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ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΣΑ ΑΡΥΑΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Σεκεῖνλ δὲ δεῖ πνηεῖζζαη ηῶλ ἕμεσλ ηὴλ ἐπηγηλνκέλελ ἡδνλὴλ ἢ ιύπελ ηνῖο  ἔξγνηο·  ὁ κὲλ 

γὰξ ἀπερόκελνο ηῶλ ζσκαηηθῶλ ἡδνλῶλ θαὶ  αὐηῷ  ηνύηῳ  ραίξσλ 

ζώθξσλ, ὁ δ' ἀρζόκελνο ἀθόιαζηνο, θαὶ ὁ κὲλ ὑπνκέλσλ ηὰ δεηλὰ  

θαὶ ραίξσλ ἢ κὴιππνύκελόο γε ἀλδξεῖνο, ὁ δὲ ιππνύκελνο δεηιόο. Πεξὶ  ἡδνλὰο γὰξ 

θαὶ ιύπαο ἐζηὶλ ἡ ἠζηθὴ ἀξεηή· δηὰ κὲλ γὰξ ηὴλ ἡδνλὴλ ηὰθαῦια πξάηηνκελ, δηὰ δὲ ηὴλ 

ιύπελ ηῶλ θαιῶλ ἀπερόκεζα. Δηὸ δεῖ ἦρζαί πσο εὐζὺο  ἐθ λέσλ, ὡο ὁ Πιάησλ θεζίλ, ὥζηε 

ραίξεηλ ηε θαὶ ιππεῖζζαη νἷο δεῖ·  ἡ γὰξ  ὀξζὴ παηδεία αὕηε ἐζηίλ. 

Οἷνλ θαὶ θνβεζῆλαη θαὶ ζαξξῆζαη θαὶ ἐπηζπκῆζαη θαὶ ὀξγηζζῆλαη θαὶ ἐιεῆζαη 

θαὶ ὅισο ἡζζῆλαη θαὶ ιππεζῆλαη ἔζηη θαὶκᾶιινλ θαὶ ἧηηνλ, θαὶ ἀκθόηεξα νὐθ εὖ· ηὸ δ’ ὅηε 

δεῖ θαὶ ἐθ’ νἷο θαὶ πξὸο νὓο θαὶ νὗ ἕλεθα θαὶ ὡο δεῖ, κέζνλ ηε 

θαὶ ἄξηζηνλ, ὅπεξ ἐζηὶ ηῆο ἀξεηῆο. Ὁκνίσο δὲ θαὶ πεξὶ ηὰο πξάμεηο  ἔζηηλ  

ὑπεξβνιὴ θαὶ ἔιιεηςηο θαὶ ηὸ κέζνλ. Ἡ δ’ ἀξεηὴ πεξὶ πάζε θαὶ πξάμεηο  ἐζηίλ,  ἐλ 

νἷο ἡ κὲλ ὑπεξβνιὴ ἁκαξηάλεηαη θαὶ ςέγεηαη θαὶ ἡ ἔιιεηςηο, ηὸ δὲ  κέζνλ   ἐπαηλεῖηαη 

θαὶ θαηνξζνῦηαη· ηαῦηα δ’ ἄκθσ ηῆο ἀξεηῆο. Μεζόηεο ηηο ἄξα  ἐζηὶλ  ἡ ἀξεηή, ζηνραζηηθή γε 

νὖζα ηνῦ κέζνπ. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να κεηαθξάζεηε ην απόζπαζκα «Πεξὶ  ἡδνλὰο γὰξ θαὶ ιύπαο … ὅπεξ ἐζηὶ ηῆο  

ἀξεηῆο ».  

Μνλάδεο 10 
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2. Ο Αξηζηνηέιεο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα δηεξεπλήζεη ηε θύζε ηεο αξεηήο θάλεη ιόγν 

γηα «θαιή» θαη «θαθή» εδνλή, πνπ πξνθύπηεη από ηηο πξάμεηο καο. Αλαθέξεηε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαζεκηάο θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν πξνθύπηνπλ. 

 Μνλάδεο 15 

 

3. Πώο αμηνινγεί ν Αξηζηνηέιεο ζηε δεύηεξε παξάγξαθν ηνπ απνζπάζκαηνο ηελ 

ππεξβνιή, ηελ έιιεηςε θαη ην κέζνλ θαη πώο δηαθαίλεηαη κέζα από ηελ πνξεία ηεο 

ζθέςεο ηνπ ε θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο αξεηήο; 

Μνλάδεο 15 

 

4. Σε πνηα κέξε δηαθξίλεη ν Αξηζηνηέιεο ηελ ςπρή; 

Μνλάδεο 10 

 

5. Με πνηεο ιέμεηο ηνπ δηδαγκέλνπ θεηκέλνπ ζρεηίδνληαη εηπκνινγηθά νη παξαθάησ: 

δεηζηδαίκσλ, δέεζε, αλζεθηηθόο, αςεγάδηαζηνο, ππνβνιηκαίνο, άξηηνο, νληόηεηα, 

επακθνηεξίδνλ, ράξκα, ιηπνβαξήο  

Μνλάδεο 10 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΥΙΑ!  

 

 

 

 


