
Ενότητα 1η  

(Β 1, 1-3) 

∆ιανοητική και ηθική αρετή.  

Ταιριάζει στη φύση µας η ηθική αρετή; 
 

Προτεινόµενοι στόχοι 

Να κατανοήσουν οι µαθητές  

• τα είδη της αρετής,  

• τη σχέση της ηθικής αρετής µε την ανθρώπινη φύση,  

• τον τρόπο γένεσης (και ανάπτυξης3) της ηθικής αρετής. 

 

Επισηµάνσεις 

Ο συµπερασµατικός σύνδεσµος «δή» επιβάλλει να συνδέσουµε µε τα 

προηγούµενα, δηλαδή µε το τέλος του Α΄ βιβλίου των 'Ηθικῶν 
Νικοµαχείων (1103 a 4-8), όπου ο Αριστοτέλης κατέληξε στη διάκριση της 

αρετής σε διανοητική και ηθική: ∆ιορίζεται δὲ καὶ ἡ ἀρετὴ κατὰ τὴν 
διαφορὰν ταύτην4· λέγοµεν γὰρ αὐτῶν τὰς µὲν διανοητικὰς τὰς δὲ ἠθικάς, 
σοφίαν µὲν καὶ σύνεσιν καὶ φρόνησιν διανοητικάς, ἐλευθεριότητα δὲ καὶ 
σωφροσύνην ἠθικάς5.  

Χρήσιµο είναι να επισηµανθούν και να εξηγηθούν βασικοί όροι της 

αριστοτελικής φιλοσοφίας που συναντάµε στην ενότητα (ἀρετή, γένεσις, 
αὔξησις, ἐµπειρία, ἔθος, τέλος, φύσει).  

Μπορεί, επίσης, να γίνει µια πρώτη επισήµανση σχετικά µε το ύφος και 

τη συλλογιστική του Αριστοτέλη6.  

                                                           
3 «τελειουµένοις δὲ διὰ τοῦ ἔθους»· για την ανάπτυξη γίνεται λόγος κυρίως στις επόµενες ε-
νότητες. 

4  Aναφέρεται στη διάκριση των µερών της ψυχής. Βλ. εισαγωγή σχολικού βιβλίου, σ. 153. 
5 «Και τα είδη των αρετών χωρίζονται σύµφωνα µ’ αυτή την διαφορά. Γιατί άλλες απ’ 
αυτές ονοµάζουµε διανοητικές και άλλες ηθικές αρετές. Έτσι τη σοφία, τη σύνεση, τη 
φρόνηση ονοµάζουµε διανοητικές, και την ελευθεριότητα (γενναιοδωρία) και 
σωφροσύνη, ηθικές». (Μετάφραση: Β. Μοσκόβης).  

6 Βλ. ερωτήσεις γενικής συνολικής θεώρησης (Ἠθικῶν Νικοµαχείων και Πολιτικῶν) αρ. 6, 
7 και Κείµενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 30. 
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Ερµηνευτικές ερωτήσεις 

1. Ο Αριστοτέλης συνεχίζοντας την εξέταση των προβληµάτων της ηθικής 

στο Β΄ βιβλίο των 'Ηθικῶν Νικοµαχείων παίρνει ως δεδοµένο το πόρισµα 

στο οποίο κατέληξε στο τέλος του Α΄ βιβλίου. Έχοντας υπόψη σας και την 

εισαγωγή του βιβλίου σας7, να εντοπίσετε στο κείµενο τι απασχόλησε τη 

σκέψη του µέχρι τώρα και σε ποιο συµπέρασµα έχει καταλήξει. 

2. Ποια είδη της αρετής διακρίνει ο Αριστοτέλης, σε ποιο µέρος της ψυχής 

ανήκει κάθε είδος και από ποιους παράγοντες εξαρτάται η ανάπτυξη 

καθενός; Βλ. και εισαγωγή σχολικού βιβλίου, σσ. 152-153. 

3. Ποια σχέση έχουν µε τις ηθικές αρετές ἡ φύσις και τὸ ἔθος; Να δώσετε 

το εννοιολογικό περιεχόµενο των όρων. 

4.  Α. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις αποδίδουν σωστά το 

περιεχόµενο της ενότητας και ποιες όχι; Να τις χαρακτηρίσετε 

ανάλογα βάζοντας  ένα σταυρό στην αντίστοιχη στήλη.  

 Σωστό Λάθος 

α)  Η αρετή διακρίνεται σε διανοητική και ηθική.   

β)  Οι διανοητικές αρετές δεν εξαρτώνται από 

τη διδασκαλία. 

 

 

 

 

γ)  Οι ηθικές αρετές προέρχονται από τη φύση.   

δ)  Οι ηθικές αρετές είναι αποτέλεσµα εθισµού.   

ε)  Οι φυσικές ιδιότητες αλλάζουν µε τον εθισµό.   

στ) Έχουµε από τη φύση την προδιάθεση να 

δεχτούµε τις ηθικές αρετές. 

 

 

 

 

ζ)  Οι διανοητικές αρετές χρειάζονται χρόνο και 

εµπειρία για να αναπτυχθούν. 

 

 

 

 

Β. Να γράψετε δίπλα σε δύο προτάσεις που χαρακτηρίσατε σωστές το 

αντίστοιχο αρχαίο χωρίο από την ενότητα και να αναλύσετε µία 

από αυτές µε λίγα λόγια. 

                                                           
7 Στόχος της ερώτησης είναι η σύνδεση του κειµένου µε  ό,τι απασχόλησε τον Αριστοτέλη 
στο Α΄ βιβλίο, όπως φαίνεται από την εισαγωγή: η διερεύνηση της έννοιας της 
εὐδαιµονίας, η σύνδεσή της µε την ψυχή και την ἀρετή, η έννοια της ἀρετῆς και τα είδη 
της. 
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5. Ποια παραδείγµατα χρησιµοποιεί στο απόσπασµα ο Αριστοτέλης και 

µε ποιο στόχο;  

6. Να γράψετε µια µικρή παράγραφο σε δοκιµιακό ύφος στην οποία να 

χρησιµοποιήσετε ως θεµατική πρόταση τη βασική θέση του φιλοσόφου 

για την ηθική αρετή και να την στηρίξετε µε τα επιχειρήµατα που 

εκείνος χρησιµοποιεί διατυπωµένα µε δικά σας λόγια. Να ενισχύσετε 

την επιχειρηµατολογία µε απλά, συγκεκριµένα παραδείγµατα από την 

καθηµερινή εµπειρία. 

7. Ο Αριστοτέλης χαρακτηρίζεται πρακτικός νους που καταφεύγει συχνά 

στην πραγµατικότητα για να τεκµηριώσει τις απόψεις του, τις οποίες 

παρουσιάζει σε απλό και λιτό ύφος. Ποια στοιχεία του αποσπάσµατος 

θα µπορούσαν να επιβεβαιώσουν αυτές τις κρίσεις; 

8. Να επισηµάνετε στο κείµενο τις λέξεις που εκφράζουν όρους της 

αριστοτελικής φιλοσοφίας και να δώσετε το εννοιολογικό τους 

περιεχόµενο8. 

9. Στην Ἀντιγόνη του Σοφοκλή η οµώνυµη ηρωίδα, στην προσπάθειά της 

να κεντρίσει τη φιλοτιµία της αδελφής της Ισµήνης και να πετύχει τη 

βοήθειά της στην ταφή του Πολυνείκη, κλείνει τον λόγο της ως εξής: 

οὕτως ἔχει σοι ταῦτα, καὶ δείξεις τάχα 
εἴτ’ εὐγενὴς πέφυκας, εἴτ’ ἐσθλῶν κακή. 

(στ. 37-38) 

Η ηθική που προβάλλει στο απόσπασµα η κόρη του Οιδίποδα 

συµφωνεί µε όσα υποστηρίζει ο Αριστοτέλης στο κείµενό σας9; Να 

δικαιολογήσετε την άποψή σας. 

10. Ο Ξενοφώντας στο έργο του Ἀγησίλαος, όπου εγκωµιάζει τον οµώνυµο 

βασιλιά της Σπάρτης, αρχίζει και τελειώνει το προοίµιο του δοκιµίου 

του µε τη λέξη ἀρετή. Στη συνέχεια, στην προσπάθειά του να δείξει την 

                                                           
8 Γένεσις, αὔξησις, ἔθος, φύσις, φύσει, ἀρετή διανοητική, ἀρετή ἠθική και τα παράγωγα 
του ρήµατος τελειοῦµαι (βλ. σχολικό βιβλίο, σ. 157). Ο στόχος της ερώτησης µπορεί να 
τίθεται σε κάθε ενότητα. 

9  Ο Σοφοκλής ακολουθεί την αρχαϊκή αριστοκρατική αντίληψη για την αρετή. Για τον 
Όµηρο, τον Τυρταίο, τον Θέογνι και τον Πίνδαρο, ἀρετή µπορούν να έχουν µόνο οι 
ευγενείς, οι «άριστοι», ποτέ οι κοινοί άνθρωποι. Αντίθετη είναι η θέση του Αριστοτέλη.  
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αρετή του Αγησιλάου10, γράφει: Οἶδα ὅτι τῆς Ἀγησιλάου ἀρετῆς τε καὶ 
δόξης οὐ ῥᾴδιον ἄξιον ἔπαινον γράψαι, ὅµως δ’ ἐγχειρητέον. (…) Περὶ 
µὲν οὖν εὐγενείας αὐτοῦ τί ἄν τις µεῖζον καὶ κάλλιον εἰπεῖν ἔχοι ἢ ὅτι 
ἔτι καὶ νῦν τοῖς προγόνοις ὀνοµαζοµένοις ἀποµνηµονεύεται ὁπόστος 
ἀφ’ Ἡρακλέους ἐγένετο, καὶ τούτοις οὐκ ἰδιώταις ἀλλ’ ἐκ  βασιλέων 
βασιλεῦσιν;11 (1, 1-3). 

Να συγκρίνετε την άποψη που εκφράζει εδώ ο Ξενοφώντας µε τη 

βασική θέση του Αριστοτέλη στο κείµενό σας. 

 

Λεξιλογικές – Σηµασιολογικές ερωτήσεις 

1. Να συνδέσετε τα ρήµατα της στήλης Α µε τις ετυµολογικά συγγενείς 

τους λέξεις που βρίσκονται στη στήλη Β. ∆υο λέξεις της στήλης Β 

περισσεύουν. 

Α Β 

 
περιγίγνοµαι 

ἔχω 
φέροµαι 

παρεκκλίνω 
πέφυκα 
δέχοµαι 
δέοµαι 

άδεια12 
δοχείο 
αγενής 
ευφυΐα 
ένδεια 
δίφρος 
ενοχή 
κλίτος 

παράκληση 
 

2. παρεκκλίνω: α) Τι σηµαίνει το ρήµα; Ποια είναι τα συνθετικά του;  

β) Να συνθέσετε το απλό ρήµα µε τις προθέσεις ἐν, ἀπό, σύν, κατά και 

να σχηµατίσετε τα αντίστοιχα παρασύνθετα ουσιαστικά. 

                                                           
10  Ο Ξενοφώντας καταφεύγει πρώτα πρώτα στην ευγένεια του Αγησιλάου, δηλαδή στην 

καταγωγή του από αριστοκρατική γενιά. 
11  «Γνωρίζω ότι δεν είναι εύκολο να γραφεί έπαινος αντάξιος της αρετής και της δόξας του 

Αγησιλάου αλλά παρ’ όλα αυτά θα το επιχειρήσω (…) Για την ευγένειά του τι 
µεγαλύτερο και καλύτερο µπορεί να αναφέρει κανείς παρά το ότι και σήµερα ακόµη 
κατέχει εξαιρετική θέση µεταξύ των προγόνων που αναφέρονται ονοµαστικά από τον 
Ηρακλή και µάλιστα όχι µεταξύ των ιδιωτών αλλά µεταξύ των βασιλέων που 
κατάγονται από βασιλείς;» [Μετάφραση: Κ. Καιροφύλας (διασκευή)].  

12  ἀ (στερητ.) + δείδω (δέδοικα). 
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3. ἔθος: α) Να δώσετε δύο οµόρριζα ρήµατα στην αρχαία ελληνική και να 

γράψετε τη σηµασία τους13.  

β) Να γράψετε δύο οµόρριζα ουσιαστικά της λέξης στη νέα ελληνική. 

4. Να δώσετε αντώνυµα των λέξεων στην αρχαία ελληνική: ἀρετή, 
γένεσις14, πλεῖον, αὔξησις, ἐµπειρία. 

5. πῦρ: Να βρείτε τέσσερις φράσεις της νέας ελληνικής στις οποίες 

χρησιµοποιείται η λέξη15. 

6. Να γράψετε σύνθετες λέξεις της νέας ελληνικής µε πρώτο συνθετικό τις 

λέξεις: λίθος, πῦρ (πέντε σύνθετες για καθεµία).  

                                                           
13  ἐθίζω, εἴωθα.  
14  Ως αντώνυµο προτιµότερο είναι το «φθορά» µε το οποίο σχηµατίζει θεµελιώδες 

αντιθετικό ζεύγος στη φιλοσοφική σκέψη. Βλ. και ερµηνευτικά σχόλια του διδακτικού 
βιβλίου,  
σ. 161. 

15  α) πυρ και µανία, β) πυρ, γυνή και θάλασσα, γ) ανοίγω πυρ, δ) διά πυρός και σιδήρου,  
ε) γραµµή πυρός, στ) µεταξύ δύο πυρών, ζ) βάπτισµα του πυρός, η) παύσατε πυρ, θ) 
δέχοµαι τα πυρά, ι) παρανάλωµα του πυρός. 
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Ενότητα 2η  

(Β 1, 4) 

Η ηθική αρετή καλλιεργείται µε την ηθική πράξη 

Προτεινόµενοι στόχοι 

Να κατανοήσουν οι µαθητές  

• τη σχέση της ηθικής αρετής µε την ηθική πράξη και ειδικότερα  

• τη σηµασία της επανάληψης των ηθικών πράξεων - ως επανάληψη όµοιων 

ενεργειών - για την απόκτηση και την ανάπτυξη της ηθικής αρετης. 
 

Επισηµάνσεις 

Χρήσιµο είναι να προσέξουν οι µαθητές τη χρονική βαθµίδα των 

ρηµάτων και των ρηµατικών τύπων της ενότητας που συνδέονται άµεσα ή 

έµµεσα µε τους όρους δυνάµεις, ἐνεργείας, για να καταλάβουν τη διαφορά 

του φύσει και του ἐξ ἔθους. Ο Αριστοτέλης διευκρινίζει τη διαφορά µε το 

παράδειγµα των αισθήσεων, που είναι φύσει και στις οποίες οι ἐνέργειες 
ακολουθούν χρονικά (υστερόχρονο) τις δυνάµεις (ικανότητες 

ολοκληρωµένες ήδη µέσα µας). Αντίθετα οι δυνάµεις που αποκτούµε ἐξ 
ἔθους είναι αποτέλεσµα ἐνεργειῶν οι οποίες είτε προηγούνται της 

απόκτησης (προτερόχρονο) είτε συµπίπτουν χρονικά µ' αυτήν (σύγχρονο).  

Παράλληλα να συνδέσουν τα χρονικά επιρρήµατα µε τα ρήµατα στα 

οποία αναφέρονται και να κατανοήσουν τη σηµασία τους για το 

προτερόχρονο ή υστερόχρονο.  
 

Ερµηνευτικές ερωτήσεις 

1.  α)  Να επισηµάνετε τη λέξη µε την οποία εισάγεται η νέα ενότητα και 

να εξηγήσετε το ρόλο της στη δοµή της επιχειρηµατολογίας του 

φιλοσόφου16.  

β) Χρησιµοποιώντας την επαγωγική µέθοδο, να συνθέσετε µία παρά-

γραφο στην οποία θα υποστηρίξετε τη βασική θέση του Αριστοτέλη 

(οὐδεµία τῶν ἠθικῶν ἀρετῶν φύσει ἡµῖν ἐγγίνεται) µε το επιχείρηµα 

που προβάλλεται εδώ, διατυπωµένο µε δικά σας λόγια. 

                                                           
16  Στόχος είναι να προσέξει ο µαθητής ότι το επίρρηµα ἔτι (προσθετικό) εισάγει ένα 

δεύτερο επιχείρηµα ή ότι προχωρεί σε βαθύτερη εξέταση του θέµατος. Βλ. Βιβλίο του 
Καθηγητή, σ. 17. 
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2. Ο λόγος του φιλοσόφου εδώ είναι δοµηµένος µε τη βοήθεια των 

µεθόδων της αντίθεσης και της αναλογίας. Αφού επισηµάνετε σε ποια 

σηµεία χρησιµοποιείται η κάθε µέθοδος, να δείξετε ποια στοιχεία της 

επιχειρηµατολογίας αντιτίθενται και ποια παρουσιάζονται αναλογικά. 

Επίσης να βρείτε ποιοι εκφραστικοί τρόποι (λεξιλόγιο, σύνταξη κλπ.) 

εξυπηρετούν καθεµιά από τις δύο µεθόδους ανάπτυξης. 

3.  α) Να βρείτε τα χρονικά επιρρήµατα της ενότητας και να δείξετε τη 

λειτουργικότητά τους σε σχέση µε την επιχειρηµατολογία. 

β) Ποιος είναι ο ρόλος του επιρρήµατος πολλάκις στην επιχειρηµατολο-

γία του Αριστοτέλη για τον τρόπο απόκτησης της ηθικής αρετής;  

4. τὰς δυνάµεις κοµιζόµεθα, τὰς ἐνεργείας ἀποδίδοµεν: α) Ποιο είναι το 

περιεχόµενο των εννοιών δύναµις - ἐνέργεια στην αριστοτελική 

φιλοσοφία; β) Ποια από τις δύο έννοιες θεωρεί ο φιλόσοφος πιο 

αξιόλογη; Μπορούµε να το συµπεράνουµε αυτό από το κείµενο17; 

5.  Α.  Να συνδέσετε κάθε στοιχείο της στήλης Α µε τις φράσεις της στήλης 
Β που του αντιστοιχούν, γράφοντας µπροστά από τα γράµµατα της 
στήλης Α τους αντίστοιχους αριθµούς της στήλης Β. Κανένα στοιχείο 
της στήλης Β δεν περισσεύει. 

Α Β 

 

 

α) φύσει  

 

 

β) ἐξ ἔθους 

1. ὕστερον τὰς ἐνεργείας ἀποδίδοµεν 

2. ἔχοντες ἐχρησάµεθα 

3. χρησάµενοι ἔσχοµεν 

4. τὰς αἰσθήσεις ἐλάβοµεν 

5. ποιοῦντες µανθάνοµεν 

6.  ἐνεργήσαντες πρότερον 

7.  δίκαιοι γινόµεθα 

8. πρότερον τὰς δυνάµεις κοµιζόµεθα 

Β. Να αιτιολογήσετε µε λίγα λόγια τις επιλογές σας για το στοιχείο (α) 

φύσει. 

                                                           
17  Αρκούν (ως πλαίσιο απάντησης για το α και το β) όσα αναφέρει το σχολικό βιβλίο. Βλ. 

και Βιβλίο του Καθηγητή, σ. 19. 
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6. Να γράψετε ένα παράδειγµα18 από την καθηµερινή εµπειρία σας, όπου 

να φαίνεται η διάκριση και ο ρόλος των εννοιών δύναµις – ἐνέργεια σε 

συνδυασµό µε τις χρονικές βαθµίδες του προτερόχρονου και του 

υστερόχρονου. 

7. Ποια είναι η σχέση της πράξεως - ἐνεργείας µε τις ιδιότητες που έχουµε 

φύσει και µε την ηθική αρετή σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη; 

8. Ο Περικλής στον Ἐπιτάφιο κλείνοντας την κύρια πρόθεση του λόγου 

του χρησιµοποιεί την έννοια ἀρετή, όχι µε την ευρύτητα του 

αριστοτελικού όρου, αλλά µε το ηθικό περιεχόµενο της ευεργετικής 

δύναµης που φανερώνεται στις σχέσεις των ανθρώπων. Συγκεκριµένα 

λέει τα εξής: 

Καὶ τὰ ἐς ἀρετὴν ἐνηντιώµεθα τοῖς πολλοῖς· οὐ γὰρ πάσχοντες εὖ, ἀλλὰ 
δρῶντες κτώµεθα τοὺς φίλους. Βεβαιότερος δὲ ὁ δράσας τὴν χάριν ὥστε 
ὀφειλοµένην δι' εὐνοίας ᾧ δέδωκε σῴζειν·  ὁ δὲ ἀντοφείλων ἀµβλύτερος, 
εἰδὼς οὐκ ἐς χάριν, ἀλλ' ἐς ὀφείληµα τὴν ἀρετὴν ἀποδώσων (Θουκ. ΙΙ, 

40, 4 - 5). Σε άλλο χωρίο του λόγου µε τον όρο ἀρεταί δηλώνονται τα 

ανδραγαθήµατα των νεκρών: ἃ γὰρ τὴν πόλιν ὕµνησα, αἱ τῶνδε καὶ τῶν 
τοιῶνδε ἀρεταὶ ἐκόσµησαν … (Θουκ. ΙΙ, 42, 2). 
Νοµίζετε ότι υπάρχουν κοινά σηµεία ανάµεσα στους λόγους του 

Περικλή και στην άποψη του Αριστοτέλη όσον αφορά στη σχέση 

ηθικής πράξης και ηθικής αρετής; Να στηρίξετε τις απόψεις σας σε 

χωρία των δύο κειµένων19. 

9.  οὕτω δὴ καὶ τὰ  µὲν δίκαια πράττοντες δίκαιοι γινόµεθα, τὰ δὲ 
σώφρονα σώφρονες, τὰ δ’ ἀνδρεῖα ἀνδρεῖοι: Ο W. D. Ross, γνωστός 

αριστοτελιστής, επισηµαίνει στο χωρίο αυτό ένα παράδοξο. 

                                                           
18  Μπορούν να δοθούν απλά παραδείγµατα υλικών κατασκευών που ως φυσικά υλικά (π.χ. 

µάρµαρο) είναι δυνάµει και µετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας τους (π.χ. άγαλµα) 
είναι ἐνεργείᾳ. Βλ. σχολικό βιβλίο Γ΄ Λυκείου, Αρχές Φιλοσοφίας, Ο.Ε.∆.Β., 1999,  
σσ. 31-32. 

19  Η αρετή και στα δύο κείµενα δεν αντιµετωπίζεται ως αφηρηµένη ιδέα αλλά ως 
συγκεκριµένη  πράξη µε θετικό περιεχόµενο, που είναι αποτέλεσµα επανάληψης όµοιων 
ενεργειών. Να προσέξουν οι µαθητές στο λεξιλόγιο των κειµένων την έµφαση που 
δίνεται στη δράση. Πρβλ. Ι. Θ. Κακριδής, σ. 57. 
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Συµφωνείτε; Να διατυπώσετε τις σκέψεις σας σ’ ένα σύντοµο δοκίµιο 

και να τις συζητήσετε στην τάξη σας20. 

Λεξιλογικές – Σηµασιολογικές ερωτήσεις 

1. δυνάµεις, ἐνεργείας: Με τη δοτική ενικού κάθε λέξης να γράψετε µία 

πρόταση στη νέα ελληνική και να εξηγήσετε τη σηµασία της. 

2. Να βρείτε µε ποιες λέξεις του κειµένου έχουν ετυµολογική συγγένεια οι 

παρακάτω λέξεις της νέας ελληνικής: κοµιστής, θυρωρός, λήµµα, χρήµα, 
παρόραµα, λάφυρο, εύχρηστος, ευήκοος, τοκετός.  

3. σώφρων: α) Να δώσετε την ετυµολογία του επιθέτου και να 

σχηµατίσετε το αντίστοιχο παράγωγο αφηρηµένο ουσιαστικό. β) 

Χρησιµοποιώντας το δεύτερο συνθετικό του επιθέτου και ως πρώτο 

συνθετικό τις λέξεις: εὖ, παρά, ὁµοῦ, να σχηµατίσετε αφηρηµένα 

ουσιαστικά και τα αντίστοιχα επίθετα. 
4. Να γράψετε τη σηµασία των εκφράσεων: 

δίδωµι λόγον τινί: .......................................................................................................... 
δίκην δίδωµι τινί: ...........................................................................................................  
δίκας δίδωµι: ....................................................................................................................  
ἀποδίδοµαί τινα: ............................................................................................................  
ἐκδίδωµι ή ἐκδίδοµαι θυγατέρα: ..............................................................................  
δίκην λαµβάνω παρά τινος: .......................................................................................  

ζηµίαν λαµβάνω παρά τινος: .....................................................................................  
5.  κοµίζοµαι: α) Τί σηµαίνει η έκφραση κοµίζω γλαῦκα ἐς Ἀθήνας;  

β) Να συµπληρώσετε καθένα από τα κενά των φράσεων µε µία από τις 

λέξεις της παρένθεσης.  Μία λέξη δεν θα χρησιµοποιηθεί. 

………. οστών    ………. σκουπιδιών 

………. καρπών    ………. του ταξί 

………. αποδεικτικών στοιχείων 

(κόµιστρο, ανακοµιδή, συγκοµιδή, µετακόµιση, προσκόµιση, αποκοµιδή) 

6. α) Να δώσετε στην αρχαία ελληνική δύο συνώνυµα για καθένα από τα 

παρακάτω ρήµατα: ἀποδίδοµαι, δεῖ, πράττω, κοµίζω21.  

                                                           
20  Βλ. Κείµενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 22 και Βιβλίο του Καθηγητή, σσ. 18-19. 
21  πωλῶ ή πιπράσκω, χρή, ποιῶ, φέρω. 
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β) Να γράψετε ένα οµόηχο για καθεµιά από τις λέξεις: ἔτι, ἀκοῦσαι, 
ἰδεῖν, δεῖ22. 

Ενότητα 3η  

(Β 1, 5 -7) 

Άλλα επιχειρήµατα  

για τη σχέση ηθικής αρετής και ηθικής πράξης 

Προτεινόµενοι στόχοι 

• να συνειδητοποιήσουν οι µαθητές ότι στα πλαίσια της πολιτείας ο 

εθισµός (µέσω των νόµων) στην ηθική αρετή είναι συνέπεια της 

επανάληψης ηθικών πράξεων, 

• να εκτιµήσουν ως κριτήριο της αγαθής πολιτείας την καλλιέργεια της 

ηθικής αρετής, επισηµαίνοντας τη στενή σχέση που υπάρχει µεταξύ 

ηθικής και πολιτικής στη φιλοσοφία του Αριστοτέλη, 

• να επισηµάνουν το ρόλο της παιδείας στην απόκτηση της ηθικής 

αρετής. 

 

Επισηµάνσεις 

Ο Αριστοτέλης, αναγνωρίζοντας το σηµαντικό ρόλο της διδασκαλίας 

στη γένεση και την ανάπτυξη των διανοητικών αρετών (βλ. ενότητα 1η), 

δεν αρνείται τη συµβολή της στην καλλιέργεια των ηθικών αρετών µέσω 

του εθισµού στις ενάρετες πράξεις. Αντίθετα την τονίζει µε την αναφορά 

του στο έργο τόσο του νοµοθέτη όσο και του διδασκάλου (βλ. και 

επόµενες ενότητες).  

Ο Αριστοτέλης, όπως και ο Πλάτων, θεωρεί ως ένα από τα 

σπουδαιότερα έργα της πολιτείας το παιδευτικό, που υλοποιείται κυρίως 

µε τους νόµους και την παιδεία. 

 

Ερµηνευτικές ερωτήσεις 

1. Από ποιο χώρο αντλεί το νέο του επιχείρηµα ο Αριστοτέλης και ποια 

βασική θέση του, που είδαµε στις προηγούµενες ενότητες, θέλει να 

ενισχύσει µε αυτό; 
                                                           

22  ἔτη ή αἴτει, ἀκούσαι, ἡδύν, δή. 
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2. Ποια είναι η επιδίωξη κάθε νοµοθέτη και πώς αυτή υλοποιείται; 

3. Να επισηµάνετε το κριτήριο που χρησιµοποιεί ο Αριστοτέλης, όταν 

διακρίνει την ἀγαθὴ πολιτεία από τη φαύλη. Σήµερα θα συµφωνούσατε 

µε το κριτήριο αυτό ή θα το απορρίπτατε εντελώς; 

4. ἐκ τῶν αὐτῶν καὶ διὰ τῶν αὐτῶν καὶ γίνεται πᾶσα ἀρετὴ καὶ 
φθείρεται: α) Ποιο θεµελιώδες αντιθετικό ζεύγος φιλοσοφικών εννοιών 

υπόκειται στο χωρίο αυτό; β) Να δείξετε τη σχέση που έχουν τα 

αντιθετικά µέλη του ζεύγους µε τον εθισµό και την ηθική πράξη, όπως 

φαίνεται στην ενότητα. 

5. Ο Αριστοτέλης χρησιµοποιεί και στην ενότητα αυτή επιχειρήµατα 

(παραδείγµατα) από την τέχνη, για να ενισχύσει τη βασική του θέση. 

Να τα αποδώσετε µε δικά σας λόγια, επισηµαίνοντας τη διαφορά τους 

από παρόµοια επιχειρήµατα της προηγούµενης ενότητας. 

6. Α. Να συµπληρώσετε τα κενά µε µετοχές ή έναρθρα απαρέµφατα (στην 

αρχαία ελληνική)23, ώστε το νόηµα των προτάσεων να αποδίδει το 

κείµενο της ενότητας. Τους ρηµατικούς τύπους που ζητούνται θα τους 

βρείτε αυτούσιους στο κείµενο ή θα τους σχηµατίσετε από ρήµατα του 

κειµένου. 

α) Ως απόδειξη της βασικής θέσης ότι οὐδεµία τῶν ἠθικῶν ἀρετῶν 
φύσει ἡµῖν ἐγγίνεται, ο Αριστοτέλης προσκοµίζει σ' αυτή την 

ενότητα το  ___________ στις πολιτικές κοινωνίες. 

β) Επιδίωξη κάθε νοµοθέτη είναι το ___________ τους πολίτες αγαθούς. 

γ) Οι νοµοθέτες προσπαθούν να επιτύχουν το σκοπό τους ___________ 

τους πολίτες στις αγαθές πράξεις. 

δ) Οι ___________ νοµοθέτες θεωρούνται από τον Αριστοτέλη 

υπεύθυνοι για τα φαύλα πολιτεύµατα. 

Β. Να αναλύσετε σε µία παράγραφο το νόηµα της «δ» πρότασης. 

7. εἰ γὰρ µὴ οὕτως εἶχε, οὐδὲν ἂν ἔδει τοῦ διδάξοντος: Η άποψη που 

εκφράζεται στο απόσπασµα συµφωνεί µε όσα υποστήριξε ο 

Αριστοτέλης στην 1η ενότητα σχετικά µε το ρόλο της διδασκαλίας στη 

                                                           
23  α) γινόµενον, β) ποιεῖν, γ) ἐθίζοντες, δ) ἁµαρτάνοντες. 
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γένεση και ανάπτυξη των αρετών (διανοητικών και ηθικών); Να 

δικαιολογήσετε την άποψή σας.  

8. Να εξηγήσετε τη σχέση ηθικής και πολιτικής, όπως φαίνεται από το 

κείµενο της ενότητας και από όσα αναφέρει ο Αριστοτέλης στο 

επόµενο χωρίο των Ἠθικῶν Νικοµαχείων για τον πολιτικό άνδρα: 

δοκεῖ δὲ καὶ ὁ κατ' ἀλήθειαν πολιτικὸς περὶ ταύτην (= τὴν 
εὐδαιµονίαν) µάλιστα πεπονῆσθαι˚ βούλεται γὰρ τοὺς πολίτας 
ἀγαθοὺς ποιεῖν καὶ τῶν νόµων ὑπηκόους 24 (1102a 10 -13). 

9. Αφού διαβάσετε προσεκτικά το κείµενο και όσα αναφέρει ο 

Αριστοτέλης σε άλλο χωρίο σχετικά µε τους νόµους: ὁµοίως δὲ καὶ τὰ 
κατὰ τὰς ἄλλας ἀρετὰς καὶ µοχθηρίας τὰ µὲν κελεύων (= ὁ νόµος) τὰ δ' 
ἀπαγορεύων, ὀρθῶς µὲν ὁ κείµενος ὀρθῶς, χεῖρον δ' ὁ 
ἀπεσχεδιασµένος 25 (ΗΝ, 1129 b 30-31), να γράψετε αν συµφωνείτε µε 

τον Αριστοτέλη όσον αφορά το βασικό κριτήριο επιτυχίας του 

νοµοθετικού έργου (για την αρχαία και τη σύγχρονη πολιτική 

κοινωνία). 

10. Ο Περικλής στον Ἐπιτάφιο αναφέρεται στην ἀρετή (= ανδρεία) του 

Αθηναίου πολίτη ως εξής: µὴ µετὰ νόµων τὸ πλέον ἢ τρόπων ἀνδρείας 
ἐθέλοµεν κινδυνεύειν (Θουκ. ΙΙ, 39, 4). Να συγκρίνετε την άποψη αυτή 

µε τη θέση του Αριστοτέλη για το ρόλο του νόµου στην καλλιέργεια 

της ηθικής αρετής. Πού οφείλεται, κατά τη γνώµη σας, η διαφορά του 

πολιτικού από το φιλόσοφο; 

 

Λεξιλογικές - σηµασιολογικές ερωτήσεις 

1. ἀγαθός: α) Ποια είναι η αρχική σηµασία της λέξης και ποια στο 

συγκεκριµένο κείµενο; β) Να δώσετε τις σηµασίες του  επιθέτου στη νέα 

ελληνική. 

                                                           
24  «φαίνεται δε ότι κι ο αληθινός πολιτικός ασχολείται µ’ αυτήν παρά πολύ. Γιατί θέλει να 

γίνουν οι συµπολίτες του ενάρετοι και να πειθαρχούν στους νόµους». (Μετάφραση: Β. 
Μοσκόβης). 

25 «Οµοίως ο νόµος κάνει το ίδιο και σχετικά µε τις υπόλοιπες αρετές και τις κακίες, 
συνιστώντας αυτές κι απαγορεύοντας εκείνες, κάνει δε αυτό, εφόσον θεσπίζεται ύστερα 
από σκέψη µε σωστό τρόπο, αντίθετα έχουµε κακό αποτέλεσµα όταν η νοµοθεσία 
συντάσσεται επιπόλαια και πρόχειρα». (Μετάφραση: Β. Μοσκόβης). 
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2. φαῦλος: α) Ποια είναι η κυριολεκτική σηµασία της λέξης; β) Τι 

σηµαίνει στη νέα ελληνική η έκφραση «φαύλος κύκλος» και η λέξη 

«φαυλοκρατία»; 

3. ἁµαρτάνουσιν, φθείρεται: α) Ποια οµόρριζα θηλυκά ουσιαστικά 

αποτελούν όρους της αριστοτελικής φιλοσοφίας και ποιο είναι το 

σηµασιολογικό τους περιεχόµενο26; β) Να γράψετε από δύο 

ετυµολογικά συγγενείς λέξεις (απλές ή σύνθετες) για το κάθε ρήµα27. 

4. τέχνη: α) Ποιες σηµασίες της λέξης γνωρίζετε; β)  Να γράψετε 

παράγωγα επίθετα (απλά ή σύνθετα). 

5. ἁµαρτάνω: α) Να δώσετε τη σηµασία του ρήµατος στην αρχαία 

ελληνική, κυριολεκτικά και µεταφορικά. β) Να δικαιολογήσετε το 

σηµασιολογικό του περιεχόµενο στη χριστιανική ηθική28. 
 

                                                           
26  ἁµαρτία: αστοχία, αποτυχία, σφάλµα κρίσεως (όχι ηθικό).  

φθορά: η έννοια αντιτίθεται στη γένεση και έχει τη σηµασία της απώλειας, της µείωσης, 
της κατάπτωσης (όχι µε ηθικό περιεχόµενο). Αποτελεί κατά βάση βιολογικό όρο. 

27  αµαρτωλός, εξαµαρτάνω (στη φράση: «το δις εξαµαρτείν ουκ ανδρός σοφού»), αµάρτηµα, 
αναµάρτητος  // φθαρτός, αδιάφθορος, παραφθορά, διαφθορά.  

28  Θα µπορούσε να επεκταθεί κανείς και στο αγαθό που αποτελεί «στόχο» της χριστιανικής 
ηθικής, την αθάνατη ζωή. Κάθε «αστοχία», που αποµακρύνει από αυτόν, είναι 
«αµαρτία» (αστοχία µε συγκεκριµένο ηθικό περιεχόµενο).  
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Ενότητα 4η  

(Β 1, 7 – 8) 

Σε όλες τις περιστάσεις της (καθηµερινής) ζωής µας  

διαπιστώνεται η σηµασία της ηθικής πράξης  

για την απόκτηση της ηθικής αρετής 

Προτεινόµενοι στόχοι 

• να συνειδητοποιήσουν οι µαθητές τη σηµασία της ηθικής πράξης στις 

διαπροσωπικές σχέσεις για την απόκτηση της ηθικής αρετής, να 

αντιληφθούν εποµένως ότι η ηθική αρετή νοείται µόνο ως κοινωνική 

αρετή, 

• να εκτιµήσουν τον ρόλο της ἕξεως στην καλλιέργεια της ηθικής αρετής, 

• να συνειδητοποιήσουν ότι η παιδεία, κατά τον Αριστοτέλη, 

προσανατολίζεται και στη δηµιουργία ἕξεων που οδηγούν στην ηθική 

καλλιέργεια. 

 

Επισηµάνσεις 

Η διαδικασία για την απόκτηση των ηθικών αρετών είναι ανάλογη µε 

εκείνη της εκµάθησης των τεχνών. Όπως κάποιος γίνεται γνώστης της 

τέχνης του µε την αδιάλειπτη άσκηση, έτσι και η αρετή είναι αποτέλεσµα 

επαναλήψεως ὁµοίων ἐνεργειῶν και συνέπεια του πολλάκις πράττειν. 

Αυτή η επανάληψη όµοιων ενεργειών, που πρέπει να έχουν ορισµένη 

ποιότητα, η επανάληψη της ηθικής πράξης µας βοηθάει να αποκτήσουµε 

µέσω του εθισµού τα µόνιµα στοιχεία του χαρακτήρα µας, τις ἕξεις. Σ’ 

αυτό συνίσταται ο ρόλος της παιδείας. 

Η καθηµερινή ζωή είναι βέβαια ζωή στην κοινωνία και ακριβέστερα 

στην πολιτικά οργανωµένη κοινωνία. Έτσι εκτός από την πολιτική 

διάσταση της ηθικής αρετής (ενότητα 3η) βλέπουµε εδώ και την κοινωνική 

της διάσταση. 
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Ερµηνευτικές ερωτήσεις 

1.  α) Πώς εισάγει ο Αριστοτέλης το νέο µέρος του συλλογισµού του29 και 

ποια σηµεία της επιχειρηµατολογίας του διασαφηνίζει; 

β) Ποια συλλογιστική µέθοδο ακολουθεί30 και σε ποιο συµπέρασµα 

καταλήγει;   

2. Να επισηµάνετε τα αντιθετικά ζεύγη που σχηµατίζουν µέσα στο 

κείµενο οι ηθικές αρετές µε τις αντώνυµές τους έννοιες (κακίες). 

3. Ο Αριστοτέλης χρησιµοποιεί στην ενότητα πολλές φορές τα ρήµατα 

ἐθίζοµαι, πράττω και γίνοµαι σε διάφορους τύπους. Να εξηγήσετε ποια 

σηµασία έχει η επαναλαµβανόµενη χρήση των συγκεκριµένων ρηµάτων 

και η χρονική τους βαθµίδα στη δόµηση της επιχειρηµατολογίας του 

φιλοσόφου για την απόκτηση της ηθικής αρετής31.  

4.  Α. Να συµπληρώσετε καθένα από τα παρακάτω κενά µε ένα προθετικό 

σύνολο από το κείµενο (στην αρχαία ελληνική), ώστε να 

ολοκληρωθεί σωστά το νόηµα των προτάσεων. 

α) Καθένας µας γίνεται δίκαιος ή άδικος αναλογα µε τις πράξεις του 

_____________ µε τους άλλους ανθρώπους. 

β) Καθένας γίνεται ανδρείος ή δειλός ανάλογα µε τη συµπεριφορά 

του _____________ . 

γ) Γινόµαστε φρόνιµοι ή ακολαστοι ανάλογα µε τη στάση µας 

_____________ . 

δ) Άλλοι γίνονται πράοι και άλλοι οξύθυµοι ανάλογα µε τη σταση 

τους _____________ . 

                                                           
29  Ο Αριστοτέλης ολοκληρώνει το συλλογισµό του µε το τροπικό επίρρηµα οὕτω που είναι 

οµοιωµατικό προς τα προηγούµενα και υποδηλώνει αναλογική θεώρηση του θέµατος, 
και µε το συµπερασµατικό σύνδεσµο δή που ανακεφαλαιώνει και εισάγει νόηµα, 
συµπέρασµα άλλου προηγουµένου. 

30   Ακολουθεί αναλογική µέθοδο. 
31  Τα ρήµατα αναφέρονται στην πράξη (π.χ. πράττοντες) και την επανάληψή της  που 

οδηγεί στον εθισµό (π.χ. ἐθιζόµενοι) και στη βαθµιαία απόκτηση της αρετής  (π.χ. 
γινόµενοι). Η χρονική τους βαθµίδα (ενεστώτας) δηλώνει την επανάληψη. Η σηµασία 
τους έγκειται στη στήριξη της  βασικής θέσης του φιλοσόφου για τον τρόπο απόκτησης 
της αρετής. 
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Β. Να εξηγήσετε πώς καταλαβαίνετε το περιεχόµενο της πρότασης «α» 

σε  συνδυασµό µε τη γενική πρόταση στην οποία καταλήγει ο 

Αριστοτέλης32. 

5. Καὶ ἑνὶ δὴ λόγῳ ἐκ τῶν ὁµοίων ἐνεργειῶν αἱ ἕξεις γίνονται: Να 

εντοπίσετε τη νέα αριστοτελική έννοια που περιέχεται στο χωρίο και 

να δώσετε τον ορισµό της µε τη βοήθεια του κειµένου της ενότητας. 

6. Ποιο ρόλο παίζει η ηθική πράξη και η συµπεριφορά του ανθρώπου, 

γενικότερα σε όλες τις περιστάσεις της (καθηµερινής) ζωής, στην 

απόκτηση της ηθικής αρετής; Να στηρίξετε την απάντησή σας σε χωρία 

του κειµένου. 

7. Να αναλύσετε µε λίγα λόγια τα χωρία της ενότητας στα οποία 

φαίνεται ότι η ηθική αρετή είναι κοινωνική αρετή. 

8. Λαµβάνοντας υπόψη σας τη θέση του φιλοσόφου για τις ἕξεις, όπως 
εκφράζεται στην ενότητα, και αυτήν που υποστηρίζει συµπληρωµατικά 

πιο κάτω : ἡ µετὰ τοῦ ὀρθοῦ λόγου ἕξις ἀρετή ἐστιν (ΗΝ 1144 b 30), να 

δείξετε ποιος είναι ο ρόλος των ἕξεων στην απόκτηση και καλλιέργεια 

των ηθικών αρετών. Ποιους  περιορισµούς θέτει  ο φιλόσοφος σχετικά 

µε τις ἕξεις33  (στο κείµενό σας και στο χωρίο που σας δίνεται); 

9. οὐ µικρὸν οὖν … µᾶλλον δὲ τὸ πᾶν: Να εξηγήσετε αν συµφωνείτε µε την 

άποψη του Αριστοτέλη και αν έχει, κατά τη γνώµη σας, κάποια 

σηµασία για την αγωγή της νέας γενιάς σήµερα. 

10. O Περικλής στον Ἐπιτάφιο αναδεικνύει το παιδαγωγικό σύστηµα της 

Αθήνας ανώτερο από αυτό της Σπάρτης. Σύµφωνα µε τον Αθηναίο 

πολιτικό οι νέοι της πόλης του κατακτούν την ανδρεία µέσα από µία 

αγωγή που δεν τους αλλοτριώνει από τη χαρά της ζωής, ενώ οι 

Σπαρτιάτες ἐπιπόνῳ ἀσκήσει εὐθὺς νέοι ὄντες τὸ ἀνδρεῖον µετέρχονται 
(Θουκ. ΙΙ, 39, 1). Να κρίνετε την άποψη αυτή, λαµβάνοντας υπόψη σας 

τις θέσεις του Αριστοτέλη για το ίδιο θέµα. Στην κριτική σας θα σας 

                                                           
32   Α. α) ἐν τοῖς συναλλάγµασι, β) ἐν τοῖς δεινοῖς, γ) περὶ τὰς ἐπιθυµίας, δ) περὶ τὰς ὀργάς. 

Β. Η γενική πρόταση είναι «καὶ ἑνὶ δὴ λόγῳ … γίνονται». 
33  Η ερώτηση µπορεί να συζητηθεί και στην ενότητα 6, όπου ο Αριστοτέλης  επανέρχεται 

στο θέµα της ποιότητας των ενεργειών σε σχέση µε τις ἕξεις ή στην ενότητα 10, όπου 
δίνεται το ίδιο χωρίο (1144 b 30) στο σχολικό βιβλίο (σ. 176). 
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βοηθήσουν επίσης οι γνώσεις σας από την αρχαία γραµµατεία και 

ιστορία34. 

 

Λεξιλογικές – σηµασιολογικές ερωτήσεις 

1. συναλλάγµασι: α) Ποια είναι η σηµασία της λέξης στο κείµενο; β) Με 

βάση την ετυµολογία της να δικαιολογήσετε τη σηµερινή σηµασία της 

λέξης. 

2. ἀκόλαστος: α) Ποια είναι η αρχική σηµασία της λέξης; β) Ποιες 

σηµασίες έχει στη νέα ελληνική; 

3. ἕξεις: α) Να δικαιολογήσετε τη σηµασία της λέξης στο κείµενο µε βάση 

την ετυµολογία της. β) Τι σηµαίνουν οι φράσεις : «ψεύδεται καθ’ έξιν» 

και «έξις, δευτέρα φύσις»; 

4. Με ποιες λέξεις του κειµένου παρουσιάζουν ετυµολογική συγγένεια οι 

λέξεις: στρεβλός, ευεξία, παµπληθής, ποιότητα ; 
5. δεινοῖς: Να γράψετε ονοµατικά σύνολα που να αποδίδουν τις διάφορες 

σηµασίες της λέξης. 

                                                           
34   Οι µαθητές πρέπει να εντοπίσουν το χωρίο της ενότητας εὐθύς ἐκ νέων ἐθίζεσθαι και να 

το συσχετίσουν µε το χωρίο που δίνεται (ιδίως εὐθύς νέοι ὄντες και ἐπιπόνῳ ἀσκήσει). 
Μπορούν να συµφωνήσουν ή να διαφωνήσουν µε τη θέση του Περικλή, λαµβάνοντας 
υπόψη τους και την άποψη του Πρωταγόρα από τον οµώνυµο διάλογο (υπάρχει στο 
σχολικό βιβλίο, ενότητα 7η, σσ. 89-91).  
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Ενότητα  5η  

(Β 3, 1-2) 

Η πραγµάτωση της ηθικής αρετής  

συνεπάγεται ευχαρίστηση για τον άνθρωπο 

Προτεινόµενοι στόχοι 

Να κατανοήσουν οι µαθητές  

• τη βασική αριστοτελική έννοια της ἡδονῆς και την έννοια της λύπης.  
• τη σχέση της ηθικής αρετής µε την ἡδονή (και τη λύπη), 

• να συνδέσουν την ηθική αρετή µε τη ζωή στην πολιτική κοινωνία µέσω 

της παιδείας. 

 

Επισηµάνσεις 

Η σχέση της ηθικής αρετής µε την ηδονή ή τη λύπη µπορεί να γίνει 

κατανοητή αν θυµηθούµε τη συλλογιστική πορεία που ακολούθησε ο 

φιλόσοφος. Αρχικά (ενότητα 1η και 2η) έδειξε ότι η αρετή είναι ἕξις, 
δηµιουργείται δηλαδή µε την επανάληψη µιας πράξης. Στη συνέχεια 

(ενότητα 3η και 4η) έδειξε ότι η ποιότητα της πράξης καθορίζει και την 

ποιότητα της ἕξεως. Εδώ προσθέτει την (ψυχολογικού περιεχοµένου) 

παρατήρηση ότι η πράξη συµπαρακολουθείται από συναίσθηµα 

ευχάριστο ή δυσάρεστο, ανάλογα µε την ποιότητά της. Αυτό το θεωρεί ως 

κριτήριο για τη διαµόρφωση ἕξεως αντίστοιχης µε την ποιότητα της 

πράξης. 

Η διάκριση των ηδονών σε «καλές» και «κακές» δεν συνάγεται άµεσα 

από το κείµενο35. Η σχέση της ηθικής αρετής µε τη ζωή στην πολιτική 

                                                           
35  Μπορεί όµως να γίνει κατανοητή µε τη βοήθεια των σχολίων.  Μπορεί επίσης να δοθούν 

συµπληρωµατικά άλλα χωρία, π.χ.: Ἔτι ἐµπόδιον τῷ φρονεῖν αἱ ἡδοναί, καὶ ὅσῳ µᾶλλον 
χαίρει, µᾶλλον, οἷον τῇ τῶν ἀφροδισίων· οὐδένα γὰρ ἂν δύνασθαι νοῆσαί τι ἐν αὐτῇ (...) 
τοῦ δὲ µὴ πάσας σπουδαίας, ὅτι εἰσὶν καὶ αἰσχραὶ καὶ ὀνειδιζόµεναι καὶ ὅτι βλαβεραί·  
νοσώδη γὰρ ἔνια τῶν ἡδέων (ΗΝ 1152 b 19-21, 23-25). «Πλήν τούτου αι ηδοναί 
εµποδίζουν την διανόησιν και µάλιστα όσον περισσότερον είναι εντατικαί, καθώς επί 
παραδείγµατι, αι αφροδισιακαί,  διότι ουδείς δύναται να σκέπτεται, καθ’ ον χρόνον τας 
δοκιµάζει (…) Το ότι δε όλαι αι  ηδοναί δεν είναι εξαίρετοι, αποδεικνύεται εκ του ότι 
υπάρχουν και αισχραί και αξιοκατάκριτοι και βλαβεραί τοιαύται, διδοµένου ότι µερικαί 
τέρψεις είναι φορείς ασθενειών». (Μετάφραση: Α. ∆αλέζιος). Βλ. Μ. Ρέλλος, σσ. 285-291 
και Κείµενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 21.  
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κοινωνία συνάγεται έµµεσα από το κείµενο. Είναι χρήσιµο για την 

κατανόησή της να συνδεθεί µε τη σωφροσύνη - ποιος θεωρείται σώφρων - 

και µε την ορθή παιδεία, που νοείται ως «ορθή» στα πλαίσια κάποιου 

αξιολογικού συστήµατος, το οποίο έχει υιοθετηθεί από µια κοινωνία. Η 

ερώτηση, δηλαδή, για το ποιος αποφασίζει τι «πρέπει» και τι όχι, έχει 

αυτό το στόχο, να συνδέσει την ηθική  αρετή µε την πολιτική κοινωνία. 

Η ενότητα µπορεί να συσχετιστεί µε τη 20ή των Πολιτικών, που 

αναφέρεται στην παιδεία. 

 

Ερµηνευτικές ερωτήσεις 

1. Με ποιο κριτήριο µπορεί να αποφανθεί κανείς, σύµφωνα µε τον 

Αριστοτέλη, για την οριστική διαµόρφωση των ἕξεων; 

2. Ποια παραδείγµατα χρησιµοποιεί ο Αριστοτέλης για να εξηγήσει το 

κριτήριο της διαµόρφωσης ἕξεων; Συµφωνείτε; 

3. Ποια είναι η σχέση µεταξύ ηθικής αρετής και λύπης ή ηδονής και πώς 

την εξηγεί ο Αριστοτέλης;  

4. Ποια είδη ηδονής φαίνεται να διακρίνει ο Αριστοτέλης σύµφωνα µε τα 

σχόλια του βιβλίου σας;  

5. Ποια θεωρεί ο Αριστοτέλης «ορθή» παιδεία; Συµφωνείτε µε τα 

κριτήριά του; 

6. σώφρων, ἀκόλαστος, ἀνδρεῖος, δειλός: Να δώσετε τον ορισµό καθενός 

όρου µε βάση το κείµενο. 

7. ∆ιὸ δεῖ … οἷς δεῖ:  Ποιος νοµίζετε ότι αποφασίζει µε τι «πρέπει» να 

χαίρονται ή να λυπούνται οι νέοι, σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη; Η 

άποψή του θα ήταν χρήσιµη στη σύγχρονη πραγµατικότητα;  

8. Πώς αντιλαµβάνεσθε την άποψη ότι η πραγµάτωση της ηθικής αρετής 

συνεπάγεται ευχαρίστηση για τον άνθρωπο; Μήπως κάποτε συµβαίνει 

και το αντίθετο, δηλαδή εκείνο που «πρέπει» να κάνουµε - το ηθικώς 

πράττειν - να µας είναι πιο δυσάρεστο; Ο Αριστοτέλης γράφει σχετικά 

(ΗΝ, 1117b 17-18) ότι: οὐ δὴ ἐν ἁπάσαις ταῖς ἀρεταῖς τὸ ἡδέως 
ἐνεργεῖν ὑπάρχει, πλὴν ἐφ' ὅσον τοῦ τέλους ἐφάπτεται (= δεν είναι 

λοιπόν δυνατόν να βρει κανείς σε όλες ανεξαιρέτως τις αρετές µια 
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ενέργεια που συνεπάγεται ηδονή, παρά µόνο εφόσον αυτή επιτυγχάνει 

το σκοπό της).  Ποια είναι η δική σας άποψη;  

9. Αφού διαβάσετε τις απόψεις που εκφράζει ο Αθηναίος ξένος για την 

παιδεία στους πλατωνικούς Νόµους (653 a - c) και την άποψη που 

εκφράζει ο Λάκων στον Πλούταρχο36 να δείξετε τη σχέση τους µε τις 

θέσεις που διατυπώνει ο Αριστοτέλης σ’ αυτή την ενότητα. 

10. Να εντοπίσετε και να αναλύσετε το σηµείο του κειµένου στο οποίο 

φαίνεται ότι η ηθική αρετή συνδέεται µε την οργανωµένη πολιτική- 

κοινωνική ζωή. 

11. Ποια είναι η αξία του συναισθήµατος στον Αριστοτέλη όπως φαίνεται 

από την ενότητα; 

 

Λεξιλογικές- Σηµασιολογικές ερωτήσεις 

1. ὀρθὴ παιδεία: Ποια είναι η πρώτη σηµασία του επιθέτου ὀρθός; Με 

ποια σηµασία χρησιµοποιείται στο κείµενο και µε ποιες σήµερα ; 

2. Ο Αριστοτέλης χρησιµοποιεί την έκφραση ὀρθὴ παιδεία και ο 

Πρωταγόρας αναφερόµενος στην αγωγή των νέων (από την πόλη µε 

τους νόµους) την έκφραση εὐθύνουσι (= ισιώνουν). Ποιο είναι το κοινό 

σηµείο αυτών των µεταφορικών εκφράσεων και πώς εξηγείται η σχέση 

τους µε την αγωγή των νέων37;  

3. Να εντοπίσετε στο κείµενο τις λέξεις που παρουσιάζουν ετυµολογική 

συγγένεια µε τις παρακάτω: ασήµαντος, επίγονος, αναµονή, 
επιδείνωση, εποχή, ανεύθυνος. 

4. ἦχθαι: Να γράψετε δέκα παράγωγα της λέξης (απλά ή σύνθετα). 

 

                                                           
36  Βλ. Παράλληλα κείµενα αρ. 2 και 9. 
37  Οι µεταφορές από τον κόσµο των φυτών, βλ. σχολικό βιβλίο σ. 90, το σχόλιο για την 

έκφραση του Πρωταγόρα. 
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Ενότητα 6η  

(Β 6, 1 – 4) 

Η αρετή καθιστά τον άνθρωπο ικανό  

να εκτελέσει το προορισµένο γι' αυτόν έργο 

Προτεινόµενοι στόχοι 

• να επισηµάνουν οι µαθητές ότι η αριστοτελική ἀρετή έχει ευρύ 

περιεχόµενο και µπορεί να αποδίδεται ακόµα και σε ζώα ή πράγµατα, 
• να συνειδητοποιήσουν ότι ο ορισµός της έννοιας της αρετής απαιτεί να 

προσδιοριστεί η ειδοποιός διαφορά της, η ποιότητά της, 

• να κατανοήσουν ότι κριτήριο ποιότητας της αρετής κάθε πράγµατος 

είναι η αποτελεσµατικότητά της στην ολοκλήρωση του ἔργου του, δηλ. 

του φυσικού του προορισµού.  

 

Επισηµάνσεις 

Να επισηµανθεί ότι ο Αριστοτέλης στην πορεία εξέτασης της αρετής, 

θέτει σε προηγούµενο χωρίο το ερώτηµα: τί δ’ ἐστὶν ἡ ἀρετὴ ἑξῆς σκεπτέον 

(1105 b 21). Για να απαντήσει συσχετίζει την ἀρετή ως ἐν τῇ ψυχῇ 
γινοµένῃ µε αυτά που έχει δεχθεί ως ἐν τῇ ψυχῇ γινόµενα, δηλαδή τὰ 
πάθη, τὰς δυνάµεις καὶ τὰς ἕξεις (1102 a 6- 20, 1105 b 21- 23) και 

καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η ἀρετή είναι ἕξις κατά το γένος38. 

Έχοντας, λοιπόν, ο φιλόσοφος ορίσει την ἀρετή κατά το γένος προχωρεί 
στον προσδιορισµό της ποιότητάς της, της ειδοποιού διαφοράς της από 

άλλες πράξεις - ενέργειες.  

 

Ερµηνευτικές ερωτήσεις 

1. Σε ποιο συµπέρασµα έχει καταλήξει ο Αριστοτέλης, όπως φαίνεται 

στην αρχή της ενότητας, και ποιο νέο ερώτηµα θέτει σχετικά µε τη 

φύση της αρετής; 

2. Η αριστοτελική ἕξις είναι έννοια ουδέτερης ποιότητας : µπορεί να έχει 

θετικό περιεχόµενο ή να είναι ανάξια λόγου. α) Από τι εξαρτάται η 

                                                           
38  Βλ. Βιβλίο του Καθηγητή, σ. 27. 
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ποιότητα των ἕξεων; β) Ποιο είδος ἕξεων νοµίζετε ότι καλλιεργεί την 

αρετή  και σε τι οδηγούν οι ἕξεις  αντίθετης ποιότητας39; 

3. Ποιες είναι οι συνέπειες της αρετής στο υποκείµενό της και το έργο του; 

Να διασαφηνίσετε την απάντησή σας δίνοντας δικά σας παραδείγµατα 

µε ζώα ή πράγµατα. 

4. Να δικαιολογήσετε τη λειτουργικότητα της επανάληψης του 

επιρρήµατος εὖ και του αντίστοιχου επιθέτου του στην ενότητα40. 

5. εἰ δὴ … ἡ ἕξις: Ο δογµατισµός και το αξιωµατικό ύφος δεν έχουν καµία 

σχέση µε τον επιστηµονικό λόγο, γιατί αυτός επιδέχεται διάψευση. Με 

αφετηρία την αρχή αυτή να εξηγήσετε τη χρήση των εκφραστικών 

τρόπων του Αριστοτέλη στο σηµείο αυτό· ειδικότερα τη σηµασία που 

έχει το είδος της δευτερεύουσας πρότασης και η έγκλιση της 

ανεξάρτητης πρότασης. Με βάση τις παρατηρήσεις σας να 

χαρακτηρίσετε το ύφος του φιλοσόφου. 

6. Ο Αριστοτέλης στη 2η  ενότητα του βιβλίου σας υποστηρίζοντας τη 

βασική του θέση ότι οὐδεµία τῶν ἠθικῶν ἀρετῶν φύσει ἡµῖν ἐγγίνεται 
έκανε διάκριση µεταξύ των χαρακτηριστικών που έχουµε φύσει και 
όσων αποκτούµε ἐξ ἔθους, λέγοντας ότι η επανάληψη - άσκηση δεν 

παίζει κανένα ρόλο σε ό,τι έχουµε φύσει, όπως η όραση: οὐ γὰρ ἐκ τοῦ 
πολλάκις ἰδεῖν …. Όταν λοιπόν αναφέρεται στην αρετή του οφθαλµού 

(ἡ τοῦ ὀφθαλµοῦ … ἔργον αὐτοῦ), νοµίζετε ότι αντιφάσκει41; Να 

δικαιολογήσετε την άποψή σας. 

7. Σε άλλο σηµείο των 'Ηθικῶν Νικοµαχείων ο Αριστοτέλης θα µιλήσει 

για το ἔργον κάθε «τεχνίτη» σε σχέση µε το ἔργον του ανθρώπου που 

επιδιώκει την ευδαιµονία : ὥσπερ γὰρ αὐλητῇ καὶ ἀγαλµατοποιῷ καὶ 

                                                           
39  Η απάντηση και στα δύο µέρη θα στηριχθεί στο κείµενο στο οποίο διακρίνονται τα δύο 

κύρια στοιχεία -κριτήρια- που καθιστούν κάποιαν ἕξιν αρετή, δηλ. οι θετικές συνέπειές 
της στο υποκείµενό της και στο έργο του (πᾶσα ἀρετὴ ... ἀποδίδωσιν), και στα 
ερµηνευτικά σχόλια της ενότητας. Τα σηµεία αυτά πρέπει να κατανοηθούν καλά για να 
απαντηθούν και οι ερωτήσεις 3 και 4. 

40  Η επανάληψη του επιρρήµατος εὖ και του επιθέτου ἀγαθός λειτουργεί εµφαντικά στην 
υπόµνηση των δυο κύριων στοιχείων της αρετής: των συνεπειών της στο υποκείµενό της 
και στο έργο του.  

41  ∆εν υπάρχει αντίφαση, αφού εδώ αναφέρεται στην οξύτητα της όρασης και όχι απλώς 
στην απόκτηση της αίσθησης,  όπως στη 2η  ενότητα. 
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παντὶ τεχνίτῃ, καὶ ὅλως ὧν ἔστιν ἔργον τι καὶ πρᾶξις, ἐν τῷ ἔργῳ δοκεῖ 
τἀγαθὸν εἶναι καὶ τὸ εὖ, οὕτω δόξειεν ἂν καὶ ἀνθρώπῳ, εἴπερ ἔστι τι 
ἔργον αὐτοῦ42 (1097  b 29-33). Στο ίδιο θέµα αναφέρεται και ο Πλάτων 

στην Πολιτεία (352d – 353e) 43.  

Συγκρίνοντας τα αποσπάσµατα µε το κείµενό σας, να δώσετε το 

περιεχόµενο των εννοιών ἀρετή και ἔργον, όταν αποδίδονται σε 

«τεχνίτες», ζώα ή πράγµατα. Τι συµπεραίνετε σχετικά µε την 

επίδραση44 του δασκάλου (Πλάτωνα) στον µαθητή (Αριστοτέλη);  

8. Ο Αριστοτέλης στη Ρητορική του χρησιµοποιεί ηθικές κατηγορίες για 

το γραπτό λόγο και µιλάει για «ενάρετο» και «πρέπον» ύφος, για ἀρετή 
λέξεως και ἔργον λόγου (1404 b 1 κ.ε.). Ποιο νοµίζετε ότι είναι το 

περιεχόµενο αυτών των όρων; Να δικαιολογήσετε την άποψή σας µε 

χωρία του κειµένου σας. 

9. Προσέξτε ότι στο κείµενο το ζώο ή το πράγµα που το διακρίνει η αρετή 

χαρακτηρίζεται από το φιλόσοφο σπουδαῖον. α) Πώς καταλαβαίνετε 

το περιεχόµενο του χαρακτηρισµού αυτού; β) Ποιο είναι το 

περιεχόµενο του χαρακτηρισµού (σπουδαῖος), όταν αναφέρεται στον 

άνθρωπο; Να στηρίξετε την απάντησή σας στο κείµενο της ενότητας 

και στο χωρίο των Ἠθικῶν Νικοµαχείων 1098 a 6-2045.  

10. εὖ ἔχον: Με τη βοήθεια των πληροφοριών που παρέχει το κείµενο και 

λαµβάνοντας υπόψη σας το σηµασιολογικό περιεχόµενο των λέξεων εὖ 

και ἔχον, να δείξετε ότι κάθε πρόσωπο, ζώο ή πράγµα στο οποίο 

αποδίδεται ο χαρακτηρισµός εὖ ἔχον είναι «ενάρετο»46. 

                                                           
42 «Γιατί όπως στον αυλητή και στον γλύπτη και σε κάθε τεχνίτη, και γενικά σε όλους 

γενικά που ασκούν ένα έργο και µια πράξη, φαίνεται αγαθό κι η επιτυχία έγκειται στο 
έργο του, το ίδιο µπορεί να σκέπτεται κανείς και για τον άνθρωπο, αν υπάρχει έργο που 
χαρακτηρίζει γενικά τον άνθρωπο». (Μετάφραση: Β. Μοσκόβης). 

43  Βλ. Παράλληλα κείµενα, αρ. 10. 
44  Οι µαθητές µπορούν εύκολα να επισηµάνουν το κοινό περιεχόµενο, τα παραδείγµατα 

κ.λπ. Με υπόδειξη του διδάσκοντος µπορούν να προσέξουν και τη µορφή. Ο Πλάτων 
ακολουθεί διαλογική µορφή, αλλά και ο λόγος του Αριστοτέλη, η συλλογιστική 
διαδικασία βήµα-βήµα, µοιάζει πολύ µε διάλογο. 

45  Βλ. Παράλληλα κείµενα, αρ. 11. 
46  Βλ. και Βιβλίο του Καθηγητή, σσ. 23, 27. 
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Λεξιλογικές – σηµασιολογικές ερωτήσεις 

1. σπουδαῖος : α) Να εξηγήσετε τη σηµασία του επιθέτου στο κείµενο µε 

βάση την ετυµολογική του προέλευση. β) Να δώσετε τουλάχιστον δύο 

σηµασίες για τις οµόρριζες λέξεις της νέας ελληνικής: σπουδάζω, 
σπουδή, σπουδές. 

2. ‘ρητέον : α) Πώς λέγονται τα επίθετα που έχουν κατάληξη – τος και  

– τέος; β) Ποια σηµασία προσδίδουν σ’ αυτά τα επίθετα οι καταλήξεις  

–τος και –τέος47; ∆ώστε άλλα παραδείγµατα στην αρχαία και τη νέα 

ελληνική. 

3. θεωρῶ : α) Να δώσετε την ετυµολογική προέλευση και την αρχική 

σηµασία του ρήµατος. β) Να εξηγήσετε πώς από την αρχική σηµασία 

οδηγούµαστε στη σηµασία που έχει το ρήµα µέσα στο κείµενο. 

4. ὀφθαλµός : Να δώσετε την εξήγηση των φράσεων :  

α) δια γυµνού οφθαλµού, 

β) ως κόρην οφθαλµού, 

γ) αποστρέφω τους οφθαλµούς, 

δ) εν ριπή οφθαλµού, 

ε) έστιν δίκης οφθαλµός, 

στ) χάρµα οφθαλµών. 

5. φανερόν, εὖ, ἀγαθόν, πολέµιος : Να δώσετε αντώνυµα των λέξεων 

αυτών στην αρχαία ελληνική. 

6. ἀποτελεῖ : α) Ποιος βασικός αριστοτελικός όρος χρησιµοποιήθηκε για 

τη δηµιουργία του ρήµατος; β) Με βάση αυτή την ετυµολογική 

προέλευση να δείξετε το ακριβές σηµασιολογικό περιεχόµενο του 

ρήµατος µέσα στο κείµενο. 

                                                           
47  Βλ. Γραµµατική της Αρχαίας Ελληνικής, §§ 393-395, έκδοση Ο.Ε.∆.Β, Αθήνα, 1984. 
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Ενότητα 7η     

(Β 6, 4- 8) 

Η αρετή βρίσκεται στη µεσότητα 

Προσδιορισµός της έννοιας  «µεσότητα» 

Προτεινόµενοι στόχοι 

Να γνωρίσουν οι µαθητές 

• το περιεχόµενο και τα είδη της έννοιας «µεσότητα» και το περιεχόµενο 

των εννοιών: «ακρότητα», «έλλειψη», «υπερβολή», τὸ κατ’ αὐτὸ τὸ 
πρᾶγµα, τὸ πρὸς ἡµᾶς, 

• να συνειδητοποιήσουν τη σχέση της ηθικής αρετής µε τις νέες έννοιες. 

 

Επισηµάνσεις 

Όσα λέγονται στην ενότητα αυτή αποτελούν άµεση απάντηση στο 

ερώτηµα ποία τίς ἐστιν ἡ φύσις αὐτῆς (=τῆς ἀρετῆς), που τέθηκε από τον 

φιλόσοφο στο τέλος της προηγούµενης ενότητας. 

Χρήσιµο είναι να συνδεθεί η έννοια «µεσότητα», η οποία δίνεται εδώ 

αναλυτικά, µε τις προηγούµενες σκέψεις του Αριστοτέλη που γνωρίσαµε 

ήδη (ενότητα 4η) και στις οποίες υπάρχουν τα πρώτα σπέρµατα αυτής της 

θεωρίας48.  

Καλό είναι επίσης να υπογραµµιστεί το σηµασιολογικό περιεχόµενο 

του ρήµατος αἱροῦµαι (: τὸ δὲ µέσον ζητεῖ καὶ τοῦθ’ αἱρεῖται) και της 
έκφρασης πρὸς ἡµᾶς49, στις οποίες υπάρχει εν σπέρµατι ο ορισµός της 

ηθικής αρετής (βλ. ενότητα 10). 

 

Ερµηνευτικές ερωτήσεις 

1. Ο Αριστοτέλης στην προσπάθειά του να προσδιορίσει την έννοια της 

ηθικής αρετής θέτει επιµέρους ερωτήµατα και δίνει απαντήσεις, 

προχωρώντας βαθµιαία µέχρι τον τελικό στόχο, τον ορισµό της έννοιας. 

                                                           
48  Βλ. και σχολικό βιβλίο, ερµηνευτικά σχόλια, σ. 169. 
49  Εδώ πρέπει να τονιστεί όµως ότι η διατύπωση αυτή είναι σχετική αλλά όχι σχετικιστική. 

Άλλωστε αυτό θα φανεί καθαρά στις επόµενες ενότητες. Βλ. Κείµενα από τη βιβλιογρα-
φία αρ. 2 και 20. 
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Σε ποιο ερώτηµα δίνει απάντηση ο φιλόσοφος µε όσα αναφέρει  σ’ 

αυτήν την ενότητα; 

2. Να επισηµάνετε τα γνωρίσµατα που θεωρεί ο Αριστοτέλης απαραίτητα 

για ένα πράγµα, ώστε να είναι δυνατόν να του αποδοθούν οι έννοιες τὸ 
πλεῖον, τὸ ἔλαττον και τὸ ἴσον. 

3. Ο φιλόσοφος δοµεί εδώ τη σκέψη του γύρω από τις έννοιες της 

«µεσότητας» και των δύο «ακροτήτων». Αφού εντοπίσετε τις λέξεις ή 

φράσεις (ονοµατικά και ρηµατικά σύνολα) που αναφέρονται σε κάθε 

έννοια χωριστά, να διατυπώσετε µε δικά σας λόγια τους ορισµούς που 

δίνει ο Αριστοτέλης. 

4. Ποια κριτήρια χρησιµοποιεί ο Αριστοτέλης για να προσδιορίσει τα 

είδη της «µεσότητας» και ποιο είδος έχει άµεση σχέση µε την ηθική 

αρετή; Να στηρίξετε την απάντησή σας στο κείµενο.  

5. Τα πρώτα σπέρµατα της θεωρίας της «µεσότητας», η οποία εδώ 

εκτίθεται αναλυτικά, εντοπίζονται σε προηγούµενη ενότητα (4η), όταν 

ο Αριστοτέλης αναπτύσσει τη σηµασία της ηθικής πράξης για την 

απόκτηση της ηθικής αρετής. Αφού λάβετε υπόψη σας τον αναλυτικό 

προσδιορισµό της έννοιας, να γυρίσετε στην 4η ενότητα και να 

σχολιάσετε σ’ ένα µικρό κείµενο τις µεσότητες και τις ακρότητες που 

αναφέρονται ή υπονοούνται εκεί. Στο τέλος να προσθέσετε και δικά 

σας παραδείγµατα. Στο σχολιασµό σας να λάβετε υπόψη σας και όσα 

λέει ο φιλόσοφος σε άλλο σηµείο: ὁ δὲ τῷ θαρρεῖν ὑπερβάλλων περὶ τὰ 
φοβερὰ θρασὺς … ὁ δὲ τῷ φοβεῖσθαι ὑπερβάλλων δειλός 50 (ΗΝ 1115 b 

33 - 40).  

6. Ο Αριστοτέλης για να διασαφηνίσει τα είδη της «µεσότητας» παίρνει 

ένα παράδειγµα από το χώρο του αθλητισµού. Προσπαθήστε να κάνετε 

το ίδιο, χρησιµοποιώντας ένα ανάλογο παράδειγµα από τη µαθητική 

ζωή. Στο κείµενό σας να κρατήσετε αυτούσιους τους αριστοτελικούς 

όρους. 

                                                           
50  «Εκείνος δε που σε περίπτωση φοβερών κινδύνων είναι θαρραλέος πάνω από το µέτρο 

είναι θρασύς … Αυτός που κατέχεται από υπερβολικό φόβο είναι δειλός». (Μετάφραση: 
Β. Μοσκόβης). 
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7. Γνωρίζουµε ήδη από τα προηγούµενα ότι η ηθική αρετή είναι ἕξις κατά 

το γένος. α) Ποια καινούργια στοιχεία – πληροφορίες µας προσφέρει το 

κείµενο για να συµπληρώσουµε τον ορισµό της έννοιας; β) Ποια από 

αυτά τα στοιχεία µπορούν κατά τη γνώµη σας να στηρίξουν την άποψη 

που ο Αριστοτέλης θα υποστηρίξει αργότερα, ότι δηλαδή η ηθική 

αρετή είναι µετὰ τοῦ ὀρθοῦ λόγου ἕξις51 (ΗΝ 1144 b 27); Να 

δικαιολογήσετε την άποψή σας µε χωρία του κειµένου. 

8. Λαµβάνοντας υπόψη σας τις σκέψεις που ο Αριστοτέλης εκφράζει εδώ, 

τι θα συµβουλεύατε ένα δάσκαλο (ή γονιό) που στόχο έχει να «εθίσει» 

τους µαθητές του (ή τα παιδιά του) στην ηθική αρετή; 

9. Ο Αριστοτέλης, όπως είδαµε ήδη (ενότητες 1, 2, 3) υποστήριξε ότι 

οὐδεµία τῶν ἠθικῶν ἀρετῶν φύσει ἡµῖν ἐγγίνεται. Να δείξετε µε 

επιχειρήµατα ότι όσα λέγονται σ’ αυτήν την ενότητα υποστηρίζουν την 

παραπάνω βασική σκέψη του φιλοσόφου. 

10. Οὕτω δὴ πᾶς ἐπιστήµων … ἀλλὰ τὸ πρὸς ἡµᾶς υποστηρίζει ο 

Αριστοτέλης. Να δείξετε ότι απαραίτητη προϋπόθεση αυτού είναι η 

σωκρατική προτροπή γνῶθι σαυτόν και γι’ αυτό η κατάκτηση της 

ηθικής αρετής γίνεται δύσκολο και επίπονο έργο.  

11. ∆ιαφερόντως γὰρ δὴ καὶ τόδε ἔχοµεν ὥστε τολµᾶν τε οἱ αὐτοὶ µάλιστα 
καὶ περὶ ὧν ἐπιχειρήσοµεν ἐκλογίζεσθαι· ὅ τοῖς ἄλλοις ἀµαθία µὲν 
θράσος, λογισµὸς δὲ ὄκνον φέρει. κράτιστοι δ’ ἂν τὴν ψυχὴν δικαίως 
κριθεῖεν οἱ τά τε δεινὰ καὶ ἡδέα σαφέστατα γιγνώσκοντες καὶ διὰ 
ταῦτα µὴ ἀποτρεπόµενοι ἐκ τῶν κινδύνων (Θουκ. ΙΙ, 40, 3), υποστηρίζει 

ο Περικλής παρουσιάζοντας τις αρετές του Αθηναίου πολίτη στον 

Ἐπιτάφιο. Να συσχετίσετε αυτό το χωρίο µε την άποψη του 

Αριστοτέλη πᾶς ἐπιστήµων … ἀλλὰ τὸ πρὸς ἡµᾶς. Στο συσχετισµό αυτό 

να λάβετε υπόψη σας επίσης την άποψη που συναντάµε στον 

πλατωνικό Λάχη: Ταύτην (= τὴν ἀνδρείαν) ἔγωγε, ὦ Λάχης, τὴν τῶν 

                                                           
51   Ο Αριστοτέλης αναφέρεται (α) στην ηθική αρετή ως «µεσότητα» πρὸς ἡµᾶς, που 

καθορίζεται δηλαδή µε υποκειµενικά κριτήρια, (β) στον ειδήµονα (ἐπιστήµων) ο οποίος 
(γ) επιζητεί (ζητεῖ) και (δ) επιλέγει (αἱρεῖται) τη «µεσότητα». Αυτά στοιχειοθετούν µια 
λογική διεργασία, διαδικασία δηλαδή για την οποία απαιτείται ο ορθός λόγος.  
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δεινῶν καὶ θαρραλέων ἐπιστήµην καὶ ἐν πολέµῳ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις 
ἅπασιν52 (Πλάτων, Λάχης, 194 e - 195 a). 

                                                           
52   «Τούτη λέγω, Λάχη (= ότι είναι η ανδρεία): η επιστήµη των δεινών και θαρραλέων 

πραγµάτων και στον πόλεµο και σε όλα τα άλλα». (Μετάφραση: Β. Τατάκης).  
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Λεξιλογικές – σηµασιολογικές ερωτήσεις 

1. τῷ ἀρχοµένῳ – αἱρεῖται : α) Ποια σηµασία έχουν οι λέξεις στο κείµενο; 

β) Ποια άλλη σηµασία των ρηµάτων γνωρίζετε; 

2. γυµνάσια : α) Να γράψετε την ετυµολογική προέλευση της λέξης και τη 

σηµασία της στο κείµενο. β) Να δώσετε τις σηµασίες της λέξης στη νέα 

ελληνική.  

3. Να βρείτε στο κείµενο συνώνυµα των λέξεων : κελεύω, ἧττον, προτιµῶ,  
ἐπαΐων, βιβρώσκω.  

4.  φεύγω : Χρησιµοποιώντας το ρήµα να δώσετε στην αρχαία ελληνική  

α) τον πολιτικό όρο «οι εξόριστοι», β) τη σηµασία του δικανικού όρου 

φεύγω φόνου53.  

5.   Με ποιες λέξεις του κειµένου παρουσιάζουν ετυµολογική συγγένεια οι 

λέξεις: ἐπισταµένως, λειπτέον, πρόσληψις, συνοχή, ταυτότης. 
Α. Να χαρακτηρίσετε την ετυµολογική προέλευση των παρακάτω 

συνθέτων ως σωστή ή λανθασµένη σηµειώνοντας ένα Χ στην 

αντίστοιχη στήλη.     
Σ            Λ 

α) ὑπερβολή < ὑπέρ + βούλοµαι      

β) ἀλείπτης < ἀ (στερητ.) + λείπω      

γ) ἀναλογία < ἀνά + λέγω       

δ) ἐπιστήµων < ἐπίσταµαι       

ε) προστάζω < πρό + στάζω       

Β. Να δώσετε τη σωστή ετυµολογική προέλευση των λανθασµένων 

περιπτώσεων.  

                                                           
53 α) οἱ φεύγοντες, β) κατηγορούµαι για ανθρωποκτονία. 
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Ενότητα 8η  

(Β 6, 9 -10) 

Όπως η τέχνη, έτσι και η ηθική αρετή στοχεύει στο µέσον 

Προτεινόµενοι στόχοι 

• να κατανοήσουν οι µαθητές πληρέστερα την έννοια της «µεσότητας» 
και να εκτιµήσουν την κεντρική θέση που κατέχει στην αριστοτελική 

φιλοσοφία, 

• να συνειδητοποιήσουν τη στενή σχέση ηθικής αρετής και «µεσότητας». 
 

Επισηµάνσεις 

Χρήσιµο είναι να επισηµανθεί ότι οι όροι επιστήµη και τέχνη έχουν 

σχεδόν το ίδιο σηµασιολογικό περιεχόµενο στην ενότητα. Επίσης ότι δεν 

έχουν καµία σχέση µε τους ίδιους όρους, όταν χρησιµοποιούνται από τον 

Αριστοτέλη ως «διανοητικές αρετές» (ΗΝ, 1139b 20). 

Να επιστήσουµε την προσοχή των µαθητών στη σχέση της ηθικής 

αρετής µε την «τέχνη», τη «φύση», τα «πάθη» και τις «πράξεις». 

Για να διασαφηνιστεί η σχέση της ηθικής αρετής, µε τη φύση και την 

τέχνη, χρήσιµο είναι να αναφερθεί ότι : Η φύση είναι ανώτερη από την 

τέχνη, γιατί κάθε φυσική ύπαρξη τείνει προς την τελειότερη µορφή της, 

την ολοκλήρωσή της, ενώ κάθε έργο βάναυσης ή καλής τέχνης µένει 

αµετάβλητο και δεν τείνει πουθενά. Εξάλλου ἡ τέχνη µιµεῖται τὴν φύσιν 

(Φυσικά ΙΙ, 194 a 21). Ο Ασπάσιος, σχολιαστής του Αριστοτέλη, αναφέρει 

σχετικά µε το χωρίο αυτό: καὶ γὰρ ἡ φύσις ἀµείνων τῆς τέχνης, µιµεῖται 
γὰρ ἡ τέχνη τὴν φύσιν, ἡ δὲ ἀρετὴ ἔτι ἀµείνων, ἔστι γὰρ ἡ ἀρετὴ τελειότης 
φύσεως καὶ κατωρθωµένη φύσις. 
 

Ερµηνευτικές ερωτήσεις 

1. Ο όρος επιστήµη στον Αριστοτέλη άλλοτε ισοδυναµεί µε τον όρο τέχνη, 

ενώ άλλοτε χρησιµοποιείται µε τη συνηθισµένη και σήµερα σηµασία 

του (συστηµατοποιηµένη γνώση), οπότε και εντάσσεται από τον 

φιλόσοφο στις διανοητικές αρετές. Με ποιο περιεχόµενο 

χρησιµοποιείται ο όρος στην ενότητα; Ποιο είδος «µεσότητας» 

αντιστοιχεί σε κάθε σηµασία του όρου54; 

                                                           
54 Θα πρέπει οι µαθητές να έχουν υπόψη τους τα σχόλια της ενότητας 7. 
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2. Ο Αριστοτέλης σε προηγούµενη ενότητα (6η) αναφέρθηκε στην αρετή 

του οφθαλµού, του ίππου κτλ., σε σχέση µε την ολοκλήρωση του έργου 

που η φύση έχει αναθέσει σε κάθε ζώο ή πράγµα. Με βάση αυτές τις 

απόψεις και µε τη βοήθεια των πληροφοριών που περιέχονται στο 

κείµενό σας, να δείξετε πότε µία τέχνη είναι «ενάρετη»55. 

3. Χρησιµοποιώντας όρους της αριστοτελικής φιλοσοφίας, να δώσετε τον 

ορισµό των άριστων έργων και να τον αιτιολογήσετε. 

4. Να δώσετε µε δικά σας λόγια τη σχέση της ηθικής αρετής µε την τέχνη 

και τη φύση. Ποιο κριτήριο χρησιµοποιεί ο Αριστοτέλης ως βάση  

σ' αυτόν τον συσχετισµό; Να αιτιολογήσετε την υπεροχή της φύσης και 

της ηθικής αρετής απέναντι στην τέχνη56.  

5. Στην αριστοτελική (τυπική) Λογική έχουµε υποθετικούς συλλογισµούς 

των οποίων το συµπέρασµα εξάγεται από προκείµενες προτάσεις από 

τις οποίες η µία τουλάχιστον είναι υποθετική. α) Να επισηµάνετε έναν 

τέτοιο συλλογισµό στο κείµενό σας και να τον καταγράψετε 

προτάσσοντας τις προκείµενες προτάσεις και καταλήγοντας στο 

συµπέρασµα. β) Νοµίζετε ότι ένα τέτοιο είδος συλλογισµού ταιριάζει 

στο επιστηµονικό ύφος57; 

6. Σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη, η ψυχή του ανθρώπου ἀληθεύει, 
ανακαλύπτει την αλήθεια, µε τη βοήθεια των διανοητικών αρετών, 

όπως ἡ φρόνησις,  ἡ σοφία και  ὁ νοῦς (ΗΝ, 1139 b 15-20). Νοµίζετε ότι 

όσα αναφέρονται στην ενότητα για τη «µεσότητα» µπορούν να ισχύουν 

για τις διανοητικές αρετές; Να αιτιολογήσετε τις απόψεις σας. 

7. πάθη: Σε άλλο χωρίο ο φιλόσοφος διευκρινίζει: Λέγω δὲ πάθη µὲν 
ἐπιθυµίαν ὀργὴν φόβον θάρσος φθόνον χαρὰν φιλίαν µῖσος πόθον 
ζῆλον ἔλεον, ὅλως οἷς ἕπεται ἡδονὴ ἢ λύπη (ΗΝ, 1105 b 23-26).  

Λαµβάνοντας υπόψη σας αυτή τη διευκρίνιση και όσα εκτίθενται στις 

                                                           
55 Το κριτήριο, όπως αναφέρεται στην 6η ενότητα, είναι: αὐτό τε εὖ ἔχον ἀποτελεῖ καὶ τὸ 

ἔργον αὐτοῦ εὖ ἀποδίδωσιν. 
56 Πρβλ. ἡ τέχνη τέλειος, ἡνίκ' ἂν φύσις εἶναι δοκῇ (Λογγίνος, Περὶ ὕψους, ΧΧΙΙ, 2). Η 

απάντηση θα στηριχθεί και στο σχολικό βιβλίο, ερµηνευτικά σχόλια, σ. 171. Βλ. επίσης 
Κείµενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 14. 

57 Η υπόθεση αποκλείει το δογµατισµό, που δεν προσιδιάζει στον επιστηµονικό λόγο. Η 
επιστήµη άλλωστε έχει συχνά ως αφετηρία υποθέσεις που επαληθεύονται ή διαψεύδονται. 

 49



ενότητες 5η και 8η, να δώσετε τα κοινά σηµεία των ηθικών αρετών µε 

τα πάθη και τις πράξεις.  

8. Η «µεσότητα» αποτελεί κεντρική έννοια της αριστοτελικής φιλοσοφίας. 

Να αντιπαραβάλετε τις θέσεις που διατυπώνει ο Σταγειρίτης στην 

ενότητα µε όσα εκθέτει για το ίδιο θέµα στα Πολιτικά και να δείξετε 

πώς καταλήγει ότι η «µεσότητα» είναι αναγκαία για την πολιτεία58. 

9. Καθώς η Αντιγόνη οδηγείται στην υπόγεια φυλακή της, στο τέταρτο 

επεισόδιο της οµώνυµης τραγωδίας του Σοφοκλή, απευθύνει τελευταίο 

χαιρετισµό στους συµπολίτες της (στ. 801-882), ψάλλοντας µαζί µε τον 

Χορό ένα θρηνητικό τραγούδι (κοµµός). Μέσα σ'αυτή την ατµόσφαιρα 

ο Κορυφαίος σε µια αποστροφή του προς την ηρωίδα λέει : 
 

ΧΟ. προβᾶσ' ἐπ' ἔσχατον θράσους 
ὑψηλὸν ἐς ∆ίκας βάθρον 
πολὺ προσέπεσας, ὦ τέκνον (στ. 853-855). 

(«Σκαρφάλωσες στην κορυφή του θράσους 

και στον απρόσιτο της ∆ίκης θρόνο, 

παιδί µου, παραπάτησες». Μετάφραση: Κ. Χ. Μύρης). 

Να εντοπίσετε τα κοινά στοιχεία µεταξύ των απόψεων του Αριστοτέλη 

για τη «µεσότητα», την «έλλειψη» και την «υπερβολή», και της µοµφής 

που επιρρίπτει ο Κορυφαίος στην κόρη του Οιδίποδα. Νοµίζετε ότι ο 

Αριστοτέλης θα συµφωνούσε µε την άποψη του Κορυφαίου του 

Χορού59; 

10. Η έννοια της «µεσότητας», κεντρική στην αριστοτελική φιλοσοφία, δεν 

είναι παρά επαναδιατύπωση µιας παλαιάς και µακράς παράδοσης περί 

                                                           
58 Ο µαθητής µε τη βοήθεια των στοιχείων της ενότητας θα δείξει πώς αξιοποιεί ο φιλόσοφος 

τα συµπεράσµατα των Ἠθικῶν στα Πολιτικά (βλ. Παράλληλα κείµενα, αρ. 7 και 8). Ο 
µαθητής θα χρειαστεί να θυµηθεί α) ότι ο άνθρωπος επιδιώκει το αγαθό (εὐδαιµονία) και 
β) τη στενή σχέση µεταξύ πολίτη -πόλης. 

59 Ο µαθητής µπορεί να υποστηρίξει όποια άποψη θέλει, αρκεί να την τεκµηριώνει µε 
κάποια λογικά επιχειρήµατα. ΄Αλλωστε στόχος της ερώτησης δεν είναι να  «µαντέψει» ο 
µαθητής την άποψη του Αριστοτέλη, αλλά να δούµε τον τρόπο σκέψης του µαθητή και τι 
έχει κατανοήσει µέχρι τώρα από τη σκέψη του φιλοσόφου. Η ερώτηση µπορεί να δοθεί 
και στην  9η ενότητα µε το σχόλιο του σχολικού βιβλίου, σ. 174. 
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µέτρου στην αρχαία ελληνική σκέψη60. Ο ίδιος ο Αριστοτέλης αναφέρει 

στα Πολιτικά του (1295 b 35-37) το στίχο του γνωµικού ποιητή 

Φωκυλίδη πολλὰ µέσοισιν ἄριστα. Στα κείµενα της αρχαίας ελληνικής 

γραµµατείας που έχετε διδαχθεί (π.χ. Ηρόδοτο, Ξενοφώντα, Θουκυδίδη, 

τραγικούς), έχετε συναντήσει συµπεριφορές, στάσεις, έργα στα οποία 

µπορούν να αποδοθούν οι έννοιες «µέσον» και «υπερβολή» ή 

«έλλειψη»; 

 

Λεξιλογικές - σηµασιολογικές ερωτήσεις 

1. ἄγουσα τὰ ἔργα: Να δώσετε τη σηµασία των εκφράσεων: 

(α) ἄγω καὶ φέρω (+ όνοµα πόλης ή χώρας) .......................................................  

(β) ἄγω θεούς ...................................................................................................................  

(γ) ἄγω τεῖχος ..................................................................................................................  

(δ) ἡσυχίαν ἄγω ..............................................................................................................  

(ε) ἑορτὴν ἄγω .................................................................................................................  

(στ) ἄγω ἐπὶ τοὺς δικαστάς .......................................................................................  

(ζ) ἄγοµαι γυναῖκα ........................................................................................................  

(η) ἄγε ἤ ἄγετε (δή) (+ υποτακτική ή προστακτική) .......................................  

(θ) ἄγω κακῶς / καλῶς /ὀρθῶς ................................................................................  
2. Να µεταφέρετε στη νέα ελληνική τις φράσεις : 

(α) τὸ ἔργον ἐπιτελῶ .....................................................................................................  

(β) ὅθεν εἴωθας ................................................................................................................  
(γ) οὐκ ἀφελεῖν ἔστιν ...................................................................................................  

(δ) ἡ ἀρετὴ στοχαστική ἐστι τοῦ µέσου ................................................................  

3. Α. Να επισηµάνετε τις λέξεις του κειµένου που σηµαίνουν στη νέα 

ελληνική: α) αυτόν που σκέπτεται βαθιά, που βρίσκεται σε 

περισυλλογή, β) διαλέγω. 

Β. Ποια σηµασία έχουν στο κείµενο οι ίδιες λέξεις; 

                                                           
60 Βλ. Παράλληλα κείµενα, αρ. 4.  Επίσης το κείµενο του Ιπποκράτη (αρ. 6) για την επίδραση 

του µέσου (= ευκράτου) κλίµατος στην ευφορία της γης και στο χαρακτήρα των κατοί-
κων. 
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4. Να σχηµατίσετε ένα παράγωγο επίθετο για κάθε ρηµατικό τύπο, 

χρησιµοποιώντας την παραγωγική κατάληξη που σας δίνεται, και να 

γράψετε τη σηµασία του, όπως στο παράδειγµα : 

νέµω -άς (-άδος) = νοµάς, άδος (= ο νεµόµενος, αυτός που γυρίζει από 

τόπο σε τόπο για να βρει βοσκή). 
προβλέπω -ιµος: ............................................................................................................ 
ἀφελεῖν -τικος: .............................................................................................................. 
φθειρούσης -τός: ........................................................................................................... 
σῳζούσης -τήριος: ........................................................................................................ 
νοῦς + ἔχω  -ὴς: .............................................................................................................. 

5. ἀκριβέστερα : Α. Να δώσετε τη σηµασιολογική διαφορά  

µεταξύ των επιθέτων:  ακριβής -ακριβός   

και των επιρρηµάτων:  ακριβώς -ακριβά 

Β. Να συνδέσετε τις λέξεις της στήλης Α µε τις σηµασιολογικά συγγενείς 

τους στη στήλη Β, γράφοντας µπροστά από τα γράµµατα της στήλης 

Α τον ή τους αριθµούς της στήλης Β. (Κανένα στοιχείο της στήλης Β 

δεν περισσεύει). 

              Α                                       Β              

      (α) ακριβής                    1.  ακριβοπληρώνω 

      (β) ακριβός                    2.  ακριβοδίκαιος 

3. ακριβολόγος 
4. ακριβοθώρητος 
5. µονάκριβος 

6. ανακριβής 
7. ανεξακρίβωτος 

6. ἐπιτελῶ: α) Να δώσετε ένα οµόρριζο επίρρηµα της νέας ελληνικής.  

β) Να εξηγήσετε τις σηµασίες της λέξης επιτελείο στη νέα ελληνική. 

 

 52



Ενότητα 9η  

(Β 6, 10-13) 

Σηµαντικές διευκρινίσεις  

για το περιεχόµενο της έννοιας µεσότης  

Προτεινόµενοι στόχοι 

• να εµβαθύνουν οι µαθητές καλύτερα στο περιεχόµενο της έννοιας της 

µεσότητος, που (α) σχετίζεται µε τα πάθη και τις πράξεις, και (β) 

εξαρτάται από τις συνθήκες του χρόνου, του σκοπού, του τρόπου κλπ. 

• να οδηγηθούν στη διαπίστωση ότι η ηθική αρετή συνίσταται σ' αυτού 

του είδους τη µεσότητα. 
 
Επισηµάνσεις 

Χρήσιµο είναι να θυµηθούν οι µαθητές το περιεχόµενο του όρου πάθη 

στην αριστοτελική φιλοσοφία61.  

Σχολιάζοντας τις έννοιες του χρόνου, του σκοπού, του τρόπου κλπ., 

που συµπληρώνουν επιρρηµατικά (ὅτε, ἐφ' οἷς, ὡς …) τα διάφορα δεῖ της 
ενότητας, καλό θα ήταν ίσως να αναφέρουµε τις αριστοτελικές 

κατηγορίες62 µε τις οποίες διευκρινίζεται η µεσότης (θεωρείται π.χ. ότι 

είναι το αγαθό ως προς την κατηγορία του χρόνου κ.λπ.).   

Το κείµενο προσφέρεται για να τονιστεί η αυστηρή οργάνωση της 

σκέψης και η µεθοδικότητα του Αριστοτέλη. Ενώ στην προηγούµενη 

ενότητα (8η) ο φιλόσοφος διατύπωσε τη σκέψη του υποθετικά (εἰ δὴ πᾶσα 

…) και δυνητικά (ἂν εἴη), προχωρεί στη νέα ενότητα σε αναλυτική εξέταση 

και υποβολή της υπόθεσης σε λογικό έλεγχο, για να πάρει τελικά η αρχική 

υπόθεση τη µορφή συµπεράσµατος διατυπωµένου σε οριστική έγκλιση 

(=πραγµατικό, βεβαιότητα): Μεσότης τις ἄρα ἐστὶν ἡ ἀρετή … 

 

                                                           
61 ΗΝ, 1105 b 20 κ.ε. Βλ. ενότητα 8η και σχολικό βιβλίο, ερµηνευτικά σχόλια, σ. 172. 
62 Βλ. Κείµενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 28 και 19 και Βιβλίο του Καθηγητή, σ. 70. 
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Ερµηνευτικές ερωτήσεις 

1. Στην ενότητα αυτή ο Αριστοτέλης διευκρινίζει τις σκέψεις που 

διατύπωσε πιο πάνω, κυρίως στην τελευταία περίοδο της 

προηγούµενης ενότητας: λέγω δὲ τὴν ἠθικὴν· αὕτη γὰρ ... καὶ τὸ µέσον. 

α) Ποιον τρόπο ανάλυσης χρησιµοποιεί ο φιλόσοφος για να δώσει τις 

διευκρινίσεις που θεωρεί αναγκαίες; (Προσέξτε τη λέξη µε την οποία 

εισάγεται η ενότητα). β) Να αποδώσετε µε δικά σας λόγια τις 

διευκρινίσεις αυτές. 

2. Σε ποια πάθη αναφέρεται στην ενότητα ο Αριστοτέλης και ποιες 

γενικότερες συναισθηµατικές καταστάσεις τα συνοδεύουν;  

3. Όπως είδαµε σε προηγούµενη ενότητα (7η), η µεσότητα που έχει σχέση 

µε την ηθική αρετή ορίζεται µε κριτήριο το υποκείµενό της (πρὸς ἡµᾶς). 
Ποια κριτήρια προσθέτει εδώ ο φιλόσοφος, ώστε να οριστεί 

πληρέστερα η έννοια της «µεσότητας»; 

4. Να εντοπίσετε τα ΡΣ της ενότητας που αναφέρονται στις έννοιες της 

υπερβολής και της µεσότητας. Ποια από αυτά αναφέρονται στο έργο 

του υποκειµένου της ηθικής αρετής και ποια υποδηλώνουν την 

κοινωνική της διάσταση; Να διευκρινίσετε το β΄ µέρος της απάντησής 

σας µε ένα παράδειγµα από την αρχαία ελληνική γραµµατεία63. 

5. Α. Να συµπληρώσετε την πρόταση που λείπει, ώστε να ολοκληρωθούν 

οι συλλογισµοί64: 

(α)  1.  Τὸ δ' ὅτε δεῖ καὶ ἐφ'οἷς καὶ πρὸς οὓς καὶ οὗ ἕνεκα καὶ ὡς δεῖ, 
µέσον τε καὶ ἄριστον. 

2.  ὅπερ (=τὸ ἄριστον) ἐστὶν τῆς ἀρετῆς. 
3.  …………………………………………………………………..  

 

(β)   1.  Τὸ µέσον ἐπαινεῖται καὶ κατορθοῦται. 
2.  ………………………………………………………………….. 

3.  Μεσότης τις ἄρα ἐστὶν ἡ ἀρετή. 
Β.  Να εξηγήσετε µε δικά σας λόγια το δεύτερο συλλογισµό. 

                                                           
63  Τα ρηµατικά σύνολα , π.χ. ἔστι µᾶλλον, ἔστι ἧττον,  ἀµφότερα οὐκ  εὖ, κτλ. (σχεδόν όλα 

τα ΡΣ της ενότητας) θα πρέπει να διακριθούν κατά κατηγορία (έλλειψη, υπερβολή, 
µεσότητα). Η κοινωνική διάσταση της ηθικής αρετής υποδηλώνεται στα δεῖ, ψέγεται, 
ἐπαινεῖται (βλ. Βιβλίο του Καθηγητή, σσ. 35-36), ενώ στο υποκείµενό της αναφέρονται τα 
ἁµαρτάνεται και κατορθοῦται. 

64  (α) ἀρετή ἐστιν τὸ δ' ὅτε δεῖ … καὶ ὡς δεῖ.  (β) Ταῦτα δ' ἄµφω τῆς ἀρετῆς.  
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6.  Στην προηγούµενη ενότητα παρατηρήσαµε ότι ο φιλόσοφος διατύπωσε 

τη σκέψη του υποθετικά (εἰ δὴ πᾶσα ἐπιστήµη) και δυνητικά (ἡ δ' 
ἀρετή …τοῦ µέσου ἂν εἴη στοχαστική). Στο τέλος της νέας ενότητας (9η)  

ο τρόπος παρουσίασης της ίδιας σκέψης αλλάζει: Μεσότης τις ἄρα 
ἐστὶν ἡ ἀρετή, στοχαστική γε οὖσα τοῦ µέσου. Πώς εξηγείται η 

διαφορά στη διατύπωση και τι συµπεράσµατα συνάγει κανείς από 

αυτό για το επιστηµονικό ήθος του Αριστοτέλη. 

7. Ο Α. Lesky (σ. 782) γράφει για τα Ἠθικά Νικοµάχεια ότι «είναι µια 

ανάλυση του ηθικού, όπως αυτό εµφανίζεται κάτω από τις διάφορες 

συνθήκες της πραγµατικότητας», και προσθέτει  «ο Αριστοτέλης, σε 

πολύ ανώτερο βαθµό από τον Πλάτωνα, λαµβάνει υπόψη του την 

επικαιρικότητα της ανθρώπινης συµπεριφοράς». Να δείξετε την 

αλήθεια αυτών των απόψεων µε τη βοήθεια χωρίων της ενότητας. 

8. Να δείξετε µε τη βοήθεια χωρίων του κειµένου ότι η πράξη του 

ψεύδεσθαι µπορεί να είναι αρετή και το πάθος του ἐλεῆσαι είναι 
δυνατόν να είναι κακία65. 

9. Να συγκρίνετε τις απόψεις του Αριστοτέλη για τη «µεσότητα» 

(ενότητες 7, 8, 9) µε τις θέσεις του Πλουτάρχου για την ίδια έννοια66. 

 

Λεξιλογικές -σηµασιολογικές ερωτήσεις 

1. Να εντοπίσετε στο κείµενο τα αντώνυµα των λέξεων: φοβηθῆναι, 
λυπηθῆναι, ἧττον, ἔλλειψις, ἁµαρτάνεται, ἐπαινεῖται και της φράσης 
οὐκ εὖ67.  

2. κατορθοῦται : Α. Να σηµειώσετε ποια σηµασία έχει το ρήµα στο 

κείµενο :  1. επιτυγχάνεται                 

2. αποτελεί κατόρθωµα  

3. είναι το ορθό   

Β. Να γράψετε τέσσερα οµόρριζα ουσιαστικά και επίθετα (απλά ή       

σύνθετα) στη νέα ελληνική. 

                                                           
65 Η απάντηση πρέπει να στηριχτεί αυστηρά στο κείµενο, κυρίως στο γεγονός ότι οι 

συνθήκες καθορίζονται από την ηθική της πόλης δεῖ, ψέγεται, ἐπαινεῖται. Βλ. Κείµενα 
από τη βιβλιογραφία, αρ. 9 και 13 και Βιβλίο του Καθηγητή, σσ. 35 -37.  

66 Βλ. Παράλληλα κείµενα, αρ. 1 και 3. 
67 Στο οὐκ  εὖ (σχήµα λιτότητας = «πολύ κακό») αντιστοιχεί ως αντώνυµο το ἄριστα. 
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3. α) Να επισηµάνετε τις λέξεις του κειµένου που είναι οµόρριζες µε την 

πρόθεση ἀµφί. β) Να δώσετε σύνθετα ρήµατα, επίθετα και ουσιαστικά, 

στη νέα ελληνική, µε πρώτο συνθετικό την πρόθεση ἀµφί. Ποια 

σηµασία προσδίδει στο δεύτερο συνθετικό η παρουσία της πρόθεσης;  

4. φοβηθῆναι, ἐλεῆσαι: α) Να γράψετε τα οµόρριζα ουσιαστικά που 

αποτελούν θεµελιώδεις όρους του αριστοτελικού ορισµού για την 

τραγωδία. β) Να δώσετε από ένα συνώνυµο και ένα αντώνυµο στον 

κάθε όρο68. 

5. δεῖ : Να δώσετε τη σηµασία των φράσεων. 

(α) πολλοῦ δέω (ἀπολογεῖσθαι) 

(β) µικροῦ δέω (εἶναι) 

(γ) δυοῖν δέοντα (τεσσαράκοντα)  
(δ) τὰ ἑνὸς δεῖν (πεντήκοντα) 
(ε) ὀλίγου δεῖ  

                                                          

 

 

 
68  ἔλεος ≅ οἶκτος, συµπάθεια 

           ≠ ἀναλγησία, ἀσπλαγχνία 
φόβος ≅ δεῖµα, δέος  

             ≠ θάρρος, τόλµη 
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Ενότητα 10η   

(Β, 6) 

Ορισµός της αρετής 
Προτεινόµενοι στόχοι  

• να κατανοήσουν οι µαθητές την πολυµορφία της κακίας σε αντίθεση µε 

την «απλότητα»  (ἁπλῶς) της αρετής, εποµένως τη δυσκολία της 
επίτευξής της σε αντίθεση µε την ευκολία της αποτυχίας. 

• να εµβαθύνουν σε έννοιες βασικές για τον ορισµό της αρετής και τον 

προσδιορισµό της κοινωνικής της διάστασης (µεσότης πρὸς ἡµᾶς, 
λόγος, φρόνιµος) και ιδίως στην έννοια της προαιρέσεως. 

• να κατανοήσουν πώς καταλήγει στον πληρέστερο ορισµό της αρετής, 

αφού συνδέσουν όλα τα στοιχεία της που γνωρίζουν σε ένα όλον69.  

 

Επισηµάνσεις 

Είναι χρήσιµο να προσέξουν οι µαθητές τα αντιθετικά ζεύγη των 

εννοιών (πολλαχῶς-µοναχῶς, κακῶν-ἀγαθοῦ, ἄπειρον-πεπερασµένον, 
ἁµαρτάνειν-κατορθοῦν), ώστε να κατανοήσουν τη συλλογιστική πορεία 

µέσα από την οποία ο Αριστοτέλης συµπεραίνει και πάλι ότι η αρετή είναι 

«µεσότητα». 

Έχει ιδιαίτερη σηµασία να κατανοηθεί η έννοια της προαιρέσεως70 ως 

χαρακτηριστικό που ανήκει αποκλειστικά στον άνθρωπο. Μπορεί να 

συσχετιστεί µε την άποψη που εκφράζει ο Πλάτων στην Πολιτεία (αἰτία 
ἑλοµένου, θεὸς ἀναίτιος)71. 

Καλό είναι να τονιστούν οι όροι ἁπλῶς, λόγῳ, φρόνιµος µέσω των 

οποίων υπογραµµίζεται ο αντικειµενικός χαρακτήρας της αρετής και 

δίνεται η συγκεκριµένη κοινωνική -ιστορική της διάσταση72.  

 

                                                           
69 Ο τελευταίος στόχος αφορά τη συνολική θεώρηση του έργου και όχι µόνο την ενότητα. 

Βλ. ερωτήσεις συνολικής θεώρησης (Ἠθικῶν Νικοµαχείων), αρ. 4.  
70 Βλ. Κείµενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 19. 
71 Βλ. σχολικό βιβλίο, σ. 132. 
72 Βλ. Κείµενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 19 και 20. 
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Ερµηνευτικές ερωτήσεις 

1. Να γράψετε σε δύο στήλες τα αντιθετικά ζεύγη των εννοιών που 

χαρακτηρίζουν το αγαθό/την ορθή πράξη και το κακό/την εσφαλµένη 

πράξη και να τα εξηγήσετε µε δικά σας λόγια, χρησιµοποιώντας και 

παραδείγµατα για καθεµία έννοια. 

2. Να γράψετε τη συλλογιστική πορεία µέσα από την οποία ο 

Αριστοτέλης καταλήγει ότι η αρετή είναι µεσότης. 
3. Ποιο είναι το νόηµα του στίχου που παρεµβάλλει ο Αριστοτέλης και 

ποια σηµασία έχει για την επιχειρηµατολογία του;  

4. Ποια σηµασία έχει η προαίρεσις και ειδικά το γεγονός ότι η αρετή 

χαρακτηρίζεται ως ἕξις προαιρετική; Για να κατανοήσετε τη σηµασία 

της σκεφθείτε αν θα µπορούσε να χαρακτηρίζεται από αντίθετες προς 

την προαίρεσιν έννοιες -γνωρίσµατα73. 

5. Ποιο είναι το προσεχές γένος της αρετής και ποια η ειδοποιός της 

διαφορά όπως περιλαµβάνονται στον ορισµό της74; 

6. Να εξηγήσετε τι σηµαίνει υποκειµενικός και αντικειµενικός 

χαρακτήρας της αρετής.   

7. καὶ εὑρίσκειν καὶ αἱρεῖσθαι: Εξηγήστε µε δικά σας λόγια τη φράση, 

αφού τη συνδέσετε µε ανάλογες διατυπώσεις στην ενότητα 7. 

8. φρόνιµος, τοῦ δέοντος : Το περιεχόµενο των εννοιών αυτών δεν είναι 

πάντοτε, οριστικά και εφάπαξ καθορισµένο. Να εξηγήσετε, σύµφωνα 

και µε όσα συζητήσατε στην προηγούµενη ενότητα, ποιος ορίζει το 

περιεχόµενό τους και ποια είναι τα όρια του υποκειµενικού και του 

αντικειµενικού σ' αυτές τις έννοιες; 

9. Γιατί, κατά τη γνώµη σας, οι Πυθαγόρειοι θεωρούσαν το κακό 

αδιαµόρφωτο και το καλό διαµορφωµένο;  

10. Συµφωνείτε µε τον Αριστοτέλη ότι το να κάνουµε λάθος µπορεί να 

γίνει µε πολλούς τρόπους, ενώ το να κάνουµε το σωστό µε ένα τρόπο75; 

                                                           
73 Βλ. Βιβλίο του Καθηγητή, σ. 74.  
74 Βλ. Βιβλίο του Καθηγητή, σ. 27.  
75 Πρβλ. τις παροιµιακές εκφράσεις : Ένας ο δρόµος του θεού και χίλιοι του διαβόλου - Ο 

διάβολος έχει πολλά ποδάρια κτλ. Βλ. Γ. Μ. Ιγνατιάδης, σ. 38 και Βιβλίο του Καθηγητή,  
σ. 65.  
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11. Τι εννοούµε όταν λέµε «υπερβολή» και «έλλειψη» στα πάθη και τις 

πράξεις και τι «µεσότητα»; Να αναφέρετε παραδείγµατα76.  

12. Να συγκρίνετε τις απόψεις που διατυπώνει ο Αριστοτέλης για την 

αρετή στην ενότητα αυτή µε τις αντιλήψεις του Πλουτάρχου77.  

13. Στην 6η ενότητα ο Αριστοτέλης αφού είχε προσδιορίσει το προσεχές 

γένος της αρετής προχώρησε στην ειδοποιό διαφορά της. Ποιες έννοιες 

διευκρίνισε από την 7η έως και την 9η ενότητα και ποια γνωρίσµατα 

πρόσθεσε στην έννοια της αρετής; Να τα αποδώσετε µε σύντοµες 

προτάσεις και να τα συνδέσετε µε τον ορισµό της αρετής στη 10η 

ενότητα.  

 

Λεξιλογικές - σηµασιολογικές ερωτήσεις 

1. Να συµπληρώσετε τα αντώνυµα των παρακάτω λέξεων στην αρχαία 

ελληνική: χαλεπόν, ἀποτυχεῖν, κακία, ὑπερβολή, πολλαχῶς, ἄπειρον.  
2. προαίρεσις : Χρησιµοποιώντας τη λέξη προαίρεση και παράγωγα ή 

οµόρριζά της, να γράψετε φράσεις στην νέα ελληνική και να δώσετε τη 

σηµασία τους. 

3. φρόνιµος : Να γράψετε όσες σηµασίες της λέξης στην αρχαία και στη 

νέα γλώσσα γνωρίζετε. 

4. ράθυµος, ραδιουργία, ευπαθής, µεσόγειος, προορισµός, λιποψυχώ, 
αφορίζω, σχέση, εφεύρεση, έµπρακτος: Με ποιες λέξεις του κειµένου 

έχουν ετυµολογική συγγένεια;  

5. εἴκαζον : Να δώσετε τις σηµασίες των φράσεων: α) κατὰ τὸ εἰκὸς καὶ 
ἀναγκαῖον, β) παρὰ τὸ εἰκός, γ) τὰ εἰκότα, δ) εἰκῇ καὶ ὡς ἔτυχεν. 

 
  

 

 
76 Βλ. Βιβλίο του Καθηγητή, σσ. 31, 65.  
77 Βλ. Παράλληλα κείµενα, αρ. 3.  
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