


Αρχαία Κατεύθυνσης – Γνωστό Κείµενο 
 
 
Α1)   Εποµένως, οι ηθικές αρετές δε γεννιούνται µέσα µας εκ φύσεως ούτε όµως είναι 
αντίθετο µε τη φύση µας να γεννιούνται µέσα µας, αλλά εµείς έχουµε από τη φύση 
την ιδιότητα να τις δεχτούµε, όµως τελειοποιούµαστε σ'αυτές µε τον εθισµό . Ακόµα , 
σχετικά  µε όσα υπάρχουν µέσα µας εκ φύσεως , πρώτα βρισκόµαστε εφοδιασµένοι 
µε τις δυνατότητες γι΄αυτά και ύστερα προχωρούµε στις αντίστοιχες ενέργειες (αυτό 
είναι φανερό στις αισθήσεις : πραγµατικά, δεν αποκτήσαµε τις αισθήσεις της όρασης 
ή της ακοής έχοντας δει πολλές φορές ή έχοντας ακούσει πολλές φορές , αλλά 
αντίθετα, έχοντας τις, κάναµε χρήση τους- δεν τις αποκτήσαµε έχοντας κάνει ξανά 
και ξανά χρήση τους). Όµως τις ηθικές αρετές τις αποκτούµε αφού πρώτα κάνουµε 
πράξη τις αντίστοιχες δυνατότητες, όπως ακριβώς συµβαίνει και στις άλλες τέχνες. 
όσα δηλαδή πρέπει να τα κάνουµε αφού τα µάθουµε , τα µαθαίνουµε κάνοντας τα για 
παράδειγµα, οι άνθρωποι γίνονται οικοδόµοι χτίζοντας οικοδοµήµατα και κιθαρίστες 
παίζοντας κιθάρα έτσι λοιπόν γινόµαστε και δίκαιοι κάνοντας δίκαιες πράξεις, 
σώφρονες κάνοντας ανδρείες πράξεις.   
 
 
Β1)  Σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη τα είδη της αρετής είναι η διανοητική και η ηθική. 
Η διανοητική αρετή αποκτάται αλλά και βελτιώνεται κυρίως µέσω της διδασκαλίας 
γι'αυτό και χρειάζεται εµπειρία και χρόνο προκειµένου να αφοµοιωθεί η γνώση και 
να αποδώσει καρπούς η µαθησιακή διαδικασία. 
 Η ηθική αρετή από την άλλη αποκτάται µέσα από το έθος την συνήθεια. Για να 
διασαφηνίσει περαιτέρω ο Αριστοτέλης αυτή τη θέση αρχικά συσχετίζει ετυµολογικά 
την λέξη " ηθική" µε τη λέξη "έθος" και θεωρεί δεδοµένο ότι πέρα από την 
ετυµολογική υπάρχει και σηµασιολογική συνάφεια.Εποµένως η ηθική αρετή 
σχετίζεται και νοηµατικά µε τη λέξη έθος που σηµαίνει συνήθεια, οπότε είναι κάτι 
που αποκτάται µέσα από την άσκηση , την επανάληψη και τον εθισµό. 
   Στη συνέχεια τη συγκρίνει µε όσα δηµιουργούνται από τη φύση καιδιαπιστωνει ότι 
τα " εκ φύσεως" έχουν σταθερή συµπεριφορά και δεν αλλάζουν. Ως ενισχυτικό 
παράδειγµα φέρνει την πέτρα που έχει σταθερά καθοδική φορά και την φωτιά που 
κινείται ανοδικά. Αντίθετα η ηθική αρετή που σχετίζεται µε το χαρακτήρα και την 
προσωπικότητα του ανθρώπου διαφοροποιείται και εξελίσσεται µε το πέρασµα του 
χρόνου . Εποµένως είναι επίκτητη υπεύθυνος για την απόκτηση τους είναι τόσο ο 
κάθε άνθρωπος ξεχωριστά αλλά και οι φορείς αγωγής (γονείς ,δάσκαλοι, κράνος - 
νόµοι που συνοδεύουν τον καθένα στην πορεία της ζωής του. 
 
β2) Ο Αριστοτέλης στο συγκεκριµένο απόσπασµα φέρνει ένα ακόµα επιχείρηµα 
προκειµένου να αποδείξει ότι "ουδεµία των ηθικών αρετών φύσει ηµίν εγγίνεται ". 
Αυτό εκαθίσταται φανερό και από τον προσθετικό ρόλο που έχει το επίρρηµα "έτι". 
Το επιχείρηµα δοµείται πάνω σε ένα αντιθετικό ζεύγος το ένα σκέλος του οποίου 
είναι τα "εκ φύσεως " και το άλλο οι ηθικές αρετές . 
  Πιο συγκεκριµένα τονίζει ότι όσα δηµιουργούνται µέσα µας εκ φύσεως διαθέτουν 
ήδη "τάς δυνάµεις" και στη συνέχεια αποκτούν "τάς ενεργείας ".Για παράδειγµα οι 
αισθήσεις της όρασης και της ακοής προϋπάρχουν στόν άνθρωπο από τη φύση ήδη 
από τη στιγµή της γέννησης του και γι'αυτό στη ζωή του ο άνθρωπος τις 
χρησιµοποιεί  χωρίς να απαιτηθεί άσκηση. 
  Όµως στις ηθικές αρετές από την άλλη δεν ισχύει το ίδιο. Δηλαδή στις αρετές 
προηγείται η   ενέργεια η άσκηση και µέσα  από αυτή επέρχεται η δύναµη, η 



κατοχύρωση. Γι'αυτό άλλωστε ο Αριστοτέλης χρησιµοποιεί τη 
µετοχή  "ενεργήσαντες" σε αόριστο και το ρήµα "λαµβάνοµεν" που υποδηλώνει τη 
δύναµη σε ενεστώτα για να καταδείξει ότι στην περίπτωση της αρετής η ενέργεια 
προηγείται της δυνάµεως. Εποµένως αφού οι αρετές δεν ακολουθούν την ίδια πορεία 
λειτουργίας µε τα "εκ φύσεως " είναι επίπτητες. Για να ενισχύσει δε περισσότερο τη 
θέση του  τη διανθίζει µε παραδείγµατα κατ'αναλογία από το χώρο των τεχνών 
(οικοδοµική,τέχνη κιθαριστή). 
 
 
Β3. Εισαγωγή σελ. 152 σχολικού, τελευταία παράγραφος 
«Η ψυχή του ανθρώπου… διανοητικές» 
 
 
Β4. ουσης = ουσία, ουσιώδης 
       εσχηκε = σχήµα, σχετικός 
       πεφυκότων = φύση, υπερφυσικός 
       χρυσωµενοι = χρήση, χρηστικός 
       µανθάνοµεν = µάθηση, µαθητικός 
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