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ΓΝΩΣΤΟ 

A1. Απ’ αυτό γίνεται επίσης φανερό ότι καμιά από τις ηθικές αρετές δεν 
υπάρχει μέσα μας εκ φύσεως. Διότι κανένα από τα φυσικά όντα δεν 
μπορεί να συνηθίσει σε κάτι διαφορετικό, όπως για παράδειγμα η πέτρα 
που από τη φύση της έρχεται προς τα κάτω, δεν θα μπορούσε να 
συνηθίσει να πηγαίνει προς τα πάνω, ούτε αν προσπαθούσε κανείς 
χιλιάδες φορές να τη συνηθίσει πετώντας την προς τα πάνω, ούτε η φωτιά 
προς τα κάτω ούτε άλλο κανένα από τα πράγματα που γεννιούνται από 
τη φύση τους με μια ορισμένη ιδιότητα θα μπορούσε να συνηθίσει 
διαφορετικά. Ούτε από τη φύση επομένως ούτε ενάντια στη φύση 
αποτυπώνονται σε μας οι αρετές, αλλά έχουμε από τη φύση την ιδιότητα 
να τις δεχτούμε και ολοκληρωνόμαστε με τη συνήθεια […] Δεν πρέπει 
λοιπόν να εκφραζόμαστε μόνον έτσι, ότι η αρετή είναι συνήθεια, αλλά και 
τι είδους συνήθεια είναι. Πρέπει λοιπόν να λέμε ότι κάθε αρετή, όποιου 
πράγματος είναι αρετή, και το ίδιο το πράγμα το κάνει να φτάσει στην 
τελειότερη κατάστασή του και το βοηθά να εκτελέσει με το σωστό τρόπο 
το έργο του… 

 

Β1α. Το επιχείρημα του Αριστοτέλη σε αυτό το χωρίο μπορεί να 
διατυπωθεί ως εξής: 

Όλα τα πράγματα που είναι καμωμένα από τη φύση, έχουν ένα 
συγκεκριμένο τρόπο συμπεριφοράς που σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί 
να αλλάξει με μια διαδικασία επαναλαμβανόμενου εθισμού. Για να 
στηρίξει τη θέση του αυτή χρησιμοποιεί  τα παραδείγματα της πέτρας και 
της φωτιάς. Όσο και αν προσπαθεί κανείς να συνηθίσει μια πέτρα  
πετώντας την προς τα πάνω να αλλάξει φορά, δεν θα τα καταφέρει, αφού 
η φύση της είναι να πηγαίνει προς τα κάτω. Το ίδιο συμβαίνει και με τη 
φωτιά που η φορά της είναι προς τα πάνω. 
Η ηθική αρετή ὀμως δεν μπορεί να γεννηθεί παρά μόνο με τον εθισμό. Η 
ετυμολογική συγγένεια της λέξης ἦθος από το ἔθος φανερώνει και 
σημασιολογική συγγένεια, δηλαδή το ήθος του ανθρώπου είναι 
αποτέλεσμα του εθισμού, της συνήθειας. Επομένως η ηθική αρετή δεν 
υπάρχει στον άνθρωπο εκ φύσεως. 

 

  Οι ηθικές αρετές δεν υπάρχουν βέβαια στον άνθρωπο εκ φύσεως, 
υπάρχει όμως εκ φύσεως η δυνατότητα να τις αποκτήσει. Η λέξη 



τελειουμένοις αντικατοπτρίζει τον τελεολογικό τρόπο σκέψης του 
Αριστοτέλη, σύμφωνα με τον οποίο όλα τα ὄντα έχουν έχουν ένα τέλος, 

ένα σκοπό δηλαδή προς τον οποίο κατευθύνονται για να ολοκληρωθούν, 
ο οποίος μάλιστα αποτελεί και την κύρια αιτία που κάνει τα όντα να είναι 
ό,τι είναι. Για να τελειοποιηθούν πάντως οι ηθικές αρετές είναι 
απαραίτητη η επίμονη άσκηση, η συνήθεια, το ἔθος. Αντιθέτως τα φυσικά 
όντα δεν μπορούν να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους με καμία 
προσπάθεια εθισμού, αφού η φύση τους έχει καθοριστεί για πάντα 
εξαρχής. 

Β1β. Ο Αριστοτέλης καταλήγει στο συμπέρασμα ότι καμία συγκεκριμένη 
ηθική αρετή δεν υπάρχει μέσα μας εκ φύσεως, ούτε όμως από την άλλη 
πλευρά  υπάρχει στη φύση μας κάτι που να εμποδίζει την ανάπτυξή τους. 
Αυτό που υπάρχει στη φύση μας είναι η δυνατότητα να δεχθεί ο 
άνθρωπος κάποιες ηθικές αρετές, οι οποίες πρέπει να καλλιεργηθούν με 
τη συνήθεια. Με το συμπέρασμά του αυτό ο Αριστοτέλης απορρίπτει την 
αριστοκρατική αντίληψη, σύμφωνα με την οποία η αρετή δινόταν στον 
άνθρωπο από τη γέννησή του (ο ἄριστος, ο αριστοκράτης δηλαδή, ήταν 
άνθρωπος εὐφυής, δηλαδή «γεννημένος καλός»).  

Β1γ. Η συλλογιστική πορεία που ακολουθεί ο Αριστοτέλης είναι 
επαγωγική. Ο Αριστοτέλης χρησιμοποιεί απλές καθημερινές 

παρατηρήσεις, για να δείξει ότι τα πράγματα που έχουν μια ορισμένη από 

τη φύση συμπεριφορά, δεν μπορούν να τη μεταβάλλουν με καμία 
απόπειρα εθισμού. Η εμπειρική παρατήρηση παίζει μεγάλο ρόλο στη 
σκέψη του Αριστοτέλη, ο οποίος εξάλλου είναι ο πρώτος φιλόσοφος που 
συνέλαβε θεωρητικά (και εφάρμοσε και στην πράξη) την επαγωγική 

μέθοδο, σύμφωνα με την οποία πολλές εμπειρικές παρατηρήσεις μας 
οδηγούν σε ένα γενικό νόμο. 

 

Β2α.  Είδαμε προηγουμένως ότι οι αρετές αποκτώνται με τη συνήθεια για 
να μπορούν να χαρακτηριστούν πραγματικές αρετές. Αυτό δε σημαίνει 
πως οποιαδήποτε συνήθεια, μπορεί να χαρακτηριστεί αρετή, αφού θα 
μπορούσε να αποτελεί κακή συνήθεια και επομένως ελάττωμα. Για τον 

λόγο αυτό ο Αριστοτέλης τονίζει ότι δεν είναι όλες οι έξεις ισάξιες και 
επομένως είναι ζήτημα κεφαλαιώδους σημασίας για έναν άνθρωπο να 
αποκτήσει τις κατάλληλες αρετές. Αν η έξη είναι αποτέλεσμα όμοιων 



ενεργειών, θα πει πως από την ποιότητα των ενεργειών εξαρτάται και η 
ποιότητα των έξεων. Οι αριστοτελικές έξεις επομένως μπορεί να είναι 
αξιόλογες, όταν είναι το αποτέλεσμα καλών πράξεων που 
επαναλαμβάνονται, αλλά και ανάξιες λόγου, όταν είναι αποτέλεσμα 
κακών πράξεων που επαναλαμβάνονται.  

Η φιλοσοφία του Αριστοτέλη είναι τελεολογική, βλέπει δηλαδή σε όλα τα 
όντα, ζωντανά ή άψυχα, ένα τέλος (=σκοπό), τον οποίο είναι προορισμένα 
να εκπληρώσουν με μεγαλύτερη ή μικρότερη επιτυχία. Αρετή ενός όντος 
είναι η ικανότητα να πραγματοποιήσει το σκοπό του με μεγαλύτερη 
επιτυχία και να φτάσει με τον τρόπο αυτό στην πληρότητα της ύπαρξής 
του. 

 

Β2β.   Βασική αντίληψη του Αριστοτέλη είναι ότι «ἡ φύσις οὐδέν ποιεῖ 
μάτην». Αυτό σημαίνει ότι η φύσις ανέθεσε, κατά τον Αριστοτέλη, σε 
καθετί σ’ αυτόν τον κόσμο ένα έργο, έναν συγκεκριμένο προορισμό. Δεν 
είναι όμως όλα τα όντα ίδια ούτε εξυπηρετεί η ύπαρξή τους τον ίδιο 
σκοπό. Επομένως και οι αρετές τους είναι πολύ διαφορετικές: η αρετή του 
ματιού δεν είναι συγχρόνως και αρετή του αλόγου, αφού τα δύο αυτά 

όντα εκπληρώνουν διαφορετικούς σκοπούς, οι οποίοι απαιτούν εντελώς 
διαφορετικές αρετές.  Η αρετή του ματιού είναι η οξύτητα της όρασης και 
επιτρέπει στο μάτι να εκπληρώσει τον προορισμό του, δηλαδή να βλέπει 
καλά. Η αρετή του αλόγου είναι  η ικανότητά του να καλπάζει, να 
μεταφέρει τον αναβάτη και να μπορεί να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις 
της μάχης, ώστε να εκπληρώσει το έργο για το οποίο προορίζεται από τη 
φύση του.  Ούτε βέβαια είναι όλοι οι άνθρωποι ίδιοι· επομένως υπάρχουν 
κάποιες αρετές που προσιδιάζουν σε κάθε άνθρωπο και του επιτρέπουν 
να τελειοποιήσει την ύπαρξή του και να πραγματοποιήσει το έργο που 
του αρμόζει. 

 

B3.  α. Λάθος,  β. Σωστό,  γ. Σωστό,  δ. Σωστό,  ε. Σωστό 

Β4.  1. γεγονός 2. ουσία 3. διαφορά 4. υποδοχή 5. σχέση 

 

 

 



 

 

ΑΓΝΩΣΤΟ 

Γ1.  Κατόπιν φώναξε τους πρέσβεις των Βοιωτών και τους ρώτησε με τί 
σκοπό είχαν έρθει. Εκείνοι δεν έκαναν πια λόγο για ειρήνη, παρά είπαν 
ότι ήθελαν —αν ήταν δυνατόν— να πάνε στην πόλη  να δουν τους 
στρατιώτες τους. Τότε (ο Αγησίλαος) είπε γελώντας: «Ξέρω πολύ καλά 
δεν θέλετε να κάνετε επίσκεψη στους στρατιώτες σας, αλλά να δείτε με 
τα μάτια σας πόσο μεγάλη είναι η επιτυχία των φίλων σας. Περιμένετε, 
λοιπόν», είπε, «και θα σας πάω εγώ ο ίδιος, κι όντας μαζί μου θα 
καταλάβετε καλύτερα τί ακριβώς έγινε».  Και δεν έλεγε ψέματα, την άλλη 
μέρα έκανε θυσία και οδήγησε τον στρατό προς την πόλη. 

Γ2.α.  1-γ 

           2-ε 

           3-δ 

           4-α 

           5-β 

Γ2.β. καί οὐκ ἐψεύσαντο ἀλλά τῇ ὑστεραίᾳ θυσάμενοι ἦγον πρός τάς 
πόλεις τά στρατεύματα. 

Γ3α. οἱ πρέσβεις: υποκείμενο του ρήματος ἐμέμνηντο, καθώς και των 
μετοχών προσκληθέντες και ἐρωτώμενοι.  

προσκληθέντες: Επιρρηματική χρονική μετοχή ως επιρρηματικός 
προσδιορισμός του χρόνου στο ρήμα ἐμέμνηντο, συνημμένη στο 
υποκείμενό του (οἱ πρέσβεις). 

παρελθεῖν:  τελικό απαρέμφατο, αντικείμενο του ρήματος βούλοιντο με 
υποκείμενο οἱ πρέσβεις (ταυτοπροσωπία). 

ὑμῶν: γενική κτητική ως ετερόπτωτος προσδιορισμός στη γενική τῶν 
φίλων. 

μετ’ ἐμοῦ: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει 
συνοδεία. 



τῇ ὑστεραίᾳ: δοτική ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο 
ρήμα ἦγε. 

Γ3β. «ὅ,τι ἥκοιεν»: δευτερεύουσα ονοματική πλάγια ερωτηματική 
πρόταση που εξαρτάται από τη μετοχή ἐρωτώμενοι και χρησιμεύει ως 
αντικείμενο της. 

«ὅτι οὐ τούς στρατιώτας ἰδεῖν βούλεσθε»: δευτερεύουσα ονοματική 
ειδική πρόταση ως αντικείμενο στο ρήμα οἶδα. 

  

 

 


