
Διδαγμένο κείμενο 

Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια  

Β 1.  

 

                                                                       λόγον ἔχον μέρος της ψυχής (σοφία, επιστήμη, σύ- 

Διανοητικές αρετές                                  νεση), μεταδόσιμες, διδασκαλία               

Ηθικές αρετές              

 ἐπιθυμητικόν (ανδρεία, δικαιοσύνη, σωφροσύνη)  

 επίκτητες, αποτέλεσμα έθους 

Διανοητικές : εμπειρία, χρόνος  (τρόπος κατάκτησης) 

                           δάσκαλος     (ευθύνη μετάδοσης) 

                           πορεία συνεχούς κατάκτησης της γνώσης  

                           αὔξησιν = διαρκής καλλιέργεια 

Ηθικές : το ίδιο το άτομο (ευθύνη απόκτησης) 

                (τρόπος απόκτησης) εθισμός  να εθίσει την ψυχή σε ενάρετες πράξεις  

 και δάσκαλος και θέληση, επιμονή στην άσκηση της αρετής 

 

Β 2. 

Φύσει (αισθήσεις) 

πρότερον δυνάμει  ὕστερον ἐνεργείᾳ 

 

ἐξ ἔθους (τέχνες) 

πρότερον ενέργειες προς κατάκτηση της ηθικής δύναμης  ὕστερον ενέργειες από την 

κατακτημένη ηθική ιδιότητα 

Δύο παραδείγματα από την καθημερινή ζωή (πρακτικές τέχνες) αποδεικνύουν την α-

λήθεια της θέσης. Αναλογικά με τα δύο παραδείγματα αναφέρονται τρία παραδείγμα-

τα από το χώρο της ηθικής, από τα οποία φαίνεται ότι οι δίκαιοι, οι σώφρονες και οι 

ανδρείοι αποκτούν τις συγκεκριμένες ιδιότητες έχοντας ασκηθεί σε αντίστοιχες δί-

καιες, συνετές και ανδρείες πράξεις (αυτό που συμβαίνει στις πρακτικές τέχνες συμβαί-

νει και στις ηθικές αρετές  με την επανάληψη και τον εθισμό σε ηθικές πράξεις απο-

κτούμε τις ηθικές αρετές)  
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Γ. Αδίδακτο κείμενο 

Γ 1. 

Φαντάζομαι λοιπόν ότι εσείς δεν αγνοείτε πως έχουν γίνει μέχρι τώρα πολλές τέτοιες 

πράξεις, τις οποίες ενώ αρχικά όλοι θεώρησαν ότι είναι συμφορές, και συμπόνεσαν 

αυτούς που τις έπαθαν, στη συνέχεια όμως κατάλαβαν ότι αυτές οι ίδιες έχουν γίνει 

αιτίες μεγάλων αγαθών. Και γιατί πρέπει να μιλώ για τα μακρινά; Ακόμη και τώρα τις 

πόλεις που είναι πρώτες , εννοώ την πόλη των Αθηναίων και των Θηβαίων, μπορούμε 

να ανακαλύψουμε ότι δεν προόδευσαν πολύ (δε σημείωσαν μεγάλη πρόοδο) από την 

ειρήνη, αλλά απ’ όσα πήραν πίσω για τον εαυτό τους στη διάρκεια του πολέμου, αν και 

προηγουμένως δυστύχησαν, απ’ αυτά (μπορούμε να ανακαλύψουμε) ότι η μια έγινε 

αρχηγός των Ελλήνων, ενώ η άλλη έχει γίνει τόσο μεγάλη τώρα, όση κανείς μέχρι σή-

μερα δεν ήλπιζε ότι θα γίνει. Γιατί η φήμη και η δόξα δεν συνηθίζουν να αποκτώνται με 

την ησυχία αλλά με τους (πολεμικούς) αγώνες.    

Γ 2. 

ἕ 

πορρωτάτω 

εὗ 

ὑμῶν αὐτῶν 

ἡγεμόσι(ν) 

ᾤετο 

ὑπειλῆφθε 

τοῖς πεισομένοις 

γνοίη 

κατάστηθι 

Γ 3 α.  

ὑμᾶς : υποκείμενο του απαρεμφάτου «οὐκ ἀγνοεῖν» (ετεροπροσωπία) 

συμφοράς : κατηγορούμενο στο υποκείμενο «ἃς» μέσω του συνδετικού «εἶναι»   

τοῖς παθοῦσι : αντικείμενο του ρ. συνηχθέσθησαν, επιθετική μετοχή με υποκείμενο το 

άρθρο της 

τί : επιρρηματικός προσδιορισμός αιτιατική της αιτίας στο «δεῖ» 

λαβούσας : κατηγορηματική μετοχή συνημμένη στο αντικείμενο του ρ. «τάς πόλεις» 

μέσω του «ἂν εὕροιμεν» 

ἡγεμόνα : κατηγορούμενο στο υποκείμενο της μετοχής «τήν μέν» μέσω του συνδετι-

κού «καταστᾶσαν». 

Φ
ΡΟ

ΝΤ
ΙΣ
ΤΗ
ΡΙ
Α 

ΛΟ
ΥΚ
Α 
ΚΟ

ΛΛ
ΙΑ



Γ 3 β.  

1ος τρόπος (ειδική πρόταση) : 

Ὁ ῥήτωρ εἶπεν ὅτι αἱ γὰρ ἐπιφάνειαι καὶ λαμπρότητες οὐκ ἐκ τῆς ἡσυχίας ἀλλὰ ἐκ τῶν 

ἀγώνων γίγνεσθαι φιλοῖεν. 

2ος τρόπος (ειδικό απαρέμφατο) : 

Ὁ ῥήτωρ εἶπεν τὰς γὰρ ἐπιφανείας καὶ λαμπρότητας οὐκ ἐκ τῆς ἡσυχίας ἀλλὰ ἐκ τῶν 

ἀγώνων γίγνεσθαι φιλεῖν. 
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