην 

ηξόπν γηλόκαζηε δίθαηνη θάλνληαο δίθαηεο πξάμεηο, ζώθξνλεο θάλνληαο ζπλεηέο 

πξάμεηο, αλδξείνη θάλνληαο αλδξείεο πξάμεηο. 

Β1. 

Ο Αξηζηνηέιεο, αθνύ αλαθέξζεθε ζηα δύν κέξε (ην «ἄινγνλ» θαη ην «ιόγνλ ἔρνλ») 

από ηα νπνία ζπληίζεηαη ε ςπρή, θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα όηη ε αλζξώπηλε αξεηή 

δηαθξίλεηαη ζε δύν είδε / θαηεγνξίεο: α. ζηε «δηαλνεηηθή» θαη β. ζηελ «εζηθή» 

(∆ιηηῆρ δὴ ηῆρ ἀπεηῆρ οὔζηρ ηῆρ μὲν διανοηηικῆρ ηῆρ δὲ ἠθικῆρ…).  

 Οη δηαλνεηηθέο αξεηέο (ζνθία, ζύλεζε θαη θξόλεζε) έρνπλ ζρέζε κε ην «κςπίυρ 

λόγον ἔσον» (θαζαξά ινγηθό κέξνο) ηεο ςπρήο. Τν θύξην γλώξηζκά ηνπο είλαη όηη 

ρξσζηνύλ ηε γέλεζε θαη ηελ αύμεζή ηνπο θαηά θύξην ιόγν ζηε δηδαζθαιία («ἡ μὲν 

διανοηηικὴ ηὸ πλεῖον ἐκ διδαζκαλίαρ ἔσει καὶ ηὴν γένεζιν καὶ ηὴν αὔξηζιν»), 

ππνλνώληαο πξνθαλώο όηη ππάξρνπλ θαη άιινη παξάγνληεο , ηνπο νπνίνπο δελ θξίλεη 

ζθόπηκν λα αλαθέξεη. Γη’ απηό αθξηβώο θαη ε απόθηεζή ηνπο πξνϋπνζέηεη πείπα θαη 

σπόνο. Είλαη θαλεξό όηη γηα ηελ απόθηεζε ή ηε κεηάδνζε ησλ αξεηώλ απηώλ ην θύξην 

βάξνο πέθηεη ζηνλ δηδάζθνληα θαη ηε δηδαζθαιία, αθνύ ηόζν ε απόθηεζε όζν θαη ε 

αύμεζή ηνπο εμαξηώληαη ζε κέγηζην βαζκό από ηελ έθηαζε ηνπ ρξόλνπ πνπ 

απαηηείηαη θαη από ηελ πείξα πνπ απνθηά ην άηνκν κε ην πέξαζκα, θαη πάιη, ηνπ 

ρξόλνπ. Ο δάζθαινο ζα βνεζήζεη ηνλ λέν θαη ζα ηνπ ζπκπαξαζηαζεί, ώζηε λα γίλεη 



 

 

θνξέαο ηεο γλώζεο, ηεο ζνθίαο, ηεο ζύλεζεο θαη ηεο θξόλεζεο. Απηό βέβαηα απαηηεί 

ρξόλν θαη πείξα.  

Οη εζηθέο αξεηέο, όπσο ε ειεπζεξηόηεηα (γελλαηνδσξία), ε δηθαηνζύλε θαη ε 

ζσθξνζύλε, κεηέρνπλ ζην επηζπκεηηθό θαη νξεθηηθό κέξνο ηεο ςπρήο. Απηέο ν 

άλζξσπνο ηηο απνθηά κε ηνλ εζηζκό, ηε ζπλήζεηα («ἡ δ’ ἠθικὴ ἐξ ἔθοςρ πεπιγίνεηαι»),  

πξνϋπνζέηνπλ ζπλερή επαλάιεςε ησλ ίδησλ ελεξγεηώλ, επίκνλε άζθεζε ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ηξόπν ζπκπεξηθνξάο, ζύζηεκα, ππνκνλή θαη ζέιεζε. Απηό ζεκαίλεη 

πσο ε θύξηα επζύλε γηα ηελ απόθηεζε ησλ εζηθώλ αξεηώλ βξίζθεηαη ζην ίδην ην 

άηνκν, ζην «καζεηή», πνπ πξέπεη κε ηελ πξνζσπηθή θαη ειεύζεξε επηινγή ηνπ, κε ηε 

ζέιεζε  θαη ηελ επηκνλή ηνπ ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπλερνύο άζθεζεο λα «εζηζηεί» 

ζηελ αξεηή. Φπζηθά, αξσγόο ηνπ αηόκνπ ζ’ απηό ην θαζήθνλ είλαη ηόζν ε νηθνγέλεηα 

θαη ην ζηελό πεξηβάιινλ ηνπ όζν θαη ε πνιηηεία κε ηε ζπζηεκαηηθή αγσγή  αιιά θαη 

ην έξγν ησλ λνκνζεηώλ.   

Β2.  

Σηελ πξνεγνύκελε ελόηεηα ν Αξηζηνηέιεο θαηέιεμε ζηελ άπνςε όηη θακηά από ηηο 

εζηθέο αξεηέο δελ ππάξρεη ζηνλ άλζξσπν «εθ θύζεσο». Σηελ ελόηεηα απηή πξνζζέηεη 

έλα αθόκε επηρείξεκα («ἔηη …»), γηα λα απνδείμεη πσο νη εζηθέο αξεηέο δελ είλαη 

έκθπηεο. Με απηό θάλεη κηα αληηδηαζηνιή αλάκεζα ζηα γλσξίζκαηα πνπ ν άλζξσπνο 

έρεη από ηε θύζε ηνπ (όπσο νη αηζζήζεηο όξαζε, αθνή θηι.) θαη ζηηο εζηθέο αξεηέο. 

Γηα ηα πξώηα (ηα «εθ θύζεσο») ππνζηεξίδεη πσο ν άλζξσπνο πξώηα έρεη ηε 

δπλαηόηεηα λα ελεξγήζεη θαη κεηά αθνινπζεί ε πξαγκάησζε απηήο ηεο δπλαηόηεηαο 

(πξώηα ε δύναμιρ θαη κεηά ε ενέπγεια).  

Σηε θηινζνθία ηνπ Αξηζηνηέιε είλαη ζεκειηώδεο ε δηάθξηζε –ζπρλά αληηζεηηθή- ησλ 

ελλνηώλ δύναμιρ θαη ἐνέπγεια. Δύναμιρ είλαη ε δπλαηόηεηα πνπ έρεη έλα πξάγκα ή έλα 

νλ λα γίλεη ή λα θάλεη θάηη, ελώ ε ἐνέπγεια είλαη ε πξαγκάησζε απηήο ηεο 

δπλαηόηεηαο. Γεληθά ν Αξηζηνηέιεο ζεσξεί όηη ε δεύηεξε έρεη κεγαιύηεξε αμία από 

ηελ πξώηε. Εδώ ζπλδέεη ηὰρ δςνάμειρ κε ην ππόηεπον θαη ηὰρ ἐνεπγείαρ κε ην ὕζηεπον, 

ελλνώληαο όηη αἱ δςνάμειρ έρνπλ ρξνληθή κόλν πξνηεξαηόηεηα έλαληη ηῶν ἐνεπγειῶν. 

(Σρόιην βηβιίνπ).  

Απηό απνδεηθλύεηαη κε ηηο αηζζήζεηο, κε ηηο νπνίεο ε θύζε πξνίθηζε ηνλ άλζξσπν: 

πξώηα ηηο είρακε θαη κεηά ηηο ρξεζηκνπνηήζακε. Δελ ηηο απνθηήζακε κε ηε ρξήζε θαη 

ηελ εμάζθεζε.  

        Γηα ηηο αξεηέο όκσο ηζρύεη ην αληίζεην: πξώηα ηηο εθαξκόδνπκε ζηελ πξάμε θαη 

κεηά ηηο απνθηνύκε. Η αληίζεζε απηή αλάκεζα ζηηο εζηθέο αξεηέο θαη ζηα θπζηθά 



 

 

γλσξίζκαηα ηνπ αλζξώπνπ πηζηνπνηεί, θαηά ηνλ Αξηζηνηέιε, γηα κηα αθόκε θνξά όηη 

νη εζηθέο αξεηέο δελ είλαη έκθπηεο.  

Γεληθά: Δπλάκεηο, θπζηθέο πξνδηαζέζεηο, έρνπλ όινη νη άλζξσπνη. Γηα λα θαηαθηήζεη 

όκσο ν άλζξσπνο ηελ εζηθή αξεηή, είλαη απαξαίηεηε ε πιήξεο ελεξγνπνίεζή ηνπο 

(ἐλέξγεηαη). Έηζη, ζηελ εζηθή αξεηή πξνεγείηαη ε ελέξγεηα (ε άζθεζε, νη 

επαλαιήςεηο, νη εκπεηξίεο) θαη αθνινπζεί ε θαηάθηεζή ηεο («ηὰρ δ’ ἀπεηάρ 

λαμβάνομεν ἐνεπγήζανηερ ππόηεπον»). 

        Γηα λα ηεθκεξηώζεη ηε ζέζε ηνπ όηη νη εζηθέο αξεηέο δελ ππάξρνπλ κέζα καο εθ 

θύζεσο, ρξεζηκνπνηεί παξαδείγκαηα από ηελ θαζεκεξηλή εκπεηξία (απιά δεδνκέλα 

ηεο εκπεηξίαο). Γηα ηα θπζηθά γλσξίζκαηα    αλαθέξεη παξαδείγκαηα ησλ αηζζήζεσλ 

(όξαζεο θαη αθνήο: «ὅπεπ ἐπὶ ηῶν αἰζθήζευν δῆλον»), ελώ γηα ηηο αξεηέο, πνπ ηηο 

απνθηνύκε, αθνύ ηηο εθαξκόζνπκε ζηελ πξάμε, ρξεζηκνπνηεί ην παξάδεηγκα ησλ 

ηερλώλ (ηνπ νηθνδόκνπ θαη ηνπ θηζαξηζηή) («ηὰρ δ’ ἀπεηὰρ λαμβάνομεν ἐνεπγήζανηερ 

ππόηεπον, ὥζπεπ καὶ ἐπὶ ηῶν ἄλλυν ηεσνῶν»).  Από ηηο ηέρλεο, πνπ ηηο καζαίλνπκε 

αζθώληαο ηεο («ἃ γὰπ δεῖ μαθόνηαρ ποιεῖν, ηαῦηα ποιοῦνηερ μανθάνομεν, οἷον 

οἰκοδομοῦνηερ οἰκοδόμοι γίνονηαι …»), θαηαιήγεη αλαινγηθά θαη ζην ζπκπέξαζκα όηη 

κε ηνλ ίδην ηξόπν γηλόκαζηε δίθαηνη θάλνληαο δίθαηεο πξάμεηο, ζώθξνλεο θάλνληαο 

ζώθξνλεο πξάμεηο θαη αλδξείνη θάλνληαο αλδξείεο πξάμεηο («οὕηυ δὴ καὶ ηὰ μὲν 

δίκαια ππάηηονηερ δίκαιοι γινόμεθα, ηὰ δὲ ζώθπονα ζώθπονερ, ηὰ δ’ ἀνδπεῖα 

ἀνδπεῖοι»).  

Β3.  

Από ην ζρνιηθό βηβιίν ζειίδα 152-153: « Η αξρηθή δηαίξεζε… λα δηαθξίλεη ηηο 

αλζξώπηλεο αξεηέο ζε εζηθέο θαη δηαλνεηηθέο».  

Σημείωζη:  Η απάνηηζη μποπεί να πεπιλαμβάνει και ηην πποηγούμενη αναθοπά ηος 

ζσολικού βιβλίος: «Η τςσή ηος ανθπώπος, είπε ο Απιζηοηέληρ… ζσέζη με ηο λογικό 

ηος». 

Β4.  

οὔζης: νπζία // νπζηαζηηθόο (νληόηεηα, εμόλησζε, κεηνπζίσζε // πεξηνπζηαθόο , 

απηεμνύζηνο, εππαξνπζίαζηνο) 

ἔζτηκε: θαηνρή // ζρεηηθόο (ζρέζε, ζρνιείν, ζπλνρή, πεξηερόκελν //  αλζεθηηθόο, 

ακέηνρνο, ελδειερήο, απηνζρέδηνο) 

πεθσκόηων: θύζε // θπζηθόο  (θπηεία, επθπΐα // θπηηθόο, έκθπηνο, λεόθπηνο) 

τρηζάμενοι: ρξήζε // ρξεζηηθόο (ρξήζε, ρξήκα, ρξεία, ρξέσζε // ππόρξενο, 

θαηαρξεζηηθόο, δύζρξεζηνο, εύρξεζηνο) 



 

 

μανθάνομεν: κάζεζε // καζεηηθόο (κάζεκα, ακάζεηα, ζπκκαζεηήο // καζεζηαθόο, 

ακαζήο, λνκνκαζήο, καζεκαηηθόο) 

 

Οη απαληήζεηο ζηηο εξκελεπηηθέο εξσηήζεηο πεξηέρνληαη απηνύζηεο ζην βηβιίν ηνπ 

Δεκήηξε Παζραιίδε «Αξηζηνηέινπο Ηζηθά Νηθνκάρεηα – Πνιηηηθά». 

 

 

Επηκέιεηα : Παζραιίδεο  Δεκήηξεο 


