Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν
διανοητικῆς τῆς δὲ ἠθικῆς, ἡ μὲν
διανοητικὴ
τὸ πλεῖον
ἐκ διδασκαλίας
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ,
ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ
Σχόλια, Ερωτήσεις, Θέματα
ἔχει καὶ Κείμενο,
τὴνΜετάφραση,
γένεσιν
Εξετάσεωνκαὶ τὴν αὔξησιν,
διόπερ ἐμπειρίας δεῖται καὶ χρόνου, ἡ δ’
ἠθικὴ ἐξ ἔθους περιγίνεται, ὅθεν καὶ
τοὔνομα ἔσχηκε μικρὸν παρεκκλῖνον
ἀπὸ τοῦ ἔθους. Ἐξ οὗ καὶ δῆλον ὅτι
οὐδεμία τῶν ἠθικῶν ἀρετῶν φύσει ἡμῖν
ἐγγίνεται˙ οὐθὲν γὰρ τῶν φύσει ὄντων
ἄλλως ἐθίζεται, οἷον ὁ λίθος φύσει
κάτω φερόμενος οὐκ ἂν ἐθισθείη ἄνω
φέρεσθαι, οὐδ’ ἂν μυριάκις αὐτὸν ἐθίζῃ
τις ἄνω ῥιπτῶν, οὐδὲ τὸ πῦρ κάτω, οὐδ’
ἄλλο οὐδὲν τῶν ἄλλως πεφυκότων
ἄλλως ἂν ἐθισθείη. Οὔτ’ ἄρα φύσει
οὔτε παρὰ φύσιν ἐγγίνονται αἱ ἀρεταί,
2013-14

Επιμέλεια :Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα Ηθικά Νικομάχεια, έργο ωριμότητας του Αριστοτέλη, γράφεται πριν εγκαταλείψει για δεύτερη και
τελευταία φορά την Αθήνα. Τέσσερις έννοιες συνιστούν το κύριο αντικείμενο μελέτης του Αριστοτέλη στο έργο
αυτό : Ευδαιμονία, Αρετή, Φιλία, Ηδονή.
Στο πρώτο βιβλίο των Ηθικών Νικομαχείων ο Αριστοτέλης, επικεντρώνεται στην ευδαιμονία και ξεκινά την
έρευνά του από τη θέση ότι όλα στη φύση τείνουν σε ένα αγαθό, στο οποίο δεν αποδίδεται ένα και μόνο
περιεχόμενο, αλλά υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για αυτό. Το ύψιστο αγαθό που μπορούμε να αποκτήσουμε
με την πράξη (τὸ ἀκρότατον πάντων τῶν πρακτῶν ἀγαθῶν) είναι η ευδαιμονία, η οποία ορίζεται ως ψυχῆς ἐνέργειά
τις κατ᾿ ἀρετὴν τελείαν. Η ευδαιμονία του ανθρώπου, δηλαδή, είναι ενέργεια της ψυχής του και κατακτάται με
τους κανόνες της τέλειας αρετής. Κατά συνέπεια, την ευδαιμονία τους οι άνθρωποι μόνο με την κατάκτηση της
αρετής μπορούν τελικά να την εξασφαλίσουν. Έτσι, ο Αριστοτέλης, κρίνει αναγκαία τη μελέτη της αρετής, που
διακρίνεται σε ηθική και διανοητική. Στην αριστοτελική τελεολογική σύλληψη η αρετή διαχωρίζεται από την
ευδαιμονία, αλλά οι δύο έννοιες συνδέονται μεταξύ τους με σχέση μέσου (αρετή) και σκοπού (ευδαιμονία) :
τελικός σκοπός (και άρα αυτοσκοπός) του ανθρώπου είναι η ευδαιμονία, την οποία ο άνθρωπος κατακτά με
την αρετή.
Στο δεύτερο βιβλίο των Ηθικών Νικομαχείων, στο οποίο ανήκουν και οι δέκα ενότητες του σχολικού
εγχειριδίου, ο Αριστοτέλης επικεντρώνει την προσοχή του στην εξέταση της ηθικής αρετής ως μέσου για να
φτάσει ο άνθρωπος στην ευδαιμονία (1ο βιβλίο). Επιχειρεί να ορίσει την ηθική αρετή ως έξη, δηλαδή μόνιμο
επίκτητο γνώρισμα που χαρακτηρίζεται από μεσότητα ανάμεσα σε δύο άκρα (= κακίες), και να παρουσιάσει τις
επιμέρους ηθικές αρετές.
ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (B1, 1-3): ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΑΡΕΤΗ. ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΜΑΣ Η
ΗΘΙΚΗ ΑΡΕΤΗ;
ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς
δὲ ἠθικῆς,
ἡ μὲν διανοητικὴ τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλίας ἔχει καὶ
τὴν γένεσιν καὶ τὴν αὔξησιν, διόπερ ἐμπειρίας δεῖται
καὶ χρόνου,
ἡ δ’ ἠθικὴ ἐξ ἔθους περιγίνεται, ὅθεν καὶ τοὔνομα
ἔσχηκε μικρὸν παρεκκλῖνον ἀπὸ τοῦ ἔθους.
Ἐξ οὗ καὶ δῆλον ὅτι οὐδεμία τῶν ἠθικῶν ἀρετῶν
φύσει ἡμῖν ἐγγίνεται˙
οὐθὲν γὰρ τῶν φύσει ὄντων ἄλλως ἐθίζεται, οἷον ὁ
λίθος φύσει κάτω φερόμενος οὐκ ἂν ἐθισθείη ἄνω
φέρεσθαι, οὐδ’ ἂν μυριάκις αὐτὸν ἐθίζῃ τις ἄνω
ῥιπτῶν, οὐδὲ τὸ πῦρ κάτω, οὐδ’ ἄλλο οὐδὲν τῶν
ἄλλως πεφυκότων ἄλλως ἂν ἐθισθείη.
Οὔτ’ ἄρα φύσει οὔτε παρὰ φύσιν ἐγγίνονται αἱ
ἀρεταί, ἀλλὰ πεφυκόσι μὲν ἡμῖν δέξασθαι αὐτάς,
τελειουμένοις δὲ διὰ τοῦ ἔθους.

Α. ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ
ΤΟΥΣ
Τα είδη της αρετής : διανοητική και ηθική
Η διανοητική αρετή προκύπτει από τη διδασκαλία

Β. Η ΑΠΟΔΕΙΚΤΕΑ ΘΕΣΗ: Η ηθική αρετή
προκύπτει από τον εθισμό (ἔθος)
+ οι ηθικές αρετές δεν υπάρχουν μέσα μας εκ φύσεως
Παραδείγματα που στηρίζουν την αποδεικτέα θέση :
η πέτρα και η φωτιά

Γ. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : Η ηθική αρετή
προκύπτει ως προδιάθεση (πεφυκόσι) που
καλλιεργείται με τον εθισμό (ἔθος)
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ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς
δὲ ἠθικῆς,

Επειδή, λοιπόν, η αρετή είναι δύο ειδών, δηλαδή
διανοητική και ηθική,

ἡ μὲν διανοητικὴ τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλίας ἔχει καὶ
τὴν γένεσιν καὶ τὴν αὔξησιν, διόπερ ἐμπειρίας δεῖται
καὶ χρόνου,

η μεν διανοητική κατά κύριο λόγο γεννιέται και
αναπτύσσεται από τη διδασκαλία, γι’ αυτό ακριβώς
και χρειάζεται εμπειρία και χρόνο,

ἡ δ’ ἠθικὴ ἐξ ἔθους περιγίνεται, ὅθεν καὶ τοὔνομα
ἔσχηκε μικρὸν παρεκκλῖνον ἀπὸ τοῦ ἔθους.

ενώ η ηθική είναι αποτέλεσμα εθισμού (συνήθειας),
από όπου έχει πάρει και το όνομά της, που μικρή
παρουσιάζει διαφορά από τη λέξη έθος.
Από αυτό ακριβώς γίνεται φανερό ότι καμία από τις
ηθικές αρετές δεν υπάρχει μέσα μας εκ φύσεως .

Ἐξ οὗ καὶ δῆλον ὅτι οὐδεμία τῶν ἠθικῶν ἀρετῶν
φύσει ἡμῖν ἐγγίνεται˙
οὐθὲν γὰρ τῶν φύσει ὄντων ἄλλως ἐθίζεται, οἷον ὁ
λίθος φύσει κάτω φερόμενος οὐκ ἂν ἐθισθείη ἄνω
φέρεσθαι, οὐδ’ ἂν μυριάκις αὐτὸν ἐθίζῃ τις ἄνω
ῥιπτῶν, οὐδὲ τὸ πῦρ κάτω, οὐδ’ ἄλλο οὐδὲν τῶν
ἄλλως πεφυκότων ἄλλως ἂν ἐθισθείη.

Οὔτ’ ἄρα φύσει οὔτε παρὰ φύσιν ἐγγίνονται αἱ
ἀρεταί, ἀλλὰ πεφυκόσι μὲν ἡμῖν δέξασθαι αὐτάς,
τελειουμένοις δὲ διὰ τοῦ ἔθους.

πράγματι, κανένα από τα πράγματα που έχουν από τη
φύση τους μιαν ορισμένη ιδιότητα δεν μπορεί να
αποκτήσει με εθισμό μιαν άλλη ιδιότητα, όπως για
παράδειγμα η πέτρα, που από τη φύση της πέφτει
προς τα κάτω, δεν μπορεί να αποκτήσει τη συνήθεια
να κινείται (να πηγαίνει) προς τα πάνω, ούτε κι αν
κάποιος προσπαθεί να την κάνει να συνηθίσει σε
αυτό ρίχνοντάς την αδιάκοπα προς τα πάνω χιλιάδες
φορές, ούτε η φωτιά (είναι δυνατόν να συνηθίσει να
πηγαίνει) προς τα κάτω, ούτε τίποτε άλλο από τα
πράγματα που γεννιούνται από τη φύση τους με μιαν
ορισμένη ιδιότητα μπορεί με εθισμό να αποκτήσει
μιαν διαφορετική ιδιότητα.
Επομένως, οι αρετές ούτε εκ φύσεως ούτε αντίθετα
με τη φύση υπάρχουν μέσα μας, που όμως έχουμε
από τη φύση μας την ιδιότητα να τις δεχθούμε και
γινόμαστε τέλειοι (τελειοποιούμαστε)με τον εθισμό.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Ο Αριστοτέλης διακρίνει δύο είδη αρετής: τη διανοητική και την ηθική. Η διανοητική κατακτάται με
διδασκαλία, γι’ αυτό απαιτείται πείρα και χρόνος. Αντίθετα, η ηθική είναι αποτέλεσμα συνήθειας - εθισμού και,
επομένως, δεν είναι κάτι που έχουμε μέσα μας εκ φύσεως. Για να ενισχύσει τη θέση του αυτή, θα χρησιμοποιήσει
τα παραδείγματα της πέτρας και της φωτιάς: αυτά έχουν εκ φύσεως την ιδιότητα να ακολουθούν μια συγκεκριμένη
πορεία, η οποία δεν μπορεί να μεταβληθεί, γιατί υπακούει σ’ έναν φυσικό νόμο. Έτσι, καταλήγει στο συμπέρασμα
ότι οι ηθικές αρετές δεν είναι έμφυτες στον άνθρωπο, αλλά δεν είναι και αντίθετες με την ανθρώπινη φύση, γιατί ο
άνθρωπος έχει από τη φύση την προδιάθεση να τις δεχτεί, αλλά τελειοποιείται με τον εθισμό.
ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΡΙΖΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
οὔσης < εἰμί: ανούσιος, εσθλός, ετυμολογία, έτυμον, οντολογία, όντως, ουσία, ουσιαστικός, παρόν,
παροντικός, παρουσιαστικό.
διανοητικῆς < διὰ + νοῦς: άνοια, διανόηση, διάνοια, διχόνοια, έννοια, επινόηση, κατανόηση, μετάνοια,
νοερός, νόημα, νόηση, νοητικός, νοητός, ομόνοια, παρανόηση, παράνοια, πρόνοια, συνεννόηση, υπόνοια.
ἠθικῆς < ἦθος < ἔθος: ηθικός, ηθικότητα, ηθογραφία, ηθοπλαστικός, ηθοποιός.
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ἔχει < ἔχω (θ. σεχ-, ἕχ-, σχ-): ανακωχή, ανθεκτικός, αντοχή, άσχετος, διάδοχος, έξη, εξής, εξοχή, έξοχος,
μέθεξη, πάροχος, πολιούχος, ραβδούχος, σχεδόν, σχέση, σχετικός, σχήμα, σχηματικός, σχολείο, σχολή, σχόλη.
ἐμπειρίας < ἐν + πειράομαι -ῶμαι: απειρία, άπειρος, απόπειρα, αποπειρατικός, εμπειρία, έμπειρος, πείρα,
πείραγμα, πειρακτικός, πείραμα, πειραματιστής, πειραματόζωο, πειρασμός, πειρατής, πολύπειρος.
δεῖται < δέομαι: αδέητος, δέηση, δεητικός, δέον, δεοντικός, δεοντολογία, δεοντολογικός, δεοντολογικώς,
δεόντως, ενδεής, ένδεια.
περιγίνεται < περὶ + γίγνομαι: γενεά, γενέθλιος, γένεση, γενέτειρα, γένος, γηγενής, γόνος, γυνή, εγγονός,
ενδογενής, ευγενής, νεογνό, πρωτογενής.
παρεκκλῖνον < παρὰ + ἐκ + κλίνω: άκλιτος, άκλιτος, ανάκλιντρο, απαρέγκλιτος, απόκλιση, έγκλιση,
επικλινής, κατάκλιση, κεκλιμένος, κλίμα, κλίμαξ, κλίνη, κλίση, κλιτός, κλιτύς, παρέκκλιση, σύγκλιση, υπόκλιση.
δῆλον < δηλόω -ῶ: δήλωση, διαδήλωση, εκδήλωση, συνυποδήλωση, δηλωτικός, εκδηλωτικός.
ἀρετῶν < ἀραρίσκω (= τακτοποιώ, προετοιμάζω, συνδέω): αρέσκεια, αρεστός, άρθρο, αριθμός, αριστείο,
αριστοκρατία, άριστος, άρμα, αρμονία, αρμός, δυσαρέσκεια, ενάρετος, πανάρετος, φιλαρέσκεια.
ἐθίζεται < ἔθος (θ. ἐθ + ίδ + j + ω > ἐθίζω. Αρχικό θέμα σFέθ. Η αύξηση και ο αναδιπλασιασμός ειπροέκυψαν από τα εξής φθογγικά πάθη: ἐ + σFέθ > ἐέθ-> εἰθ- ): εθιμικός, έθιμο, εθιμοτυπία, εθισμός, έθος,
ειωθός, συνήθης.
φερόμενος < φέρω (θ. φερ-, φορ, φαρ-, φωρ-, φρ-, οἰ-, ἐνεκ-, ἐνοκ-, ἐνκ-): αμφορέας, διάφορος, διένεξη,
διηνεκής, μεταφορικός, σύμφορος, φαρέτρα, φερέγγυος, φερνή, φερτός, φορά, φόρος, φωριαμός.
ῥιπτῶν < ριπτέω--ῶ (θ. Fρπ- > ῥιπ + τ + έ + ω): κατάρριψη, ριξιά, ρίξιμο, ριπαίος, ριπή, ριπίδι, ριπιδοειδής,
ρίψασπις, ρίψη.
πεφυκότων < φύομαι: ατόφυος (< αὐτόφυος < αὐτοφυής = ακέραιος, ανόθευτος), αυτοφυής, έμφυτος, ευφυής,
ευφυΐα, ιδιοφυής, κατάφυτος, μεγαλοφυής, μεγαλοφυΐα, σύμφυτος, τριχοφυΐα, φυλή, φύλλο, φύλο, φύση,
φυσικοθεραπευτής, φυσικός, φυσικότητα, φυσιογνωμία, φυσιογνώστης, φυσιολάτρης, φυσιολογικός, φυτικός,
φυτό.
δέξασθαι < δέχομαι: ακατάδεκτος, αναδεξιμιός, ανάδοχος, απαράδεκτος, αποδέκτης, αποδεκτός, αποδοχή,
δέκτης, δεκτός, δεξαμενή, δεξιός, διαδοχή, διάδοχος, δοκάνη, δοκάρι, δοκιμάζω, δοκιμή, δοκός, δοχείο,
δωροδόκος, ευπρόσδεκτος, ξενοδόχος, παραδεκτός, παραδοχή, συνεκδοχή, υποδοχή.
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
Η έννοια της αρετής –Ο γενετικός ορισμός της διανοητικής και ηθικής αρετής
Κυρίαρχη έννοια στο δεύτερο βιβλίο των Ηθικών Νικομαχείων είναι η αρετή. Στην αρχαία ελληνική σήμαινε
την ικανότητα, την υπεροχή, την ανωτερότητα, την τελειότητα των ανδρών, την ευγενική καταγωγή, προτέρημα,
αξιότητα, πλεονέκτημα, ευψυχία, ανδρεία, δύναμη, πνευματικά και ψυχικά χαρίσματα, ψυχικό μεγαλείο, αγνότητα
ψυχής, τα χαρίσματα εν γένει του ανθρώπου, ιδιότητα. Έτσι, μιλάμε για την αρετή του πολεμιστή, του ρήτορα, του
αλόγου, του ματιού (όλα αυτά θα αναφερθούν από τον Αριστοτέλη σε επόμενες ενότητες). Δεν είχε, επομένως,
καθαρά ηθικό περιεχόμενο, όπως σήμερα, γι’ αυτό και στο κείμενο προσδιορίζεται από τα επίθετα διανοητική και
ηθική.
Στο απόσπασμα αυτό, ο Αριστοτέλης για να ορίσει τα δύο είδη της αρετής χρησιμοποιεί γενετικό ορισμό 1,
δηλαδή ορίζει τα δύο είδη της αρετής με βάση τον τρόπο που παράγονται, γεννιούνται και αναπτύσσονται.
1

Είδη των ορισμών :
Α. Ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο ορίζεται η οριστέα έννοια :
 αναλυτικοί : εξετάζουν τα ιδιαίτερα γνωρίσματα που συναποτελούν την έννοια, την αναλύουν στα συστατικά της μέρη.
 γενετικοί (ή συνθετικοί) : περιγράφουν τη διαδικασία γένεσης, δημιουργίας της έννοιας.
Β. Ανάλογα με το περιεχόμενό τους :
 γραμματικοί / ετυμολογικοί : η προσέγγιση της έννοιας γίνεται με αξιοποίηση των γραμματικών / ετυμολογικών
γνωρισμάτων της
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Α.ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ και Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥΣ
α. Οι διανοητικές αρετές («ἡ μὲν διανοητικὴ τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλίας ἔχει καὶ τὴν γένεσιν καὶ τὴν αὔξησιν,
διόπερ ἐμπειρίας δεῖται καὶ χρόνου»)
Οι διανοητικές αρετές (π.χ. σοφία, φρόνηση, σύνεση) σχετίζονται με τη λογική και ανήκουν, σύμφωνα με το
χωρισμό του Αριστοτέλη, στο καθαρά λογικό μέρος της ψυχής, το «λόγον έχον» μέρος. Παράγοντες που
συμβάλλουν στη γένεση και την επαύξησή τους είναι κατά κύριο λόγο η διδασκαλία, η οποία απαιτεί εμπειρία
και χρόνο. Η φράση «τό πλεῖον» (= κατά κύριο λόγο) υποδηλώνει την ύπαρξη κι άλλων παραγόντων που δεν
αναφέρονται στο κείμενο. Την κύρια, λοιπόν, ευθύνη για τη μετάδοσή τους (πέρα από άλλους παράγοντες και το
ίδιο το άτομο) την έχει ο δάσκαλος.
Η τόσο σύντομη αναφορά στις διανοητικές αρετές οφείλεται στο ότι ο Αριστοτέλης θέλει απλώς να διακρίνει τα
δύο είδη αρετής και να τονίσει τις διαφορές τους. Θα αναφερθεί διεξοδικά σ' αυτές στο έκτο βιβλίο.
β. Οι ηθικές αρετές («ἡ δ’ ἠθικὴ ἐξ ἔθους περιγίνεται»)
Οι ηθικές αρετές (π.χ. η δικαιοσύνη, η σωφροσύνη, η ανδρεία) ανήκουν, σύμφωνα με το χωρισμό του
Αριστοτέλη, στο «έπιθυμητικόν», στο μέρος δηλαδή της ψυχής που μετέχει και στο «λόγον έχον» και στο
«αλογον» μέρος. Αυτές περιγράφουν το χαρακτήρα του ανθρώπου. Η κατάκτησή τους οφείλεται στον εθισμό
(«έθος»), δηλαδή στη συνήθεια που δημιουργείται με την επανάληψη μιας ενέργειας. Μάλιστα ο Αριστοτέλης, για
να στηρίξει αυτή του την άποψη, συνδέει ετυμολογικά τη λέξη «ηθική», όρο τον οποίο δημιούργησε ο ίδιος, με τη
λέξη «έθος». Παρατηρούμε ότι συσχετίζει την πραγματική σημασία των λέξεων με τα πράγματα ή τις ιδιότητες
που δηλώνουν, για να κατανοήσει και να επιβεβαιώσει τη μεταξύ τους σχέση. Έτσι, καταλήγει να μας πείσει ότι οι
δύο λέξεις δε συνδέονται μόνο ετυμολογικά αλλά και σημασιολογικά.
Κατά τον Αριστοτέλη, το «ἦθος» (= ο χαρακτήρας) δεν σχετίζεται απλώς με το ἔθος (= τον εθισμό, τη
συνήθεια, την άσκηση σε έναν συγκεκριμένο τρόπο συμπεριφοράς), αλλά εξαρτάται σε απόλυτο βαθμό από αυτό.
Προς το τέλος των Ηθικών Νικομαχείων μιλώντας για το πόσο δύσκολο είναι να δημιουργηθεί «ἦθος εὐγενὲς και
ὡς ἀληθὲς φιλόκαλον» στις ψυχές των νέων, τονίζει τη σημασία που έχει να «καλλιεργηθεί» η ψυχή του νέου –
συστηματικά και υπομονετικά- με τον εθισμό, όπως καλλιεργείται η γη «που θα θρέψει τον σπόρο».
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι την ευθύνη για την κατάκτηση των ηθικών αρετών την έχει ο ίδιος ο
άνθρωπος. Εξαρτάται μάλιστα σε απόλυτο βαθμό από αυτόν αν θα φτάσει στο στόχο του, αν θα αποκτήσει ήθος
«ευγενές και φιλόκαλον». Και για να το κατορθώσει, πρέπει να καταβάλλει επίπονη προσπάθεια και αγώνα, να
εθίσει την ψυχή του σε πράξεις ενάρετες, να την καλλιεργήσει «δια τοῦ ἔθους». Παρόμοιες απόψεις υποστήριζε
και ο Πλάτωνας (Νόμοι 792). Τη σοφία, που είναι διανοητική αρετή, την αποκτά κανείς κυρίως με τη βοήθεια του
δασκάλου, ενώ την ηθική αρετή με τη θέληση και την επιμονή του στην άσκησή της.
Η ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ «ἠθική» και «ἔθος»
(«ὅθεν καὶ τοὔνομα ἔσχηκε μικρὸν παρεκκλῖνον ἀπὸ τοῦ ἔθους.»)
Συχνά οι αρχαίοι Έλληνες επιχειρούσαν να ετυμολογήσουν τις λέξεις, να βρουν δηλαδή την αρχική τους
σημασία, επειδή πίστευαν ότι οι λεκτικές σχέσεις αποδίδουν πραγματικές σχέσεις των σημαινομένων, αντίληψη
αποδεκτή και από τη σύγχρονη Γλωσσολογία. Το ίδιο έκανε συχνά και ο Αριστοτέλης, που έχοντας πάθος με την
ανακάλυψη της πραγματικής σημασίας των λέξεων, επιχειρούσε μέσα από την ετυμολογική συγγένεια δύο εννοιών
να βρει τη σημασιολογική τους συγγένεια. Ο Αριστοτέλης πίστευε στην ταυτότητα «λέγεσθαι = εἷναι», έδινε,
δηλαδή, οντολογικό περιεχόμενο στις λέξεις, πίστευε πως ένα πράγμα «υπάρχει» ή «είναι έτσι», αφού η γλώσσα το
εμφανίζει ως «υπάρχον» ή ως «τέτοιας λογής». Με απλά λόγια τα πράγματα είναι ακριβώς έτσι όπως τα δηλώνουν
οι λέξεις.
Γι’ αυτό, ο Αριστοτέλης αρχίζει τη διερεύνηση της έννοιας «ηθική» συνδέοντάς την ετυμολογικά με τη λέξη
«ἔθος». Ο ετυμολογικός συσχετισμός των λέξεων «ἦθος» και «ἔθος» είναι σωστός, καθώς το «ἦθος» είναι ο
 πραγματικοί : η προσέγγιση της έννοιας γίνεται με αναφορά στα γνωρίσματα του ίδιου του αντικειμένου στο οποίο
αναφέρεται η οριστέα έννοια.
Στην ενότητα που εξετάζουμε αξιοποιούνται ο γενετικός / πραγματικός και ο γραμματικός / ετυμολογικός ορισμός.
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εκτεταμένος τύπος του όρου «ἔθος» (το βραχύχρονο ε- εκτείνεται σε μακρόχρονο η-). Οι δύο όροι σχετίζονται και
σημασιολογικά, με σχέση αιτίου – αποτελέσματος : το «ἔθος» (= η επαναλαμβανόμενη συνήθεια, το έθιμο) είναι
το αίτιο που έχει ως αποτέλεσμα το «ἦθος» (= τον χαρακτήρα). Ο χαρακτήρας του ανθρώπου, τα ποιοτικά στοιχεία
της προσωπικότητάς του (ἦθος) διαμορφώνονται μέσω της συνειδητής επανάληψης των ίδιων ενεργειών (ἔθος).
Άλλωστε στην αρχαία ελληνική γλώσσα είχε γίνει ήδη η διάκριση των εννοιών «ἔθος» και «ἦθος». Ως
φιλοσοφικός όρος, η «ἠθικὴ» δηλώνει τη μελέτη των ηθών, των αντιλήψεων, των ατομικών και συλλογικών
μορφών συμπεριφοράς, των ατομικών και κοινωνικών στάσεων.
Β. Η ΑΠΟΔΕΙΚΤΕΑ ΘΕΣΗ και Ο ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΚΤΕΑ ΘΕΣΗ /
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Ο Αριστοτέλης αξιοποιώντας τον ετυμολογικό ορισμό της λέξης «ηθική», συνεχίζει με τη διερεύνηση των
στοιχείων που θα του επιτρέψουν να συνθέσει τον γενετικό / πραγματικό ορισμό της έννοιας. Η διερεύνησή του
έχει εμπειρικό χαρακτήρα και με αναφορά συγκεκριμένων παραδειγμάτων (πέτρα, φωτιά) καταλήγει στο
συμπέρασμα ότι η ηθική αρετή είναι επίκτητη.
Η αποδεικτέα θέση : Οι ηθικές αρετές προκύπτουν με τον εθισμό και δεν είναι έμφυτες («ἡ δ’ ἠθικὴ ἐξ
ἔθους περιγίνεται» +«Ἐξ οὗ καὶ δῆλον οὐδεμία τῶν ἠθικῶν ἀρετῶν φύσει ἡμῖν ἐγγίνεται»)
Ο συλλογισμός του αρχίζει με την αποδεικτέα θέση σε καταφατική διατύπωση : «ἡ δ’ ἠθικὴ ἐξ ἔθους
περιγίνεται». Η αποδεικτέα θέση συμπληρώνεται με αποφατική διατύπωση, που προκύπτει από την προηγούμενη
ετυμολογική προσέγγιση του όρου «ηθική» : «Ἐξ οὗ καὶ δῆλον οὐδεμία τῶν ἠθικῶν ἀρετῶν φύσει ἡμῖν ἐγγίνεται».
Με την αποφατική αυτή διατύπωση, ο Αριστοτέλης αποκλείει τον όρο «φύσει» (που αντιτίθεται του «ἔθους») ως
γενετικό γνώρισμα της ηθικής αρετής και ενισχύει τη θέση του ανατρέποντας την αντίθετη θέση. Γι' αυτό
ακριβώς, στο συγκεκριμένο χωρίο συσσωρεύονται εννέα λέξεις και φράσεις με αρνητική σημασία («ουδεμία»,
«ούθέν», «ούκ αν έθισθείη», «ούδ' αν έθίζη», «ούδέ τό πῦρ», «ούδ' αλλο», «ούδέν», «οὐτ' αρα ...», «οὔτε παρά
φύσιν»), που υπογραμμίζουν έντονα την αντίθεση μεταξύ του «έξ έθους» (που ισχύει) και του «φύσει» (που δεν
ισχύει). Έτσι, ο λόγος του γίνεται επιστημονικότερος, γιατί θα αποδείξει με ακρίβεια και πειστικότητα ότι η ηθική
αρετή είναι επίκτητη, αφού πρώτα αποκλείσει τι δεν είναι. (σχήμα κατ’ ἄρσιν και θέσιν)
Η συλλογιστική πορεία του Αριστοτέλη είναι η εξής :
Η λέξη «ηθική» συνδέεται ετυμολογικά και σημασιολογικά με τη λέξη «έθος».
«Έθος» είναι ο εθισμός, η συνήθεια που προέρχεται από την επανάληψη.
Αφού, λοιπόν, η «ηθική» συνδέεται σημασιολογικά με το «έθος», αυτό σημαίνει ότι η ηθική, δηλαδή οι ηθικές
αρετές, σχετίζονται με τον εθισμό, τη συνήθεια που προέρχεται από την επανάληψη μιας ηθικής ενέργειας.
Ό,τι, όμως, σχετίζεται με τον εθισμό, τη συνήθεια και την επανάληψη είναι επίκτητο χαρακτηριστικό.
Άρα, οι ηθικές αρετές δεν υπάρχουν μέσα μας εκ φύσεως (αποδεικτέα θέση: «ουδεμία των ηθικών αρετών
φύσει ήμΐν έγγίνεται»). Ωστόσο έχουμε έν δυνάμει την ικανότητα να τις κατακτήσουμε και να φτάσουμε στο
τέλειο, στο σκοπό της ύπαρξής μας.
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΕΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ
ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ
Η θέση του Αριστοτέλη, ότι η αρετή δεν είναι έμφυτη αλλά είναι αποτέλεσμα συνήθειας, έρχεται σε αντίθεση
με την παλιά αριστοκρατική αντίληψη. Σύμφωνα μ' αυτή η αρετή είναι δώρο της φύσης ή των θεών, το οποίο
τελεσίδικα δίνεται ή δε δίνεται στον άνθρωπο τη στιγμή της γέννησής του και είναι προνόμιο των ευγενών («των
αρίστων»). Φυσικά, κληροδοτείται και στους απογόνους τους, αλλά δε δίνεται στους πολλούς.
Την άποψη αυτή τη συναντάμε σε πολλούς ποιητές (στον Όμηρο, τον Τυρταίο, το Θέογνη, τον Πίνδαρο), ενώ
χαρακτηριστικά είναι τα λόγια της Αντιγόνης προς την Ισμήνη στο έργο «Αντιγόνη» του Σοφοκλή: «δείξεις τάχα
εἴτε εὐγενής πέφυκας, εἴτ' ἐσθλῶν κακή». Επίσης, ο Ξενοφώντας στο έργο του «Αγησίλαος» αποδίδει την αρετή του
Αγησίλαου στην ευγενική του καταγωγή.
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ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΕΑΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ («οὐθὲν γὰρ …ἄλλως ἂν ἐθισθείη.»)
Προκειμένου να στηρίξει ο Αριστοτέλης τη θέση του, ότι οι ηθικές αρετές δεν υπάρχουν μέσα μας εκ φύσεως
(«ουδεμία των ηθικών αρετών φύσει ήμῖν έγγίνεται»), θα χρησιμοποιήσει δύο γνωστά παραδείγματα παρμένα
από το χώρο της φύσης: την πέτρα και τη φωτιά. Η πέτρα πάντοτε θα κινείται με πορεία προς τα κάτω, διότι
υπακούει στο φυσικό νόμο της βαρύτητας, που είναι σταθερός και αμετάβλητος. Η φωτιά πάντοτε θα έχει πορεία
προς τα πάνω λόγω της φυσικής ιδιότητας των θερμών αερίων, που επίσης είναι σταθερή και δε μεταβάλλεται.
Άρα, από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι φυσικοί νόμοι δε μεταβάλλονται, όσο κι αν προσπαθήσει κάποιος.
Από την άλλη, ο άνθρωπος με τις ενέργειες και τις επιλογές του μπορεί να μεταβάλλει τη συμπεριφορά
του, να καλλιεργήσει και να αναπτύξει κάποιες ιδιότητες του χαρακτήρα του.
Επομένως, εφόσον οι ηθικές αρετές μεταβάλλονται και δε μένουν σταθερές όπως τα πράγματα που γεννιούνται
με μια ιδιότητα εκ φύσεως, αποδεικνύεται ότι δεν είναι έμφυτες. Έτσι, ο Αριστοτέλης καταφέρνει να αποδείξει τη
θέση του μέσα από έναν επαγωγικό συλλογισμό, που συνοπτικά έχει ως εξής:
1η προκείμενη: όσα υπάρχουν εκ φύσεως έχουν κάποιες ιδιότητες που δεν μπορούν να αλλάξουν με τον
εθισμό, όσο κι αν κανείς προσπαθήσει («οὐθὲν γὰρ τῶν φύσει ὄντων ἄλλως ἐθίζεται»)
2η προκείμενη: η ανθρώπινη συμπεριφορά, τα ηθικά μας χαρακτηριστικά μεταβάλλονται και καλλιεργούνται
με τον εθισμό, όπως αποδεικνύει και η ετυμολογία της λέξης «ηθική» («ἡ δ’ ἠθικὴ ἐξ ἔθους περιγίνεται»)
Συμπέρασμα: καμία ηθική αρετή δεν υπάρχει εκ φύσεως («οὐδεμία τῶν ἠθικῶν ἀρετῶν φύσει ἡμῖν ἐγγίνεται»)
Γ. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : Η ηθική αρετή προκύπτει ως προδιάθεση (πεφυκόσι) που καλλιεργείται
με τον εθισμό (ἔθος)
«Οὔτ’ ἄρα φύσει οὔτε παρὰ φύσιν …τελειουμένοις δὲ διὰ τοῦ ἔθους.»
Το κείμενο ολοκληρώνεται με ένα γενικό συμπέρασμα που μοιάζει, αλλά δεν είναι, αντιφατικό, ότι οι ηθικές
αρετές δεν υπάρχουν μέσα μας εκ φύσεως αλλά ούτε και αντίθετα προς αυτή. Ο Αριστοτέλης εννοεί ότι ο
άνθρωπος έχει «δυνάμει», από τη φύση του, την προδιάθεση να δεχτεί την αρετή και να την ολοκληρώσει,
δηλαδή να την καλλιεργήσει, μέσω του εθισμού. Κατά τον φιλόσοφο, η άσκηση της αρετής είναι δυνατότητα και
όχι χαρακτηριστικό, δοσμένη στον άνθρωπο από τη φύση. Επομένως, ο ίδιος είναι ο μόνος υπεύθυνος για το αν θα
φτάσει στην αρετή βελτιώνοντας αδιάλειπτα τη συμπεριφορά του, διαμορφώνοντας τον χαρακτήρα του, το ήθος
του. Η δυνατότητα που του δίνει η φύση μπορεί να γίνει πραγματικότητα, μόνο αν ο άνθρωπος το επιλέξει και το
επιδιώξει με προσωπικό αγώνα και άσκηση. Έτσι ο Αριστοτέλης θεωρεί ότι η κατάκτηση της ηθικής αρετής από
τον άνθρωπο εξαρτάται από την προαίρεση, την προσωπική επιλογή του.
Ακόμη, με τη λέξη «τελειουμένοις» ο Αριστοτέλης μας παραπέμπει σ' ένα χαρακτηριστικό όρο της φιλοσοφίας
του, το «τέλος», που σημαίνει την ολοκλήρωση, την επίτευξη του ύψιστου στόχου. Θεωρεί, δηλαδή, τις ηθικές
αρετές το μέσο με το οποίο ο άνθρωπος θα φτάσει στην ολοκλήρωσή του, στο ξεπέρασμα της ζωώδους φύσης του
και στην κατάκτηση της ευδαιμονίας.
Επιπλέον, η παρατακτική αντιθετική σύνδεση των μετοχών «πεφυκόσι μὲν ἡμῖν δέξασθαι αὐτάς,
τελειουμένοις δὲ διὰ τοῦ ἔθους» προετοιμάζει την αναφορά στο χαρακτηριστικό ζεύγος των αριστοτελικών
εννοιών «δυνάμει και ἐνεργείᾳ» οι οποίες αναφέρονται στην επόμενη ενότητα (2η ενότητα). Ο άνθρωπος έχει τη
φυσική προδιάθεση να δεχθεί τις ηθικές αρετές (πεφυκόσι μὲν ἡμῖν δέξασθαι αὐτάς = δυνάμει κατάσταση), αλλά η
τελειοποίησή του σε αυτές θα γίνει με τον εθισμό (τελειουμένοις δὲ διὰ τοῦ ἔθους = ἐνεργείᾳ κατάσταση) και
εφόσον βέβαια το έχει επιλέξει.
ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Στο κείμενο αυτό μπορούμε να εντοπίσουμε πολλούς όρους χαρακτηριστικούς της αριστοτελικής φιλοσοφίας:
γένεσις: η δημιουργία
αὔξησις: η διαμόρφωση και εξέλιξη
έθος: ο εθισμός, η συνήθεια, ο τρόπος συμπεριφοράς, που καθιερώνεται με την επανάληψη
φύσις: ο κόσμος και οι νόμοι που τον διέπουν
φύσει: ο εκ φύσεως, ο έμφυτος, τα εγγενή χαρακτηριστικά του ανθρώπου
αρετή: η διαρκής διάθεση να θέλουμε να επιτελέσουμε ένα ορισμένο είδος ηθικών πράξεων
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διανοητική αρετή: η αρετή που σχετίζεται με το «λόγον έχον» μέρος της ψυχής (πχ. η φρονηση, η σοφία, η
σύνεση)
ηθική αρετή: η αρετή που ανήκει στο «έπιθυμητικόν» μέρος της ψυχής και περιγράφει το χαρακτήρα του
ανθρώπου
τελειουμένοις: η τελείωση, η ολοκλήρωση, η επίτευξη του ύψιστου στόχου, της ευδαιμονίας.
ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
Στο κείμενο αυτό παρατηρούμε ότι το ύφος του Αριστοτέλη είναι στοχαστικό, λιτό, σαφές και ακριβές.
Κυριαρχεί η αντικειμενική και εναργής επιχειρηματολογία και ο επιστημονικός λόγος. Αποφεύγει σκόπιμα τον
ποιητικό λόγο, διότι πίστευε ότι η αναζήτηση της αλήθειας υπηρετείται αυστηρά από τη λιτότητα και τη σαφήνεια.
Έτσι, τα σχήματα λόγου δεν είναι ιδιαίτερα συχνά. Εδώ, εντοπίζουμε τα εξής:
Αντιθέσεις:«ή μέν διανοητική - ή δ' ηθική», «έξ έθους - φύσει»
Πολυσύνδετα σχήματα:«και τήν γένεσιν και τήν αΰξησιν»,«οΰτ' αρα φύσει οΰτε παρά φύσιν»
Συσσώρευση αρνήσεων:«ουδεμία»,«ούθέν»,«ουκ αν έθισθείη», «ούδ' αν έθίζη», «ούδέ τό πῦρ», «ούδ' αλλο»,
«ούδέν», «οὔτ' αρα ...», «οὔτε παρά φύσιν»
Παραδείγματα: πέτρα - φωτιά
Αραιή είναι η χρήση επιθέτων, ενώ κυριαρχούν τα ρήματα και τα ουσιαστικά.
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2η (B1,4), Η ΗΘΙΚΗ ΑΡΕΤΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Ἔτι ὅσα μὲν φύσει ἡμῖν παραγίνεται, τὰς δυνάμεις
τούτων πρότερον κομιζόμεθα, ὕστερον δὲ τὰς
ἐνεργείας ἀποδίδομεν
(ὅπερ ἐπὶ τῶν αἰσθήσεων δῆλον· οὐ γὰρ ἐκ τοῦ
πολλάκις ἰδεῖν ἢ πολλάκις ἀκοῦσαι τὰς αἰσθήσεις
ἐλάβομεν, ἀλλ᾽ ἀνάπαλιν ἔχοντες ἐχρησάμεθα, οὐ
χρησάμενοι ἔσχομεν)·

τὰς δ᾽ ἀρετὰς λαμβάνομεν ἐνεργήσαντες πρότερον,
ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν· ἃ γὰρ δεῖ μαθόντας
ποιεῖν, ταῦτα ποιοῦντες μανθάνομεν, οἷον
οἰκοδομοῦντες οἰκοδόμοι γίνονται καὶ κιθαρίζοντες
κιθαρισταί·
οὕτω δὴ καὶ τὰ μὲν δίκαια πράττοντες δίκαιοι
γινόμεθα, τὰ δὲ σώφρονα σώφρονες, τὰ δ᾽ ἀνδρεῖα
ἀνδρεῖοι.

Α.Η «δύναμις» και η «ενέργεια» στις φυσικές
ιδιότητες του ανθρώπου :
Θέση : η «δύναμις» προηγείται της «ενεργείας»

Παράδειγμα : οι αισθήσεις

Β.Η «δύναμις» και η «ενέργεια» στις ηθικές
αρετές :
Θέση : η «ενέργεια» προηγείται της «δυνάμεως»
Αναλογικός συσχετισμός : οι τέχνες

Συμπέρασμα : οι ηθικές αρετές προκύπτουν από τις
ηθικές πράξεις / ενέργειες

ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Ἔτι ὅσα μὲν φύσει ἡμῖν παραγίνεται, τὰς
δυνάμεις τούτων πρότερον κομιζόμεθα, ὕστερον δὲ
τὰς ἐνεργείας ἀποδίδομεν
(ὅπερ ἐπὶ τῶν αἰσθήσεων δῆλον· οὐ γὰρ ἐκ τοῦ
πολλάκις ἰδεῖν ἢ πολλάκις ἀκοῦσαι τὰς αἰσθήσεις
ἐλάβομεν, ἀλλ᾽ ἀνάπαλιν ἔχοντες ἐχρησάμεθα, οὐ
χρησάμενοι ἔσχομεν)·

τὰς δ᾽ ἀρετὰς λαμβάνομεν ἐνεργήσαντες
πρότερον, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν· ἃ γὰρ
δεῖ μαθόντας ποιεῖν, ταῦτα ποιοῦντες μανθάνομεν,
οἷον οἰκοδομοῦντες οἰκοδόμοι γίνονται καὶ
κιθαρίζοντες κιθαρισταί·

οὕτω δὴ καὶ τὰ μὲν δίκαια πράττοντες δίκαιοι
γινόμεθα, τὰ δὲ σώφρονα σώφρονες, τὰ δ᾽ ἀνδρεῖα
ἀνδρεῖοι.

Ακόμα, σχετικά με όσες ιδιότητες έχουμε από τη
φύση μας, πρώτα αποκτούμε τις δυνατότητες για
αυτές και ύστερα προχωρούμε στις αντίστοιχες
ενέργειες
(πράγμα, βέβαια, που είναι φανερό στην περίπτωση
των αισθήσεων· γιατί δεν αποκτήσαμε τις αισθήσεις
μας, επειδή είδαμε πολλές φορές ή ακούσαμε πολλές
φορές, αλλά αντίθετα, επειδή (ήδη) τις έχουμε
κάναμε χρήση τους, δεν τις αποκτήσαμε έχοντας
κάνει και ξανακάνει χρήση τους)·
τις (ηθικές) αρετές όμως τις αποκτούμε, αφού πρώτα
τις ασκήσουμε, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τις
(άλλες) τέχνες· γιατί όσα πρέπει να κάνουμε, αφού τα
μάθουμε, αυτά τα μαθαίνουμε κάνοντάς τα· για
παράδειγμα,
οικοδόμος
γίνεται
κανείς
κατασκευάζοντας (χτίζοντας) οικοδομήματα και
κιθαριστής παίζοντας κιθάρα·
με τον ίδιο τρόπο, λοιπόν, γινόμαστε δίκαιοι
πράττοντας πράξεις δίκαιες, σώφρονες πράττοντας
πράξεις σωφροσύνης και ανδρείοι πράττοντας
ανδραγαθήματα (πράξεις ανδρείας).
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Ο Αριστοτέλης θα επιχειρήσει με ένα ακόμα επιχείρημα να στηρίξει τη θέση του ότι οι ηθικές αρετές δεν
υπάρχουν μέσα μας εκ φύσεως: όσα έχουμε μέσα μας από τη φύση μας έχουν ήδη μέσα τους τη δυνατότητα και
περνούν αμέσως στην πράξη, την εφαρμογή αυτής της δυνατότητας. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των
αισθήσεων, οι οποίες είναι ήδη έτοιμες τη στιγμή που γεννιόμαστε και αμέσως ενεργοποιούνται. Αντίθετα, τις
ηθικές αρετές τις αποκτούμε αφού πρώτα ενεργήσουμε και ασκηθούμε σ’ αυτές. Συμβαίνει δηλαδή ό,τι και με τις
πρακτικές τέχνες: για να γίνει, για παράδειγμα, κάποιος οικοδόμος ή κιθαριστής, πρέπει πρώτα να ασκηθεί στο
χτίσιμο ή στο παίξιμο κιθάρας και ύστερα θα αποκτήσει την ικανότητα του οικοδόμου ή του κιθαριστή αντίστοιχα.
Το ίδιο γίνεται και στις ηθικές αρετές: θα γίνουμε δίκαιοι κάνοντας δίκαιες πράξεις, σώφρονες κάνοντας σώφρονες
πράξεις και ανδρείοι κάνοντας ανδρείες πράξεις. Έτσι, αποδεικνύεται ότι τις ηθικές αρετές δεν τις έχουμε μέσα μας
εκ φύσεως, αλλά τις αποκτούμε με την πράξη. Η ενότητα οργανώνεται σε δύο θεματικές υποενότητες συνδεόμενες
αντιθετικά.
ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΡΙΖΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
παραγίνεται < παρὰ + γίνομαι: αγενής, γενεά, γενέθλια, γένεση, γενέτειρα, γηγενής, γονιός, γόνος, γυνή,
εγγονός, ενδογενής, ευγενής, νεογνό, πρωτογενής, πρωτόγονος.
κομιζόμεθα < κομίζομαι: ανακομιδή, αποκομιδή, αποκόμιση, διακομιδή, διακομιστής, διαμετακομιστικός,
κομιστής, κόμιστρο, μετακόμιση, προσκόμιση, συγκομιδή.
ἐνεργείας < ἐν + ἔργον < ἐργάζομαι: άεργος, ανενεργός, ανεργία, άνεργος, απεργία, απεργός, δημιούργημα,
δημιουργός, διεργασία, ενέργεια, επεξεργασία, εργαλείο, εργασία, εργασιοθεραπεία, εργασιομανής, εργαστήριο,
εργάτης, εργατικός, εργατικότητα, εργατοπατέρας, εργατοϋπάλληλος, εργατοώρα, έργο, εργοδηγός, εργοδότης,
εργόχειρο, κακούργημα, κακούργος, καλλιέργεια, κωλυσιεργία, μεταλλουργία, μεταξουργία, μουσουργός,
ξυλουργός, όργανο, όργιο, πανούργος, πάρεργο, περιέργεια, περίεργος, προεργασία, ραδιενεργός, ραδιούργος,
στιχουργός, συνεργός, υφαντουργία, χειρουργός.
ἀποδίδομεν < ἀπὸ + δίδωμι (θ. -δω- και -δο- με ενεστ. αναδιπλασιασμό δι- και κατάληξη –μι): αιμοδότης,
ανέκδοτος, ανένδοτος, απόδοση, αποδοτικός, δόσιμο, δώρο, δωσιδικία, εκδοτήριο, μεταδοτικός, ξέδομα,
παραδοτέος, πληροφοριοδότης, προδότης, τροφοδότης, φωτοδότης.
ἰδεῖν < εἶδον του ρ. ὁράω-ῶ (θ. Fορά- < ὁρά-, Fιδ- > ἐ-Fιδ-ον > εἶδον, ὀπ-: ανύποπτος, αόμματος, αυτόπτης,
διορατικός, είδος, ειδύλλιο, είδωλο, επόπτης, ιδέα, κάτοπτρο, οπή, οπτήρας, οπτικός, όραμα, όραση, ορατός,
οφθαλμίατρος, οφθαλμός, όψη, πρόσοψη, ύποπτος.
ἀκοῦσαι < ἀκούω: ακοή, άκουσμα, ακουστικό, ακουστός, αυτήκοος, βαρήκοος, ευήκοος, ξακουστός,
ωτακουστής.
ἐλάβομεν < λαμβάνω: ακατάληπτος, αμεροληψία, αμφιλαφής, ανεπανάληπτος, αντιλαβή, αντίληψη,
αντισυλληπτικό, αντισύλληψη, απολαβή, ασύλληπτος, δικολάβος, εικονολήπτης, επανάληψη, επιληψία,
εργολάβος, ευυπόληπτος, ηχολήπτης, ηχοληψία, θρησκόληπτος, θρησκοληψία, καταληπτός, κατάληψη,
καταληψίας, λαβή, λαβίδα, λάφυρο, λήμμα, λήψη, μεροληψία, μετάληψη, παραλαβή, παραλήπτης, περίληψη,
προκατάληψη, πρόσληψη, συλλαβή, σύλληψη, υπόληψη, χειρολαβή.
ἔχοντες < ἔχω (θ. σεχ-, σχ-,): απροσχημάτιστος, αργόσχολος, ένοχος, έξη, εξής, κατεχόμενα, καχεξία, μέθεξη,
παροχή, πάροχος, πολιούχος, προσοχή, πρόσχημα, προσχηματικά, ραβδούχος, σχεδόν, σχέση, σχήμα,
σχηματισμένος, σχολείο, σχολή.
ἐχρησάμεθα < χρήομαι -ῶμαι: αχρησιμοποίητος, άχρηστος, δύσχρηστος, εύχρηστος, ιδιοχρησία,
καταχραστής, κατάχρηση, χρεία, χρέος, χρήμα, χρηματικός, χρήση, χρησιμοθήρας, χρησιμοποίηση, χρήσιμος,
χρησιμότητα, χρησμός, χρήστης, χρηστικός, χρηστός, χρηστότητα.
ἐνεργήσαντες < ἐνεργέω-ῶ: ανενεργός, ενέργεια, ενεργειακός, ενεργειοκρατία, ενέργημα, ενεργητικός,
ενεργητικότητα, ενεργητισμός, ενεργοποίηση, ενεργός.
τεχνῶν < τίκτω: απότοκος, αρχιτέκτονας, άτεκνος, άτεχνος, έντεχνος, επιτόκιο, επίτοκος, περίτεχνος,
τεκνοποίηση, τέκτονας, τεχνική, τεχνολογία, τεχνοκράτης, τοκετός, τόκος.
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δεῖ: αδέητος, δέηση, ενδεής, ένδεια.
μαθόντας < μανθάνω (θ. μαθ-, + πρόσφυμα «ν» πριν από τον χαρακτήρα «θ», + «αν» μετά από αυτόν, +
κατάληξη «ω») : αμαθής, άμαθος, καλομαθημένος, μάθημα, μαθηματικός, μαθημένος, μάθηση, μαθησιακός,
μαθητής, μαθητικός, μαθητολόγιο, μαθητούδι, οψιμαθής.
ποιεῖν < ποιέω-ῶ: αντιποιητικός, αχειροποίητος, δημοσιοποίηση, θεοποίητος, περιποιητικός, ποίημα, ποίηση,
ποιητής, προσποιητός.
οἰκοδόμοι < οἶκος + δόμος: αποικία, αποικισμός, αποικιστικός, διοίκηση,ένοικος, ιδιοκατοίκηση, κάτοικος,
μετοίκηση, μέτοικος, μονοκατοικία, οίκημα, οίκηση, οικία, κατοικία, οικισμός, οικιστικός, οικογένεια,
οικοδεσπότης, οικολογία, οικονομία, οικόπεδο, οικόσημο, οικόσιτος, οικοσκευή, οικότροφος, οικουμένη,
παροικία, περίοικος, πολυκατοικία, συγκατοίκηση, συγκάτοικος, συνοικία.
κιθαρίζοντες < κιθαρίζω: κιθάρα, κιθάρισμα, κιθαρισμός, κιθαρίστας, κιθαρωδός.
πράττοντες < πράττω (<θ. πρᾱγ + j + ω): απράγμων, άπρακτος, δυσπραγία, εισπράκτορας, είσπραξη,
μεταπράτης, μεταπρατικός, πράγμα, πραγματικός, πραγματογνώμων, πρακτέο, πρακτικό, πράκτορας, πρακτορείο,
πράξη, σύμπραξη.
σώφρονες < σῶος + φρὴν (γεν. φρενός): εθνικόφρων, ευφροσύνη, εχέφρων, μετριοφροσύνη, μετριόφρων,
νομιμοφροσύνη, παραφροσύνη, παράφρων, σωφροσύνη, φρενίτιδα, φρενοβλαβής, φρενοκομείο, φρόνιμος.
ἀνδρεία < ἀνὴρ (γεν. ἀνδρός): άνανδρος, ανδραγαθία, ανδράποδο, ανδρείκελο, ανδριάντας, ανδρικός,
ανδρισμός, ανδρόγυνο, ανδροκρατία, ανδροπρεπής, ανδροπρεπής, εξανδραποδισμός, εύανδρος.
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
Η μεταβατική και προσθετική σημασία του «Ἔτι»
Στην προηγούμενη ενότητα ο Αριστοτέλης έδειξε ότι οι ηθικές αρετές δεν υπάρχουν μέσα μας εκ φύσεως αλλά
είναι αποτέλεσμα εθισμού. Με τη λέξη «ἔτι» ο Αριστοτέλης δηλώνει ότι εισάγει νέο επιχείρημα (που έρχεται να
προστεθεί στα προηγούμενα) ή ότι προχωρεί σε βαθύτερη εξέταση του θέματός του. Το «ἔτι» έχει εδώ
μεταβατική και προσθετική σημασία.
Τα τέσσερα αίτια των όντων, «δύναμις» και η «ενέργεια»
Ο Αριστοτέλης αποδίδει την ύπαρξη των όντων σε τέσσερα αίτια: ύλη - ενέργεια - μορφή (ή είδος) – σκοπός.
Αρχικά υπάρχει η «ύλη», η άμορφη υλική μάζα, που ακόμα δεν είναι ον. Όταν ασκηθεί επάνω της μια
«ενέργεια» της δίνει «μορφή». Η «ενέργεια» είναι σκόπιμη, υπηρετεί δηλαδή κάποιον «σκοπό», ένα «τελικό
αίτιο». Με αυτή τη διαδικασία η άμορφη ύλη, που είναι «δυνάμει» ὄν (εμπεριέχει δηλαδή τη δυνατότητα να γίνει
ὄν), μεταβάλλεται σε «ἐνεργείᾳ» ὅν, δηλαδή υλοποιείται, ενεργοποιείται η δυνατότητά της να γίνει ὅν. Ο Αριστοτέλης
εξηγεί με τη θεωρία αυτή των «τεσσάρων αιτίων του ὄντος» τη γένεση των μορφών ζωής και των μορφών της
τέχνης. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του μάρμαρου, που «δυνάμει» είναι άγαλμα. Αν το επεξεργαστεί ο
γλύπτης (δηλαδή ασκήσει «ενέργεια» με κάποιον «σκοπό») θα του δώσει «μορφή», θα γίνει άγαλμα, δηλαδή
«ἐνεργείᾳ ὄν».
Η «δύναμις» και η «ἐνέργεια», αποτελούν δύο θεμελιώδεις έννοιες της φιλοσοφίας του Αριστοτέλη, με τις
οποίες ασχολήθηκε κυρίως στο έργο του «Μετά τα Φυσικά» και ορίζει ως εξής:
 «δύναμις» είναι η δυνατότητα του όντος να περάσει από μια κατάσταση σε άλλη, να γίνει ή να κάνει κάτι
φτάνοντας στο «τέλος» του, δηλαδή στην τελειοποίησή του και στην επίτευξη του σκοπού του (τέλος=α.τέλεια
μορφή και β.σκοπός). Η έκφραση «δυνάμει» σημαίνει έτσι τη δυνατότητα, που όμως ακόμα δεν έχει
πραγματωθεί.
 «ενέργεια» είναι η διαδικασία πραγμάτωσης αυτής της δυνατότητας, η δραστηριότητα που απαιτείται για να
γίνονται πράξη οι δυνατότητες. Η έκφραση «ἐνεργείᾳ» σημαίνει την υλοποιημένη δυνατότητα του ὄντος να
λάβει μια συγκεκριμένη και σκόπιμη «μορφή».
Κατά τον Αριστοτέλη, η «ενέργεια» έχει μεγαλύτερη σημασία από την «δύναμιν», αφού η πρώτη εξαρτάται
από την προσπάθεια που καταβάλλει κάθε άνθρωπος, την προσωπική ευθύνη και προαίρεση (επιλογή), ενώ η
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, 2013

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ σελ. 13

δεύτερη σχετίζεται με τη φύση και υπάρχει ανεξάρτητα από τον άνθρωπο. Στο κείμενο συνδέει «τάς δυνάμεις» με
το «πρότερον» και «τάς ενεργείας» με το «ύστερον», εννοώντας ότι οι «δυνάμεις» έχουν χρονική προτεραιότητα και όχι λογική και οντολογική - έναντι των «ενεργειών»2.
Στη συνέχεια, θα προσπαθήσει να αποδείξει τη θέση του, ότι οι ηθικές αρετές δεν υπάρχουν μέσα μας εκ
φύσεως, χρησιμοποιώντας αυτές τις δύο βασικές έννοιες.
ΤΑ ΤΡΙΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Στο έργο του «Μετά τά Φυσικά» (05.1047b 31-35: «Ἁπασῶν δέ τῶν δυνάμεων οὐσῶν τῶν μέν συγγενῶν οἷον
τῶν αἰσθήσεων, τῶν δε ἔθει οἷον τῆς τοῦ αὐλεῖν, τῶν δε μαθήσει οἷον τῆς τῶν τεχνῶν»), ο Αριστοτέλης διακρίνει
τρία είδη δυνάμεων:
α. «εγγενείς», αυτές που υπάρχουν στον άνθρωπο από τη γέννησή του (πχ. οι αισθήσεις) και συνδέονται με το
άλογο μέρος της ψυχής,
β. «εξ' έθους», αυτές που τις αποκτά ο άνθρωπος με την άσκηση, τον εθισμό (πχ. οι πρακτικές τέχνες, το
παίξιμο ενός μουσικού οργάνου) και συνδέονται με το άλογο και με το λογικό μέρος της ψυχής και
γ. «εκ μαθήσεως», τις δυνάμεις που τις αποκτά ο άνθρωπος με τη μάθηση (πχ. οι επιστημονικές γνώσεις) και
συνδέονται και αυτές με το λογικό μέρος της ψυχής.
ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΕΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ, ΟΤΙ ΚΑΜΙΑ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΘΙΚΕΣ ΑΡΕΤΕΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΣΑ ΜΑΣ ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ
Α. Η δύναμις και η ενέργεια στις φυσικές ιδιότητες του ανθρώπου
[«Ἔτι ὅσα μὲν φύσει ἡμῖν παραγίνεται, τὰς δυνάμεις τούτων πρότερον κομιζόμεθα, ὕστερον δὲ τὰς ἐνεργείας
ἀποδίδομεν (ὅπερ ἐπὶ τῶν αἰσθήσεων δῆλον· οὐ γὰρ ἐκ τοῦ πολλάκις ἰδεῖν ἢ πολλάκις ἀκοῦσαι τὰς αἰσθήσεις
ἐλάβομεν, ἀλλ᾽ ἀνάπαλιν ἔχοντες ἐχρησάμεθα, οὐ χρησάμενοι ἔσχομεν)»]
Ο Αριστοτέλης ξεκινάει το συλλογισμό του διερευνώντας πρώτα τι συμβαίνει σε όσα χαρακτηριστικά έχουμε
μέσα μας εκ φύσεως(ὅσα μὲν φύσει ἡμῖν παραγίνεται). Αυτά έχουν εκ των προτέρων (πρότερον) μέσα τους τη
δυνατότητα (τὰς δυνάμεις ) να πραγματωθούν αλλά η πραγμάτωση (τὰς ἐνεργείας) τους έρχεται ύστερα
(ὕστερον) χωρίς να χρειάζεται ο εθισμός, η επανάληψη μιας ενέργειας.
Για να αποδείξει τα λεγόμενά του ο φιλόσοφος, χρησιμοποιεί αναλογικό συλλογισμό (παράδειγμα), με
αντιθετική παρουσίαση των λειτουργιών των αισθήσεων : την όραση και την ακοή δεν τις αναπτύξαμε μέσα από
την εξάσκηση, αντιθέτως υπάρχουν ήδη αναπτυγμένες μέσα μας και περνάμε αμέσως στη χρησιμοποίησή τους
(ὅπερ ἐπὶ τῶν αἰσθήσεων δῆλον· οὐ γὰρ ἐκ τοῦ πολλάκις ἰδεῖν ἢ πολλάκις ἀκοῦσαι τὰς αἰσθήσεις ἐλάβομεν, ἀλλ᾽
ἀνάπαλιν ἔχοντες ἐχρησάμεθα, οὐ χρησάμενοι ἔσχομεν)
Β. Η «δύναμις» και η «ενέργεια» στις ηθικές αρετές -Αναλογικός συσχετισμός των ηθικών αρετών με τις
πρακτικές τέχνες
(«τάς δ' ἀρετάς λαμβάνομεν ἐνεργήσαντες πρότερον. ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν· ἃ γὰρ δεῖ μαθόντας ποιεῖν,
ταῦτα ποιοῦντες μανθάνομεν, οἷον οἰκοδομοῦντες οἰκοδόμοι γίνονται καὶ κιθαρίζοντες κιθαρισταί·»)
Αντίθετα, στις ηθικές αρετές προηγείται η ενέργεια, δηλαδή η εξάσκηση, η επανάληψη μιας ενέργειας, και
ακολουθεί η κατάκτηση της ηθικής αρετής ((«τάς δ' άρετάς λαμβάνομεν ένεργήσαντες πρότερον»). Αλλά για να
γίνει η αρετή από προδιάθεση πράξη, είναι ανάγκη ο άνθρωπος να μάθει κάποιο τρόπο άσκησης, όπως συμβαίνει
και με τις πρακτικές τέχνες («ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν»). Οι τέχνες, όπως και οι αρετές, γίνονται κτήμα
μας με τον κατάλληλο τρόπο άσκησης : «γιατί όσα πρέπει να κάνουμε αφού τα μάθουμε, τα μαθαίνουμε κάνοντάς
τα» («ἃ γὰρ δεῖ μαθόντας ποιεῖν, ταῦτα ποιοῦντες μανθάνομεν»).

2

Ο Αριστοτέλης αποδεικνύει αυτή τη λογική και οντολογική προτεραιότητα της «ενέργειας» έναντι της «δύναμης» με τρία
επιχειρήματα:
1. Η «ενέργεια» είναι έννοια πιο σύνθετη από ό,τι η «δύναμη», γιατί συνδέεται με την ίδια την ύπαρξη ενός πράγματος,
δηλαδή με την πλήρη ανάπτυξη των στοιχείων που το συνιστούν.
2. Για να οδηγηθεί το δυνάμει ον στην ενεργείᾳ κατάστασή του χρειάζεται την επίδραση μιας ενέργειας. Η ενέργεια,
δηλαδή, υλοποιεί το σκοπό της ύπαρξης του όντος (το «τέλος» του, το «οὗ ἕνεκα») και όχι η δύναμις. Άρα η ενέργεια έχει
οντολογική προτεραιότητα έναντι της δύναμης.
3. Η δυνατότητα μπορεί να εξελιχθεί σε ον, αλλά και σε μη ον. Η ενέργεια όμως ταυτίζεται μόνο με την ύπαρξη, το ον.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, 2013

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ σελ. 14

Δύο απλά παραδείγματα από την καθημερινή ζωή, που αφορούν τις πρακτικές τέχνες, αποδεικνύουν την
αλήθεια της θέσης αυτής: για να αποκτήσει δηλαδή κανείς την ικανότητα του οικοδόμου ή του κιθαριστή, πρέπει
πρώτα να εξασκηθεί στο χτίσιμο ή στο παίξιμο της κιθάρας αντίστοιχα («οἰκοδομοῦντες οἰκοδόμοι γίνονται καὶ
κιθαρίζοντες κιθαρισταί»)
Συμπέρασμα
(«οὕτω δὴ καὶ τὰ μὲν δίκαια πράττοντες δίκαιοι γινόμεθα, τὰ δὲ σώφρονα σώφρονες, τὰ δ᾽ ἀνδρεῖα ἀνδρεῖοι.»)
Αναλογικά με τα δύο αυτά παραδείγματα από τις τέχνες, ο Αριστοτέλης αναφέρει τρία παραδείγματα από τον
χώρο της ηθικής, από τα οποία φαίνεται ότι οι δίκαιοι, οι σώφρονες και οι ανδρείοι αποκτούν τις συγκεκριμένες
ιδιότητες έχοντας ασκηθεί σε αντίστοιχες δίκαιες, συνετές και ανδρείες πράξεις. Αυτό, λοιπόν, που συμβαίνει στις
πρακτικές τέχνες, συμβαίνει και στις ηθικές αρετές (αναλογικός συσχετισμός των τεχνών του «οἰκοδομεῖν» και του
«κιθαρίζειν» με τρία παραδείγματα ηθικών αρετών: της δικαιοσύνης, της σωφροσύνης και της ανδρείας): με την
επανάληψη και τον εθισμό σε ηθικές πράξεις αποκτούμε τις ηθικές αρετές.
Συνοπτική νοηματική απόδοση του συλλογισμού
1η προκείμενη: σε όσα υπάρχουν μέσα μας εκ φύσεως προηγείται η ύπαρξη και η δυνατότητα μιας ενέργειας
και ακολουθεί η ενέργεια, η πραγμάτωση της δυνατότητας (δύναμις -> ενέργεια)
2η προκείμενη: στις ηθικές αρετές προηγείται η ενέργεια, ο εθισμός και η επανάληψη μιας πράξης και
ακολουθεί η κατάκτησή τους (ενέργεια -> δύναμις).
Συμπέρασμα: οι ηθικές αρετές δεν υπάρχουν μέσα μας εκ φύσεως, αφού δεν ακολουθούν την πορεία όσων
υπάρχουν μέσα μας εκ φύσεως.
Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΩΝ «πρότερον - ύστερον» και «πολλάκις»
Προκειμένου ο Αριστοτέλης να αποδώσει τη χρονική προτεραιότητα των δυνάμεων έναντι των ενεργειών
(δύναμις -> ενέργεια) σε όσα χαρακτηριστικά υπάρχουν μέσα μας εκ φύσεως, συνδέει τις δυνάμεις με το
«πρότερον» και με απαρέμφατα ή μετοχές αορίστου που δηλώνουν το προτερόχρονο («ίδεΐν», «άκοΰσαι»,
«χρησάμενοι»). Αντίθετα, για να αποδώσει την αντίθετη πορεία που ακολουθείται στις ηθικές αρετές (ενέργεια ->
δύναμις), συνδέει τη μετοχή «ένεργήσαντες» με το «πρότερον», για να δηλώσει το προτερόχρονο, ή τις μετοχές
ενεστώτα «ποιοΰντες» και «πράττοντες», για να δηλώσει το σύγχρονο. Έτσι, αν προσπαθήσουμε να συσχετίσουμε
τα παραπάνω με τα παραδείγματα που δίνονται στο κείμενο (αισθήσεις - τέχνες - αρετές) και με τα δύο ζεύγη των
αριστοτελικών όρων «πρότερον -ύστερον» και «δυνάμει - ενεργεία», προκύπτει το εξής διάγραμμα:
φύσει (αισθήσεις) : πρότερον δυνάμει -> ύστερον ενεργεία
έξ έθους (τέχνες) : πρότερον ενεργεία -> ύστερον δυνάμει
έξ έθους (αρετές) : πρότερον ενεργεία -> ύστερον δυνάμει
Χαρακτηριστική είναι η χρήση του επιρρήματος «πολλάκις». Παρόλο που αναφέρεται σε όσα χαρακτηριστικά
έχουμε εκ φύσεως, η χρήση του υποδηλώνει ότι για την κατάκτηση των ηθικών αρετών είναι απαραίτητη η
άσκηση και η επανάληψη.
Πώς είναι δυνατόν η κατάκτηση της αρετής να είναι μεταγενέστερη, αφού, για να κάνει κανείς μια ενάρετη
πράξη (π.χ. δίκαιη πράξη), πρέπει να είναι ήδη ενάρετος (π.χ. δίκαιος);
Για να λυθεί αυτή η απορία, πρέπει να σταθούμε σε κάποιες επισημάνσεις που ο Αριστοτέλης θα θίξει σε
επόμενη ενότητα. Οι πράξεις, λοιπόν, που προηγούνται και επαναλαμβάνονται δεν είναι τυχαίες ούτε γίνονται
κατόπιν υποδείξεως, αλλά αυτός που τις κάνει, πρέπει:
α. να έχει συνείδηση των πράξεών του,
β. να τις έχει επιλέξει ενσυνείδητα και να έχει δηλώσει με σαφήνεια την προτίμηση του γι' αυτές,
γ. να έχει κάνει τις πράξεις αυτές μόνιμο, σταθερό και αμετάβλητο τρόπο συμπεριφοράς του.
Οι ηθικές αρετές δεν υπάρχουν μέσα μας εν σπέρματι, αλλά τις αποκτούμε με τις πράξεις μας. Όπως σημειώνει
και ο W.D.Ross, για να εξηγήσει το παράδοξο πώς πράττουμε αγαθά έργα, αν δεν είμαστε αγαθοί, υπάρχει
διαφορά «ανάμεσα στις πράξεις που προσδίδουν αρετή και σε αυτές που απορρέουν από την αγαθή φύση». Ο
Αριστοτέλης εννοεί προφανώς ότι με τις αρετές συνδέονται δύο είδη πράξεων: α) οι πράξεις άσκησης με σκοπό
την απόκτηση των αρετών, και αυτό αντιστοιχεί στη δυνάμει κατάσταση και β) οι πράξεις της αρετής, αφού έχει
γίνει έξη, μόνιμο γνώρισμα του χαρακτήρα και αυτό αντιστοιχεί στην ενεργείᾳ κατάσταση. Συνεπώς, στην
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ηθική αρετή και η δύναμις εκδηλώνεται ως ενέργεια, ως πράξη προς απόκτηση της αρετής, ενώ η ενέργεια ως
πράξη εφαρμογής της κατακτημένης ήδη αρετής. Οι ηθικές αρετές είναι αποτέλεσμα έμπρακτης ενεργοποίησης
του ανθρώπου και κατακτώνται με την άσκησή του σε αυτές.
















ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ο Αριστοτέλης χρησιμοποιεί τα παρακάτω εκφραστικά μέσα, προκειμένου να ενισχύσει το επιχείρημα του:
Αντιθέσεις: «ὅσα μὲν φύσει... τὰς δ᾽ ἀρετὰς λαμβάνομεν», «τὰς δυνάμεις τούτων πρότερον κομιζόμεθα ὕστερον δὲ τὰς ἐνεργείας ἀποδίδομεν» «οὐ γὰρ ἐκ τοῦ πολλάκις ἰδεῖν ἢ πολλάκις ἀκοῦσαι... ἀλλ᾽ ἀνάπαλιν
ἔχοντες ἐχρησάμεθα»
Αναλογίες: «τὰς δ᾽ ἀρετὰς λαμβάνομεν ἐνεργήσαντες πρότερον, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν», «ἃ γὰρ
δεῖ μαθόντας ποιεῖν, ταῦτα ποιοῦντες μανθάνομεν... - οὕτω δὴ καὶ τὰ μὲν δίκαια πράττοντες δίκαιοι
γινόμεθα... »
Παραδείγματα: Ο Αριστοτέλης χρησιμοποιεί δύο ζεύγη παραδειγμάτων: όραση - ακοή / οικοδόμοι κιθαριστές
Επιπλέον, παρατηρούμε και τη χρήση άλλων εκφραστικών μέσων:
Σχήμα κατ' άρση και θέση: «οὐ γὰρ ἐκ τοῦ πολλάκις ἰδεῖν ἢ πολλάκις ἀκοῦσαι τὰς αἰσθήσεις ἐλάβομεν,
ἀλλ᾽ ἀνάπαλιν ἔχοντες ἐχρησάμεθα, οὐ χρησάμενοι ἔσχομεν»
Σχήμα εξ αναλόγου: «τὰς δ᾽ ἀρετὰς λαμβάνομεν ἐνεργήσαντες πρότερον, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν»
(εννοείται : ἐνεργοῦμεν πρότερον)
Σχήμα από κοινού: «οἰκοδομοῦντες οἰκοδόμοι γίνονται καὶ κιθαρίζοντες κιθαρισταί (γίνονται)» «τὰ μὲν
δίκαια πράττοντες δίκαιοι γινόμεθα, τὰ δὲ σώφρονα (πράττοντες) σώφρονες (γινόμεθα), τὰ δ᾽ ἀνδρεῖα
(πράττοντες) ἀνδρεῖοι (γινόμεθα).»
Πολυσύνδετο σχήμα: «τά μέν δίκαια ..., τά δέ σώφρονα ..., τά δ' ἀνδρεῖα...»
Εναλλαγή πρώτου και τρίτου πληθυντικού προσώπου: Παρατηρούμε και σ' αυτή αλλά και σε επόμενες
ενότητες ότι, όταν ο Αριστοτέλης αναφέρεται σε ανθρώπους (στους οποίους συμπεριλαμβάνει και τον εαυτό
του), χρησιμοποιεί το α' πληθυντικό πρόσωπο. Συγκεκριμένα, στο κείμενο αυτό χρησιμοποιεί οχτώ ρήματα
σε αυτό το πρόσωπο: «κομιζόμεθα», «ἀποδίδομεν», «ἐλάβομεν», «ἐχρησάμεθα», «ἔσχομεν», «λαμβάνομεν»,
«μανθάνομεν», «γινόμεθα». Όταν, πάλι, αναφέρεται στους οικοδόμους ή τους κιθαριστές, χρησιμοποιεί το γ'
πληθυντικό πρόσωπο. Η αλλαγή αυτή ίσως να οφείλεται στο ότι ο φιλόσοφος δεν είχε προσωπική επαφή με
τις τέχνες και τους τεχνίτες. Ωστόσο, μας προβληματίζει ότι σε επόμενες ενότητες (πχ. 4η και 6η)
εναλλάσσει τα πρόσωπα («γινόμεθα οἱ μέν δίκαιοι οἱ δέ ἄδικοι», «οἱ μέν γάρ σώφρονες και πρᾶοι γίνονται»)
ή χρησιμοποιεί γ' πληθυντικό εκεί που θα περιμέναμε α' πληθυντικό («ἀγαθός ἄνθρωπος γίνεται», ενώ θα
περιμέναμε «ἀγαθοί ἄνθρωποι γινόμεθα»). Από τα παραπάνω, λοιπόν, μπορούμε να καταλήξουμε στο
συμπέρασμα ότι η χρήση γ' προσώπου δεν αποτελεί συνειδητή επιλογή, αλλά χρησιμοποιείται μάλλον
ασυναίσθητα και προσδίδεται μ' αυτόν τον τρόπο ποικιλία στο λόγο. Ας μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι τα
κείμενα του Αριστοτέλη προέρχονται από προσωπικές του σημειώσεις, που χρησιμοποιούσε στις παραδόσεις
των μαθημάτων του. Είναι, λοιπόν, εύλογο σ' αυτές τις σημειώσεις να έχουν παρεισφρήσει και στοιχεία του
προφορικού λόγου.
«ὥσπερ και ἐπί τῶν ἄλλων τεχνῶν» Άλλο ένα στοιχείο αυθόρμητου και προφορικού λόγου συναντάμε στη
φράση «ώσπερ καϊ έπϊ των άλλων τεχνών». Ο προσθετικός «καϊ » εδώ είναι περιττός, ενώ ο προσδιορισμός
«άλλων» υποδηλώνει ότι οι αρετές είναι και αυτές τέχνες, κάτι βέβαια που δεν ισχύει. Κανονικά, λοιπόν, η
παραβολική φράση θα έπρεπε να είναι ως εξής: «ὥσπερ και ἐπί τῶν ἄλλων τεχνῶν». Υπενθυμίζουμε και πάλι
ότι τα κείμενα του Αριστοτέλη προέρχονται από προσωπικές του σημειώσεις, που χρησιμοποιούσε στις
παραδόσεις των μαθημάτων του. Είναι, λοιπόν, εύλογο σ' αυτές τις σημειώσεις να έχουν παρεισφρήσει και
στοιχεία του προφορικού λόγου.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3 (Β1, 5-7)"ΑΛΛΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΗΘΙΚΗΣ ΑΡΕΤΗΣ
ΚΑΙ ΗΘΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ"
ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν· οἱ γὰρ
νομοθέται τοὺς πολίτας ἐθίζοντες ποιοῦσιν ἀγαθούς,
καὶ τὸ μὲν βούλημα παντὸς νομοθέτου τοῦτ᾽ ἐστίν,
ὅσοι δὲ μὴ εὖ αὐτὸ ποιοῦσιν ἁμαρτάνουσιν, καὶ
διαφέρει τούτῳ πολιτεία πολιτείας ἀγαθὴ φαύλης.

Α. Το παράδειγμα των νομοθετών : η συμβολή
των νομοθετών στην πολιτική αγωγή των πολιτών
με τον εθισμό

Ἔτι ἐκ τῶν αὐτῶν καὶ διὰ τῶν αὐτῶν καὶ γίνεται
πᾶσα ἀρετὴ καὶ φθείρεται, ὁμοίως δὲ καὶ τέχνη· ἐκ
γὰρ τοῦ κιθαρίζειν καὶ οἱ ἀγαθοὶ καὶ κακοὶ γίνονται
κιθαρισταί. ἀνάλογον δὲ καὶ οἰκοδόμοι καὶ οἱ λοιποὶ
πάντες· ἐκ μὲν γὰρ τοῦ εὖ οἰκοδομεῖν ἀγαθοὶ
οἰκοδόμοι ἔσονται, ἐκ δὲ τοῦ κακῶς κακοί.
εἰ γὰρ μὴ οὕτως εἶχεν, οὐδὲν ἂν ἔδει τοῦ διδάξοντος,
ἀλλὰ πάντες ἂν ἐγίνοντο ἀγαθοὶ ἢ κακοί.

Β.Η ποιότητα του εθισμού καθορίζει τη γένεση ή
τη φθορά των αρετών – Αναλογία με τις τέχνες

Γ.Ο δάσκαλος είναι απαραίτητος για την υπόδειξη
του ορθού εθισμού

ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν· οἱ γὰρ
νομοθέται τοὺς πολίτας ἐθίζοντες ποιοῦσιν ἀγαθούς,
καὶ τὸ μὲν βούλημα παντὸς νομοθέτου τοῦτ᾽ ἐστίν,
ὅσοι δὲ μὴ εὖ αὐτὸ ποιοῦσιν ἁμαρτάνουσιν, καὶ
διαφέρει τούτῳ πολιτεία πολιτείας ἀγαθὴ φαύλης.

Ἔτι ἐκ τῶν αὐτῶν καὶ διὰ τῶν αὐτῶν καὶ γίνεται
πᾶσα ἀρετὴ καὶ φθείρεται, ὁμοίως δὲ καὶ τέχνη· ἐκ
γὰρ τοῦ κιθαρίζειν καὶ οἱ ἀγαθοὶ καὶ κακοὶ γίνονται
κιθαρισταί. ἀνάλογον δὲ καὶ οἰκοδόμοι καὶ οἱ λοιποὶ
πάντες· ἐκ μὲν γὰρ τοῦ εὖ οἰκοδομεῖν ἀγαθοὶ
οἰκοδόμοι ἔσονται, ἐκ δὲ τοῦ κακῶς κακοί.

εἰ γὰρ μὴ οὕτως εἶχεν, οὐδὲν ἂν ἔδει τοῦ διδάξοντος,
ἀλλὰ πάντες ἂν ἐγίνοντο ἀγαθοὶ ἢ κακοί.

Τα παραπάνω επιβεβαιώνει κι αυτό που συμβαίνει
στις πόλεις (κράτη)· οι νομοθέτες δηλαδή κάνουν
τους πολίτες καλούς με τον εθισμό, και αυτή είναι η
επιδίωξη κάθε νομοθέτη, όσοι όμως δεν κάνουν αυτό
σωστά δεν επιτυγχάνουν αυτό που επιδιώκουν
(:αποτυγχάνουν), και ως προς αυτό διαφέρει ένα
καλό πολίτευμα από ένα λιγότερο καλό πολίτευμα.
Ακόμα, για τους ίδιους λόγους και με τα ίδια μέσα
(:τρόπους) κάθε αρετή και γεννιέται και
καταστρέφεται (: φθείρεται), και το ίδιο ισχύει και
για τις τέχνες· γιατί με το παίξιμο της κιθάρας
γίνονται και οι καλοί και οι κακοί κιθαριστές· με
ανάλογο τρόπο (γίνονται) και οι οικοδόμοι και όλοι
οι άλλοι (τεχνίτες) · δηλαδή, κατασκευάζοντας
οικοδομήματα (: σπίτια) με καλό τρόπο θα γίνουν
καλοί οικοδόμοι, με κακό τρόπο, όμως, κακοί.
Γιατί, αν δεν ήταν έτσι τα πράγματα, καθόλου δεν θα
χρειαζόταν ο δάσκαλος (: αυτός που θα διδάξει),
αλλά όλοι θα ήταν καλοί ή κακοί από τη γέννησή
τους (: θα γίνονταν καλοί ή κακοί από μόνοι τους).

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Ο Αριστοτέλης θα χρησιμοποιήσει το παράδειγμα των νομοθετών, για να αποδείξει ότι οι ηθικές αρετές δεν
υπάρχουν μέσα μας εκ φύσεως, αλλά τις αποκτούμε μέσω της άσκησης και του εθισμού σε ηθικές πράξεις. Αυτοί
προσπαθούν να κάνουν τους πολίτες να αποκτήσουν την ηθική αρετή με τον εθισμό. Όμως, αυτό δεν το
πετυχαίνουν πάντα και γι’ αυτό διαχωρίζονται τα πολιτεύματα σε καλά και λιγότερο καλά. Επομένως, για την
κατάκτηση των ηθικών αρετών δεν αρκεί ο εθισμός σε μια οποιαδήποτε ενέργεια, αλλά ο εθισμός στις σωστές
ενέργειες. Αυτό συμβαίνει στις τέχνες: αν κάποιος χτίζει με σωστό τρόπο, θα γίνει καλός οικοδόμος· αν όμως δεν
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εξασκηθεί σωστά, θα γίνει κακός. Αν, πάλι, κάποιος παίζει σωστά κιθάρα, θα γίνει καλός κιθαριστής· αν δεν
εξασκηθεί στο σωστό παίξιμο, θα γίνει κακός κιθαριστής. Το ίδιο, λοιπόν, συμβαίνει και με τις αρετές. Άρα,
προκύπτει ότι τις αρετές δεν τις έχουμε εκ φύσεως, αλλά τις αποκτούμε με τον σωστό εθισμό, όπως συμβαίνει και
στις τέχνες. Αν οι τεχνίτες ήταν καλοί ή κακοί από τη γέννησή τους, δεν θα χρειαζόταν ο δάσκαλος, για να
καθοδηγεί και να εξασκεί κάποιον σωστά.
ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΡΙΖΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
μαρτυρεῖ < μαρτυρέω - -ω: αμάρτυρος, μάρτυρας, μαρτυρία, μαρτυριάρης, μαρτυρικός, μαρτύριο.
γινόμενον < γί(γ)νομαι: αγενής, άγονος, απόγονος, γενεά, γενέθλια, γενέθλιος, γενέτειρα, γένος, γηγενής, γόνος,
γυνή, εγγονός, μονογενής, νεογνό, πρωτόγονος.
πόλεσιν < πόλις: αντιπολίτευση, απολίτιστος, διαπολιτισμικός, κοινοπολιτεία, κωμόπολη, μεταπολίτευση,
πολιούχος, πολιτεία, πολιτειακός, πολιτευτής, πολίτης, πολιτικάντης, πολιτικολογία, πολιτικοποίηση, πολιτικός,
πολιτισμικός, πολιτισμός, συμπολίτης.
νομοθέται < νόμος + τίθημι: αδιαθεσία, αντίθετος, απόθεμα, αποθηκάριος, αποθήκη, διάθεση, διαθήκη, έκθεμα,
έκθεση, εκθέτης, έκθετος, εμπρόθετος, επίθεση, επιθετικός, θέμα, θεμέλιο, θεμελιώδης, θέση, θεσμός, θετός, θήκη,
καταθέτης, νουθεσία, παράθεμα, παράθεση, παρακαταθήκη, πρόσθετος, σύνθεση, συνθετικός, σύνθετος, συνθήκη,
τοποθεσία, υιοθεσία, υπερθετικός, υποθετικός.
ἐθίζοντες < ἐθίζω < ἔθος: εθιμικός, έθιμο, εθισμένος, εθισμός, έθος, ηθικός, ήθος.
ποιοῦσιν < ποιέω -ῶ: αξιοποίηση, απεριποίητος, αποποίηση, αρτοποιία, αρτοποιός, αχειροποίητος, γελωτοποιός,
ειδοποιός, ειρηνοποιός, εκποίηση, εντατικοποίηση, επιπλοποιείο, ηθοποιός, θεοποίητος, κακοποιός, κοινοποίηση,
μεταποίηση, οδοποιία, παραποίηση, περιποιητικός, ποίημα, ποίηση, ποιητάρης, ποιητής, ποιητικός,
πολιτικοποίηση, προσποίηση, προσποιητός, υποδηματοποιείο, χαρτοποιία.
ἐστὶν < εἰμί: ανούσιος, εξουσιαστικός, εσθλός, ετυμολογία, ετυμολογικός, έτυμον, ουσία, ουσιαστικός, ουσιώδης,
παρόν, παροντικός, παρουσιαστικό.
ἁμαρτάνουσιν < ἁμαρτάνω: αμάρτημα, αμαρτία, αμαρτωλός, αναμάρτητος.
διαφέρει < διὰ + φέρω (θ. φερ-, φορ-, φαρ-, φωρ-, φρ-, οἰ-, ἐνεκ-, ἐνοκ-, ἐνκ-, ἐγκ-): αμφορέας, διάφορος,
διένεξη, διηνεκής, διηνεκής, πολύφερνος, φαρέτρα, φερέγγυος, φερτός, φερώνυμος, φορά, φόρος, φωριαμός.
φθείρεται < φθείρομαι: αδιάφθορος, άφθαρτος, διαφθορά, διαφθορέας, παραφθορά, φθαρμένος, φθαρτός,
φθειρίαση, φθορά, φθοροποιός, ψυχοφθόρος.
κιθαρίζειν < κιθαρίζω < ἡ κίθαρις, -ιος + -ίζω > κιθαρίδ-j-ω): κιθάρα, κιθαρισμός, κιθαρίστας, κιθαριστής,
κιθαρωδός.
οἰκοδομεῖν < οἰκοδόμος < οἶκος + δέμω: αδόμητος, ανοικοδόμηση, δομή, δομικός, οικοδομή, οικοδόμηση,
οικοδομικός, οικοδόμος.
εἶχεν < ἔχω (θ. σεχ-, σχ-, σχε-, σχη-): διαδοχικός, διάδοχος, έξη, εξής, εξοχή, εξοχικός, καθεξής, κατοχικός,
οπιούχος, παροχέας, ραβδούχος, σκηπτούχος, σχεδόν, σχέση, σχήμα, σχηματικός, σχολείο, σχολή, σχόλη,
σχολικός.
ἔδει < δεῖ: δέηση, δεητικός, ενδεής, ένδεια.
διδάξοντος < διδάσκω (< ρ. δα-, δακ-, + πρόσφυμα σκ-, + ενεστωτικός αναδιπλασιασμός δι-) : αδίδακτο, δίδαγμα,
διδακτήριο, διδάκτορας, διδακτορικό, διδακτός, διδασκαλείο, διδασκαλία, διδασκαλικός, διδάσκαλος.
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
Α. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΩΝ : Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΕΘΙΣΜΟ
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 «Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν· οἱ γὰρ νομοθέται τοὺς πολίτας ἐθίζοντες ποιοῦσιν ἀγαθούς, καὶ
τὸ μὲν βούλημα παντὸς νομοθέτου τοῦτ᾽ ἐστίν, ὅσοι δὲ μὴ εὖ αὐτὸ ποιοῦσιν ἁμαρτάνουσιν, καὶ διαφέρει τούτῳ
πολιτεία πολιτείας ἀγαθὴ φαύλης.»
Ο Αριστοτέλης παραθέτει ένα επιπλέον επιχείρημα για το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε στην προηγούμενη
ενότητα, ότι δηλαδή οι δίκαιοι γίνονται δίκαιοι πράττοντας μόνο δίκαιες πράξεις. Όμοια και οι σώφρονες και οι
ανδρείοι. Με άλλα λόγια, γίνεται κανείς ηθικός μόνο όταν πράττει πράξεις ηθικές.
Το επιχείρημα αντλείται από το χώρο της πόλης, καθώς για το φιλόσοφο υπάρχει στενή σχέση μεταξύ
ηθικής και πολιτικής. Άλλωστε, μόνο αν ένας άνθρωπος διέπεται από ηθικές αρετές μπορεί να λειτουργήσει
σωστά μέσα στην πόλη είτε ως πολίτης είτε ως πολιτικός.
Το επιχείρημα που φέρνει ως μαρτυρία /απόδειξη («μαρτυρεῖ δέ») εισάγεται με τον προσθετικό «καί» («καί τό
γινόμενον») και αφορά το έργο των νομοθετών. Βασικός στόχος και επιδίωξή τους είναι να κάνουν τους πολίτες να
αποκτήσουν την ηθική αρετή μέσω του εθισμού τους σε ανάλογες πράξεις και συμπεριφορές («οί γαρ νομοθέται
τούς πολίτας έθίζοντες ποιοῦσιν αγαθούς, ...»). Στο επιχείρημα αυτό εντοπίζεται η γενικότερη αντίληψη των
αρχαίων Ελλήνων ότι το άτομο δε λειτουργεί για χάρη του εαυτού του αλλά για χάρη του κοινού καλού. Έτσι
και οι νομοθέτες λειτουργούν με βάση το γνώμονα αυτό.
Το επιχείρημα έχει ως εξής: αν οι ηθικές αρετές ήταν έμφυτες, όλες οι ενέργειες των νομοθετών να κάνουν
τους πολίτες καλούς θα ήταν μάταιες, αφού όλοι θα γεννιόντουσαν με ή χωρίς αυτές και καμία προσπάθεια δε θα
μπορούσε να μεταβάλλει αυτά τα χαρακτηριστικά. Άρα, οι ηθικές αρετές δεν υπάρχουν μέσα μας εκ φύσεως και
αποκτώνται μόνο με τη διαρκή άσκηση και την επανάληψη ηθικών πράξεων, δηλαδή τον εθισμό.
Ωστόσο, ο Αριστοτέλης κάνει μια καίρια επισήμανση : κάποιοι νομοθέτες πετυχαίνουν το στόχο τους και
κατορθώνουν να βοηθήσουν τους πολίτες στην άσκηση της αρετής με τον τρόπο που πρέπει, ενώ κάποιοι άλλοι
αποτυγχάνουν να ασκήσουν σωστά τους πολίτες στην αρετή. Γι' αυτό, άλλωστε, και τα πολιτεύματα διακρίνονται
σε καλά και λιγότερο καλά.
Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
 "και διαφέρει τούτω πολιτεία πολιτείας αγαθή φαύλης."
Ο Αριστοτέλης διακρίνει τα πολιτεύματα σε καλά και λιγότερο καλά και όχι σε καλά και κακά. Παρατηρείται,
λοιπόν, ότι η λέξη «φαύλης» («φαῦλος» = κακός, ευτελής, ασήμαντος) χρησιμοποιείται εδώ με διαφορετική
σημασία (=λιγότερο καλός), έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις αντιλήψεις του φιλοσόφου. Η αναφορά αυτή στη
διάκριση των πολιτευμάτων φαίνεται, με την πρώτη ματιά, να μη σχετίζεται με το θέμα του κειμένου και να
αποτελεί μια παρέκβαση. Κάτι τέτοιο, όμως, δεν ισχύει, καθώς στόχος του φιλοσόφου είναι να συνδέσει την αξία
των πολιτευμάτων με την αρετή των πολιτών.
Συγκεκριμένα, ο Αριστοτέλης δεν πιστεύει ότι υπάρχουν κακά πολιτεύματα, αφού πρωταρχικός στόχος όλων
των νομοθετών, και άρα και των πολιτευμάτων μέσα στα οποία δρουν, είναι να κάνουν τους πολίτες ενάρετους
ασκώντας τους στην ηθική αρετή, προκειμένου να φτάσουν στον ύψιστο στόχο, την ευδαιμονία. Το κριτήριο
διάκρισης των πολιτευμάτων σε καλά και λιγότερο καλά αφορά το βαθμό επιτυχίας του έργου των νομοθετών:
όσο δηλαδή πιο κοντά στο στόχο τους φτάνουν, να οδηγήσουν τους πολίτες στην ηθική αρετή, και άρα στην
ευδαιμονία, τόσο πιο καλό θεωρείται και το πολίτευμα. Κύριο έργο των νομοθετών είναι να κάνουν, με τους
νόμους, τους πολίτες ηθικούς, ενάρετους, να τους σταθεροποιήσουν στο δρόμο της αρετής για να είναι και η
πολιτεία αγαθή.
Εντύπωση μας προκαλεί η σειρά των λέξεων στη φράση αυτή. Η κανονική σειρά θα ήταν: «διαφέρει τούτω
πολιτεία αγαθή πολιτείας φαύλης». Η ανωμαλία αυτή ίσως να οφείλεται και πάλι στο γεγονός ότι τα κείμενα του
Αριστοτέλη αποτελούν προσωπικές σημειώσεις, που λειτουργούσαν βοηθητικά στο έργο της διδασκαλίας. Είναι,
λοιπόν, εύλογο να εντοπίζουμε κάποια χαρακτηριστικά του προφορικού λόγου.
Β. Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΘΙΣΜΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΓΕΝΕΣΗ Η ΤΗ ΦΘΟΡΑ ΤΩΝ ΑΡΕΤΩΝ –
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ
 «Ἔτι ἐκ τῶν αὐτῶν καὶ διὰ τῶν αὐτῶν καὶ γίνεται πᾶσα ἀρετὴ καὶ φθείρεται, ὁμοίως δὲ καὶ τέχνη· ἐκ γὰρ τοῦ
κιθαρίζειν καὶ οἱ ἀγαθοὶ καὶ κακοὶ γίνονται κιθαρισταί. ἀνάλογον δὲ καὶ οἰκοδόμοι καὶ οἱ λοιποὶ πάντες· ἐκ μὲν
γὰρ τοῦ εὖ οἰκοδομεῖν ἀγαθοὶ οἰκοδόμοι ἔσονται, ἐκ δὲ τοῦ κακῶς κακοί.»
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, 2013
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ΓΕΝΕΣΙΣ ΚΑΙ ΦΘΟΡΑ
 «Ἔτι ἐκ τῶν αὐτῶν καὶ διὰ τῶν αὐτῶν καὶ γίνεται πᾶσα ἀρετὴ καὶ φθείρεται»
Ο Αριστοτέλης προσθέτει ένα νέο επιχείρημα (Ἔτι), με το οποίο αποδεικνύει και πάλι ότι η αρετή είναι προϊόν
εθισμού (δηλαδή επίκτητη και όχι φυσική), προσθέτει όμως ένα νέο χαρακτηριστικό της σχέσης ἐθισμούεπίκτητων ιδιοτήτων : η ποιότητα μιας επίκτητης ιδιότητας (ηθικής αρετής) εξαρτάται από την ποιότητα του
εθισμού που τη δημιουργεί. Τόσο η δημιουργία όσο και ο εκφυλισμός (η φθορά, η καταστροφή) της επίκτητης
ιδιότητας προκύπτουν από αντίστοιχους λόγους και τρόπους : τον εθισμό. Έτσι, οι άνθρωποι κατακτούν την αρετή
εθιζόμενοι με την κατάλληλη άσκηση, ενώ ο εθισμός με ακατάλληλη άσκηση εκφυλίζει την αρετή.
Ο Αριστοτέλης αναφέρεται εδώ σε μια διαδικασία «δόμησης» και «αποδόμησης» της αρετής ενισχύοντας τη
θέση του για τον επίκτητο χαρακτήρα της. Χρησιμοποιώντας τα ρήματα «γίνεται - φθείρεται» μας παραπέμπει
στο θεμελιώδες αντιθετικό ζεύγος της φιλοσοφικής σκέψης «γένεσις - φθορά». Κατά τον Αριστοτέλη, αυτή η
διαδικασία είναι μονόδρομη : γένεση -> αύξηση -> τελείωση -> παρακμή -> φθορά. Αυτή η διαδικασία
ακολουθείται και στις ηθικές αρετές.
ΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΙΘΑΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
 «ὁμοίως δὲ καὶ τέχνη· ἐκ γὰρ τοῦ κιθαρίζειν καὶ οἱ ἀγαθοὶ καὶ κακοὶ γίνονται κιθαρισταί. Ἀνάλογον δὲ καὶ
οἰκοδόμοι καὶ οἱ λοιποὶ πάντες· ἐκ μὲν γὰρ τοῦ εὖ οἰκοδομεῖν ἀγαθοὶ οἰκοδόμοι ἔσονται, ἐκ δὲ τοῦ κακῶς κακοί.»
Με τη χρήση αναλογικής απόδειξης συνεχίζει ο Αριστοτέλης, για να δείξει ότι η αρετή γεννιέται και
καταστρέφεται και στις τεχνικές εργασίες. Χρησιμοποιεί τα ίδια παραδείγματα με την προηγούμενη ενότητα, του
οικοδόμου και του κιθαριστή και γενικεύει (οἱ λοιποὶ πάντες), για λόγους μάλλον συντομίας. Διευκρινίζει με αυτά
τα παραδείγματα ότι η απόκτηση μιας δεξιότητας προϋποθέτει την εξάσκηση του ανθρώπου στο περιεχόμενο της
δεξιότητας που επιθυμεί να αποκτήσει : αν κάποιος αποφάσισε να γίνει οικοδόμος, η άσκησή του δεν μπορεί παρά
να είναι στην οικοδομική τέχνη. Το ίδιο και εκείνος που θέλει να γίνει κιθαριστής, θα ασκηθεί στο παίξιμο της
κιθάρας.
Όμως, η ποιότητα της εξασκήσεως που προηγείται, καθορίζει την ποιότητα της αποκτημένης
δεξιότητας/ικανότητας. Προσθέτει, δηλαδή, ένα νέο στοιχείο - επιχείρημα: τη σημασία της καλής («εὖ») και
της κακής («κακῶς») άσκησης στην απόκτηση ή την απομάκρυνση από την ηθική αρετή. Δεν αρκεί, λοιπόν,
απλώς να εξασκούμαστε σε μια οποιαδήποτε πράξη, αλλά να εξασκούμαστε σε καλές και σωστές πράξεις. Αυτό το
βλέπουμε τόσο στις τέχνες όσο και στις ηθικές αρετές. Θα γίνουμε καλοί οικοδόμοι, όχι αν οικοδομούμε
συνεχώς, αλλά μόνο αν εξασκηθούμε στο σωστό χτίσιμο και καλοί κιθαριστές, όχι αν παίζουμε συνεχώς κιθάρα,
αλλά μόνο αν εξασκηθούμε στο σωστό παίξιμο της κιθάρας. Θα γίνουμε λοιπόν ηθικά ενάρετοι, μόνο αν
εξασκηθούμε σε ηθικά ενάρετες πράξεις σύμφωνα με τους κανόνες της τέλειας αρετής.
Γ. Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ ΕΘΙΣΜΟΥ
 («εἰ γὰρ μὴ οὕτως εἶχεν, οὐδὲν ἂν ἔδει τοῦ διδάξοντος, ἀλλὰ πάντες ἂν ἐγίνοντο ἀγαθοὶ ἢ κακοί.»)
Η ενότητα κλείνει με την επισήμανση του Αριστοτέλη ότι για την καλλιέργεια της ηθικής αρετής απαραίτητη
κρίνεται η συμβολή του διδάσκοντος και της διδασκαλίας, της εκπαίδευσης γενικότερα. Ο δάσκαλος θα
διδάξει τους κανόνες της αρετής, τους τρόπους εφαρμογής αυτών και θα εκπαιδεύσει στην ορθή άσκηση. Ο
δάσκαλος είναι αυτός που θα παρακολουθεί και θα καθοδηγεί τους ανθρώπους στο σωστό εθισμό. Το ίδιο
απαραίτητος είναι ο δάσκαλος και στις τέχνες, διότι αυτός θα διδάξει τον ασκούμενο σε μια τέχνη τους κανόνες
της και το σωστό τρόπο εφαρμογής τους.
Τέτοιος ακριβώς είναι και ο ρόλος του νομοθέτη στην πόλη : αποτελεί το δάσκαλο των πολιτών, ο οποίος
χρησιμοποιώντας τα σωστά μέσα, δηλαδή τους σωστούς νόμους, θα διδάξει τους πολίτες τι είναι δίκαιο και τι
άδικο, θα ορίσει τους κανόνες της δίκαιης και ηθικής συμπεριφοράς μέσα στην πόλη και θα τους οδηγήσει στην
κατάκτηση των ηθικών αρετών και, άρα, στην ευδαιμονία. Επομένως, καταλήγουμε και πάλι στο συμπέρασμα ότι
οι ηθικές αρετές δεν είναι έμφυτες, αφού στην αντίθετη περίπτωση ο ρόλος του δασκάλου θα ήταν μάταιος.
Αντίθετα, οι ηθικές αρετές κατακτώνται με τη σωστή άσκηση, με τη διαρκή επανάληψη ηθικών πράξεων.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, 2013
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ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
 Πολυσύνδετα σχήματα: « καὶ γίνεται πᾶσα ἀρετὴ καὶ φθείρεται», «καὶ οἱ ἀγαθοὶ καὶ κακοὶ γίνονται
κιθαρισταί», «ἀνάλογον δὲ καὶ οἰκοδόμοι καὶ οἱ λοιποὶ πάντες.»
 Αντιθέσεις : «πολιτεία ἀγαθὴ ≠ πολιτείας φαύλης» «γίνεται ≠ φθείρεται» «ἀγαθοὶ ≠κακοί» «ἐκ μὲν γὰρ τοῦ εὖ
οἰκοδομεῖν ἀγαθοὶ οἰκοδόμοι ἔσονται ≠ ἐκ δὲ τοῦ κακῶς κακοί» «εὖ ≠ κακῶς» Οι παραπάνω αντιθέσεις τονίζουν τη σημασία της ηθικής πράξης στην απόκτηση της ηθικής αρετής τόσο στην
προσωπική όσο και στην πολιτική ζωή. Οι χωρίς ηθικούς κανόνες συμπεριφορές και πράξεις απομακρύνουν από
αυτή. Συγκεκριμένα, με την αντίθεση «γίνεται ≠ φθείρεται» τονίζεται ότι μόνο η διαρκής άσκηση οδηγεί και
διατηρεί την ηθική αρετή, αλλιώς αυτή φθείρεται.
 Σχήμα από κοινού : «ἐκ μὲν γὰρ τοῦ εὖ οἰκοδομεῖν ἀγαθοὶ οἰκοδόμοι ἔσονται, ἐκ δὲ τοῦ κακῶς (οίκοδομεΐν)
κακοί (οίκοδόμοι έσονται)»
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4 (Β1,7-8) : "ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ) ΖΩΗΣ ΜΑΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ
ΑΡΕΤΗΣ."
ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
οὕτω δὴ καὶ ἐπὶ τῶν ἀρετῶν ἔχει· πράττοντες γὰρ τὰ
ἐν τοῖς συναλλάγμασι τοῖς πρὸς τοὺς ἀνθρώπους
γινόμεθα οἳ μὲν δίκαιοι οἳ δὲ ἄδικοι, πράττοντες δὲ
τὰ ἐν τοῖς δεινοῖς καὶ ἐθιζόμενοι φοβεῖσθαι ἢ θαρρεῖν
οἳ μὲν ἀνδρεῖοι οἳ δὲ δειλοί. ὁμοίως δὲ καὶ τὰ περὶ
τὰς ἐπιθυμίας ἔχει καὶ τὰ περὶ τὰς ὀργάς· οἳ μὲν γὰρ
σώφρονες καὶ πρᾶοι γίνονται, οἳ δ᾽ ἀκόλαστοι καὶ
ὀργίλοι, οἳ μὲν ἐκ τοῦ οὑτωσὶ ἐν αὐτοῖς
ἀναστρέφεσθαι, οἳ δὲ ἐκ τοῦ οὑτωσί.
καὶ ἑνὶ δὴ λόγῳ ἐκ τῶν ὁμοίων ἐνεργειῶν αἱ ἕξεις
γίνονται. διὸ δεῖ τὰς ἐνεργείας ποιὰς ἀποδιδόναι·
κατὰ γὰρ τὰς τούτων διαφορὰς ἀκολουθοῦσιν αἱ
ἕξεις.
οὐ μικρὸν οὖν διαφέρει τὸ οὕτως ἢ οὕτως εὐθὺς ἐκ
νέων ἐθίζεσθαι, ἀλλὰ πάμπολυ, μᾶλλον δὲ τὸ πᾶν.

Α.Παραδείγματα που επιβεβαιώνουν ότι η
επανάληψη ομοίων ενεργειών (ο εθισμός) οδηγεί
στη διαμόρφωση των μόνιμων στοιχείων του
χαρακτήρα (των ἕξεων)

Β.Αποδεικτέα θέση : Τα μόνιμα στοιχεία του
χαρακτήρα προκύπτουν από τον εθισμό (την
επανάληψη ομοίων ενεργειών)
Γ.Η παιδαγωγική αξία του εθισμού

ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
οὕτω δὴ καὶ ἐπὶ τῶν ἀρετῶν ἔχει· πράττοντες γὰρ τὰ
ἐν τοῖς συναλλάγμασι τοῖς πρὸς τοὺς ἀνθρώπους
γινόμεθα οἳ μὲν δίκαιοι οἳ δὲ ἄδικοι, πράττοντες δὲ
τὰ ἐν τοῖς δεινοῖς καὶ ἐθιζόμενοι φοβεῖσθαι ἢ θαρρεῖν
οἳ μὲν ἀνδρεῖοι οἳ δὲ δειλοί. ὁμοίως δὲ καὶ τὰ περὶ
τὰς ἐπιθυμίας ἔχει καὶ τὰ περὶ τὰς ὀργάς· οἳ μὲν γὰρ
σώφρονες καὶ πρᾶοι γίνονται, οἳ δ᾽ ἀκόλαστοι καὶ
ὀργίλοι, οἳ μὲν ἐκ τοῦ οὑτωσὶ ἐν αὐτοῖς
ἀναστρέφεσθαι, οἳ δὲ ἐκ τοῦ οὑτωσί.

καὶ ἑνὶ δὴ λόγῳ ἐκ τῶν ὁμοίων ἐνεργειῶν αἱ ἕξεις
γίνονται. διὸ δεῖ τὰς ἐνεργείας ποιὰς ἀποδιδόναι·
κατὰ γὰρ τὰς τούτων διαφορὰς ἀκολουθοῦσιν αἱ
ἕξεις.

οὐ μικρὸν οὖν διαφέρει τὸ οὕτως ἢ οὕτως εὐθὺς ἐκ
νέων ἐθίζεσθαι, ἀλλὰ πάμπολυ, μᾶλλον δὲ τὸ πᾶν.

Το ίδιο λοιπόν συμβαίνει και με τις αρετές· δηλαδή
πράττοντας όσα πράττουμε στη συναναστροφή μας
μας (: στις σχέσεις, στις συναλλαγές, στη συνάφειά
μας) με τους άλλους ανθρώπους γινόμαστε άλλοι
δίκαιοι και άλλοι άδικοι, και πράττοντας όσα
πράττουμε στις καταστάσεις (:περιστάσεις) που
προξενούν φόβο ( : έχουν μέσα τους το στοιχείο του
φόβου) και συνηθίζοντας να αισθανόμαστε φόβο ή
θάρρος, άλλοι γινόμαστε ανδρείοι και άλλοι δειλοί.
Το ίδιο συμβαίνει και στα σχετικά με τις επιθυμίες
και με την οργή (μας)· άλλοι δηλαδή γίνονται
σώφρονες και πράοι, ενώ άλλοι ακόλαστοι και
οργίλοι, οι πρώτοι με το να συμπεριφέρονται στις
περιστάσεις αυτές με αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο
και άλλοι με εκείνο τον τρόπο (: τον αντίθετο τρόπο).
Και με έναν λόγο, λοιπόν, από την επανάληψη
ομοίων ενεργειών διαμορφώνονται τα μόνιμα
στοιχεία του χαρακτήρα μας (: οι έξεις μας). Γι’
αυτό πρέπει να προσδίδουμε μιαν ορισμένη ποιότητα
στις ενέργειές μας· γιατί σύμφωνα με τις διαφορές
αυτών (: των ενεργειών μας) διαμορφώνονται και τα
μόνιμα στοιχεία του χαρακτήρα μας (: οι έξεις μας).
Δεν έχει λοιπόν μικρή σημασία το να αποκτά κανείς
από την πιο μικρή ηλικία αυτές ή εκείνες τις
συνήθειες, αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία ή
μάλλον σημαίνει το παν.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, 2013
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Όσα αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ενότητα ότι συμβαίνουν στην εκμάθηση των τεχνών, τα ίδια συμβαίνουν και
στην κατάκτηση των ηθικών αρετών. Αυτό αποδεικνύεται και από παραδείγματα που σχετίζονται με τους τομείς
συμπεριφοράς των ανθρώπων. Συγκεκριμένα, στη συναναστροφή μας με τους άλλους ανθρώπους άλλοι γίνονται
δίκαιοι και άλλοι άδικοι· σε όσα προξενούν φόβο άλλοι συνηθίζουν να δείχνουν θάρρος και γίνονται ανδρείοι, ενώ
άλλοι συνηθίζουν να φοβούνται και γίνονται δειλοί· όσον αφορά τις επιθυμίες άλλοι παρουσιάζονται εγκρατείς και
σώφρονες, ενώ άλλοι ακόλαστοι· τέλος, όσες πράξεις ή γεγονότα προκαλούν οργή άλλοι τις αντιμετωπίζουν με
πραότητα, ενώ άλλοι γίνονται οργίλοι. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η επανάληψη ίδιων ενεργειών
διαμορφώνει τα μόνιμα στοιχεία του χαρακτήρα μας. Γι’ αυτό και η ποιότητα των ενεργειών μας θα
διαφοροποιήσει ποιοτικά και τα μόνιμα στοιχεία του χαρακτήρα μας. Αφού λοιπόν τα μόνιμα στοιχεία του
χαρακτήρα μας διαμορφώνονται βάσει της ποιότητας των ενεργειών μας, έχει πολύ μεγάλη σημασία να εθίζουμε
τα παιδιά από πολύ νεαρή ηλικία στον έναν ή στον άλλο τρόπο συμπεριφοράς. Μάλιστα, αυτό είναι το παν.
ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΡΙΖΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Ἔχει < ἔχω: ανάδοχος, ανακωχή, αποχή, άσχετος, διαδοχικός, δικαιούχος, διπλωματούχος, ένοχος, έξη, εξής,
εξοχή, εποχή, εσοχή, ευεξία, εχεμύθεια, ηνίοχος, κατεχόμενα, κατοχή, κατοχικός, καχεκτικός, καχεξία, κληρουχία,
μειονεξία, μέτοχος, οχυρός, παροχή, πάροχος, περιέκτης, περιεκτικός, περιοχή, πλεονεξία, προνομιούχος,
ραβδούχος, σκηπτούχος, συνοχή, συνταξιούχος, σχεδόν, σχέση, σχετικός, σχήμα, σχολείο, υπεροχή.
πράττοντες < πράττω (θ. πραγ- + j + -ω): απράγμων, άπραγος, άπρακτος, εισπρακτικός, πολυπράγμων, πράγμα,
πραγματικός, πραγματοποίηση, πρακτέος, πρακτικός, πράκτορας, πράξη, πραξικόπημα, σύμπραξη.
συναλλάγμασι < σὺν + ἀλλάττω (ρ. ἀλλ- + ἀγ- + j + -ω): αλλαγή, άλλαγμα, αλλαξιά, αλλαξοπιστία, απαλλαγή,
εναλλαγή, μισαλλόδοξος, παραλλαγή, συναλλαγή, συνάλλαγμα, συνδιαλλαγή.
γινόμεθα < γί(γ)νομαι (< γι-, ενεστωτικός αναδιπλασιασμός + θ. γεν-, με συγκοπή γν- + -ομαι. θ. γεν-, γον-, γεν +
πρόσφυμα –ε- > γενη-): γενεά, γενέθλιος, γένεση, γενέτειρα, γένος, γηγενής, γονίδιο, γονιός, γόνος, γυνή, διγενής,
εγγονός, ενδογενής, εξωγενής, ευγενής, ευγενικός, νεογνό, πολυγονία, πρωτόγονος.
ἐθιζόμενοι < ἐθίζομαι < ἔθος (θ. ἐθ- + ίδ- + j- + -ω) : εθιμικός, έθιμο, εθιμοτυπία, εθιμοτυπικός, εθισμένος,
εθισμός, έθος, ήθος.
φοβεῖσθαι < φοβέω—ω < φόβος < φέβομαι: αφοβία, άφοβος, εκφόβηση, εκφόβιση, έμφοβος, επίφοβος,
φόβητρο, φοβία, φοβικός, φοβισμένος, φόβος.
θαρρεῖν < θάρσος ή θάρρος: αποθάρρυνση, θαρραλέος, θαρρετά, θαρρετός, θάρρος, ξεθάρρεμα.
δειλοὶ < δειλιάω -ῶ: δειλά, δειλία, δείλιασμα, δειλός.
ἐπιθυμίας < ἐπὶ + θυμός: απροθυμία, απρόθυμος, εύθυμος, θυμηδία, θυμικός, θυμοειδής, θυμός, θυμόσοφος,
λιποθυμία, οξύθυμος, προθυμία, πρόθυμος.
ὀργὰς < ὀργή: ανοργασμικός, εξοργιστικός, οργασμικός, οργασμός, οργιαστικός, όργιο.
ἀναστρέφεσθαι < ἀνὰ + στρέφομαι (θ. στρέφ-, στράφ-, στρόφ-): αναστρέψιμος, αναστροφή, αναστροφικός,
ανάστροφος, αναστρόφως, αντιστροφή, αντίστροφος, αποστροφή, απόστροφος, διαστρέβλωση, διάστρεμμα,
διαστροφή, διαστροφικός, επιστρεφόμενα, ευστροφία, εύστροφος, καταστροφή, μεταστροφή, περιστροφή,
περίστροφο, στραβισμός, στραβός, στρεβλός, στρέμμα, στρεπτός, στρεψόδικος, στριφογύρισμα, στριφτός,
στρίφωμα, στρίψιμο, στροβίλισμα, στρόβιλος, στροφή, στρόφιγγα.
δεῖ: αδέητος, δέηση, δεητικός, ενδεής, ένδεια.
ἀποδιδόναι < ἀπὸ + δίδωμι (ενεστωτικός αναδιπλασιασμός δι- + δω- + μι. θ. δω-, δο-): αιμοδότης, αναμεταδότης,
ανένδοτος, απόδοση, αποδοτικός, δόσιμο, δότης, δώρο, δωσιδικία, εκδοτικός, επίδομα, επιδοτικός, καταδότης,
μειοδότης, μεταδοτικός, ξέδομα, παραδοτέος, πληροφοριοδότης, τροφοδότης.
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ἀκολουθοῦσιν (< ἀ αθροιστικό + κέλευθος = δρόμος): ακολούθημα, ακολούθηση, ακολουθία, ακόλουθος,
ανακόλουθος, εξακολουθητικός, επακολούθημα, παρακολούθηση.
διαφέρει < διὰ + φέρω (θ. φέρ-, φορ-, φαρ-, φωρ-, φρ-, οἰ-, ἐνεκ-, ἐνοκ-, ἐνκ- > ἐγκ-): αδιάφορος, αμφορέας,
αναφορικός, ασύμφορος, διαφορετικός, διάφορος, διένεξη, διηνεκής, δίφρος, πολύφερνη, πρόσφορος, συνεισφορά,
φαρέτρα, φερέγγυος, φορά, φόρα, φόρος, φωριαμός, οισοφάγος.
νέων < νέος: νεαρός, νεογέννητος, νεογνό, νεόδμητος, νεοελληνικός, νεόκοπος, νεολαία, νεόπλουτος, νεοσσός,
νεότητα, νιότη.
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
Α. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ ΟΤΙ Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΜΟΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ο
εθισμός) ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (των ἕξεων)
 οὕτω δὴ καὶ ἐπὶ τῶν ἀρετῶν ἔχει· πράττοντες γὰρ τὰ ἐν τοῖς συναλλάγμασι τοῖς πρὸς τοὺς ἀνθρώπους γινόμεθα
οἳ μὲν δίκαιοι οἳ δὲ ἄδικοι, πράττοντες δὲ τὰ ἐν τοῖς δεινοῖς καὶ ἐθιζόμενοι φοβεῖσθαι ἢ θαρρεῖν οἳ μὲν ἀνδρεῖοι
οἳ δὲ δειλοί. ὁμοίως δὲ καὶ τὰ περὶ τὰς ἐπιθυμίας ἔχει καὶ τὰ περὶ τὰς ὀργάς· οἳ μὲν γὰρ σώφρονες καὶ πρᾶοι
γίνονται, οἳ δ᾽ ἀκόλαστοι καὶ ὀργίλοι, οἳ μὲν ἐκ τοῦ οὑτωσὶ ἐν αὐτοῖς ἀναστρέφεσθαι, οἳ δὲ ἐκ τοῦ οὑτωσί.
«Οὕτω δὴ καὶ» : εισαγωγική φράση στο νέο επιχείρημα
Ο ρόλος των τριών αυτών λέξεων είναι εισαγωγικός στο νέο επιχείρημα του Αριστοτέλη. Συγκεκριμένα :
 το τροπικό επίρρημα «οὕτω», είναι ομοιωματικό προς τα προηγούμενα και δηλώνει αναλογική θεώρηση του
θέματος που ακολουθεί. Ο φιλόσοφος χρησιμοποιεί δηλαδή σ’ αυτή την ενότητα αναλογικό συλλογισμό:
όπως για την εκμάθηση των τεχνών είναι απαραίτητος ο εθισμός σε κατάλληλες ενέργειες, έτσι και για την
κατάκτηση των ηθικών αρετών έχει σημασία η επανάληψη ίδιων πράξεων («ὁμοίων ἐνεργειῶν»).
 με τον συμπερασματικό σύνδεσμο «δὴ» ανακεφαλαιώνονται τα προηγούμενα
 ο μεταβατικός σύνδεσμος «καὶ» εισάγει το νέο επιχείρημα, με το οποίο δείχνει ότι και στις αρετές ισχύει το
ίδιο που συμβαίνει στις τέχνες.
Τα παραδείγματα
Ο Αριστοτέλης παραθέτει τρία παραδείγματα με τα οποία στηρίζει τη θέση στην οποία καταλήγει : όπως οι
τέχνες, έτσι και τα μόνιμα στοιχεία του χαρακτήρα μας (τέτοια είναι και οι ηθικές αρετές) αποκτώνται με την
επανάληψη όμοιων ενεργειών, με τον εθισμό. Τα παραδείγματα αναφέρονται σε ηθικές αρετές που σχετίζονται με
το πώς οι άνθρωποι :
1. συναλλάσσονται / συμπεριφέρονται μεταξύ τους στις κοινωνικές σχέσεις τους (τὰ ἐν τοῖς συναλλάγμασι τοῖς
πρὸς τοὺς ἀνθρώπους)
2. αντιμετωπίζουν τις δύσκολες καταστάσεις της ζωής τους (τὰ ἐν τοῖς δεινοῖς)
3. διαχειρίζονται τις επιθυμίες τους και τα πάθη τους (τὰ περὶ τὰς ἐπιθυμίας ἔχει καὶ τὰ περὶ τὰς ὀργάς)
Αναπτύσσοντας τα παραδείγματα αυτά, ο Αριστοτέλης διακρίνει δύο αντίθετους τρόπους συμπεριφοράς: ο
ένας οδηγεί στην κατάκτηση των ηθικών αρετών, ενώ ο άλλος όχι.
Τα παραδείγματα αυτά έχουν ως εξής:
 Το πρώτο παράδειγμα («πράττοντες γὰρ τὰ ἐν τοῖς συναλλάγμασι τοῖς πρὸς τοὺς ἀνθρώπους γινόμεθα οἳ μὲν
δίκαιοι οἳ δὲ ἄδικοι») αναφέρεται στη συναναστροφή με τους άλλους ανθρώπους, στις κοινωνικές σχέσεις. Αν
οι άνθρωποι συνηθίσουν να είναι δίκαιοι στη συναναστροφή τους με τους άλλους, γίνονται τελικά δίκαιοι. Αν
όμως ακολουθήσουν τον αντίθετο τρόπο συμεριφοράς, δηλαδή συνηθίδουν να είναι άδικοι, γίνονται τελικά
άδικοι («οἳ μὲν δίκαιοι οἳ δὲ ἄδικοι»). Ο τρόπος, δηλαδή, με τον οποίο οι άνθρωποι μαθαίνουν να
συναναστρέφονται καθορίζει και την ποιότητα του χαρακτήρα τους (δικαιοσύνη ή αδικία).
 Το δεύτερο παράδειγμα («πράττοντες δὲ τὰ ἐν τοῖς δεινοῖς καὶ ἐθιζόμενοι φοβεῖσθαι ἢ θαρρεῖν οἳ μὲν ἀνδρεῖοι
οἳ δὲ δειλοὶ») αναφέρεται στις καταστάσεις που προξενούν φόβο, στις δύσκολες και αντίξοες περιστάσεις της
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ζωής τους. Όσοι μαθαίνουν να τις αντιμετωπίζουν με ψυχραιμία, σθένος και θάρρος γίνονται ανδρείοι, ενώ
όσοι τις αντιμετωπίζουν με φόβο, εθίζονται στη δειλία και γίνονται δειλοί
 Το τρίτο παράδειγμα («Ὁμοίως δὲ καὶ τὰ περὶ τὰς ἐπιθυμίας ἔχει καὶ τὰ περὶ τὰς ὀργάς· οἳ μὲν γὰρ σώφρονες
καὶ πρᾶοι γίνονται, οἳ δ’ ἀκόλαστοι καὶ ὀργίλοι, οἳ μὲν ἐκ τοῦ οὑτωσὶ ἐν αὐτοῖς ἀναστρέφεσθαι, οἳ δὲ ἐκ τοῦ
οὑτωσί.») αναφέρεται στις επιθυμίες και τις ορμές των ανθρώπων, καθώς και στα ανθρώπινα πάθη, τα
συναισθήματα, δηλαδή, όπως αυτά εκδηλώνονται σε καταστάσεις που προκαλούν οργή. Εδώ, ο τρόπος με τον
οποίο διαχειρίζονται οι άνθρωποι τον ίδιο τον εαυτό τους καθορίζει το χαρακτήρα τους. Αν μαθαίνουν να
τιθασεύουν και να εκλογικεύουν τις επιθυμίες και τις ορμές τους και να δρουν με σύνεση και εγκράτεια,
γίνονται σώφρονες, συνετοί. Αν, όμως, ξεφεύγουν από τα όρια του μέτρου και δεν μπορούν να ελέγξουν τις
επιθυμίες τους, γίνονται ασύδοτοι, ασυγκράτητοι, ακόλαστοι. Αν μαθαίνουν να συγκρατούν το θυμό τους,
γίνονται πράοι. Αν όχι, γίνονται οξύθυμοι, οργίλοι.
Συνεπώς, ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι διαχειρίζονται την εκδήλωση της συμπεριφοράς τους είναι
καθοριστικός για την ηθική ποιότητα που θα αποκτήσουν, τα μόνιμα στοιχεία του χαρακτήρα τους. Συνοπτικά τα
παραδείγματα μπορούν να παρουσιαστούν με τον ακόλουθο πίνακα:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
«πράττοντες γὰρ τὰ ἐν τοῖς
συναλλάγμασι τοῖς πρὸς τοὺς
ἀνθρώπους γινόμεθα οἳ μὲν δίκαιοι
οἳ δὲ ἄδικοι»
«πράττοντες δὲ τὰ ἐν τοῖς δεινοῖς καὶ
ἐθιζόμενοι φοβεῖσθαι ἢ θαρρεῖν οἳ
μὲν ἀνδρεῖοι οἳ δὲ δειλοὶ»
«Ὁμοίως δὲ καὶ τὰ περὶ τὰς
ἐπιθυμίας ἔχει καὶ τὰ περὶ τὰς ὀργάς·
οἳ μὲν γὰρ σώφρονες καὶ πρᾶοι
γίνονται, οἳ δ’ ἀκόλαστοι καὶ ὀργίλοι,
οἳ μὲν ἐκ τοῦ οὑτωσὶ ἐν αὐτοῖς
ἀναστρέφεσθαι, οἳ δὲ ἐκ τοῦ οὑτωσί.»

ΤΟΜΕΙΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
συναναστροφή
με άλλους ανθρώπους
καταστάσεις που
προξενούν φόβο

επιθυμίες
καταστάσεις που
προξενούν οργή

ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΕ
ΠΡΑΞΕΙΣ

ΜΟΝΙΜΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

δίκαιες

δίκαιοι

άδικες

άδικοι

θάρρους -ανδρείας

ανδρείοι

φόβου –δειλίας

δειλοί

σύνεσηςσωφροσύνης
ακόλαστες -χωρίς
αυτοσυγκράτηση
πραότητας
θυμού -οργής

σώφρονες
ακόλαστοι
πράοι
οργίλοι

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Αριστοτέλης, όταν αναφέρεται στους τομείς συμπεριφοράς των ανθρώπων (και όχι
στους ίδιους τους ανθρώπους), χρησιμοποιεί τον εμπρόθετο «ἐν +δοτική ουδετέρου γένους» («ἐν τοῖς
συναλλάγμασι», «ἐν τοῖς δεινοῖς»). Αντίθετα, όταν αναφέρεται στις επιθυμίες και τα πάθη των ίδιων των
ανθρώπων, χρησιμοποιεί τον εμπρόθετο «περί+γενική» («περὶ τὰς ἐπιθυμίας» και στο «περὶ τὰς ὀργάς»).
«σώφρονες - ἀκόλαστοι, πρᾶοι - ὀργίλοι» : Διευκρίνιση των όρων
«Σώφρονες»: είναι αυτοί που δείχνουν εγκράτεια και αντιστέκονται στις επιθυμίες τους, ενώ κρατιούνται
συστηματικά μακριά από τις σωματικές ηδονές.
«Ἀκόλαστοι»: αυτοί αντίθετα, αφήνονται στις επιθυμίες και στις σωματικές ηδονές ξεπερνώντας τα όρια του
μέτρου.
«Πρᾶοι»: είναι οι άνθρωποι που αντιδρούν συγκρατημένα και με ηρεμία στα συναισθήματα οργής.
«Ὀργίλοι»: αυτοί αντίθετα, δεν μπορούν να χαλιναγωγήσουν την οργή τους, ξεσπούν και αντιδρούν με βίαιο
πολλές φορές τρόπο.
«γινόμεθα - γίνονται - πράττοντες - ἐθιζόμενοι» : Διευκρίνιση για τη χρήση των τύπων
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Με τη χρήση των ρηματικών αυτών τύπων -βρίσκονται όλοι σε ενεστώτα που δηλώνει την επανάληψη- ο
Αριστοτέλης δείχνει :
 τον βαθμιαίο /σταδιακό τρόπο κατάκτησης της αρετής,
 ότι και οι έξεις, όπως και οι αρετές, δεν υπάρχουν εκ φύσεως, αλλά είναι αποτελέσματα κάποιων ενεργειών.
Ειδικότερα :
 «πράττοντες - ἐθιζόμενοι» : αναφέρονται στις επαναλαμβανόμενες ενέργειες που απαιτούνται για τη
κατάκτηση της αρετής.
 «γινόμεθα – γίνονται» : αναφέρονται στην κατάκτηση της αρετής, που δεν υπάρχει εκ φύσεως, αλλά προκύπτει
ως αποτέλεσμα εθισμού.
Ο κοινωνικός χαρακτήρας της αρετής
Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι ο Αριστοτέλης δίνει κοινωνικό χαρακτήρα στην αρετή. Αυτό προκύπτει
απ’ το ότι οι αρετές της δικαιοσύνης, της σωφροσύνης και της πραότητας, στις οποίες αναφέρθηκε προηγουμένως,
σχετίζονται με τις καθημερινές κοινωνικές δραστηριότητες του ανθρώπου, αντανακλούν στον κοινωνικό
περίγυρο και ρυθμίζουν τις διαπροσωπικές / κοινωνικές σχέσεις. Οι ηθικές αρετές, δηλαδή, αφορούν την
κοινωνική ζωή του ανθρώπου και δεν έχουν νόημα έξω από το πλαίσιο της κοινωνικής συμβίωσης. Η κοινωνία
είναι άλλωστε αυτή που θα κρίνει και θα αξιολογήσει ποια πράξη ή ποιος άνθρωπος είναι ηθικός.
Β.ΑΠΟΔΕΙΚΤΕΑ ΘΕΣΗ : ΤΑ ΜΟΝΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΑΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΕΘΙΣΜΟ (ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΜΟΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ)
 καὶ ἑνὶ δὴ λόγῳ ἐκ τῶν ὁμοίων ἐνεργειῶν αἱ ἕξεις γίνονται. διὸ δεῖ τὰς ἐνεργείας ποιὰς ἀποδιδόναι· κατὰ γὰρ
τὰς τούτων διαφορὰς ἀκολουθοῦσιν αἱ ἕξεις.
Από τα παραδείγματα που προηγήθηκαν προκύπτει επαγωγικά η αποδεικτέα θέση : τα μόνιμα στοιχεία του
χαρακτήρα μας (ἔξεις), είτε αυτά είναι καλά είτε κακά, διαμορφώνονται μέσα από την συστηματική
επανάληψη ομοίων ενεργειών (ἐθισμός). Γι’ αυτό, προσθέτει ο Αριστοτέλης, για να αποκτήσουμε μια ηθική
αρετή ως μόνιμο στοιχείο του χαρακτήρα μας (να γίνουμε π.χ. δίκαιοι) πρέπει («δεῖ») να φροντίζουμε, ώστε οι
ενέργειές μας που θα οδηγήσουν στη γένεση αυτής της ηθικής αρετής να έχουν μια συγκεκριμένη ποιότητα.
Πρέπει, δηλαδή, να ενεργούμε όπως ένας άνθρωπος που έχει ήδη κατακτήσει την ηθική αρετή («διὸ δεῖ τὰς
ἐνεργείας ποιὰς ἀποδιδόναι»). Σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα γίνει μόνιμο στοιχείο του χαρακτήρα μας (ἕξις) η
ηθική αρετή, αλλά η αντίστοιχη «κακία» (φθορά της αρετής, απουσία αρετής : «κατὰ γὰρ τὰς τούτων διαφορὰς
ἀκολουθοῦσιν αἱ ἕξεις»). Άλλωστε, η έννοια της «ἕξεως» είναι ουδέτερη, δηλαδή περιλαμβάνει και τα «καλά»
και τα «κακά» στοιχεία του χαρακτήρα μας. Επομένως, η στάση μας, η συμπεριφορά μας, οι πράξεις μας και
γενικότερα οι επιλογές μας καθορίζουν το αν θα αποκτήσουμε ή όχι τις ηθικές αρετές.
Πρέπει, βέβαια, να επισημανθεί ότι οι ηθικές ενέργειες αυτού που ήδη έχει κατακτήσει την ηθική αρετή ως
μόνιμο στοιχείο του χαρακτήρα του είναι ποιοτικά ανώτερες, «αυθεντικά» ηθικές ενέργειες και προκύπτουν
αβίαστα, χωρίς επίπονη προσπάθεια. Αντίθετα, αυτός που βρίσκεται στο στάδιο του εθισμού προς την ηθική
αρετή καταβάλλει προσπάθεια, κοπιάζοντας να κατακτήσει την ηθική αρετή.
(Για τους αναγκαίους όρους ώστε να χαρακτηριστεί μία πράξη ενάρετη βλέπε και Ενότητα 2η, Ενότητα 6η και
Ενότητα 10η των «Ηθικών Νικομαχείων».)
Ο ΟΡΟΣ «ἕξις»
Στην ενότητα αυτή εμφανίζεται μια νέα έννοια, η «ἕξις». Η λέξη παράγεται από το θέμα του μέλλοντα του
ρήματος «ἔχω» και συγκεκριμένα από το σεχ- < hεχ- < ἑχ + την παραγωγική κατάληξη –σις, η οποία δηλώνει
ενέργεια.
Αρχική σημασία της λέξης είναι το να κατέχει κανείς συνέχεια κάτι που έχει αποκτήσει. Ο Αριστοτέλης
προσδίδει ηθικό περιεχόμενο στη λέξη : είναι τα μόνιμα στοιχεία του χαρακτήρα μας, που αποκτώνται με την
επίμονη άσκηση και επανάληψη συγκεκριμένων (όμοιων ποιοτικά) ενεργειών.
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Οι «ἕξεις» είναι, κατά τον Αριστοτέλη, ένα από τα «γινόμενα ἐν τῇ ψυχῇ». Τα άλλα δύο είναι τα πάθη και οι
δυνάμεις.
 Πάθη (συναισθήματα, πχ. επιθυμία, οργή, φόβος, χαρά, φιλία, μίσος) είναι όσα έχουν ως αποτέλεσμα την
ευχαρίστηση ή τη δυσαρέσκεια.
 Οι δυνάμεις είναι οι δυνατότητες συμμετοχής στα πάθη, οι οποίες δεν αρκούν από μόνες τους για να
χαρακτηριστεί κάποιος καλός ή κακός, αλλά πρέπει να γίνουν μόνιμα στοιχεία του χαρακτήρα του (ἕξεις)
μέσω του εθισμού.
Σήμερα η λέξη «έξη» έχει αποκτήσει ψυχολογικό περιεχόμενο : είναι η συνήθεια ως αποτέλεσμα
επανάληψης, μάθησης ή συνεχούς επίδρασης του ίδιου παράγοντα.
Γ. Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΘΙΣΜΟΥ
 οὐ μικρὸν οὖν διαφέρει τὸ οὕτως ἢ οὕτως εὐθὺς ἐκ νέων ἐθίζεσθαι, ἀλλὰ πάμπολυ, μᾶλλον δὲ τὸ πᾶν.
Όπως και ο δάσκαλός του ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης τονίζει τη μεγάλη σημασία που έχει η παιδεία /αγωγή
για την ιδιωτική /προσωπική και τη δημόσια /κοινωνική ζωή του ατόμου. Με αυτό το παιδαγωγικό του σχόλιο,
επισημαίνει με ιδιαίτερη έμφαση :
α) την πρωτεύουσα σημασία της παιδείας /αγωγής : η ορθή παιδεία /αγωγή εθίζει το άτομο σε συγκεκριμένους
(ορθούς) τρόπους συμπεριφοράς και το οδηγεί στην απόκτηση της αρετής, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση
για την κατάκτηση της ευδαιμονίας, τόσο για τον εαυτό του όσο και για την πόλη.
β) όσο πιο νωρίς αρχίσει η παιδεία και η αγωγή, τόσο πιο πολλές θα είναι οι ελπίδες να αποδειχτούν αυτές
αποτελεσματικές και γόνιμες : ο άνθρωπος πρέπει να συνηθίζει από μικρός σε ηθικές ενέργειες, για να φτάσει στην
κατάκτηση των ηθικών αρετών. Η διαδικασία αυτή πρέπει να ξεκινήσει από πολύ μικρή ηλικία, γιατί τότε
συντελείται η διαμόρφωση της ηθικής του συνείδησης, αλλά και γιατί απαιτεί πολύ χρόνο. Το φυσικό,
οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον του παιδιού παίζει καθοριστικό ρόλο στη σωματική, συναισθηματική,
ψυχική και πνευματική ανάπτυξή του. Οι παιδαγωγικές αυτές αντιλήψεις του Αριστοτέλη συμφωνούν με τις
σύγχρονες και φαίνεται ότι έπαιξαν και παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της σύγχρονης αντίληψης για
την αγωγή.
ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
 Αναλογίες :«οὕτω δὴ καὶ» «ὁμοίως δὲ»
 Αντιθέσεις: τονίζουν τους δύο αντίθετους τρόπους συμπεριφοράς «οἳ μὲν δίκαιοι οἳ δὲ ἄδικοι» «φοβεῖσθαι ἢ
θαρρεῖν» «οἳ μὲν ἀνδρεῖοι οἳ δὲ δειλοὶ» «οἳ μὲν σώφρονες … οἳ δ’ ἀκόλαστοι» «οἳ μὲν πρᾶοι … οἳ δ’
ὀργίλοι» «οἳ μὲν ἐκ τοῦ οὑτωσὶ ≠ οἳ δὲ ἐκ τοῦ οὑτωσὶ»
 Χιαστό σχήμα :«ἐθιζόμενοι φοβεῖσθαι ἢ θαρρεῖν οἳ μὲν ἀνδρεῖοι οἳ δὲ δειλοὶ»
 Σχήμα από κοινού :«γινόμεθα οἳ μὲν δίκαιοι … οἳ δὲ δειλοὶ (γινόμεθα)» «οἳ μὲν γὰρ σώφρονες καὶ πρᾶοι
γίνονται, οἳ δ’ ἀκόλαστοι καὶ ὀργίλοι (γίνονται)» «οἳ μὲν ἐκ τοῦ οὑτωσὶ ἐν αὐτοῖς ἀναστρέφεσθαι, οἳ δὲ ἐκ τοῦ
οὑτωσὶ (ἀναστρέφεσθαι)»
 Σχήμα υπερβατό : «ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τὰς ἐπιθυμίας ἔχει»
Παρόλο που ο λόγος του Αριστοτέλη είναι γενικά λιτός, στην τελευταία περίοδο του κειμένου («οὐ μικρὸν οὖν
… μᾶλλον δὲ τὸ πᾶν») επιλέγει να συσσωρεύσει μια σειρά εκφραστικών μέσων, προκειμένου να καταδείξει την
εξαιρετικά μεγάλη σημασία του εθισμού στην ηθική διαπαιδαγώγηση των παιδιών:
* σχήμα επιδιόρθωσης: «οὐ μικρὸν οὖν … μᾶλλον δὲ τὸ πᾶν» * σχήμα λιτότητας: «οὐ μικρὸν» * σχήμα άρσης –
θέσης: «οὐ μικρὸν … ἀλλὰ πάμπολυ» * υπερβολή:«τὸ πᾶν» * ανιούσα κλιμάκωση: «οὐ μικρὸν -> πάμπολυ -> τὸ
πᾶν»
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ΕΝΟΤΗΤΑ 5(Β3, 1-2) : Η ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΑΡΕΤΗΣ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
Σημεῖον δὲ δεῖ ποιεῖσθαι τῶν ἕξεων τὴν ἐπιγινομένην
ἡδονὴν ἢ λύπην τοῖς ἔργοις· ὁ μὲν γὰρ ἀπεχόμενος
τῶν σωματικῶν ἡδονῶν καὶ αὐτῷ τούτῳ χαίρων
σώφρων, ὁ δ᾽ ἀχθόμενος ἀκόλαστος, καὶ ὁ μὲν
ὑπομένων τὰ δεινὰ καὶ χαίρων ἢ μὴ λυπούμενός γε
ἀνδρεῖος, ὁ δὲ λυπούμενος δειλός.
περὶ ἡδονὰς γὰρ καὶ λύπας ἐστὶν ἡ ἠθικὴ ἀρετή· διὰ
μὲν γὰρ τὴν ἡδονὴν τὰ φαῦλα πράττομεν, διὰ δὲ τὴν
λύπην τῶν καλῶν ἀπεχόμεθα.
διὸ δεῖ ἦχθαί πως εὐθὺς ἐκ νέων, ὡς ὁ Πλάτων φησίν,
ὥστε χαίρειν τε καὶ λυπεῖσθαι οἷς δεῖ· ἡ γὰρ ὀρθὴ
παιδεία αὕτη ἐστίν.

Α.Τα συναισθήματα που ακολουθούν τις πράξεις
μας αποδεικνύουν τη διαμόρφωση των μόνιμων
στοιχείων του χαρακτήρα μας («ἕξεις») –
Παραδείγματα.

Β. Συσχετισμός της ηθικής αρετής με τα
συναισθήματα – Συμπέρασμα.

Γ. Ο καθοριστικός ρόλος της αγωγής στη
διαμόρφωση των μόνιμων στοιχείων του
χαρακτήρα μας.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Σημεῖον δὲ δεῖ ποιεῖσθαι τῶν ἕξεων τὴν ἐπιγινομένην
ἡδονὴν ἢ λύπην τοῖς ἔργοις· ὁ μὲν γὰρ ἀπεχόμενος
τῶν σωματικῶν ἡδονῶν καὶ αὐτῷ τούτῳ χαίρων
σώφρων, ὁ δ᾽ ἀχθόμενος ἀκόλαστος, καὶ ὁ μὲν
ὑπομένων τὰ δεινὰ καὶ χαίρων ἢ μὴ λυπούμενός γε
ἀνδρεῖος, ὁ δὲ λυπούμενος δειλός.

περὶ ἡδονὰς γὰρ καὶ λύπας ἐστὶν ἡ ἠθικὴ ἀρετή· διὰ
μὲν γὰρ τὴν ἡδονὴν τὰ φαῦλα πράττομεν, διὰ δὲ τὴν
λύπην τῶν καλῶν ἀπεχόμεθα.

διὸ δεῖ ἦχθαί πως εὐθὺς ἐκ νέων, ὡς ὁ Πλάτων φησίν,
ὥστε χαίρειν τε καὶ λυπεῖσθαι οἷς δεῖ· ἡ γὰρ ὀρθὴ
παιδεία αὕτη ἐστίν.

Πρέπει όμως να θεωρούμε ως αποδεικτικό σημάδι
ότι έχουν διαμορφωθεί τα μόνιμα στοιχεία του
χαρακτήρα μας το ευχάριστο ή το δυσάρεστο
συναίσθημα ( : την ευχαρίστηση ή τη δυσαρέσκεια)
που συνοδεύει τις πράξεις μας· γιατί αυτός που μένει
μακριά από τις σωματικές ηδονές και αυτό ακριβώς
του προκαλεί ευχαρίστηση, είναι σώφρων, ενώ αυτός
που δυσανασχετεί (με αυτό), (είναι) ακόλαστος
(έκλυτος, ασυγκράτητος), και αυτός που υπομένει
τους κινδύνους (: όσα προκαλούν φόβο) και νιώθει
ευχαρίστηση ή τουλάχιστον δεν δυσαρεστείται, είναι
ανδρείος, ενώ αυτός που δυσαρεστείται (είναι)
δειλός.
Διότι η ηθική αρετή σχετίζεται με τα ευχάριστα και
τα δυσάρεστα συναισθήματα (: την ευχαρίστηση και
τη δυσαρέσκεια)· γιατί για χάρη της ευχαρίστησης
κάνουμε τιποτένια πράγματα, ενώ εξαιτίας του
δυσάρεστου συναισθήματος (: της δυσαρέσκειας)
μένουμε μακριά από τα ωραία πράγματα.
Γι’ αυτό πρέπει να έχουμε διαπαιδαγωγηθεί από την
πιο μικρή ηλικία με τέτοιο τρόπο, όπως λέει ο
Πλάτωνας, ώστε και να ευχαριστιόμαστε και να
δοκιμάζουμε
ευχάριστα
και
δυσάρεστα
συναισθήματα (: να χαιρόμαστε και να
δυσανασχετούμε) με αυτά που πρέπει· γιατί αυτή
είναι η ορθή παιδεία.
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ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΡΙΖΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
σημεῖον < σημαίνω: αμφίσημος, αξιοσημείωτος, ασήμαντος, άσημος, βιβλιόσημο, γραμματόσημο, διάσημος,
δίσημος, ένσημο, επισήμανση, επίσημος, παράσημο, πολύσημος, προσήμανση, πρόσημο, σήμα, σημάδι,
σημαδιακός, σημαία, σήμανση, σημαντικός, σήμαντρο, σημασία, σημασιολογία, σηματοδότης, σηματοδότηση,
σημείο, σημειολογία, σημείωμα, σημείωση, χαρτόσημο.
ποιεῖσθαι < ποιέω-ῶ: αξιοποιήσιμος, απεριποίητος, αποποίηση, αχειροποίητος, εκποίηση, θεοποίητος,
περιποιητικός, ποίημα, ποίηση, ποιητής, προσποιητός.
ἐπιγινομένην < ἐπὶ + γί(γ)νομαι (θ. γεν-, με ετεροίωση γον- και πρόσφυμα ε > γενε-, με έκταση γενη-. Ο
ενεστώτας γίγνομαι προέκυψε από ενεστωτικό αναδιπλασιασμό γι- + θ. γεν- και με συγκοπή γν-): άγονος,
γενέθλια, γένεση, γενέτειρα, γενετικός, γένος, γηγενής, γονίδιο, γονιός, γόνος, γυνή, ενδογενής, εξωγενής,
επίγονος, ευγενής, νεογνό, πολυγονία, πρόγονος, πρωτογενής.
ἡδονὴν < ἥδομαι (= ευχαριστιέμαι): αηδία, ηδονή, ηδονικός, ηδονιστής, ηδονοβλεψίας, ηδυπάθεια, ηδύποτο (=
λικέρ).
λύπην < λυπέομαι –οῦμαι: αλύπητα, αξιολύπητος, λυπηρός, λύπηση, λυπητερός, περίλυπος, συλλυπητήριος.
ἀπεχόμενος < ἀπὸ + ἔχομαι (θ. σεχ-, ἑχ-, σχ-, σχε- > σχη-): ανακωχή, αποχή, έξη, εξής, εξοχή, εξοχικός, έξοχος,
καθεξής, καχεκτικός, καχεξία, παροχή, πάροχος, πρόσχημα, προσχηματικός, ραβδούχος, σκηπτούχος, σχεδιασμός,
σχεδιαστήριο, σχεδιαστής, σχέδιο, σχεδόν, σχέση, σχήμα.
χαίρων (θ. χαρ- + πρόσφυμα –j και με επένθεση > χαίρω. Ο μέλλοντας: χαιρ- και χαρ- + πρόσφυμα –ε, με έκταση
–η > χαιρ-ή-σ-ω, χαρ-ή-σ-ω με αποβολή του –σ ανάμεσα από τα δύο φωνήεντα και συναίρεση > χαρή-ω > χαρέ-ω
> χαρῶ): χαρά, χαρούμενος, χαρμόσυνος, χάρμα, χάρη, περιχαρής, άχαρος, χαρμονή, χαριτωμένος.
ἀχθόμενος < ἄχθομαι: ἀχθόμενος < ἄχθομαι < ἄχθος: άχθος, αγχόνη, αχθοφόρος, επαχθής, αχθηδών, σεισάχθεια.
ὑπομένων < ὑπὸ + μένω: ανυπόμονος, διαμονή, διαμονητήριο, εμμονή, έμμονος, επιμονή, επίμονος, μενετός,
μοναχικός, μοναχός, μονή, μόνιμος, μονιμότητα, μόνος, παραμονή, προσμονή, υπομονετικός, υπομονή.
λυπούμενος < λυπέομαι-οῦμαι < λύπη: αλύπητος, αξιολύπητος, λύπη, λυπημένος, λυπηρός, περίλυπος,
συλλυπητήρια.
ἐστὶν < εἰμί: εξουσιαστικός, εσθλός, ετυμολογία, έτυμον, οντολογία, οντολογικός, όντως, ουσία, ουσιαστικός,
ουσιώδης, παρόν, παροντικός, παρουσιαστικό.
πράττομεν < πράττω (θ. πράγ-j-ω > πράττ(σσ)ω: απραγματοποίητος, απράγμων, άπραγος, άπρακτος, δυσπραγία,
εισπρακτικός, ευπραγία, πεπραγμένα, πολυπράγμων, πράγμα, πραγματικός, πρακτέο, πρακτικό, πράκτορας,
πρακτορείο, πράξη, πραξικόπημα.
δεῖ: αδέητος, δέηση, ένδεια, ενδεής.
ἦχθαι < ἄγομαι: αγέλη, άγημα, αγρός, αγρότης, αγωγή, αγώγι, αγωγιάτης, αγώγιμος, αγωγός, αγώνας, αγωνία,
αγωνιστικός, ακτίνα, άμαξα, αναγωγή, ανάγωγος, αξία, αξιόμαχος, άξιος, άξονας, αξονικός, απαγωγή, αρχηγός,
διαγωγή, εισαγωγέας, εισαγωγή, εξαγωγέας, εξαγωγή, επαγωγή, επαγωγικός, επείσακτος, ευάγωγος, καταγωγή,
καταγώγιο, κυνηγός, λοχαγός, νηπιαγωγός, ξενάγηση, ξεναγός, οδηγός, παιδαγωγός, παραγωγή, παραγωγός,
παράγωγος, παρθεναγωγείο, προαγωγή, προακτέος, προσαγωγή, στρατηγός, συναγωγή, συναξάρι, σύναξη,
υδραγωγείο, χορηγία, χορηγός.
φησὶν < φημὶ (θ. φη-, φᾱ-, φᾰ-, και με ετεροίωση φω-): άφατος, προφήτης, φήμη, φωνή.
ὀρθὴ < (επίθ.) ὀρθός: αδιόρθωτος, ακατόρθωτος, διορθώνω, διόρθωση, διορθωτής, επανορθώνω, επανόρθωση,
επιδιόρθωση, κατόρθωμα, κατορθώνω, όρθιος, ορθολογισμός, ορθολογιστής, ορθώνω, παλινόρθωση.
ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Όταν εκτελούμε μια πράξη, δοκιμάζουμε είτε ευχάριστα είτε δυσάρεστα συναισθήματα και αυτό αποδεικνύει
ότι έχουν διαμορφωθεί μέσα μας τα μόνιμα στοιχεία του χαρακτήρα μας («αἱ ἕξεις»). Η θέση αυτή αποδεικνύεται
με τα ακόλουθα παραδείγματα: αν κάποιος απέχει από τις βλαπτικές σωματικές ηδονές και αυτό τον ευχαριστεί,
τότε αυτό σημαίνει ότι έχει αποκτήσει το μόνιμο χαρακτηριστικό της εγκράτειας˙ αν όμως απέχοντας από αυτές
νιώθει δυσάρεστα συναισθήματα, τότε είναι «ἀκόλαστος». Αν πάλι κάποιος υπομένει τις επικίνδυνες πράξεις και
αυτό του προκαλεί ευχαρίστηση ή τουλάχιστον όχι δυσαρέσκεια, τότε είναι ανδρείος, ενώ, αν τις υπομένει με
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δυσαρέσκεια, τότε είναι δειλός. Επομένως, για να θεωρηθεί ότι κάποιος έχει κατακτήσει τις ηθικές αρετές, δεν
αρκεί να κάνει ηθικές πράξεις, αλλά και να βιώνει ευχάριστα συναισθήματα μέσα από αυτές. Και παρατηρούμε
ότι, όταν ένας άνθρωπος δεν κατέχει την αρετή, κάνει τιποτένιες πράξεις, επειδή αυτές τον ευχαριστούν, ενώ
κρατιέται μακριά από τις καλές πράξεις, επειδή μ’ αυτές θα νιώσει δυσάρεστα συναισθήματα. Αφού, λοιπόν, τις
πράξεις μας τις συνοδεύουν συναισθήματα, πρέπει, για να κατακτήσουμε την αρετή, να συνηθίσουμε να νιώθουμε
ευχάριστα συναισθήματα με την εκτέλεση ηθικών πράξεων και το αντίθετο. Αυτό πρέπει να γίνεται με την αγωγή
από την παιδική μας κιόλας ηλικία. Αυτή την άποψη συμμερίζεται και ο Πλάτωνας.
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
Α.Τα συναισθήματα που ακολουθούν τις πράξεις μας αποδεικνύουν τη διαμόρφωση των μόνιμων στοιχείων
του χαρακτήρα μας («ἕξεις») – Παραδείγματα.
 Σημεῖον δὲ δεῖ ποιεῖσθαι τῶν ἕξεων τὴν ἐπιγινομένην ἡδονὴν ἢ λύπην τοῖς ἔργοις· ὁ μὲν γὰρ ἀπεχόμενος τῶν
σωματικῶν ἡδονῶν καὶ αὐτῷ τούτῳ χαίρων σώφρων, ὁ δ᾽ ἀχθόμενος ἀκόλαστος, καὶ ὁ μὲν ὑπομένων τὰ δεινὰ
καὶ χαίρων ἢ μὴ λυπούμενός γε ἀνδρεῖος, ὁ δὲ λυπούμενος δειλός.
«σημεῖον»
Ο Αριστοτέλης, αφού έδειξε ότι ο εθισμός οδηγεί στη διαμόρφωση έξεων, δηλαδή στην απόκτηση μόνιμων
γνωρισμάτων του χαρακτήρα μας, θα δείξει τώρα ποιο είναι το αποδεικτικό στοιχείο ότι η έξη έχει διαμορφωθεί.
Έτσι, αναφέρει ένα «σημεῖον», δηλαδή ένα αποδεικτικό στοιχείο που προκύπτει από λογική επεξεργασία των
εμπειρικών δεδομένων. Επειδή, λοιπόν, το «σημεῖον» δεν είναι μια τυχαία ένδειξη, αλλά επεξεργασμένο λογικά
υλικό, αποτελεί ασφαλές μέσο για να στηρίξει κανείς την αλήθεια των απόψεών του.
Η αποδεικτέα θέση και τα παραδείγματα
Ο Αριστοτέλης διατυπώνει τη θέση ότι τα ευχάριστα (ἡδονή) ή δυσάρεστα συναισθήματα (λύπη) που
συνοδεύουν τις πράξεις μας αποτελούν το κριτήριο/την απόδειξη (σημεῖον) ότι έχουν διαμορφωθεί μέσα μας τα
μόνιμα στοιχεία του χαρακτήρα μας (ἕξεις). Όταν, δηλαδή, κάνουμε ενάρετες πράξεις και εξαιτίας αυτών
αισθανόμαστε ευχαρίστηση, αυτό σημαίνει ότι η αρετή αποτελεί πλέον μόνιμο στοιχείο του χαρακτήρα μας. Με
άλλα λόγια, η διάπραξη ενάρετων πράξεων δεν αρκεί –από μόνη της- για να χαρακτηρισθεί ένας άνθρωπος
ενάρετος : μόνο όταν οι ενάρετες πράξεις προκαλούν στον άνθρωπο ευχάριστα (και όχι δυσάρεστα)
συναισθήματα μπορούμε να πούμε ότι αυτός έχει αποκτήσει την αρετή ως μόνιμο στοιχείο του χαρακτήρα
του. Αυτού του είδους η ηδονή αποτελεί αγαθό για το οποίο δεν πρέπει να αδιαφορούμε και αποτελεί,
ταυτόχρονα, ένα είδος επιβράβευσης για τις ηθικές πράξεις μας. Αντίθετα, η λύπη που ενδεχομένως αισθανόμαστε
μετά τη διάπραξη ενάρετων πράξεων αποδεικνύει ότι δεν έχουμε κάνει κτήμα μας την αρετή, δεν είμαστε ενάρετοι.
Για να αποδείξει τη θέση αυτή ο φιλόσοφος χρησιμοποιεί δύο παραδείγματα :
1ο παράδειγμα («ὁ μὲν γὰρ ἀπεχόμενος … ἀκόλαστος»): αν κάποιος κρατιέται μακριά από τις σωματικές
ηδονές (ἀπεχόμενος τῶν σωματικῶν ἡδονῶν) και αυτό του προκαλεί ευχάριστα συναισθήματα (αὐτῷ τούτῳ
χαίρων), τότε είναι σώφρων, έχει αποκτήσει, δηλαδή, τη σωφροσύνη ως μόνιμο στοιχείο του χαρακτήρα του.
Αντίθετα, αν σε κάποιον η αποχή αυτή προκαλεί δυσάρεστα συναισθήματα (ἀχθόμενος), τότε έχει διαμορφώσει
ένα άλλο μόνιμο στοιχείο του χαρακτήρα του και μπορούμε να πούμε ότι είναι ακόλαστος. Επομένως, δεν αρκεί να
απέχει κανείς από τις σωματικές ηδονές για να χαρακτηρίζεται σώφρων. Τον χαρακτηρισμό αυτόν τον δικαιούται
μόνο εάν η αποχή αυτή του προκαλεί ευχάριστα συναισθήματα ή τουλάχιστον δεν τον δυσαρεστεί.
Για να γίνει πιο κατανοητό το παράδειγμα, πρέπει να διευκρινιστούν τα εξής:
 «ἡδονή»: είναι το ευχάριστο συναίσθημα, η ηθική ικανοποίηση, η ανώτερη ηδονή που ολοκληρώνει τον
άνθρωπο και δεν προκαλείται από σωματικό ερέθισμα. Για το ευχάριστο συναίσθημα που προκαλείται από
σωματικό ερέθισμα, ο Αριστοτέλης χρησιμοποιεί τον όρο «σωματικαὶ ἡδοναί». Όταν ο Αριστοτέλης μιλά για
αποχή από τις σωματικές ηδονές («ἀπεχόμενος τῶν σωματικῶν ἡδονῶν»), δεν εννοεί την πλήρη αποχή από
αυτές, αλλά την αποχή από τις υπερβολικές σωματικές ηδονές, την έμμετρη (με μέτρο) απόλαυσή τους. Η
πλήρης αποχή είναι κατά το φιλόσοφο κακία και αυτός που απέχει πλήρως από αυτές χαρακτηρίζεται ως
αναίσθητος.
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 «λύπη»: είναι το δυσάρεστο συναίσθημα, το αντίθετο της «ἡδονῆς» όπως ορίστηκε πιο πάνω.
 «σώφρων»: είναι αυτός που χρησιμοποιεί τη σκέψη του ώστε να ενεργεί ορθά, ο συνετός, ο εγκρατής, αυτός
που τηρεί το μέτρο, ελέγχοντας τις επιθυμίες και ορμές του με τη λογική, τον «λόγον». Η αποχή από τις
σωματικές ηδονές του προκαλεί ευχάριστα συναισθήματα, γιατί μπορεί και επιβάλλεται πάνω σ’ αυτές και
αποδεικνύει στον εαυτό του την ισχυρή του θέληση,
 «ἀκόλαστος»: είναι αυτός που όταν απέχει από τις σωματικές ηδονές, κατορθώνει δηλαδή να επιβληθεί σε
αυτές, η αποχή αυτή του δημιουργεί δυσάρεστα συναισθήματα. Λυπάται, γιατί εκείνο που πραγματικά
επιθυμεί είναι να ικανοποιήσει τις επιθυμίες του για απόλαυση των σωματικών ηδονών. Η «σωφροσύνη» που
επιδεικνύει είναι πρόσκαιρη και δεν αποτελεί μόνιμο στοιχείο του χαρακτήρα του. Αντίθετα, η «λύπη» που
αισθάνεται τον χαρακτηρίζει ως «ακόλαστος».
2ο παράδειγμα («καὶ ὁ μὲν ὑπομένων … δειλός»): αν κάποιος υπομένει τις καταστάσεις που είναι λογικό να
του προκαλέσουν αισθήματα φόβου, όπως οι κίνδυνοι της μάχης ή οι κάθε λογής αντιξοότητες της ζωής
(ὑπομένων τὰ δεινὰ) και αυτό του προκαλεί ευχάριστα ή τουλάχιστον όχι δυσάρεστα συναισθήματα (χαίρων ἢ μὴ
λυπούμενός γε), τότε έχει αποκτήσει ως μόνιμο στοιχείο του χαρακτήρα του την ανδρεία. Αν όμως υπομένει τους
κινδύνους με δυσαρέσκεια, τότε έχει διαμορφώσει ως μόνιμο στοιχείο του χαρακτήρα του την αντίθετη ηθική
ιδιότητα και χαρακτηρίζεται ως δειλός (ὁ δὲ λυπούμενος δειλός).
Απαραίτητη και εδώ η διευκρίνιση των όρων :
 «ἀνδρεῖος»: αισθάνεται ικανοποίηση όταν αντιμετωπίζει τα δεινά. Αυτό δε σημαίνει ότι δε νιώθει το
συναίσθημα του φόβου, αλλά μπορεί να επιβάλλεται πάνω σ’ αυτό και να το ξεπερνά, επιδεικνύοντας θάρρος,
γενναιότητα. Ο έλεγχος επί του φόβου είναι στοιχείο της αρετής.
 «δειλός»: λυπάται / δυσαρεστείται όταν βρίσκεται αντιμέτωπος με δυσκολίες και νιώθει υπερβολικό φόβο
κατά την αντιμετώπιση των ποικίλων κινδύνων. Ο φόβος του υπερβαίνει τα όρια του μέτρου και δεν μπορεί να
τον ελέγξει και να τον ξεπεράσει. Η αδυναμία του να επιβληθεί στο φόβο του είναι στοιχείο της «κακίας».
Β. ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΑΡΕΤΗΣ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ -ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

 «Περὶ ἡδονὰς γὰρ καὶ λύπας ἐστὶν ἡ ἠθικὴ ἀρετή·»
Τα παραδείγματα που αναφέρθηκαν προηγουμένως οδηγούν τον Αριστοτέλη στη διατύπωση του
συμπεράσματός του, ότι η ηθική αρετή συνδέεται με τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα συναισθήματα. Δεν
αρκεί, λοιπόν, να κάνει κάποιος ηθικές πράξεις για να θεωρηθεί ότι έχει κατακτήσει τις ηθικές αρετές, αλλά και να
βιώνει ευχάριστα συναισθήματα μέσα από αυτές. Αν οι πράξεις αυτές δεν προκαλούν ευχάριστα αλλά
δυσάρεστα συναισθήματα, τότε είναι αποτέλεσμα επιβολής και καταναγκασμού και αυτός που τις πράττει δεν
μπορεί να χαρακτηριστεί ηθικά ενάρετος. Ο Αριστοτέλης δεν αναφέρεται, εδώ, στο συνεχή εσωτερικό αγώνα που
απαιτείται για την κατάκτηση των ηθικών αρετών και την άσκησή τους μέσω των ηθικών πράξεων, αλλά
ενδιαφέρεται να τονίσει ότι αυτές δημιουργούν ευχάριστα συναισθήματα στον ηθικό άνθρωπο. Η ηθική αρετή,
δηλαδή, ρυθμίζει τα συναισθήματα της ηδονής και της λύπης στην ψυχή του ανθρώπου και θέτει μέτρο σε αυτά.
Σχετίζεται, κατά συνέπεια, όχι μόνο με το «λόγον ἔχον» μέρος της ψυχής μας, αλλά και με το «ἐπιθυμητικόν», την
πηγή των επιθυμιών και των συναισθημάτων μας.
Σ’ αυτό το σημείο, μάλιστα, με τη σύνδεση ηθικής και συναισθημάτων, διαφαίνονται στοιχεία ψυχολογίας, της
οποίας ο Αριστοτέλης θεωρείται θεμελιωτής. Η ηθική συνδέεται στενά με τα συναισθήματα και τις επιθυμίες (αν
και άλλες θεωρίες τη συσχετίζουν με το διανοητικό κυρίως μέρος του ανθρώπου). Την ίδια ιδέα, ότι δηλαδή αἱ
ἡδοναὶ καί αἱ λῦπαι επηρεάζουν αποφασιστικά τη ζωή των ατόμων και των κοινωνιών, συναντάμε και στον
Πλάτωνα («νόμων δὲ πέρι διασκοπουμένων ἀνθρώπων ὀλίγου πᾶσά ἐστιν ἡ σκέψις πέρι τε τὰς ἡδονὰς καὶ τὰς ἐν
τε πόλεσιν καὶ ἐν ἰδίοις ἔθεσιν») Ο Αριστοτέλης όμως συστηματοποίησε περισσότερο από τον δάσκαλό του την
εξέταση των συναισθημάτων, και είδε τα συναισθήματα με λιγότερη, γενικά, αυστηρότητα από εκείνον.
Οι ηθικά λανθασμένες επιλογές των ανθρώπων και η σχέση τους με τα ευχάριστα ή δυσάρεστα συναιθήματα
 «διὰ μὲν γὰρ τὴν ἡδονὴν τὰ φαῦλα πράττομεν, διὰ δὲ τὴν λύπην τῶν καλῶν ἀπεχόμεθα».
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Ο Αριστοτέλης αιτιολογεί στο σημείο αυτό το προηγούμενο συμπέρασμα. Εδώ χρησιμοποιεί τον όρο «ἡδονὴ»
με την αρνητική σημασία της. Σημαίνει, δηλαδή, την άμετρη επιθυμία, τον ακόρεστο πόθο. Όσοι έχουν
διαμορφώσει κακές «ἕξεις» και, επομένως, δεν έχουν κατακτήσει τις ηθικές αρετές, πράττουν τιποτένιες και
ασήμαντες πράξεις, γιατί αυτές τους δημιουργούν ευχάριστα συναισθήματα. Αντίθετα, αποφεύγουν τις ηθικές
πράξεις, για να αποφύγουν να βιώσουν δυσάρεστα συναισθήματα.
Ο Αριστοτέλης αιτιολογεί στο σημείο αυτό το προηγούμενο συμπέρασμα (γὰρ) : εκτός από την ηδονή, τη χαρά
δηλαδή και την ευχαρίστηση που προκαλούν οι πράξεις της αρετής, υπάρχει και η ηδονή που συνοδεύει συχνά και
τις ευτελείς μας πράξεις. Ο όρος «ἡδονὴ» έχει εδώ αρνητική σημασία, πρόκειται δηλαδή για «κακή ἡδονή» : είναι
η άμετρη επιθυμία, ο ακόρεστος πόθος. Όσοι έχουν διαμορφώσει κακές «ἕξεις» και, επομένως, δεν έχουν
κατακτήσει τις ηθικές αρετές, πράττουν ευτελείς και ασήμαντες πράξεις, γιατί αυτές τους δημιουργούν τέτοια
ευχάριστα συναισθήματα, τέτοια «κακή ἡδονή» (διὰ μὲν γὰρ τὴν ἡδονὴν τὰ φαῦλα πράττομεν). Αυτή η «κακή
ηδονή» μπορεί να παρασύρει τους ανθρώπους σε ασήμαντες ηθικά πράξεις. Αλλά και αντίθετα, οι άνθρωποι που
δεν έχουν κατακτήσει τις ηθικές αρετές αποφεύγουν τις ηθικές πράξεις, για να αποφύγουν να βιώσουν τα
συνακόλουθα δυσάρεστα συναισθήματα (διὰ δὲ τὴν λύπην τῶν καλῶν ἀπεχόμεθα). Αυτή η λύπη, η δυσαρέσκεια
που συνοδεύει συχνά και τις όμορφες ηθικά πράξεις, μας κάνει τελικά να τις αποφεύγουμε.
Κατά συνέπεια, αν συγκρίνουμε την αναφορά της ἡδονῆς εδώ με εκείνη στην αρχή της ενότητας, γίνεται
φανερό ότι πρέπει να διακρίνουμε μεταξύ "καλών" και "κακών" ηδονών : οι πρώτες συντείνουν στη διατήρηση της
μεσότητας και του ορθού λόγου (δηλαδή της αρετής), ενώ οι δεύτερες έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Η παιδεία
είναι εκείνη που καθιστά τον άνθρωπο ικανό να διακρίνει μεταξύ "καλών" και "κακών" ηδονών και να επιλέγει τις
πρώτες. Μάλιστα, ο Αριστοτέλης αναζητώντας σε άλλο σημείο των Ηθικών Νικαμαχείων (Ηθικά Νικομάχεια 1109
α30εξ.) τους πρακτικούς τρόπους με τους οποίους ο καθένας θα πρέπει να βοηθά τον εαυτό του για να αποκτήσει
την ηθική αρετή, τονίζει ότι οκαθένας πρέπει να εξετάζει προς τα πού είναι «εὐκατάφορος», ποιες είναι δηλαδή οι
φυσικές ροπές του, οι φυσικές του τάσεις. Αυτό θα το καταλάβει «ἐκ τῆς ἡδονῆς καὶ λύπης τῆς γινομένης περὶ
ἡμᾶς», από την ευχαρίστηση δηλαδή και τη δυσαρέσκεια που συνοδεύουν τις πράξεις μας. Γι’ αυτό και μας
συμβουλεύει να είμαστε στο μέγιστο δυνατό βαθμό προσεκτικοί σε ό,τι αφορά «τὸ ἡδὺ καὶ τὴν ἡδονήν· οὐ γὰρ
ἀδέκαστοι κρίνομεν αυτήν»(: γιατί δεν την κρίνουμε ανεπηρέαστοι, αμερόληπτοι).
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ
ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΤΙΣ ΗΘΙΚΕΣ ΑΡΕΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΙΑΣ
ΗΘΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :
Όσοι κατέχουν
τις ηθικές αρετές

Όσοι δεν κατέχουν
τις ηθικές αρετές

 βιώνουν ευχάριστα συναισθήματα με την εκτέλεση μιας ηθικής
πράξης και γι αυτό τις επιδιώκουν,
 βιώνουν δυσάρεστα συναισθήματα με την εκτέλεση μιας μη ηθικής
πράξης (η άποψη αυτή αφήνεται να εννοηθεί από τα συμφραζόμενα).
 βιώνουν δυσάρεστα συναισθήματα με την εκτέλεση μιας ηθικής
πράξης και γι αυτό τις αποφεύγουν,
 βιώνουν ευχάριστα συναισθήματα με την εκτέλεση μιας μη ηθικής
πράξης.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΕΞΗΣ «ἡδονὴ» ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:
Στο κείμενο η λέξη «ἡδονὴ» αναφέρεται σε δύο σημεία με δύο διαφορετικές σημασίες. Στην αρχή του κειμένου
(«… τὴν ἐπιγινομένην ἡδονὴν ἢ λύπην τοῖς ἔργοις») αποκτά τη σημασία των «καλών» ηδονών, οι οποίες
επιφέρουν έλλογη χαρά και ικανοποίηση στον άνθρωπο εξαιτίας των ηθικών του πράξεων και συντείνουν στη
διατήρηση της μεσότητας και του ορθού λόγου. Στο τέλος του κειμένου («διὰ μὲν γὰρ τὴν ἡδονὴν τὰ φαῦλα
πράττομεν») η ηδονή ανήκει στην κατηγορία των «κακών» ηδονών, που ξεπερνούν τα όρια του μέτρου,
βρίσκονται στην υπερβολή της απόλαυσης των παθών, κυριαρχούν στη λογική του ανθρώπου και τον
απομακρύνουν από την αρετή. Για τον Αριστοτέλη έχει τεράστια σημασία η «ἡδονὴ» στη ζωή του ανθρώπου.
Επειδή, λοιπόν, αυτή ακολουθεί τις πράξεις μας και αποτελεί την επιβράβευσή μας γι αυτές, πρέπει να
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αισθανόμαστε την «καλή», την ανώτερη ηδονή και να την επιλέγουμε, για να οδηγηθούμε στην ηθική αρετή.
Ικανοί να τη διακρίνουμε και να την επιλέξουμε από τις «κακές» ηδονές θα γίνουμε μόνο με την ορθή παιδεία.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ: ΟΙ ΗΘΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ
ΠΑΝΤΟΤΕ ΑΠΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ;
Μας προβληματίζει η θέση του Αριστοτέλη ότι οι ηθικές πράξεις πρέπει να συνοδεύονται από ευχάριστα
συναισθήματα κι αυτό, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Πρέπει, λοιπόν, να
θεωρήσουμε ότι σ’ αυτές τις περιπτώσεις δεν κατέχουμε τις ηθικές αρετές; Για παράδειγμα, όταν δείχνουμε τη
συμπαράστασή μας στις συμφορές των άλλων, είναι λογικό να επηρεαστούμε από αυτές και να νιώσουμε
δυσάρεστα συναισθήματα. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι δε διαπνεόμαστε από την αρετή της φιλανθρωπίας. Επίσης,
όταν κάνουμε μια δίκαιη πράξη, είναι δυνατό να νιώσουμε ένα δυσάρεστο συναίσθημα, γιατί είμαστε
υποχρεωμένοι να βλάψουμε κάποιον στην προσπάθειά μας να απονείμουμε δικαιοσύνη. Αυτό όμως δε σημαίνει
ότι δεν είμαστε δίκαιοι. Τον ίδιο προβληματισμό είχε και ο Αριστοτέλης, ο οποίος γράφει γι’ αυτό το θέμα στα
«Ηθικά Νικομάχεια»: «οὐ δὴ ἐν ἁπάσαις ταῖς ἀρεταῖς τὸ ἡδέως ἐνεργεῖν ὑπάρχει, πλὴν ἐφ’ ὅσον τοῦ τέλους
ἐφάπτεται» (= δεν είναι δυνατόν σε όλες γενικά τις αρετές η ενέργεια να συνοδεύεται από ευχάριστο
συναίσθημα παρά μόνο όταν η ενέργεια πετυχαίνει το σκοπό της). Βέβαια, η διευκρίνιση αυτή του φιλοσόφου
δε μας δίνει μια ικανοποιητική απάντηση στον παραπάνω προβληματισμό.
Γ. Ο ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ, ΣΤΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΑΣ:
 διὸ δεῖ ἦχθαί πως εὐθὺς ἐκ νέων, ὡς ὁ Πλάτων φησίν, ὥστε χαίρειν τε καὶ λυπεῖσθαι οἷς δεῖ· ἡ γὰρ ὀρθὴ
παιδεία αὕτη ἐστίν.
Η πλατωνική διδασκαλία σχετικά με το ρόλο της αγωγής εκτίθεται στους Νόμους (653b - c). Τη διδασκαλία
αυτή θυμήθηκε ο Αριστοτέλης, κάτι που δείχνει, φυσικά, τη μεγάλη εκτίμηση που έτρεφε για το δάσκαλό του (ὡς
ὁ Πλάτων φησίν). Ο Αριστοτέλης συμφωνεί με τον Πλάτωνα ότι στη διαμόρφωση των μόνιμων στοιχείων του
χαρακτήρα μας σημαντικό ρόλο παίζει η ορθή αγωγή και ιδιαίτερα από πολύ μικρή ηλικία (εὐθὺς ἐκ νέων), στον
αδιαμόρφωτο ακόμη άνθρωπο. Το ανθρώπινο περιβάλλον του παιδιού (γονείς και δάσκαλοι), οφείλει από νωρίς να
επεμβαίνει, να καθοδηγεί, να του υποδεικνύει τις πράξεις για τις οποίες πρέπει να νιώθει ευχάριστα συναισθήματα
και να το βοηθήσει να ασκηθεί σ’ αυτές. Αντίθετα, πρέπει το παιδί να καθοδηγείται ώστε να αποφεύγει τις μη
ηθικές πράξεις με την πρόκληση δυσάρεστων συναισθημάτων, όταν τις διαπράττει (ὥστε χαίρειν τε καὶ λυπεῖσθαι
οἷς δεῖ). Με την επιβράβευση των ηθικών πράξεων και την αποδοκιμασία των μη ηθικών πράξεων θα το
βοηθήσει να επιδιώκει μόνο τις πρώτες, αφού μόνο αυτές θα του προσφέρουν τη χαρά της επιβράβευσης,
συναίσθημα που προτιμά να αισθάνεται κάθε άνθρωπος. Έτσι, θα επέλθει ο εθισμός σε ενάρετες - ηθικές πράξεις,
ο οποίος θα συνεχιστεί και σε μεγαλύτερες ηλικίες, μέχρι να διαμορφωθούν τα μόνιμα στοιχεία του χαρακτήρα.
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΜΕ ΤΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Η σύγχρονη παιδαγωγική αποδέχεται την άποψη ότι ο άνθρωπος πρέπει να διαπαιδαγωγείται από πολύ μικρή
ηλικία. Επίσης, αναγνωρίζει την αξία και τη συμβολή της ηθικής επιβράβευσης.
Διάσταση απόψεων μπορούμε να παρατηρήσουμε ως προς το χαρακτήρα της αγωγής: η πλατωνική αγωγή
έχει χαρακτήρα περισσότερο αυταρχικό. Οι φορείς αγωγής προσπαθούν να επιβάλλουν στο παιδί τις δικές τους
επιλογές και δεν το αφήνουν να ενεργήσει ελεύθερα. Αντίθετα, η σύγχρονη παιδαγωγική προωθεί την ελεύθερη
και ενεργητική συμμετοχή του παιδιού στη διαδικασία της αγωγής. Αυτό πρέπει να αφήνεται να αναπτύξει
ελεύθερα την προσωπικότητά του, να κάνει τις επιλογές του, να αναλαμβάνει την ευθύνη τους και να μαθαίνει
μέσα από τα λάθη του. Ο ρόλος των φορέων αγωγής είναι να το καθοδηγήσουν και να το προστατέψουν από
σημαντικές παρεκτροπές χωρίς να επιβάλλουν συμπεριφορές.
Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ
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Για άλλη μια φορά στο κείμενο του Αριστοτέλη διαφαίνεται η κοινωνική διάσταση της αρετής, καθώς η πόλη
(μέσω των νομοθετών), αλλά και η οικογένεια και το στενό κοινωνικό περιβάλλον είναι αυτοί που έχουν την
ευθύνη για την κατάκτηση της ηθικής αρετής από τους ανθρώπους. Η αρετή, λοιπόν, έχει κοινωνικό χαρακτήρα,
επειδή:
 οι πράξεις μας συντελούνται μέσα στο κοινωνικό περιβάλλον και έχουν αντίκτυπο στον κοινωνικό
περίγυρο,
 ο κοινωνικός περίγυρος προσδιορίζει το πόσο ηθικές είναι οι πράξεις μας και μας αποδίδει ηθικούς
χαρακτηρισμούς σύμφωνα με αυτές,
 κάθε κοινωνία - πολιτεία αξιολογεί ποιες πράξεις είναι ηθικές και μας υποχρεώνει με την παιδεία και την
αγωγή να τις ακολουθήσουμε.
ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
Προκειμένου ο Αριστοτέλης να τονίσει τα ευχάριστα και δυσάρεστα συναισθήματα που ακολουθούν τις ηθικές
και μη ηθικές πράξεις και για να διαφοροποιήσει τα χαρακτηριστικά που αντιστοιχούν σε όσους διαθέτουν και σε
όσους δε διαθέτουν τις ηθικές αρετές, συσσωρεύει ζεύγη αντιθετικών εννοιών : - ἡδονὴ ≠ λύπη, - χαίρων ≠
ἀχθόμενος, - σώφρων ≠ ἀκόλαστος, - ἀνδρεῖος ≠ δειλὸς, φαῦλα ≠ καλὰ, - χαίρω ≠ λυποῦμαι
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ΕΝΟΤΗΤΑ 6 (Β6, 1-4) : Η ΑΡΕΤΗ ΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΙΚΑΝΟ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΤΟ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΟ ΓΙ' ΑΥΤΟΝ ΕΡΓΟ
Δεῖ δὲ μὴ μόνον οὕτως εἰπεῖν, ὅτι ἕξις, ἀλλὰ καὶ
ποία τις. ῥητέον οὖν ὅτι πᾶσα ἀρετή, οὗ ἂν ᾖ ἀρετή,
αὐτό τε εὖ ἔχον ἀποτελεῖ καὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ εὖ
ἀποδίδωσιν,
οἷον ἡ τοῦ ὀφθαλμοῦ ἀρετὴ τόν τε ὀφθαλμὸν
σπουδαῖον ποιεῖ καὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ· τῇ γὰρ τοῦ
ὀφθαλμοῦ ἀρετῇ εὖ ὁρῶμεν. ὁμοίως ἡ τοῦ ἵππου
ἀρετὴ ἵππον τε σπουδαῖον ποιεῖ καὶ ἀγαθὸν δραμεῖν
καὶ ἐνεγκεῖν τὸν ἐπιβάτην καὶ μεῖναι τοὺς πολεμίους.
εἰ δὴ τοῦτ᾽ ἐπὶ πάντων οὕτως ἔχει, καὶ ἡ τοῦ
ἀνθρώπου ἀρετὴ εἴη ἂν ἡ ἕξις ἀφ᾽ ἧς ἀγαθὸς
ἄνθρωπος γίνεται καὶ ἀφ᾽ ἧς εὖ τὸ ἑαυτοῦ ἔργον
ἀποδώσει.
Πῶς δὲ τοῦτ᾽ ἔσται, [ἤδη μὲν εἰρήκαμεν], ἔτι δὲ
καὶ ὧδ᾽ ἔσται φανερόν, ἐὰν θεωρήσωμεν ποία τίς
ἐστιν ἡ φύσις αὐτῆς.

Α. Η ειδοποιός διαφορά της «αρετής» από τις
άλλες ἕξεις

Β. Παραδείγματα που εξηγούν την ειδοποιό
διαφορά : η αρετή του ματιού και του αλόγου.

Γ. Συμπέρασμα : η αρετή του ανθρώπου είναι η
ἕξις που τον καθιστά αγαθό και ικανό να
επιτελέσει το «ἔργον» του
Δ. Εισαγωγή με ερώτημα στη διερεύνηση της
ειδοποιού διαφοράς της αρετής του ανθρώπου

ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Δεῖ δὲ μὴ μόνον οὕτως εἰπεῖν, ὅτι ἕξις, ἀλλὰ καὶ
ποία τις. ῥητέον οὖν ὅτι πᾶσα ἀρετή, οὗ ἂν ᾖ ἀρετή,
αὐτό τε εὖ ἔχον ἀποτελεῖ καὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ εὖ
ἀποδίδωσιν,

οἷον ἡ τοῦ ὀφθαλμοῦ ἀρετὴ τόν τε ὀφθαλμὸν
σπουδαῖον ποιεῖ καὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ· τῇ γὰρ τοῦ
ὀφθαλμοῦ ἀρετῇ εὖ ὁρῶμεν. ὁμοίως ἡ τοῦ ἵππου
ἀρετὴ ἵππον τε σπουδαῖον ποιεῖ καὶ ἀγαθὸν δραμεῖν
καὶ ἐνεγκεῖν τὸν ἐπιβάτην καὶ μεῖναι τοὺς πολεμίους.

εἰ δὴ τοῦτ᾽ ἐπὶ πάντων οὕτως ἔχει, καὶ ἡ τοῦ
ἀνθρώπου ἀρετὴ εἴη ἂν ἡ ἕξις ἀφ᾽ ἧς ἀγαθὸς
ἄνθρωπος γίνεται καὶ ἀφ᾽ ἧς εὖ τὸ ἑαυτοῦ ἔργον
ἀποδώσει.
Πῶς δὲ τοῦτ᾽ ἔσται, …, ἔτι δὲ καὶ ὧδ᾽ ἔσται
φανερόν, ἐὰν θεωρήσωμεν ποία τίς ἐστιν ἡ φύσις
αὐτῆς.

Δεν πρέπει όμως να το πούμε μόνο έτσι (: να
πούμε μόνο αυτό), ότι δηλαδή (η αρετή) είναι έξη,
αλλά και και ποιας ακριβώς ποιότητας έξη (είναι).
Πρέπει, λοιπόν, να πούμε ότι κάθε αρετή, όποιου
πράγματος είναι αρετή, και το ίδιο το πράγμα το
κάνει να φτάσει στην τέλεια κατάστασή του και το
βοηθάει να εκτελέσει με τον πιο σωστό τρόπο το
έργο που είναι προορισμένο γι’ αυτό,
όπως, για παράδειγμα, η αρετή του ματιού κάνει
αξιόλογο και το μάτι και το έργο για το οποίο είναι
προορισμένο· γιατί λόγω της αρετής του ματιού
βλέπουμε καλά. Με τον ίδιο τρόπο η αρετή του
αλόγου κάνει και το άλογο αξιόλογο και ικανό να
τρέξει και να μεταφέρει τον αναβάτη και να μείνει να
αντιμετωπίσει τους εχθρούς.
Αν, λοιπόν, έτσι συμβαίνει με όλα τα πράγματα,
(τότε) και η αρετή του ανθρώπου θα μπορούσε να
είναι η έξη, λόγω της οποίας ο άνθρωπος γίνεται
καλός (: ενάρετος) και λόγω της οποίας θα εκτελέσει
σωστά το έργο του.
Πώς όμως θα γίνει αυτό … με αυτόν τον τρόπο θα
γίνει φανερό, αν δηλαδή εξετάσουμε τι λογής είναι η
φύση της.
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ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΡΙΖΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
δεῖ: αδέητος, δέηση, ενδεής ένδεια.
εἰπεῖν < λέγω (θ. λέγ-, Fερε-, ἐρε-, Fρε-> ῥε-> ῥη-, Fερ-, Fεπ- > εἰπ-): απόρρητος, άρρητος, διαλογικός,
δυσλεξία, έπος, επύλλιο, ιδεολόγημα, καλλιέπεια, καλλιεπής, λέξη, λέξημα, λεξικό, λέσχη, λογάριθμος, λογικός,
λόγος, πολυλογάς, ρήμα, ρήση, ρητό, ρήτορας, ρήτρα, φιλόλογος.
ᾖ < εἰμί: ανούσιος, εξουσιαστικός, εσθλός, έτυμο, ετυμολογία, οντολογία, οντολογικός, όντως, ουσία,
ουσιαστικός, ουσιώδης, παρόν, παρουσιαστικό.
ἔχον < ἔχω (θ. σεχ-, ἑχ-, σχ-): αποχή, άσχετος, έξη, εξής, εξοχή, έξοχος, ευεξία, καχεκτικός, οπιούχος, πάροχος,
ραβδούχος, σχεδόν, σχέση, σχήμα, σχηματικός, σχολείο, σχολή, υπέροχος.
Ἀποτελεῖ < ἀπὸ + τέλος: αποτέλεσμα, ατέλεια, ατελής, αυτοτελής, εκτέλεση, εκτελεστής, εκτελεστικός,
εντέλεια, εντελέχεια, εντελώς, επιτέλεση, ευτελής, ημιτελής, ιδιοτελής, ισοτέλεια, πολυτέλεια, πολυτελής,
συντέλεια, συντελεστής, τελεία, τελειοποίηση, τέλειος, τελείως, τελείωση, τελειωτικός, τέλεση, τελεστής,
τελεστικός, τελετή, τελικός, τέλος, τελωνειακός, τελωνείο, τελώνης, υποτελής.
ἀποδίδωσιν < ἀπό + δίδωμι (θ. δω-, δο-. Ο ενεστώτας με ενεστωτικό αναδιπλασιασμό: δί-δω-μι): αιμοδότης,
ανέκδοτο, ανένδοτος, ανταπόδοση, ανταποδοτικός, δόση, δόσιμο, δώρο, δωσιδικία, εκδοτήριο, εκδότης, εκδοτικός,
καταδότης, μειοδότης, μεταδοτικός, παραδοτέος, πληροφοριοδότης, προδοσία, τροφοδότης.
ὀφθαλμοῦ < ὁράω -ῶ (θ. Fορά- > ὁρά-, ὀπ-, Fιδ- > ἐ- Fιδ- ον> εἶδον): αδιόρατος, αντικατοπτρισμός, αόρατος,
διορατικός, ενόραση, εποπτικός, θεόρατος, θυρωρός, ιδανικός, ιδέα, κάτοπτρο, μέτωπο, οπή, οπτικός, όραμα,
όραση, ορατός, όψη, πανόραμα, παρόραμα, παρωπίδα, προσωπίδα, πρόσωπο, συνοπτικός, τηλεόραση.
ἵππου: έφιππος, ιππασία, ιππαστί, ιππέας, ιππευτήριο, ιππευτικός, ιππηλασία, ιππικός, ιπποδάμειος, ιπποδρομία,
ιπποδύναμη, ιππόκαμπος, ιπποκόμος, ιππομαχία, ιπποπόταμος, ιπποσκευή, ιππότης, ιπποτικός, ιπποτισμός,
ιπποτροφείο, ιπποφορβείο.
δραμεῖν < τρέχω: αμφίδρομος, αναδρομή, αναδρομικός, ανάδρομος, αυτοκινητόδρομος, διαδρομή, διάδρομος,
δρομαίος, δρομέας, δρόμος, δρόμων, εκδρομή, επιδρομή, ιπποδρομία, ιππόδρομος, καταδρομέας, μονόδρομος,
παγοδρομία, παλινδρόμηση, παραδρομή, πεζοδρόμηση, πεζόδρομος, περίδρομος, πρόδρομος, σκυταλοδρομία,
συνδρομή, ταχυδρόμος, τροχάδην, τροχαλία.
ἐνεγκεῖν < φέρω (θ. φέρ-, φορ-, φωρ-, φρ-, οἰ-, ἐνεκ-, ἐνοκ-, ἐνκ- > ἐγκ-): αδιάφορος, αμφορέας, ανυπόφορος,
ασθενοφόρο, αυτόφωρος, διένεξη, διηνεκής, κατάφωρος, μαρσιποφόρο, οισοφάγος, παράφορος, πολύφερνος,
σύμφορος, φαρέτρα, φερέγγυος, φέρετρο, φερέφωνο, φερτός, φερώνυμος, φορά, φορέας, φορείο, φόρεμα, φόρος,
φόρτος, φωριαμός.
ἐπιβάτην < ἐπὶ + βαίνω: ακροβάτης, ανάβαση, αναβάτης, βάδην, βαθμός, βάθρο, βάση, βατήρας, βατός, βήμα,
βηματοδότης, βωμός, διάβαση, διαβάτης, δύσβατος, έμβασμα, επιβάτης, κατάβαση, παραβάτης, πρόσβαση.
μεῖναι < μένω: ανυπόμονος, απρόσμενος, διαμονητήριο, επίμονος, μενετός, μοναστήρι, μοναστικός, μοναχός,
μονή, μόνιμος, μόνος, ολομόναχος, υπομονή.
γίνεται < γί(γ)νομαι (θ. γεν-, γον-, γενε-, > γενη-, γν-. Ο ενεστώτας με ενεστωτικό αναδιπλασιασμό: γί-γν-ομαι): αγένεια, αγενής, γενεά, γενέθλια, γένεση, γενέτειρα, γένος, γηγενής, γονίδιο, γόνος, διγενής, ενδογενής,
επίγονος, ευγενικός, ευγονία, νεογνό, πολυγονία, προγονικός, πρωτόγονος.
ἀποδίδωσιν, ἀποδώσει < ἀπὸ + δίδωμι (θ. δω-, δο-. Ο ενεστώτας προέκυψε με ενεστωτικό αναδιπλασιασμό:
δί-δω-μι): αιμοδότης, αποδοτικός, δόση, δοσίλογος, δοσολογία, δότης, δωρεά, δώρο, δωροδοκία, δωροθέτης,
έκδοση, εκδοτικός, ενδοτικός, ηλεκτροδότηση, καταδότης, λογοδοσία, μετάδοση, μεταδοτικός, μισθοδοσία,
παράδοση, σηματοδότης.
φανερόν < φαίνομαι: αφάνεια, αφανής, άφαντος, διαφάνεια, διαφανής, επιφάνεια, καταφανής, περιφανής,
φαεινός, φαινομενικός, φαινόμενο, φανάρι, φανερός, φανός, φαντασία, φαντασίωση, φάντασμα, φαντασμαγορικός,
φανταστικός, φάσμα, φως.
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θεωρήσωμεν: ακταιωρός, εμβρυωρός, επιθεώρηση, επιθεωρητής, θεωρείο, θεώρημα, θεώρηση, θεωρητικός,
θεωρία, θεωρικός, θεωρός, θυρωρός, θωριά, νεώριο, ολίγωρος, πυλωρός, σηματωρός, σκευωρός, σκοπιωρός,
τιμωρός.
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
Α. Η ειδοποιός διαφορά της «αρετής» από τις άλλες ἕξεις
 Δεῖ δὲ μὴ μόνον οὕτως εἰπεῖν, ὅτι ἕξις, ἀλλὰ καὶ ποία τις. ῥητέον οὖν ὅτι πᾶσα ἀρετή, οὗ ἂν ᾖ ἀρετή, αὐτό τε
εὖ ἔχον ἀποτελεῖ καὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ εὖ ἀποδίδωσιν
Προκειμένου να προσδιοριστεί το περιεχόμενο του όρου «ἀρετή», όπως έχει διδάξει σε άλλο έργο του ο
Αριστοτέλης, πρέπει να καθοριστεί:
α) το προσεχές γένος της (genus proximum), δηλαδή το πλησιέστερο σύνολο στο οποίο εντάσσεται και
β) η ειδοποιός διαφορά της (specifica differentia), δηλαδή το ιδιαίτερο γνώρισμα με το οποίο η αρετή
διακρίνεται από τις ομογενείς της έννοιες.
Το προσεχές γένος της έννοιας «αρετή» είναι η έννοια «ἕξις».
Για να φτάσει στον καθορισμό του προσεχούς γένους της αρετής ο Αριστοτέλης αναφέρει, σε άλλο σημείο των
Ηθικών Νικομαχείων, ότι η αρετή ανήκει στα «ἐν τῇ ψυχῇ γινόμενα» που είναι τα «πάθη», οι «δυνάμεις» και οι
«ἕξεις». Η αρετή, υποστηρίζει ο Αριστοτέλης, δεν ανήκει ούτε στα πάθη, ούτε στις δυνάμεις. Άρα, ανήκει
στις ἕξεις. Συγκεκριμένα :
 Πάθη ονομάζει την επιθυμία, την οργή, το φόβο, το θάρρος, το φθόνο, τη χαρά, τη φιλία, το μίσος, τον πόθο,
τη ζήλεια, την ευσπλαχνία, όσα δηλαδή ακολουθούνται από ευχαρίστηση ή δυσαρέσκεια. Τα πάθη είναι
βιολογικές ιδιότητες του ανθρώπου και «άλογες παρορμήσεις της ψυχής», που υπάρχουν ήδη μέσα μας
«φύσει». Δεν χαρακτηρίζουν τον άνθρωπο ως καλό ή κακό, δεν μπορεί κανείς να μας επαινέσει ή να μας
κατηγορήσει, δηλαδή να μας προσδώσει ηθικούς χαρακτηρισμούς, επειδή έχουμε και αισθανόμαστε τα πάθη.
Η ηθική αρετή, αντίθετα, είναι αποτέλεσμα βούλησης και συνειδητής επιλογής του ανθρώπου έπειτα από
ώριμη σκέψη και όχι «φύσει» ιδιότητα. Άρα, η ηθική αρετή δεν ανήκει στα πάθη.
 Δυνάμεις, είναι η –επίσης- έμφυτη δυνατότητα, η ικανότητα να αισθανόμαστε τα πάθη. Ούτε σ’ αυτή την
περίπτωση μπορεί κανείς να μας χαρακτηρίσει καλούς ή κακούς, επειδή μπορούμε να αισθανόμαστε τα
πάθη. Χαρακτηριζόμαστε ως καλοί ή κακοί μόνο με κριτήριο την ορθή ή όχι στάση μας απέναντι στα πάθη :
αν ακολουθούμε το δρόμο της μεσότητας3 χαρακτηριζόμαστε ως «ἀγαθοί», αν όχι ως «κακοί». Άρα, η ηθική
αρετή δεν ανήκει ούτε στις δυνάμεις.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το προσεχές γένος της αρετής είναι οι έξεις - δηλαδή τα μόνιμα στοιχεία του
χαρακτήρα, που διαμορφώνει ο άνθρωπος με την στάση που επιλέγει απέναντι στα πάθη. Όπως έχει εξηγήσει σε
προηγούμενες ενότητες ο Αριστοτέλης, οι ἕξεις :
 είναι αποτέλεσμα επαναλαμβανόμενων ενεργειών (εθισμού) (βλ. ενότητα 1 : «ἡ δ’ ἠθικὴ ἐξ ἔθους
περιγίνεται» και «Οὔτ’ ἄρα φύσει οὔτε παρὰ φύσιν ἐγγίνονται αἱ ἀρεταί, ἀλλὰ πεφυκόσι μὲν ἡμῖν δέξασθαι
αὐτάς, τελειουμένοις δὲ διὰ τοῦ ἔθους.»)
 η ποιότητά τους εξαρτάται από την ποιότητα των ενεργειών μας (βλ. ενότητα 3 : «καὶ ἑνὶ δὴ λόγῳ ἐκ τῶν
ὁμοίων ἐνεργειῶν αἱ ἕξεις γίνονται. διὸ δεῖ τὰς ἐνεργείας ποιὰς ἀποδιδόναι· κατὰ γὰρ τὰς τούτων διαφορὰς
ἀκολουθοῦσιν αἱ ἕξεις.»).
Εφόσον, λοιπόν, διακρίνονται σε καλές και κακές ἕξεις, δεν αρκεί να τις χαρακτηρίζουμε απλώς ως ἕξεις,
αλλά πρέπει να βρούμε το ιδιαίτερο εκείνο γνώρισμα, την ειδοποιό διαφορά που τις διαφοροποιεί από τις άλλες
έξεις (Δεῖ δὲ μὴ μόνον οὕτως εἰπεῖν, ὅτι ἕξις, ἀλλὰ καὶ ποία τις).
Η ειδοποιός διαφορά της έννοιας «ἀρετή» από τις άλλες «ἕξεις»
 ῥητέον οὖν ὅτι πᾶσα ἀρετή, οὗ ἂν ᾖ ἀρετή, αὐτό τε εὖ ἔχον ἀποτελεῖ καὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ εὖ ἀποδίδωσιν
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Κατά τον Αριστοτέλη, λοιπόν, η ειδοποιός διαφορά που κάνει μια έξη αρετή είναι:
α) να κάνει κάθε πράγμα που την έχει («αὐτό»), είτε αυτό είναι άνθρωπος είτε ζώο είτε πράγμα, να βρίσκεται
στην τέλεια κατάστασή του (εὖ ἔχον ἀποτελεῖ ) και
β) να το βοηθά να εκτελεί με σωστό τρόπο το έργο για το οποίο είναι προορισμένο από τη φύση (τὸ ἔργον
αὐτοῦ εὖ ἀποδίδωσιν).
Οι θετικές συνέπειες της αρετής στο χαρακτήρα και στο έργο όλων των όντων, που τη διαφοροποιούν ποιοτικά
από τις άλλες έξεις, υπογραμμίζονται σε όλη την ενότητα με την επαναλαμβανόμενη χρήση του επιρρήματος «εὖ»
και του επιθέτου «ἀγαθός».
Η χρήση του όρου «ἀρετή»
Εδώ, ο Αριστοτέλης δεν χρησιμοποιεί την έννοια «ἀρετή» με καθαρά ηθικό περιεχόμενο, ως συνώνυμο δηλαδή
της ηθικής αρετής. Η έννοια έχει γενικότερο περιεχόμενο, γι’αυτό και την προσδιορίζει με το επίθετο «πᾶσα» :
είναι η οποιαδήποτε (πᾶσα ἀρετή) θετική ικανότητα ή ιδιότητα που κατέχει ένα οποιοδήποτε ον (άνθρωπος,
ζώο ή πράγμα - οὗ ἂν ᾖ ἀρετή) σε μεγάλο βαθμό. Σημαίνει, δηλαδή, το προτέρημα, την ανωτερότητα, την
υπεροχή.
Το «τέλος», η «εντελέχεια» και η «τελεολογική αντίληψη» του Αριστοτέλη
Ο Αριστοτέλης, εξηγώντας ότι η αρετή οδηγεί το ον στην τελείωσή του (αὐτό τε εὖ ἔχον ἀποτελεῖ),
χρησιμοποιεί το ρήμα «ἀποτελῶ» (ἀπό+τέλος), που σημαίνει «οδηγώ στο τέλος, στην τελείωση, ολοκληρώνω».
Δεύτερο συνθετικό του ρήματος είναι η λέξη «τέλος», ένας από τους βασικούς όρους της αριστοτελικής
φιλοσοφίας. Κατά τον Αριστοτέλη, «τέλος» είναι ο σκοπός για τον οποίο δημιουργήθηκε ένα όν, η τελική αιτία
της ύπαρξής του. Όταν το ον επιτελέσει το σκοπό της ύπαρξής του, «τελειούται», τελοιοποιείται, είναι «τέλειον»,
ολοκληρωμένο και βρίσκετα στην κατάσταση της «εντελέχειας». Ο όρος «εντελέχεια» (ἐν+τέλος+ἔχω), επίσης
βασικός όρος της αριστοτελικής σκέψης, είναι η εκπλήρωση του τελικού στόχου, του σκοπού, η ανώτατη φάση
εξέλιξης του όντος, η τελειοποίησή του, που συμπίπτει με τον σκοπό για τον οποίο είναι πλασμένο.
Σχετικά με αυτή την πορεία του ὄντος προς την «τελείωσή» του, ο Αριστοτέλης υποστήριζε επιπλέον ότι :
Σε αντίθεση με τα έργα τέχνης, που είναι έργα των ανθρώπων, κάθε δημιούργημα της φύσης (κάθε ζωντανό ον)
έχει μέσα στον ίδιο του τον εαυτό αυτό που ο Αριστοτέλης ονομάζει «αρχήν κινήσεως» (= αρχή της αύξησής του)
: από τη στιγμή που θα γεννηθεί κάτι από τη φύση, αρχίζει σε αυτό μια διαδικασία εξέλιξής του. Αν δεν εμποδιστεί
από εξωτερικούς παράγοντες, το φυσικό όν θα ακολουθήσει μια από πριν καθορισμένη πορεία, που θα το οδηγήσει
στο τέλος του, στην τελείωσή του. Πολλά βέβαια μπορούν να συμβούν καθ’ οδόν, ώστε το φυσικό αυτό ον να μη
φτάσει ποτέ στο «τέλος» του. Ωστόσο, για κάθε φυσικό όν υπάρχει ένα καθορισμένο γι’ αυτό «τέλος», ασχέτως
αν θα φθάσει σε αυτό ή όχι.
Την έννοια του καθορισμένου για κάθε ον «τέλους» έχει και ο όρος «ἔργον», που χρησιμοποιεί εδώ ο
Αριστοτέλης («τὸ ἔργον αὐτοῦ»). Βασική αντίληψη της αριστοτελικής σκέψης είναι ότι «ἡ φύσις οὐδὲν ποιεῖ
μάτην» (= η φύση τίποτα δεν κάνει μάταια, χωρίς λόγο). Αυτό σημαίνει ότι η «φύσις» ανέθεσε σε καθετί σ’ αυτόν
τον κόσμο ένα «ἔργον», ένα συγκεκριμένο προορισμό, ένα συγκεκριμένο σκοπό ύπαρξης. Όταν επιτελεστεί αυτό
το έργο, τότε το ον φτάνει στο τέλος, στην τελειοποίησή του, στην επίτευξη του στόχου του, στην «ἐντελέχειά»
του. Στην αντίληψη του Αριστοτέλη για την ύπαρξη και εξέλιξη των όντων καθοριστική είναι, λοιπόν, η έννοια
του «τέλους», γι’ αυτό και χαρακτηρίζεται ως τελεολογική αντίληψη (τέλος+λέγω). Κατά τον Αριστοτέλη,
λοιπόν, υπάρχει «ἔργον» του οφθαλμού, «ἔργον» του ίππου, «ἔργον» του ανθρώπου, «ἔργον» του χεριού, «ἔργον»
του ποδιού, «ἔργον» ενός οποιουδήποτε όντος. Σε άλλο σημείο των «Ἠθικών Νικομαχείων», μάλιστα, ο
Αριστοτέλης υποστηρίζει ότι παράλληλα με το «ἔργον» (το σκοπό) που επιτελεί ο κάθε άνθρωπος στο πλαίσιο της
επιμέρους «τέχνης» που ασκεί (π.χ. ο αθλητής, ο αγαλματοποιός, κιθαριστής), υπάρχει και το «ἔργον» του
ανθρώπου, που δεν είναι άλλο από την άσκηση της αρετής και ορίζεται ως «ψυχῆς ἐνέργεια κατὰ λόγον ἢ μὴ
ἄνευ λόγου» («ενέργεια της ψυχής που γίνεται σύμφωνα με τη λογική ή όχι χωρίς λογική»).

3

Δηλαδή του μέτρου. Στη σχέση της «μεσότητας» με την ηθική αρετή θα γίνει λόγος στις επόμενες ενότητες.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, 2013

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ σελ. 40

Β. Παραδείγματα που εξηγούν την ειδοποιό διαφορά : η αρετή του ματιού και του αλόγου.
 οἷον ἡ τοῦ ὀφθαλμοῦ ἀρετὴ τόν τε ὀφθαλμὸν σπουδαῖον ποιεῖ καὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ· τῇ γὰρ τοῦ ὀφθαλμοῦ ἀρετῇ
εὖ ὁρῶμεν. ὁμοίως ἡ τοῦ ἵππου ἀρετὴ ἵππον τε σπουδαῖον ποιεῖ καὶ ἀγαθὸν δραμεῖν καὶ ἐνεγκεῖν τὸν ἐπιβάτην
καὶ μεῖναι τοὺς πολεμίους.
Για να αποδείξει ο Αριστοτέλης τη θέση του που αφορά τα γνωρίσματα που διαφοροποιούν την αρετή από τις
άλλες έξεις, θα στηριχτεί για άλλη μια φορά στην επαγωγή. Έτσι θα χρησιμοποιήσει δύο παραδείγματα : το ένα
σχετίζεται με τα όργανα του σώματος και το άλλο με τα ζώα.
1ο παράδειγμα: η αρετή του ματιού είναι η ιδιότητα που κάνει και το μάτι τέλειο και το βοηθά να εκτελεί
σωστά το έργο για το οποίο είναι προορισμένο από τη φύση, δηλαδή να βλέπει καλά.
2ο παράδειγμα: η αρετή του αλόγου είναι η ιδιότητα που και το άλογο το κάνει σπουδαίο και το βοηθά να
εκτελεί σωστά το έργο για το οποίο είναι προορισμένο από τη φύση, δηλαδή το κάνει ικανό να τρέχει, να
μεταφέρει τον αναβάτη και να αντιμετωπίζει τους εχθρούς.
Το παράδειγμα του ματιού στη 2η και 6η ενότητα
Ο Αριστοτέλης χρησιμοποίησε το παράδειγμα του ματιού διαφορετικά στη 2η και διαφορετικά στην 6η
ενότητα. Πιο συγκεκριμένα, στη 2η ενότητα το παρουσίασε ως κάτι αντίθετο των ηθικών αρετών, αφού την
ιδιότητα της όρασης την έχουμε εκ φύσεως, ενώ τις ηθικές αρετές τις αποκτούμε έπειτα από επανάληψη.
Φαινομενικά λοιπόν, έχουμε μια αντίφαση, η οποία όμως αίρεται, αν σκεφτούμε το εξής : στη 2η ενότητα, η αρετή
έχει καθαρά ηθικό περιεχόμενο, ενώ στην 6η αναφέρεται με πιο γενική σημασία, με την έννοια της ικανότητας,
της ιδιότητας που υπάρχει σε μεγάλο βαθμό. Επιπλέον, στη 2η ενότητα ο Αριστοτέλης μιλά για το αισθητήριο
της όρασης, το οποίο υπάρχει εκ φύσεως και δεν αποκτιέται με την επανάληψη, ενώ στην 6η αναφέρεται σε μια
ιδιότητα της όρασης, την οξύτητα, η οποία επιδέχεται βελτίωση μέσω της άσκησης και μπορεί να φτάσει στην
τελειότητα.
Γ. Συμπέρασμα : η αρετή του ανθρώπου είναι η ἕξις που τον καθιστά αγαθό και ικανό να επιτελέσει το
«ἔργον» του
 εἰ δὴ τοῦτ᾽ ἐπὶ πάντων οὕτως ἔχει, καὶ ἡ τοῦ ἀνθρώπου ἀρετὴ εἴη ἂν ἡ ἕξις ἀφ᾽ ἧς ἀγαθὸς ἄνθρωπος γίνεται καὶ
ἀφ᾽ ἧς εὖ τὸ ἑαυτοῦ ἔργον ἀποδώσει.
Αφού ο Αριστοτέλης είδε πώς εφαρμόζονται τα γνωρίσματα της αρετής στα άψυχα και στα ζώα, οδηγείται
τώρα συμπερασματικά (με τη λέξη «δὴ») και στον άνθρωπο. Η αρετή, λοιπόν, του ανθρώπου κάνει τον άνθρωπο
αγαθό και τον βοηθά να επιτελέσει σωστά το έργο που απορρέει από αυτόν τον ίδιο και τις επιλογές του. Ας
σημειώσουμε ότι για τα άλλα όντα χρησιμοποίησε την επαναληπτική αντωνυμία «αὐτοῦ», ενώ για τον άνθρωπο
την αυτοπαθητική «ἑαυτοῦ», δείχνοντας ότι το έργο του ανθρώπου είναι προϊόν της δικής του βούλησης και δεν
ορίζεται από παράγοντες εξωτερικούς, αλλά από αυτόν τον ίδιο. Στην περίπτωση του ανθρώπου το επίθετο
«ἀγαθὸς» παίρνει τη θέση του «σπουδαῖος», γιατί εδώ πια έχουμε να κάνουμε με την ηθική αρετή. Γίνεται
σαφές ότι στην ειδική περίπτωση του ανθρώπου η αρετή αποκτά ηθικό περιεχόμενο, και δηλώνει ενδεχομένως
(«ἂν εἴη») την έξιν με την οποία ο άνθρωπος γίνεται αγαθός και οδηγείται στην επιτέλεση ηθικών πράξεων.
Μάλιστα, ο Αριστοτέλης επιλέγει να αναφερθεί στην περίπτωση του ανθρώπου κάνοντας χρήση μιας
υποθετικής πρότασης («Εἰ δὴ …») που έχει ως απόδοση τη δυνητική ευκτική «ἂν εἴη». Τα δύο αυτά στοιχεία
προδίδουν μετριοπάθεια, διαλλακτικότητα και λόγο επιστημονικό. Ο φιλόσοφος δεν έχει διάθεση να επιβάλει
τις θέσεις του· αντίθετα, φαίνεται να είναι πρόθυμος να τις συζητήσει περαιτέρω, να τις συμπληρώσει ή ακόμα και
να τις αναθεωρήσει.
Δ. Εισαγωγή με ερώτημα στη διερεύνηση της ειδοποιού διαφοράς της αρετής του ανθρώπου
 Πῶς δὲ τοῦτ᾽ ἔσται, ἤδη μὲν εἰρήκαμεν, ἔτι δὲ καὶ ὧδ᾽ ἔσται φανερόν, ἐὰν θεωρήσωμεν ποία τίς ἐστιν ἡ φύσις
αὐτῆς.
Ο Αριστοτέλης εξήγησε ότι το προσεχές γένος της έννοιας «αρετή» είναι η έννοια «ἕξις», που διαμορφώνεται
ως μόνιμο γνώρισμα του χαρακτήρα με την επανάληψη καλών ενεργειών, με τον εθισμό. Εξήγησε, επίσης, ότι
ειδοποιός διαφορά της αρετής από τις άλλες ἕξεις είναι ότι με αυτήν ο άνθρωπος γίνεται αγαθός και επιτελεί το
«ἔργον» του (ἀγαθὸς ἄνθρωπος γίνεται καὶ ἀφ’ ἧς εὖ τὸ ἑαυτοῦ ἔργον ἀποδώσει»). Στη συνέχεια, θα αναζητήσει
και τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αρετής, που τη διαφοροποιούν από τις άλλες έξεις, προαναγγέλλοντας
την έρευνά του με το ερώτημα «ποια είναι η φύση της αρετής» (ποία τίς ἐστιν ἡ φύσις αὐτῆς). Έτσι, θα
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διερευνήσει την έννοια της «μεσότητας» και θα καταλήξει στην ενότητα 10 στον ολοκληρωμένο ορισμό της
αρετής.
ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
Επιδοτική αντίθεση, με την οποία θέλει να τονίσει το δεύτερο μέρος του συλλογισμού του («ποία τις») ως πιο
σημαντικό από το πρώτο. «Δεῖ δὲ μὴ μόνον οὕτως εἰπεῖν, ὅτι ἕξις, ἀλλὰ καὶ ποία τις.»
Πολυσύνδετα σχήματα τα οποία τονίζουν τα δύο γνωρίσματα της αρετής.
«αὐτό τε εὖ ἔχον ἀποτελεῖ καὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ εὖ ἀποδίδωσιν»-«οἷον … τόν τε ὀφθαλμὸν σπουδαῖον ποιεῖ καὶ
τὸ ἔργον αὐτοῦ»-«ὁμοίως … ἵππον τε σπουδαῖον ποιεῖ καὶ ἀγαθὸν δραμεῖν καὶ ἐνεγκεῖν τὸν ἐπιβάτην καὶ μεῖναι
τοὺς πολεμίους»
Επανάληψη του επιρρήματος «εὖ». Έτσι τονίζονται οι συνέπειες της αρετής στο υποκείμενο και στο έργο που
αυτό είναι προορισμένο από τη φύση να επιτελέσει.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 7 (Β6, 4-8) :
"Η ΑΡΕΤΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕΣΟΤΗΤΑ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ "ΜΕΣΟΤΗΤΑ".
Ἐν παντὶ δὴ συνεχεῖ καὶ διαιρετῷ ἔστι λαβεῖν τὸ μὲν
πλεῖον τὸ δ᾽ ἔλαττον τὸ δ᾽ ἴσον, καὶ ταῦτα ἢ κατ᾽
αὐτὸ τὸ πρᾶγμα ἢ πρὸς ἡμᾶς

Α.Η διαίρεση των πραγμάτων και τα κριτήριά της

…Λέγω δὲ τοῦ μὲν πράγματος μέσον τὸ ἴσον ἀπέχον
ἀφ᾽ ἑκατέρου τῶν ἄκρων, ὅπερ ἐστὶν ἓν καὶ τὸ αὐτὸ
πᾶσιν,
πρὸς ἡμᾶς δὲ ὃ μήτε πλεονάζει μήτε ἐλλείπει· τοῦτο
δ᾽ οὐχ ἕν, οὐδὲ ταὐτὸν πᾶσιν.



Αντικειμενικά κριτήρια («κατ’ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα»)



Υποκειμενικά κριτήρια («πρὸς ἡμᾶς»)

οἷον εἰ τὰ δέκα πολλὰ τὰ δὲ δύο ὀλίγα, τὰ ἓξ μέσα
λαμβάνουσι κατὰ τὸ πρᾶγμα· ἴσῳ γὰρ ὑπερέχει τε καὶ
ὑπερέχεται· τοῦτο δὲ μέσον ἐστὶ κατὰ τὴν
ἀριθμητικὴν ἀναλογίαν. τὸ δὲ πρὸς ἡμᾶς οὐχ οὕτω
ληπτέον· οὐ γὰρ εἴ τῳ δέκα μναῖ φαγεῖν πολὺ δύο δὲ
ὀλίγον, ὁ ἀλείπτης ἓξ μνᾶς προστάξει· ἔστι γὰρ ἴσως
καὶ τοῦτο πολὺ τῷ ληψομένῳ ἢ ὀλίγον· Μίλωνι μὲν
γὰρ ὀλίγον, τῷ δὲ ἀρχομένῳ τῶν γυμνασίων πολύ.
ὁμοίως ἐπὶ δρόμου καὶ πάλης.
οὕτω δὴ πᾶς ἐπιστήμων τὴν ὑπερβολὴν μὲν καὶ τὴν
ἔλλειψιν φεύγει, τὸ δὲ μέσον ζητεῖ καὶ τοῦθ᾽ αἱρεῖται,
μέσον δὲ οὐ τὸ τοῦ πράγματος ἀλλὰ τὸ πρὸς ἡμᾶς.



με αντικειμενικά κριτήρια : ο αριθμητικός μέσος
όρος



με υποκειμενικά κριτήρια : η διατροφή των
αθλητών

Β.Τα κριτήρια προσδιορισμού της έννοιας της
«μεσότητας» :

Γ. Παραδείγματα που συμβάλλουν
κατανόηση της έννοιας της «μεσότητας» :

στην

Δ. Συμπέρασμα : Ο ειδικός επιλέγει και επιδιώκει
τη μεσότητα (με υποκειμενικά κριτήρια)
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ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Ἐν παντὶ δὴ συνεχεῖ καὶ διαιρετῷ ἔστι λαβεῖν τὸ μὲν
πλεῖον τὸ δ᾽ ἔλαττον τὸ δ᾽ ἴσον, καὶ ταῦτα ἢ κατ᾽
αὐτὸ τὸ πρᾶγμα ἢ πρὸς ἡμᾶς …

Λέγω δὲ τοῦ μὲν πράγματος μέσον τὸ ἴσον ἀπέχον
ἀφ᾽ ἑκατέρου τῶν ἄκρων, ὅπερ ἐστὶν ἓν καὶ τὸ αὐτὸ
πᾶσιν, πρὸς ἡμᾶς δὲ ὃ μήτε πλεονάζει μήτε ἐλλείπει·
τοῦτο δ᾽ οὐχ ἕν, οὐδὲ ταὐτὸν πᾶσιν.

οἷον εἰ τὰ δέκα πολλὰ τὰ δὲ δύο ὀλίγα, τὰ ἓξ μέσα
λαμβάνουσι κατὰ τὸ πρᾶγμα· ἴσῳ γὰρ ὑπερέχει τε καὶ
ὑπερέχεται· τοῦτο δὲ μέσον ἐστὶ κατὰ τὴν
ἀριθμητικὴν ἀναλογίαν.

τὸ δὲ πρὸς ἡμᾶς οὐχ οὕτω ληπτέον· οὐ γὰρ εἴ τῳ
δέκα μναῖ φαγεῖν πολὺ δύο δὲ ὀλίγον, ὁ ἀλείπτης ἓξ
μνᾶς προστάξει· ἔστι γὰρ ἴσως καὶ τοῦτο πολὺ τῷ
ληψομένῳ ἢ ὀλίγον· Μίλωνι μὲν γὰρ ὀλίγον, τῷ δὲ
ἀρχομένῳ τῶν γυμνασίων πολύ. ὁμοίως ἐπὶ δρόμου
καὶ πάλης.

οὕτω δὴ πᾶς ἐπιστήμων τὴν ὑπερβολὴν μὲν καὶ τὴν
ἔλλειψιν φεύγει, τὸ δὲ μέσον ζητεῖ καὶ τοῦθ᾽ αἱρεῖται,
μέσον δὲ οὐ τὸ τοῦ πράγματος ἀλλὰ τὸ πρὸς ἡμᾶς.

Σε καθετί, λοιπόν, που παρουσιάζει συνοχή και
μπορεί να διαιρεθεί (σε δύο μέρη) είναι δυνατόν να
πάρουμε είτε ένα κομμάτι μεγαλύτερο (από το άλλο),
είτε ένα μικρότερο είτε ένα ίσο (με το άλλο) και
μάλιστα είτε σε σχέση με το ίδιο το πράγμα (με
αντικειμενικά κριτήρια) είτε σε σχέση με εμάς (με
υποκειμενικά κριτήρια).
Και ονομάζω μέσο σε σχέση με το πράγμα ( : μέσον
ενός πράγματος) αυτό που απέχει εξίσου από το
καθένα από τα δυο άκρα του, το οποίο είναι ένα και
το ίδιο για όλους, ενώ (ονομάζω μέσο) σε σχέση με
εμάς αυτό που δεν είναι ούτε πάρα πολύ ούτε πολύ
λίγο (: ούτε πλεονάζει ούτε υπολείπεται). και αυτό
δεν είναι ένα ούτε το ίδιο για όλους.
Για παράδειγμα, εάν τα δέκα είναι πολλά και τα δύο
λίγα, τα έξι θεωρούνται (:λαμβάνονται) ως μέσο σε
σχέση με το πράγμα. γιατί (το έξι) υπερέχει και
υπολείπεται (: υπερέχεται) κατά τον ίδιο αριθμό
μονάδων. και αυτό είναι το μέσον σύμφωνα με τις
διδασκαλίες της αριθμητικής.
Σε σχέση με εμάς όμως, το μέσον δεν πρέπει να
προσδιορίζεται με αυτόν τον τρόπο. Γιατί, εάν για
κάποιον (αθλητή) να φάει δέκα μνες τροφή είναι
πολύ και δύο λίγο, ο προπονητής του δεν θα δώσει
εντολή για τροφή έξι μνών. Γιατί ίσως και αυτή η
ποσότητα είναι μεγάλη (πολλή) ή μικρή (λίγη) γι’
αυτόν που θα την λάβει . δηλαδή για τον Μίλωνα
μπορεί να είναι μικρή (λίγη), ενώ για τον αθλητή που
μόλις άρχισε να γυμνάζεται (: τον αρχάριο αθλητή)
μεγάλη (πολλή). Το ίδιο ισχύει και για το τρέξιμο και
την πάλη.
Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, κάθε ειδικός αποφεύγει
την υπερβολή και την έλλειψη και επιζητεί το μέσον
και αυτό επιλέγει, και –μάλιστα- όχι το μέσον από σε
σχέση με το πράγμα ( : από καθαρά ποσοτική
άποψη), αλλά το μέσον σε σχέση με εμάς

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΡΙΖΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
συνεχεῖ, ἀπέχον, ὑπερέχει, ὑπερέχεται < ἔχω: ακάθεκτος, αλληλουχία, ανακωχή, ανεκτικός, ανέχεια, ανοχή,
άσχετος, διπλωματούχος, έξη, εξής, εξοχή, εποχή, ευεξία, ευωχία, εχεμύθεια, ζαχαρούχος, κατοχή, καχεκτικός,
καχεξία, κληρουχία, οχυρός, οχύρωση, παροχή, περιέκτης, περιεκτικός, προεξοχή, προνομιούχος, προσεκτικός,
πτυχιούχος, σοκολατούχος, συμβασιούχος, συνέχεια, συνοχή, σχέδιο, σχεδόν, σχέση, σχετικός, σχήμα, σχολείο,
τροπαιούχος.
λαβεῖν, λαμβάνουσι, ληπτέον, ληψομένῳ < λαμβάνω: ακατάληπτος, αμεροληψία, ανεπανάληπτος, ανεπίληπτος,
αντιλαβή, αντίληψη, απολαβή, ασύλληπτος, δικολάβος, εικονολήπτης, επανάληψη, επιληψία, εργολάβος,
εύληπτος, ευυπόληπτος, ηχολήπτης, ηχοληψία, θρησκόληπτος, θρησκοληψία, καταληπτός, κατάληψη, λαβή,
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λαβίδα, λάφυρο, λήμμα, λήψη, μεροληψία, μετάληψη, παραλαβή, παραλήπτης, περίληψη, προκατάληψη,
πρόσληψη, συλλαβή, σύλληψη, υπόληψη, χειρολαβή.
πλεῖον, πλεονάζει < ὁ, ἡ πλέων/πλείων, τὸ πλέον/πλεῖον: πλειοδοσία, πλειοδότης, πλειονότητα, πλειοψηφία,
πλέον, πλεονασμός, πλεονέκτημα, πλεονεξία.
ἐλλείπει, ἔλλειψιν < λείπω: διάλειμμα, διάλειψη, εγκατάλειψη, έκλειψη, έλλειμμα, ελλειμματικός, ελλειπτικός,
έλλειψη, ελλιπής, κατάλοιπο, λειψανδρία, λείψανο, λειψός, λειψυδρία, λιποβαρής, λιποθυμία, λίπος, λιπόσαρκος,
λιποτάκτης, λιποταξία, λιπόψυχος, λοιπόν, λοιπός, παράλειψη, υπόλειμμα, υπόλοιπος.
φαγεῖν < ἔφαγον < τρώγω (θ. τρώγ-, ἐδ-, ἐδε-, ἐδεσ-, ἐσθ-, ἐσθι-, φαγ-): έδεσμα, εδωδιμοπωλείο, εδώδιμος,
παμφάγος, φαγητό, φαγώσιμο.
ἀλείπτης < ἀλείφω: άλειμμα, αλοιφή, απαλοιφή, εξάλειψη, επάλειψη, πασάλειμμα.
προστάξει < πρὸς + τάττ(σσ)ω (θ. ταγ-jω> τάττω / τάσσω): ανακατάταξη, ανάταξη, ανυπότακτος, απότακτος,
αρχισυντάκτης, ασύντακτος, άτακτος, αταξία, διαταγή, διάταγμα, ένταξη, επιταγή, επιτακτικός, επίταξη, μετάταξη,
νομοταγής, παράταξη, προσταγή, πρόσταγμα, προστακτική, πρόταξη, συνταγή, σύνταγμα, συνταγματικός,
συντάκτης, συντακτικό, σύνταξη, τάγμα, ταγματάρχης, ταγός, τακτικός, τακτός, τάξη, ταξίδι, τάξιμο, υποταγή.
ἀρχομένῳ < ἄρχομαι: αναρχικός, άναρχος, αρχαίος, αρχή, αρχικός, άρχων, γυμνασίαρχος, έναρξη, έπαρχος,
ναυαρχίδα, ναύαρχος, ταξίαρχος, υπαρκτός, ύπαρχος.
ἐπιστήμων < ἐπίσταμαι: επιστήμη, επιστημολογία, επιστήμονας, επιστημονικός, επιστημονισμός, επιστημοσύνη,
επιστητό.
ὑπερβολὴν < ὑπὲρ + βάλλω: αμφιβολία, αναβλητικός, αναβολή, απόβλητος, βαλβίδα, βαλλιστικός, βαλτός,
βεληνεκές, βελόνα, βέλος, βλήμα, βολή, βολίδα, βόλος, διαβλητός, έμβλημα, έμβολο, επιβλητικός, ευμετάβολος,
κεραυνοβόλος, λιθοβολισμός, παράβολο, περιβάλλον, πρόβλημα, πυροβολισμός, συμβολή, σύμβολο, σφαιροβολία,
υπερβολή, υποβλητικός.
φεύγει < φεύγω (θ. φευγ-, φῠγ-): αναπόφευκτος, άφευκτος, καταφύγιο, πρόσφυγας, προσφυγικός, φυγάς, φυγή,
φυγόδικος, φυγόκεντρος, φυγόπονος, φυγόστρατος.
ζητεῖ < ζητέω-ῶ: αζήτητος, αναζήτηση, ζήτημα, ζήτηση, ζητητής, συζητήσιμος, συζητητής.
αἱρεῖται < αἱρέομαι-οῦμαι (ρ. Fαρ- + j > Fαίρ-, > αἱρ-, > αἱρέ-ω, ρ. Fελ-, Fαλ-): αίρεση, αιρετικός, αιρετός,
αναιρετικός, αρχαιρεσίες, αυθαίρετος, αφαίρεση, αφηρημάδα, διαιρετέος, διαιρέτης, εξαιρετικός, εξαίρετος,
καθαίρεση, προαιρετικός, υπεξαίρεση.
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
Η διαίρεση των πραγμάτων και τα κριτήριά της
 Ἐν παντὶ δὴ συνεχεῖ καὶ διαιρετῷ ἔστι λαβεῖν τὸ μὲν πλεῖον τὸ δ᾽ ἔλαττον τὸ δ᾽ ἴσον, καὶ ταῦτα ἢ κατ᾽ αὐτὸ τὸ
πρᾶγμα ἢ πρὸς ἡμᾶς
Ο Αριστοτέλης από αυτή την ενότητα και εξής
εξετάζει ποια είναι η φύση της ηθικής αρετής,
προσδιορίζει, δηλαδή, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
της. Στόχος του, εδώ, είναι να αποδείξει ότι η αρετή
είναι ένα είδος μεσότητας (κάτι στο οποίο έμμεσα αναφέρθηκε στην 4η ενότητα). Γι’ αυτό πρώτα προσδιορίζει
την έννοια της μεσότητας, για να καταλήξει έπειτα στο συσχετισμό της με την ηθική αρετή.
Παρατηρεί ότι κάθε πράγμα (αβ) που είναι ενιαίο και υπόκειται σε διαίρεση (: διχοτόμηση, δηλ. διαίρεση σε δύο
μέρη) μπορεί να διαιρεθεί:
α) σε δύο άνισα μέρη : ένα μεγαλύτερο (γβ -«τὸ μὲν πλεῖον») και ένα μικρότερο (αγ -«τὸ δ’ ἔλαττον»). Στην
περίπτωση αυτή δεν υπάρχει μέσον.
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β) σε δύο ίσα μέρη (αδ=δβ -«τὸ δ’ ἴσον»). Το σημείο δ που χωρίζει το διαιρετό πράγμα / μέγεθος σε δύο ίσα μέρη
είναι το μέσον.
Β.Τα κριτήρια προσδιορισμού της έννοιας της «μεσότητας»
 Λέγω δὲ τοῦ μὲν πράγματος μέσον τὸ ἴσον ἀπέχον ἀφ᾽ ἑκατέρου τῶν ἄκρων, ὅπερ ἐστὶν ἓν καὶ τὸ αὐτὸ πᾶσιν,
πρὸς ἡμᾶς δὲ ὃ μήτε πλεονάζει μήτε ἐλλείπει· τοῦτο δ᾽ οὐχ ἕν, οὐδὲ ταὐτὸν πᾶσιν.
Το μέσον, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, μπορεί να προσδιοριστεί με βάση κριτήρια δύο ειδών : αντικειμενικά
και υποκειμενικά.
α) Μέσον με αντικειμενικά κριτήρια («κατ’ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα»):
Σχετίζεται με τα ίδια τα (διαιρετά) πράγματα. Ορίζεται ως αυτό που «ισαπέχει από τα δύο άκρα του πράγματος»
(τὸ ἴσον ἀπέχον ἀφ᾽ ἑκατέρου τῶν ἄκρων). Ο προσδιορισμός του προκύπτει από παρατηρήσεις, μετρήσεις,
αριθμητικά δεδομένα, από επιστημονική δηλαδή γνώση. Γι’αυτό και θεωρείται αντικειμενικά προσδιορισμένο και
είναι ένα, το ίδιο για όλα τα πράγματα, αμετάβλητο και αποδεκτό από όλους (ὅπερ ἐστὶν ἓν καὶ τὸ αὐτὸ πᾶσιν).
β) Μέσον με υποκειμενικά κριτήρια («πρὸς ἡμᾶς»):
Σχετίζεται με τον άνθρωπο, τη συμπεριφορά του και τις ανάγκες του. Ο Αριστοτέλης το ορίζει ως «αυτό που
δεν είναι ούτε πάρα πολύ ούτε πολύ λίγο» (μήτε πλεονάζει μήτε ἐλλείπει), δηλαδή αυτό που δεν είναι λιγότερο ή
περισσότερο από αυτό που «πρέπει» (το δέον) και αυτό που χρειάζεται κάθε άνθρωπος σε κάθε περίπτωση, ώστε
να βρίσκεται σε ισορροπία. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να είναι ένα ούτε το ίδιο για όλους (τοῦτο δ᾽ οὐχ ἕν, οὐδὲ
ταὐτὸν πᾶσιν), αλλά είναι σχετικό. Δεν ορίζεται με βάση αντικειμενικά αριθμητικά δεδομένα, αλλά υποκειμενικά
: ο άνθρωπος το προσδιορίζει με τη χρήση της λογικής, της φρόνησης, συνεκτιμώντας ποικίλους αστάθμητους,
μεταβλητούς και διαφορετικούς σε κάθε περίπτωση παράγοντες, όπως τις ιδιαίτερες ανάγκες του, τις
περιστάσεις, την εποχή, τον τόπο, τα κοινωνικά πρότυπα κτλ.
Μέσον
«κατ’ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα»

«πρὸς ἡμᾶς»

Κριτήρια
Αντικειμενικά : με βάση
μετρήσεις,
αριθμητικά
δεδομένα
Υποκειμενικά : με βάση
τη
λογική
και
συνεκτίμηση αστάθμητων,
μεταβλητών παραγόντων

Ορισμός
Χαρακτηριστικά
ισαπέχει από τα δύο άκρα είναι ένα, το ίδιο για όλα
του πράγματος
τα πράγματα, αμετάβλητο
και αποδεκτό από όλους
δεν είναι λιγότερο ή δεν είναι ένα ούτε το ίδιο
περισσότερο από αυτό που για όλους
«πρέπει»
είναι σχετικό

Αξίζει να επισημανθεί ότι οι όροι «αντικειμενικός» και «υποκειμενικός» δεν υπήρχαν την εποχή του
Αριστοτέλη και ήταν δικές του επινοήσεις. Είναι αλήθεια ότι πολύ συχνά οι επιστήμονες κατά τη διάρκεια της
επιστημονικής έρευνας βρίσκονται αντιμέτωποι με την ανάγκη να εκφράσουν με τις κατάλληλες λέξεις τις νέες
ιδέες ή επιστημονικές τους συλλήψεις. Αυτό αποτελεί μια δύσκολη διαδικασία και οι επιλογές τους είναι δύο: ή να
επινοήσουν καινούριες λέξεις ή να χρησιμοποιήσουν ήδη υπάρχουσες με διαφορετικό νοηματικό περιεχόμενο.
Έτσι, βλέπουμε ότι και ο Αριστοτέλης, για να πλησιάσει στον προσδιορισμό των εννοιών αυτών, χρησιμοποίησε
τον όρο «κατ’ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα» για την έννοια της αντικειμενικότητας και τον όρο «πρὸς ἡμᾶς» για τον όρο της
υποκειμενικότητας.
«μήτε πλεονάζει μήτε ἐλλείπει» : η έννοια της «υπερβολής» και της «έλλειψης»
Ο Αριστοτέλης, στην προσπάθειά του να προσδιορίσει την έννοια της «μεσότητας» αναφέρεται στις έννοιες της
«ὑπερβολῆς» και της «ἐλλείψεως». Ήδη στην 4η ενότητα, αναφερόμενος τη διαμόρφωση των ἕξεων, εμμέσως
πλην σαφώς, διατύπωσε την άποψη ότι κάθε αρετή είναι «μεσότης» που βρίσκεται ανάμεσα στα δύο άκρα, την
υπερβολή και την έλλειψη. Η παράθεση, εκεί, αντιθετικών ζευγών «ἀρετῶν» και «κακιῶν» (οἳ μὲν δίκαιοι οἳ δὲ
ἄδικοι / οἳ μὲν ἀνδρεῖοι οἳ δὲ δειλοί / οἳ μὲν γὰρ σώφρονες καὶ πρᾶοι, οἳ δ᾽ ἀκόλαστοι καὶ ὀργίλοι), καθιστά σαφές
ότι η σωστή, η ενδεδειγμένη και επαινετέα συμπεριφορά, δηλαδή η «μεσότητα», το «δέον» στις πράξεις μας,
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οδηγεί στην κατάκτηση των ηθικών αρετών (δικαιοσύνη, ἀνδρεία, σωφροσύνη, πραότης). Αντίθετα, η
συμπεριφορά που δεν αποτελεί «μεσότητα» αλλά «υπερβολή» (πλεονάζει) ή «έλλειψη» (ἐλλείπει), είναι
λανθασμένη, μη ενδεδειγμένη και, βέβαια, επικρίνεται, γιατί μας απομακρύνει από τις ηθικές αρετές,
οδηγώντας μας σε κακές ἕξεις («κακίες» : ἀδικία, δειλία, ἀκολασία, ὁργιλότης). Ο συσχετισμός των ηθικών
αρετών που αναφέρθηκαν στην ενότητα 4 με τις έννοιες της υπερβολής και της έλλειψης σχηματικά μπορεί να
αποδοθεί με τον ακόλουθο πίνακα:
ἔλλειψις (κακία)
δειλία
ἀναισθησία
ἀοργησία

μέσον (ἀρετή)
ἀνδρεία
σωφροσύνη
πραότης

ὑπερβολὴ (κακία)
θρασύτης
ἀκολασία
ὀργιλότης

Ο Αριστοτέλης στην 4η ενότητα αναφέρεται στο άκρο της έλλειψης σχετικά με την ἀνδρεία, και στο άκρο της
υπερβολής σε σχέση με τη σωφροσύνη και την πραότητα. Γενικά, στη συμπεριφορά των ανθρώπων, το άκρο της
έλλειψης συναντάται συναντάται πιο σπάνια από το άκρο της υπερβολής. Να επισημάνουμε, επίσης, ότι σε άλλα
σημεία των «Ηθικών Νικομαχείων», ο Αριστοτέλης, αναφέρει και πολλά άλλα παραδείγματα αρετών, για να κάνει
πλήρως κατανοητές τις παραπάνω έννοιες.
Γ. Παραδείγματα που συμβάλλουν στην κατανόηση της έννοιας της «μεσότητας»
 οἷον εἰ τὰ δέκα πολλὰ τὰ δὲ δύο ὀλίγα, τὰ ἓξ μέσα λαμβάνουσι κατὰ τὸ πρᾶγμα· ἴσῳ γὰρ ὑπερέχει τε καὶ
ὑπερέχεται· τοῦτο δὲ μέσον ἐστὶ κατὰ τὴν ἀριθμητικὴν ἀναλογίαν. τὸ δὲ πρὸς ἡμᾶς οὐχ οὕτω ληπτέον· οὐ γὰρ
εἴ τῳ δέκα μναῖ φαγεῖν πολὺ δύο δὲ ὀλίγον, ὁ ἀλείπτης ἓξ μνᾶς προστάξει· ἔστι γὰρ ἴσως καὶ τοῦτο πολὺ τῷ
ληψομένῳ ἢ ὀλίγον· Μίλωνι μὲν γὰρ ὀλίγον, τῷ δὲ ἀρχομένῳ τῶν γυμνασίων πολύ. ὁμοίως ἐπὶ δρόμου καὶ
πάλης.
Ο Αριστοτέλης, προκειμένου να στηρίξει τις παραπάνω θέσεις του, θα δώσει δύο παραδείγματα
ακολουθώντας επαγωγικό συλλογισμό. Το πρώτο παράδειγμα αναφέρεται στο μέσον με αντικειμενικά
κριτήρια και το δεύτερο στο μέσον με υποκειμενικά κριτήρια.
Παράδειγμα πρώτο : Το παράδειγμα για το μέσον που
αφορά στα πράγματα και προσδιορίζεται με κριτήρια
αντικειμενικά είναι αριθμητικό. Σε μια σειρά αριθμών από το 2
έως το 10, λέει ο Αριστοτέλης, της οποίας το «λίγο», το
ελάχιστο άκρο είναι το 2 («τὰ δὲ δύο ὀλίγα» - ) και το «πολύ»,
το μέγιστο άκρο είναι το 10 («τὰ δέκα πολλὰ»), ως μέσον θεωρείται το 6 («τὰ ἓξ μέσα λαμβάνουσι»). Κι’ αυτό,
γιατί, σύμφωνα με τις διδασκαλίες της αριθμητικής, απέχει ίση απόσταση, 4 δηλαδή μονάδες, τόσο από το 2 όσο
και από το 10, από τα δύο άκρα (ἴσῳ γὰρ ὑπερέχει τε καὶ ὑπερέχεται). Σ’ αυτή, δηλαδή, την περίπτωση το κριτήριο
προσδιορισμού του μέσου είναι ποσοτικό.
Παράδειγμα δεύτερο : Το παράδειγμα για το μέσον που αφορά στον άνθρωπο και προσδιορίζεται με κριτήρια
υποκειμενικά αντλείται από το χώρο του αθλητισμού. Αν για κάποιον αθλητή το φαγητό των δύο μνων είναι λίγο
και το φαγητό των δέκα μνων είναι πολύ (εἴ τῳ δέκα μναῖ φαγεῖν πολὺ δύο δὲ ὀλίγον), τότε ο προπονητής δε θα
επιλέξει αναγκαστικά το φαγητό των έξι μνων (οὐ γὰρ …ὁ ἀλείπτης ἓξ μνᾶς προστάξει), που με αντικειμενικά
κριτήρια είναι το μέσον. Κι’ αυτό, γιατί το φαγητό των έξι μνων μπορεί για άλλον αθλητή να είναι μια μεγάλη
μερίδα, ενώ για άλλον μικρή. Για το Μίλωνα, που ήταν μεγαλόσωμος και έτρωγε μεγάλες ποσότητες φαγητού,
είναι λίγο, ενώ για κάποιον νεαρό, που τώρα ξεκινάει να γυμνάζεται, είναι πολύ. Το ίδιο ισχύει και για τους
αθλητές του δρόμου ή της πάλης. Παρατηρούμε, δηλαδή, ότι ο προσδιορισμός του μέσου ως προς τους ανθρώπους
γίνεται όχι με ποσοτικά αλλά με ποιοτικά κριτήρια : ο ειδικός ( ο γυμναστής, «ὁ ἀλείπτης») θα καθορίσει το
μέσον, δηλαδή τη σωστή ποσότητα τροφής για κάθε αθλητή, λαμβάνοντας υπόψη του μεταβλητούς παράγοντες,
όπως η σωματική διάπλαση του αθλητή, ο χρόνος εκγύμνασης και το είδος του αθλήματος.
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Δ. Συμπέρασμα : Ο ειδικός επιλέγει και επιδιώκει τη μεσότητα (με υποκειμενικά κριτήρια)
 οὕτω δὴ πᾶς ἐπιστήμων τὴν ὑπερβολὴν μὲν καὶ τὴν ἔλλειψιν φεύγει, τὸ δὲ μέσον ζητεῖ καὶ τοῦθ᾽ αἱρεῖται,
μέσον δὲ οὐ τὸ τοῦ πράγματος ἀλλὰ τὸ πρὸς ἡμᾶς.
Με το «οὕτω δὴ» ο Αριστοτέλης καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο ειδικός σε ένα συγκεκριμένο τομέα της
ανθρώπινης δραστηριότητας, σε μια «τέχνη» («ἐπιστήμων»), αυτός δηλαδή που κατέχει τη σχετική με την «τέχνη»
του γνώση και διαθέτει λογικό κριτήριο, όταν προσδιορίζει την ορθή πράξη, τη «δέουσα» συμπεριφορά σε σχέση
με τον τομέα του, αποφεύγει την υπερβολή και την έλλειψη και επιδιώκει («ζητεῖ») και προτιμά, επιλέγει
(«αἱρεῖται») το μέσον. Και βέβαια, προσδιορίζει αυτό το μέσον όχι με αντικειμενικά αλλά με υποκειμενικά
κριτήρια, αφού λάβει κάθε φορά υπόψη του τις ανάγκες των ανθρώπων και όλους τους άλλους μεταβλητούς
παράγοντες.
Το ίδιο, κατά συνέπεια, συμβαίνει και με την ηθική αρετή, αφού αυτή αφορά στον ίδιο τον άνθρωπο και στη
συμπεριφορά του και είναι «μεσότητα». Κατά τον ίδιο τρόπο που στις «τέχνες» το «μέσον» ορίζεται, επιδιώκεται
και επιλέγεται από τον «ειδικό» με κριτήρια υποκειμενικά, έτσι και η ορθή ηθικά πράξη :
 Είναι «μεσότητα» και όχι «υπερβολή» ή «έλλειψη», βρίσκεται στο μέσον ανάμεσα στα δύο άκρα της
υπερβολής και της έλλειψης.
 Προσδιορίζεται από τον ειδικό, αυτόν που διαθέτει γνώση και λογική /φρόνηση
 Προσδιορίζεται με κριτήρια υποκειμενικά, αφού ληφθούν, δηλαδή, υπόψη όλοι οι μεταβλητοί παράγοντες
(ανάγκες του συγκεκριμένου ατόμου, ιδιαίτερες συνθήκες, εποχή, τόπος, κοινωνικά πρότυπα και αντιλήψεις).
 Επιδιώκεται και επιλέγεται, είναι αποτέλεσμα ελεύθερης επιλογής και όχι καταναγκασμού, εναπόκειται,
δηλαδή, στην ελεύθερη βούληση κάθε ανθρώπου να την ασκήσει ή όχι.
Νέα γνωρίσματα που συμπληρώνουν τον ορισμό της ηθικής αρετής
Στις ενότητες που μελετήσαμε μέχρι τώρα, ο Αριστοτέλης έδωσε κάποια βασικά γνωρίσματα της ηθικής
αρετής. Σ’ αυτή την ενότητα προστίθενται κάποια νέα γνωρίσματα της αρετής. Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τα
γνωρίσματα αυτά :
Γνωρίσματα της αρετής
από προηγούμενες ενότητες

νέα γνωρίσματα της αρετής στην ενότητα 7

1. οι ηθικές αρετές δεν υπάρχουν μέσα μας εκ
φύσεως, αφού συνδέονται με τον εθισμό σε
ηθικές πράξεις (ενότητες 1,2,3).

α) Η αρετή βρίσκεται στο μέσον, ανάμεσα δηλαδή στα
δύο άκρα, την υπερβολή και την έλλειψη.

2. η αρετή είναι «ἕξις» που αποκτάται με
μακροχρόνια άσκηση σε ηθικές πράξεις και
καθοριστικό ρόλο σ’ αυτό παίζει η
διδασκαλία (ενότητα 1, 3, 4)

β) Η αρετή βρίσκεται στο μέσον που προσδιορίζεται με
κριτήρια υποκειμενικά («πρὸς ἡμᾶς»).

3. Δεν είναι μια οποιαδήποτε «ἕξις», αφού
μεγάλη σημασία έχει η ποιότητα των έξεών
μας (ενότητες 3,4)

γ) Η αρετή είναι προϊόν ελεύθερης βούλησης του
ανθρώπου («τοῦθ’ αἱρεῖται»).

4. η αρετή συνδέεται με τα ευχάριστα
συναισθήματα που νιώθουμε, όταν τηρούμε
το μέτρο κατά την εκτέλεση μιας ηθικής
πράξης. (ενότητα 5)

δ) Η αρετή προσδιορίζεται με βάση τη λογική, τον
«ὀρθὸν λόγον» (βλ.10η ενότητα). Το στοιχείο αυτό
προκύπτει από την αναφορά της λέξης «ἐπιστήμων», ο
οποίος επιζητά («ζητεῖ») και επιλέγει («αἱρεῖται») τη
μεσότητα ακολουθώντας μια λογική διεργασία.

5. η αρετή είναι «ἕξις» με την οποία ο άνθρωπος
φτάνει στην ολοκλήρωσή του και στην
ολοκλήρωση του έργου του. (ενότητα 6)
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Η αρετή βρίσκεται στο μέσον που προσδιορίζεται με κριτήρια υποκειμενικά :
είναι αυθαίρετα τα υποκειμενικά κριτήρια; Σχετικότητα του ηθικού κώδικα και όχι σχετικισμός.
Εδώ, παρατηρούμε ότι ο Αριστοτέλης πλησιάζει τη σχετικοκρατική στάση των σοφιστών απέναντι στα
πράγματα, η οποία εκφράζεται με τη φράση του Πρωταγόρα: «Πάντων χρημάτων μέτρον ἐστὶν ἄνθρωπος, τῶν
μὲν ὄντων ὡς ἔστιν, τῶν δὲ ο ὐκ ὄντων ὡς οὐκ ἔστιν» (= Μέτρο όλων των πραγμάτων είναι ο άνθρωπος, αυτών
που υπάρχουν πως υπάρχουν και αυτών που δεν υπάρχουν πως δεν υπάρχουν). Υπάρχει, δηλαδή, ο κίνδυνος να
θεωρηθεί ότι το κάθε άτομο προσδιορίζει όπως θέλει, αυθαίρετα την αρετή. Κάτι τέτοιο, όμως, δεν ισχύει,
(όπως θα δούμε πιο κάτω) γιατί υπεισέρχεται το κριτήριο του «ὀρθοῦ λόγου», της λογικής, δηλαδή, και μάλιστα
της λογικής του φρόνιμου ανθρώπου, η οποία διασφαλίζει την αντικειμενικότητα στον προσδιορισμό του μέσου.
Ο Αριστοτέλης με την υποκειμενική μεσότητα σχετικοποιεί το περιεχόμενο των ηθικών αρετών, αλλά δεν
οδηγείται στον σοφιστικό σχετικισμό και υποκειμενισμό. Αποδέχεται μάλλον τη σχετικότητα του ηθικού
κώδικα και όχι τον σχετικισμό των σοφιστών, όπως άλλωστε θα διευκρινίσει στις επόμενες ενότητες. Η
σχετικότητα του ηθικού κώδικα σημαίνει ότι το περιεχόμενο των ηθικών αρετών εξαρτάται από το περιεχόμενο
συγκεκριμένων και αντικειμενικών σταθερών μεταβλητών, όπως είναι ο χρόνος, ο σκοπός, η περίσταση
κ.τ.λ. Αντίθετα με τον σχετικισμό του ηθικού κώδικα εννοείται ότι το περιεχόμενο των ηθικών αρετών ορίζεται
από το άτομο όπως νομίζει και το συμφέρει κάθε φορά, κυριαρχεί δηλαδή ο υποκειμενισμός.
Συμπεράσματα που προκύπτουν από τα νέα γνωρίσματα της ηθικής αρετής
Αφού η αρετή είναι μεσότητα που προσδιορίζεται με υποκειμενικά κριτήρια, προκύπτει ότι δεν υπάρχει μέσα
μας εκ φύσεως. Αν συνέβαινε αυτό, δε θα ίσχυαν όσα αναφέρονται στις ενότητες 1, 2 και 3. Αν, δηλαδή, ήταν
έμφυτο χαρακτηριστικό, δε θα μεταβαλλόταν, όπως αμετάβλητοι είναι και οι νόμοι της φύσης, κι επομένως, θα
προσδιοριζόταν με αντικειμενικά κριτήρια. Επίσης, δε θα χρειαζόταν ο εθισμός σε ηθικές πράξεις για την
κατάκτησή της και οι προσπάθειες των νομοθετών να κάνουν τους πολίτες καλούς μέσω του εθισμού θα ήταν
άσκοπες, αφού όλοι θα γεννιόμασταν εκ φύσεως με ή χωρίς την αρετή χωρίς αυτό να μπορεί να μεταβληθεί.
Είδαμε παραπάνω ότι η αρετή είναι μεσότητα υποκειμενική και προσδιορίζεται από τον ίδιο τον άνθρωπο
με μέτρο τον εαυτό του. Επομένως, απαραίτητη προϋπόθεση για τον προσδιορισμό αυτής της μεσότητας είναι η
αυτογνωσία, το σωκρατικό δηλαδή «γνῶθι σαυτόν». Μόνο αν κάποιος γνωρίζει καλά τον εαυτό του και μπορεί
να εκτιμήσει τα όριά του, τα θετικά και τα αρνητικά χαρακτηριστικά του, μπορεί να φτάσει στην αρετή και
στον προσδιορισμό του μέσου της. Αυτή η διαδικασία, βέβαια, είναι εξαιρετικά δύσκολη και επίπονη.
ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
«μναῖ»: η «μνᾶ» ήταν νομισματική μονάδα, ισοδύναμη με 100 δραχμές. Όμως, αποτελούσε και μονάδα βάρους
και μ’ αυτή τη σημασία χρησιμοποιείται στο κείμενό μας. Γενικά, ισοδυναμούσε με περίπου 435 γραμμάρια αλλά
από εποχή σε εποχή και από πόλη σε πόλη το βάρος της διαφοροποιούνταν. Εδώ πρόκειται για την «ἀττικὴ μνᾶ»
της εποχής του Αριστοτέλη.
«Μίλων»: ήταν μεγάλος αθλητής από τον Κρότωνα, τη γνωστή ελληνική αποικία της Κάτω Ιταλίας. Έζησε
στον 6ο π.Χ. αιώνα. Η αρχαιότητα μιλούσε με θαυμασμό για τη μεγάλη του δύναμη και τις ποσότητες φαγητού
που κατανάλωνε.
«ἐπὶ δρόμου καὶ πάλης»: εννοούνται συνεκδοχικά οι δρομείς και οι παλαιστές.
«πᾶς ἐπιστήμων»: ο όρος έχει παρόμοια σημασία με τον όρο «τεχνῖται» που θα δούμε στην επόμενη ενότητα.
Δεν εννοούνται δηλαδή εδώ αυτοί που ασχολούνται με κάποια επιστήμη, όπως τα μαθηματικά, γιατί αυτοί
εξετάζουν το αντικειμενικό μέσο. Αντίθετα, εδώ εννοούνται αυτοί που έχοντας κάποιο λογικό κριτήριο επιδιώκουν
το υποκειμενικό μέσον.
ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
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Πολυσύνδετα σχήματα: «τὸ μὲν πλεῖον τὸ δ’ ἔλαττον τὸ δ’ ἴσον, καὶ ταῦτα ἢ κατ’ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα ἢ πρὸς
ἡμᾶς»: χρησιμοποιούνται στην προσπάθεια του Αριστοτέλη να προσδιορίσει την έννοια της μεσότητας και να
διακρίνει τα δύο διαφορετικά κριτήρια προσδιορισμού της. «μήτε πλεονάζει μήτε ἐλλείπει»: τονίζονται τα
χαρακτηριστικά του υποκειμενικού μέσου.
Αντιθέσεις: «Λέγω δὲ τοῦ μὲν πράγματος μέσον …, πρὸς ἡμᾶς δὲ …»: τονίζονται τα αντίθετα χαρακτηριστικά
του αντικειμενικού και υποκειμενικού μέσου. «πλεονάζει ≠ ἐλλείπει», «πολλὰ ≠ ὀλίγα», «πολύ ≠ ὀλίγον»:
τονίζονται οι αντιθετικές έννοιες της υπερβολής και της έλλειψης, των δύο άκρων ανάμεσα στα οποία βρίσκεται η
μεσότητα. «ὑπερβολὴν-ἔλλειψιν ≠ μέσον», «φεύγει ≠ ζητεῖ, αἱρεῖται»: αντιπαρατίθεται η μεσότητα με την
υπερβολή και την έλλειψη, οι οποίες αποτελούν τα δύο άκρα της και πρέπει να αποφεύγονται, γιατί μας
απομακρύνουν από την ηθική αρετή. Αντίθετα, μόνο αν επιδιώκουμε τη μεσότητα μπορούμε να κατακτήσουμε την
αρετή.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 8 (Β6, 9-10) : ΟΠΩΣ Η ΤΕΧΝΗ, ΕΤΣΙ ΚΑΙ Η ΗΘΙΚΗ ΑΡΕΤΗ ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ
ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
Εἰ δὴ πᾶσα ἐπιστήμη οὕτω τὸ ἔργον εὖ ἐπιτελεῖ, πρὸς
τὸ μέσον βλέπουσα καὶ εἰς τοῦτο ἄγουσα τὰ ἔργα
(ὅθεν εἰώθασιν ἐπιλέγειν τοῖς εὖ ἔχουσιν ἔργοις ὅτι
οὔτ᾽ ἀφελεῖν ἔστιν οὔτε προσθεῖναι, ὡς τῆς μὲν
ὑπερβολῆς καὶ τῆς ἐλλείψεως φθειρούσης τὸ εὖ, τῆς
δὲ μεσότητος σῳζούσης, οἱ δ᾽ ἀγαθοὶ τεχνῖται, ὡς
λέγομεν, πρὸς τοῦτο βλέποντες ἐργάζονται),
ἡ δ᾽ ἀρετὴ πάσης τέχνης ἀκριβεστέρα καὶ ἀμείνων
ἐστὶν ὥσπερ καὶ ἡ φύσις,
τοῦ μέσου ἂν εἴη στοχαστική.
λέγω δὲ τὴν ἠθικήν· αὕτη γάρ ἐστι περὶ πάθη καὶ
πράξεις, ἐν δὲ τούτοις ἔστιν ὑπερβολὴ καὶ ἔλλειψις
καὶ τὸ μέσον.

1η προκείμενη: Αν κάθε τέχνη στοχεύει στο μέσον,
που
διαφυλάσσει
την
τελειότητα
των
ολοκληρωμένων έργων

2η προκείμενη: Αν η αρετή υπερέχει κάθε τέχνης,
όπως και η φύση
Συμπέρασμα : η αρετή (ενδεχομένως) στοχεύει στο
μέσον
Διευκρίνιση : η επιδίωξη της μεσότητας αφορά την
ηθική αρετή (και όχι τη διανοητική)

ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Εἰ δὴ πᾶσα ἐπιστήμη οὕτω τὸ ἔργον εὖ ἐπιτελεῖ, πρὸς
τὸ μέσον βλέπουσα καὶ εἰς τοῦτο ἄγουσα τὰ ἔργα

(ὅθεν εἰώθασιν ἐπιλέγειν τοῖς εὖ ἔχουσιν ἔργοις ὅτι
οὔτ᾽ ἀφελεῖν ἔστιν οὔτε προσθεῖναι, ὡς τῆς μὲν
ὑπερβολῆς καὶ τῆς ἐλλείψεως φθειρούσης τὸ εὖ, τῆς
δὲ μεσότητος σῳζούσης, οἱ δ᾽ ἀγαθοὶ τεχνῖται, ὡς
λέγομεν, πρὸς τοῦτο βλέποντες ἐργάζονται),

ἡ δ᾽ ἀρετὴ πάσης τέχνης ἀκριβεστέρα καὶ ἀμείνων
ἐστὶν ὥσπερ καὶ ἡ φύσις,
τοῦ μέσου ἂν εἴη στοχαστική.
λέγω δὲ τὴν ἠθικήν· αὕτη γάρ ἐστι περὶ πάθη καὶ
πράξεις, ἐν δὲ τούτοις ἔστιν ὑπερβολὴ καὶ ἔλλειψις
καὶ τὸ μέσον.

Εάν, λοιπόν, κάθε τέχνη (: επιστήμη) με αυτόν τον
τρόπο εκπληρώνει σωστά το έργο της, αποβλέποντας
(: έχοντας στραμμένο το βλέμμα της) δηλαδή στο
μέσον και κατευθύνοντας προς αυτό τα έργα της
(γι’ αυτό και συνηθίζουν να λένε στο τέλος για τα
τέλεια έργα ότι δεν είναι δυνατόν ούτε να
αφαιρέσουμε ούτε να προσθέσουμε τίποτα (από
αυτά), γιατί η υπερβολή και η έλλειψη φθείρουν την
τελειότητα, ενώ η μεσότητα τη διαφυλάσσει (:
διασώζει), και οι καλοί τεχνίτες, όπως λέμε,
εργάζονται αποβλέποντας σε αυτό),
και (εάν) η αρετή είναι πιο ακριβής και ανώτερη από
κάθε τέχνη, όπως ακριβώς και η φύση,
(τότε) θα μπορούσε να έχει ως στόχο της το μέσον.
Και εννοώ την ηθική αρετή · γιατί αυτή έχει σχέση
με τα συναισθήματα και τις πράξεις και σε αυτά
υπάρχει η υπερβολή και η έλλειψη και το μέσον.

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΡΙΖΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ἐπιτελεῖ < ἐπὶ + τέλος: ανεκτέλεστος, αποτέλεσμα, αποτελεσματικός, ατέλεια, ατελής, αυτοτελής, εκτέλεση,
εκτελεστής, εκτελεστικός, εντέλεια, επιτελάρχης, επιτελείο, επιτέλεση, επιτελής, επιτελικός, ευτελής, ημιτελής,
ιδιοτελής, ισοτέλεια, νομοτέλεια, πολυτέλεια, πολυτελής, συντέλεια, συντελεστής, τελειοποίηση, τέλειος,
τελείωση, τελειωτικός, τέλεση, τελεστής, τελεστικός, τελετή, τελευτή, τελικός, τέλος, τελωνειακός, τελωνείο,
τελώνης, υποτέλεια, υποτελής.
βλέπουσα < βλέπω: αβλεψία, απρόβλεπτος, βλέμμα, βλεφαρίδα, βλέφαρο, βλέψη, επίβλεψη, περίβλεπτος,
πρόβλεψη, προβλέψιμος.
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ἄγουσα < ἄγω: αγέλη, άγημα, αγωγή, αγώγι, αγωγιάτης, αγώγιμος, αγωγός, αγώνας, ακτίνα, άμαξα, ανάγωγος,
ανεξεταστέος, άξιος, άξονας, απαγωγή, αρχηγός, δημαγωγός, διαγωγή, εισαγωγέας, επαγωγικός, ευάγωγος,
λοχαγός, νηπιαγωγός, ξεναγός, παραγωγός, παρείσακτος, παρθεναγωγείο, προακτέος, προσαγωγός, στρατηγός,
συναγωγή, υδραγωγείο, χορηγός.
εἰώθασιν < ἔθω (θ. σFεθ-, με έκταση > σFηθ-, με ετεροίωση σFωθ-. Ο παρακείμενος προέκυψε από: σε- σFωθ- α,
αποβολή του συμφωνικού συμπλέγματος σF- > σε-σωθ-α > ἔωθα χωρίς δάσυνση > εἴωθα με αντέκταση): εθιμικός,
έθιμο, εθιμολογία, εθιμοτυπία, εθιμοτυπικός, εθισμός, εθιστικός, έθος, ήθος.
ἐπιλέγειν < ἐπὶ + λέγω (θ. λεγ-, Fερε- > Fρε- > Fερ-, ἐρε-, ῥε-, Fεπ- > εἰπ-): αναλογικά, αναντίλεκτος, απόρρητος,
διαλογικός, ειρήνη, επιλογή, επιλογικά, επίλογος, έπος, επύλλιο, θεολόγος, καλλιέπεια, λεκτικός, λέξη, λέξημα,
λεξικό, λέσχη, ορθοεπής, πολυλογάς, ρήμα, ρήση, ρήτορας, ρήτρα.
ἔχουσιν < ἔχω (θ. σεχ-, ἕχ-, σχ-, σχε-, > σχη-, με ετεροίωση): ανακωχή, ανθεκτικός, άσχετος, άσχημος, ενοχικός,
ένοχος, έξη, εξής, ευεξία, κατεχόμενα, κατοχικός, καχεκτικός, κληρουχία, παροχή, πάροχος, ραβδούχος,
σκηπτούχος, σχεδόν, σχέση, σχήμα, σχηματικός, σχολείο, σχολή.
ἀφελεῖν < ἀπὸ + αἱρέομαι –οῦμαι (ρ. Fαρ + j + ω > Fαιρ- > αἱρ- > αἱρ + ε + ω > αἱρῶ, ρ. Fελ-, > ἐ- Fελ- ον > ἔελ-ον > εἶλον > εἷλον από επίδραση του ενεστώτα, ρ. Fαλ-): αίρεση, αιρετικός, αιρετός, αναίρεση, αναιρετικό,
αναφαίρετος, αρχαιρεσίες, αυθαίρετος, αφαίρεση, αφηρημάδα, διαίρεση, διαιρέτης, εξαιρετικός, εξαίρετος,
καθαίρεση, προαίρεση, προαιρετικός, συναίρεση, υπεξαίρεση.
προσθεῖναι < πρὸς + τίθημι (θ. θη-, θε-. Ο ενεστώτας προέκυψε από ενεστωτικό αναδιπλασιασμό θί-θη-μι > τίθη-μι με ανομοίωση): αδιαθεσία, αδιάθετος, ανάθεμα, αντίθετος, αντιπαράθεση, απόθεμα, αποθηκάριος, αποθήκη,
διάθεση, διαθήκη, εγκάθετος, έκθεμα, έκθεση, εκθέτης, έκθετος, εμπρόθετος, επίθεση, επιθετικός, επίθετο, θέμα,
θεματικός, θεμέλιο, θεμελιώδης, Θέμιδα, θέση, θεσμός, θετός, θήκη, καταθέτης, νομοθέτης, νουθεσία, παράθεμα,
παράθεση, παραθετικά, παρακαταθήκη, πρόσθεση, προσθετικός, πρόσθετος, προσθήκη, συγκατάθεση, σύνθεση,
συνθετικός, σύνθετος, συνθήκη, τοποθεσία, υιοθεσία, υπερθετικός, υποθετικός.
φθειρούσης < φθείρω (θ. φθερ-j-ω > φθέρρω με αφομοίωση > φθείρω με απλοποίηση και αντέκταση, θ. φθαρ-,
φθορ-, από μετάπτωση): αδιάφθορος, φθαρμένος, φθαρτός, φθίση, φθισικός, φθορά, φθοροποιός.
σῳζούσης < σῴζω (ρ. σα-, θ. σωFιδ-, > σῴδ-, με αποβολή του F και υπογραφή του ι- > σῴδ-j-ω > σῴζω, θ. σω <
ρ. σα-ο): άσωτος, διάσωση, διασώστης, διασωστικός, ναυαγοσώστης, ναυαγοσωστικός, σώμα, σώος, σωσίας,
σώσιμο, σωστικός, σωστός, σωτήρας, σωτηρία, σωτήριος, σώφρων.
πάθη < πάσχω: αδενοπάθεια, αντιπάθεια, αντιπαθής, αντιπαθητικός, απάθεια, απαθής, εμπάθεια, εμπαθής,
ευπάθεια, ηδυπάθεια, καρδιοπάθεια, μετριοπάθεια, μετριοπαθής, μυστικοπάθεια, πάθημα, πάθηση, παθητικός,
παθητικότητα, παθιάρης, παθογένεια, παθογόνος, παθολογία, παθολογικός, πάθος, πένθιμος, πένθος,
πλημμυροπαθής, προσπάθεια, σεισμοπαθής, συμπάθεια, συμπαθής, συμπαθητικός, ωραιοπαθής.
πράξεις < πράττω (θ. πραγ-j-ω > πράττω ή πράσσω): αντίπραξη, άπρακτος, απραξία, διάπραξη, είσπραξη,
έμπρακτος, κοινοπραξία, πράγμα, πραγματεία, πράγματι, πραγματικός, πραγματικότητα, πραγματισμός,
πραγματογνώμων, πραγματοποίηση, πρακτικός, πράκτορας, πρακτορείο, πραμάτεια, πράξη, πραξικόπημα,
πραξικοπηματίας, σύμπραξη.
ἐστὶν < εἰμὶ (ρ. εσ- + -μι > ἐμ –μί με αφομοίωση, > εἰ-μὶ με απλοποίηση και αντέκταση): ανούσιος, εξουσιαστικός,
εσθλός, ετυμολογία, ετυμολογικός, έτυμον, οντολογία, οντολογικός, όντως, ουσία, ουσιαστικός, παρόν,
παροντικός, παρουσιαστικό.
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
Ο Αριστοτέλης επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση της προηγούμενης ενότητας, ότι οι ηθικές αρετές στοχεύουν στη
μεσότητα, η οποία προσδιορίζεται με υποκειμενικά κριτήρια. Σε αυτή την ενότητα θα συνδέσει την (υποκειμενική)
μεσότητα με την ηθική αρετή, κάτι το οποίο δεν έκανε με με σαφή τρόπο στην πρηγούμενη ενότητα. Ο
συλλογιισμός του περιλαμβάνει δύο υποθετικές προκείμενες προτάσεις (Εἰ δὴ πᾶσα ἐπιστήμη οὕτω τὸ ἔργον εὖ
ἐπιτελεῖ, πρὸς τὸ μέσον βλέπουσα καὶ εἰς τοῦτο ἄγουσα τὰ ἔργα … ἡ δ᾽ ἀρετὴ πάσης τέχνης ἀκριβεστέρα καὶ ἀμείνων
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ἐστὶν ὥσπερ καὶ ἡ φύσις) και καταλήγει σε συμπέρασμα που διατυπώνεται με δυνητική ευκτική (τοῦ μέσου ἂν
εἴη στοχαστική).
1η προκείμενη: Αν κάθε τέχνη στοχεύει στο μέσον,
που διαφυλάσσει την τελειότητα των ολοκληρωμένων έργων …
 Εἰ δὴ πᾶσα ἐπιστήμη οὕτω τὸ ἔργον εὖ ἐπιτελεῖ, πρὸς τὸ μέσον βλέπουσα καὶ εἰς τοῦτο ἄγουσα τὰ ἔργα (ὅθεν
εἰώθασιν ἐπιλέγειν τοῖς εὖ ἔχουσιν ἔργοις ὅτι οὔτ᾽ ἀφελεῖν ἔστιν οὔτε προσθεῖναι, ὡς τῆς μὲν ὑπερβολῆς καὶ
τῆς ἐλλείψεως φθειρούσης τὸ εὖ, τῆς δὲ μεσότητος σῳζούσης, οἱ δ᾽ ἀγαθοὶ τεχνῖται, ὡς λέγομεν, πρὸς τοῦτο
βλέποντες ἐργάζονται)
Ο Αριστοτέλης έχει ήδη διαπιστώσει ότι η αρετή επιδιώκει την υποκειμενική μεσότητα, θεωρεί όμως ότι είναι
υποχρεωμένος να δείξει ότι αυτό ισχύει και για την ηθική αρετή. Συνεχίζει, λοιπόν, με έναν υποθετικό
συλλογισμό συγκρίνοντας την τέχνη και τη φύση με την ηθική αρετή. Για να καταλήξει στη θέση αυτή, πρώτα
θα αναφερθεί στη μεσότητα που υπάρχει στις τέχνες. Είναι απαραίτητο να επισημανθεί ότι στην ενότητα αυτή οι
όροι επιστήμη και τέχνη έχουν σχεδόν το ίδιο σημασιολογικό περιεχόμενο και δεν έχουν καμία σχέση με τους
ίδιους όρους, όταν χρησιμοποιούνται από τον Αριστοτέλη ως «διανοητικές αρετές».
Με την πρώτη υποθετική προκείμενη ο Αριστοτέλης δείχνει ότι κάθε τεχνική εργασία (ἐπιστήμη, δηλαδή τέχνη)
έχει ένα σκοπό (ἔργον) που επιδιώκει να πραγματώσει (εὖ ἐπιτελεῖ) με συγκεκριμένα μέσα (οὕτω). Τα μέσα
πραγμάτωσης του σκοπού δίνονται επεξηγηματικά με τα μετοχικά σύνολα «πρὸς τὸ μέσον βλέπουσα καὶ εἰς
τοῦτο ἄγουσα τὰ ἔργα». Με τη μετοχή «βλέπουσα» εννοεί τη θεωρητική σύλληψη από τον «τεχνίτη-επιστήμονα»
του σκοπού, που προηγείται της πράξης και που ταυτίζεται με την επιδίωξη της μεσότητας (πρὸς τὸ μέσον). Με τη
μετοχή «ἄγουσα» εννοεί ότι οι πράξεις, «τὰ ἔργα» με τα οποία πραγματώνεται ο σκοπός, υπηρετούν και αυτά την
επιδίωξη της μεσότητας (εἰς τοῦτο). Η μεσότητα υπάρχει δυνάμει στη θεωρητική σύλληψή της ως σκοπού, ενώ με
τις πράξεις, «τὰ ἔργα», πραγματώνεται ἐνεργείᾳ, προσλαμβάνοντας τα γνωρίσματά της, δηλαδή το τέλειον και το
αύταρκες.
Όταν, λοιπόν, η τέχνη - επιστήμη ασκείται σωστά, επιδιώκει τη μεσότητα και γι’ αυτό τα έργα που δημιουργεί
είναι τέλεια, ολοκληρωμένα («τοῖς εὖ ἔχουσιν ἔργοις»). Με τον όρο «ολοκληρωμένο έργο» («εὖ ἔχον») εννοούμε
αυτό που βρίσκεται στη μεσότητα, που τηρεί το μέτρο και την αρμονία και εξισορροπεί τις αντιθέσεις
ανάμεσα στην υπερβολή και στην έλλειψη. Γι’ αυτό από αυτό δεν μπορούμε ούτε να αφαιρέσουμε κάτι («οὔτ’
ἀφελεῖν»), γιατί δεν έχει κάτι περιττό και με την αφαίρεση θα το οδηγήσουμε στην έλλειψη, ούτε να προσθέσουμε
κάτι («οὔτε προσθεῖναι»), γιατί δεν του λείπει κάτι και με την πρόσθεση θα το οδηγήσουμε στην υπερβολή.
Επομένως, γίνεται κατανοητό ότι η υπερβολή και η έλλειψη διαταράσσουν την ισορροπία και καταστρέφουν
την τελειότητά του («φθειρούσης τὸ εὖ»), ενώ η μεσότητα τη διαφυλάσσει («τῆς δὲ μεσότητος σῳζούσης»). Ο
Αριστοτέλης, μάλιστα, αναφέρει αλλού (Ποιητική, 1450b, 37-39) ότι ένα έργο τέχνης δεν πρέπει να είναι ούτε
«παμμέγεθες» ούτε «πάμμικρον». Υπέρ της τήρησης του μέτρου τασσόταν και ο Πλάτων, ο οποίος στο διάλογό
του «Φίληβος» ταυτίζει το μέτρο και τη συμμετρία με την ομορφιά και την αρετή («μετριότης γὰρ καὶ συμμετρία
κάλλος δήπου καὶ ἀρετὴ πανταχοῦ συμβαίνει γίγνεσθαι» = το μέτρο και η συμμετρία συμβαίνει να μετατρέπονται
σε ομορφιά και αρετή,Φίληβος, 64e, 6).
Για να ενισχύσει τον ισχυρισμό του, ο Αριστοτέλης παραθέτει στη συνέχεια εμπειρικά δεδομένα : κύριο
μέλημα των αγαθών τεχνιτών –εκείνων, δηλαδή, που έχουν συλλάβει (βλέποντες) και επιδιώκουν με τις πράξεις
τους (ἐργάζονται) ολοκληρωμένα /τέλεια έργα- στην καθημερινή άσκηση της τέχνης του είναι η μεσότητα (οἱ δ᾽
ἀγαθοὶ τεχνῖται, ὡς λέγομεν, πρὸς τοῦτο βλέποντες ἐργάζονται).
«εἰώθασιν» - «λέγομεν» : η τήρηση του μέτρου στην αρχαιοελληνική παράδοση
Άξια σχολιασμού είναι η χρήση των ρημάτων «εἰώθασιν» και «λέγομεν» : αποδίδουν αντίστοιχα την καθημερινή
πρακτική («εἰώθασιν») την κοινή γνώμη («λέγομεν»), αλλά και παραπέμπουν στη μακρά παράδοση των αρχαίων
Ελλήνων σχετικά με την τήρηση του μέτρου:
α) Στην καθημερινή ζωή: οι γνωστές φράσεις «μηδὲν ἄγαν» και «μέτρον ἄριστον», υποδεικνύουν την τήρηση
του μέτρου σε όλες τις πράξειας μας. Επιπλέον, η «ὕβρις» προς τους θεούς αποτελούσε υπέρβαση του ανθρώπινου
μέτρου και επέφερε την τιμωρία («τίσις»).
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β) Στην τέχνη: τα κλασικά έργα τέχνης των αρχαίων Ελλήνων είχαν ως γνώρισμα τη μεσότητα. Οι αρχαίοι
Έλληνες, σε αντίθεση με τους ανατολικούς λαούς, απέφευγαν και αποδοκίμαζαν την υπερβολή στα έργα τους,
όπως π.χ. το τεράστιο μέγεθος.
γ) Στη φιλοσοφία: Η αναφορά στο μέσον ως στοιχείο τελειότητας των έργων επαναφέρει έναν
προβληματισμό, που συναντάμε στην προσωκρατική φιλοσοφία. Ο Αριστοτέλης συνεχίζει τις απόψεις του
Αναξίμανδρου, του Ηράκλειτου και του Πυθαγόρα : οι έννοιες της «Δίκης», της «παλίντονης αρμονίης», «του
μέτρου» επανέρχονται με άμεσο και έμμεσο τρόπο στον στοχασμό του Αριστοτέλη. Επίσης την τήρηση του
μέτρου εξυμνούσε τόσο ο Δημόκριτος όσο και ο Πλάτων. Ο Δημόκριτος έλεγε: «καλὸν ἐν παντὶ τὸ ἴσον, ὑπερβολὴ
δὲ καὶ ἔλλειψις οὔ μοι δοκέει» (= σε κάθε πράγμα καλό είναι το ίσιο (δηλαδή το μέτρο)˙ η υπερβολή και η έλλειψη
δεν μου αρέσει). Ο Πλάτων αναφέρει στον Φίληβο: «μετριότης γὰρ καὶ συμμετρία κάλλος δήπου καὶ ἀρετὴ
πανταχοῦ συμβαίνει γίγνεσθαι» (= το μέτρο και η συμμετρία συμβαίνει να μεταβάλλονται σε ομορφιά και αρετή).
Επίσης, ο Ιπποκράτης στην ιατρική του, τόνιζε την αξία του μέτρου για τη διατήρηση της υγείας. Ο Αριστοτέλης
προσθέτει τη δική του συμβολή στο σχετικό προβληματισμό, εξετάζοντας το μέτρο, τη συμμετρία, τη μεσότητα ως
ποσοτική έννοια, αναγκαία όμως για τον ποιοτικό προσδιορισμό του έργου. Στην προηγούμενη ενότητα
αναφέρθηκε στη μεσότητα : α) ως αριθμητική αναλογία, ως ποσοτική σχέση που εξασφαλίζει την ισορροπία στα
πράγματα β) ως προϋπόθεση της ποιότητας και μάλιστα της ηθικής ποιότητας. Έτσι το υγιές σώμα (π.χ. αθλητές),
το ολοκληρωμένο έργο του εξειδικευμένου χειρώνακτα ή το έργο τέχνης στηρίζουν τον ποιοτικό τους χαρακτήρα
στις ποσοτικές σχέσεις. Τα παραδείγματα της προηγούμενης ενότητας επιβεβαιώνουν την αριστοτελική αυτή
αντίληψη.
2η προκείμενη: Αν η αρετή υπερέχει κάθε τέχνης, όπως και η φύση
 ἡ δ᾽ ἀρετὴ πάσης τέχνης ἀκριβεστέρα καὶ ἀμείνων ἐστὶν ὥσπερ καὶ ἡ φύσις
Στο χωρίο αυτό ο Αριστοτέλης συσχετίζει τις έννοιες τέχνη (η οποία εδώ ταυτίζεται με τον όρο «ἐπιστήμη»),
φύση και αρετή και διαπιστώνει ότι έχουν ένα κοινό γνώρισμα αλλά και διαφορές. Το κοινό τους γνώρισμα είναι
ότι και οι τρεις έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν μορφές. Η διαφορά τους έγκειται σε τι δίνει μορφή η
καθεμιά. Έτσι, λοιπόν:
α) η τέχνη μορφοποιεί το υλικό της,
β) η αρετή δίνει μορφή στην προσωπικότητα του ανθρώπου και
γ) η φύση δημιουργεί κι αυτή τις δικές της μορφές.
Παράλληλα, ο φιλόσοφος επιχειρεί να ιεραρχήσει τις τρεις αυτές έννοιες. Έτσι κατ’ αυτόν, η φύση είναι
ανώτερη από την τέχνη, γιατί κάθε φυσικό ον έχει τάση προς την τελειότητα. Από τη στιγμή δηλαδή που
γεννιέται και αυξάνεται, οδηγείται, ανεξάρτητα από τη θέλησή του, στο «τέλος», στην τελειότερη μορφή του.
Αντίθετα, τα έργα τέχνης είναι σταθερά και αμετάβλητα και δεν τείνουν πουθενά. Ο Αριστοτέλης αναφέρει :
«ο σκοπός και το ωραίο είναι σε μεγαλύτερο βαθμό παρόντα στη φύση, παρά στα έργα της τέχνης» (Περὶ ζώων
μορίων, 639b, 19-21). Εξάλλου, όπως διαπιστώνει και ο Ασπάσιος, ο σχολιαστής του Αριστοτέλη, η τέχνη
μιμείται τη φύση («μιμεῖται γὰρ τέχνη τὴν φύσιν»), γι’ αυτό και είναι κατώτερη αυτής. Από την άλλη, η αρετή
είναι ανώτερη και από τη φύση και από την τέχνη, γιατί μορφοποιεί στην ουσία του τον άνθρωπο και
αποτελεί ύψιστη έκφανση της μεσότητας. Όπως μάλιστα αναφέρει και ο Ασπάσιος, η αρετή είναι ανώτερη από
την τέχνη, γιατί η αρετή είναι μια φυσική ιδιότητα με επιτυχία οδηγημένη στο σκοπό της («τελειότης φύσεως
καὶ κατωρθωμένη φύσις»). Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι, για τον Αριστοτέλη, ανώτερη όλων είναι η
αρετή, ακολουθεί η φύση και τελευταία στην ιεράρχηση έρχεται η τέχνη : Αρετή > φύση > τέχνη
Συμπέρασμα : η αρετή (ενδεχομένως) στοχεύει στο μέσον
 τοῦ μέσου ἂν εἴη στοχαστική
Λογικά συνάγεται το συμπέρασμα ότι η αρετή ενδεχομένως στοχεύει στη μεσότητα. Το συμπέρασμα
εκφέρεται με δυνητική ευκτική, δηλαδή με δυνητική έκφραση, απόλυτα σύμφωνη με τον υποθετικό τρόπο σκέψης
και εκφοράς του λόγου που προηγήθηκε.
Για να αποδείξει ο Αριστοτέλης, λοιπόν, ότι η αρετή έχει ως στόχο της το μέσον, διατυπώνει τον εξής
υποθετικό συλλογισμό:
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1η προκείμενη: αν η τέχνη στοχεύει στο μέσον («Εἰ δὴ πᾶσα ἐπιστήμη … ἄγουσα τὰ ἔργα») και
2η προκείμενη: αν η αρετή είναι ακριβέστερη και ανώτερη από την τέχνη («ἡ δ’ ἀρετὴ πάσης τέχνης
ἀκριβεστέρα καὶ ἀμείνων ἐστὶν»)
Συμπέρασμα: η αρετή έχει ως στόχο της το μέσον («τοῦ μέσου ἂν εἴη στοχαστική»).

Καλό είναι να επισημανθεί εδώ ότι η χρήση υποθετικού συλλογισμού, ο οποίος βασίζεται σε προκείμενες από
τις οποίες η μία τουλάχιστον είναι υποθετική πρόταση, προσιδιάζει στο ύφος του επιστημονικού λόγου, γιατί
υποδηλώνει μετριοπάθεια, διαλλακτικότητα και έλλειψη δογματισμού. Άλλωστε, μέσα στο πλαίσιο της
επιστημονικής έρευνας εντάσσεται και η διατύπωση υποθέσεων, οι οποίες αργότερα επαληθεύονται ή
διαψεύδονται. Τη μετριοπάθεια και τη διαλλακτικότητα υποδηλώνει και η χρήση της δυνητικής ευκτικής στο
χωρίο «τοῦ μέσου ἂν εἴη στοχαστική», η οποία δηλώνει αυτό που είναι δυνατό να γίνει στο παρόν και το μέλλον,
δηλαδή το πιθανό και ενδεχόμενο. Η αρχική αυτή υπόθεση, θα πάρει την μορφή συμπεράσματος διατυπωμένου σε
οριστική έγκλιση στην αμέσως επόμενη ενότητα. Ας μην ξεχνάμε εξάλλου, ότι ο Αριστοτέλης συνέγραψε τα
«Ηθικά Νικομάχεια» (όπως πληροφορούμαστε και από την εισαγωγή του σχολικού εγχειριδίου) σε ώριμη πια
ηλικία, την οποία χαρακτήριζε η ηρεμία, η νηφαλιότητα, η ώριμη σκέψη και η έλλειψη δογματισμού.
Διευκρίνιση : η επιδίωξη της μεσότητας αφορά την ηθική αρετή (και όχι τη διανοητική)
 λέγω δὲ τὴν ἠθικήν· αὕτη γάρ ἐστι περὶ πάθη καὶ πράξεις, ἐν δὲ τούτοις ἔστιν ὑπερβολὴ καὶ ἔλλειψις καὶ τὸ
μέσον.
Σ’ αυτό το σημείο ο Αριστοτέλης διευκρινίζει ότι η μεσότητα αφορά τις ηθικές και όχι τις διανοητικές
αρετές. Κι αυτό, γιατί οι ηθικές αρετές σχετίζονται με τα συναισθήματα (πάθη) και τις πράξεις, τη συμπεριφορά
του ανθρώπου. Και σε αυτά υπάρχει υπερβολή, έλλειψη και μεσότητα, οι τρεις αυτές ποσοτικές έννοιες με βάση
τις οποίες αξιολογούνται ποιοτικά (ως ορθά ή όχι) τόσο τα συναισθήματα όσο και οι πράξεις του ανθρώπου.
Αντίθετα, οι διανοητικές αρετές δεν είναι μεσότητες, γιατί είναι ασυμβίβαστες με τις έννοιες της υπερβολής και
της έλλειψης. Σχετικά με τη διανοητική αρετή της σοφίας, για παράδειγμα, ο Ασπάσιος γράφει: με αυτά (ο
Αριστοτέλης) κάνει φανερό ότι η διανοητική αρετή δεν είναι μεσότητα˙ γιατί δεν πρέπει να έχει κανείς γνώσεις
μεσαίας ποιότητας και όχι υπερβολικά πολλές, αλλά θα ήταν άριστο να έχει όσο το δυνατόν πιο πολλές γνώσεις
(«φανερὸν δὲ ποιεῖ διὰ τούτων ὅτι ἡ διανοητικὴ ἀρετὴ ο ὐκ ἔστι μεσότης˙ οὐ γ ὰρ δεῖ μέσως μὲν εἰδέναι,
ὑπερβαλλόντως δὲ μή, ἀλλ’ ἐφ’ ὅσον οἷόν τε εἰδέναι ἄριστα ἂν ἔχοι»). Δηλαδή, στην αρετή της σοφίας
θεωρείται πολύ καλό να έχει κανείς πάρα πολλές γνώσεις, να βρίσκεται δηλαδή στην υπερβολή.
ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
Αντιθέσεις : «ἀφελεῖν ≠ προσθεῖναι», «φθειρούσης ≠ σῳζούσης», «ἐλλείψεως, ὑπερβολῆς ≠ μεσότητος»
Επανάληψη : «οὔτε – οὔτε»
Οι παραπάνω αντιθέσεις και η επανάληψη των «οὔτε – οὔτε» τονίζουν την κρίσιμη διαφορά της έλλειψης και
της υπερβολής από τη μεσότητα, καθώς και την άποψη ότι η υπερβολή και η έλλειψη ανατρέπουν την ισορροπία
που υπάρχει στα έργα τέχνης, ενώ η μεσότητα τη διαφυλάττει.
Επίσης, μία σημαντική διαφορά στην συντακτική δομή του κειμένου αυτού σε σχέση με τα προηγούμενα είναι,
ότι ενώ στις προηγούμενες ενότητες κυριαρχούσε η σύνδεση κατά παράταξη, εδώ έχουμε υποταγμένο λόγο,
περισσότερο συνειρμικό και επιστημονικό.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 9 (Β6,10-13) :
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ "ΜΕΣΟΤΗΣ"
ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
Οἷον καὶ φοβηθῆναι καὶ θαρρῆσαι καὶ ἐπιθυμῆσαι καὶ
ὀργισθῆναι καὶ ἐλεῆσαι καὶ ὅλως ἡσθῆναι καὶ
λυπηθῆναι ἔστι καὶ μᾶλλον καὶ ἧττον, καὶ ἀμφότερα
οὐκ εὖ·
τὸ δ᾽ ὅτε δεῖ καὶ ἐφ᾽ οἷς καὶ πρὸς οὓς καὶ οὗ ἕνεκα καὶ
ὡς δεῖ, μέσον τε καὶ ἄριστον, ὅπερ ἐστὶ τῆς ἀρετῆς.

Α. Παραδείγματα συναισθημάτων (παθών) που
αποδεικνύουν ότι και σε αυτά υπάρχει υπερβολή,
έλλειψη και μέσον.

Ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τὰς πράξεις ἔστιν ὑπερβολὴ καὶ
ἔλλειψις καὶ τὸ μέσον.

Γ. Και στις πράξεις μας υπάρχει υπερβολή,
έλλειψη και μέσον.

ἡ δ᾽ ἀρετὴ περὶ πάθη καὶ πράξεις ἐστίν, ἐν οἷς ἡ μὲν
ὑπερβολὴ ἁμαρτάνεται καὶ ψέγεται και ἡ ἔλλειψις, τὸ
δὲ μέσον ἐπαινεῖται καὶ κατορθοῦται· ταῦτα δ᾽ ἄμφω
τῆς ἀρετῆς.

Δ. Στην αρετή -που σχετίζεται με τα συναισθήματα
και τις πράξεις- η υπερβολή και η έλλειψη είναι
ακρότητες που καταδικάζονται, ενώ η μεσότητα
επαινείται : ο κοινωνικός χαρακτήρας της αρετής

Μεσότης τις ἄρα ἐστὶν ἡ ἀρετή, στοχαστική γε οὖσα
τοῦ μέσου.

Ε. Συμπέρασμα:
μεσότητας.

Β. Αναγκαίες προϋποθέσεις / κριτήρια για την
επίτευξη της μεσότητας.

η

αρετή

είναι

ένα

είδος

ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Οἷον καὶ φοβηθῆναι καὶ θαρρῆσαι καὶ ἐπιθυμῆσαι καὶ
ὀργισθῆναι καὶ ἐλεῆσαι καὶ ὅλως ἡσθῆναι καὶ
λυπηθῆναι ἔστι καὶ μᾶλλον καὶ ἧττον, καὶ ἀμφότερα
οὐκ εὖ·
τὸ δ᾽ ὅτε δεῖ καὶ ἐφ᾽ οἷς καὶ πρὸς οὓς καὶ οὗ ἕνεκα καὶ
ὡς δεῖ, μέσον τε καὶ ἄριστον, ὅπερ ἐστὶ τῆς ἀρετῆς.

Ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τὰς πράξεις ἔστιν ὑπερβολὴ καὶ
ἔλλειψις καὶ τὸ μέσον.
ἡ δ᾽ ἀρετὴ περὶ πάθη καὶ πράξεις ἐστίν, ἐν οἷς ἡ μὲν
ὑπερβολὴ ἁμαρτάνεται καὶ ψέγεται και ἡ ἔλλειψις, τὸ
δὲ μέσον ἐπαινεῖται καὶ κατορθοῦται· ταῦτα δ᾽ ἄμφω
τῆς ἀρετῆς.
Μεσότης τις ἄρα ἐστὶν ἡ ἀρετή, στοχαστική γε οὖσα
τοῦ μέσου.

Για παράδειγμα, είναι δυνατόν (κανείς) να αισθανθεί
και φόβο και θάρρος και επιθυμία και οργή και
ευσπλαχνία και, γενικά ευχαρίστηση και δυσαρέσκεια
και σε μεγαλύτερο και σε μικρότερο βαθμό (από όσο
πρέπει), και τα δύο αυτά δεν είναι καλά·
όμως (το να αισθανθεί κανείς αυτά) τη στιγμή που
πρέπει και σε σχέση με τα πράγματα που πρέπει και
σε σχέση με τους ανθρώπους που πρέπει και για τον
λόγο που πρέπει και με τον τρόπο που πρέπει, (αυτό
είναι) το μέσον και το άριστο, το οποίο ακριβώς έχει
σχέση με την αρετή.
Όμοια και ως προς τις πράξεις μας υπάρχει υπερβολή
και έλλειψη και μέσον.
Και η αρετή σχετίζεται με τα συναισθήματα και τις
πράξεις, στα οποία η υπερβολή αποτελεί σφάλμα και
κατακρίνεται, το ίδιο και η έλλειψη, ενώ το μέσον
επαινείται και είναι το σωστό· και τα δύο αυτά έχουν
σχέση με την αρετή (: ανήκουν στην αρετή).
Επομένως, η αρετή είναι ένα είδος μεσότητας, αφού
βέβαια έχει ως στόχο της το μέσον.
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ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΡΙΖΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Φοβηθῆναι < φοβέομαι –οῦμαι (< φόβος < φέβομαι = από φόβο τρέπομαι σε φυγή): αγοραφοβία, αγοραφοβικός,
ανθρωποφοβία, άφοβος, εκφόβηση, εκφοβητικός, εκφοβισμός, εκφοβιστικός, έμφοβος, επίφοβος, ευθυνόφοβος,
κενοφοβία, κλειστοφοβία, κλειστοφοβικός, μικροβιοφοβία, μυοφοβία, ξενοφοβία, ξενοφοβικός, περίφοβος,
υδροφοβικός, υψοφοβία, φοβέρα, φοβέρισμα, φοβερός, φόβητρο, φοβητσιάρης, φοβία, φοβικός, φοβιστικός, φόβος.
θαρρῆσαι < θαρρέω -ῶ (< θάρσος ή θάρρος με αφομοίωση του σ προς το ρ): αναθάρρηση, αποθάρρυνση,
αποθαρρυντικός, ενθάρρυνση, ενθαρρυντικός, θαρραλέος, θάρρεμα, θαρρετά, θαρρετός, θάρρητα, θάρρος, θράσος,
θρασύς, θρασύτητα.
ἐπιθυμῆσαι < ἐπὶ + θυμῶ (< θυμός): ανεπιθύμητος, απροθυμία, απρόθυμος, επιθυμητικός, επιθυμητός, επιθυμία,
εύθυμος, θυμηδία, θυμικός, θυμοειδής, θυμός, θυμόσοφος, λιποθυμία, οξύθυμος, προθυμία, πρόθυμος.
ὀργισθῆναι < ὀργίζομαι < ὀργή (θ. ὀργίδ-j-ω > ὀργίζω): εξοργιστικός, οργή, οργίλος.
ἐλεῆσαι < ἐλεέω -ῶ< ἔλεος (θ. ἐλεέσ-ω > ἐλεέω με αποβολή του σ > ἐλεῶ με συναίρεση): ανελεημόνως, ανελέητος,
ανηλεής, ελεεινός, ελεημονητικός, ελεημοσύνη, ελεήμων, ελεητικός, έλεος.
ἡσθῆναι < ἥδομαι (= ευχαριστιέμαι): ἡσθῆναι < ἥδομαι (= ευχαριστιέμαι, θ. ἡδ-, ἡσ- με τροπή του χαρακτήρα δσε
σ μπροστά από το οδοντικό θ > ἡσθήσομαι, ἥσθην): αηδία, ηδονή, ηδονικός, ηδονισμός, ηδονιστής, ηδονιστικός,
ηδονοβλεψίας, ηδονοθήρας, ηδονολάτρης, ηδονόπληκτος, ηδονόχαρος, ηδύγλωσσος, ηδυλογία, ηδυντικός, ηδύοσμα,
ηδύοσμος (= δυόσμος), ηδυπάθεια, ηδυπαθής, ηδύποτο (= λικέρ), ηδύς, ήδυσμα, ηδύφωνος, ηδύφωτος.
λυπηθῆναι < λυπέομαι –οῦμαι < λύπη (θ. λυπε-j ω> λυπέ-ω > λυπῶ): αλύπητα, άλυπος, αξιολύπητος, λύπη,
λυπηρός, λύπηση, λυπητερός, λυπομανής, λυπομανία, περίλυπος, συλλυπητήριος.
ἔστι < εἰμὶ (ρ. ἐσ-, -μι- κατάληξη > ἐμ-μὶ με αφομοίωση > εἰμὶ με απλοποίηση και αντέκταση): ανούσιος, απουσία,
εξουσία, επουσιώδης, εσθλός, ετυμολογία, ετυμολογικός, έτυμον, ομοούσιος, ον, οντολογία, οντολογικός, όντως,
ουσία, ουσιαστικός, ουσιώδης, παρετυμολογία, παρετυμολογικός, παρόν, παροντικός, παρουσία, παρουσιαστικό,
περιουσία, περιουσιακός, περιούσιος.
δεῖ: αδέητος, δέηση, ενδεής, ένδεια.
ὁμοίως: αφομοίωση, εξομοίωση, ομογένεια, ομόθρησκος, ομοϊδεάτης, ομοιογένεια, ομοιομορφία, όμοιος,
ομοιόσταση, ομοιότητα, ομοίωμα, ομοιωματικός, ομολογία, ομόνοια, όμορος, παρόμοιος, παρομοίωση,
προσομοίωση.
πάθη < πάσχω: αδενοπάθεια, αντιπάθεια, αντιπαθής, αντιπαθητικός, απάθεια, απαθής, εμπάθεια, εμπαθής,
ευπάθεια, ηδυπάθεια, καρδιοπάθεια, μετριοπάθεια, μετριοπαθής, μυστικοπάθεια, πάθημα, πάθηση, παθητικός,
παθητικότητα, παθιάρης, παθογένεια, παθογόνος, παθολογία, παθολογικός, πάθος, πένθιμος, πένθος,
πλημμυροπαθής, προσπάθεια, σεισμοπαθής, συμπάθεια, συμπαθής, συμπαθητικός, ωραιοπαθής.
πράξεις < πράττω: αδιαπραγμάτευτος, αντίπραξη, άπρακτος, απραξία, διαπραγμάτευση, διάπραξη, εισπράκτορας,
είσπραξη, έμπρακτος, εχθροπραξία, κοινοπραξία, πράγμα, πραγματεία, πράγματι, πραγματικός, πραγματικότητα,
πραγματισμός, πραγματογνώμων, πραγματοποίηση, πρακτικός, πράκτορας, πρακτορείο, πραμάτεια, πράξη,
πραξικόπημα, πραξικοπηματίας, σύμπραξη.
ἁμαρτάνεται < ἁμαρτάνομαι (ρ. σμαρ- ή μερ- + στερητικό α + πρόσφυμα τ > α-σμαρ-τ > ἁμάρτ- με τροπή του σ σε
δασεία > ἁμαρτ-+ πρόσφυμα αν > ἁμαρτάνω): αμάρτημα, αμαρτία, αμαρτωλός, αναμάρτητος.
ψέγεται < ψέγομαι < ψόγος (με ετεροίωση): αψεγάδιαστος, άψογος, φιλόψογος, ψεγάδι, ψεγάδιασμα, ψέκτης,
ψεκτικός, ψεκτός, ψόγος.
ἐπαινεῖται < ἐπαινῶ: αινετός, επαινέτης, επαινετικός, επαινετός, έπαινος, παίνεμα, παραίνεση, παραινετικός,
συναίνεση, συναινετικός.
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κατορθοῦται < κατὰ + ὀρθόω -ῶ: αδιόρθωτος, ακατόρθωτος, διόρθωμα, διορθώνω, διόρθωση, διορθωτής,
διορθωτικό, επανορθώνω, επανόρθωση, επανορθωτικός, επιδιόρθωση, κατόρθωμα, κατορθώνω, όρθιος,
ορθολογισμός, ορθολογιστής, ορθοπτικός, ορθός, ορθοσκόπηση, ορθοσκόπιο, ορθοστασία, ορθοστάτης,
ορθοστατικός, ορθότητα, ορθοτομία, ορθοτροπισμός, ορθόφρων, ορθοφωνία, ορθώνω, παλινόρθωση.
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
Α. Παραδείγματα συναισθημάτων (παθών) που αποδεικνύουν
ότι και σε αυτά υπάρχει υπερβολή, έλλειψη και μέσον.
 Οἷον καὶ φοβηθῆναι καὶ θαρρῆσαι καὶ ἐπιθυμῆσαι καὶ ὀργισθῆναι καὶ ἐλεῆσαι καὶ ὅλως ἡσθῆναι καὶ λυπηθῆναι
ἔστι καὶ μᾶλλον καὶ ἧττον, καὶ ἀμφότερα οὐκ εὖ·
Στην 8η ενότητα ο Αριστοτέλης είχε καταλήξει στη θέση ότι οι ηθικές αρετές σχετίζονται με τα συναισθήματα
και τις πράξεις, γιατί σ’ αυτά υπάρχει υπερβολή και έλλειψη και το μέσον. Στην ενότητα αυτή θα αποδείξει την
παραπάνω θέση με επαγωγικό τρόπο, δίνοντας ενδεικτικά παραδείγματα συναισθημάτων, ευχάριστων και
δυσάρεστων. Τονίζει, λοιπόν, ότι στα συναισθήματα (όπως φόβος, θάρρος, επιθυμία, οργή, ευσπλαγχνία και γενικά
ευχάριστα ή δυσάρεστα) υπάρχει υπερβολή και έλλειψη, καθώς μπορούμε να τα βιώσουμε είτε σε μεγαλύτερο είτε
σε μικρότερο βαθμό. Αν τα αισθανόμαστε σε μεγαλύτερο βαθμό («μᾶλλον»), τότε φτάνουμε στην υπερβολή, ενώ,
αν τα αισθανόμαστε σε μικρότερο βαθμό («ἧττον»), φτάνουμε στην έλλειψη. Όμως, ούτε το «μᾶλλον» ούτε το
«ἧττον» είναι καλά («οὐκ εὖ»), όπως υπογραμμίζει ο φιλόσοφος, γιατί έτσι απομακρυνόμαστε από τη μεσότητα.
Πρέπει μάλιστα, να σημειώσουμε ότι μετά τα επιρρήματα «μᾶλλον» και «ἧττον» εννοείται η γενική
συγκριτική «τοῦ δέοντος», η οποία προσδίδει δεοντολογικό χαρακτήρα στο κείμενο και καθορίζει τα όρια του
μέτρου, της ηθικά ορθής πράξης.



Β. Αναγκαίες προϋποθέσεις / κριτήρια για την επίτευξη της μεσότητας.
τὸ δ᾽ ὅτε δεῖ καὶ ἐφ᾽ οἷς καὶ πρὸς οὓς καὶ οὗ ἕνεκα καὶ ὡς δεῖ, μέσον τε καὶ ἄριστον, ὅπερ ἐστὶ τῆς ἀρετῆς.

Για να επιτευχθεί και να διατηρηθεί στα συναισθήματά μας η μεσότητα, πράγμα που είναι και το «ἄριστον»,
πρέπει να τηρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, που παρουσιάζονται από το φιλόσοφο με πολυσύνδετο σχήμα για να
δοθεί έμφαση (και…και…και…). Πρόκειται για δεοντολογικούς κανόνες – γι’αυτό και επαναλαμβάνεται συνεχώς
ή εννοείται το ρήμα «δεῖ» - , που μας κατευθύνουν προς την ηθικά ορθή πράξη. Η εφαρμογή τους απαιτεί μόχθο και
επίπονη προσπάθεια. Αυτοί οι κανόνες είναι:
α. «ὅτε δεῖ»: η χρονική στιγμή κατά την οποία πρέπει να νιώθουμε ένα συναίσθημα,
β. «ἐφ’ οἷς (δεῖ)»: τα πράγματα, οι συνθήκες, οι περιστάσεις σε σχέση με τις οποίες πρέπει να νιώθουμε ένα
συναίσθημα,
γ. «πρὸς οὓς (δεῖ)»: οι άνθρωποι σε σχέση με τους οποίους πρέπει να νιώθουμε ένα συναίσθημα,
δ. «οὗ ἕνεκα (δεῖ)»: ο λόγος για τον οποίο πρέπει να νιώθουμε ένα συναίσθημα,
ε. «ὡς δεῖ»: ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να εκδηλώνουμε ένα συναίσθημα.
Όπως προαναφέρθηκε, ο Αριστοτέλης σκόπιμα επαναλαμβάνει ή εννοεί τύπους του ρήματος «δεῖ» [«καὶ
μᾶλλον καὶ ἧττον (τοῦ δέοντος)», «ὅτε δεῖ», ἐφ’ οἷς (δεῖ)», «πρὸς οὓς (δεῖ)», «οὗ ἕνεκα (δεῖ)», «ὡς δεῖ»], για να
προσδώσει δεοντολογικό περιεχόμενο στο κείμενο και να υποδείξει στους ανθρώπους την προεία προς την ηθικά
ορθή συμπεριφορά. Πώς όμως καθορίζεται η ηθικά ορθή συμπεριφορά; Κάθε κοινωνία, κάθε εποχή, κάθε
πολιτισμός έχει τα δικά του κριτήρια για τον καθορισμό της ορθής συμπεριφοράς. Στην περίπτωση των
αρχαίων Ελλήνων τα κριτήρια αυτά εντάσσονται στο πλαίσιο της πόλης-κράτους, αφού οι αρχαίοι Έλληνες
θεωρούσαν ότι έπρεπε να λειτουργούν πρώτα ως μέλη του κοινωνικού συνόλου, ως πολίτες, και έπειτα ως άτομα.
Τα κριτήρια λοιπόν αυτά μπορούμε να πούμε ότι είναι τα εξής:
α. οι γραπτοί νόμοι της πόλης - κράτους: οριοθετούν την ορθή συμπεριφορά των πολιτών στις διάφορες
εκφάνσεις της δημόσιας και ιδιωτικής τους ζωής. Αυτοί ήταν άλλωστε που καθόρισαν τη στάση του Σωκράτη, όπως
αυτή παρουσιάζεται στον πλατωνικό διάλογο «Κρίτων», όταν απέρριψε την πρόταση των μαθητών του να
δραπετεύσει, ισχυριζόμενος ότι αυτό θα ήταν αντίθετο στους νόμους της πόλης.
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β. η παράδοση: οι άγραφοι ηθικοί νόμοι, τα πρότυπα και τα παραδείγματα προς μίμηση ή προς αποφυγή που
προβάλλονταν, υποδεικνύοντας τον ορθό τρόπο συμπεριφοράς. Οι άγραφοι νόμοι καθόρισαν την απόφαση της
Αντιγόνης, στην ομώνυμη τραγωδία του Σοφοκλή, να ενταφιάσει το νεκρό αδελφό της, ερχόμενη, βέβαια, σε
σύγκρουση με τις διαταγές του Κρέοντα.
γ. η λογική, ο ορθός λόγος: η λογική και ιδιαίτερα η λογική του φρόνιμου / συνετού ανθρώπου υποδείκνυε την
ενδεδειγμένη συμπεριφορά (η έννοια της λογικής θα αναλυθεί διεξοδικά στη 10η ενότητα).
Παρόμοια με αυτά των αρχαίων Ελλήνων κριτήρια ρυθμίζουν τη συμπεριφορά και των σύγχρονων Ελλήνων.
Έτσι κι εμείς ρυθμίζουμε τη συμπεριφορά μας ανάλογα με τους γραπτούς νόμους του κράτους και τους
άγραφους νόμους, που απορρέουν από τις λαϊκές μας παραδόσεις, τις ιστορικές μας καταβολές και τη
θρησκευτική συνείδηση των ανθρώπων.
Τα κριτήρια συμπεριφοράς που μας φέρνουν πιο κοντά στη μεσότητα, δε μένουν σταθερά αλλά μεταβάλλονται
σε περιεχόμενο, ανάλογα με την κοινωνία, την εποχή, τον τόπο, τα πρότυπα και άλλους παράγοντες. Η τήρηση των
κριτηρίων αυτών δεν είναι, βέβαια, αυτονόητη : την ευθύνη για την υιοθέτησή τους και, άρα, την κατάκτηση των
ηθικών αρετών την έχει ο ίδιος ο άνθρωπος, που πρέπει να καταβάλλει επίπονη προσπάθεια και αγώνα.
«μέσον τε καὶ ἄριστον, ὅπερ ἐστὶ τῆς ἀρετῆς» : μια φαινομενική αντίφαση
Το «ἄριστον», αν και είναι ακρότητα, συμπίπτει με το μέσον, γιατί αποτελεί τον υπέρτατο βαθμό τελειότητας.
αλλά καθαυτή είναι τέλεια, δηλαδή έχει τον ανώτατο βαθμό τελειότητας, καθώς ούτε να ξεπεραστεί μπορεί από κάτι
άλλο ούτε όμως υπολείπεται και σε σχέση με κάποιο άλλο. Στο χωρίο αυτό φαινομενικά έχουμε ένα οξύμωρο
σχήμα, καθώς ο Αριστοτέλης ταυτίζει το μέσον με το άριστο. Η αρετή είναι μεσότητα, όπως έχει ήδη αναφέρει ο
φιλόσοφος, και βρίσκεται ανάμεσα στην υπερβολή και την έλλειψη. Ταυτόχρονα όμως είναι και το «ἄριστον», είναι
το «υπέρτατο» αγαθό προς το οποίο πρέπει να αποβλέπει ο άνθρωπος. Το «ἄριστον» όμως κανονικά αποτελεί
ακρότητα και όχι μεσότητα, βρίσκεται, δηλαδή, στην υπερβολή, στο ανώτατο άκρο μιας αξιολογικής κλίμακας. Η
φαινομενική αυτή αντίφαση αίρεται, ωστόσο, αφού ο Αριστοτέλης προσδίδει στο «ἄριστον» την έννοια της
τελειότητας, του «τέλους», της ανώτερης αξίας των όντων, η οποία προκύπτει από τη μεσότητα. Το «άριστον» είναι
το ιδανικό, το πρότυπο, η μετρημένη συμπεριφορά που οφείλουμε να ακολουθήσουμε, αν θέλουμε να κατακτήσουμε
την αρετή, δηλαδή τη μεσότητα. Κατά συνέπεια, οι δύο έννοιες τελικά ταυτίζονται. Αξιοπρόσεκτη, τέλος, στη
φράση «μέσον τε καὶ ἄριστον, ὅπερ ἐστὶ τῆς ἀρετῆς» είναι η θέση και το γένος της αντωνυμίας «ὅπερ» : η
αντωνυμία αναφέρεται στη λέξη «ἄριστον», κι έτσι, συσχετίζεται και ετυμολογικά η λέξη «ἄριστον» με τη λέξη
«ἀρετῆς». (βλέπε στα ετυμολογικά και ομόρριζα της ενότητας 1)
Γ. Και στις πράξεις μας υπάρχει υπερβολή, έλλειψη και μέσον.
 Ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τὰς πράξεις ἔστιν ὑπερβολὴ καὶ ἔλλειψις καὶ τὸ μέσον.
Ο Αριστοτέλης είχε αναφέρει στο τέλος της 8ης ενότητας («λέγω δὲ τὴν ἠθικήν· αὕτη γάρ ἐστι περὶ πάθη καὶ
πράξεις, ἐν δὲ τούτοις ἔστιν ὑπερβολὴ καὶ ἔλλειψις καὶ τὸ μέσον») ότι η ηθική αρετή σχετίζεται με τα συναισθήματα
και τις πράξεις. Σ’ αυτή την ενότητα βέβαια έφερε παραδείγματα που αφορούν μόνο τα συναισθήματα και όχι τις
πράξεις. Διευκρινίζει όμως ότι αυτό που συμβαίνει στα συναισθήματα συμβαίνει και με τις πράξεις, και σ’ αυτές
δηλαδή υπάρχει και υπερβολή και έλλειψη και το μέσον και πρέπει να πληρούνται οι ίδιες προϋποθέσεις με
εκείνες των συναισθημάτων. Η μεταξύ τους αντιστοιχία - αναλογία δηλώνεται με τη χρήση του επιρρήματος
«ὁμοίως».
Δ. Στην αρετή -που σχετίζεται με τα συναισθήματα και τις πράξεις- η υπερβολή και η έλλειψη είναι
ακρότητες που καταδικάζονται, ενώ η μεσότητα επαινείται : η κοινωνική διάσταση της αρετής
 ἡ δ᾽ ἀρετὴ περὶ πάθη καὶ πράξεις ἐστίν, ἐν οἷς ἡ μὲν ὑπερβολὴ ἁμαρτάνεται καὶ ψέγεται και ἡ ἔλλειψις, τὸ δὲ
μέσον ἐπαινεῖται καὶ κατορθοῦται· ταῦτα δ᾽ ἄμφω τῆς ἀρετῆς.
Στους προηγούμενους στίχους της ενότητας, με τη διπλή χρήση των «δεῖ» («ὅτε δεῖ», «ὡς δεῖ»), τα τρία
εννούμενα «δεῖ» («ἐφ’ οἷς (δεῖ)», «πρὸς οὓς (δεῖ)», «οὗ ἕνεκα (δεῖ)»), την εννοούμενη γενική συγκριτική («καὶ
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μᾶλλον καὶ ἧττον (τοῦ δέοντος), υποδηλώνεται ο κοινωνικός χαρακτήρας της αρετής (βλ. πιο πάνω). Το ίδιο
επιδιώκει ο Αριστοτέλης και στο χωρίο αυτό, όπου με διάφορες λέξεις και φράσεις αξιολογεί την υπερβολή, την
έλλειψη και τη μεσότητα. Έτσι, απορρίπτει την υπερβολή («μᾶλλον») και την έλλειψη («ἧττον») αρχικά με τον
ήπιο χαρακτηρισμό «ἀμφότερα οὐκ εὖ» (σχήμα λιτότητας). Στη συνέχεια, γίνεται πιο σαφής και κατηγορηματικός
λέγοντας πως η υπερβολή και η έλλειψη αποτελούν σφάλμα και κατακρίνονται («ἡ μὲν ὑπερβολὴ ἁμαρτάνεται καὶ
ψέγεται καὶ ἡ ἔλλειψις»). Αντίθετα, η μεσότητα σχετίζεται με το «ἄριστον» και την αρετή, είναι το σωστό και
επαινείται («τὸ δὲ μέσον ἐπαινεῖται καὶ κατορθοῦται»).
Ειδικότερα, οι ρηματικοί τύποι «ἁμαρτάνεται» και «κατορθοῦται» αναφέρονται στο έργο του υποκειμένου
της ηθικής πράξης : ο άνθρωπος που δεν πράττει ηθικές πράξεις αποτυγχάνει, διαπράττει ηθικό σφάλμα
(«ἁμαρτάνεται» ), ενώ αυτός που πράττει ηθικές πράξεις ενεργεί ορθά («κατορθοῦται»). Οι ρηματικοί τύποι
«ψέγεται» και «ἐπαινεῖται» υποδηλώνουν τον κοινωνικό χαρακτήρα της αρετής, η οποία καλλιεργείται ως
επιδιωκόμενος προορισμός από την «πόλιν». Οι τύποι αυτοί υποδεικνύουν ότι ο Αριστοτέλης έδινε πολύ μεγάλη
σημασία στην άποψη της κοινής γνώμης, της γνώμης των πολιτών της «πόλης», του υψηλότερου τύπου κοινωνίας
που μπορεί να πετύχει την ευδαιμονία. Η κοινή γνώμη, η κοινωνία είναι αυτή που καθορίζει τι είναι σωστό και τι
λάθος, ποια συμπεριφορά πρέπει να ακολουθούμε και ποια όχι και αυτή είναι που ψέγει ή επαινεί τα συναισθήματα
και τις πράξεις μας. Σ’ αυτό ακριβώς έγκειται και η διαφορά του Αριστοτέλη από τον Πλάτωνα. Η αρετή, για τον
Αριστοτέλη, είναι μια ανθρώπινη ιδιότητα, η οποία μπορεί να προσεγγιστεί και να κατακτηθεί από τον καθένα που
λειτουργεί με βάση τη λογική, τον ορθό λόγο, και καταβάλλει επίπονη προσπάθεια. Αντίθετα, η πλατωνική αρετή
τοποθετείται σ’ ένα κόσμο νοητό και μεταφυσικό έξω από το χώρο της πρακτικής ζωής του ανθρώπου. Δεν
μπορεί να προσεγγιστεί από τον καθένα και μόνο κατά θεία παραχώρηση μπορεί να γίνει κτήμα του
ανθρώπου.
Ε. Συμπέρασμα: η αρετή είναι ένα είδος μεσότητας.
 Μεσότης τις ἄρα ἐστὶν ἡ ἀρετή, στοχαστική γε οὖσα τοῦ μέσου.
Στο συμπέρασμα, που προκύπτει λογικά από τις προκείμενες προτάσεις, η αρετή ορίζεται ως «ένα είδος» μεσότητας
(«Μεσότης τις») και όχι απλώς ως «μεσότης». Η προσθήκη του «τις» υποδηλώνει τον υποκειμενικό προσδιορισμό
της ηθικής αρετής, αφού η ηθική αρετή προσδιορίζεται με βάση τα μεταβλητά κριτήρια που ο Αριστοτέλης
προανέφερε («τὸ δ᾽ ὅτε δεῖ καὶ ἐφ᾽ οἷς καὶ πρὸς οὓς καὶ οὗ ἕνεκα καὶ ὡς δεῖ»), και δεν είναι μια αντικειμενικά και
απόλυτα καθορισμένη για όλους μεσότητα. Ο συλλογισμός του Αριστοτέλη συνοπτικά έχει ως εξής :
1η προκείμενη : το μέσον επαινείται και είναι το σωστό («τὸ μέσον ἐπαινεῖται καὶ κατορθοῦται»)
2η προκείμενη : ο έπαινος και το σωστό σχετίζονται με την αρετή («ταῦτα δ’ ἄμφω τῆς ἀρετῆς»)
Συμπέρασμα : επομένως, η αρετή είναι ένα είδος μεσότητας («μεσότης τις ἄρα ἐστὶν ἡ ἀρετή»).
Η μεθοδική ανάπτυξη της αριστοτελικής σκέψης.
Στην ενότητα αυτή είναι φανερή η μεθοδικότητα της σκέψης του Αριστοτέλη. Στην 8η ενότητα διατύπωσε τη
θέση του υποθετικά (με δύο υποθετικές προτάσεις: «εἰ δὲ πᾶσα …», «(εἰ) ἡ δ’ ἀρετὴ πάσης …») και δυνητικά
(δυνητική ευκτική: «ἂν εἴη») προσδίδοντας έτσι μετριοπάθεια και διαλλακτικότητα στα λεγόμενά του. Στην 9η
ενότητα υποβάλλει τις υποθέσεις και το δυνητικό συμπέρασμα σε λογικό έλεγχο με τη χρήση παραδειγμάτων και
διατυπώνει έναν δεύτερο συλλογισμό. Ο λογικός αυτός έλεγχος τον οδήγησε στην οριστικοποίηση του
συμπεράσματός του και γι’ αυτό χρησιμοποιεί πια οριστική έγκλιση («Μεσότης τις ἄρα ἐστὶν ἡ ἀρετή…»), που
εκφράζει το πραγματικό και τη βεβαιότητα. Ο τρόπος αυτός διερεύνησης είναι απόλυτα επιστημονικός, καθώς
υποδηλώνει ότι ο φιλόσοφος είναι ανοιχτός σε περαιτέρω διερεύνηση, δεκτικός και σε άλλες σκέψεις και ιδέες, ενώ
απέχει από τον δογματισμό. Έτσι προάγεται η επιστημονική έρευνα και εξέλιξη.
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ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
Σχήμα λιτότητας :
 «οὐκ εὖ»: εκφράζει με ήπιο τρόπο την αποδοκιμασία της υπερβολής και της έλλειψης από τον Αριστοτέλη.
Πολυσύνδετα σχήματα :
 «οἷον καὶ φοβηθῆναι καὶ θαρρῆσαι καὶ ἐπιθυμῆσαι καὶ ὀργισθῆναι καὶ ἐλεῆσαι καὶ ὅλως ἡσθῆναι καὶ
λυπηθῆναι ἔστι καὶ μᾶλλον καὶ ἧττον»: τονίζει τη διάκριση των συναισθημάτων σε ευχάριστα και δυσάρεστα,
καθώς και τις έννοιες της υπερβολής και της έλλειψης.
 «τὸ δ’ ὅτε δεῖ καὶ ἐφ’ οἷς καὶ πρὸς οὓς καὶ οὗ ἕνεκα καὶ ὡς δεῖ»: δίνει έμφαση στις προϋποθέσεις που πρέπει να
ισχύουν, για να τηρηθεί το μέσον στα συναισθήματα. «ὑπερβολὴ καὶ ἔλλειψις καὶ τὸ μέσον»: τονίζει τα στοιχεία
που συσχετίζουν την αρετή με τα συναισθήματα και τις πράξεις.
Αντιθέσεις :
 «ἡ μὲν ὑπερβολὴ … ἡ δ’ ἔλλειψις».
 «ἁμαρτάνεται ≠ κατορθοῦται», «ψέγεται ≠ ἐπαινεῖται»: τονίζεται η αποδοκιμασία της υπερβολής και της
έλλειψης και η αποδοχή της μεσότητας.
Πρωθύστερο σχήμα :
 «ἐπαινεῖται καὶ κατορθοῦται»: δίνει έμφαση στον έπαινο και την αποδοχή της μεσότητας.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 10 (Β6,14-16) : ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ
ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
Ἔτι τὸ μὲν ἁμαρτάνειν πολλαχῶς ἔστιν (τὸ γὰρ κακὸν
τοῦ ἀπείρου, ὡς οἱ Πυθαγόρειοι εἴκαζον, τὸ δ᾽ ἀγαθὸν
τοῦ πεπερασμένου), τὸ δὲ κατορθοῦν μοναχῶς (διὸ
καὶ τὸ μὲν ῥᾴδιον τὸ δὲ χαλεπόν, ῥᾴδιον μὲν τὸ
ἀποτυχεῖν τοῦ σκοποῦ, χαλεπὸν δὲ τὸ ἐπιτυχεῖν)· καὶ
διὰ ταῦτ᾽ οὖν τῆς μὲν κακίας ἡ ὑπερβολὴ καὶ ἡ
ἔλλειψις, τῆς δ᾽ ἀρετῆς ἡ μεσότης·
ἐσθλοὶ μὲν γὰρ ἁπλῶς, παντοδαπῶς δὲ κακοί.
ἔστιν ἄρα ἡ ἀρετὴ ἕξις προαιρετική, ἐν μεσότητι οὖσα
τῇ πρὸς ἡμᾶς, ὡρισμένῃ λόγῳ καὶ ᾧ ἂν ὁ φρόνιμος
ὁρίσειεν. μεσότης δὲ δύο κακιῶν, τῆς μὲν καθ᾽
ὑπερβολὴν τῆς δὲ κατ᾽ ἔλλειψιν· καὶ ἔτι τῷ τὰς μὲν
ἐλλείπειν τὰς δ᾽ ὑπερβάλλειν τοῦ δέοντος ἔν τε τοῖς
πάθεσι καὶ ἐν ταῖς πράξεσι, τὴν δ᾽ ἀρετὴν τὸ μέσον
καὶ εὑρίσκειν καὶ αἱρεῖσθαι.

Α.Το κακό και το λάθος γίνεται με πολλούς
τρόπους, ενώ το ηθικό και το ορθό με έναν τρόπο :
συσχετισμός της υπερβολής και της έλλειψης με το
λάθος και την κακία και του μέσου με το ορθό και
την αρετή

Β.Ο πλήρης ορισμός της αρετής

ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Ἔτι τὸ μὲν ἁμαρτάνειν πολλαχῶς ἔστιν (τὸ γὰρ κακὸν
τοῦ ἀπείρου, ὡς οἱ Πυθαγόρειοι εἴκαζον, τὸ δ᾽ ἀγαθὸν
τοῦ πεπερασμένου), τὸ δὲ κατορθοῦν μοναχῶς (διὸ
καὶ τὸ μὲν ῥᾴδιον τὸ δὲ χαλεπόν, ῥᾴδιον μὲν τὸ
ἀποτυχεῖν τοῦ σκοποῦ, χαλεπὸν δὲ τὸ ἐπιτυχεῖν)· καὶ
διὰ ταῦτ᾽ οὖν τῆς μὲν κακίας ἡ ὑπερβολὴ καὶ ἡ
ἔλλειψις, τῆς δ᾽ ἀρετῆς ἡ μεσότης·

ἐσθλοὶ μὲν γὰρ ἁπλῶς, παντοδαπῶς δὲ κακοί.
ἔστιν ἄρα ἡ ἀρετὴ ἕξις προαιρετική, ἐν μεσότητι οὖσα
τῇ πρὸς ἡμᾶς, ὡρισμένῃ λόγῳ καὶ ᾧ ἂν ὁ φρόνιμος
ὁρίσειεν. μεσότης δὲ δύο κακιῶν, τῆς μὲν καθ᾽
ὑπερβολὴν τῆς δὲ κατ᾽ ἔλλειψιν· καὶ ἔτι τῷ τὰς μὲν
ἐλλείπειν τὰς δ᾽ ὑπερβάλλειν τοῦ δέοντος ἔν τε τοῖς
πάθεσι καὶ ἐν ταῖς πράξεσι, τὴν δ᾽ ἀρετὴν τὸ μέσον
καὶ εὑρίσκειν καὶ αἱρεῖσθαι.

Επιπλέον, το να κάνει κανείς λάθος (ή: το λάθος)
γίνεται με πολλούς τρόπους (γιατί το κακό και το
άπειρο πάνε μαζί, όπως δίδασκαν οι Πυθαγόρειοι, ενώ
το καλό πάει μαζί με το πεπερασμένο), όμως το να
πράττει κανείς το σωστό (ή: το σωστό) γίνεται με
έναν μόνο τρόπο (γι’ αυτό και το ένα είναι εύκολο,
ενώ το άλλο δύσκολο, εύκολο το να αποτύχει κανείς
στο σκοπό του, δύσκολο όμως το να (τον) επιτύχει)·
γι’ αυτούς λοιπόν τους λόγους γνώρισμα της κακίας
είναι η υπερβολή και η έλλειψη, ενώ της αρετής,
(είναι) η μεσότητα·
γιατί καλοί (γινόμαστε) με ένα μόνο τρόπο, ενώ κακοί
με πολλούς.
Είναι, λοιπόν, η αρετή μια έξη (συνήθεια) που
επιλέγεται ελεύθερα από το άτομο, η οποία βρίσκεται
στη μεσότητα σε σχέση με εμάς, που καθορίζεται από
τη λογική και συγκεκριμένα, κατά τη γνώμη μου, (με
τη λογική) που καθορίζει ο φρόνιμος άνθρωπος. Και
(είναι) μεσότητα (που βρίσκεται) ανάμεσα σε δύο
κακίες, που η μια βρίσκεται από την πλευρά της
υπερβολής, ενώ η άλλη από την πλευρά της έλλειψης·
και, ακόμα, είναι μεσότητα, διότι άλλες από αυτές (τις
κακίες) υπολείπονται και άλλες ξεπερνούν το πρέπον
(το σωστό, αυτό που πρέπει) και στα συναισθήματα
και στις πράξεις, ενώ η αρετή και βρίσκει και επιλέγει
το μέσον.
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ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΡΙΖΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ἁμαρτάνειν <ἁμαρτάνω (ρ. σμαρ- ή μερ- + στερητικό α + πρόσφυμα τ > α-σμαρ-τ > ἁμάρτ- με τροπή του σ σε
δασεία > ἁμαρτ-+ πρόσφυμα αν > ἁμαρτάνω): αμάρτημα, αμαρτία, αμαρτωλός, αναμάρτητος.
ἔστιν < εἰμὶ (ρ. ἐσ-, μι-κατάληξη > ἐμ-μὶ με αφομοίωση > εἰμὶ με απλοποίηση και αντέκταση): ανούσιος, εσθλός,
ετυμολογία, ετυμολογικό, έτυμον, οντολογία, όντως, ουσία, ουσιαστικός, ουσιώδης, παρόν, παροντικός,
παρουσιαστικό, περιουσία, περιούσιος, τωόντι.
εἴκαζον < εἰκάζω (ρ. Fικ-, πρόθεμα –ε > ἐFικ- > εἰκ-, κατάληξη αδ- + j + ω > εἰκάδjω > εἰκάζω): απείκασμα,
εικασία, εικαστικός, εικόνα, εικονικός, εικονιστικός, εικονογράφημα, εικονογράφηση, εικονογραφία,
εικονοκλάστης, εικονολάτρης, εικονολήπτης, εικονομάχος, εικονοσκόπιο, εικονοτηλέφωνο, εικονοτυπία, επιεικής.
πεπερασμένου < περαίνομαι < πέρας (θ. περᾰν- + επένθεση του προσφύματος -j, + κατάληξη –ω > περάνjω >
περαίνω. To ᾰ του θέματος εκτείνεται σε ᾱ στον αόριστο και όχι σε η: ἐπέρᾰν-σα > ἐπέρᾰννα > ἐπέρᾱνα):
απέραντος, περαιτέρω, πέραν, πέρας, πορθμέας, πορθμείο, πορθμός, πόρος, συμπέρασμα, συμπερασματικός,
συμπερασμός.
κατορθοῦν < κατὰ + ὀρθόω -ῶ (<ὀρθός): αδιόρθωτος, ακατόρθωτος, ανορθόγραφος, ανορθωτικός, διορθώνω,
διόρθωση, διορθωτής, διορθωτικός, επανορθώνω, επιδιόρθωση, επιδιορθωτικός, κατόρθωμα, κατορθώνω, όρθιος,
ορθογραφικό, ορθογράφος, ορθογώνιος, ορθοδοξία, ορθοέπεια, ορθολογισμός, ορθολογιστής, ορθομαρμάρωση,
ορθομετρικός, ορθομετωπία, ορθοπαιδική, ορθόπλωρος, ορθός, ορθότητα, ορθοφωνία, ορθώνω, παλινόρθωση.
ῥᾴδιον: ραδιουργία, ραδιούργος, ραθυμία, ράθυμος, ραστώνη.
ἀποτυχεῖν < ἀπὸ + τυγχάνω, ἐπιτυχεῖν < ἐπὶ + τυγχάνω (θ. τευχ- > τυχ- με συστολή, + πρόσφυμα –ν— πριν από
τον χαρακτήρα –χ- + αν- + ω > τυ-ν-χ- άν-ω > τυγχάνω. Ο παρακείμενος προκύπτει από θ. τευχ- > τυχ- με συστολή,
+ πρόσφυμα –ε εκτεινόμενο σε –η): αποτυχία, ατυχής, ατυχία, άτυχος, δυστυχής, δυστυχία, εντευκτήριο, επίτευγμα,
επίτευξη, επιτεύξιμος, επιτυχής, επιτυχία, ευτυχής, ευτυχία, πρόστυχος, συνέντευξη, τεύχος, τυχαία, τυχαίος,
τυχάρπαστος, τυχερός, τύχη, τυχοδιώκτης, τυχόν.
σκοποῦ < σκοπέω -ῶ: ακτινοσκόπηση, ανασκόπηση, άσκοπος, αυτοσκοπός, βιντεοσκόπηση, βολιδοσκόπηση,
βυθοσκόπηση, δημοσκόπηση, επίσκεψη, επισκέψιμος, επισκόπηση, επίσκοπος, καιροσκόπος, κατασκοπία,
κατάσκοπος, κερδοσκοπία, κερδοσκόπος, μικροσκόπιο, οιωνοσκόπος, περίσκεψη, περισκόπιο, πρόσκοπος,
σκεπτικισμός, σκεπτικός, σκέψη, σκόπελος, σκοπιά, σκόπιμος, σκοποβολή, σκοπός, στηθοσκόπιο, συνδιάσκεψη,
σύσκεψη, τηλεσκόπιο, ωροσκόπιο, ωροσκόπος.
ὑπερβολὴ, ὑπερβάλλειν < ὑπὲρ + βάλλω: αμφιβολία, αμφίβολος, αναβλητικός, αναβολέας, αναβολή,
ανυπέρβλητος, αποβλητέος, απόβλητος, βαλβίδα, βαλλιστικός, βαλτός, βεληνεκές, βελόνα, βέλος, βλήμα, βολή,
βολίδα, βόλος, διαβλητός, διαβολικός, διάβολος, έμβλημα, εμβληματικός, έμβολο, επιβλητικός, ευμετάβολος,
καταβολή, κεραυνοβόλος, λιθοβολισμός, μεταβολικός, παράβολο, περιβάλλον, πρόβλημα, πυροβολισμός, συμβολή,
σύμβολο, σφαιροβολία, υπερβολή, υποβλητικός, υποβολέας.
ἔλλειψις, ἐλλείπειν < λείπω: διάλειμμα, διάλειψη, εγκατάλειψη, έκλειψη, έλλειμμα, ελλειπτικός, έλλειψη, ελλιπής,
κατάλοιπος, λειψανδρία, λείψανο, λειψανοθήκη, λειψός, λειψυδρία, λιποβαρής, λιποθυμία, λιποθυμικός, λιπόθυμος,
λίπος, λιπόσαρκος, λιποτάκτης, λιποταξία, λιπόψυχος, λοιπόν, λοιπός, παραλειπτέος, παράλειψη, υπόλειμμα,
υπόλοιπος.
ἀρετῶν < ρ. αρ-, που συναντάμε στα ἀραρίσκω (= τακτοποιώ, προετοιμάζω, ταιριάζω), ἀρέσκω,
ἄριστος:αρέσκεια, αρεστός, άρθρο, αριθμός, αριστείο, αριστοκρατία, άριστος, άρμα, αρμονία, αρμός, δυσαρέσκεια,
ενάρετος, πανάρετος, φιλαρέσκεια, ενάρετος, πανάρετος.
ἕξις < ἔχω: ακάθεκτος, αλληλουχία, ανακωχή, ανεκτικός, ανέχεια, ανοχή, άσχετος, διπλωματούχος, έξη, εξής,
εξοχή, εποχή, ευεξία, ευωχία, εχεμύθεια, ζαχαρούχος, κατοχή, καχεκτικός, καχεξία, κληρουχία, οχυρός, οχύρωση,
παροχή, περιέκτης, περιεκτικός, προεξοχή, προνομιούχος, προσεκτικός, πτυχιούχος, σοκολατούχος, συμβασιούχος,
συνέχεια, συνοχή, σχέδιο, σχεδόν, σχέση, σχετικός, σχήμα, σχολείο, τροπαιούχος.
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προαιρετικὴ, αἱρεῖσθαι < πρὸ + αἱρέω -ῶ: αίρεση, αιρετικός, αιρετός, αναίρεση, αναιρετικός, αρχαιρεσία
(σημείωση: το θέμα «ἑλ-» του αορίστου β΄, συνδέεται ετυμολογικά, σύμφωνα με ορισμένους μελετητές, με το ρήμα
«ἁλίσκομαι»: άλωση, αιχμάλωτος, ευάλωτος), αφαίρεση, αφηρημάδα, διαίρεση, διαιρέτης, διαιρετός, εξαιρετικός,
καθαίρεση, προαίρεση, προαιρετικός, συναίρεση, συνηρημένος.
ὡρισμένῃ, ὁρίσειεν < ὁρίζω: ὡρισμένῃ, ὁρίσειεν < ὁρίζω: ακαθόριστος, αόριστος, αφορισμός, αφοριστικός,
διορισμός, διοριστήριο, εξορία, εξόριστος, επανακαθορισμός, καθοριστικός, μεθόριος, οριακός, ορίζοντας,
οριζόντιος, οριζοντίωση, όριο, οριοθέτηση, ορισμός, οριστική, οριστικός, παραμεθόριος, περιορισμός,
περιοριστικός, προκαθορισμός, προορισμός, προσδιορισμός, προσδιοριστικός, συνοριακός, σύνορο.
φρόνιμος < φρὴν (γεν. φρενός): αφροσύνη, εθνικόφρων, ευφροσύνη, εχέφρων, καταφρόνια, μετριοφροσύνη,
μετριόφρων, νομιμοφροσύνη, παραφροσύνη, παράφρων, περιφρόνηση, περιφρονητικός, σωφροσύνη, φιλοφρόνηση,
φρενίτιδα, φρενοβλαβής, φρενοκομείο, φρόνημα, φρονηματισμός, φρόνηση, φρονιμίτης.
δέοντος < δεῑ: δέηση, δεητικός, αδέητος, ενδεής, ένδεια.
πάθεσι < πάσχω: αδενοπάθεια, αντιπάθεια, αντιπαθής, αντιπαθητικός, απάθεια, απαθής, εμπάθεια, εμπαθής,
ευπάθεια, ηδυπάθεια, καρδιοπάθεια, μετριοπάθεια, μετριοπαθής, μυστικοπάθεια, πάθημα, πάθηση, παθητικός,
παθητικότητα, παθιάρης, παθογένεια, παθογόνος, παθολογία, παθολογικός, πάθος, πένθιμος, πένθος,
πλημμυροπαθής, προσπάθεια, σεισμοπαθής, συμπάθεια, συμπαθής, συμπαθητικός, ωραιοπαθής.
πράξεσι < πράττω: αδιαπραγμάτευτος, αντίπραξη, άπρακτος, απραξία, διαπραγμάτευση, διάπραξη, εισπράκτορας,
είσπραξη, έμπρακτος, εχθροπραξία, κοινοπραξία, πράγμα, πραγματεία, πράγματι, πραγματικός, πραγματικότητα,
πραγματισμός, πραγματογνώμων, πραγματοποίηση, πρακτικός, πράκτορας, πρακτορείο, πραμάτεια, πράξη,
πραξικόπημα, πραξικοπηματίας, σύμπραξη.
εὑρίσκειν < εὑρίσκω: ανεύρεση, δυσεύρετος, εύρεση, ευρεσιτεχνία, ευρετήριο, ευρετής, εύρετρα, εύρημα,
ευρηματικός, εφεύρεση, εφευρέτης, εφευρετικός, συνεύρεση.

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Α.Το κακό και το λάθος γίνεται με πολλούς τρόπους, ενώ το ηθικό και το ορθό με έναν τρόπο : συσχετισμός
της υπερβολής και της έλλειψης με το λάθος και την κακία και του μέσου με το ορθό και την αρετή
 Ἔτι τὸ μὲν ἁμαρτάνειν πολλαχῶς ἔστιν (τὸ γὰρ κακὸν τοῦ ἀπείρου, ὡς οἱ Πυθαγόρειοι εἴκαζον, τὸ δ᾽ ἀγαθὸν
τοῦ πεπερασμένου), τὸ δὲ κατορθοῦν μοναχῶς (διὸ καὶ τὸ μὲν ῥᾴδιον τὸ δὲ χαλεπόν, ῥᾴδιον μὲν τὸ ἀποτυχεῖν
τοῦ σκοποῦ, χαλεπὸν δὲ τὸ ἐπιτυχεῖν)· καὶ διὰ ταῦτ᾽ οὖν τῆς μὲν κακίας ἡ ὑπερβολὴ καὶ ἡ ἔλλειψις, τῆς δ᾽
ἀρετῆς ἡ μεσότης· ἐσθλοὶ μὲν γὰρ ἁπλῶς, παντοδαπῶς δὲ κακοί.
«Ἔτι» : σύνδεση με τα προηγούμενα και νέα στοιχεία
Το επίρρημα «ἔτι» συνδέει αυτή την ενότητα με την προηγούμενη. Με τη χρήση του υποδηλώνεται ότι ο
Αριστοτέλης, στην προσπάθειά του να διερευνήσει περαιτέρω τη φύση της αρετής και να καταλήξει στον πλήρη
ορισμό της, θα δώσει μερικά ακόμα στοιχεία σχετικά με την υπερβολή και την έλλειψη και το μέσον. Ήδη στην
προηγούμενη ενότητα χρησιμοποιώντας το ρήμα «ἁμαρτάνεται» συνέδεσε την υπερβολή και την έλλειψη με το
λάθος, ενώ χρησιμοποιώντας το ρήμα «κατορθοῦται» συνέδεσε το μέσον με το σωστό.
Η υπερβολή και η έλλειψη σχετίζονται με το λάθος και την κακία, το μέσον με το ορθό και την αρετή : ο
συλλογισμός του Αριστοτέλη
Ο Αριστοτέλης αναπτύσσει ένα συλλογισμό, με τον οποίο θα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η υπερβολή και η
έλλειψη συσχετίζονται με την κακία και τους κακούς, ενώ το μέσον με την αρετή και τους καλούς. Μέσα από
αυτόν προβάλλεται η αντίθεση ανάμεσα στο λάθος («ἁμαρτάνειν») και το σωστό («κατορθοῦν»), που ήδη από την
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προηγούμενη ενότητα συνέδεσε με την υπερβολή και την έλλειψη, και το μέσον αντίστοιχα. Έτσι λοιπόν
διαπιστώνει ότι:
 Η υπερβολή και η έλλειψη βρίσκονται σε άπειρα σημεία και γι’ αυτό μπορούμε με πολλούς τρόπους
(«πολλαχῶς», «παντοδαπῶς») και εύκολα («ῥᾴδιον») να αποτύχουμε στο στόχο μας, δηλαδή να κάνουμε το
λάθος. Επομένως, η υπερβολή και η έλλειψη συνδέονται με το λάθος και επομένως με την κακία και τους
κακούς.
 Το μέσον βρίσκεται σε ένα μόνο σημείο, γι’ αυτό μπορούμε με ένα μόνο τρόπο («μοναχῶς», «ἁπλῶς») και
δύσκολα («χαλεπὸν») να επιτύχουμε το στόχο μας, δηλαδή να κάνουμε το σωστό. Επομένως το μέσον συνδέεται
με την αρετή και τους καλούς.
Προκειμένου να τονιστεί η αντίθεση ανάμεσα στην κακία και το λάθος από τη μια και την αρετή και το σωστό
από την άλλη, ο φιλόσοφος χρησιμοποιεί πληθώρα αντιθέσεων που συνδέονται με τους αντιθετικούς συνδέσμους
«μὲν – δέ». Συγκεκριμένα, οι έννοιες που αντιτίθενται είναι οι εξής:
 «τὸ ἁμαρτάνειν» ≠ «τὸ κατορθοῦν»
 «πολλαχῶς» ≠ «μοναχῶς»
 «τὸ κακὸν» ≠ «τὸ ἀγαθὸν»
 «τὸ ἄπειρον» ≠ «τὸ πεπερασμένον»
 «ῥᾴδιον» ≠ «χαλεπὸν»
 «τὸ ἀποτυχεῖν» ≠ «τὸ ἐπιτυχεῖν»
 «κακία» ≠ «ἀρετὴ»
 «ὑπερβολὴ-ἔλλειψις» ≠ «μεσότης»
 «ἐσθλοὶ» ≠ «κακοὶ»
 «ἁπλῶς» ≠ «παντοδαπῶς»
Να σημειώσουμε σ’ αυτό το σημείο ότι οι έννοιες που βρίσκονται στο πρώτο σκέλος των αντιθέσεων, μαζί με τα
«τῷ ἐλλείπειν» και «(τῷ) ὑπερβάλλειν» που αναφέρονται στο τέλος του κειμένου, αναφέρονται στο «ἁμαρτάνειν».
Αντίθετα, οι έννοιες που βρίσκονται στο δεύτερο σκέλος των αντιθέσεων, μαζί με τα «εὑρίσκειν» και «αἱρεῖσθαι»
που επίσης αναφέρονται στο τέλος του κειμένου, αναφέρονται στο «κατορθοῦν». Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να
δώσουμε στα δύο τελευταία αντιθετικά ζεύγη, «ἐσθλοὶ» ≠ «κακοὶ» και «ἁπλῶς» ≠ «παντοδαπῶς», στα οποία, με
αντιμεταχώρηση, θα προηγηθούν οι θετικές έννοιες.
Επίκληση στην αυθεντία των Πυθαγορείων και της ποίησης
 (τὸ γὰρ κακὸν τοῦ ἀπείρου, ὡς οἱ Πυθαγόρειοι εἴκαζον, τὸ δ᾽ ἀγαθὸν τοῦ πεπερασμένου), τὸ δὲ κατορθοῦν
μοναχῶς (διὸ καὶ τὸ μὲν ῥᾴδιον τὸ δὲ χαλεπόν, ῥᾴδιον μὲν τὸ ἀποτυχεῖν τοῦ σκοποῦ, χαλεπὸν δὲ τὸ ἐπιτυχεῖν)·
Ο Αριστοτέλης προκειμένου να ενισχύσει την άποψή του ότι το σφάλμα
γίνεται με πολλούς τρόπους, το σωστό όμως με έναν, επικαλείται τη
διδασκαλία των Πυθαγορείων σχετικά με τη θεωρία των «ἐναντίων».
Σύμφωνα με αυτή, οι αρχές των όντων είναι δέκα ζεύγη αντιθετικών
δυνάμεων (βλέπε τον πίνακα παραπλεύρως):
Στον κόσμο, δηλαδή, υπάρχει αρμονία όχι μόνο ανάμεσα στα όμοια
αλλά και ανάμεσα στα αντίθετα. Οι αντιθετικές αυτές δυνάμεις δεν
αλληλοαναιρούνται, αλλά αλληλοσυμπληρώνονται, αλληλοκαθορίζονται.
Αν διαβαστούν οι αρχές αυτές κατά στήλη καθέτως, δείχνουν την σταδιακή
μετάβαση προς το «ἀγαθὸν» που εκφράζεται με το «τετράγωνον» και
αντίστοιχα προς το «κακὸν» που εκφράζεται με το «ἑτερόμηκες». Επίσης,
κατά τους Πυθαγορείους, το «ἀγαθὸν» συνάπτεται με το «πέρας» και το «κακὸν» με το «ἄπειρον». Ο Αριστοτέλης
χρησιμοποιεί δύο από αυτά τα ζεύγη, το «πέρας - ἄπειρον» και το «ἀγαθὸν – κακόν». Συνδυάζοντάς τα συμπεραίνει
ότι το αγαθό, δηλαδή οι καλές πράξεις, έχουν καθορισμένα όρια, είναι σύμμετρες και τέλειες, γιατί αυτό που
έχει πέρας θεωρείται τελειότερο από το άπειρο και άμορφο. Τον ίδιο σκοπό εξυπηρετεί και ο παροιμιακός
στίχος που παρατίθεται («ἐσθλοὶ μὲν γὰρ ἁπλῶς, παντοδαπῶς δὲ κακοί»), του οποίου δε γνωρίζουμε την προέλευση.
πέρας
περιττὸν
ἓν
δεξιὸν
ἄρρεν
ἠρεμοῦν
εὐθὺ
φῶς
ἀγαθὸν
τετράγωνον

ἄπειρον
ἄρτιον
πλῆθος
ἀριστερὸν
θῆλυ
κινούμενον
καμπύλον
σκότος
κακὸν
ἑτερόμηκες
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Β.Ο πλήρης ορισμός της αρετής
 ἔστιν ἄρα ἡ ἀρετὴ ἕξις προαιρετική, ἐν μεσότητι οὖσα τῇ πρὸς ἡμᾶς, ὡρισμένῃ λόγῳ καὶ ᾧ ἂν ὁ φρόνιμος
ὁρίσειεν. μεσότης δὲ δύο κακιῶν, τῆς μὲν καθ᾽ ὑπερβολὴν τῆς δὲ κατ᾽ ἔλλειψιν· καὶ ἔτι τῷ τὰς μὲν ἐλλείπειν τὰς
δ᾽ ὑπερβάλλειν τοῦ δέοντος ἔν τε τοῖς πάθεσι καὶ ἐν ταῖς πράξεσι, τὴν δ᾽ ἀρετὴν τὸ μέσον καὶ εὑρίσκειν καὶ
αἱρεῖσθαι.
Μετά από εννέα ενότητες, στις οποίες ο Αριστοτέλης μας παρουσίασε βήμα - βήμα τα γνωρίσματα της ηθικής
αρετής, στη 10η ενότητα μας δίνει ως συμπέρασμα («ἄρα») τον πλήρη ορισμό της αρετής. Είναι λοιπόν η αρετή
μόνιμο στοιχείο του χαρακτήρα που επιλέγεται ελεύθερα από τον άνθρωπο. Βρίσκεται στη μεσότητα που
προσδιορίζεται με βάση τα υποκειμενικά κριτήρια και καθορίζεται από τη λογική και μάλιστα τη λογική του
φρόνιμου ανθρώπου.
Πριν δώσουμε αναλυτικά τα γνωρίσματά της, ας θυμηθούμε τι περιεχόμενο της δίνει ο φιλόσοφος : η αρετή είναι
μια ιδιότητα που αποδίδεται όχι μόνο στον άνθρωπο αλλά και στα ζώα και στα πράγματα. Δεν είναι επομένως
αποκλειστικά και μόνο μια ηθική ιδιότητα που απορρέει από την επανάληψη ηθικών ενεργειών, αλλά επίσης η
ικανότητα, το προτέρημα των έμψυχων ή των άψυχων, που τους δίνει τη δυνατότητα να βρίσκονται στην τέλεια
κατάστασή τους και να επιτελούν με σωστό τρόπο το έργο για το οποίο είναι προορισμένα από τη φύση.
Ας περάσουμε, όμως, τώρα στην ανάλυση των γνωρισμάτων της αρετής, όπως αυτά δίνονται μέσα από τον
ορισμό της:
α. «ἕξις»: ο όρος προέρχεται από το θέμα του μέλλοντα («ἕξω») του ρήματος «ἔχω». Ο Αριστοτέλης θεωρεί ότι η
«ἕξις» είναι το προσεχές γένος της αρετής και δίνει στον όρο ηθικό περιεχόμενο: είναι το μόνιμο στοιχείο του
χαρακτήρα που προκύπτει από συνήθεια ή επαναλαμβανόμενη άσκηση. Η ποιότητα λοιπόν των έξεων εξαρτάται
από την ποιότητα των ενεργειών μας. Άρα, δεν αρκεί να χαρακτηρίζουμε τις αρετές έξεις, αφού αυτές διακρίνονται
σε καλές και κακές, αλλά να βρούμε το ιδιαίτερο εκείνο γνώρισμα, την ειδοποιό διαφορά που τις διαφοροποιεί από
τις άλλες έξεις.
Για τον Αριστοτέλη, λοιπόν, η ειδοποιός διαφορά που κάνει μια έξη αρετή είναι: α) να κάνει τον άνθρωπο που
την έχει να βρίσκεται στην τέλεια κατάστασή του και β) να τον βοηθά να εκτελεί με σωστό τρόπο το έργο για το
οποίο είναι προορισμένος από τη φύση.
β. «προαιρετική»: είναι η ελεύθερη και έλλογη εκλογή και βούληση (Ηθικά Νικομάχεια, 1111b- 1112a), που
αποτελούν απαραίτητη προϋποθέση για να κάνει ο άνθρωπος σωστή επιλογή ενεργειών και να φτάσει στο μέτρο
αποφεύγοντας τις ακρότητες, δηλαδή την υπερβολή και την έλλειψη. Την ευθύνη λοιπόν για την κατάκτηση της
ηθικής αρετής την έχει ο ίδιος ο άνθρωπος. Αν ο δρόμος προς την αρετή δεν ήταν αποτέλεσμα ελεύθερης βούλησης
αλλά καταναγκασμού, τότε η αρετή δε θα είχε καμία αξία για τον άνθρωπο. Η «προαίρεσις» αποτελεί, σύμφωνα με
τον Αριστοτέλη, τον έναν από τους τρεις αναγκαίους όρους για την ύπαρξη της αρετής. Οι άλλοι δύο όροι είναι:
 ο άνθρωπος να έχει συνείδηση της πράξης του («εἰδὼς») και
 να την πραγματοποιεί με σιγουριά και σταθερότητα («βεβαίως καὶ ἀμετακινήτως»).
Συγκεκριμένα, οι τρεις παραπάνω προϋποθέσεις για την ύπαρξη της αρετής αναφέρονται από το φιλόσοφο ως
εξής: «πρῶτον μὲν ἐὰν εἰδώς, ἔπειτ’ ἐὰν προαιρούμενος, καὶ προαιρούμενος δι’ αὐτά, τὸ δὲ τρίτον ἐὰν καὶ βεβαίως
καὶ ἀμετακινήτως ἔχων πράττῃ» («Ηθικά Νικομάχεια», 1105 a 30-31).
γ. «ἐν μεσότητι οὖσα»: η αρετή είναι, σύμφωνα με το φιλόσοφο, μεσότητα, που προσδιορίζεται με δύο ειδών
κριτήρια:
 Τα αντικειμενικά κριτήρια («κατ’ αὐτὸ τ ὸ πρᾶγμα»): το μέσο αυτό σχετίζεται με τα ίδια τα πράγματα. Είναι
αυτό που ισαπέχει από τα δύο άκρα του πράγματος. Θεωρείται αντικειμενικό, γιατί απορρέει από παρατηρήσεις
και μετρήσεις, από επιστημονική δηλαδή γνώση, και γι’ αυτό είναι ένα και αποδεκτό από όλους.
 Τα υποκειμενικά κριτήρια («πρὸς ἡμᾶς»): το μέσον αυτό δεν είναι ούτε πάρα πολύ ούτε πολύ λίγο ούτε είναι
ένα για όλους. Είναι σχετικό και ο προσδιορισμός του εξαρτάται από τον ίδιο τον άνθρωπο, ο οποίος με τη

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, 2013

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ σελ. 66

χρήση της λογικής μπορεί να συνεκτιμά διάφορους αστάθμητους και μεταβλητούς παράγοντες, όπως τις
ιδιαίτερες ανάγκες του, τις περιστάσεις, την εποχή, τον τόπο, τα κοινωνικά πρότυπα κτλ.
δ. «τῇ πρὸς ἡμᾶς»: η αρετή είναι μεσότητα που προσδιορίζεται με βάση τα υποκειμενικά κριτήρια. Αυτό
προκύπτει ως εξής: αφού η αρετή είναι μεσότητα και αφού αυτή σχετίζεται με τον ίδιο τον άνθρωπο και τις επιλογές
του, οι οποίες ρυθμίζονται από εξωγενείς και μεταβλητούς παράγοντες, αποδεικνύεται ότι η αρετή αποτελεί
μεσότητα που προσδιορίζεται με υποκειμενικά κριτήρια και επιλέγεται με τη λογική.
ε. «ὡρισμένῃ λόγῳ καὶ ᾧ ἂν ὁ φρόνιμος ὁρίσειεν»: προηγουμένως αναφέρθηκε από το φιλόσοφο ότι η αρετή
είναι μεσότητα που προσδιορίζεται με τα υποκειμενικά κριτήρια. Αυτό θα μπορούσε, όμως, να δημιουργήσει την
εντύπωση ότι το μέσον, κι επομένως και η αρετή, μπορεί να οριστεί από τον καθένα και μ’ έναν απολύτως δικό του
τρόπο. Άρα θα μπορούσε να συμπεράνει κανείς ότι δεν υπάρχει ένας κοινός κανόνας για τον καθορισμό της ουσίας
και του περιεχομένου της αρετής. Γι’ αυτό ο Αριστοτέλης σπεύδει να διευκρινίσει ότι ο κοινός αυτός κανόνας, που
θα εξασφαλίσει το στοιχείο της αντικειμενικότητας στην ανθρώπινη αυτή ιδιότητα, είναι η ανθρώπινη λογική, ο
ορθός λόγος. Προχωρά μάλιστα με ακόμη αυστηρότερο τρόπο στον καθορισμό του αντικειμενικού αυτού
κριτηρίου: δε μετράει γι’ αυτόν τόσο η κοινή ανθρώπινη λογική όσο η λογική του φρόνιμου ανθρώπου, του
ανθρώπου που «βουλεύεται εὖ» («Ηθικά Νικομάχεια» 1141 b 10). Συγκεκριμένα, οι έννοιες «λόγος» και
«φρόνιμος» έχουν το εξής περιεχόμενο:
 «λόγος»: ο λόγος - φρόνηση αποτελεί ένα από τα στάδια της πορείας προς την αρετή, αφού με αυτόν ο
άνθρωπος μπορεί να διακρίνει τις καλές από τις κακές πράξεις. Το άλλο στάδιο είναι ο νόμος, που συνηθίζει
τους ανθρώπους να ενεργούν ενάρετα ως πολίτες. Άρα ο λόγος βοηθά το νόμο να τελειοποιεί το έργο του.
 «φρόνιμος»: η φρόνηση συνδέεται με το λόγο και αν υπάρχει αυτή, υπάρχουν συγκεντρωμένες στον άνθρωπο
και όλες οι άλλες αρετές. Ο φρόνιμος άνθρωπος είναι αυτός που θα καθορίσει με τη λογική του το «δέον», τις
σωστές ενέργειες που πρέπει να ακολουθούνται μέσα στην κοινωνία. Το περιεχόμενο, όμως, της έννοιας
«φρόνιμος» και «δέον» δεν μπορεί να καθοριστεί με σαφήνεια. Στον αντικειμενικό προσδιορισμό τους παίζει
ρόλο τόσο η ανθρώπινη λογική όσο και η εποχή, η κοινωνία, τα πρότυπα των ανθρώπων, στοιχεία τα οποία
συνεχώς μεταβάλλονται.
Ο ορισμός της μεσότητας
 μεσότης δὲ δύο κακιῶν, τῆς μὲν καθ᾽ ὑπερβολὴν τῆς δὲ κατ᾽ ἔλλειψιν· καὶ ἔτι τῷ τὰς μὲν ἐλλείπειν τὰς δ᾽
ὑπερβάλλειν τοῦ δέοντος ἔν τε τοῖς πάθεσι καὶ ἐν ταῖς πράξεσι, τὴν δ᾽ ἀρετὴν τὸ μέσον καὶ εὑρίσκειν καὶ
αἱρεῖσθαι.
Στο τέλος του κειμένου δίνεται με πληρότητα ο ορισμός της μεσότητας. Η μεσότητα, λοιπόν, βρίσκεται
ανάμεσα σε δύο κακίες (μεσότης δὲ δύο κακιῶν), από τις οποίες η μία βρίσκεται στην πλευρά της υπερβολής, ενώ η
άλλη στην πλευρά της έλλειψης (τῆς μὲν καθ᾽ ὑπερβολὴν τῆς δὲ κατ᾽ ἔλλειψιν). Άλλες από αυτές τις κακίες
παρουσιάζονται ελλιπείς και άλλες είναι υπερβολικές σε σχέση με αυτό που πρέπει (τῷ τὰς μὲν ἐλλείπειν τὰς δ᾽
ὑπερβάλλειν τοῦ δέοντος), το οποίο είναι το μέσον και το σωστό. Αυτές τις κακίες τις συναντάμε στα συναισθήματα
και στις πράξεις (ἔν τε τοῖς πάθεσι καὶ ἐν ταῖς πράξεσι), ενώ αντίθετα η αρετή βρίσκει και επιλέγει αυτό που πρέπει,
δηλαδή τη μεσότητα (τὴν δ᾽ ἀρετὴν τὸ μέσον καὶ εὑρίσκειν καὶ αἱρεῖσθαι.).
ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
Σχήμα από κοινού «τὸ μὲν ἁμαρτάνειν πολλαχῶς ἔστιν … τὸ δὲ κατορθοῦν μοναχῶς (ἔστιν)» «ῥᾴδιον μὲν τὸ
ἀποτυχεῖν τοῦ σκοποῦ, χαλεπὸν δὲ τὸ ἐπιτυχεῖν (τοῦ σκοποῦ)»
Χιαστό σχήμα «ἐσθλοὶ - ἁπλῶς, παντοδαπῶς – κακοὶ»
Αντιθέσεις «τὸ ἁμαρτάνειν» ≠ «τὸ κατορθοῦν» «πολλαχῶς» ≠ «μοναχῶς» «τὸ κακὸν» ≠ «τὸ ἀγαθὸν» «τὸ
ἄπειρον» ≠ «τὸ πεπερασμένον» «ῥᾴδιον» ≠ «χαλεπὸν» «τὸ ἀποτυχεῖν» ≠ «τὸ ἐπιτυχεῖν» «κακία» ≠ «ἀρετὴ»
«ὑπερβολὴ-ἔλλειψις» ≠ «μεσότης»
Παραθέτει τον στερεότυπο παροιμιακό στίχο, οπότε στο εξής με αντιμεταχώρηση θα προηγηθούν οι θετικές
έννοιες : «ἐσθλοὶ» ≠ «κακοὶ» «ἁπλῶς» ≠ «παντοδαπῶς»
Έλξη και βραχυλογία «ὡρισμένῃ λόγῳ καὶ ᾧ (αντί «τῷ λόγῳ, ὃν») ἂν ὁ φρόνιμος ὁρίσειεν»
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Πολυσύνδετο σχήμα: τονίζει το στόχο της αρετής να βρίσκει και να επιλέγει το σωστό και να αποφεύγει το
λάθος. «καὶ εὑρίσκειν καὶ αἱρεῖσθαι»
Σχήμα κύκλου: Η ενότητα εισάγεται με την φράση «τὸ γὰρ κακὸν τοῦ ἀπείρου» και στο τέλος του πρώτου
μέρους ολοκληρώνεται με τον στίχο «ἐσθλοὶ μὲν γὰρ ἁπλῶς, παντοδαπῶς δὲ κακοί». Έτσι ο φιλόσοφος, αφού έχει
κλείσει και από άποψη περιεχομένου και από άποψη μορφής την συλλογιστική του πορεία, θα προχωρήσει στον
ορισμό της αρετής που εισάγεται με την τυπική έκφραση «Ἔστιν ἄρα ἡ ἀρετή».
Τα παραπάνω σχήματα λόγου τονίζουν την αντίθεση ανάμεσα στην κακία και το λάθος από τη μια και την αρετή
και το σωστό από την άλλη. Πάντως γενικά, ο λόγος του Αριστοτέλη διακρίνεται για άλλη μια φορά από λιτότητα
και απλότητα. Χαρακτηριστικό του ύφους της ενότητας είναι οι αναφορές στους Πυθαγορείους και στον παροιμιακό
στίχο, που ενδυναμώνουν την πειστικότητα των απόψεων που αναπτύσσονται.
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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ :
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ
Ενότητα 1η (Β 1, 1-3) - Διανοητική και ηθική αρετή.
Ταιριάζει στη φύση μας η ηθική αρετή;

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ
Ερμηνευτικές ερωτήσεις
«ἡ μὲν διανοητικὴ … ἐξ ἔθους περιγίνεται»: αν αυτός είναι ο χαρακτήρας των διανοητικών και των ηθικώναρετών,
ποιος έχει την κύρια ευθύνη για τη μετάδοση των πρώτων και ποιος για την απόκτηση των δεύτερων; (ερώτηση από
το σχολικό εγχειρίδιο στη σελίδα 157)
«ὅθεν καὶ τοὔνομα ἔσχηκε»: πρόσεξε ότι ο Αριστοτέλης κάνει εδώ ετυμολογία της λέξης ἠθικός. Κάνε ύστερα από
αυτό κάποιες σκέψεις για τον τρόπο με τον οποίο ο Αριστοτέλης οδηγείται στην επισήμανση των (πραγματικών)
σημασιών των λέξεων και σχολίασε τη σχέση που έχουν μέσα στη σκέψη του τα πράγματα με τις λέξεις που τα
δηλώνουν. (ερώτηση από το σχολικό εγχειρίδιο στη σελίδα 157)
«ἐξ οὗ καὶ δῆλον ὅτι οὐδεμία τῶν ἠθικῶν ἀρετῶν φύσει ἡμῖν ἐγγίνεται»: διατύπωσε με δικά σου λόγια τον
συλλογισμό με τον οποίο ο Αριστοτέλης οδηγήθηκε σ’ αυτό το συμπέρασμα. (ερώτηση από το σχολικό εγχειρίδιο
στη σελίδα 157)
Ποια είδη αρετών διακρίνει ο Αριστοτέλης, σε ποια μέρη της ψυχής εντάσσονται και πώς κατακτάται η καθεμιά;
Τι προσπαθεί να αποδείξει ο Αριστοτέλης στο κείμενο αυτό και με τη χρήση ποιου τρόπου καταφέρνει να ενισχύσει
τη θέση του;
Ποιο είναι το γενικό συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει ο Αριστοτέλης σχετικά με τη φύση της ηθικής αρετής;
Ποιοι όροι της αριστοτελικής φιλοσοφίας εντοπίζονται στο κείμενο; Να προσδιορίσετε το περιεχόμενό τους.
Σχολιάστε το ύφος του Αριστοτέλη και τα εκφραστικά μέσα που χρησιμοποιεί.
Λεξιλογικές – σημασιολογικές ασκήσεις
1.
2.
3.
4.

Βρείτε στο κείμενο λέξεις ετυμολογικά συγγενείς με τις παρακάτω: δοχείο, φιλαρέσκεια, ανηθικότητα, σχεδόν, φορτίο,
ένδεια.
Δώστε μερικά ομόρριζα (απλά ή σύνθετα) στα νέα ελληνικά για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: γένεσιν, ἔσχηκε,
φέρεσθαι.
Δώστε ένα αντώνυμο στα αρχαία ελληνικά για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: ἀρετῆς, πλεῖον, γένεσιν, αὔξησιν,
ἐμπειρίας.
Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις με λέξεις που παράγονται από το ρήμα «φέρω»:

α. Ο ……………….. εργασίας με έχει εξουθενώσει.
β. Το καινούριο …………………… που αγόρασε την έκανε πολύ χαριτωμένη.
γ. Ο αγώνας έληξε με μεγάλη βαθμολογική ………………….
δ. Η …………........... των ασθενών στο νοσοκομείο έγινε με …………………………..
ε. Ο ………………………… έρωτας την έβγαλε εκτός εαυτού, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κρίνει
αντικειμενικά.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΕ
Ερμηνευτικές ερωτήσεις
1.
2.

Ποια είδη της αρετής διακρίνει ο Αριστοτέλης, σε ποιο μέρος της ψυχής ανήκει κάθε είδος και από ποιους παράγοντες
εξαρτάται η ανάπτυξη καθενός;
«ὅθεν καὶ τοὔνομα ἔσχηκε»: γιατί αναφέρεται ο Αριστοτέλης στην ετυμολογική σχέση των λέξεων «ἔθος» και

«ἠθική»;
3.
4.
5.

Ποια σχέση έχουν με τις ηθικές αρετές ἡ φύσις και τὸ ἔθος; Να δώσετε το εννοιολογικό περιεχόμενο των όρων.
Ποια παραδείγματα χρησιμοποιεί στο απόσπασμα ο Αριστοτέλης και με ποιο στόχο;
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;
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Να επισημάνετε στο κείμενο τις λέξεις που εκφράζουν όρους της αριστοτελικής φιλοσοφίας και να δώσετε το εννοιολογικό
τους περιεχόμενο.
7. 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 σας; Να δικαιολογήσετε την άποψή σας.
8. «ἐξ οὗ καὶ δῆλον ὅτι οὐδεμία τῶν ἠθικῶν ἀρετῶν φύσει ἡμῖν ἐγγίνεται»: διατύπωσε με δικά σου λόγια τον συλλογισμό με
τον οποίο ο Αριστοτέλης οδηγήθηκε σ’ αυτό το συμπέρασμα.
9. Ποιο είναι το γενικό συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει ο Αριστοτέλης σχετικά με τη φύση της ηθικής αρετής;
10. Σχολιάστε το ύφος του Αριστοτέλη και τα εκφραστικά μέσα που χρησιμοποιεί.
6.

1.
2.

3.

4.

Λεξιλογικές – σημασιολογικές ασκήσεις
Να γράψετε σύνθετες λέξεις της νέας ελληνικής με πρώτο συνθετικό τις λέξεις: λίθος, πῦρ (πέντε σύνθετες για
καθεμία).
Για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις να βρεθεί μία ομόρριζη λέξη του κειμένου: διφορούμενος, πλεονασμός,
προσαύξηση, έμπειρος, δέηση, συνήθεια, κλίση, φυτό, δίφρος, εκατομμύριο, απόρριψη, έμπυρος, πανδοχείο,
συντέλεια
Να σχηματισθούν από δύο απλά ομόρριζα ονόματα (ουσιαστικά ή επίθετα) για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις :
Διττῆς, ἠθικῆς, πλεῖον, αὔξησιν, ἐμπειρίας, δεῖται, ἔθους, παρεκκλῖνον, φύσει, φερόμενος, μυριάκις, ῥιπτῶν,
πῦρ, δέξασθαι, τελειουμένοις
Να αντιστοιχίσεις καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου στην ομάδα Α με την/τις ομόρριζή/ές της της
ομάδας Β(κάποιες από τι λέξεις της ομάδας Β ενδέχεται να περισσεύουν):
ΟΜΑΔΑ Α : πλεῖον, ἐμπειρίας, δεῖται, παρεκκλῖνον, φύσει, φερόμενος, μυριάκις, ῥιπτῶν, πῦρ, δέξασθαι,
τελειουμένοις
ΟΜΑΔΑ Β : πείρα, πυρά, πυροβολικό, συντέλεια, τελειομανής κατάρριψη, πλειοψηφικός, πλεύση, παράφορος,
κατάφωρος, κατάφορτος, μυροβόλος, μυριόβιβλος, παράδοση, παραδοχή, κεκλιμένος, προκλητικός,
φυσικολογικός, κατάφωτος, κατάφυτος.

Ενότητα 2η (Β 1, 4) - Η ηθική αρετή καλλιεργείται με την ηθική πράξη
Ερωτήσεις ψηφιακού εκπαιδευτικού βοηθήματος
Ερμηνευτικές ερωτήσεις
1. Όσα λέγονται στην ενότητα αυτή αποτελούν ένα δεύτερο αποδεικτικό επιχείρημα του Αριστοτέλη για την άποψή
του ότι «οὐδεμία τῶν ἠθικῶν ἀρετῶν φύσει ἡμῖν ἐγγίνεται». Πες με δικά σου λόγια το επιχείρημα αυτό. (ερώτηση
από το σχολικό εγχειρίδιο στη σελίδα 159)
2. Πρόσεξε ότι ο Αριστοτέλης, που έχει οργανώσει εδώ τον λόγο του πάνω στο πρώτο πληθυντικό πρόσωπο
(μανθάνομεν), βάζει στη θέση του προσώπου αυτού το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο στη φράση «οἰκοδομοῦντες
οἰκοδόμοι γίνονται καὶ κιθαρίζοντες κιθαρισταί». Μη βιαστείς να βγάλεις οποιοδήποτε συμπέρασμα. Αν, πάντως,
αρχίζεις να έχεις μέσα σου κάποια υποψία γι’ αυτή την αλλαγή, περίμενε να δεις πώς θα συμπεριφερθεί ο
Αριστοτέλης (από αυτή την άποψη) και στις τρεις επόμενες ενότητες. Τότε προσπαθήστε να βρείτε μέσα στην τάξη
μια συνολική εξήγηση γι’ αυτή την αλλαγή προσώπων στον λόγο (εδώ!) του Αριστοτέλη. Αποφασίστε επίσης τότε
πόσο συνειδητή είναι από τον Αριστοτέλη η συμπεριφορά του αυτή. (ερώτηση από το σχολικό εγχειρίδιο στη
σελίδα 159)
3. Ποια η λειτουργικότητα της λέξης «ἔτι» στην αρχή του κειμένου;
4. Τι προσπαθεί να αποδείξει ο Αριστοτέλης στην ενότητα αυτή; Να αναπτύξετε το επιχείρημά του.
5. Να εντοπίσετε τα χρονικά επιρρήματα που υπάρχουν στο κείμενο και να δείξετε τη λειτουργικότητά τους σε σχέση
με την επιχειρηματολογία.
6. Να εξηγήσετε το περιεχόμενο των όρων «δύναμις» και «ἐνέργεια» και να αναφέρετε τα είδη των δυνάμεων που
διακρίνει ο Αριστοτέλης.
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7. Ποια βασικά εκφραστικά μέσα χρησιμοποιεί ο Αριστοτέλης προκειμένου να ενισχύσει το επιχείρημά του; Να
δώσετε συγκεκριμένα χωρία από το κείμενο.
Λεξιλογικές – σημασιολογικές ασκήσεις
1. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω φράσεις με ένα ομόρριζο του ρήματος «κομίζω».
α) Στα μεγάλα αστικά κέντρα η ………………………. των σκουπιδιών γίνεται σε καθημερινή βάση.
β) Για να στηρίξεις τη θέση σου είναι απαραίτητη η ……………………….. αποδεικτικών στοιχείων.
γ) Το ταξί αποτελεί πια ένα ακριβό μεταφορικό μέσο, καθώς το …………………… έχει αυξηθεί σημαντικά.
δ) Η …………………… και επεξεργασία των καρπών της ελιάς αποτελεί μια κοπιαστική και χρονοβόρα
διαδικασία.
ε) Οι τραυματίες …………………… στο πλησιέστερο κέντρο υγείας.
2. «Σώφρονες»: ποια είναι τα συνθετικά του επιθέτου; Να σχηματίσετε άλλα πέντε επίθετα από το δεύτερο συνθετικό
και να δώσετε και τα αντίστοιχα ουσιαστικά τους.
3. Να δώσετε στα αρχαία ελληνικά τα αντώνυμα των παρακάτω λέξεων: πρότερον, δῆλον, ἀρετάς, δίκαιοι, σώφρονες,
ἀνδρεῖοι.
4. Να δώσετε στα αρχαία ελληνικά συνώνυμα των παρακάτω λέξεων: ὕστερον, δῆλον, δεῖ, ποιεῖν, ἀνδρεῖοι.
5. Να βρείτε στο κείμενο λέξεις ετυμολογικά συγγενείς με τις παρακάτω: οικόσημο, μετακόμιση, λάφυρο,
δεοντολογία, εύχρηστος.
6. Με την ποιητική ή αναφορική λειτουργία των λέξεων που ακολουθούν (συγγενών ετυμολογικά με όρους του
διδαγμένου κειμένου) να σχηματίσετε ισάριθμες περιόδους λόγου στη νεοελληνική γλώσσα: 1. οικοδόμημα, 2. δόση,
3. παρθενογένεση, 4. χρεοκοπία, 5. μετοχή, 6. εργαστήριο, 7. βεληνεκές.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΕ
Ερμηνευτικές ερωτήσεις
Να επισημάνετε τη λέξη με την οποία εισάγεται η νέα ενότητα και να εξηγήσετε το ρόλο της στη δομή της
επιχειρηματολογίας του φιλοσόφου.
Ο Αριστοτέλης προσπαθεί να αποδείξει στην ενότητα αυτή τη βασική του θέση ότι «οὐδεμία τῶν ἠθικῶν ἀρετῶν
φύσει ἡμῖν ἐγγίνεται». Να αναπτύξετε το επιχείρημά του.
Ο λόγος του φιλοσόφου εδώ είναι δομημένος με τη βοήθεια των μεθόδων της αντίθεσης και της αναλογίας. Να
επισημάνετε σε ποια σημεία χρησιμοποιείται η κάθε μέθοδος και να δείξετε ποια στοιχεία της επιχειρηματολογίας
αντιτίθενται και ποια παρουσιάζονται αναλογικά.
Να βρείτε τα χρονικά επιρρήματα της ενότητας και να δείξετε τη λειτουργικότητά τους σε σχέση με την
επιχειρηματολογία.
Ποιος είναι ο ρόλος του επιρρήματος πολλάκις στην επιχειρηματολογία του Αριστοτέλη για τον τρόπο απόκτησης
της ηθικής αρετής;
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; γ) να αναφέρετε τα
είδη των δυνάμεων που διακρίνει ο Αριστοτέλης.
Ποια είναι η σχέση της πράξεως - ἐνεργείας με τις ιδιότητες που έχουμε φύσει και με την ηθική αρετή σύμφωνα με
τον Αριστοτέλη;
Ο Αριστοτέλης, που έχει οργανώσει εδώ τον λόγο του πάνω στο πρώτο πληθυντικό πρόσωπο (μανθάνομεν), βάζει
στη θέση του προσώπου αυτού το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο στη φράση «οἰκοδομοῦντες οἰκοδόμοι γίνονται καὶ
κιθαρίζοντες κιθαρισταί». Πού οφείλεται η εναλλαγή αυτή;
Ποια βασικά εκφραστικά μέσα χρησιμοποιεί ο Αριστοτέλης προκειμένου να ενισχύσει το επιχείρημά του; Να
δώσετε συγκεκριμένα χωρία από το κείμενο.

Λεξιλογικές – σημασιολογικές ασκήσεις
1. Για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις να βρεθεί μία ομόρριζη λέξη του κειμένου: δυναστεία, προτεραιότητα,
νοσοκομείο, πρωθύστερος, ανενεργός, δόση, αναισθησία, πρόδηλος, όραση, ανήκουστος, ανειλημμένος,
παλιμπαιδισμός, άχρηστος, δεοντολογία, μαθημένος, αποδόμηση, διάδικος, πολυπραγμοσύνη, ανδρικός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, 2013

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ σελ. 71

2. Να σχηματισθούν από δύο απλά ομόρριζα ονόματα (ουσιαστικά ή επίθετα) για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις :
δυνάμεις, πρότερον, κομιζόμεθα, ὕστερον, ἐνεργείας, ἀποδίδομεν, αἰσθήσεων, δῆλον, ἰδεῖν, ἀκοῦσαι, ἐλάβομεν,
ἀνάπαλιν, ἐχρησάμεθα, δεῖ, μαθόντας, οἰκοδόμοι, κιθαρίζοντες, δίκαια, πράττοντες, σώφρονα, ἀνδρεῖοι
3. Να αντιστοιχίσεις καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου στην ομάδα Α με την/τις ομόρριζή/ές της της
ομάδας Β(κάποιες από τι λέξεις της ομάδας Β ενδέχεται να περισσεύουν):
ΟΜΑΔΑ Α : πρότερον, κομιζόμεθα, ὕστερον, ἐνεργείας, ἀποδίδομεν, δῆλον, ἀκοῦσαι, ἐλάβομεν, ἀνάπαλιν,
ἐχρησάμεθα, δεῖ, σώφρονα,
ΟΜΑΔΑ Β : , παράφρων, φρόνιμος, ευφροσύνη, κομμωτήριο, μετακόμιση, υστερώ, στερώ, εργασιομανής,
κατεργασμένος, κάθειρξη, προβλέπω, προσβλέπω, διαδηλωτής, υπήκοος, υπάκουος, λήμμα, λύμα, λίμα,
παλινόρθωση, βιοπάλη, εύχρηστος, ευχάριστος, χειριστής, δέηση, άδεια, διαδεδομένος, διαδικαστικός.
Ενότητα 3η (Β 1, 5-7) - Άλλα επιχειρήματα για τη σχέση ηθικής αρετής και ηθικής πράξης
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ
Ερμηνευτικές ερωτήσεις
1. «οἱ γὰρ νομοθέται τοὺς πολίτας ἐθίζοντες ποιοῦσιν ἀγαθούς»: όπως σε κάθε λέξη υπάρχει μια συλλαβή που
τονίζεται περισσότερο από τις άλλες (= που προφέρεται δυνατότερα από τις άλλες), έτσι και σε κάθε φράση ο
"τόνος" (= το μεγαλύτερο βάρος) πέφτει σε κάποια συγκεκριμένη λέξη (αυτή δηλαδή η λέξη έχει το μεγαλύτερο
"βάρος" για τη διαμόρφωση της συνολικής σημασίας της φράσης). Ποια είναι, κατά τη γνώμη σου, η λέξη αυτή
στην παραπάνω φράση; (ερώτηση από το σχολικό εγχειρίδιο στη σελίδα 161)
2. «ὅσοι δὲ μὴ εὖ αὐτὸ ποιοῦσιν»: όπως ξέρεις από τη γραμματική σου, η αντωνυμία αὐτὸς – αὐτὴ – αὐτὸ είναι
επαναληπτική (= αναφέρεται σε κάτι για το οποίο έγινε λόγος προηγουμένως). Σε τι λοιπόν συγκεκριμένο
αναφέρεται η λέξη αὐτὸ της παραπάνω φράσης; (Προσπάθησε να το πεις σε αρχαίο ελληνικό λόγο!) (ερώτηση από
το σχολικό εγχειρίδιο στη σελίδα 161)
3. «καὶ διαφέρει τούτῳ πολιτεία πολιτείας»: πρόσεξε ότι υπάρχει κόμμα π ρ ι ν από τον συμπλεκτικό σύνδεσμοκαί.
Κουβεντιάστε μέσα στην τάξη για τις περιπτώσεις που χρειάζεται κόμμα π ρ ι ν από τον σύνδεσμο αυτόν και
δοκιμάστε, ύστερα από αυτό, να μεταφράσετε με τον πιο σωστό πια τρόπο την παραπάνω φράση. (ερώτηση από το
σχολικό εγχειρίδιο στη σελίδα 161)
4. Ποια αποδεικτικά επιχειρήματα πρόσθεσε στην ενότητα αυτή ο Αριστοτέλης για να υποστηρίξει τη βασική του
σκέψη ότι «οὐδεμία τῶν ἠθικῶν ἀρετῶν φύσει ἡμῖν ἐγγίνεται»; (ερώτηση από το σχολικό εγχειρίδιο στη σελίδα
161)
5. Ποιο επιχείρημα αντλεί ο Αριστοτέλης από τον χώρο της πόλης για να αποδείξει ότι οι ηθικές αρετές δεν υπάρχουν
μέσα μας εκ φύσεως;
6. Γιατί ο Αριστοτέλης επιλέγει να αντλήσει το νέο του επιχείρημα από τον χώρο της πόλης;
7. Ποιο είναι το κριτήριο διάκρισης των πολιτευμάτων σε καλά και λιγότερο καλά, κατά τον Αριστοτέλη;
8. 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.
9. Η άποψη που εκφράζεται στη φράση «εἰ γὰρ μὴ οὕτως εἶχε, οὐδὲν ἂν ἔδει τοῦ διδάξοντος» συμφωνεί με όσα
υποστήριξε ο Αριστοτέλης στην 1η ενότητα σχετικά με τον ρόλο της διδασκαλίας στη γένεση και ανάπτυξη των
διανοητικών και ηθικών αρετών;

1.
2.
3.

4.

Λεξιλογικές – σημασιολογικές ασκήσεις
Να βρείτε στο κείμενο λέξεις ετυμολογικά συγγενείς με τις παρακάτω: νεογνό, διάλειμμα, οισοφάγος, αρχιτέκτονας,
σχήμα, λογική.
Να βρείτε συνώνυμα των παρακάτω λέξεων στα αρχαία ελληνικά: ἀγαθούς, βούλημα, εὖ, φθείρεται.
Δώστε δύο ομόρριζα (απλά ή σύνθετα) στα νέα ελληνικά για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: νομοθέται (να
χρησιμοποιηθεί το β΄ συνθετικό), ἁμαρτάνουσιν, φθείρεται, οἰκοδόμοι (να χρησιμοποιηθεί το α΄
συνθετικό),διδάξοντος.
«Διαφέρει»: δώστε παράγωγες λέξεις στα νέα ελληνικά για κάθε θέμα του ρήματος «φέρω»
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(φερ -: φορ-: φωρ-: οισ-: ενεκ-: )
«Λοιποί»: δώστε παράγωγες λέξεις στα νέα ελληνικά για κάθε θέμα του ρήματος «λείπω»
(λειπ-: λιπ-: λοιπ-: )
Με την ποιητική ή αναφορική λειτουργία των λέξεων που ακολουθούν (συγγενών ετυμολογικά με όρους του
διδαγμένου κειμένου) να σχηματίσετε ισάριθμες περιόδους λόγου: 1. ένδεια, 2. κυοφορούμενος, 3. οικισμός, 4.
αυτόνομος, 5. αυτοευνουχισμός, 6. κατοχή, 7. φέρετρο.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΕ
Ερμηνευτικές ερωτήσεις
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;
Ποια είναι η επιδίωξη κάθε νομοθέτη και πώς αυτή υλοποιείται;
Ποιο είναι το κριτήριο διάκρισης των πολιτευμάτων σε καλά και λιγότερο καλά, κατά τον Αριστοτέλη;
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.
Ο Αριστοτέλης χρησιμοποιεί και στην ενότητα αυτή 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.
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 γένεση και ανάπτυξη των
αρετών (διανοητικών και ηθικών); Να δικαιολογήσετε την άποψή σας.

Λεξιλογικές – σημασιολογικές ασκήσεις
1. Για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις να βρεθεί μία ομόρριζη λέξη του κειμένου: εθνομάρτυρας, συμπολιτεία,
θήκη, άβουλος, αμαρτωλός, φορά, αδιάφθορος, προσομοίωση, ελλιπής, εύκολος, χειροτερεύω
2. Να σχηματισθούν από δύο απλά ομόρριζα ονόματα (ουσιαστικά ή επίθετα) για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις :
Μαρτυρεῖ, πόλεσιν, νομοθέται, βούλημα, ἁμαρτάνουσιν, διαφέρει, φαύλης, φθείρεται, ὁμοίως, κιθαρίζειν,
οἰκοδόμοι, λοιποὶ, εὖ, κακοί
3. Να αντιστοιχίσεις καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου στην ομάδα Α με την/τις ομόρριζή/ές της της
ομάδας Β(κάποιες από τι λέξεις της ομάδας Β ενδέχεται να περισσεύουν):
ΟΜΑΔΑ Α : Μαρτυρεῖ, νομοθέται, βούλημα, διαφέρει, φθείρεται, ὁμοίως, λοιποὶ, κακοί
ΟΜΑΔΑ Β : διαμαρτυρία, ομολογώ, προσομοιάζω, παρονομαστής, θέμα, θύτης, χειροτερεύω, χειρίζομαι,
φόρος, φάρος, φθαρτός, φερτός, παράλειψη, παραλήπτης, βούληση, βούλευμα

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
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ
Ερμηνευτικές ερωτήσεις
1. «ἐν αὐτοῖς»: Τίνος γένους λες πως είναι εδώ η επαναληπτική αντωνυμία; Με άλλη διατύπωση: Σε τι από τα
προηγούμενα αναφέρεται η επαναληπτική αντωνυμία αυτής της φράσης; (ερώτηση από το σχολικό εγχειρίδιο στη
σελίδα 163)
2. «ἕξεις»: Κουβεντιάστε μέσα στην τάξη για τον τρόπο με τον οποίο σχηματίστηκε αυτή η λέξη. Όταν από τη
συζήτησή σας προκύψει η σημασία της αρχαίας ελληνικής αυτής λέξης, προχωρήστε πια τότε στη σύγκριση της
σημασίας της αρχαίας ελληνικής λέξης με τη σημασία της νεοελληνικής λέξης έξη. Κρίνετε ύστερα από όλα αυτά
τη σημασία με την οποία σας υποδείχτηκε παραπάνω να καταλάβετε την έκφραση: αἱ ἕξεις γίνονται. (ερώτηση από
το σχολικό εγχειρίδιο στη σελίδα 163)
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3. «οὐ μικρὸν οὖν διαφέρει»: γιατί ο Αριστοτέλης επιμένει στο εὐθὺς ἐκ νέων; Συμφωνείτε με τη θέση αυτή του
φιλοσόφου, ιδίως με τη βαρύτητα που προσδίδει στη θέση του αυτή η προσθήκη της φράσης: μᾶλλον δὲ τὸ πᾶν;
(ερώτηση από το σχολικό εγχειρίδιο στη σελίδα 163)
4. Ποιος ο ρόλος των «οὕτω δὴ καὶ» στην αρχή της παραγράφου;
5. «Καὶ ἑνὶ δὴ λόγῳ ἐκ τῶν ὁμοίων ἐνεργειῶν αἱ ἕξεις γίνονται»: ποια η θέση της πρότασης μέσα στην ενότητα και πώς
καταλήγει σ’ αυτή ο Αριστοτέλης;
6. Ποιον περιορισμό θέτει στο κείμενο ο φιλόσοφος σχετικά με τις έξεις;
7. Να σχολιάσετε την τελευταία περίοδο του κειμένου ως προς το περιεχόμενο και τη μορφή.
8. Να εντοπίσετε τα εκφραστικά μέσα της ενότητας.
Λεξιλογικές – σημασιολογικές ασκήσεις
1. Να βρείτε στο κείμενο λέξεις ετυμολογικά συγγενείς με τις παρακάτω: ομοιογένεια, πληθώρα, δέος, μισαλλοδοξία,
θαρραλέος, περιστροφή.
2. Να δώσετε δύο ομόρριζα (απλά ή σύνθετα) στα νέα ελληνικά για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: πράττοντες,
ὀργίλοι, ἀναστρέφεσθαι, ἐνεργειῶν, ἀποδιδόναι.
3. Να βρείτε συνώνυμα στα αρχαία ελληνικά για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: πράττοντες, ἀνδρεῖοι, πρᾶοι,
ἐνεργείας, ἀκολουθοῦσιν.
4. Με την ποιητική ή αναφορική λειτουργία των λέξεων που ακολουθούν (συγγενών ετυμολογικά με όρους του
διδαγμένου κειμένου) να σχηματίσετε ισάριθμες περιόδους λόγου: 1. στρόφιγγα, 2. δορυφόρος, 3. πυροδοτώ, 4.
διενέργεια, 5. έμφαση, 6. πολυμιγής, 7. τροφοδοτώ, 8. φαρέτρα, 9. κυοφορία.
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΕ
Ερμηνευτικές ερωτήσεις
Πώς εισάγει ο Αριστοτέλης το νέο μέρος του συλλογισμού του και ποια σημεία της επιχειρηματολογίας του
διασαφηνίζει;
Ποια συλλογιστική μέθοδο ακολουθεί ο Αριστοτέλης και σε ποιο συμπέρασμα καταλήγει;
Να επισημάνετε τα αντιθετικά ζεύγη που σχηματίζουν μέσα στο κείμενο οι ηθικές αρετές με τις αντώνυμές τους
έννοιες (κακίες).
«Καὶ ἑνὶ δὴ λόγῳ ἐκ τῶν ὁμοίων ἐνεργειῶν αἱ ἕξεις γίνονται»: ποια η θέση της πρότασης μέσα στην ενότητα και πώς
καταλήγει σ’ αυτή ο Αριστοτέλης;
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 αρετής.
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.
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.
Να αναλύσετε με λίγα λόγια τα χωρία της ενότητας στα οποία φαίνεται ότι η ηθική αρετή είναι κοινωνική αρετή.
Ποιους περιορισμούς θέτει ο φιλόσοφος σχετικά με τις ἕξεις ;
«οὐ μικρὸν οὖν διαφέρει»: γιατί ο Αριστοτέλης επιμένει στο εὐθὺς ἐκ νέων; Συμφωνείτε με τη θέση αυτή του
φιλοσόφου, ιδίως με τη βαρύτητα που προσδίδει στη θέση του αυτή η προσθήκη της φράσης: μᾶλλον δὲ τὸ πᾶν;
Να σχολιάσετε την τελευταία περίοδο του κειμένου ως προς το περιεχόμενο και τη μορφή.
Να εντοπίσετε τα εκφραστικά μέσα της ενότητας.

Λεξιλογικές – σημασιολογικές ασκήσεις
1. Για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις να βρεθεί μία ομόρριζη λέξη του κειμένου: σχέση, απραξία, αλλαξιά, δέος,
άφοβος, θρασύς, δεινός, θυμωμένος, πραότητα, κόλαση, διεστραμμένος, λόγιος, ποιοτικός, προδοσία,
ανακόλουθος, καχεξία, παραμικρό, πανδαισία
2. Να σχηματισθούν από δύο απλά ομόρριζα ονόματα (ουσιαστικά ή επίθετα) για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις :
ἔχει, πράττοντες, συναλλάγμασι, δεινοῖς, φοβεῖσθαι, θαρρεῖν, δειλοί, ἐπιθυμίας, ὀργάς, σώφρονες, πρᾶοι,
ἀκόλαστοι, ἀναστρέφεσθαι, λόγῳ, ποιὰς, ἀποδιδόναι, ἀκολουθοῦσιν, ἕξεις, μικρὸν, πάμπολυ
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3. Να αντιστοιχίσεις καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου στην ομάδα Α με την/τις ομόρριζή/ές της της
ομάδας Β(κάποιες από τι λέξεις της ομάδας Β ενδέχεται να περισσεύουν):
ΟΜΑΔΑ Α : ἔχει, συναλλάγμασι, δεινοῖς, θαρρεῖν, ἐπιθυμίας, ἀναστρέφεσθαι, ἀκολουθοῦσιν, πάμπολυ
ΟΜΑΔΑ Β : αναστρέψιμος, καταστροφικός, καταστρεπτικός, ανακόλουθος, παραλλαγή, μετάλλαξη,
μετάταξη, δεινός, άδηλος, ενθαρρύνω, αποθαρρύνω, διαφθείρω, εύθυμος, εύθικτος, πολυπράγμων, κατοχή,
μέθεξη, άσχετος, ασχολία, αμέτοχος, σύμπαν, απάντηση
Ενότητα 5η (Β 3, 1-2) - Η πραγμάτωση της ηθικής αρετής συνεπάγεται ευχαρίστηση για τον άνθρωπο
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ
Ερμηνευτικές ερωτήσεις
1. «Σημεῖον δὲ δεῖ ποιεῖσθαι τῶν ἕξεων τὴν ἐπιγινομένην ἡδονὴν ἢ λύπην τοῖς ἔργοις»: κουβεντιάστε μέσα στην τάξη
για το κριτήριο που θέτει ο Αριστοτέλης προκειμένου να αποφανθεί κανείς αν έχουν πια οριστικά διαμορφωθεί οι
«έξεις». Κάντε πιο συγκεκριμένη τη συζήτησή σας χρησιμοποιώντας τα παραδείγματα που χρησιμοποιεί και ο
Αριστοτέλης. Στο τέλος δοκιμάστε να προσθέσετε και άλλα, δικά σας παραδείγματα.
2. Θυμηθείτε ότι είχαμε παραπέμψει σ’ αυτό το σημείο τη συζήτηση για την εναλλαγή πρώτου και τρίτου πληθυντικού
προσώπου που είχαμε προσέξει στη δεύτερη ενότητα. Συζητήστε λοιπόν στην τάξη για το θέμα αυτό.
3. Δύο φορές πιο πάνω η λέξη ἕξις γράφτηκε μέσα σε εισαγωγικά. Γιατί;
4. Γράψε ένα σύντομο δοκίμιο (μιας ή δύο σελίδων) α) για να επεξηγήσεις το περιεχόμενο του πλατωνικού ορισμού
της αγωγής, β) για να δηλώσεις τη συμφωνία ή τη διαφωνία σου (κάνοντας δηλαδή κάτι σαν αυτό που έκανε και ο
Αριστοτέλης).
5. Με βάση ποιο κριτήριο θεωρεί ο Αριστοτέλης ότι διαμορφώνονται τα μόνιμα στοιχεία του χαρακτήρα μας; Πώς το
αποδεικνύει και σε ποιο συμπέρασμα καταλήγει;
6. Παρουσιάστε διαγραμματικά την επιτέλεση μιας ηθικής πράξης με τα συναισθήματα που βιώνουν αυτοί που έχουν
κατακτήσει ως ἕξιν τις ηθικές αρετές και αυτοί που δεν τις έχουν κατακτήσει ως ἕξιν.
7. Τι χαρακτήρα δίνει στην αρετή ο Αριστοτέλης και πώς αυτός διαφαίνεται μέσα στο κείμενο;
8. Ποια παιδεία θεωρεί «ὀρθὴ» ο Αριστοτέλης και πώς αυτή συνδέεται με τη διαμόρφωση των μόνιμων στοιχείων του
χαρακτήρα μας;
Λεξιλογικές – σημασιολογικές ασκήσεις
1. Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με παράγωγα (απλά ή σύνθετα) του ρήματος «σημαίνω».
α) Η ………………… της λέξης ήταν διττή, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σύγχυση μεταξύ των
παρευρισκομένων.
β) Στο σημείο αυτό της εθνικής οδού γίνονται πολλά ατυχήματα λόγω της ελλιπούς …………………………..
γ) Κάθε μέρα κατά τη διάρκεια της προσευχής γίνεται έπαρση της ελληνικής …………………..
δ) Όλοι οι συγγενείς του διασκορπίστηκαν στα τέσσερα …………………….. του ορίζοντα την εποχή του
μεταναστευτικού ρεύματος.
ε) Κάθε εργαζόμενος πρέπει να συγκεντρώνει ένα συγκεκριμένο αριθμό ……………………. για να μπορέσει να
συνταξιοδοτηθεί.
2. Να δώσετε δύο ομόρριζα (απλά ή σύνθετα) στα νέα ελληνικά για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: ἡδονήν, λύπην,
ἀνδρεῖος, νέων, ὀρθή.
3. Να βρείτε μέσα στο κείμενο λέξεις ετυμολογικά συγγενείς με τις παρακάτω: αγωγή, εξής, δέος, άριστος, παράσημο,
χαρμόσυνος.
4. Βρείτε την ετυμολογία των παρακάτω λέξεων: σημεῖον, ἕξεων, σώφρων, ἀνδρεῖος, δειλός, ἦχθαι.
5. Με τις επόμενες λέξεις –συγγενείς ετυμολογικά με λέξεις του αρχαίου κειμένου– να σχηματίσετε περιόδους λόγου
στη νεοελληνική γλώσσα, χρησιμοποιώντας την αναφορική ή ποιητική λειτουργία τους: προπαίδεια, μονόδρομος,
δυσφορία, σώμα, πλοηγός.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΕ
Ερμηνευτικές ερωτήσεις
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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. Διὸ 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 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 Πλούταρχο 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 ασκήσεις
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 νέων4;
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).
5. Για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις να βρεθεί μία ομόρριζη λέξη του κειμένου: παράσημο, γενιά, ηδύποτο,
περίλυπος, ενσωμάτωση, περιχαρής, αχθοφόρος, διαμονή, κλήση, δέον, άξονας, διευθυντής, πρόφαση,
διορθωτικός
6.Να σχηματισθούν από δύο απλά ομόρριζα ονόματα (ουσιαστικά ή επίθετα) για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις :
Σημεῖον, ἐπιγινομένην, λύπην, σωματικῶν, ἡδονῶν, χαίρων, ἀχθόμενος, ὑπομένων, καλῶν, δεῖ, ἦχθαί, εὐθὺς,
φησίν, ὀρθὴ
7.Να αντιστοιχίσεις καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου στην ομάδα Α με την/τις ομόρριζή/ές της της
ομάδας Β(κάποιες από τι λέξεις της ομάδας Β ενδέχεται να περισσεύουν):
ΟΜΑΔΑ Α : Σημεῖον, ἐπιγινομένην, λύπην, χαίρων, ὑπομένων, ἦχθαί, εὐθὺς, φησίν, ὀρθὴ
ΟΜΑΔΑ Β : άσημος, ασύμμετρος, γονίδιο, γενικός, άγνωστος, σύλληψη, συλλυπητήριος, χαρωπός, άχραντος,
διαμονή, διανομή, παραγωγικός.
Ενότητα 6η (Β 6, 1-4) - Η αρετή καθιστά τον άνθρωπο ικανό να εκτελέσει το προορισμένο γι΄ αυτόν έργο
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ
Ερμηνευτικές ερωτήσεις
4

Οι μεταφορές από τον κόσμο των φυτών, βλ. σχολικό βιβλίο σ. 90, το σχόλιο για την έκφραση του Πρωταγόρα.
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1. Πρόσεξε ότι η λέξη «ἀρετὴ» είναι για τον Αριστοτέλη μια λέξη που δεν προορίζεται μόνο για τον άνθρωπο.
Ταιριάζει – είναι σαν να μας λέει – και για τα έμψυχα και για τα άψυχα πράγματα (αυτό θα πει ότι μπορεί να
χρησιμοποιείται και για τα ζώα). Με αυτό το γενικό νόημα, ποιο είναι το περιεχόμενο της λέξης «ἀρετή»; (Τόνισε
τα δύο κύρια στοιχεία που διακρίνει στην έννοια «ἀρετὴ κάθε πράγματος», άρα και του ανθρώπου, ο Αριστοτέλης).
(ερώτηση από το σχολικό εγχειρίδιο στη σελίδα 167) Πώς συσχετίζονται οι αρετές με τις έξεις και γιατί δεν αρκεί ο
χαρακτηρισμός έξεις όταν μιλάμε για τις αρετές;
2. Παρουσιάστε τα παραδείγματα που χρησιμοποιεί ο Αριστοτέλης για να κάνει πιο κατανοητά τα γνωρίσματα που
διαφοροποιούν την αρετή από τις άλλες έξεις.
3. Ποιο νόημα δίνει ο Αριστοτέλης στον όρο «ἀρετὴ» στην 6η ενότητα;
4. Τι γνωρίζετε για τον αριστοτελικό όρο «τέλος» και για την «τελεολογική αντίληψη»;
5. Τι νόημα δίνει στον λόγο του Αριστοτέλη η χρήση της υποθετικής πρότασης («Εἰ δὴ …») και της δυνητικής
ευκτικής («ἂν εἴη»);
Λεξιλογικές – σημασιολογικές ασκήσεις
1. Να δώσετε συνώνυμα των παρακάτω λέξεων στα αρχαία ελληνικά: πᾶσα, ἔργον, εὖ, ὁρῶμεν, πολεμίους, φανερόν.
2. Να δώσετε αντώνυμα των παρακάτω λέξεων στα αρχαία ελληνικά: ἀρετή, σπουδαῖον, ὁμοίως, μεῖναι, πολεμίους,
φανερόν.
3. Να βρείτε στο κείμενο λέξεις, ετυμολογικά συγγενείς με τις παρακάτω: φόρτος, φυσιολογικός, δρομέας, δωρεά,
συνοχή, βάθρο.
4. Να συμπληρώσετε τα κενά στις προτάσεις που ακολουθούν με παράγωγα (απλά ή σύνθετα) του ρήματος «ὁρῶ».
α. Ένας καλός πολιτικός πρέπει να διακρίνεται από …………………………..
β. Μια ίωση τον ταλαιπώρησε για πολύ καιρό· γι’ αυτό η ……………….. του είναι ωχρή.
γ. Τα λάθη που έγιναν ήταν ……………………… Όλοι μπορούσαν εύκολα να τα διακρίνουν.
δ. Σε ένα κατάστημα ……………………. μπορείς να βρεις μεγάλη ποικιλία φακών επαφής.
ε. Οι ……………………… είναι ένα συχνό φαινόμενο αυτών που ταξιδεύουν στην έρημο.
5. Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της Α στήλης με τις ετυμολογικά συγγενείς τους στη Β στήλη.
Α
Β
μεῖναι
βηματοδότης
δραμεῖν
φάσμα
ἐνεγκεῖν
δυσαρέσκεια
ἐπιβάτην
αναμονή
φανερὸν
φερέφωνο
ἀρετὴ
δρομολόγιο

6. Να βρείτε δέκα σύνθετες λέξεις με δεύτερο συνθετικό την αρχαία λέξη ὤρα (= φροντίδα).
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΕ
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 ποιότητα των ἕξεων; β) Ποιο είδος ἕξεων νομίζετε ότι καλλιεργεί την αρετή και σε τι
οδηγούν οι ἕξεις αντίθετης ποιότητας;
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 ενότητα.
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
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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 αντιφάσκει; 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 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 αὐτοῦ (1097 b 29-33). Στο ίδιο θέμα αναφέρεται και ο Πλάτων στην Πολιτεία (352d – 353e).
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 επίδραση 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 6-20.
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».
Λεξιλογικές – σημασιολογικές ασκήσεις
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 –τέος; Δώστε 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.
7. Για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις να βρεθεί μία ομόρριζη λέξη του κειμένου: μοναξιά, επίρρημα,
τελειωτικός, πανούργος, επίδοση, κάτοψη, σπουδαστήριο, έφιππος, αριστείο, οισοφάγος, βάθρο, παραμονή,
φανάρι, θέατρο, κατάφυτος
8.Να σχηματισθούν από δύο απλά ομόρριζα ονόματα (ουσιαστικά ή επίθετα) για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις :
μόνον, ῥητέον, ἀποτελεῖ, ἔργον, ἀποδίδωσιν, ὀφθαλμοῦ, σπουδαῖον, ἵππου, ἀρετὴ, δραμεῖν, ἐνεγκεῖν, ἐπιβάτην,
φανερόν, θεωρήσωμεν, κατάφυτος
9.Να αντιστοιχίσεις καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου στην ομάδα Α με την/τις ομόρριζή/ές της της
ομάδας Β(κάποιες από τι λέξεις της ομάδας Β ενδέχεται να περισσεύουν):
ΟΜΑΔΑ Α : ῥητέον, ἀποτελεῖ, ἔργον, ὀφθαλμοῦ, ἀρετὴ, ἐνεγκεῖν, ἐπιβάτην, φανερόν, θεωρήσωμεν,
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ΟΜΑΔΑ Β : ρήμα, ρήγμα, άρρητος, άρρηκτος, ατελής, ακατέργαστος, πάρεργο, κάτεργο, αόρατος, παρωπίδα,
άριστος, παραφορά, κατάφωρος, βατός, βολικός, αφασία, άφαντος, δυσθεώρητος, θεαματικός
Ενότητα 7η (Β 6, 4-8) - Η αρετή βρίσκεται στη μεσότητα. Προσδιορισμός της έννοιας "μεσότητα"
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ
Ερμηνευτικές ερωτήσεις
1. «εἰ τὰ δέκα πολλὰ τὰ δὲ δύο ὀλίγα, τὰ ἓξ μέσα λαμβάνουσι κατὰ τὸ πρᾶγμα»: Εξήγησε με ένα σχήμα το αριθμητικό
μέσον που περιγράφεται εδώ. (ερώτηση από το σχολικό εγχειρίδιο στη σελίδα 170)
2. Ο Αριστοτέλης δεν είχε ακόμη στη διάθεσή του τις τόσο σημαντικές για τον δικό μας λόγο λέξειςαντικειμενικός και
υποκειμενικός, βρέθηκε όμως αυτή τη στιγμή στην ανάγκη να εκφράσει τις δύο αυτές έννοιες. Μπροστά σε
ανάλογο πρόβλημα ο Αριστοτέλης βρέθηκε πολλές φορές στη διάρκεια των επιστημονικών του ενασχολήσεων,
εφόσον ήταν ο πρώτος που ασχολήθηκε με κάποιους επιστημονικούς κλάδους ή πρώτος αυτός αντιμετώπισε με
έναν καινούριο, σε σχέση με τους παλιότερους στοχαστές, τρόπο κάποιους τομείς της ανθρώπινης σκέψης και
γνώσης. Ο κάθε όμως επιστήμονας, όταν κατά τη διάρκεια των ερευνών του βρίσκεται στην ανάγκη να εκφράσει με
λόγο τις ιδέες του, δεν έχει βέβαια πρόχειρες και εύκολες τις λύσεις· μερικές μάλιστα φορές χρειάζεται να κάνει και
περισσότερες από μία δοκιμές ώσπου να καταλήξει (αν καταλήξει!) σε κάτι οριστικό. Συνέβη, νομίζεις, το ίδιο και
με τον Αριστοτέλη στην περίπτωση που μας απασχολεί; (ερώτηση από το σχολικό εγχειρίδιο στη σελίδα 170)
3. Ποια έννοια προσπαθεί να προσδιορίσει ο Αριστοτέλης σ’ αυτή την ενότητα και με ποια κριτήρια γίνεται αυτό;
4. Ποια παραδείγματα χρησιμοποιεί ο Αριστοτέλης προκειμένου να διασαφηνίσει το αντικειμενικό και το υποκειμενικό
μέσον;
5. Ποια είναι τα δύο άκρα της μεσότητας; Αφού απαντήσετε στο ερώτημα αυτό, να παρουσιάσετε διαγραμματικά τις
αρετές που αναφέρονται στην 4η ενότητα με τα δύο άκρα τους.
6. Ποιες λέξεις και φράσεις του κειμένου αναφέρονται στους όρους «μέσον - ἔλλειψις - ὑπερβολή»;
7. Η αρετή είναι μεσότητα που προσδιορίζεται με βάση ποιο κριτήριο; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.
8. Ποια είναι τα νέα γνωρίσματα της αρετής που προστίθενται σ’ αυτή την ενότητα και συμπληρώνουν τον ορισμό της;
9. Με βάση τα στοιχεία αυτής της ενότητας και όσα αναφέρθηκαν στις ενότητες 1, 2 και 3, πώς αποδεικνύεται ότι οι
ηθικές αρετές δεν υπάρχουν μέσα μας εκ φύσεως;
10. Να δείξετε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τον προσδιορισμό της αρετής και του μέσου της είναι η σωκρατική
προτροπή «γνῶθι σαυτόν».
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Λεξιλογικές – σημασιολογικές ασκήσεις
Να δώσετε στα αρχαία ελληνικά τα αντώνυμα των παρακάτω λέξεων: συνεχεῖ, λαβεῖν, ἴσον, πᾶς, μέσον.
Να βρείτε στο κείμενο λέξεις ετυμολογικά συγγενείς με τις παρακάτω: απόβλητα, ταυτότητα, εχεμύθεια, λάφυρο,
λοιπόν, διαδρομή.
Να δώσετε για κάθε θέμα του ρήματος «βάλλω» παράγωγα (απλά ή σύνθετα) στα νέα ελληνικά: βαλ-: βελ-: βλη-:
βολ-:
Να δώσετε για κάθε θέμα του ρήματος «ἔχω» παράγωγα (απλά ή σύνθετα) στα νέα ελληνικά:
εχ-: σχ-: οχ-: -ούχος: -ουχία: ωχ-:
Να σχηματίσετε σύνθετες λέξεις από τα θέματα των λέξεων «πλεῖον» και «ὀλίγον» στα νέα ελληνικά.
«Ἐλλείπει»: να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις με λέξεις ομόρριζες του ρηματικού τύπου που σας
δίνεται.
α) Το δημόσιο …………………….. συνεχώς αυξάνεται, με αποτέλεσμα να καταρρέει η εθνική οικονομία.
β) Προτίμησε να αποσυρθεί στην ιδιαίτερη πατρίδα του για το …………………… της ζωής του.
γ) Η ………………….. ηλίου είναι ένα φαινόμενο που συνεχίζει να προκαλεί δέος.
δ) Δεν είχε αναπτύξει επαρκώς το θέμα που του δόθηκε στο μάθημα της έκθεσης. Οι ……………………. ήταν
πολλές
και σημαντικές.
ε) Πολλές φορές παθαίνει ……………………., με αποτέλεσμα να μην αναγνωρίζει οικεία του πρόσωπα.
Να σχηματίσετε με την ποιητική ή αναφορική λειτουργία των λέξεων που ακολουθούν ισάριθμες περιόδους λόγου:
αποβάλλω, κυκλοφορῶ, εξισώνω, προβολέας, εξόφθαλμη.
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΕ
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. 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 (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.
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 ἕξις (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. Διαφερόντως 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
δεινῶν καὶ θαρραλέων ἐπιστήμην καὶ ἐν πολέμῳ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ἅπασιν (Πλάτων, Λάχης, 194 e - 195 a).
Λεξιλογικές – σημασιολογικές ασκήσεις
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.
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4. φεύγω : Χρησιμοποιώντας το ρήμα να δώσετε στην αρχαία ελληνική α) τον πολιτικό όρο «οι εξόριστοι», β) τη
σημασία του δικανικού όρου φεύγω φόνου.
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.
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.
6.Για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις να βρεθεί μία ομόρριζη λέξη του κειμένου: σχέδιο, συνηρημένος,
πλειοψηφία, ελάχιστος, άνισος, ακραίος, παντοπωλείο, έκλειψη, συνένωση, λιγοστεύω, λεξικό, κατάληψη,
ταχυφαγείον, τακτικός, ναύαρχος, παρομοίωση, πεζοδρόμιο, διεπιστημονικός, βλήμα, πρόσφυγας,
εξεζητημένος
7.Να σχηματισθούν από δύο απλά ομόρριζα ονόματα (ουσιαστικά ή επίθετα) για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις :
συνεχεῖ, διαιρετῷ, ἔλαττον, ἴσον, ἄκρων, πᾶσιν, πλεονάζει, ἐλλείπει, ἕν, ὀλίγα, ἀναλογίαν, ληπτέον, φαγεῖν,
προστάξει, ἀρχομένῳ, ὁμοίως, δρόμου, ἐπιστήμων, ὑπερβολὴν, φεύγει, ζητεῖ, αἱρεῖται
8.Να αντιστοιχίσεις καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου στην ομάδα Α με την/τις ομόρριζή/ές της της
ομάδας Β(κάποιες από τι λέξεις της ομάδας Β ενδέχεται να περισσεύουν):
ΟΜΑΔΑ Α : συνεχεῖ, διαιρετῷ, πλεῖον, ἴσον, ἐλλείπει, ἕν, ἀναλογίαν, ληπτέον, προστάξει, ἀρχομένῳ,
ὑπερβολὴν, φεύγει
ΟΜΑΔΑ Β : οχετός, αιρετικός, πλωτός, πλειοψηφικός, ισονομία, ανομία, ελλειπτικός, ελαττωματικός, ένωση,
άνωση, αντίλογος, παράλειψη, παραλήπτης, σταγόνα, ταγός, αρχηγέτης, αναβλητικός, αναβλύζω, υπεκφυγή

Ενότητα 8η (Β 6, 9-10) - Όπως η τέχνη, έτσι και η ηθική αρετή στοχεύει στο μέσον

1.

2.
3.
4.
5.
6.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ
Ερμηνευτικές ερωτήσεις
«τοῦ μέσου ἂν εἴη στοχαστική»: Πρόσεξε ότι ο Αριστοτέλης απέφυγε να πει: «τοῦ μέσου ἐστὶ στοχαστική».
Προσπάθησε να καταλάβεις τη διαφορά των δύο εκφραστικών τρόπων και εξήγησε στη συνέχεια την προτίμηση του
Αριστοτέλη για την πρώτη – μπορούμε άραγε από την προτίμησή του να βγάλουμε συμπεράσματα και για τον
χαρακτήρα του; Μην ξεχνάς αυτό που λένε, πως «το ύφος είναι ο άνθρωπος»! Θα βοηθηθείς, πάντως, στην
προσπάθειά σου, αν ξαναθυμηθείς από το συντακτικό σου α) τη σημασία του εκφραστικού σχήματος της δυνητικής
ευκτικής, και β) τη λεγόμενη (=;) «απλή σκέψη του λέγοντος». (ερώτηση από το σχολικό εγχειρίδιο στη σελίδα
172)
Πώς ορίζει ο Αριστοτέλης τα «ολοκληρωμένα έργα»;
Ο Αριστοτέλης συγκρίνει τις έννοιες τέχνη - αρετή - φύση. Ποιες ομοιότητες και ποιες διαφορές εντοπίζει και με
ποια σειρά τις ιεραρχεί;
Διατυπώστε (με προκείμενες και συμπέρασμα) τον συλλογισμό του Αριστοτέλη που αποδεικνύει ότι η αρετή έχει ως
στόχο τη μεσότητα.
Αν λάβουμε υπόψη τον υποθετικό συλλογισμό και τη δυνητική ευκτική («ἂν εἴη») που χρησιμοποιεί ο Αριστοτέλης,
σε τι συμπεράσματα μπορούμε να καταλήξουμε για το ύφος του; Προσιδιάζει στον επιστημονικό λόγο;
Ο Αριστοτέλης διευκρινίζει στο τέλος της ενότητας ότι, όταν αναφέρεται στην αρετή, εννοεί την ηθική και όχι τη
διανοητική αρετή. Πώς εξηγείται η άποψη αυτή;

Λεξιλογικές – σημασιολογικές ασκήσεις
1. Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με ομόρριζα (απλά ή σύνθετα) της λέξης «ἐπιτελεῖ».
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2.
3.
4.
5.

α. Το δύσκολο έργο που ανέλαβε να εκπονήσει, σήμερα βρίσκεται στο …………………. του στάδιο.
β. Δεν επιτρέπει στον εαυτό του το παραμικρό λάθος. Η ……………………….. του δεν έχει όρια.
γ. Ετοίμασε το σπίτι για να υποδεχτεί τους καλεσμένους της. Όλα ήταν τακτοποιημένα στην …………………….
δ. Κατά την …………………….. μιας συνταγής ζαχαροπλαστικής χρειάζεται απόλυτη αυτοσυγκέντρωση και
προσοχή.
ε. Επιστρατεύτηκε όλο το ………………….. της εκπομπής, για να προκύψει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Να δώσετε ομόρριζα (απλά ή σύνθετα) της λέξης «πάθη» στα νέα ελληνικά.
Να βρείτε στο κείμενο λέξεις ετυμολογικά συγγενείς με τις παρακάτω: μεσοπόλεμος, βαλβίδα, υπόλοιπο, σωσίβιο,
υιοθεσία, πραγματεία.
Να δώσετε δύο ομόρριζα (απλά ή σύνθετα) στα νέα ελληνικά για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: ἄγουσα,
προσθεῖναι, φθειρούσης, σῳζούσης, λέγομεν, ἠθικήν.
Αστάθεια, καχεκτικός, ακτινοβολία, έκλειψη, φυτεύω: Αφού επισημάνετε τους λεκτικούς τύπους του διδαγμένου
κειμένου με τους οποίους συγγενεύουν ετυμολογικά οι παραπάνω λέξεις, να σχηματίσετε στη νεοελληνική γλώσσα
μία περίοδο λόγου για κάθε λέξη με την ποιητική (ή αναφορική) λειτουργία της.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΕ
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 όρου;
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».
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 τέχνη.
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 ύφος;
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 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 πολιτεία.
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 Δίκας βάθρον πολὺ προσέπεσας, ὦ τέκνον (στ. 853-855).
(«Σκαρφάλωσες στην κορυφή του θράσους και στον απρόσιτο της Δίκης 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 Χορού;
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10. Η έννοια της «μεσότητας», κεντρική στην αριστοτελική φιλοσοφία, δεν είναι παρά επαναδιατύπωση μιας
παλαιάς και μακράς παράδοσης περί μέτρου στην αρχαία ελληνική σκέψη. 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 ασκήσεις
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;
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: Να δώσετε ένα ομόρριζο επίρρημα της νέας ελληνικής.
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7. Για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις να βρεθεί μία ομόρριζη λέξη του κειμένου: ημιτελής, βλέμμα, αγωγιάτης,
άνεργος, συνηθισμένος, προαιρετικός, παρακαταθήκη, βλήμα, παραφθορά, σωτηρία, Αριστοτέλης,
εξακριβωμένος, αφύσικος, εύστοχος, πένθιμος, απραγματοποίητος
8.Να σχηματισθούν από δύο απλά ομόρριζα ονόματα (ουσιαστικά ή επίθετα) για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις :
ἐπιτελεῖ, βλέπουσα, ἄγουσα, εἰώθασιν, ἀφελεῖν, προσθεῖναι, ὑπερβολῆς, φθειρούσης, σῳζούσης, ἀγαθοὶ,
ἐργάζονται, ἀκριβεστέρα, φύσις, στοχαστική, πάθη, πράξεις
9.Να αντιστοιχίσεις καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου στην ομάδα Α με την/τις ομόρριζή/ές της της
ομάδας Β(κάποιες από τι λέξεις της ομάδας Β ενδέχεται να περισσεύουν):
ΟΜΑΔΑ Α : βλέπουσα, ἄγουσα, εἰώθασιν, ἀφελεῖν, προσθεῖναι, ἐργάζονται, στοχαστική, πάθη, πράξεις
ΟΜΑΔΑ Β : βλέμμα, βλήμα, αγωγός, ανάγωγος, συνήθεια, συνηρημένος, πρόσθεση, απόσταση, συνεργάτης,
συνεργός, αργός, άστοχος, εύστοχος, πενθώ, ποθώ, άπρακτος, άπραγος, πρακτικός, προνοητικός

Ενότητα 9η (Β 6, 10-13) - Σημαντικές διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της έννοιας "μεσότης"
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ
Ερμηνευτικές ερωτήσεις
1. «μᾶλλον καὶ ἧττον»: Περισσότερο ή λιγότερο από τι; Ο Αριστοτέλης, όπως βλέπεις, δεν το λέει καθαρά – στη
γλώσσα του συντακτικού θα λέγαμε: ο Αριστοτέλης δεν βάζει εδώ, δίπλα σ’ αυτά τα συγκριτικού βαθμού
επιρρήματα, καμιά γενική συγκριτική. Μπορείς με βάση αυτά που ακολουθούν να προσθέσεις εσύ αυτή τη γενική
συγκριτική; (ερώτηση από το σχολικό εγχειρίδιο στη σελίδα 174)
2. Αλήθεια, τι ακριβώς εννοούμε όταν χρησιμοποιούμε κι εμείς στον λόγο μας – τόσο συχνά μάλιστα – τη λέξη πρέπει
(«έτσι πρέπει να κάνεις» - «δεν πρέπει να κάνεις έτσι»); Με άλλα λόγια: Ποιο είναι το κριτήριό μας (ή τα κριτήριά
μας) για την ορθότητα των πράξεών μας; Συζητήστε το μέσα στην τάξη – και ύστερα αναρωτηθείτε τι ήταν,
αλήθεια, στην πραγματικότητα αυτό που έδινε στον αρχαίο Έλληνα τη βεβαιότητα πως οι πράξεις του ήταν ορθές.
(ερώτηση από το σχολικό εγχειρίδιο στη σελίδα 174)
3. Στην ενότητα αυτή ο Αριστοτέλης κάνει κάποιες διευκρινίσεις σχετικά με τη θέση που διατύπωσε στο τέλος της
προηγούμενης ενότητας, ότι η ηθική αρετή σχετίζεται με τα συναισθήματα και τις πράξεις, στα οποία υπάρχει και
υπερβολή και έλλειψη και το μέσον. Ποιες είναι οι διευκρινίσεις αυτές και ποιο τρόπο ανάλυσης χρησιμοποιεί ο
φιλόσοφος για να τις δώσει;
4. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να ισχύουν για να μπορούμε να τηρούμε το μέτρο στα συναισθήματα;
5. Ποιος ο ρόλος του ρήματος «δεῖ» στο κείμενο;
6. Με ποιον συλλογισμό καταλήγει ο Αριστοτέλης ότι η αρετή είναι ένα είδος μεσότητας;
7. Πώς φαίνεται μέσα στο κείμενο η κοινωνική διάσταση της αρετής; Συμφωνούν οι απόψεις του Αριστοτέλη και του
Πλάτωνα ως προς αυτό το σημείο;
8. Τι μπορείτε να παρατηρήσετε σχετικά με τη μεθοδικότητα της σκέψης του Αριστοτέλη, αν συγκρίνετε την 8ημε την
9η ενότητα;
Λεξιλογικές – σημασιολογικές ασκήσεις
1. Να εντοπίσετε στο κείμενο τα αντώνυμα των λέξεων: φοβηθῆναι, λυπηθῆναι, ἧττον, ἔλλειψις, ἁμαρτάνεται,
ἐπαινεῖται, οὐκ εὖ.
2. Να δώσετε την ετυμολογία των παρακάτω λέξεων: ἐπιθυμῆσαι, ὑπερβολή, ἔλλειψις, πάθη, ἐπαινεῖται, κατορθοῦται.
3. Να δώσετε δύο ομόρριζα (απλά ή σύνθετα) στα νέα ελληνικά για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: φοβηθῆναι,
ἐπιθυμῆσαι, ὑπερβολή, ἁμαρτάνεται, κατορθοῦται.
4. Να βρείτε στο κείμενο λέξεις ετυμολογικά συγγενείς με τις παρακάτω: βεληνεκές, επανόρθωση, πραγματογνώμων,
φόβητρο, ηδονή, ελεεινός.
5. Όρθιος, στόχαστρο, πρόβλημα, παρόμοιος, ουσιαστικά (επίρρημα), αμφίδρομος, δυόσμος: Αφού επισημάνετε τους
λεκτικούς τύπους του διδαγμένου κειμένου με τους οποίους συγγενεύουν ετυμολογικά οι παραπάνω λέξεις, να
σχηματίσετε στη νεοελληνική γλώσσα μία περίοδο λόγου για κάθε λέξη με την ποιητική ή αναφορική λειτουργία
της.
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΕ
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 γραμματεία.
5. Α. Να συμπληρώσετε την πρόταση που λείπει, ώστε να ολοκληρωθούν οι συλλογισμοί:
(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.
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 κακία.
9. Να συγκρίνετε τις απόψεις του Αριστοτέλη για τη «μεσότητα» (ενότητες 7, 8, 9) με τις θέσεις του Πλουτάρχου
για την ίδια έννοια.
Λεξιλογικές – σημασιολογικές ασκήσεις
1. Να εντοπίσετε στο κείμενο τα αντώνυμα των λέξεων: φοβηθῆναι, λυπηθῆναι, ἧττον, ἔλλειψις, ἁμαρτάνεται,
ἐπαινεῖται και της φράσης οὐκ εὖ.
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.
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 όρο.
5. δεῖ : Να δώσετε τη σημασία των φράσεων.
(α) πολλοῦ δέω (ἀπολογεῖσθαι)
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(β) μικροῦ δέω (εἶναι)
(γ) δυοῖν δέοντα (τεσσαράκοντα)
(δ) τὰ ἑνὸς δεῖν (πεντήκοντα)
(ε) ὀλίγου δεῖ
6. Για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις να βρεθεί μία ομόρριζη λέξη του κειμένου: θρασύδειλος, ευθυμία,
εξοργίζω, παντελεήμων, ηδονικός, περίλυπος, ηττημένος, αμφιθεατρικός, αριστεύω, άψογος, παραίνεση,
αδιόρθωτος, απών
7.Να σχηματισθούν από δύο απλά ομόρριζα ονόματα (ουσιαστικά ή επίθετα) για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις :
θαρρῆσαι, ἐπιθυμῆσαι, ὀργισθῆναι, ἐλεῆσαι, ἡσθῆναι, λυπηθῆναι, ἧττον, ἀμφότερα, δεῖ, ἄριστον,
ἁμαρτάνεται, ψέγεται, ἐπαινεῖται, κατορθοῦται, οὖσα
8.Να αντιστοιχίσεις καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου στην ομάδα Α με την/τις ομόρριζή/ές της της
ομάδας Β(κάποιες από τι λέξεις της ομάδας Β ενδέχεται να περισσεύουν):
ΟΜΑΔΑ Α : θαρρῆσαι, ἐπιθυμῆσαι, ὀργισθῆναι, ἐλεῆσαι, ἡσθῆναι, ἧττον, ἀμφότερα, ψέγεται, κατορθοῦται,
οὖσα
ΟΜΑΔΑ Β : θεωρητικός, ενθαρρυντικός, λιπόθυμος, οργή, οργάνωση, ελεημοσύνη, αμφιθεατρικός, άψογος,
όρθιος, όρθρος, περιούσιος, σύμπνοια
Ενότητα 10η (Β 6, 14-16) - Ορισμός της αρετής

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ
Ερμηνευτικές ερωτήσεις
«ὡρισμένῃ λόγῳ»: Όπως θα πρόσεξες, στο σημαντικότατο αυτό για τη σύλληψη της αρετής στοιχείο ο Αριστοτέλης
αναφέρεται για πρώτη φορά εδώ. Τι είναι αυτό που τον έκανε, κατά την κρίσιμη στιγμή του ορισμού, να αισθανθεί
αυτή την ανάγκη; Τι το καινούριο πρόσθεσε το νέο αυτό στοιχείο; (ερώτηση από το σχολικό εγχειρίδιο στη σελίδα
176)
Γράψε ένα μικρό δοκίμιο (μιας ή δύο σελίδων) για τις βασικές έννοιες που χρησιμοποίησε ο Αριστοτέλης
προκειμένου να διαμορφώσει τον ορισμό του της αρετής. (ερώτηση από το σχολικό εγχειρίδιο στη σελίδα 176)
Αναπτύξτε τον συλλογισμό του Αριστοτέλη όπως αυτός παρουσιάζεται στην πρώτη παράγραφο της ενότητας. Σε
ποιο συμπέρασμα καταλήγει;
Ο Αριστοτέλης, για να ενισχύσει τη θέση του ότι το λάθος γίνεται με πολλούς τρόπους, ενώ το σωστό με έναν,
αντλεί στοιχεία από τη διδασκαλία των Πυθαγορείων και την ποίηση. Πώς αυτά συσχετίζονται μεταξύ τους;
Να επισημάνετε τις αντιθέσεις του κειμένου με τις οποίες τονίζεται ότι το λάθος («ἁμαρτάνειν») συνδέεται με την
κακία και το σωστό («κατορθοῦν») με την αρετή. Ποιες λέξεις αναφέρονται στο «ἁμαρτάνειν» και ποιες στο
«κατορθοῦν»;
Να δώσετε και να αναλύσετε τον ορισμό της αρετής, όπως δίνεται από τον Αριστοτέλη.
Ποια είναι η έννοια της «προαιρέσεως» και γιατί είναι τόσο καθοριστική για την κατάκτηση της αρετής;

Λεξιλογικές – σημασιολογικές ασκήσεις
1. Να βρείτε μέσα στο κείμενο τα αντώνυμα των παρακάτω λέξεων: ἁμαρτάνειν, πολλαχῶς, πεπερασμένου, χαλεπόν,
ἀποτυχεῖν, ἐσθλοί.
2. Να αντιστοιχίσετε τα παράγωγα του ρήματος «ὁρίζω» που βρίσκονται στη στήλη Α με τις λέξεις της στήλης Β έτσι
ώστε να δημιουργηθούν ονοματικά σύνολα.
Α
Β
διορισμός
άξονας
όριο
καθηγητών
οριζόντιος
παράγοντας
οριστικό
διαφορές
καθοριστικός
αντωνυμία
παραμεθόριος
ασφαλείας
συνοριακές
τέλος
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αόριστη

περιοχή

3. Να δώσετε δύο ομόρριζα (απλά ή σύνθετα) στα νέα ελληνικά για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: ῥᾴδιον, σκοποῦ,
ἐπιτυχεῖν, ἀρετῆς, προαιρετική, πάθεσι.
4. Να βρείτε στο κείμενο λέξεις ετυμολογικά συγγενείς με τις παρακάτω: εντευκτήριο, βέλος, αφαιρετικός,
δεοντολογία, περιορισμός, σχέση.
5. Να δώσετε την ετυμολογία των παρακάτω λέξεων του κειμένου: ἀπείρου, κατορθοῦν, σκοποῦ, φρόνιμος, πάθεσι,
πράξεσι.
6. Απείκασμα, βεληνεκές, πλειστηριασμός, ορίζοντας, άλωση, μονολιθικός, άπειρος: Αφού επισημάνετε τους
λεκτικούς τύπους του διδαγμένου κειμένου με τους οποίους συγγενεύουν ετυμολογικά οι παραπάνω λέξεις, να
σχηματίσετε στη νεοελληνική γλώσσα μία περίοδο λόγου για κάθε λέξη με την ποιητική ή αναφορική λειτουργία
της.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΕ
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 -γνωρίσματα.
5. Ποιο είναι το προσεχές γένος της αρετής και ποια η ειδοποιός της διαφορά όπως περιλαμβάνονται στον ορισμό
της;
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 τρόπο;
11. Τι εννοούμε όταν λέμε «υπερβολή» και «έλλειψη» στα πάθη και τις πράξεις και τι «μεσότητα»; Να αναφέρετε
παραδείγματα.
12. Να συγκρίνετε τις απόψεις που διατυπώνει ο Αριστοτέλης για την αρετή στην ενότητα αυτή με τις αντιλήψεις
του Πλουτάρχου.
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 ασκήσεις
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.
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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.
6. Για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις να βρεθεί μία ομόρριζη λέξη του κειμένου: αμαρτία, πολλαπλασιαστικός,
κακούργος, περατώνω, απείκασμα, ορθοστάτης, μόνος, εντευκτήριο, επίσκοπος, παντογνώστης, παροχή,
αφαίρεση, καθορισμός, παραφροσύνη, συνδυασμός, καταβεβλημένος, ευρετήριο
7.Να σχηματισθούν από δύο απλά ομόρριζα ονόματα (ουσιαστικά ή επίθετα) για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις :
ἁμαρτάνειν, πολλαχῶς, κακὸν, ἀπείρου, εἴκαζον, πεπερασμένου, κατορθοῦν, μοναχῶς, ῥᾴδιον, ἀποτυχεῖν,
σκοποῦ, παντοδαπῶς, ἕξις, προαιρετική, ὡρισμένῃ, φρόνιμος, δύο, ὑπερβάλλειν, εὑρίσκειν
8.Να αντιστοιχίσεις καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου στην ομάδα Α με την/τις ομόρριζή/ές της της
ομάδας Β(κάποιες από τι λέξεις της ομάδας Β ενδέχεται να περισσεύουν):
ΟΜΑΔΑ Α : εἴκαζον, πεπερασμένου, ἀποτυχεῖν, σκοποῦ, ἕξις, προαιρετική, ὡρισμένῃ, φρόνιμος, εὑρίσκειν
ΟΜΑΔΑ Β : εικονικός, εικαστικός, πέρας, τέρας, πατέρας, τυχαίος, άσκοπος, άστοργος, άσκεπος, διοριστέος,
αφορισμός, παράφρων, συνεύρεση, εφεύρεση

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ
2009
Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια, Β1, 1-4 (ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1-2)
Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, … τὰ δὲ σώφρονα σώφρονες, τὰ δ᾽ ἀνδρεῖα ἀνδρεῖοι.
Α. Από το κείμενο που σας δίνεται να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του αποσπάσματος : «Διττῆς δὴ τῆς
ἀρετῆς οὔσης … τελειουμένοις δὲ διὰ τοῦ ἔθους.»
Μονάδες 10
Β. Να απαντήσετε στα παρακάτω:
Β1. Με βάση το ακόλουθο τμήμα του κειμένου «οὔτ᾽ ἄρα φύσει … τελειουμένοις δὲ διὰ τοῦ ἔθους.», ποια είναι η
άποψη του Αριστοτέλη για τη γένεση της ηθικής αρετής και σε τι διαφοροποιείται από την αριστοκρατική
αντίληψη, όπως αυτή εκφράζευαι και από το Σοφοκλή στο εξής απόσπασμα από την Αντιγόνη, στίχοι 37-38 ( η
Αντιγόνη απευθύνεται στην αδελφή της Ισμήνη) : «έτσι έχουν τα πράγματα για σένα τώρα, και γρήγορα θα
αποδείξεις αν είσαι από τη φύση σου γενναία ή δειλή, παρόλο που κατάγεσαι από λαμπρή γενιά.»
Μονάδες 15
Β2. Ποιο είναι το περιεχόμενο των εννοιών «δύναμις» και «ενέργεια» στην αριστοτελική φιλοσοφία και πώς ο
Αριστοτέλης τις χρησιμοποιεί στα δύο εμπειρικά παραδείγματα της δεύτερης παραγράφου του κειμένου για τις
αισθήσεις και τέχνες προκειμένου να ορίσει τις ηθικές αρετές;
Μονάδες 15
Β3. Πώς η παρουσία του Εύδοξου του Κνίδιου στην ακαδημία επέδρασε στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του
Αριστοτέλη;
Μονάδες 15
Β.4. Να γράψετε δύο ομόρριζες λέξεις της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας, απλές ή σύνθετες, για καθεμιά
από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: φέρεσθαι, δέξασθαι , τελειουμένοις , ἰδεῖν , κομιζόμεθα
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ 2005
Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β, 1, 1-4 (ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1-2)
Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, … τὰ δὲ σώφρονα σώφρονες, τὰ δ’ ἀνδρεῖα ἀνδρεῖοι.
Α. Από το παραπάνω κείμενο να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το τμήμα: “Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς ... διὰ τοῦ
ἔθους”.
Μονάδες 10
Β. Να απαντήσετε στα παρακάτω:
Β.1. “Ἐξ οὗ καὶ δῆλον ὅτι οὐδεμία τῶν ἠθικῶν ἀρετῶν φύσει ἡμῖν ἐγγίνεται”: Με βάση το παραπάνω χωρίο,
ποια είναι η θέση του Αριστοτέλη απέναντι στην αριστοκρατική αντίληψη περί αρετής;
Μονάδες 15
Β.2. Με βάση το κείμενο που σας δόθηκε, να αναφέρετε και να σχολιάσετε τρία παραδείγματα από την καθημερινή
εμπειρία, με τα οποία ο Αριστοτέλης τεκμηριώνει την άποψη ότι η ηθική αρετή κατακτάται με την άσκηση.
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Μονάδες 15
Β.3. Ποια είναι η άποψη του Δημοκρίτου για την εὐδαιμονία;
Μονάδες 10
Β.4. φύσει, δέξασθαι, δυνάμεις, ἐλάβομεν, μαθόντας: Να γράψετε στο τετράδιό σας δύο σύνθετα ομόρριζα, της
αρχαίας ή της νέας ελληνικής, για καθεμιά από τις παραπάνω λέξεις.
Μονάδες 10
ΟΜΟΓΕΝΩΝ 2003
Αριστοτέλη Ηθικά Νικομάχεια Β1, 1-4. (ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1-2)
Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης … τὰ δ᾽ ἀνδρεῖα ἀνδρεῖοι.
Να απαντήσετε στα παρακάτω :
α) Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε στη νέα ελληνική γλώσσα το απόσπασμα "Διττῆς δὴ τῆς
ἀρετῆς οὔσης. . . διὰ τοῦ ἔθους".
Μονάδες 10
β) Να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις των παρακάτω ερωτήσεων :
i. "Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης. . . διὰ τοῦ ἔθους" : Ποια είναι η βασική θέση του Αριστοτέλη για την ηθική
αρετή και με ποια στοιχεία τεκμηριώνει τη θέση αυτή στο παραπάνω απόσπασμα;
Μονάδες 15
ii. "τὰς δυνάμεις κομιζόμεθα, τὰς ἐνεργείας ἀποδίδομεν": Ποιο είναι, κατά τον Αριστοτέλη, το περιεχόμενο των
εννοιών "δύναμις" και "ἐνέργεια" και ποια είναι η σχέση τους με την ηθική αρετή;
Μονάδες 15
iii. Πώς οδηγήθηκε ο Αριστοτέλης στην τριμερή διαίρεση της ψυχής;
Μονάδες 10
iv. Να γράψετε δύο ομόρριζες λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας, απλές ή σύνθετες, για καθεμιά από τις παρακάτω
λέξεις του κειμένου:
διανοητικῆς, ἐμπειρίας, τελειουμένοις, ποιοῦντες, δίκαια.
Μονάδες 10
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ 2002
Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β, 1, 4-7 (ΕΝΟΤΗΤΕΣ 2-3)
Ἔτι ὅσα μὲν φύσει ἡμῖν παραγίνεται, τὰς δυνάμεις τούτων πρότερον κομιζόμεθα, … ἀλλὰ πάντες ἂν ἐγίνοντο
ἀγαθοὶ ἢ κακοί.
Α. Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το τμήμα: "τὰς δ' ἀρετὰς λαμβάνομεν....
κακοὶ γίνονται κιθαρι-σταί".
Μονάδες 10
Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις των παρακάτω ερωτήσεων:
1. "Τὰς δυνάμεις κομιζόμεθα...τὰς ἐνεργείας ἀποδίδομεν":
Ποιο είναι το περιεχόμενο των εννοιών δύναμις-ἐνέργεια, κατά τον Αριστοτέλη, και ποια από τις δύο έννοιες θεωρεί
ο φιλόσοφος πιο αξιόλογη;
Μονάδες 15
2. "Μαρτυρεῖ δὲ... ἂν ἐγίνοντο ἀγαθοὶ ἢ κακοί":
Να αναπτύξετε ποια είναι η επιδίωξη κάθε νομοθέτη και πώς αυτή υλοποιείται.
Μονάδες 15
3. Τι γνωρίζετε για την τριμερή "διαίρεση" της ψυχής του ανθρώπου, κατά τον Αριστοτέλη, και ποια η σχέση του
κάθε μέρους με τις αρετές;
Μονάδες 10
4. Να γράψετε στο τετράδιό σας δύο ομόρριζες λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας, απλές ή σύνθετες, για καθεμιά
από τις παρακάτω λέξεις:
κομιζόμεθα, χρησάμενοι, λαμβάνομεν, τεχνῶν, ἀνάλογον.
Μονάδες 10
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 2007
Αριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια B1, 5-8 (ΕΝΟΤΗΤΕΣ 3-4)
Mαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν· … ἀλλὰ πάμπολυ, μᾶλλον δὲ τὸ πᾶν.
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Α. Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το απόσπασμα: «Ἀνάλογον δὲ … αἱ ἕξεις
γίνονται».
Μονάδες 10
Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις των παρακάτω ερωτήσεων:
Β1. Με βάση τα δεδομένα του κειμένου: «Mαρτυρεῖ … ἀγαθοὶ ἢ κακοί», ποιος είναι ο ρόλος του δασκάλου στην
απόκτηση της ηθικής αρετής;
Μονάδες 15
Β2. Σύμφωνα με το απόσπασμα: «Οὕτω δὴ καὶ ἐπὶ τῶν ἀρετῶν ἔχει … μᾶλλον δὲ τὸ πᾶν», να εκθέσετε τη σχέση
μεταξύ «ενεργειών» και «έξεων» στην κατάκτηση της ηθικής αρετής.
Μονάδες 15
Β3. Ποιες διδασκαλίες του Αριστοτέλη παρουσιάζονται στις διδαχθείσες ενότητες των Πολιτικών;
Μονάδες 10
Β4. Να γράψετε δύο ομόρριζες λέξεις της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας, απλές ή σύνθετες, για καθεμιά
από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: μαρτυρεῖ, ἁμαρτάνουσιν, φθείρεται, ἀνα-στρέφεσθαι, ἀποδιδόναι.
Μονάδες 10
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 2013
Αριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια B1, 5-8 (ΕΝΟΤΗΤΕΣ 3-4)
Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν· … ἀλλὰ πάμπολυ, μᾶλλον δὲ τὸ πᾶν.
Α1. Από το παραπάνω κείμενο να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του αποσπάσματος: «Ἀνάλογον δὲ καὶ...
αἱ ἕξεις γίνονται».
Μονάδες 10
Β1. α. «καὶ τὸ μὲν βούλημα παντὸς νομοθέτου τοῦτ’ ἐστίν»: να σχολιάσετε το χωρίο ως προς το περιεχόμενο
(μονάδες 5).
β. «ἐκ τῶν αὐτῶν καὶ διὰ τῶν αὐτῶν καὶ γίνεται πᾶσα ἀρετὴ καὶ φθείρεται»: να εξηγήσετε ποια σχέση έχουν τα
αντιθετικά μέλη του ζεύγους με την έννοια της ηθικής αρετής (μονάδες 10).
Μονάδες 15
Β2. α. Ποιο είναι το περιεχόμενο της έννοιας «ἕξις» κατά τον Αριστοτέλη (μονάδες 5);
β. Πώς η «ἕξις» συντελεί στην κατάκτηση της ηθικής αρετής; Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας με χωρία του
κειμένου (μονάδες 10).
Μονάδες 15
Β3. Ποιος είναι ο ορισμός της ευδαιμονίας, κατά τον Αριστοτέλη, και πώς μπορούν οι άνθρωποι να την
εξασφαλίσουν;
Μονάδες 10
Β4. Να βρείτε στο παραπάνω διδαγμένο κείμενο μία ετυμολογικά συγγενή λέξη, απλή ή σύνθετη, για καθεμιά από
τις παρακάτω λέξεις της νέας ελληνικής: γόνιμος, απόθεμα, συνήθεια, απουσία, υποδεέστερος, αδιάφθορος,
μετόχι, παραφροσύνη, αντίδωρο, πλήθος.
Μονάδες 10
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ 2009
Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 (ΕΝΟΤΗΤΕΣ 3-4)
Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν· … ἀλλὰ πάμπολυ, μᾶλλον δὲ τὸ πᾶν.
Α. Από το παραπάνω κείμενο να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το απόσπασμα: «Ἔτι ἐκ τῶν αὐτῶν ... οἳ μὲν
ἀνδρεῖοι οἳ δὲ δειλοὶ.».
Μονάδες 10
Β. Να απαντήσετε στα παρακάτω:
Β.1. Ποιο κριτήριο διαφοροποιεί, σύμφωνα με το κείμενο που σας δίνεται, την «αγαθή» από τη «φαύλη πολιτεία»;
Μονάδες 15
Β.2. Να αναφέρετε τρία παραδείγματα που περιγράφουν ενέργειες του πρακτικού και ηθικού βίου των πολιτών, από
το κείμενο που σας δίνεται, με τα οποία ο Αριστοτέλης τεκμηριώνει, τη θέση του «ἐκ τῶν ὁμοίων ἐνεργειῶν αἱ
ἕξεις γίνονται».
Μονάδες 15
Β.3. Τι πραγματεύεται ο Αριστοτέλης στο Α΄ βιβλίο του έργου του «Ηθικά Νικομάχεια»; Για ποιο λόγο τού έδωσε
αυτόν τον τίτλο;
Μονάδες 10
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Β.4. Να γράψετε στο τετράδιό σας δύο ετυμολογικά συγγενείς λέξεις της αρχαίας ή της νέας ελληνικής, απλές ή
σύνθετες, για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:
φθείρεται, τέχνη, οἰκοδόμοι, πράττοντες, ἀναστρέφεσθαι.
Μονάδες 10
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 2006
Αριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια Β 3, 1-2. Β 6, 1-4 (ΕΝΟΤΗΤΕΣ 5-6)
Σημεῖον δὲ δεῖ ποιεῖσθαι τῶν ἕξεων … ἐὰν θεωρήσωμεν ποία τίς ἐστιν ἡ φύσις αὐτῆς.
Α. Από το κείμενο που σας δίνεται, να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το απόσπασμα: «Περὶ ἡδονὰς γὰρ …
πολεμίους».
Μονάδες 10
Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις των παρακάτω ερωτήσεων:
Β1. «Περὶ ἡδονὰς … ἐστίν»: Ποια θεωρείται, κατά τον Αριστοτέλη, «ορθή παιδεία», σύμφωνα με τα δεδομένα του
αποσπάσματος;
Μονάδες 15
Β2. «Ῥητέον … ἀποδώσει»: Με βάση το απόσπασμα να προσδιορίσετε τα κύρια στοιχεία της έννοιας «αρετή».
Μονάδες 15
Β3. Ποιος είναι ο ορισμός της ευδαιμονίας κατά τον Αριστοτέλη και πώς μπορούν να την εξασφαλίσουν οι
άνθρωποι;
Μονάδες 10
Β4. Να γράψετε δύο ομόρριζες λέξεις της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας, απλές ή σύνθετες, για καθεμιά
από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: ἀχθόμενος, ἀπεχόμεθα, χαίρειν, ἀποδίδωσιν, θεωρήσωμεν.
Μονάδες 10
2012
Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β3, 1-2/Β6, 1-4) (ΕΝΟΤΗΤΕΣ 5-6)
Σημεῖον δὲ δεῖ ποιεῖσθαι τῶν ἕξεων … ἐὰν θεωρήσωμεν ποία τίς ἐστιν ἡ φύσις αὐτῆς.
Α1. Από το παραπάνω κείμενο να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του αποσπάσματος: «Περὶ ἡδονὰς γὰρ
... τὸ ἑαυτοῦ ἔργον ἀποδώσει.»
Μονάδες 10
B. Να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις:
Β1. Ποια είναι η σχέση ηθικής αρετής και ηδονής-λύπης και πώς την εξηγεί ο Αριστοτέλης στο κείμενο που σας
δίνεται;
Μονάδες 15
Β2. Ἕξις, ἀρετή, ἔργον: α) να προσδιορίσετε το περιεχόμενο των όρων (μονάδες 9) και β) να εξηγήσετε τη μεταξύ
τους σχέση με βάση το κείμενο που σας δίνεται (μονάδες 6).
Μονάδες 15
Β3. Ποια ήταν η σχέση του Αριστοτέλη με τους συναδέλφους του στην Ακαδημία και πώς αυτή εξηγείται;
Μονάδες 10
Β4. Να βρείτε στο παραπάνω διδαγμένο κείμενο μία ετυμολογικά συγγενή λέξη, απλή ή σύνθετη, για καθεμιά από
τις παρακάτω λέξεις της νέας ελληνικής:
σχεδόν, αχάριστος, ασήμαντος, ενδεής, πρόφαση, διαμονή, άρτιος, τελεσίδικος, δημαγωγός, καταδρομικό.
Μονάδες 10
2001
'Αριστοτέλους 'Ηθικά Νικομάχεια (Β6, 4-10) (ΕΝΟΤΗΤΕΣ 7-8)
Ἐν παντὶ δὴ συνεχεῖ καὶ διαιρετῷ … ἐν δὲ τούτοις ἔστιν ὑπερβολὴ καὶ ἔλλειψις καὶ τὸ μέσον.
Α. Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το απόσπασμα: "Οὕτω δὴ πᾶς ἐπιστήμων ...
καὶ ἔλλειψις καὶ τὸ μέσον".
Μονάδες 10
Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις των παρακάτω ερωτήσεων:
Β1."Ἐν παντὶ δὴ συνεχεῖ...οὐ τὸ τοῦ πράγματος ἀλλὰ τὸ πρὸς ἡμᾶς": Με ποια κριτήρια είναι δυνατός, κατά το
χωρίο αυτό, ο καθορισμός του "μέσου" και ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μεσότητας, ανάλογα με το
κριτήριο καθορισμού της;
Μονάδες 15
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Β2.Τέχνη - ἀρετή - φύσις: Ποιο κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα διακρίνει ο Αριστοτέλης στις τρεις αυτές έννοιες,
σε ποια από τις τρεις δίνει το προβάδισμα και γιατί, κατά τη γνώμη σας, της δίνει το προβάδισμα αυτό;
Μονάδες 15
Β3.Ποια φιλοσοφική και συγγραφική δραστηριότητα ανέπτυξε ο Αριστοτέλης κατά την περίοδο στην οποία
ανήκουν τα "Ηθικά Νικομάχεια";
Μονάδες 10
Β4. Να σχηματίσετε ένα ομόρριζο ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής για καθέναν από τους
παρακάτω ρηματικούς τύπους, χρησιμοποιώντας την παραγωγική κατάληξη που σας δίνεται:
λαβεῖν : -μα, ἄγουσα : -ή , εἰώθασιν : -ος , ἔχουσιν : -σις , φθειρούσης : -ά
Μονάδες 10
2008
Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β6, 4-10 (ΕΝΟΤΗΤΕΣ 7-8)
Ἐν παντὶ δὴ συνεχεῖ καὶ διαιρετῷ … ἐν δὲ τούτοις ἔστιν ὑπερβολὴ καὶ ἔλλειψις καὶ τὸ μέσον.
Α. Από το κείμενο που σας δίνεται να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του αποσπάσματος: «Οὕτω δὴ πᾶς
ἐπιστήμων… ὑπερβολὴ καὶ ἔλλειψις καὶ τὸ μέσον».
Μονάδες 10
Β. Να απαντήσετε στα παρακάτω:
Β1. Πώς προσδιορίζεται στο κείμενο που σας δόθηκε η έννοια της μεσότητας για τα πράγματα και για τον άνθρωπο;
Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας και με αναφορές σε συγκεκριμένα χωρία.
Μονάδες 15
Β2. Πώς συσχετίζονται από τον Αριστοτέλη οι έννοιες: ἐπιστήμη (τέχνη)-ἀρετή-φύσις;
Μονάδες 15
Β3. Σε ποια μέρη διέκρινε ο Αριστοτέλης την ψυχή;
Μονάδες 10
Β4. Να γράψετε δύο ομόρριζες λέξεις της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας, απλές ή σύνθετες, για καθεμιά
από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:
ἀναλογία, ληπτέον, αἱρεῖται, ἄγουσα, προσθεῖναι.
Μονάδες 10
ΟΜΟΓΕΝΩΝ 2009
Αριστοτέλη Ηθικά Νικομάχεια Β 6, 4-10 (ΕΝΟΤΗΤΕΣ 7-8)
« Ἐν παντὶ δὴ συνεχεῖ καὶ διαιρετῷ … ἐν δὲ τούτοις ἔστιν ὑπερβολὴ καί ἔλλειψις καὶ τὸ μέσον.»
Να απαντήσετε στα παρακάτω:
Α) Από το κείμενο, που σας δίνεται, να μεταφράσετε στη νέα ελληνική γλώσσα το απόσπασμα: «Ἐν παντί ... καὶ
πάλης».
Μονάδες 10
Β1) Ο Αριστοτέλης για να προσδιορίσει την έννοια της μεσότητας στο κείμενο που σας δίνεται χρησιμοποιεί
παραδείγματα. Να τα εντοπίσετε και να τα σχολιάσετε.
Μονάδες 15
Β2) Να σχολιάσετε ερμηνευτικά το απόσπασμα: «Λέγω δὲ τὴν ἠθικὴν ... τὸ μέσον».
Μονάδες 15
Β3) Ποια ήταν η διδακτική δραστηριότητα του Αριστοτέλη στην αυλή του Φιλίππου της Μακεδονίας;
Μονάδες 10
Β4) Να γράψετε δύο ομόρριζες λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας, απλές ή σύνθετες, για καθεμιά από τις
παρακάτω λέξεις του κειμένου: ἐλλείπει, λαμβάνουσι, προστάξει, φθειρούσης, ἐργάζονται.
Μονάδες 10
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ 2007
Ἀ ρ ι σ τ ο τ έ λ ο υ ς, Ἠ θ ι κ ὰ Ν ι κ ο μ ά χ ε ι α Β 6, 9-13 (ΕΝΟΤΗΤΕΣ 8-9)
Εἰ δὴ πᾶσα ἐπιστήμη οὕτω τὸ ἔργον εὖ ἐπιτελεῖ, … στοχαστική γε οὖσα τοῦ μέσου.
Α. Από το παραπάνω κείμενο να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το απόσπασμα: «Εἰ δὴ πᾶσα ἐπιστήμη ... καὶ
ἀμφότερα οὐκ ε ὖ».
Μονάδες 10
Β. Να απαντήσετε στα παρακάτω:
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Β.1. «Λέγω δὲ τὴν ἠθικήν»: Γιατί ο Αριστοτέλης εξειδικεύει τη σχέση αρετής και μέσου μόνο στην ηθική αρετή;
Μονάδες 15
Β.2. «καὶ μᾶλλον καὶ ἧττον»: Να συσχετίσετε την παραπάνω φράση με τη θεωρία της μεσότητος του Αριστοτέλη.
Μονάδες 15
Β.3. Τι αποτέλεσε την αφορμή για τη δεύτερη φυγή του Αριστοτέλη από την Αθήνα;
Μονάδες 10
Β.4. Για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις να γράψετε στο τετράδιό σας μία λέξη του κειμένου ετυμολογικά
συγγενή:
αφαίρεση, κατάλοιπο, φθαρτός, ηδονή, ψεγάδι.
Μονάδες 10

2010
Ἀριστοτέλους Ἠθικά Νικομάχεια Β 6, 12-16 (ΕΝΟΤΗΤΕΣ 9-10)
Ἡ δ’ ἀρετὴ περὶ πάθη καὶ πράξεις ἐστίν, τὴν δ’ ἀρετὴν τὸ μέσον καὶ εὑρίσκειν καὶ αἱρεῖσθαι.
Α1. Από το κείμενο που σας δίνεται να γράψετε στοτετράδιό σας τη μετάφραση του αποσπάσματος: «Ἡ δ’ἀρετὴ ...
παντοδαπῶς δὲ κακοὶ.»
Μονάδες 10
Β1. Να εξηγήσετε πώς ο Αριστοτέλης αξιοποιώντας τηνάποψη των Πυθαγορείων και τον άγνωστης
προέλευσηςστίχο, που βρίσκονται στο κείμενο που σας δίνεται,καταλήγει στο συμπέρασμα «καὶ διὰ ταῦτ’ οὖν τῆς
μὲν κακίας ἡ ὑπερβολὴ καὶ ἡ ἔλλειψις, τῆς δ’ ἀρετῆς ἡμεσότης·».
Μονάδες 15
Β2. Να προσδιορίσετε και να σχολιάσετε νοηματικά ταχαρακτηριστικά της αρετής, όπως προκύπτουν από
τοαπόσπασμα του κειμένου «Ἔστιν ἄρα ... ὁ φρόνιμος ὁρίσειεν».
Μονάδες 15
Β3. Ποιες απόψεις εξέφρασε ο Αριστοτέλης για την πόλη τηςΑθήνας και τους Αθηναίους, σύμφωνα με την
παράδοση,λίγο πριν εγκαταλείψει την Αθήνα;
Μονάδες 10
Β4. Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία ομόρριζη λέξηγια καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:σχέση,
ανόρθωση, καθαίρεση, απάθεια, υπόλοιπο, διαβλητός,εικαστικός, ουσία, πρακτική, ραστώνη.
Μονάδες 10
ΟΜΟΓΕΝΩΝ 2003
Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β6, 10-16.(ΕΝΟΤΗΤΕΣ 9-10)
Οἷον καὶ φοβηθῆναι καὶ θαρρῆσαι καὶ ἐπιθυμῆσαι… τὸ μέσον καὶ εὑρίσκειν καὶ αἱρεῖσθαι.
α. Από το παραπάνω κείμενο να μεταφράσετε στη νέα ελληνική γλώσσα το απόσπασμα «Ἔτι τὸ μὲν ἁμαρτάνειν. .
. καὶ αἱρεῖσθαι»
Μονάδες 10
β1. Να σχολιάσετε την αριστοτελική αντίληψη περί αρετής που σχετίζεται με τα «πάθη» και τις «πράξεις».
Μονάδες 15
β2. Να διευκρινίσετε τις εκφράσεις του κειμένου «ἕξις προαιρετική» και «ὡρισμένῃ λόγῳ» που καθορίζουν την
έννοια της αρετής κατά τον Αριστοτέλη.
Μονάδες 15
β3. Πώς αντιλαμβάνεται ο Αριστοτέλης την έννοια της ευδαιμονίας;
Μονάδες 10
β4. Να γράψετε δύο ομόρριζες λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας, απλές ή σύνθετες, για καθεμιά από τις παρακάτω
λέξεις του κειμένου:
ἡσθῆναι, ἔλλειψις, εἴκαζον, ἀποτυχεῖν, αἱρεῖσθαι.
Μονάδες 10
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