
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ 

  
Οἷον δέ καί φοβηθῆναι καί θαρρῆσαι καί ἐπιθυμῆσαι και ὀργισθῆναι 
καί ἐλεῆσαι καί ὅλως ἡσθῆναι καί λυπηθῆναι ἔστι καί μᾶλλον καί 
ἧττον, καί ἀμφότερα οὐκ εὖ· τό δέ ὅτε δεῖ καί ἐφ' οἷς καί πρός οὕς καί 
οὗ ἕνεκα καί ὡς δεῖ, μέσον τε καί ἄριστον, ὅπερ ἔστι τῆς ἀρετῆς. Ἔτι τό 
μέν ἁμαρτάνειν πολλαχῶς ἔστιν ( τό γάρ κακόν τοῦ ἀπείρου, ὡς οἱ 
Πυθαγόρειοι εἴκαζον, τό δ' ἀγαθόν τοῦ πεπερασμένου), τό δέ 
κατορθοῦν μοναχῶς ( διό καί τό μέν ῥάδιον τό δέ χαλεπόν, ῥάδιον μέν 
τό ἀποτυχεῖν τοῦ σκοποῦ, χαλεπόν δέ τό ἐπιτυχεῖν)· καί διά ταῦτ' οὖν 
τῆς μέν κακίας ἡ ὑπερβολή καί ἡ ἔλλειψις, τῆς δέ ἀρετῆς ἡ μεσότης· 
ἐσθλοί μέν γάρ ἁπλῶς, παντοδαπῶς δέ κακοί. Ἔστιν ἄρα ἡ ἀρετή ἕξις 
προαιρετική, ἐν μεσότητι οὖσα τῇ πρός ἡμᾶς, ὡρισμένῃ λόγῳ καί ᾧ ἄν ὁ 
φρόνιμος ὁρίσειεν. Μεσότης δέ δύο κακιῶν, τῆς μέν καθ' ὑπερβολήν τῆς 
δέ κατ' ἔλλειψιν· καί ἔτι τῷ τάς μέν ἐλλείπειν τάς δέ ὑπερβάλλειν τοῦ 
δέοντος ἔν τε τοῖς πάθεσι καί ἐν ταῖς πράξεσι, τήν δ' ἀρετήν τό μέσον 
καί εὑρίσκειν καί αἱρεῖσθαι. 
  
Α. Να μεταφράσετε το απόσπασμα   

(μονάδες 10) 
Β.  
1. Να εντοπίσετε όλες τις έννοιες που χρησιμοποιεί ο Αριστοτέλης για 
τον ορισμό της αρετής. Ποια έννοια θεωρεί περισσότερο βασική για τον 
ορισμό της αρετής; 

(μονάδες 10) 
  
2. Με ποιο τρόπο συνδέει ο Αριστοτέλης το συμπέρασμά του ότι η 

αρετή είναι μεσότητα με τις απόψεις των Πυθαγορείων; 
(μονάδες 10) 

  
3. φρόνιμος, τοῦ δέοντος :Το περιεχόμενο των εννοιών αυτών δεν είναι 

πάντοτε οριστικά και εφάπαξ καθορισμένο. Να εξηγήσετε ποιος 
ορίζει το περιεχόμενό τους και ποια τα όρια του υποκειμενικού και 
του αντικειμενικού σ' αυτές τις έννοιες. 

(μονάδες 10) 
  
4. Να σχολιάσετε τον ορισμό της ευδαιμονίας από τον Αριστοτέλη και 

 

 



να δείξετε αν οι θέσεις του πλησιάζουν τις θέσεις των προσωκρατικών 
φιλοσόφων Ηράκλειτου και ∆ημόκριτου. 

(μονάδες 10) 
  
5. Με ποιες λέξεις του κειμένου έχουν ετυμολογική συγγένεια οι λέξεις: 

εικαστικός, υπόλοιπο, πένθος ,εντευκτήριο. 
Να σχηματίσετε δυο σύνθετα των: ὀρίσειεν, εὑρίσκειν. 
Να σχηματίσετε ένα ομόρριζο των: ῥάδιον, δέοντος.  

(μονάδες 10) 

 ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

  


