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Αριστοτέλους, Ηθικά Νικομάχεια, Β6, 9 -13  

 

Εἰ δὴ πᾶσα ἐπιστήμη οὕτω τὸ ἔργον εὖ ἐπιτελεῖ, πρὸς τὸ μέσον βλέπουσα 

καὶ εἰς τοῦτο ἄγουσα τὰ ἔργα (ὅθεν εἰώθασιν  ἐπιλέγειν τοῖς εὖ ἔχουσιν 

ἔργοις ὅτι οὔτ᾽ ἀφελεῖν ἔστιν οὔτε προσθεῖναι, ὡς τῆς μὲν ὑπερβολῆς καὶ 

τῆς ἐλλείψεως φθειρούσης τὸ εὖ, τῆς δὲ μεσότητος σῳζούσης, οἱ δ᾽ ἀγαθοὶ 

τεχνῖται, ὡς λέγομεν, πρὸς τοῦτο βλέποντες ἐργάζονται)· ἡ δ᾽ ἀρετὴ 

πάσης τέχνης ἀκριβεστέρα καὶ  ἀμείνων ἐστὶν ὥσπερ καὶ ἡ φύσις, τοῦ 

μέσου ἂν εἴη στοχαστική. λέγω δὲ τὴν ἠθικήν· αὕτη γάρ ἐστι περὶ πάθη 

καὶ πράξεις, ἐν δὲ τούτοις ἔστιν ὑπερβολὴ καὶ ἔλλειψις καὶ τὸ μέσον. 

 

Οἷον καί φοβηθῆναι και θαρρῆσαι καί ὀργισθῆναι καί ὅλως ἡσθῆναι καί 

λυπηθῆναι ἔστι καί μᾶλλον καί ἧττον, καί ἄμφότερα οὐκ εὖ· τό δ’ ὅτε δεῖ 

καί ἐφ’ οἷς καί πρός οὕς καί οὗ ἕνεκα καί ὡς δεῖ, μέσον τε καί ἄριστον, 

ὅπερ ἐστί τῆς ἀρετῆς. Ὁμοίως δέ καί περί τάς πράξεις ἔστιν ὑπερβολή καί 

ἔλλειψις καί τό μέσον. Ἡ δ’ ἀρετή περί πάθη καί πράξεις ἐστί, ἐν οἷς ἡ μέν 

ὑπερβολή ἁμαρτάνεται καί ψεγεται καί ἡ ἔλλειψις, τό δέ μέσον ἐπαινεῖται 

καί κατορθοῦται· ταῦτα δ’ ἄμφω τῆς ἀρετῆς. Μεσότης τις ἄρα ἐστίν ἡ 

ἀρετή. 

 

 

 

 

Μάθημα : ΑΡΧΑΙΑ ΓΝΩΣΤΟ  (ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ) 

Καθηγητής : ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΦΑΣΜΑ 

Τάξη : Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Ημερομηνία : 15/03/2015 

Ονοματεπώνυμο : 

σύγχρονο μαθητικό φροντιστήριο  

1. 25ης Μαρτίου 111– ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ      50.27.990 – 50.20.990 

2. 25ης Μαρτίου 74–Π. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ  50.50.658 – 50.60.845 

3. Γραβιάς 85   –  ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ                50.51.557 – 50.56.296 

4. Πρωτεσιλάου 63 – Ίλιον -            26.32.505 – 26.32.507 

 

 



Παρατηρήσεις 

 

Α. Από το κείμενο που σας δόθηκε να μεταφράσετε στο τετράδιο σας το 

απόσπασμα: «ἡ δ᾽ ἀρετὴ πάσης τέχνης … ὅπερ ἐστί τῆς ἀρετῆς». 

              (Μονάδες 10) 

 

Β. Να γράψετε στο τετράδιο σας τις απαντήσεις των παρακάτω 

ερωτήσεων: 

 

Β.1. Ο Αριστοτέλης στην προσπάθειά του να προσδιορίσει τη μεσότητα 

στην ηθική αρετή καταλήγει αρχικά σε ένα δυνητικό συμπέρασμα 

«μεσότης ἂν εἴη ἡ ἀρετή». Στη συνέχεια όμως, υποβάλλοντάς το σε λογικό 

έλεγχο οδηγείται στην οριστικοποίηση του συμπεράσματός του με τη 

χρήση οριστικής έγκλισης «μεσότης τις ἄρα εστίν ἡ ἀρετή ...». Να 

παρουσιάσετε την πορεία της σκέψης του φιλοσόφου από την εξαγωγή 

του πρώτου συμπεράσματος ως την οριστική του διατύπωση. 

               (Μονάδες 15) 

 

Β.2. Να εντοπίσετε στο δεύτερο απόσπασμα τα σημεία στο λόγο του 

Αριστοτέλη στα οποία αναδεικνύεται η κοινωνική διάσταση της αρετής 

και να τα αναλύσετε. 

               (Μονάδες 15) 

 

Β.3. Ποιος είναι ο ορισμός του Αριστοτέλη για την ευδαιμονία;  

                                     (Μονάδες 10) 

 

Β.4  α. Να γράψετε δύο ομόρριζες λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας, 

απλές ή σύνθετες, για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: 

ἐπιτελεῖ, ἄγουσα, ἡσθῆναι, δεῖ. 

                                                                                                                    (Μονάδες 4) 

      

         β. Να βρείτε με ποιες λέξεις του κειμένου είναι ετυμολογικά 

συγγενείς οι παρακάτω:  θεμιτός, αυθαίρετος, συνέντευξη, αυτεξούσιος, 

βέλος, όρεξη. 

                                       (Μονάδες 6) 

 

Σας ευχόμαστε επιτυχία! 

 


