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∆ιδαγμένο κείμενο
Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β3, 1-2/Β6, 1-4)
A1
(Και αυτά,) επειδή η ηθική αρετή συνδέεται με τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα
συναισθήματα· δηλαδή κάνουμε τις τιποτένιες πράξεις για την ευχαρίστηση, ενώ
μένουμε μακριά από τα ωραία πράγματα εξαιτίας του δυσάρεστου συναισθήματος.
Γι' αυτό πρέπει να έχουμε διαπαιδαγωγηθεί ήδη από την πιο μικρή ηλικία με τέτοιον
τρόπο, όπως λέει ο Πλάτωνας, ώστε να ευχαριστιόμαστε και να δυσαρεστούμαστε
με αυτά που πρέπει· γιατί αυτή είναι η ορθή παιδεία . ∆εν πρέπει όμως να το πούμε
μόνο έτσι, ότι δηλαδή η αρετή είναι έξη, αλλά και τι λογής έξη. Πρέπει λοιπόν να
πούμε ότι κάθε αρετή, όποιου πράγματος είναι αρετή, και το ίδιο το πράγμα το κάνει
να φτάσει στην πιο τέλεια κατάστασή του και το βοηθάει να εκτελέσει με το σωστό
τρόπο το έργο του. Για παράδειγμα, η αρετή του ματιού κάνει τέλειο και το μάτι και το
έργο του· γιατί λόγω της αρετής του ματιού βλέπουμε καλά. Όμοια και η αρετή του
αλόγου: κάνει και το άλογο τέλειο και ικανό να τρέξει και να σηκώσει επάνω του τον
αναβάτη και να σταθεί αντιμέτωπο με τους εχθρούς. Αν, λοιπόν, έτσι συμβαίνει σε
όλες τις περιπτώσεις, τότε και η αρετή του ανθρώπου μπορεί να είναι η έξη από την
οποία ο άνθρωπος γίνεται καλός (ενάρετος) και από την οποία θα εκτελέσει με το
σωστό τρόπο το έργο του .
B1
Στην προσπάθειά του ο άνθρωπος να γίνει κάτοχος της αρετής έχει συνεχώς ανάγκη
από επιβεβαιώσεις για την ορθότητα των πράξεών του (ένα λόγο παραπάνω αφού
™k tîn aÙtîn kaˆ di¦ tîn aÙtîn kaˆ g…netai kaˆ fqe…retai p©sa ¢ret¾). Ως ασφαλές
κριτήριο ότι έχουν διαμορφωθεί οι έξεις, για τον Αριστοτέλη, είναι η ηδονή ή
λύπη (η ευχαρίστηση ή δυσαρέσκεια) που συνοδεύει τις πράξεις. Όταν η ενέργεια
ανταποκρίνεται σε μια διαμορφωμένη έξη, είναι επόμενο το άτομο να χαίρεται, ενώ
αντίθετα να λυπάται, όταν δεν ανταποκρίνεται σε αυτή την έξη. Οι πράξεις δηλαδή
δεν είναι ουδέτερες αλλά επενδύονται με τα ανάλογα συναισθήματα.
Για να κάνει εναργέστερη αυτή τη θέση, ο Αριστοτέλης φέρνει δύο (αποδεικτικά
και όχι ενισχυτικά) παραδείγματα: :
 Ð m n g¦r ¢pecÒmenoj tîn swmatikîn ¹donîn kaˆ aÙtù toÚtJ ca…rwn sèfrwn, Ð
d' ¢cqÒmenoj ¢kÒlastoj: Στην αποχή από τις σωματικές ηδονές: Όταν ένας
άνθρωπος κρατιέται μακριά από σωματικές απολαύσεις (εδώ βέβαια νοούνται οι
κακές, οι βλαπτικές ηδονές) και αυτή την αποχή τη συνοδεύει ένα ευχάριστο
συναίσθημα, αυτό σημαίνει ότι έχει διαμορφωθεί ένα μόνιμο στοιχείο του
χαρακτήρα του και ο άνθρωπος αυτός είναι σώφρονας αντίθετα, αν κάποιος
δυσανασχετεί γι' αυτή την αποχή, αυτό σημαίνει πάλι ότι έχει διαμορφωθεί ένα
μόνιμο στοιχείο του χαρακτήρα του: ο άνθρωπος αυτός είναι ακόλαστος.
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kaˆ Ð mεn Øpomšnwn t¦ dein¦ kaˆ ca…rwn À m¾ lupoÚmenÒj ge ¢ndre‹oj, Ð d
lupoÚmenoj deilÒj: Στην αντιμετώπιση των δεινών. : Όταν ένας άνθρωπος
αντιμετωπίζει όσα έχουν μέσα τους το στοιχείο του φόβου και αυτή την
αντιμετώπιση τη συνοδεύει ένα ευχάριστο (ή τουλάχιστο όχι δυσάρεστο)
συναίσθημα, αυτό σημαίνει ότι έχει διαμορφωθεί ένα μόνιμο στοιχείο του
χαρακτήρα του και ο άνθρωπος αυτός είναι ανδρείος αντίθετα, αν κάποιος νιώθει
δυσάρεστα με αυτή την αντιμετώπιση, αυτό σημαίνει πάλι ότι έχει διαμορφωθεί
ένα μόνιμο στοιχείο του χαρακτήρα του: ο άνθρωπος αυτός είναι δειλός.

Σύμφωνα λοιπόν με τον Αριστοτέλη, δεν είναι αρκετό να κρατάει κανείς μιαν
ηθική στάση: για να δικαιούται, για παράδειγμα, τον ηθικό χαρακτηρισμό του
σώφρονα, δεν είναι αρκετό να απέχει από τις σωματικές ηδονές, αλλά πρέπει
επιπλέον να ευχαριστιέται γι' αυτή την αποχή. Όπως φαίνεται στο χωρίο αυτό, ο
Αριστοτέλης δεν αναφέρεται στο συνεχή εσωτερικό αγώνα που απαιτείται για την
πραγμάτωση των ηθικών αρετών, αλλά υπογραμμίζει ότι αυτές αποτελούν πηγή
ευχαρίστησης για τον άνθρωπο. Και αλλού στα Ηθικά Νικομάχεια ο Αριστοτέλης
τονίζει ότι aƒ kat' ¢ret»n pr£xeij ¹de‹ai. Μάλιστα αξίζει να σημειωθεί ότι η ηδονή
είναι παρακολουθητική. ∆εν αποτελεί την ουσία της πράξης αλλά κάτι παρεπόμενο.
Είναι η απόχρωση που προστίθεται στην πράξη. Και είναι ασφαλώς αγαθή, γιατί η
λύπη είναι, κατά γενική ομολογία, κάτι κακό.
perˆ ¹don¦j g¦r kaˆ lÚpaj ™stˆn ¹ ºqik¾ ¢ret»: Μετά τα παραδείγματα
ο
Αριστοτέλης καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ηθική αρετή συνδέεται με τα «πάθη της
ψυχής». Η ηθική, δηλαδή, συνδέεται κατά τον Αριστοτέλη με τα συναισθήματα και τις
επιθυμίες (από πολλούς ο Αριστοτέλης εξαιτίας αυτής του της τοποθέτησης
θεωρείται θεμελιωτής της ψυχολογίας). Κάποιες άλλες θεωρίες σε αντίθεση με τον
Αριστοτέλη συσχετίζουν την αρετή με το διανοητικό κυρίως μέρος του ανθρώπου.
Την ιδέα ότι οι ηδονές και οι λύπες επηρεάζουν αποφασιστικά τη ζωή των ατόμων και
των κοινωνιών τη συναντούμε και στον Πλάτωνα «Όταν οι άνθρωποι συζητούν για
νόμους, όλη σχεδόν η συζήτηση είναι για το τι είναι ηδύ και τι είναι λυπηρό και στης
πόλης τη ζωή και στων ανθρώπων την προσωπική ζωή» (Νόμοι 653b-c)· ο
Αριστοτέλης όμως συστηματοποίησε περισσότερο το δάσκαλό του στην εξέταση των
συναισθημάτων, και είδε τα συναισθήματα με λιγότερη αυστηρότητα από εκείνον.
di¦ mέn g¦r t¾n ¹don¾n t¦ faàla pr£ttomen, di¦ dέ t¾n lÚphn tîn kalîn
¢pecÒmeqa: Αν συγκρίνουμε την αναφορά της ¹donÁj 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,
ενώ οι δεύτερες έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Χαρακτηριστικά είναι όσα γράφει ο
During για τον όρο ¹don¾ : «Πρώτα πρώτα θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι η λέξη
ηδονή έχει μεγάλο εύρος σημασιών, αφού μπορεί να σημαίνει θετικά την
ευχαρίστηση, τη χαρά, τη χαρούμενη διάθεση και ύστερα αρνητικά την ορμή, τον
πόθο, την άμετρη επιθυμία. Τυπικό για τη συζήτηση της έννοιας ηδονή ήταν για τον
Αριστοτέλη το γεγονός ότι η ικανοποίηση της επιθυμίας και του πόθου είναι μια από
τις κύριες αιτίες των άδικων πράξεων»
Αν δεν υπάρχουν τα ηθικά κριτήρια και οι αντίστοιχες δεσμεύσεις οι άνθρωποι
προτιμούν τις τιποτένιες και ταπεινές πράξεις, t¦ faàla, για να νιώσουνε την
αντίστοιχη ευχαρίστηση, και απέχουν από τις καλές, tîn kalîn, για να μη νιώσουν
το δυσάρεστο συναίσθημα που συνεπάγεται η εκτέλεσή τους.
∆ιαπιστώνουμε ότι στην αρχή της ενότητας αρχικά διατυπώθηκαν οι θέσεις ότι:
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το ευχάριστο συναίσθημα (¹don¾) συνοδεύει την πραγμάτωση της ηθικής αρετής
και
 το δυσάρεστο (lÚphn) συνοδεύει τις μη ηθικές ενέργειες.
Στη συνέχεια όμως γίνεται η διαφοροποίηση: εξετάζεται το ευχάριστο και το
δυσάρεστο συναίσθημα σχετικά προφανώς με τους ανθρώπους που δεν έχουν
διαμορφώσει εξεις έτσι, διατυπώνονται οι θέσεις ότι :
 κάνουμε τις τιποτένιες, τις μη ηθικές, πράξεις, για να δοκιμάσουμε ευχάριστα
συναισθήματα, και
 απέχουμε από τις καλές, από τις ηθικές, πράξεις, για να αποφύγουμε τα
δυσάρεστα συναισθήματα.
Β2α

Η λέξη ἕξις παράγεται από το θέμα του ρήματος ἔχω (μέλλ.: ἕξω από το θέμα
σεχ- < hεχ- < έχ- + παραγωγική κατάληξη -σις, η οποία δηλώνει ενέργεια). Η αρχική
σημασία στα αρχαία ελληνικά της λέξης έξις είναι: το να έχει ή να κατέχει κανείς
συνέχεια κάτι που το έχει αποκτήσει (πβ. τη γνωστή φράση έξις δευτέρα φύσις = η
ιδιότητα που αποκτήθηκε με τον εθισμό είναι μόνιμη και σταθερή, σαν να υπάρχει
από τη φύση). Η ἕξις, όμως, είναι όχι μόνο ενέργεια αλλά και αυτό που την
ακολουθεί: η μόνιμη κατάσταση, η ιδιότητα που προκύπτει από συνήθεια ή από
άσκηση και με αυτή τη σημασία τη χρησιμοποιεί ο Αριστοτέλης, δίνοντάς της ηθικό
περιεχόμενο (ἕξεις είναι τα μόνιμα ηθικά γνωρίσματα, τα μόνιμα στοιχεία του
χαρακτήρα μας, καλά ή κακά). Στη νέα ελληνική η λέξη έξη έχει κυρίως ψυχολογικό
περιεχόμενο και είναι η συνήθεια (ή ο τρόπος συμπεριφοράς) ως αποτέλεσμα
επανάληψης, μάθησης ή συνεχούς επίδρασης του ίδιου παράγοντα.
›xij = είναι τα μόνιμα στοιχεία του χαρακτήρα μας (βλ. στο σχολικό βιβλίο, λεξιλόγιο
της τέταρτης ενότητας). Επειδή η σημασία της λέξης ως αριστοτελικού όρου (= οι
σταθεροί τρόποι συμπεριφοράς, που μπορεί να είναι καλοί ή κακοί, αρετές ή κακίες)
είναι διαφορετική από αυτή που έχει στην αρχαία αλλά και στη νέα ελληνική, γι' αυτό
κλείνεται σε εισαγωγικά από τους συγγραφείς του σχολικού βιβλίου
œrgon: Σύμφωνα, με τον Αριστοτέλη η φύσις, η οποία oÙdšn poie‹ m¦thn, έχει
αναθέσει σε καθετί που υπάρχει σ' αυτόν τον κόσμο ένα œrgon, δηλαδή μια
καθορισμένη πορεία με ένα συγκεκριμένο προορισμό. Όταν επιτελεστεί το έργο, το
ον φτάνει στο τέλος του (= στην τελείωσή του). Έτσι, υπάρχει œrgon του ματιού, του
αλόγου, του χεριού, του ποδιού κ..ο.κ., όπως βέβαια και œrgon του ανθρώπου (το
οποίο είναι yucÁj ™nšrgeia kat£ lÕgon ¾ m¾ ¨neu lÕgou)- παράλληλα όμως με αυτό,
ειδικά ο άνθρωπος μπορεί να επιτελεί και το œrgon ενός "τεχνίτη" (αγαλματοποιού,
κιθαριστή κτλ.).
Οι απόψεις αυτές του Αριστοτέλη, σχετικά με την ύπαρξη κάποιου έργου για
το οποίο προορίζεται το καθετί, υπάρχουν και στην πλατωνική σκέψη, καθώς και
στον Πλάτωνα διαβάζουμε: «ὀφθαλμῶν ...ἐστί τι ἔργον;» (= ποιο είναι το έργο των
ματιών;). «δοκεῖ τι σοι εἶναι ἵππου ἔργον;» (= ποιο σου φαίνεται ότι είναι το έργο του
αλόγου;).
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¢ret»:
·htšon oân Óti p©sa ¢ret», oá ¨n Ï ¢ret», aÙtÒ te eâ œcon ¢potele‹ kaˆ tÕ œrgon
aÙtoà eâ ¢pod…dwsin: διαπιστώνεται από τον Αριστοτέλη ότι μια έξη είναι αρετή,
όταν:
1. κάνει τον άνθρωπο (ή το ζώο ή το πράγμα) που την έχει να βρίσκεται στην
τέλεια κατάστασή του (Άρα, θα λέγαμε, ότι τότε υπάρχει η αρετή σε ένα
αντικείμενο, όταν έχει οδηγηθεί στην τέλεια κατάσταση, όταν έχει επιτύχει την
ολοκλήρωσή του)
2. βοηθάει αυτόν (ή αυτό) που την έχει να εκτελεί με σωστό τρόπο το έργο που
είναι προορισμένο γι' αυτόν (ή γι' αυτό).
Αυτά είναι τα δύο κύρια στοιχεία που διαφοροποιούν την αρετή (κάθε μορφή αρετής)
ενός ανθρώπου, ζώου ή πράγματος από τις άλλες έξεις
Στο σημείο αυτό πρέπει να γίνει η εξής παρατήρηση:
 Ο Αριστοτέλης αναφέρει ότι η αρετή δεν είναι κάτι που ανήκει μόνο στον
άνθρωπο, αλλά μπορεί να υπάρχει διαφορετική αρετή για κάθε πράγμα.
Άρα, η έννοια αρετή δεν έχει ηθικό βάρος στην προκειμένη περίπτωση.
Αντιθέτως, είναι η ιδιότητα εκείνη που μπορεί να διαθέτει κάθε ον, έμψυχο ή
άψυχο, και η οποία το κάνει να είναι τέλειο και να επιτελεί σωστά το έργο
του.
e„ d¾ toàt' ™pˆ p£ntwn oÛtwj œcei, kaˆ ¹ toà ¢nqrèpou ¢ret¾ e‡h ¨n ¹ ›xij ¢f' Âj
¢gaqÕj ¥nqrwpoj g…netai kaˆ ¢f' Âj eâ ¢podèsei tÕ ˜autoà œrgon.:
Όπως για όλα τα πράγματα η αρετή είναι μια πολύτιμη έξη, έτσι και για τον άνθρωπο
είναι η έξη με την οποία αυτός
 α) γίνεται τέλειος (¢gaqÕj=καλός, ηθικός, ενάρετος, σπουδαίος, αξιόλογος) και
 β) επιτελεί με τέλειο τρόπο τον προορισμό του.

β) Για να οριστεί μια έννοια, πρέπει κατά τον Αριστοτέλη: α) να καθορισθεί το
προσεχές γένος, να υπαχθεί δηλαδή η οριστέα έννοια στο πλησιέστερο σύνολο στο
οποίο ανήκει β) να καθορισθεί η ειδοποιός διαφορά, το ιδιαίτερο δηλαδή γνώρισμα
με το οποίο η οριστέα έννοια διακρίνεται από τις ομογενείς της έννοιες. Ο
Αριστοτέλης προσδιόρισε το προσεχές γένος της αρετής: η αρετή είναι έξις.
Επειδή, όμως, υπάρχουν καλές και κακές έξεις, ο Αριστοτέλης ψάχνει να βρει την
ειδοποιό διαφορά της έξης που θα είναι αρετή από τις άλλες έξεις. Στην ενότητα
αυτή καθορίζει ότι η αρετή είναι
έξη: ¢f' Âj ¢gaqÕj ¥nqrwpoj g…netai kaˆ ¢f' Âj
eâ ¢podèsei tÕ ˜autoà œrgon δίνοντας έτσι την ειδοποιό της διαφορά.
De‹ dε m¾ mÒnon oÛtwj e„pe‹n, Óti ›xij, ¢ll¦ kaˆ po…a tij: οι
αρετές έχουν
χαρακτηριστεί έξεις (μόνιμα στοιχεία του χαρακτήρα). Όμως κάθε έξη είναι
αποτέλεσμα όμοιων ενεργειών που επαναλαμβάνονται και αυτό σημαίνει ότι από την
ποιότητα των ενεργειών εξαρτάται και η ποιότητα των ἕξεων, οι οποίες μπορεί να
είναι και αξιόλογες και ανάξιες λόγου, και θετικές και αρνητικές -και καλές και κακές
(δικαιοσύνη, ανδρεία κ.ά. -αδικία, δειλία κ.ά.). Επομένως δεν είναι αρκετό να
χαρακτηρίζονται οι αρετές έξεις, γιατί οι έξεις είναι δυο λογιών και πρέπει να
προσδιοριστεί σε ποιαν από τις δύο κατηγορίες ανήκει η αρετή, ποια είναι η
ποιότητά της (po…a tij). Αναζητείται λοιπόν το γνώρισμα που διαφοροποιεί τις
αρετές από τις άλλες ἕξεις, η ειδοποιός διαφορά.
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Η δεύτερη ιδιότητα της αρετής ενός πράγματος είναι ότι το βοηθά να
επιτελέσει σωστά το έργο, το οποίο είναι προορισμένο γι' αυτό. Εδώ φαίνεται ο
τελολογικός χαρακτήρας της αριστοτελικής φιλοσοφίας. Αυτό σημαίνει ότι η φύση
ανέθεσε σε καθετί σε αυτόν τον κόσμο ένα œrgon, ένα συγκεκριμένο προορισμό. Η
επιτέλεση, λοιπόν, από κάθε αντικείμενο -έμψυχο ή άψυχο- του έργου, για το οποίο
προορίζεται. είναι το δεύτερο στοιχείο το οποίο χαρακτηρίζει την αρετή ενός
πράγματος.
Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι μοιάζει να υπάρχει μια
αμφίδρομη σχέση μεταξύ της αρετής και των ιδιοτήτων της. ∆ηλαδή, η αρετή ενός
πράγματος το βοηθά να φτάσει στην τέλεια μορφή του και να επιτελέσει σωστά το
έργο του. Αντιστρόφως, όταν το κάθε πράγμα έχει ολοκληρωθεί και εκτελεί το
προορισμένο γι' αυτό έργο, τότε το πράγμα αυτό σημαίνει ότι κατέχει πλέον την
αρετή.
Β3
σχολικό βιβλίο σελ. 141 «Είκοσι χρόνια… να σωθεί η αλήθεια;»
Β4
σχεδόν < ›xewn, ¢pecÒmenoj, œcon

αχάριστον < ca…rwn
ασήμαντος< Shme‹on
ενδεής< de‹
πρόφασιν< fhs…n
διαμονή< me‹nai, Øpomšnwn
άρτιος < ¢ret», (προκύπτει κι από τον υπερθετικό βαθμό άριστος του επιθέτου
¢gaqÕj)
τελεσίδικος< ¢potele‹
δημαγωγός< Ãcqa…
καταδρομικό< drame‹n
Γ1
Άνδρες στρατιώτες των Αθηναίων και των άλλων συμμάχων, ο μελλοντικός αγώνας
όμοια σε όλους θα είναι κοινός και για τη σωτηρία και για την πατρίδα πολύ
περισσότερο για τον καθένα από ό,τι για τους εχθρούς. Γιατί, αν νικήσουμε τώρα
στη ναυμαχία, είναι δυνατόν κάποιος (από εμάς) να δει ξανά την ιδαίτερή του
πατρίδα. ∆εν πρέπει όμως να στεναχωριόμαστε ούτε να παθαίνουμε αυτό ακριβώς
που παθαίνουν οι πιο άπειροι από τους ανθρώπους, οι οποίοι , όταν νικηθούν στον
αρχικό αγώνα, βρίσκονται στο εξής διαρκώς υπό τη προσδοκία όμοιας ατυχίας. Αλλά
όσοι από εσάς που είστε παρόντες είστε Αθηναίοι και γι’αυτό έχετε ήδη πολεμική
πείρα, και όσοι είστε σύμμαχοι, και γι’αυτό πάντα εκστρατεύατε μαζί μας, θυμηθείτε
τα απροσδόκητα του πολέμου.
Γ2
ἀγῶνας
ναῦ
αἷσπερ
προτέροις
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σφαλεῖσιν
κράτει
ἐφορᾶν
πείσεται
σχοὶην / -σχοῖμι
ἐμνήσθησαν
Γ3
στρατιῶται= επιθετικός προσδιορισμός στο Ἄνδρες
τῳ= δοτική προσωπική στο απρόσωπο ἐστὶν
ἀθυμεῖν = τελικό απαρέμφατο ως υποκείμενο στο χρῆ
ταῖς ξυμφοραῖς= δοτική αντικειμενική στο ὁμοίαν
τῶν παραλόγων= αντικείμενο στο μνήσθητε
τῶν ἀνθρώπων= γενική διαιρετική στο ἀπειρότατοι
Γ4
Ὁ Νικίας εἶπε εἰ κρατήσαιεν ταῖς ναυσίν , εἶναι τῳ τὴν ὑπάρχουσάν που οἰκείαν πόλιν
ἐπιδειν.
Ὁ Νικίας εἶπε εἰ κρατήσαιεν ταῖς ναυσίν , ὅτι εἴη τῳ τὴν ὑπάρχουσάν που οἰκείαν
πόλιν ἐπιδειν.

6

