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12η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

Η ΗΘΙΚΗ ΑΡΕΤΗ 

 

        ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β1, 1-4 

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Α. 

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. 

Β. 

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 

δὲ καὶ τὰ μὲν δίκαια πράττοντες δίκαιοι 

γινόμεθα, τὰ δὲ σώφρονα σώφρονες, τὰ δ’ 

ἀνδρεῖα ἀνδρεῖοι. 

 

 

 
 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Α. Δύο είναι, λοιπόν, τα είδη της αρετής, η διανοητική και η 

ηθική· Η διανοητική αρετή χρωστάει και την γένεσή της 

και την αύξησή της κατά κύριο λόγο στην διδασκαλία, και 

γι’ αυτόν τον λόγο χρειάζεται πείρα και χρόνο, ενώ η ηθική 

αρετή είναι αποτέλεσμα έθους, απ’ όπου πήρε και το όνομά 

της άλλωστε, που μικρή διαφορά παρουσιάζει από την 

λέξη έθος. Απ’ αυτό εξάλλου γίνεται φανερό ότι καμία 

ηθική αρετή δεν υπάρχει μέσα μας εκ φύσεως· γιατί κανένα 

από τα όντα, που είναι εφοδιασμένο από την φύση με 

κάποιες ιδιότητες, δεν μπορεί με τον εθισμό να αποκτήσει 

μία άλλη ιδιότητα· για παράδειγμα, η πέτρα, που από την 

φύση της κινείται προς τα κάτω, δεν θα μπορούσε να 

συνηθίσει να κινείται προς τα πάνω, ακόμα και αν χιλιάδες 

φορές προσπαθούσε κανείς να τής τό μάθει πετώντας τήν 

προς τα πάνω· ούτε η φωτιά θα μπορούσε να συνηθίσει να 

πηγαίνει προς τα κάτω, ούτε κανένα άλλο από τα 

πράγματα που γεννιέται από την φύση με μία ορισμένη 

ιδιότητα θα μπορούσε να συνηθίσει να συμπεριφέρεται 

διαφορετικά. Επομένως, οι αρετές δεν υπάρχουν μέσα μας 

εκ φύσεως, ούτε είναι όμως η γέννησή τους και αντίθετη 

προς την φύση μας, αλλά εμείς έχουμε από την φύση την 

ιδιότητα να τίς δεχτούμε, ωστόσο τελειοποιούμαστε σ’ 

αυτές με την συνήθεια. 

Β. Επίσης, σε ό,τι αφορά όσα έχουμε από την φύση, πρώτα 

αποκτούμε τις δυνατότητες γι’ αυτά και ύστερα 

προχωρούμε στις αντίστοιχες ενέργειες (πράγμα που 

γίνεται φανερό με τις αισθήσεις μας· πραγματικά, δεν 

αποκτήσαμε τίς αισθήσεις της όρασης ή της ακόης 

έχοντας δει ή ακούσει πολλές φορές, αλλά, αντιθέτως, τίς 

είχαμε και τις χρησιμοποιήσαμε, δεν τίς αποκτήσαμε με 

την χρήση τους)· τις αρετές όμως τίς αποκτάμε αφού 

πρώτα τίς εφαρμόσουμε στην πράξη, όπως ακριβώς 

συμβαίνει και με τις άλλες τέχνες· όσα δηλαδή πρέπει 

πρώτα να τά μάθουμε, για να τά κάνουμε ύστερα, αυτά τά 

μαθαίνουμε κάνοντάς τα· για παράδειγμα, οικοδόμοι 

γίνονται οι άνθρωποι χτίζοντας σπίτια, κιθαριστές 

παίζοντας κιθάρα· κατά τον ίδιο τρόπο γινόμαστε δίκαιοι, 

κάνοντας δηλαδή δίκαιες πράξεις, σώφρονες κάνοντας 

σώφρονες πράξεις, και ανδρείοι κάνοντας ανδρείες πράξεις.  
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Θέμα : Η διάκριση των αρετών σε διανοητικές και ηθικές, και η θέση πως οι 

ηθικές δεν υπάρχουν μέσα μας εκ φύσεως. Ο τρόπος με τον οποίο 

καλλιεργείται και πραγματώνεται η ηθική αρετή αποδεικνύει ότι αυτή δεν 

υπάρχει μέσα μας εκ φύσεως. 
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