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ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ἀριστοτέλους, Ἠθικά Νικομάχεια, Β 6, 4-8, 1106a26-b7 

Ἐν παντὶ δὴ συνεχεῖ καὶ διαιρετῷ ἔστι λαβεῖν τὸ μὲν πλεῖον τὸ δ’ ἔλαττον τὸ δ’ ἴσον, καὶ 

ταῦτα ἢ κατ’ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα ἢ πρὸς ἡμᾶς… Λέγω δὲ τοῦ μὲν πράγματος μέσον τὸ ἴσον 

ἀπέχον ἀφ’ ἑκατέρου τῶν ἄκρων, ὅπερ ἐστὶν ἓν καὶ τὸ αὐτὸ πᾶσιν, πρὸς ἡμᾶς δὲ ὃ μήτε 

πλεονάζει μήτε ἐλλείπει. τοῦτο δ’ οὐχ ἕν, οὐδὲ ταὐτὸν πᾶσιν. Οἷον εἰ τὰ δέκα πολλὰ τὰ 

δὲ δύο ὀλίγα, τὰ ἓξ μέσα λαμβάνουσι κατὰ τὸ πρᾶγμα. ἴσῳ γὰρ ὑπερέχει τε καὶ 

ὑπερέχεται. τοῦτο δὲ μέσον ἐστὶ κατὰ τὴν ἀριθμητικὴν ἀναλογίαν. Τὸ δὲ πρὸς ἡμᾶς οὐχ 

οὕτω ληπτέον. οὐ γὰρ εἴ τῳ δέκα μναῖ φαγεῖν πολὺ δύο δὲ ὀλίγον, ὁ ἀλείπτης ἓξ μνᾶς 

προστάξει. ἔστι γὰρ ἴσως καὶ τοῦτο πολὺ τῷ ληψομένῳ ἢ ὀλίγον. Μίλωνι μὲν γὰρ ὀλίγον, 

τῷ δὲ ἀρχομένῳ τῶν γυμνασίων πολύ. Ὁμοίως ἐπὶ δρόμου καὶ πάλης. Οὕτω δὴ πᾶς 

ἐπιστήμων τὴν ὑπερβολὴν μὲν καὶ τὴν ἔλλειψιν φεύγει, τὸ δὲ μέσον ζητεῖ καὶ τοῦθ’ 

αἱρεῖται, μέσον δὲ οὐ τὸ τοῦ πράγματος ἀλλὰ τὸ πρὸς ἡμᾶς 

 Β 6.10-13٠16, 1106b18-28٠1106b36-1107a6 

Οἷον καὶ φοβηθῆναι καὶ θαρρῆσαι καὶ ἐπιθυμῆσαι καὶ ὀργισθῆναι καὶ ἐλεῆσαι καὶ 

ὅλως ἡσθῆναι καὶ λυπηθῆναι ἔστι καὶ μᾶλλον καὶ ἧττον, καὶ ἀμφότερα οὐκ εὖ· τὸ δ' ὅτε 

δεῖ καὶ ἐφ' οἷς καὶ πρὸς οὓς καὶ οὗ ἕνεκα καὶ ὡς δεῖ, μέσον τε καὶ ἄριστον, ὅπερ ἐστὶ τῆς 

ἀρετῆς. Ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τὰς πράξεις ἔστιν ὑπερβολὴ καὶ ἔλλειψις καὶ τὸ μέσον. Ἡ δ' 

ἀρετὴ περὶ πάθη καὶ πράξεις ἐστίν, ἐν οἷς ἡ μὲν ὑπερβολὴ ἁμαρτάνεται καὶ ψέγεται καὶ 

ἡ ἔλλειψις, τὸ δὲ μέσον ἐπαινεῖται καὶ κατορθοῦται· ταῦτα δ' ἄμφω τῆς ἀρετῆς. Μεσότης 

τις ἄρα ἐστὶν ἡ ἀρετή, στοχαστική γε οὖσα τοῦ μέσου. 

Ἔστιν ἄρα ἡ ἀρετὴ ἕξις προαιρετική, ἐν μεσότητι οὖσα τῇ πρὸς ἡμᾶς, ὡρισμένῃ 

λόγῳ καὶ ᾧ ἂν ὁ φρόνιμος ὁρίσειεν. Μεσότης δὲ δύο κακιῶν, τῆς μὲν καθ’ ὑπερβολὴν τῆς 

δὲ κατ’ ἔλλειψιν· καὶ ἔτι τῷ τὰς μὲν ἐλλείπειν τὰς δ’ ὑπερβάλλειν τοῦ δέοντος ἔν τε τοῖς 

πάθεσι καὶ ἐν ταῖς πράξεσι, τὴν δ’ ἀρετὴν τὸ μέσον καὶ εὑρίσκειν καὶ αἱρεῖσθαι. 

 

 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Α) Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες ερμηνείες ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ).  

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07.03.2020 
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i. Κάθε ον που έχει συνέχεια και διαιρετότητα  μπορούμε να το χωρίσουμε σε δύο ίσα 

μέρη ή σε ένα μεγαλύτερο και ένα μικρότερο. 

ii. Το μέσον σε σχέση με το πράγμα είναι αυτό που απέχει το ίδιο από τα δύο άκρα. 

iii. Η φράση «τουθ’ αἱρεῑται» αναφέρεται στην υπερβολή. 

iv.  Κάθε συναίσθημα που εκδηλώνουμε σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό από όσο 

πρέπει, επιδοκιμάζεται από το κοινωνικό σύνολο. 

v. Η αρετή συνδέεται με το μέσο, ωστόσο στις πράξεις και στα πάθη είναι προτιμητέες 

η υπερβολή και η έλλειψη. 

                                                                                                                                 μονάδες 10 

2. Ο Αριστοτέλης στο πρώτο απόσπασμα (Ἐν παντὶ δὴ ..... ἀλλὰ τὸ πρὸς ἡμᾶς) 

διερευνά  την έννοια της μεσότητας. Ποια είδη μεσότητας διακρίνει και  ποια  

παραδείγματα χρησιμοποιεί;  (ενδεικτική έκταση 150-200 λέξεις) 

                                                                                                                                  μονάδες 10 

3. Α. Σύμφωνα με το δεύτερο απόσπασμα ποιες είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει να 

τηρούνται για να επιτευχθεί η μεσότητα στα συναισθήματα και τις πράξεις; Με 

ποια εκφραστικά σχήματα αποδίδονται; (ενδεικτική έκταση 100-150 λέξεις)                                                                                                                                    

Β. Στο  απόσπασμα «Ἔστιν ἄρα ἡ ἀρετὴ.... εὑρίσκειν καὶ αἱρεῖσθαι» ορίζεται η 

ηθική αρετή. Να εξηγήσετε σε ένα σύντομο κείμενο πώς ο Αριστοτέλης συνδέει 

την απόκτηση της ηθικής αρετής με τη λογική. (ενδεικτική έκταση 100-150 λέξεις) 

                                                                                                                                  μονάδες 10 

4. Στο παράλληλο κείμενο που ακολουθεί ο  Πλάτων γνωρίζει ότι η κατάσταση που 

διαμορφώνεται σε ένα κράτος είναι συνάρτηση του ήθους: της αρετής και της 

δικαιοσύνης πρωτίστως των αρχόντων,  αλλά και της ηθικής ουσίας που θα 

υπάρχει στους αρχόμενους. Αφού  βρείτε ποιο στοιχείο θεωρείται απαραίτητο από 

τον Πλάτωνα για να διαμορφωθεί η αρετή, να  εξετάσετε αν  συμφωνεί  με την 

άποψη του  Αριστοτέλη στο πρωτότυπο κείμενο. Αιτιολογήστε την απάντησή σας 

κάνοντας συγκεκριμένες  κειμενικές αναφορές. 
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Και τότε ένας προφήτης, αφού πρώτα τους έβαλε να παραταχθούν με τάξη, πήρε 

έπειτα από τα γόνατα της Λάχεσης κλήρους και παραδείγματα βίων κι 

ανεβαίνοντας σ' ένα ψηλό βήμα φώναξε: «Της κόρης Λάχεσης, θυγατέρας της 

Ανάγκης, είναι τούτος ο λόγος. Ψυχές της μιας ημέρας, αρχίζει για το θνητό γένος 

άλλος ένας κύκλος με κατάληξη το θάνατο. Δεν θα σας πάρει με κλήρο κάποιος 

δαίμονας, θα τον διαλέξετε εσείς το δαίμονα. Οποιανού λάχει ο πρώτος κλήρος, 

αυτός πρώτος να διαλέξει τη ζωή που αναγκαστικά θα ζήσει. Δεν έχει δεσπότη η 

αρετή· ανάλογα αν την τιμάει κανείς ή την περιφρονεί, θα 'ναι και πιο μεγάλο ή 

πιο μικρό το μερτικό του επάνω της. Η ευθύνη είναι αυτουνού που διαλέγει· ο θεός 

δεν έχει ενοχή. (Πλάτων, Πολιτεία, 617d-e) 

                                                                                                                                  μονάδες 10 

5. Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ). 

i. Στην Ακαδημία ο Αριστοτέλης δέχτηκε επίδραση στη διαμόρφωση της 

προσωπικότητάς του από έναν σημαντικό λόγιο της εποχής που δίδασκε 

εκεί. 

ii. Ο Πλάτωνας άργησε να καταλάβει τη χαρισματική προσωπικότητα του 

Αριστοτέλη. 

iii. Ο Αριστοτέλης παρέμεινε στην Ακαδημία είκοσι ολόκληρα χρόνια. 

iv. Τα Ηθικά Νικομάχεια συντέθηκαν κατά κύριο λόγο όταν ο Αριστοτέλης 

επέστρεψε για δεύτερη φορά στην Αθήνα. 

v. Ο όρος ευδαιμονία σήμαινε αρχικά την εύνοια  του θείου. 

                                                                                                                      μονάδες 10 

6. Α) Να εντοπίσετε στο κείμενο τα αντώνυμα των λέξεων: λυπηθῆναι, ἦττον,  

ἁμαρτάνεται, ἐπαινεῑται .  

Β) Να γράψετε ένα  ομόρριζο επίθετο, απλό ή σύνθετο, στα νέα ελληνικά 

χρησιμοποιώντας  την παραγωγική κατάληξη που σας δίνεται. 

ἀρετὴ:           -ος 

ὑπερβολὴ:   -ικός 

πάθη:           -ής   

                                                                                                                                μονάδες 10 
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   ΑΔΙΔΑΚΤΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ  Ἰσοκράτους, Πρός Νικοκλέα, 2.29-31 

Στον λόγο  δίνονται συμβουλές για  χρηστή διακυβέρνηση.  Η εγκράτεια, η σωφροσύνη και 

η τήρηση του ορθού μέτρου είναι  απαραίτητες αρετές του ηγεμόνα. 
 

    Ἄρχε σαυτοῦ μηδὲν ἧττον ἢ τῶν ἄλλων, καὶ τοῦθ’ ἡγοῦ βασιλικώτατον, 

ἂν μηδεμιᾷ δουλεύῃς τῶν ἡδονῶν, ἀλλὰ κρατῇς τῶν ἐπιθυμιῶν μᾶλλον ἢ 

τῶν πολιτῶν. μηδεμίαν συνουσίαν εἰκῇ προσδέχου μηδ’ ἀλογίστως, ἀλλ’ ἐπ’ 

ἐκείναις ταῖς διατριβαῖς ἔθιζε σαυτὸν χαίρειν, ἐξ ὧν αὐτός τ’ ἐπιδώσεις καὶ 

τοῖς ἄλλοις βελτίων εἶναι δόξεις. μὴ φαίνου φιλοτιμούμενος ἐπὶ τοῖς 

τοιούτοις ἃ καὶ τοῖς κακοῖς διαπράξασθαι δυνατόν ἐστιν, ἀλλ’ ἐπ’ ἀρετῇ 

μέγα φρονῶν, ἧς οὐδὲν μέρος τοῖς πονηροῖς μέτεστιν. νόμιζε τῶν τιμῶν 

ἀληθεστάτας εἶναι μὴ τὰς ἐν τῷ φανερῷ μετὰ δέους γιγνομένας, ἀλλ’ ὅταν 

αὐτοὶ παρ’ αὑτοῖς ὄντες μᾶλλόν σου τὴν γνώμην ἢ τὴν τύχην θαυμάζωσιν. 

λάνθανε μέν, ἢν ἐπί τῴ σοι συμβῇ τῶν φαύλων χαίρειν, ἐνδείκνυσο δὲ περὶ 

τὰ μέγιστα σπουδάζων. Μὴ τοὺς μὲν ἄλλους ἀξίου κοσμίως ζῆν τοὺς δὲ 

βασιλέας ἀτάκτως, ἀλλὰ τὴν σαυτοῦ σωφροσύνην παράδειγμα τοῖς ἄλλοις 

καθίστη, γιγνώσκων ὅτι τὸ τῆς πόλεως ὅλης ἦθος ὁμοιοῦται τοῖς ἄρχουσιν. 

σημεῖον ἔστω σοι τοῦ καλῶς βασιλεύειν, ἂν τοὺς ἀρχομένους ὁρᾷς 

εὐπορωτέρους καὶ σωφρονεστέρους γιγνομένους διὰ τὴν σὴν ἐπιμέλειαν. 

Παρατηρήσεις 

i) «μὴ φαίνου … σπουδάζων» : Να μεταφράσετε το απόσπασμα στη νέα ελληνική 

γλώσσα. 

                                                                                                                          μονάδες 10 

ii) Ποιες ηδονές είναι ταιριαστές σε έναν βασιλιά, σύμφωνα με τον Ισοκράτη; 

                                                                                                                          μονάδες 10 
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iii) α. «Ἄρχε σαυτοῦ μηδὲν ἧττον ἢ τῶν ἄλλων, καὶ τοῦθ’ 

ἡγοῦ βασιλικώτατον, ἂν μηδεμιᾷ δουλεύῃς τῶν ἡδονῶν, 

ἀλλὰ κρατῇς τῶν ἐπιθυμιῶν μᾶλλον ἢ τῶν πολιτῶν» : να μεταφέρετε τα ρήματα 

της περιόδου στην ευκτική αορίστου, διατηρώντας το ίδιο πρόσωπο, αριθμό και 

φωνή. 

β.  βελτίων, σωφρονεστέρους : να γράψετε τον θετικό βαθμό των αντίστοιχων  

επιρρημάτων. 

γ. τὰ μέγιστα : να γράψετε τη γενική και δοτική ενικού και πληθυντικού στο 

θηλυκό γένος, στον συγκριτικό βαθμό. 

                                                                                                                          μονάδες 10 

iv) α. .«… καὶ τοῦθ’ ἡγοῦ βασιλικώτατον, ἂν μηδεμιᾷ δουλεύῃς τῶν ἡδονῶν…»:                

να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις πλάγιες πτώσεις του αποσπάσματος. 

 β.  «θαυμάζωσιν, ὁμοιοῦται » : να γράψετε τις προτάσεις στις οποίες ανήκουν 

τα ρήματα και να  αναγνωρίσετε το είδος  τους. 

 γ. «σημεῖον ἔστω σοι τοῦ καλῶς βασιλεύειν, ἂν τοὺς ἀρχομένους ὁρᾷς 

εὐπορωτέρους καὶ σωφρονεστέρους γιγνομένους διὰ τὴν σὴν ἐπιμέλειαν» : να 

αναγνωρίσετε το είδος  των μετοχών του αποσπάσματος και να τις αναλύσετε 

στις αντίστοιχες δευτερεύουσες προτάσεις. 

                                                                                                                        μονάδες 10 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

                                                                                     


