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 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· [...] 
 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. Οὕτω δὴ καὶ 
ἐπὶ τῶν ἀρετῶν ἔχει· πράττοντες γὰρ τὰ ἐν τοῖς συναλλάγμασι τοῖς πρὸς τοὺς ἀνθρώπους γινόμεθα οἳ 
μὲν δίκαιοι οἳ δὲ ἄδικοι, πράττοντες δὲ τὰ ἐν τοῖς δεινοῖς καὶ ἐθιζόμενοι φοβεῖσθαι ἢ θαρρεῖν οἳ μὲν 
ἀνδρεῖοι οἳ δὲ δειλοί. Ὁμοίως δὲ καὶ τὰ περὶ τὰς ἐπιθυμίας ἔχει καὶ τὰ περὶ τὰς ὀργάς. [...] 
 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. 
 
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: 
 
1. Οι ηθικές αρετές υπάρχουν μέσα μας ως προδιάθεση αλλά απαιτούν εθισμό. 
2. Η όραση και η ακοή είναι αισθήσεις που απαιτούν εξάσκηση. 
3. Όλες οι ηθικές αρετές σταδιακά οδηγούνται στον εκφυλισμό, ακόμα και αν ο άνθρωπος αξιοποιεί τα 
σωστά μέσα. 
4. Όλοι οι άνθρωποι θεωρούνται δίκαιοι. 
5. Το αντικειμενικό μέσο είναι κοινό για όλους και αμετάβλητο. 

(μονάδες 5) 



 

 

Α2. Να τεκμηριώσετε κάθε απάντησή σας γράφοντας τις λέξεις/φράσεις του αρχαίου κειμένου που την 
επιβεβαιώνουν. (μονάδες 5) 

Μονάδες 10 
Β1. Ποια είναι η σχέση ανάμεσα στον εθισμό και στη διδασκαλία σύμφωνα με την αριστοτελική ηθική; 
Να τεκμηριώσετε την απαντησή σας κάνοντας συγκεκριμένες αναφορές στο αρχαίο κείμενο. 

Μονάδες 10 
 
Β2. Οὕτω δὴ καὶ ἐπὶ τῶν ἀρετῶν ἔχει: Ποιος είναι ο λειτουργικός ρόλος της πρότασης στον 
αριστοτελικό συλλογισμό; Ποια σκοπιμότητα εξυπηρετεί η επιλογή του υπογραμμισμένου  
επιρρήματος; 

Μονάδες 10 
Β3. Να γράψετε στο τετραδιό σας τον αριθμό που υπάρχει σε κάθε κενό και δίπλα σε αυτόν τη λέξη 
που λείπει:  
 
Όταν ο Αριστοτέλης πέθανε στη 1. ………………………….. ήταν —σύμφωνα με τις αρχαίες πηγές μας— 
«τριῶν που καὶ ἑξήκοντα ἐτῶν»· ήταν τότε το τρίτο έτος της εκατοστής δέκατης τέταρτης 2. 
…………………. σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Απολλόδωρου, όπως τους μαθαίνουμε από τον 
Διογένη τον Λαέρτιο (3ος αι. μ.Χ.). Ο 3. ……………….. λοιπόν του Αριστοτέλη συνέβη στα 322 π.Χ 
 
Ένας λόγιος τον οποίο είχε την τύχη να συναντήσει ο Αριστοτέλης στην Ακαδημία, όταν ήρθε να 
σπουδάσει σ' αυτήν, ήταν ο 4. ……………………… από την Κνίδο. 
 
Στη Μακεδονία ο Αριστοτέλης έμεινε ως το 335. Το κλίμα που επικρατούσε τώρα στην Αθήνα ευνοούσε 
την επάνοδό του εκεί. Συνοδευμένος λοιπόν από τον 5. ……………………….. ξαναγύρισε στον τόπο που είχε 
γίνει γι' αυτόν μια δεύτερη πατρίδα. Εκεί συνέχισε τις έρευνές του· μαζί, φυσικά, και τη διδασκαλία 
του, όχι όμως πια στην 6. …………………., που τη διηύθυνε τώρα ο 7. ………………….., αλλά στο 8. ………………, 
το δημόσιο γυμναστήριο στον Λυκαβηττό, όπου δίδασκαν συνήθως ρήτορες και σοφιστές. Αργότερα, 
όταν ο 9. ……………… ίδρυσε σχολή που θα διαφύλαττε και θα πρόβαλλε τις διδασκαλίες του 
Αριστοτέλη, αυτή πήρε το όνομα 10. ………………… 

 
Μονάδες 10 

 
Β4. ἐπιστήμων: Ποια είναι η σημασία της λέξης στο αρχαίο κείμενο; (μονάδες 4). Να γράψετε δύο 
συνώνυμες λέξεις της αρχαίας ελληνικής. (μονάδες 6) 

Μονάδες 10 
Β5.   Οι «Ευμενίδες» του Αισχύλου καταργούν την αυτοδικία και επιβάλλουν την κρατική Δικαιοσύνη. 
Παραμερίζουν τις επάρσεις και τις άνομες πράξεις. Τάσσονται υπέρ του «μέτρου» που πρέπει να είναι 
ο χρυσός κανόνας. 

 
 

ΑΙΣΧΥΛΟΥ, Εὐμενίδες  
 
    Μήτε χωρίς καμιάν αρχή 
    μα ούτε και πάλι σε σκλαβιά 
    να δέχεσαι να ζεις· 
    πάντα στη μέση κρατάει το ζύγι ο Θεός, 
    που τιμά πότ᾽ αυτά, πότ᾽ εκείνα. 
    Και σύμφωνα σου λέω μ᾽ αυτό, 
    πως της ασέβειας ο καρπός 



 

 

    είν᾽ ο άφευχτος χαμός· 
    μα της καθαρής καρδιάς, 
    η ευτυχία π᾽ αγαπούν 
    όλοι και λαχταρούν. 
 
     [...] 
 
    Φωνάζει, μα ποιός τον ακούει 
    μες στην αδάμαστην οργή 
    τ᾽ ανεμοστρίφουλα; γελούνε 
    που τόνε βλέπουνε οι θεοί 
    τον θρασύν άντρα, που στο νου του 
    δεν το ᾽βαζε, να μη μπορεί 
    αβόηθος στο στερνό του αγώνα 
    κάβο να στρίψει και σωθεί· 
    στον ορθό βράχο θα σκορπίσει 
    της Δίκης τ᾽ άμετρό του βιος 
    κι άκλαυτος κι άφαντος θα σβήσει. 
 

Μτφρ. Ι.Ν. Γρυπάρη..2015. Αισχύλος, “Ευμενίδες” 
Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ 

 το ζύγι: τη ζυγαριά 

 άφευχτος: αναπόφευκτος 

 τ᾽ ανεμοστρίφουλα: του ανεμοστρόβιλου 
 
 

Λαμβάνοντας υπόψη σας την τρίτη παράγραφο του πρωτότυπου κειμένου και το μεταφρασμένο 
απόσπασμα που σας δίνεται,  να συσχετίσετε τις αντιλήψεις που διατυπώνονται α) για τη σημασία 
της τήρησης του μέτρου και β) για τον ρόλο του ανθρώπου στην εφαρμογή του. 
 

Μονάδες 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Γ.ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Λυσίου,Περὶ τῆς δημεύσεως <τῶν> τοῦ Νικίου ἀδελφοῦ ἐπίλογος,17-18 ,20-22 

Η υπόθεση που εκδικάζεται στη συγκεκριμένη δίκη είναι η δήμευση της περιουσίας αθηναίου πολίτη, του 

Ευκράτη, αδελφού του Νικία (ο οποίος ήταν στρατηγός  και πολιτικός που έδρασε στην Αθήνα την περίοδο του 

πελοποννησιακού πολέμου). Τον λόγο εκφωνεί ενώπιον των δικαστών ο γιος του Ευκράτη. 

Νυνὶ   δὲ   πάντες  ἂν   ὁμολογήσαιτε   ὁμόνοιαν  <μὲν>  μέγιστον  ἀγαθὸν  εἶναι   πόλει,   

στάσιν   δὲ   πάντων   κακῶν   αἰτίαν,   διαφέρεσθαι   δὲ  πρὸς  ἀλλήλους   ἐκ   τῶν  τοιούτων   

μάλιστ᾽,  ἐὰν  οἱ  μὲν   τῶν  ἀλλοτρίων   ἐπιθυμῶσιν,   οἱ   δ᾽   ἐκ   τῶν  ὄντων  ἐκπίπτωσι. καὶ 

ταῦθ᾽ ὑμεῖς ἔγνωτε νεωστὶ κατελθόντες, ὀρθῶς βουλευόμενοι· ἔτι  γὰρ  ἐμέμνησθε  τῶν 

γεγενημένων συμφορῶν, καὶ  τοῖς  θεοῖς  εἰς ὁμόνοιαν ηὔχεσθε καταστῆναι τὴν πόλιν μᾶλλον 

ἢ ἐπὶ τιμωρίαν τῶν παρεληλυθότων τραπομένων  τὴν  μὲν  πόλιν  στασιάσαι,  τοὺς  δὲ  

λέγοντας  ταχέως  πλουτῆσαι. […] 

Καὶ   εἰ   μὲν   ἑωρᾶτε,  ὦ  ἄνδρες  δικασταί,  σῳζόμενα   τῇ   πόλει  τὰ  ὑπὸ  τούτων  

δημευόμενα,   συγγνώμην   ἂν   εἴχομεν·  νῦν  δ᾽  ἐπίστασθε   ὅτι  τὰ  μὲν  αὐτῶν  ὑπὸ  τούτων  

ἀφανίζεται,  τὰ  δὲ  πολλοῦ  ἄξια  ὄντα  ὀλίγου  πιπράσκεται. ἐὰν  δ᾽  ἐμοὶ  πείθησθε,  οὐκ 

ἐλάττω  ἀπ᾽  αὐτῶν  ὑμεῖς  ὠφεληθήσεσθε  ἢ  ἡμεῖς  οἱ  κεκτημένοι,  ἐπεὶ   καὶ   νυνὶ   

Διόμνηστος   καὶ   ἐγὼ   καὶ   ὁ   ἀδελφός  ἐκ  μιᾶς  οἰκίας  τρεῖς   ὄντες  τριηραρχοῦμεν,  καὶ  

ὅταν  ἡ  πόλις  δέηται  χρημάτων,   ἀπὸ  τούτων   ὑμῖν   εἰσφέρομεν.   ὡς   οὖν   ἡμῶν  ταύτῃ   

τῇ   γνώμῃ   χρωμένων,  καὶ   τῶν   προγόνων   τῶν   ἡμετέρων   τοιούτων  γεγενημένων,  

φείδεσθε  ἡμῶν. 

ἐκ τῶν ὄντων ἐκπίπτωσι: χάνουν τις περιουσίες τους, νεωστὶ: πρόσφατα, τριηραρχοῦμεν: είμαστε 

τριήραρχοι, συντηρούμε πολεμικό πλοίο, φείδεσθε: λυπηθείτε. 

 

 

Η Ηλιαία, το λαϊκό δικαστήριο στην αρχαία αγορά των Αθηνών. 

Γ.1.Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω απόσπασμα: «Νυνὶ   δὲ   πάντες  ἂν   

ὁμολογήσαιτε    …  ὀρθῶς βουλευόμενοι·». 



 

 

Μονάδες 10 

Γ.2.«ἐὰν  δ᾽  ἐμοὶ  πείθησθε, … φείδεσθε  ἡμῶν.»:Σύμφωνα με το παραπάνω απόσπασμα του 

κειμένου,ποιους λόγους επικαλείται  ο γιος του Ευκράτη για να προκαλέσει τον οίκτο των 

δικαστών; 

Μονάδες 10 

Γ.3.α. «Καὶ   εἰ   μὲν   ἑωρᾶτε,  ὦ  ἄνδρες  δικασταί,  σῳζόμενα   τῇ   πόλει  τὰ  ὑπὸ  τούτων  

δημευόμενα»:Να μεταφέρετε τα ουσιαστικά του παραπάνω χωρίου στην κλητική πτώση του 

ενικού αριθμού (μονάδες 3) και την αντωνυμία στη δοτική πτώση του ίδιου αριθμού στο 

θηλυκό και στο ουδέτερο γένος (μονάδες 2). 

Γ.3.β. «Καὶ   εἰ   μὲν   ἑωρᾶτε,  ὦ  ἄνδρες  δικασταί,  σῳζόμενα   τῇ   πόλει  τὰ  ὑπὸ  τούτων  

δημευόμενα,   συγγνώμην   ἂν   εἴχομεν»:Να  μεταφέρετε  τα  ρήματα  του παραπάνω  

αποσπάσματος  στο  γ΄ ενικό πρόσωπο της ευκτικής του αορίστου β΄στην ίδια φωνή (μονάδες 

2). 

Γ.3.γ.«οὐκ ἐλάττω  ἀπ᾽  αὐτῶν  ὑμεῖς  ὠφεληθήσεσθε»:Να μεταφέρετε τον παραπάνω 

ρηματικό τύπο – όπου βρίσκεται – στον  αόριστο  στην ίδια φωνή (μονάδα 1). 

Γ.3.δ.«κατελθόντες»:Να γράψετε το απαρέμφατο του μέλλοντα και του αορίστου β΄ (μονάδες 

2). 

Μονάδες 10 

Γ.4.α. «νῦν  δ᾽  ἐπίστασθε   ὅτι  τὰ  μὲν  αὐτῶν  ὑπὸ  τούτων  ἀφανίζεται»: Να αναγνωρίσετε 

τη δευτερεύουσα ονοματική πρόταση του παραπάνω χωρίου και να αιτιολογήσετε τον τρόπο 

εισαγωγής και εκφοράς της (μονάδες 3). 

Γ.4.β.«ἐὰν  δ᾽  ἐμοὶ  πείθησθε,  οὐκ ἐλάττω  ἀπ᾽  αὐτῶν  ὑμεῖς  ὠφεληθήσεσθε  ἢ  ἡμεῖς  οἱ  

κεκτημένοι,  ἐπεὶ   καὶ   νυνὶ   Διόμνηστος   καὶ   ἐγὼ   καὶ   ὁ   ἀδελφός  ἐκ  μιᾶς  οἰκίας  τρεῖς   

ὄντες  τριηραρχοῦμεν,  καὶ  ὅταν  ἡ  πόλις  δέηται  χρημάτων,   ἀπὸ  τούτων   ὑμῖν   

εἰσφέρομεν.»: Να εντοπίσετε τους υποθετικούς λόγους του παραπάνω αποσπάσματος και να 

αναγνωρίσετε το είδος τους (μονάδες 2). 

Γ.4.γ.«ἀγαθὸν, κακῶν, τῶν συμφορῶν, σῳζόμενα, τὰ  μὲν»:Να χαρακτηρίσετε συντακτικά 

τους παραπάνω όρους του κειμένου(μονάδες 5). 

Μονάδες 10 


