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 διδαγμένο  κείμενο 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, ΗΘΙΚΑ  ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ 

Κείμενο 

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. 

εἰ δὴ πᾶσα ἐπιστήμη οὕτω τὸ ἔργον εὖ ἐπιτελεῖ, πρὸς τὸ μέσον 

βλέπουσα καὶ εἰς τοῦτο ἄγουσα τὰ ἔργα (ὅθεν εἰώ θασιν 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. 
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Παρατηρήσεις 

1) Να μεταφράσετε το απόσπασμα «   Μίλωνι μὲν γὰρ ὀλίγον … καὶ 

ἔλλειψις καὶ τὸ μέσον.»                (10  μονάδες) 

 

2) Με βάση το απόσπασμα «ἐν παντὶ δὴ συνεχεῖ καὶ διαιρετῷ… ἀλλὰ τὸ 

πρὸς ἡμᾶς.» να προσδιορίσετε τα δύο είδη μεσότητας  που διακρίνει ο 

Σταγειρίτης. Με ποιο είδος μεσότητας  σχετίζεται  η ηθική αρετή;  

 

                                                                     (15 μονάδες) 

 

 

3) Πώς συσχετίζονται από τον Αριστοτέλη  οι έννοιες   φύσις, ἀρετὴ, τέχνη  

και σε ποια δίνει το προβάδισμα ο φιλόσοφος;    

                               (15 μονάδες) 

 

4) Να επιβεβαιώσετε ή να απορρίψετε το περιεχόμενο των κάτωθι 

προτάσεων με την ένδειξη Σωστό-Λάθος: 

 

Α) Για την αγωγή του Αλέξανδρου ο Αριστοτέλης χρησιμοποίησε  κατ΄ 

αποκλειστικότητα τα ομηρικά έπη. 

Β) Η κατηγορία που προσήφθη στον  Αριστοτέλη ήταν η ασέβεια. 

Γ) Προϋπόθεση για την κατάκτηση της αρετής  αποτελούσε, κατά τον 

Αριστοτέλη,  η ευβουλία. 

Δ) Το «επιθυμητικόν» σχετίζεται με τις ηθικές και διανοητικές αρετές. 

Ε) Η σύνθεση των Ηθικών Νικομαχείων τοποθετείται στην τρίτη περίοδο της 

φιλοσοφικής δραστηριότητας  του Αριστοτέλη.  

                           (10  μονάδες) 

 

5) Να γράψετε δύο ομόρριζες  λέξεις της νέας   ή της αρχαίας ελληνικής, 

απλές ή σύνθετες,   για καθεμία από τις επόμενες λέξεις: ἀπέχον , 

ἐλλείπει, ληπτέον, ἀφελεῖν, φθειρούσης.  

(10 μονάδες) 

 


