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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.

Ἔτι τὸ μὲν ἁμαρτάνειν πολλαχῶς ἔστιν (τὸ γὰρ κακὸν τοῦ ἀπείρου, ὡς οἱ 
Πυθαγόρειοι  εἴκαζον,  τὸ  δ’  ἀγαθὸν  τοῦ  πεπερασμένου),  τὸ  δὲ  κατορθοῦν 
μοναχῶς (διὸ καὶ τὸ μὲν ῥᾴδιον τὸ δὲ χαλεπόν,  ῥᾴδιον μὲν τὸ ἀποτυχεῖν τοῦ 
σκοποῦ, χαλεπὸν δὲ τὸ ἐπιτυχεῖν)· καὶ διὰ ταῦτ’ οὖν τῆς μὲν κακίας ἡ ὑπερβολὴ 
καὶ ἡ ἔλλειψις, τῆς δ’ ἀρετῆς ἡ μεσότης˙

ἐσθλοὶ μὲν γὰρ ἁπλῶς, παντοδαπῶς δὲ κακοί.

Ἔστιν  ἄρα ἡ ἀρετὴ  ἕξις  προαιρετική,  ἐν  μεσότητι  οὖσα τῇ πρὸς  ἡμᾶς, 
ὡρισμένῃ λόγῳ καὶ ὧ 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.
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Α1. Από το παραπάνω κείμενο να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του 
αποσπάσματος: 

«Οἷον καὶ φοβηθῆναι … καὶ κατορθοῦται·.».

Μονάδες 10

Β1.  Ποιες  προϋποθέσεις  πρέπει  να  ισχύουν  για  να  μπορούμε  να  τηρούμε  το 
μέτρο στα συναισθήματα; 

Μονάδες 10

Β2.  Με ποιον συλλογισμό καταλήγει ο Αριστοτέλης ότι η αρετή είναι ένα είδος 
μεσότητας;

Μονάδες 10

Β3.  Ο  Αριστοτέλης,  για  να  ενισχύσει  τη  θέση  του  ότι  το  λάθος  γίνεται  με 
πολλούς τρόπους, ενώ το σωστό με έναν, αντλεί στοιχεία από τη διδασκαλία των 
Πυθαγορείων και την ποίηση. Πώς αυτά συσχετίζονται μεταξύ τους;

Μονάδες 10

Β4. Ποια  επίδραση  είχε  η  απουσία  του  Πλάτωνα  και  το  περιβάλλον  της 
Ακαδημίας γενικά στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του Αριστοτέλη;

Μονάδες 10

Β5  α). Να  εντοπίσετε  στο  κείμενο  τα  αντώνυμα  των  λέξεων: φοβηθῆναι,  
λυπηθῆναι, ἧττον, ἐπαινεῖται, οὐκ εὖ.

β). Να  βρείτε  στο  κείμενο  λέξεις  ετυμολογικά  συγγενείς  με  τις 
παρακάτω: βεληνεκές, επανόρθωση, πραγματογνώμων, ηδονή, ελεεινός.

Μονάδες 10



                                                 




