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Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β1, 1103a14 - b2, 1106b36-1107a6 

 Ἐξ οὗ καὶ δῆλον ὅτι οὐδεμία τῶν ἠθικῶν ἀρετῶν φύσει ἡμῖν ἐγγίνεται· [...] Οὔτ’ ἄρα φύσει οὔτε 
παρὰ φύσιν ἐγγίνονται αἱ ἀρεταί, ἀλλὰ πεφυκόσι μὲν ἡμῖν δέξασθαι αὐτάς, τελειουμένοις δὲ διὰ τοῦ 
ἔθους. Ἔτι ὅσα μὲν φύσει ἡμῖν παραγίνεται, τὰς δυνάμεις τούτων πρότερον κομιζόμεθα, ὕστερον δὲ τὰς 
ἐνεργείας ἀποδίδομεν (ὅπερ ἐπὶ τῶν αἰσθήσεων δῆλον· οὐ γὰρ ἐκ τοῦ πολλάκις ἰδεῖν ἢ πολλάκις 
ἀκοῦσαι τὰς αἰσθήσεις ἐλάβομεν, ἀλλ’ ἀνάπαλιν ἔχοντες ἐχρησάμεθα, οὐ χρησάμενοι ἔσχομεν)· τὰς δ’ 
ἀρετὰς λαμβάνομεν ἐνεργήσαντες πρότερον, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν· ἃ γὰρ δεῖ μαθόντας 
ποιεῖν, ταῦτα ποιοῦντες μανθάνομεν, οἷον οἰκοδομοῦντες οἰκοδόμοι γίνονται καὶ κιθαρίζοντες 
κιθαρισταί· οὕτω δὴ καὶ τὰ μὲν δίκαια πράττοντες δίκαιοι γινόμεθα, τὰ δὲ σώφρονα σώφρονες, τὰ δ’ 
ἀνδρεῖα ἀνδρεῖοι. [...] 
 οἱ γὰρ νομοθέται τοὺς πολίτας ἐθίζοντες ποιοῦσιν ἀγαθούς, καὶ τὸ μὲν βούλημα παντὸς νομοθέτου 
τοῦτ’ ἐστίν, ὅσοι δὲ μὴ εὖ αὐτὸ ποιοῦσιν ἁμαρτάνουσιν, καὶ διαφέρει τούτῳ πολιτεία πολιτείας ἀγαθὴ 
φαύλης. Ἔτι ἐκ τῶν αὐτῶν καὶ διὰ τῶν αὐτῶν καὶ γίνεται πᾶσα ἀρετὴ καὶ φθείρεται, ὁμοίως δὲ καὶ 
τέχνη· [...] Καὶ ἑνὶ δὴ λόγῳ ἐκ τῶν ὁμοίων ἐνεργειῶν αἱ ἕξεις γίνονται. Διὸ δεῖ τὰς ἐνεργείας ποιὰς 
ἀποδιδόναι· κατὰ γὰρ τὰς τούτων διαφορὰς ἀκολουθοῦσιν αἱ ἕξεις. Οὐ μικρὸν οὖν διαφέρει τὸ οὕτως ἢ 
οὕτως εὐθὺς ἐκ νέων ἐθίζεσθαι, ἀλλὰ πάμπολυ, μᾶλλον δὲ τὸ πᾶν. [...] 
 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.[...] Ἔστιν ἄρα ἡ ἀρετὴ ἕξις προαιρετική, ἐν 
μεσότητι οὖσα τῇ πρὸς ἡμᾶς, ὡρισμένῃ λόγῳ καὶ ᾧ ἂν ὁ φρόνιμος ὁρίσειεν. 
 
Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό που αντιστοιχεί σε καθεμιά από τις παρακάτω περιόδους 
λόγου και δίπλα σε αυτόν τη λέξη «Σωστό», αν είναι σωστή, ή τη λέξη «Λάθος», αν είναι λανθασμένη, 
με βάση το αρχαίο κείμενο (μονάδες 3) και να τεκμηριώσετε κάθε απάντησή σας γράφοντας τις 
λέξεις/φράσεις του αρχαίου κειμένου που την επιβεβαιώνουν (μονάδες 3): 
 1. Οι νομοθέτες επιτυγχάνουν πάντα στο νομοθετικό τους έργο.  
 2. Οι αρετές αποκτώνται μέσω της διαδικασίας του εθισμού. 
 3. Η όραση αποκτάται μέσω του ἔθους. 
 
Α2. τοῦθ’ αἱρεῖται: Σε ποια λέξη του αρχαίου κειμένου αναφέρεται ο υπογραμμισμένος τύπος;  
(μονάδες 4) 



 

Μονάδες 10 
 
Β1. Οὐ μικρὸν ... τὸ πᾶν: Με ποιες εκφραστικές επιλογές τονίζει ο φιλόσοφος την παιδαγωγική αξία του 
εθισμού; Τι θέλει να επιτύχει, κατά την άποψή σας;  

Μονάδες 10 
Β2. καὶ γίνεται πᾶσα ἀρετὴ καὶ φθείρεται, ἕξις προαιρετική: Ποιο είναι το φιλοσοφικό περιεχόμενο 
των υπογραμμισμένων εννοιών (μονάδες 6); Ποιο είναι, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη το στοιχείο εκείνο 
που καθιστά μία ἕξιν αρετή; Η απάντησή σας να στηριχθεί σε όσα αναφέρονται στη δεύτερη 
παράγραφο του αρχαίου κειμένου (μονάδες 4). 

Μονάδες 10 
Β3. Να γράψετε στο τετράδιό σας δίπλα σε κάθε αριθμό τη λέξη που λείπει, έτσι ώστε να 
συμπληρώνονται σωστά οι ακόλουθες θέσεις:  
 

 Τα θέματα του Πρωταγόρα είναι στην ουσία δύο. Το πρώτο είναι αυτό το οποίο συζητούν τα 
δύο κεντρικά πρόσωπα, ο Πρωταγόρας και ο Σωκράτης: ποια είναι η φύση της  
1...............................;  

 Η μέθοδος της διάλεξης είναι μέθοδος πειθούς, όχι μέθοδος προσέγγισης και 
κατάκτησης της 2. .....................................  

 

 Ο Πρωταγόρας αρνείται την ίδια την ύπαρξη του απόλυτου και ασπάζεται τη 3. 
........................................ 

 

 Ο Σωκράτης αναζητά μια αλήθεια γενική, 4. .......................................... και απόλυτη. 
 

Μονάδες 10 
Β4. ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν, πᾶς ἐπιστήμων: Ποια είναι η σημασία των υπογραμμισμένων 
λέξεων στο αρχαίο κείμενο (μονάδες 4); Να γράψετε μία συνώνυμη λέξη της αρχαίας ελληνικής, 
διατηρώντας τον τύπο γραμματικά (μονάδες 6). 

Μονάδες 10 
Β5.  

Ἀριστοτέλους,  Ἀναλυτικὰ  Ὕστερα 97b 15 
 
 Τι θα έπρεπε να κάνουμε, αν θέλαμε π.χ. να βρούμε τι είναι η μεγαλοψυχία; Δεν έχουμε άλλο να 
κάνουμε παρά να φέρουμε στο νου μας μερικούς γνωστούς μας μεγαλόψυχους, ώστε να μπορέσουμε 
να διαπιστώσουμε ποιο είναι -μέσα στις διαφορές τους- το κοινό χαρακτηριστικό τους που μας 
υποχρεώνει να τους αποδώσουμε την ιδιότητα του μεγαλόψυχου. Μεγαλόψυχοι είναι π.χ. ο 
Αλκιβιάδης, ο Αχιλλέας ή ο Αίαντας.  
 Ποιο είναι λοιπόν το κοινό χαρακτηριστικό τους; Το ότι δεν ανέχονταν τις προσβολές. Πραγματικά ο 
πρώτος πολέμησε για τον λόγο αυτό, ο άλλος κυριεύτηκε από τρομερό θυμό, ο τρίτος έδωσε ο ίδιος 
τέλος στη ζωή του. Και φυσικά θα μπορούσαμε να μνημονεύσουμε και άλλους, τον Λύσανδρο π.χ. ή τον 
Σωκράτη. 

 
Η εφαρμογή της μεσότητας στα πάθη και τις πράξεις έχει, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη,  άμεση σχέση 
με την ηθική αρετή. Αξιοποιώντας στοιχεία της τελευταίας παραγράφου του πρωτότυπου κειμένου  



 

αλλά και του μεταφρασμένου αποσπάσματος  που σας δόθηκε να τεκμηριώσετε την παραπάνω 
θέση.  
 

Μονάδες 10 
 

Γ. ΑΔΙΔΑΚΤΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ 

Πλάτων, Περὶ ἀρετῆς 379a-b 

Στο παρακάτω κείμενοο Σωκράτης διερευνά αν η αρετή των ενάρετων ανδρών είναι έμφυτη και τονίζει 

το όφελος που έχει μία πόλη αν σε αυτήν ζουν ενάρετοι πολίτες. 

Σωκράτης: ἀλλὰ γὰρ κινδυνεύει οὔτε φύσει οὔτε μαθήσει ἡ ἀρετὴ τοῖς 

ἀνθρώποις παραγίγνεσθαι. 

Ἱππότροφος: Πῶς οὖν ἂν ὦ Σώκρατές σοι δοκοῦσιν γίγνεσθαι, εἰ μήτε 

φύσει μήτε μαθήσει γίγνονται; τίν᾿ ἄλλον τρόπον γίγνοιντ᾿ ἂν οἱ 

ἀγαθοί; 

Σωκράτης: Οἶμαι μὲν οὐκ ἂν ῥᾳδίως αὐτὸ δηλωθῆναι, τοπάζω μέντοι 

θεῖόν τι μάλιστα εἶναι τὸ κτῆμα καὶ γίγνεσθαι τοὺς ἀγαθοὺς ὥσπερ οἱ 

θεῖοι τῶν μάντεων καὶ οἱ χρησμολόγοι. οὗτοι γὰρ οὔτε φύσει τοιοῦτοι 

γίγνονται οὔτε τέχνῃ, ἀλλ᾿ ἐπιπνοίᾳ ἐκ τῶν θεῶν γιγνόμενοι τοιοῦτοί 

εἰσιν. οὕτω δὲ καὶ οἱ ἄνδρες οἱ ἀγαθοὶ λέγουσι ταῖς πόλεσιν ἑκάστοτε 

τὰ ἀποβησόμενα καὶ τὰ μέλλοντα ἔσεσθαι ἐκ θεοῦ ἐπιπνοίας πολὺ 

μᾶλλον καὶ ἐναργέστερον ἢ οἱ χρησμῳδοί. λέγουσιν δέ που καὶ αἱ 

γυναῖκες ὅτι Θεῖος ἀνὴρ οὗτός ἐστι· καὶ Λακεδαιμόνιοι ὅταν τινὰ 

μεγαλοπρεπῶς ἐπαινῶσιν, θεῖον ἄνδρα φασὶν εἶναι. πολλαχοῦ δὲ καὶ 

Ὅμηρος τῷ αὐτῷ τούτῳ καταχρῆται καὶ οἱ ἄλλοι ποιηταί. καὶ ὅταν 

βούληται θεὸς εὖ πρᾶξαι πόλιν, ἄνδρας ἀγαθοὺς ἐνεποίησεν· ὅταν δὲ 

μέλλῃ κακῶς πράξειν πόλις, ἐξεῖλε τοὺς ἄνδρας τοὺς ἀγαθοὺς ἐκ 

ταύτης τῆς πόλεως ὁ θεός. οὕτως ἔοικεν οὔτε διδακτὸν εἶναι οὔτε 

φύσει ἀρετή, ἀλλὰ θείᾳ μοίρᾳ παραγίγνεται κτωμένοις. 

τοπάζω: υποθέτω,θεωρώ, ἐπιπνοίᾳ γιγνόμενοι: εμπνέονται, ἐκ θεοῦ ἐπιπνοίας: από θεϊκή 

έμπνευση,ἐναργέστερον: φανερότερα,ἐνεποίησεν: στέλνει,κακῶς πράξειν: να δυστυχήσει. 



 

 

Γ1.Να μεταφράσετε το παρακάτω απόσπασμα του κειμένου: «καὶ ὅταν 

βούληται θεὸς… ἀλλὰ θείᾳ μοίρᾳ παραγίγνεται κτωμένοις.». 

Μονάδες 10 

Γ2.Σύμφωνα με το παραπάνω κείμενο: α) από πού θεωρεί  ο Σωκράτης 

ότι προέρχεται η αρετή των ενάρετων ανδρών και β) ποιους 

επικαλείταιγια να τεκμηριώσει την άποψή του; 

Μονάδες 10 

Γ3.α. «Πῶς οὖν ἂν ὦ Σώκρατές σοι δοκοῦσιν γίγνεσθαι, εἰ μήτε φύσει 

μήτε μαθήσει γίγνονται; τίν᾿ ἄλλον τρόπον γίγνοιντ᾿ ἂν οἱ 

ἀγαθοί;»:i.Να μεταφέρετε όλα τα ουσιαστικά του παραπάνω 

αποσπάσματος στη γενική πτώση στον ίδιο αριθμό (μονάδες 4).ii.οἱ 

ἀγαθοί: Να γράψετε το επίρρημα στον θετικό βαθμό (μονάδα 1). 



 

Γ3.β.«οὕτω δὲ καὶ οἱ ἄνδρες οἱ ἀγαθοὶ λέγουσι ταῖς πόλεσιν ἑκάστοτε 

τὰ ἀποβησόμενα καὶ τὰ μέλλοντα ἔσεσθαι ἐκ θεοῦ ἐπιπνοίας πολὺ 

μᾶλλον καὶ ἐναργέστερον ἢ οἱ χρησμῳδοί.»:Να εντοπίσετε τους 

ρηματικούς τύπους που βρίσκονται σε χρόνο μέλλοντα και να τους 

μεταφέρετε στον ίδιο τύπο του ενεστώτα (μονάδες 2). 

Γ3.γ.«πολλαχοῦ δὲ καὶ Ὅμηρος τῷ αὐτῷ τούτῳ καταχρῆται καὶ οἱ 

ἄλλοι ποιηταί. καὶ ὅταν βούληται θεὸς εὖ πρᾶξαι πόλιν, ἄνδρας 

ἀγαθοὺς ἐνεποίησεν· ὅταν δὲ μέλλῃ κακῶς πράξειν πόλις, ἐξεῖλε 

τοὺς ἄνδρας τοὺς ἀγαθοὺς ἐκ ταύτης τῆς πόλεως ὁ θεός.»:Να 

μεταφέρετε τους υπογραμμισμένους ρηματικούς  τύπους στο ίδιο 

πρόσωπο στην ευκτική του ίδιου χρόνου στη φωνή που βρίσκονται 

(μονάδες 3). 

Μονάδες 10 

Γ4.α.«σοι, τρόπον, ῥᾳδίως, ἔσεσθαι, ἢ οἱ χρησμῳδοί, ἄνδρα»: Να 

χαρακτηρίσετε συντακτικά τους παραπάνω όρους του κειμένου 

(μονάδες 6). 

Γ4.β. Στο κείμενο που σας δίνεται να εντοπίσετε και να αναγνωρίσετε 

μία δευτερεύουσα ονοματική πρόταση και μία επιρρηματική (μονάδες 

2). 

Γ4.γ.«τίν᾿ ἄλλον τρόπον γίγνοιντ᾿ ἂν οἱ ἀγαθοί;»: Να μεταφέρετε την 

ευθεία ερώτηση στον πλάγιο λόγο αφού την εξαρτήσετε από τη 

φράση:  Ὁ Ἱππότροφος  ἤρετο τὸν Σωκράτη (μονάδες 2). 

Μονάδες 10 

 


