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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β1, 2, 1103a14 - b2, Β.1.5-6 

 Οὔτ’ ἄρα φύσει οὔτε παρὰ φύσιν ἐγγίνονται αἱ ἀρεταί, ἀλλὰ πεφυκόσι μὲν ἡμῖν 
δέξασθαι αὐτάς, τελειουμένοις δὲ διὰ τοῦ ἔθους. 
 Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν· 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· ἐκ γὰρ 
τοῦ κιθαρίζειν καὶ οἱ ἀγαθοὶ καὶ κακοὶ γίνονται κιθαρισταί. Ἀνάλογον δὲ καὶ οἰκοδόμοι καὶ οἱ 
λοιποὶ πάντες· ἐκ μὲν γὰρ τοῦ εὖ οἰκοδομεῖν ἀγαθοὶ οἰκοδόμοι ἔσονται, ἐκ δὲ τοῦ κακῶς κακοί. 
Εἰ γὰρ μὴ οὕτως εἶχεν, οὐδὲν ἂν ἔδει τοῦ διδάξοντος, ἀλλὰ πάντες ἂν ἐγίνοντο ἀγαθοὶ ἢ κακοί 
[...] 
 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 γάρ 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. 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 
Α1. Ποιο είναι το μέλημα των νομοθετών, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη; 

Μονάδες 4 
Α2. Τι αναφέρει ο φιλόσοφος για τους οικοδόμους και τους κιθαριστές στο κείμενο που σας 
δόθηκε; Να γράψετε τα αντίστοιχα χωρία. 

Μονάδες 6 
Β1. Οὔτ’ ἄρα... διὰ τοῦ ἔθους: Με ποιον όρο αποδίδει ο Αριστοτέλης τις λειτουργίες και τις 
ικανότητες της συναισθηματικής νοημοσύνης του ανθρώπου και ποιος είναι ο ρόλος του 
ἔθους στη διαμόρφωσή τους; [120-150 λέξεις] 

Μονάδες 10 
 
 



 

 

Β2. Στη δεύτερη παράγραφο του κειμένου που σας δόθηκε ο Αριστοτέλης με ένα επιχείρημα 
«εκ του αντιστρόφου» τονίζει ότι για την καλλιέργεια της ηθικής αρετής είναι απαραίτητη η 
συμβολή της διδασκαλίας. Να επισημάνετε το αντίστοιχο χωρίο του κειμένου και να το 
σχολιάσετε. [120-150 λέξεις] 

Μονάδες 10 
Β3. Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες θέσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ): 

i. Η λέξη εὐβουλία  σήμαινε αρχικά την εύνοια του δαίμονος, του θείου. 
ii. Ο  Ηράκλειτος είχε πει ότι «ἦθος ἀνθρῴπω δαίμων». 

iii. Κατάσταση είναι, κατά τον Αριστοτέλη, η ευδαιμονία του ανθρώπου, όχι ενέργεια, με 
τους κανόνες της τέλειας αρετής. 

iv. Η ψυχή του ανθρώπου, είπε ο Αριστοτέλης, αποτελείται κατ' αρχήν από δύο μέρη, από 
το λόγον ἔχον μέρος και από το ἄλογον. 

v. Ο Αριστοτέλης διακρίνει τις αρετές σε ηθικές και πνευματικές. 
Μονάδες 10 

Β4. ἐπιστήμων: Ποια είναι η σημασία της λέξης στο κείμενο (μονάδες 4); Να γράψετε δύο 
ομόρριζα σύνθετα ουσιαστικά της νέας ελληνικής γλώσσας (μονάδες 2) και με καθένα από 
αυτά να σχηματίσετε  μία πρόταση (μονάδες 4). 

Μονάδες 10 
Β5. Θεμελιώδης αρχή της φιλοσοφίας του Οράτιου είναι η τήρηση του μέτρου και η 
ολιγάρκεια. Αξιοποιώντας στοιχεία της τρίτης παραγράφου του πρωτότυπου κειμένου σχετικά 
με την αριστοτελική μεσότητα, να γράψετε τις ομοιότητες που εντοπίζετε με όσα αναφέρονται 
στο ακόλουθο απόσπασμα. [160-180 λέξεις] 
 

Οράτιος Carm. 3.1 
 
  Σικελικά γεύματα δεν θα φέρουν γλυκιά γεύση  
  σε αυτόν που πάνω από τον ασεβή λαιμό του  
  κρέμεται το γυμνό σπαθί ούτε το τραγούδι  
  των πουλιών ή το παίξιμο της λύρας θα φέρει πίσω  
  τον ύπνο.  
  Όμως ο ανάλαφρος ύπνος δεν περιφρονεί  
  τα ταπεινά σπίτια των αγροτών  
  και μια σκιερή όχθη 
  ή μια κοιλάδα που δεν ταράζεται από τους Ζέφυρους.  
  Αυτόν που επιθυμεί μόνο ό,τι είναι αρκετό  
  ούτε τον ανησυχεί ποτέ η ταραγμένη θάλασσα * 
  ούτε η άγρια ορμή του Αρκτούρου που δύει   
  ή του Ερίφου που ανατέλλει. 
 
       Μετάφραση: Ανδρέας Μιχαλόπουλος 
 
  * Ο Οράτιος αναφέρεται στον έμπορο, ο οποίος διαρκώς ταξιδεύει στη θάλασσα με κίνδυνο 
της ζωής του, προκειμένου να αποκτήσει πλούτο. Η απληστία του εμπόρου ήταν προσφιλής 
στόχος της ηθικής φιλοσοφίας. 
 



 

 

Μονάδες 10 
 

 
 
 
 
 

Γ.ΑΔΙΔΑΚΤΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ,Β΄,14,1-15,3 

Οι Αθηναίοι πείθονται στον Περικλή και προετοιμάζονται για πόλεμο μεταφέροντας την 

περιουσία τους από τους αγρούς μέσα στην πόλη.Στη συνέχεια  του κειμένου ο 

Θουκυδίδης,κάνοντας μία παρέκβαση,αναφέρεται στο ιστορικό  παρελθόν της Αττικής και 

στον βασιλιά  της Αθήνας,τον Θησέα. 

Οἱ δὲ Ἀθηναῖοι ἀκούσαντες ἀνεπείθοντό τε καὶ ἐσεκομίζοντο ἐκ τῶν ἀγρῶν παῖδας καὶ 

γυναῖκας καὶ τὴν ἄλλην κατασκευὴν ᾗ κατ᾽ οἶκον ἐχρῶντο,καὶ αὐτῶν τῶν οἰκιῶν καθαιροῦντες 

τὴν ξύλωσιν· πρόβατα δὲ καὶ ὑποζύγια ἐς τὴν Εὔβοιαν διεπέμψαντο καὶ ἐς τὰς νήσους τὰς 

ἐπικειμένας. χαλεπῶς δὲ αὐτοῖς διὰ τὸ αἰεὶ εἰωθέναιτοὺς πολλοὺς ἐν τοῖς ἀγροῖς διαιτᾶσθαι ἡ 

ἀνάστασιςἐγίγνετο.ξυνεβεβήκει δὲ ἀπὸ τοῦ πάνυ ἀρχαίου ἑτέρων μᾶλλον Ἀθηναίοις τοῦτο. 

ἐπὶ γὰρ Κέκροπος καὶ τῶν πρώτων βασιλέων ἡ Ἀττικὴ ἐς Θησέα αἰεὶ κατὰ πόλεις ᾠκεῖτο 

πρυτανεῖά τε ἐχούσας καὶ ἄρχοντας, καὶ ὁπότε μή τι δείσειαν, οὐ ξυνῇσαν βουλευσόμενοι  ὡς 

τὸν βασιλέα, ἀλλ᾽ αὐτοὶ ἕκαστοι ἐπολίτευον καὶ ἐβουλεύοντο· καί τινες καὶ ἐπολέμησάν ποτε 

αὐτῶν, ὥσπερ  καὶ Ἐλευσίνιοι μετ᾽ Εὐμόλπου πρὸς Ἐρεχθέα. ἐπειδὴδὲ Θησεὺς 

ἐβασίλευσε,γενόμενος μετὰ τοῦ ξυνετοῦ καὶ δυνατὸς τά τε ἄλλα διεκόσμησε τὴν χώραν καὶ 

καταλύσας τῶν ἄλλωνπόλεωντά τε βουλευτήρια καὶ τὰς ἀρχὰς ἐς τὴν νῦν πόλιν οὖσαν, ἓν 

βουλευτήριον ἀποδείξας καὶ πρυτανεῖον, ξυνῴκισε πάντας, καὶ νεμομένους τὰ αὑτῶν 

ἑκάστους ἅπερ καὶ πρὸ τοῦ ἠνάγκασεμιᾷ πόλει ταύτῃχ ρῆσθαι, ἣ ἁπάντων ἤδη ξυντελούντων 

ἐς αὐτὴν μεγάλη γενομένηπαρεδόθη ὑπὸ Θησέως τοῖς ἔπειτα· καὶ ξυνοίκιαἐξ ἐκείνου Ἀθηναῖοι 

ἔτι καὶ νῦν τῇ θεῷ ἑορτὴν δημοτελῆ ποιοῦσιν. 

Γ.1.Να μεταφράσετε στη νέα ελληνική την πρώτη περίοδο του κειμένου. 

Μονάδες 10 

Γ.2. «ἐπειδὴ  δὲ  Θησεὺς  ἐβασίλευσε,  γενόμενος  μετὰ  τοῦ  ξυνετοῦ  καὶ  δυνατὸς  τά  τε  ἄλλα  

διεκόσμησε  τὴν χώραν καὶ καταλύσας   τῶν   ἄλλων   πόλεων   τά  τε   βουλευτήρια  καὶ   τὰς   

ἀρχὰς  ἐς τὴν νῦν πόλιν οὖσαν, ἓν  βουλευτήριον  ἀποδείξας  καὶ  πρυτανεῖον, ξυνῴκισε  

πάντας,  καὶ  νεμομένους  τὰ  αὑτῶν  ἑκάστους  ἅπερ  καὶ  πρὸ τοῦ  ἠνάγκασε  μιᾷ  πόλει  ταύτῃ  

χρῆσθαι,  ἣ  ἁπάντων  ἤδη  ξυντελούντων  ἐς  αὐτὴν  μεγάλη  γενομένη  παρεδόθη  ὑπὸ  

Θησέως  τοῖς  ἔπειτα·»:Σύμφωνα με το παραπάνω απόσπασμα του κειμένου, ποιες 



 

 

μεταρρυθμίσεις έκανε ο Θησέας όταν έγινε βασιλιάς της Αθήνας και ποιο ήταν το αποτέλεσμα 

της πολιτικής του;  

Μονάδες 10 

Γ.3.α.«ἠνάγκασε  μιᾷ  πόλει  ταύτῃ  χρῆσθαι,  ἣ  ἁπάντων  ἤδη  ξυντελούντων  ἐς  αὐτὴν  

μεγάλη  γενομένη  παρεδόθη  ὑπὸ  Θησέως  τοῖς  ἔπειτα·»:i.Να μεταφέρετε τη συνεκφορά μιᾷ  

πόλειστην αιτιατική πτώση του ίδιου αριθμού (μονάδες 2). ii.ἁπάντων :Να γράψετε την ίδια 

πτώση στον ίδιο αριθμό στο θηλυκό γένος (μονάδα 1).iii.μεγάλη : Να γράψετε τα παραθετικά 

του τύπου στο γένος,αριθμό και πτώση που βρίσκεται (μονάδες 2). 

Γ.3.β.«ξυνεβεβήκει  δὲ  ἀπὸ  τοῦ πάνυ ἀρχαίου  ἑτέρων  μᾶλλον  Ἀθηναίοις  τοῦτο.  ἐπὶ  γὰρ  

Κέκροπος  καὶ τῶν πρώτων βασιλέων ἡ Ἀττικὴ  ἐς  Θησέα   αἰεὶ   κατὰ   πόλεις  ᾠκεῖτο  

πρυτανεῖά  τε ἐχούσας καὶ  ἄρχοντας,  καὶ  ὁπότε  μή  τι δείσειαν, οὐ  ξυνῇσαν  βουλευσόμενοι  

ὡς τὸν βασιλέα, ἀλλ᾽ αὐτοὶ ἕκαστοι ἐπολίτευον καὶ ἐβουλεύοντο·»:i.ξυνεβεβήκει: Να 

μεταφέρετε τον τύπο - όπου βρίσκεται- στον μέλλοντα της ίδιας φωνής (μονάδα 1).ii.ᾠκεῖτο: 

Να γράψετε το β΄ πληθυντικό  πρόσωπο της υποτακτικής του ενεστώτα της ίδιας φωνής 

(μονάδα 1).iii.ἐχούσας: Να γράψετε το β΄ενικό πρόσωπο της ευκτικής του αορίστου β΄στην 

ίδια φωνή (μονάδα 1).iv.ξυνῇσαν,ἐβουλεύοντο: Να μεταφέρετε τους τύπους στο β΄ενικό 

πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή (μονάδες 2). 

Μονάδες 10 

Γ.4.α. «τὰς  ἐπικειμένας, διὰ τὸεἰωθέναι,ἑτέρων, βουλευσόμενοι,χρῆσθαι,μεγάλη»: Να 

χαρακτηρίσετε συντακτικά τους παραπάνω όρους του κειμένου (μονάδες 6). 

Γ.4.β. «Οἱ  δὲ  Ἀθηναῖοι  ἀκούσαντες  ἀνεπείθοντό  τε  καὶ  ἐσεκομίζοντο  ἐκ  τῶν  ἀγρῶν  

παῖδας  καὶ γυναῖκας»:Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τη μετοχή του αποσπάσματος  (μονάδες 

2) και να την αναλύσετε στην αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση (μονάδες 2). 

Μονάδες 10 

 


