
 

 

Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Ἠθικά Νικομάχεια, Β 6.10-13·16, 1106b18-28· 1106b36-1107a6 
 
  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. […] 
   Ἔστιν ἄρα ἡ ἀρετὴ ἕξις προαιρετική, ἐν μεσότητι οὖσα τῇ πρὸς ἡμᾶς, 
ὡρισμένῃ λόγῳ καὶ ᾧ 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. 
 
Α1. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α΄ με τα στοιχεία της στήλης Β΄, 
σύμφωνα με όσα παραθέτει ο Αριστοτέλης στο αρχαίο κείμενο. Ένα στοιχείο της 
στήλης Β΄ περισσεύει. 
 

ΣΤΗΛΗ Α΄ ΣΤΗΛΗ Β΄ 

α) Μεσότης τις ἄρα ἐστὶν ἡ ἀρετή, 
στοχαστική γε οὖσα τοῦ μέσου. 

1. Η αρετή επιλέγεται ελεύθερα από τον 
άνθρωπο. 

β) ἕξις προαιρετική 2. Η αρετή ενδεχομένως είναι μεσότητα. 

 3. Η αρετή είναι μεσότητα. 

 
(Μονάδες 6) 

Α2. ταῦτα δ’ ἄμφω τῆς ἀρετῆς: Σε τι αναφέρεται ο υπογραμμισμένος τύπος; 
 

(Μονάδες 4) 
 

Μονάδες 10 
Β1. Αξιοποιώντας στοιχεία της α΄ παραγράφου του αρχαίου κειμένου, να εξηγήσετε με 
ποια αναλογία συνδέει ο Αριστοτέλης τα συναισθήματα και τις πράξεις και πώς την 
αξιοποιεί προκειμένου να καταδείξει τον κοινωνικό χαρακτήρα της ηθικής αρετής. 

Μονάδες 10 
Β2. Ο Αριστοτέλης αναθέτει στην προαίρεση καθοριστικό ρόλο στο πλαίσιο της ηθικής 
διδασκαλίας του. Αξιοποιώντας στοιχεία της β΄ παραγράφου του αρχαίου κειμένου, 
να τεκμηριώσετε αυτή τη θέση. 

Μονάδες 10 



 

 

Β3. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε θέση που σας 
δίνεται και δίπλα σε αυτόν το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: 

1. Ο πατέρας του Αριστοτέλη ονομαζόταν: 
α) Νικόλαος 
β) Νικόμαχος 
γ) Νικόδημος 
δ) Νικόστρατος 
 
 

2. Ο Αριστοτέλης πήγε στην Ακαδημία του Πλάτωνα προκειμένου να 
σπουδάσει: 
α) το 376 π.Χ. 
β) το 367 μ.Χ. 
γ) το 376 μ. Χ. 
δ) το 367 π.Χ. 
 

3. Ο «Νους» της Ακαδημίας ήταν: 
α) ο Πλάτωνας 
β) ο Εύδοξος 
γ) ο Αριστοτέλης 
δ) ο Σωκράτης 
 

4. Ένα από τα έργα του Αριστοτέλη είναι: 
α) τα Ηθικά Νικομάχεια 
β) η Πολιτεία 
γ) ο Πρωταγόρας 
δ) οι Νόμοι 
 

5. Ο Αριστοτέλης πέθανε: 
α) στη Χαλκιδική 
β) στην Αθήνα 
γ) στη Χαλκίδα 
δ) στη Μίεζα 
 

Μονάδες 10 
 
Β4. πράξεις, πάθη, ἁμαρτάνεται, κακιῶν, ὑπερβάλλειν: Να γράψετε τη σημασία που 
έχουν οι λέξεις στο αρχαίο κείμενο. Στη συνέχεια με καθεμία από αυτές να 
σχηματίσετε δύο ομόρριζα ουσιαστικά ή επίθετα, απλά ή σύνθετα, της αρχαίας 
ελληνικής γλώσσας. 

Μονάδες 10 
Β5.  Αξιοποιώντας στοιχεία του πρωτότυπου κειμένου καθώς και του μεταφρασμένου 
αποσπάσματος που ακολουθεί να συσχετίσετε τις αντιλήψεις που διατυπώνονται 
αναφορικά με την τήρηση της μεσότητας στη ζωή του ανθρώπου. 
 



 

 

Γιατί την ψυχική γαλήνη τη φέρνει στους ανθρώπους η συγκρατημένη διασκέδαση 
και η σύμμετρη ζωή. Η στέρηση και η υπεραφθονία τείνουν να μετατρέπονται στο 
αντίθετό τους και να προκαλούν στην ψυχή μεγάλες κινήσεις· και οι ψυχές που 
κινούνται σε μεγάλη έκταση δεν είναι ούτε ευσταθείς ούτε γαλήνιες […] Να μη δίνει 
μεγάλη σημασία στα όσα ζηλεύουν ή θαυμάζουν οι πολλοί και να μην τα σκέφτεται 
συνεχώς. Να κοιτάζει πώς ζουν οι ταλαίπωροι και να συναισθάνεται πόσο 
υποφέρουν […] Γι' αυτό ακριβώς δεν πρέπει κανείς να ψάχνει για πράγματα που 
είναι μακριά του, παρά να ικανοποιείται με τα όσα είναι κοντά του, συγκρίνοντας τη 
ζωή του με τη ζωή εκείνων που βρίσκονται σε χειρότερη θέση… 

(∆ημόκριτος, αποσπ. 191) 

Μονάδες 10 

Γ.ΑΔΙΔΑΚΤΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ 
ΙΩΑΝΝΗΣ  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Κατὰ Ἰουδαίων, Λόγος τρίτος,α΄ 

 
Στο παρακάτω απόσπασμα της ομιλίας του ο Ιωάννης Χρυσόστομος αντιστρατεύεται 
τη διχόνοια και τις εμφύλιες διαμάχες.   
 
Καὶ  γὰρ  ὁ  ποιμὴν  ὁ  καλὸς  οὐχὶ  τοὺς  λύκους  ἀπελαύνει  μόνον,  ἀλλὰ  καὶ  τὰ  
πρόβατα  νενοσηκότα  θεραπεύει  μετ'  ἐπιμελείας  ἁπάσης·  ἐπεὶ  τί  τὸ  κέρδος,  ὅταν  
τῶν  μὲν θηρίων τὰ στόματα διαφεύγῃ  τὰ  ποίμνια,  ὑπὸ  δὲ  τῆς  ἀρρωστίας  
κατεσθίηται;  Οὕτω  καὶ στρατηγὸς  ἄριστος  οὐχὶ  τὰ  μηχανήματα  ἀποκρούεται  
μόνον, ἀλλὰ πρὸ  τούτων  τὴν  πόλιν  στασιάζουσαν  πρὸς  ἑαυτὴν  συνάγει,  εἰδὼς  ὅτι  
τὸ  πλέον  οὐδὲν  ἔσται  τῆς  ἔξωθεν νίκης, ἕως  ἂν  οἱ  ἔνδοθεν ἐμφύλιοι  μένωσι  
πόλεμοι. Καὶ  ἵνα  μάθῃς,  ὅτι  στάσεως καὶ φιλονεικίας  ἴσον  οὐδὲν  εἰς  καθαίρεσιν,  
ἄκουσον  τί  φησιν  ὁ  Χριστός·  Βασιλεία  μερισθεῖσα  ἐφ'  ἑαυτὴν  οὐ  σταθήσεται.  
Καίτοι     τί  βασιλείας  δυνατώτερον,  ὅπου  χρημάτων  πρόσοδος,  καὶ  ὅπλα,  καὶ 
τείχη,  καὶ  ὀχυρώματα,  καὶ  στρατιωτῶν  ἀριθμὸς  τοσοῦτος,  καὶ  ἵπποι, καὶ  μυρία  
ἕτερα  πολλὴν  παρέχοντα  τὴν  ἰσχύν;  Ἀλλ'  ὅμως  ἡ  τοσαύτη  δύναμις  καταλύεται,  
ὅταν  πρὸς  ἑαυτὴν  στασιάζῃ.  Οὐδὲν γὰρ  οὕτως ἀσθένειαν ἐργάζεσθαι πέφυκεν, ὡς 
φιλονεικία καὶ ἔρις· ὥσπερ  οὐδὲν  οὕτως  ἰσχὺν  καὶ  δύναμιν,  ὡς  ἀγάπη  καὶ  
ὁμόνοια. 
Γ.1.Να μεταφράσετε  στη ν.ε. το παρακάτω απόσπασμα του κειμένου: «Καὶ  γὰρ  ὁ  
ποιμὴν   … κατεσθίηται;». 

Μονάδες 10 
Γ.2.Να  παρουσιάσετε,  σύμφωνα  με  το  παραπάνω κείμενο  α)  τον καλό ποιμένα  
και  β) τον καλό στρατηγό.  

Μονάδες 10 
Γ.3.α.«Οὐδὲν  γὰρ   οὕτως  ἀσθένειαν ἐργάζεσθαι πέφυκεν, ὡς φιλονεικία  καὶ  ἔρις· 
ὥσπερ  οὐδὲν  οὕτως  ἰσχὺν  καὶ  δύναμιν,  ὡς  ἀγάπη  καὶ  ὁμόνοια.»:Να  εντοπίσετε 
τα τριτόκλιτα ουσιαστικά του αποσπάσματος  και  να  γράψετε  τη  γενική  πτώση  του  
ίδιου  αριθμού (μονάδες 3). Στη  συνέχεια  να  μεταφέρετε  την  αντωνυμία  οὐδέν      
στη  γενική  και  δοτική  πτώση  του  ίδιου  αριθμού στο θηλυκό γένος (μονάδες 2). 
Γ.3.β.«Οὕτω  καὶ στρατηγὸς  ἄριστος  οὐχὶ  τὰ  μηχανήματα  ἀποκρούεται   μόνον,  
ἀλλὰ  πρὸ  τούτων  τὴν  πόλιν  στασιάζουσαν  πρὸς  ἑαυτὴν  συνάγει,  εἰδὼς  ὅτι  τὸ  



 

 

πλέον  οὐδὲν  ἔσται  τῆς  ἔξωθεν νίκης, ἕως  ἂν  οἱ  ἔνδοθεν ἐμφύλιοι  μένωσι  
πόλεμοι.»:Να  γράψετε το γ΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής  του αορίστου  (α΄ ή β΄) 
των υπογραμμισμένων  ρημάτων   στη  φωνή που  βρίσκονται  (μονάδες 3) και  να 
μεταφέρετε τη μετοχή  εἰδώς  στο β΄ ενικό πρόσωπο της  οριστικής  και  της  
προστακτικής  στον  ίδιο  χρόνο (μονάδες 2). 

Μονάδες 10 
Γ.4.«Καὶ  ἵνα  μάθῃς,  ὅτι  στάσεως καὶ φιλονεικίας  ἴσον  οὐδὲν  εἰς  καθαίρεσιν,  
ἄκουσον  τί  φησιν  ὁ  Χριστός·»: 
α)Να εντοπίσετε τη δευτερεύουσα επιρρηματική πρόταση του αποσπάσματος, να  
αιτιολογήσετε   την  έγκλιση  εκφοράς  της,  να γράψετε τη συντακτική  λειτουργία της 
(μονάδες 3) και να τη μετατρέψετε στην αντίστοιχη επιρρηματική μετοχή (μονάδες 2). 
β)Να εντοπίσετε τις δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις του αποσπάσματος  και  να  
γράψετε  τη συντακτική λειτουργία τους (μονάδες 4). 
γ)Να μεταφέρετε  σε  ευθύ  λόγο  την  τελευταία   δευτερεύουσα  πρόταση του  
παραπάνω αποσπάσματος (μονάδα 1). 

Μονάδες 10 

 

 

 


