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  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· οἳ μὲν γὰρ σώφρονες καὶ πρᾶοι 

γίνονται, οἳ δ’ ἀκόλαστοι καὶ ὀργίλοι, οἳ μὲν ἐκ τοῦ οὑτωσὶ ἐν αὐτοῖς ἀναστρέφεσθαι, οἳ δὲ ἐκ τοῦ οὑτωσί. 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. 

  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. 

  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. οἳ μὲν ἐκ τοῦ οὑτωσὶ ἐν αὐτοῖς ἀναστρέφεσθαι, τὸ δὲ μέσον ζητεῖ καὶ τοῦθ’ αἱρεῖται:   Σε ποιες λέξεις/φράσεις  του 

αρχαίου κειμένου αναφέρονται οι υπογραμμισμένοι τύποι; (μονάδες 4) 

Α2.  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. Η υπερβολή και η έλλειψη δεν αφορούν τις πράξεις. 
  2. Η ηθική αρετή είναι μία έξη που επιλέγεται ελεύθερα από τον άνθρωπο. 
  3. Το δέον σχετίζεται με τα συναισθήματα και τις ενέργειες του ανθρώπου. 
 

Μονάδες 10 

Β1. Οὕτω δὴ καὶ ἐπὶ τῶν ἀρετῶν ἔχει·...μᾶλλον δὲ τὸ πᾶν. : Ποιες είναι οι ηθικές στάσεις που συναντώνται ως προς τα 

πάθη, σύμφωνα με τον φιλόσοφο;  

Μονάδες 10 

Β2.  μέσον τε καὶ ἄριστον, ὅπερ ἐστὶ τῆς ἀρετῆς.: Με ποιες εκφραστικές επιλογές προβαίνει ο Αριστοτέλης στον 

συσχετισμό των ηθικών αρετών με τη μεσότητα;  

Μονάδες 10 

Β3. Να γράψετε στο τετράδιό σας, δίπλα στον αριθμό καθεμιάς από τις προτάσεις της στήλης Α΄, τη σωστή λέξη ή 

φράση της στήλης Β΄: 

 

Στήλη Α΄ Στήλη Β΄ 

1. Οι τάξεις στην ιδεώδη πολιτεία είναι - χειρώνακτες, φύλακες - επίκουροι, φύλακες  - άρχοντες  
- χειρώνακτες, πολεμιστές, ιερείς  
- δημιουργοί, φύλακες - επίκουροι, φύλακες - άρχοντες 

2. Ο Αριστοτέλης πέθανε στην - Χαλκίδα  
- Αθήνα  
- Χαλκιδική 

3. Ο Θεόφραστος ίδρυσε σχολή που θα διαφύλαττε και  
θα πρόβαλλε τις διδασκαλίες του Αριστοτέλη, η οποία  
πήρε το όνομα 

- Λύκειο  
- Ακαδημία  
- Περίπατος 

4. Το «ἀκρότατον πάντων τῶν πρακτῶν ἀγαθῶν»  
κατά τον Αριστοτέλη είναι η 

- εὐτυχία  
- εὐβουλία  
- εὐδαιμονία 

5. Ο Αριστοτέλης τελειώνει τα Ηθικά Νικομάχεια  
λέγοντας: «Τώρα που μιλήσαμε για όλα αυτά, είναι  
η ώρα να μιλήσουμε 

- για αρετές και πολιτεύματα  
- για πολιτικούς και πολιτεύματα  
- για νόμους και πολιτεύματα 

 

Μονάδες 10 

Β4. πράττοντες: Να σχηματίσετε μία παράγωγη λέξη που να δηλώνει: 

1. το πρόσωπο που ενεργεί: 
2. την ενέργεια: 
3. το αποτέλεσμα της ενέργειας: 
4. τον τόπο όπου γίνεται η ενέργεια: 
5. ικανότητα σ’ αυτό που δηλώνει το ρήμα: 

Μονάδες 10 

 



 

Β5.   

Ἠθικὰ Νικομάχεια (1152a) 

   Ούτε μπορεί ο ίδιος άνθρωπος να είναι φρόνιμος και την ίδια στιγμή να είναι ακρατής· γιατί όπως δείξαμε ο 

φρόνιμος άνθρωπος είναι την ίδια στιγμή και ηθικά καλός άνθρωπος. Έπειτα, για να είναι κανείς φρόνιμος δεν είναι 

αρκετό να γνωρίζει μόνο τί είναι το σωστό· πρέπει, επιπλέον, να είναι σε θέση και να το πράττει — και ο ακρατής 

άνθρωπος δεν είναι σε θέση να το πράττει (τίποτε, από την άλλη, δεν εμποδίζει τον δεινό άνθρωπο να είναι ακρατής· 

αυτός είναι και ο λόγος που μερικές φορές κάποιοι άνθρωποι θεωρούνται φρόνιμοι, μαζί όμως και ακρατείς, ακριβώς 

για τον λόγο ότι η δεινότητα διαφέρει από τη φρόνηση με τον τρόπο που είπαμε στην πρώτη μας παρουσίαση του 

θέματος: από την άποψη της συλλογιστικής ικανότητας η δεινότητα βρίσκεται πολύ κοντά στη φρόνηση, διαφέρει όμως 

από αυτήν από την άποψη της προαίρεσης), και όχι, πάλι, όπως ο άνθρωπος που έχει γνώση και τη χρησιμοποιεί, αλλά 

όπως ο κοιμισμένος ή ο μεθυσμένος. Ενεργεί, επίσης, με τη θέλησή του (γνωρίζει, πράγματι, κατά κάποιο τρόπο και τί 

κάνει και για ποιόν σκοπό), κακός όμως δεν είναι· γιατί η προαίρεσή του είναι καλή· αυτό θα πει ότι είναι μόνο κατά το 

ήμισυ κακός. Δεν είναι, επίσης, άδικος· ο λόγος είναι ότι δεν είναι δόλιος και επίβουλος: από τους δύο τύπους ακρατούς 

ανθρώπου ο ένας δεν μένει σταθερός στις αποφάσεις που παίρνει ύστερα από σκέψη, ενώ ο ευέξαπτος τύπος ούτε καν 

σκέφτεται. Στην πραγματικότητα ο ακρατής άνθρωπος μοιάζει με την πόλη που εκδίδει όλα τα σωστά ψηφίσματα και 

έχει εξαίρετους νόμους, που δεν εφαρμόζει όμως τίποτε από όλα αυτά — όπως το είπε σκωπτικά ο Αναξανδρίδης: 

  Η πόλη το ᾽θελε, που για τους νόμους δεν της καίγεται καρφί,  
 
  ενώ ο κακός άνθρωπος μοιάζει με την πόλη που εφαρμόζει τους νόμους, όμως κακούς νόμους. 
 

Δ. Λυπουρλής 

Ἔστιν ἄρα ἡ ἀρετὴ ἕξις προαιρετική, ἐν μεσότητι οὖσα τῇ πρὸς ἡμᾶς, ὡρισμένῃ λόγῳ καὶ ᾧ ἂν ὁ φρόνιμος ὁρίσειεν.: 
Ποιες ομοιότητες μπορείτε να εντοπίσετε μεταξύ του παραπάνω αποσπάσματος και του μεταφρασμένου κειμένου που 
σας δόθηκε αναφορικά με τη σύνδεση "φρόνιμου" ανθρώπου και ηθικής αρετής; 
 

Μονάδες 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Γ.ΑΔΙΔΑΚΤΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ, ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΙΚΟΣ,3-7  

Ο Ισοκράτης παρουσιάζεται ενώπιον των Αθηναίων  διότι διαισθάνεται ότι η Αθήνα έχει περιέλθει σε 

δύσκολη κατάσταση και θέλει να αφυπνίσει τους συμπατριώτες του για να προβούν  άμεσα σε 

ενέργειες που θα βοηθήσουν την πατρίδα τους. Στο παρακάτω απόσπασμα ο ρήτορας αναφέρεται  στις 

λανθασμένες πολιτικές επιλογές των πόλεων που μπορεί να οδηγήσουν σε δυσμενή  μεταβολή της 

κατάστασής τους.  

Ὁρῶ  γὰρ  τῶν  πόλεων  τὰς  ἄριστα  πράττειν  οἰομένας  κάκιστα  βουλευομένας  καὶ  τὰς  

μάλιστα  θαρρούσας  εἰς  πλείστους  κινδύνους καθισταμένας. Αἴτιον  δὲ  τούτων  ἐστίν, ὅτι  

τῶν  ἀγαθῶν  καὶ  τῶν κακῶν  οὐδὲν  αὐτὸ  καθ᾽  αὑτὸ  παραγίγνεται  τοῖς  ἀνθρώποις, ἀλλὰ 

συντέτακται  καὶ  συνακολουθεῖ  τοῖς  μὲν  πλούτοις   καὶ  ταῖς δυναστείαις  ἄνοια  καὶ  μετὰ  

ταύτης  ἀκολασία, ταῖς  δ᾽  ἐνδείαις   καὶ  ταῖς   ταπεινότησι   σωφροσύνη  καὶ  πολλὴ  

μετριότης,  ὥστε  χαλεπὸν  εἶναι  διαγνῶναι   ποτέραν   ἄν   τις   δέξαιτο   τῶν   μερίδων   

τούτων   τοῖς  παισὶν   τοῖς  αὑτοῦ  καταλιπεῖν.  Ἴδοιμεν   γὰρ   ἂν  ἐκ   μὲν   τῆς  φαυλοτέρας  

εἶναι  δοκούσης   ἐπὶ    τὸ    βέλτιον    ὡς    ἐπὶ    τὸ   πολὺ   τὰς  πράξεις  ἐπιδιδούσας, ἐκ  δὲ  

τῆς  κρείττονος  φαινομένης  ἐπὶ  τὸ  χεῖρον εἰθισμένας  μεταπίπτειν.  Καὶ  τούτων   ἐνεγκεῖν   

ἔχω   παραδείγματα  πλεῖστα   μὲν   ἐκ   τῶν  ἰδίων  πραγμάτων, —πυκνοτάτας  γὰρ  ταῦτα  

λαμβάνει  τὰς  μεταβολὰς—, οὐ  μὴν  ἀλλὰ  μείζω  γε  καὶ φανερώτερα   τοῖς   ἀκούουσιν   ἐκ  

τῶν  ἡμῖν   καὶ   Λακεδαιμονίοις  συμβάντων. Ἡμεῖς  τε   γὰρ   ἀναστάτου  μὲν  τῆς  πόλεως   

ὑπὸ   τῶν  βαρβάρων   γεγενημένης   διὰ   τὸ   δεδιέναι   καὶ   προσέχειν  τὸν   νοῦν   τοῖς  

πράγμασιν  ἐπρωτεύσαμεν  τῶν  Ἑλλήνων,  ἐπειδὴ   δ᾽   ἀνυπέρβλητον  ᾠήθημεν   τὴν   δύναμιν   

ἔχειν,  παρὰ   μικρὸν  ἤλθομεν  ἐξανδραποδισθῆναι·  Λακεδαιμόνιοί   τε   τὸ  μὲν  παλαιὸν  ἐκ  

φαύλων  καὶ ταπεινῶν   πόλεων  ὁρμηθέντες  διὰ  τὸ  σωφρόνως  ζῆν  καὶ στρατιωτικῶς  

κατέσχον   Πελοπόννησον,  μετὰ   δὲ   ταῦτα   μεῖζον  φρονήσαντες  τοῦ  δέοντος  καὶ   

λαβόντες   καὶ   τὴν   κατὰ  γῆν  καὶ  τὴν κατὰ  θάλατταν  ἀρχὴν, εἰς  τοὺς  αὐτοὺς  κινδύνους  

κατέστησαν  ἡμῖν. 

παρὰ  μικρόν: σχεδόν. 

 

Γ.1.Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω απόσπασμα: «Ὁρῶ  γὰρ  τῶν  πόλεων … 

καὶ  πολλὴ  μετριότης». 

Μονάδες 10 



Γ.2.Ο Ισοκράτης  επιθυμώντας να πείσει τους Αθηναίους ότι η αλαζονική συμπεριφορά και  οι 

λανθασμένες πολιτικές κινήσεις μπορεί να αποβούν μοιραίες για μία πόλη χρησιμοποιεί το 

παράδειγμα της Αθήνας και της Σπάρτης.Τι αναφέρει στο παραπάνω απόσπασμα για τις δύο 

αυτές πόλεις; 

Μονάδες 10 

Γ.3.α.«ἐκ  φαύλων καὶ ταπεινῶν  πόλεων  ὁρμηθέντες»:Να μεταφέρετε όλους τους κλιτούς 

τύπους - όπου βρίσκονται - στον άλλο αριθμό (μονάδες 4). 

Γ.3.β. «καὶ  συνακολουθεῖ  τοῖς  μὲν  πλούτοις  καὶ  ταῖς δυναστείαις  ἄνοια  καὶ  μετὰ  ταύτης  

ἀκολασία»:Να εντοπίσετε το δευτερόκλιτο ουσιαστικό του αποσπάσματος και να το 

μεταφέρετε στη ίδια πτώση στον άλλο αριθμό (μονάδα 1). 

Γ.3.γ. «Λακεδαιμόνιοί  τε  τὸ  μὲν  παλαιὸν  ἐκ  φαύλων  καὶ ταπεινῶν  πόλεων  ὁρμηθέντες  

διὰ  τὸ  σωφρόνως  ζῆν  καὶ στρατιωτικῶς  κατέσχον  Πελοπόννησον, μετὰ  δὲ  ταῦτα  μεῖζον 

φρονήσαντες  τοῦ  δέοντος  καὶ  λαβόντες  καὶ  τὴν  κατὰ  γῆν  καὶ  τὴν κατὰ  θάλατταν  

ἀρχὴν, εἰς  τοὺς  αὐτοὺς  κινδύνους  κατέστησαν  ἡμῖν.»:Να μεταφέρετε τους 

υπογραμμισμένους  ρηματικούς τύπους στο γ΄ενικό πρόσωπο της ευκτικής στον χρόνο και στη 

φωνή που βρίσκεται ο καθένας(μονάδες 5). 

Μονάδες 10 

Γ.4.α.«τοῖς παισίν, ἐπιδιδούσας, τοῖς  ἀκούουσιν, ἀναστάτου, τοῦ  δέοντος»:Να 

χαρακτηρίσετε συντακτικά τους παραπάνω όρους του κειμένου (μονάδες 5). 

Γ.4.β.«ὥστε  χαλεπὸν εἶναι  διαγνῶναι  ποτέραν  ἄν  τις  δέξαιτο  τῶν  μερίδων  τούτων  τοῖς 

παισὶν  τοῖς  αὑτοῦ  καταλιπεῖν»:Να γράψετε τη συντακτική λειτουργία των απαρεμφάτων του 

παραπάνω αποσπάσματος (μονάδες 3). 

Γ.4.γ.«Λακεδαιμόνιοι  διὰ  τὸ  σωφρόνως  ζῆν  καὶ στρατιωτικῶς  κατέσχον   

Πελοπόννησον.»:Να εντοπίσετε και να αναγνωρίσετε τους επιρρηματικούς προσδιορισμούς 

της παραπάνω πρότασης και να γράψετε ποιον όρο προσδιορίζουν (μονάδες 2). 

Μονάδες 10 

 


