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13η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

  Η ΗΘΙΚΗ ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ Η ΗΘΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 

 

                

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β 1, 5-8 

 

 

 
ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Α. 

μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν· 

οἱ γὰρ νομοθέται τοὺς πολίτας ἐθίζοντες 

ποιοῦσιν ἀγαθούς, καὶ τὸ μὲν βούλημα 

παντὸς νομοθέτου τοῦτ’ ἐστίν, ὅσοι δὲ μὴ εὖ 

αὐτὸ ποιοῦσιν ἁμαρτάνουσιν, καὶ διαφέρει 

τούτῳ πολιτεία πολιτείας ἀγαθὴ φαύλης. ἔτι 

ἐκ τῶν αὐτῶν καὶ διὰ τῶν αὐτῶν καὶ γίνεται 

πᾶσα ἀρετὴ καὶ φθείρεται, ὁμοίως δὲ καὶ 

τέχνη· ἐκ γὰρ τοῦ κιθαρίζειν καὶ οἱ ἀγαθοὶ 

καὶ κακοὶ γίνονται κιθαρισταί. ἀνάλογον δὲ 

καὶ οἰκοδόμοι καὶ οἱ λοιποὶ πάντες· ἐκ μὲν 

γὰρ τοῦ εὖ οἰκοδομεῖν ἀγαθοὶ οἰκοδόμοι 

ἔσονται, ἐκ δὲ τοῦ κακῶς κακοί. εἰ γὰρ μὴ 

οὕτως εἶχεν, οὐδὲν ἂν ἔδει τοῦ διδάξοντος, 

ἀλλὰ πάντες ἂν ἐγίνοντο ἀγαθοὶ ἢ κακοί. 

Β. 

οὕτω δὴ καὶ ἐπὶ τῶν ἀρετῶν ἔχει· πράττοντες 

γὰρ τὰ ἐν τοῖς συναλλάγμασι τοῖς πρὸς τοὺς 

ἀνθρώπους γινόμεθα οἳ μὲν δίκαιοι οἳ δὲ 

ἄδικοι, πράττοντες δὲ τὰ ἐν τοῖς δεινοῖς καὶ 

ἐθιζόμενοι φοβεῖσθαι ἢ θαρρεῖν οἳ μὲν 

ἀνδρεῖοι οἳ δὲ δειλοί. ὁμοίως δὲ καὶ τὰ περὶ 

τὰς ἐπιθυμίας ἔχει καὶ τὰ περὶ τὰς ὀργάς· οἳ 

μὲν γὰρ σώφρονες καὶ πρᾶοι γίνονται, οἳ δ’ 

ἀκόλαστοι καὶ ὀργίλοι, οἳ μὲν ἐκ τοῦ οὑτωσὶ 

ἐν αὐτοῖς ἀναστρέφεσθαι, οἳ δὲ ἐκ τοῦ 

οὑτωσί. καὶ ἑνὶ δὴ λόγῳ ἐκ τῶν ὁμοίων 

ἐνεργειῶν αἱ ἕξεις γίνονται. διὸ δεῖ τὰς 

ἐνεργείας ποιὰς ἀποδιδόναι· κατὰ γὰρ τὰς 

τούτων διαφορὰς ἀκολουθοῦσιν αἱ ἕξεις. οὐ 

μικρὸν οὖν διαφέρει τὸ οὕτως ἢ οὕτως εὐθὺς 

ἐκ νέων ἐθίζεσθαι, ἀλλὰ πάμπολυ, μᾶλλον δὲ 

τὸ πᾶν. 
 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Α.  

Την επιβεβαίωση μάς τήν προσφέρει και αυτό που 

γίνεται στις πόλεις· οι νομοθέτες, για παράδειγμα, 

κάνουν τους πολίτες καλούς με την διαδικασία του 

εθισμού, και αυτή είναι εξάλλου η επιδίωξη του κάθε 

νομοθέτη, ενώ όσοι δεν τά καταφέρνουν καλά σε 

αυτό, αποτυγχάνουν· σ’ αυτό άλλωστε διαφέρει το 

ένα πολίτευμα από το άλλο, το καλό από το λιγότερο 

καλό.Επιπλέον, για τους ίδιους λόγους και με τα ίδια 

μέσα γεννιέται και καταστρέφεται κάθε αρετή – το 

ίδιο και κάθε τέχνη· παίζοντας, δηλαδή, κιθάρα 

γίνονται και οι καλοί και οι κακοί κιθαριστές. Με 

ανάλογο τρόπο και οι οικοδόμοι και όλοι οι άλλοι· 

δηλαδή, οι οικοδόμοι, αν χτίζουν σωστά, θα γίνουν 

καλοί, αν όμως χτίζουν λανθασμένα, θα γίνουν 

κακοί. Γιατί, αν δεν ήταν έτσι τα πράγματα, δεν θα 

χρειαζόταν ο δάσκαλος, και όλοι θα ήταν καλοί ή 

κακοί εκ γενετής.      

Β. Το ίδιο συμβαίνει και με τις αρετές· ασκώντας, 

δηλαδή, όσα αφορούν τις μεταξύ μας σχέσεις, άλλοι 

γινόμαστε δίκαιοι και άλλοι άδικοι, ενώ ασκώντας 

όσα έχουν μέσα τους το στοιχείο του φόβου και 

συνηθίζοντας να φοβόμαστε ή να έχουμε θάρρος, 

άλλοι γινόμαστε ανδρείοι και άλλοι δειλοί. Το ίδιο 

ακριβώς συμβαίνει και σε σχέση με τις επιθυμίες και 

την οργή· άλλοι γινόνται, δηλαδή, σώφρονες και 

πράοι και άλλοι ακόλαστοι και οργίλοι, οι μέν πρώτοι 

με τό να συμπεριφέρονται με αυτόν τον συγκεκριμένο 

τρόπο και οι άλλοι με τον αντίθετο. Με δύο λόγια, 

λοιπόν, οι έξεις γεννώνται από την επανάληψη 

όμοιων ενεργειών. Γι’ αυτό και πρέπει να προσδίδουμε 

συγκεκριμένη ποιότητα στις ενέργειές μας, αφού οι 

έξεις αντιστοιχούν τελικά προς τις διαφορές που οι 

ενέργειες αυτές παρουσιάζουν μεταξύ τους. 

Επομένως, δεν έχει μικρή σημασία τό να εθίζεται 

κανείς από την πιο μικρή του ηλικία σ’ αυτόν ή στον 

άλλο τρόπο συμπεριφοράς, αλλά αντιθέτως έχει πολύ 

μεγάλη σημασία, ή, καλύτερα, σημαίνει το παν.    
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Θέμα : Η κατάλληλη αγωγή απαραίτητη για την κατάκτηση της αρετής 

(αυτό καταδεικνύει ότι δεν υπάρχει εκ φύσεως αλλά αποκτάται με τον 

εθισμό). Η σημασία της ηθικής πράξης για την απόκτηση της αρετής. Η 

ποιότητα στις ενέργειές μας παίζει καθοριστικό ρόλο. 

 

 

 

ΑΞΟΝΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

 

Α. ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ ΑΡΕΤΩΝ-ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΤΙ ἀρετὴ οὐ 

φύσει [ΡΟΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ : Ο ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΑΡΕΤΗΣ (= ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ), 

ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΒΟΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΑΡΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ]. 

 

Β. ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ ΚΑΤ’ ΕΞΟΧΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΑΡΕΤΗΣ. 

 

Γ. ΣΧΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΗΘΙΚΩΝ ΑΡΕΤΩΝ 

(ΑΠΟΔΟΣΗ ΗΘΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΩΣΤΕ ΝΑ 

ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΜΕ ΗΘΙΚΕΣ ΕΞΕΙΣ). 

 

Δ. ΟΡΟΣ ΕΞΙΣ. 

 

Ε. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΘΙΣΜΟΥ. 

 
 


