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∆ιδαγμένο κείμενο  
  

Απιζηοηέλοςρ Ηθικά Νικομάχεια Β 1, 1-4 
 

Α.      Γηηηῆο δὴ ηῆο ἀξεηῆο νὔζεο, ηῆο κὲλ δηαλνεηηθῆο ηῆο δὲ ἠζηθῆο, ἡ κὲλ δηαλνεηηθὴ ηὸ 

πιεῖνλ ἐθ δηδαζθαιίαο ἔρεη θαὶ ηὴλ γέλεζηλ θαὶ ηὴλ αὔμεζηλ, δηόπεξ ἐκπεηξίαο δεῖηαη θαὶ 

ρξόλνπ, ἡ δ’ ἠζηθὴ ἐμ ἔζνπο πεξηγίλεηαη, ὅζελ θαὶ ηνὔλνκα ἔζρεθε κηθξὸλ παξεθθιῖλνλ ἀπὸ 

ηνῦ ἔζνπο. Ἐμ νὗ θαὶ δῆινλὅηη νὐδεκία ηῶλ ἠζηθῶλ ἀξεηῶλ θύζεη ἡκῖλ ἐγγίλεηαη· νὐζὲλ γὰξ 

ηῶλ θύζεη ὄλησλ ἄιισο ἐζίδεηαη, νἷνλ ὁ ιίζνο θύζεη θάησ θεξόκελνο νὐθ ἂλ ἐζηζζείε ἄλσ 

θέξεζζαη, νὐδ’ ἂλ κπξηάθηο αὐηὸλ ἐζίδῃ ηηο ἄλσ ῥηπηῶλ, νὐδὲ ηὸ πῦξ θάησ, νὐδ’ ἄιιν νὐδὲλ 

ηῶλ ἄιισο πεθπθόησλ ἄιισο ἂλ ἐζηζζείε. Οὔη’ ἄξα θύζεη νὔηε παξὰ θύζηλ ἐγγίλνληαη αἱ 

ἀξεηαί, ἀιιὰ πεθπθόζη κὲλ ἡκῖλ δέμαζζαη αὐηάο, ηειεηνπκέλνηο δὲ δηὰ ηνῦ ἔζνπο.  

Β.      Ἔηη ὅζα κὲλ θύζεη ἡκῖλ παξαγίλεηαη, ηὰο δπλάκεηο ηνύησλ πξόηεξνλ θνκηδόκεζα, 

ὕζηεξνλ δὲ ηὰο ἐλεξγείαο ἀπνδίδνκελ (ὅπεξ ἐπὶ ηῶλ αἰζζήζεσλ δῆινλ· νὐ γὰξ ἐθ ηνῦ 

πνιιάθηο ἰδεῖλ ἢ πνιιάθηο ἀθνῦζαη ηὰο αἰζζήζεηο ἐιάβνκελ, ἀιι’ ἀλάπαιηλ ἔρνληεο 

ἐρξεζάκεζα, νὐ ρξεζάκελνη ἔζρνκελ)·ηὰο δ’ ἀξεηὰο ιακβάλνκελ ἐλεξγήζαληεο πξόηεξνλ, 

ὥζπεξ θαὶ ἐπὶ ηῶλ ἄιισλ ηερλῶλ· ἃ γὰξ δεῖ καζόληαο πνηεῖλ, ηαῦηα πνηνῦληεο καλζάλνκελ, 

νἷνλ νἰθνδνκνῦληεο νἰθνδόκνη γίλνληαη θαὶ θηζαξίδνληεο θηζαξηζηαί· νὕησ δὴ θαὶ ηὰ κὲλ 

δίθαηα πξάηηνληεο δίθαηνη γηλόκεζα, ηὰ δὲ ζώθξνλα ζώθξνλεο, ηὰ δ’ ἀλδξεῖα ἀλδξεῖνη. 
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ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 
 
 
Α. Από ην θείκελν πνπ ζαο δίλεηαη λα γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηε κεηάθξαζε ηνπ 
απνζπάζκαηνο: 
     «Γιηηῆρ δὴ ηῆρ ἀπεηῆρ οὔζηρ … ηελειοςμένοιρ δὲ διὰ ηοῦ ἔθοςρ.» 

(Μονάδες 10) 

 
Β1. Με βάζε ην αθόινπζν ηκήκα ηνπ θεηκέλνπ «Οὔη’ ἄπα θύζει ... ηελειοςμένοιρ δὲ διὰ 
ηοῦ ἔθοςρ.», πνηα είλαη ε άπνςε ηνπ Αξηζηνηέιε γηα ηε γέλεζε ηεο εζηθήο αξεηήο θαη ζε ηη 
δηαθνξνπνηείηαη από ηελ αξηζηνθξαηηθή αληίιεςε, όπσο απηή εθθξάδεηαη ζε θείκελα ηεο 
αξραηόηεηαο. 

(Μονάδες 15) 

 

Β2. Πνην είλαη ην πεξηερόκελν ησλ ελλνηώλ «δύλακηο» θαη «ἐλέξγεηα» ζηελ αξηζηνηειηθή 
θηινζνθία θαη πώο ν Αξηζηνηέιεο ηηο ρξεζηκνπνηεί ζηα δύν εκπεηξηθά παξαδείγκαηα ηεο 
δεύηεξεο παξαγξάθνπ ηνπ θεηκέλνπ γηα ηηο αηζζήζεηο θαη ηηο ηέρλεο, πξνθεηκέλνπ λα νξίζεη 
ηηο εζηθέο αξεηέο; 

(Μονάδες 15) 

 

Β3. Πώο ε παξνπζία ηνπ Δύδνμνπ ηνπ Κλίδηνπ ζηελ Αθαδεκία επέδξαζε ζηε δηακόξθσζε 
ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ Αξηζηνηέιε; 

(Μονάδες 10) 
 

Β4. Να γξάςεηε δύν νκόξξηδεο ιέμεηο ηεο αξραίαο ή ηεο λέαο ειιεληθήο γιώζζαο, απιέο ή 
ζύλζεηεο, γηα θαζεκηά από ηηο παξαθάησ ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ: 
θέπεζθαι, δέξαζθαι, ηελειοςμένοιρ, κομιζόμεθα, ἰδεῖν . 

(Μονάδες 10) 
 

 

 

Καλή Δπιηςσία!  


