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Ἔτι ὅςα μὲν φφςει ἡμῖν παραγίνεται, τὰσ δυνάμεισ τοφτων πρότερον κομιηόμεκα, ὕςτερον δὲ 
τὰσ ἐνεργείασ ἀποδίδομεν (ὅπερ ἐπὶ τῶν αἰςκιςεων δῆλον· οὐ γὰρ ἐκ τοῦ πολλάκισ ἰδεῖν ἢ πολλάκισ 
ἀκοῦςαι τὰσ αἰςκιςεισ ἐλάβομεν, ἀλλ’ ἀνάπαλιν ἔχοντεσ ἐχρθςάμεκα, οὐ χρθςάμενοι ἔςχομεν)· τὰσ δ’ 
ἀρετὰσ λαμβάνομεν ἐνεργιςαντεσ πρότερον, ὥςπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν· ἃ γὰρ δεῖ μακόντασ 
ποιεῖν, ταῦτα ποιοῦντεσ μανκάνομεν, οἷον οἰκοδομοῦντεσ οἰκοδόμοι γίνονται καὶ κικαρίηοντεσ 
κικαριςταί· οὕτω δὴ καὶ τὰ μὲν δίκαια πράττοντεσ δίκαιοι γινόμεκα, τὰ δὲ ςϊφρονα ςϊφρονεσ, τὰ δ’ 
ἀνδρεῖα ἀνδρεῖοι. 

Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖσ πόλεςιν· οἱ γὰρ νομοκζται τοὺσ πολίτασ ἐκίηοντεσ 
ποιοῦςιν ἀγακοφσ, καὶ τὸ μὲν βοφλθμα παντὸσ νομοκζτου τοῦτ’ ἐςτίν, ὅςοι δὲ μὴ εὖ αὐτὸ ποιοῦςιν 
ἁμαρτάνουςιν, καὶ διαφζρει τοφτῳ πολιτεία πολιτείασ ἀγακὴ φαφλθσ. Ἔτι ἐκ τῶν αὐτῶν καὶ διὰ τῶν 
αὐτῶν καὶ γίνεται πᾶςα ἀρετὴ καὶ φκείρεται, ὁμοίωσ δὲ καὶ τζχνθ· ἐκ γὰρ τοῦ κικαρίηειν καὶ οἱ ἀγακοὶ 
καὶ κακοὶ γίνονται κικαριςταί. Ἀνάλογον δὲ καὶ οἰκοδόμοι καὶ οἱ λοιποὶ πάντεσ· ἐκ μὲν γὰρ τοῦ εὖ 
οἰκοδομεῖν ἀγακοὶ οἰκοδόμοι ἔςονται, ἐκ δὲ τοῦ κακῶσ κακοί. Εἰ γὰρ μὴ οὕτωσ εἶχεν, οὐδὲν ἂν ἔδει τοῦ 
διδάξοντοσ, ἀλλὰ πάντεσ ἂν ἐγίνοντο ἀγακοὶ ἢ κακοί. Οὕτω δὴ καὶ ἐπὶ τῶν ἀρετῶν ἔχει· πράττοντεσ γὰρ 
τὰ ἐν τοῖσ ςυναλλάγμαςι τοῖσ πρὸσ τοὺσ ἀνκρϊπουσ γινόμεκα οἳ μὲν δίκαιοι οἳ δὲ ἄδικοι, πράττοντεσ δὲ 
τὰ ἐν τοῖσ δεινοῖσ καὶ ἐκιηόμενοι φοβεῖςκαι ἢ καρρεῖν οἳ μὲν ἀνδρεῖοι οἳ δὲ δειλοί. Ὁμοίωσ δὲ καὶ τὰ 
περὶ τὰσ ἐπικυμίασ ἔχει καὶ τὰ περὶ τὰσ ὀργάσ· οἳ μὲν γὰρ ςϊφρονεσ καὶ πρᾶοι γίνονται, οἳ δ’ ἀκόλαςτοι 
καὶ ὀργίλοι, οἳ μὲν ἐκ τοῦ οὑτωςὶ ἐν αὐτοῖσ ἀναςτρζφεςκαι, 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 τοφτων 
διαφορὰσ ἀκολουκοῦςιν αἱ ἕξεισ. Οὐ μικρὸν οὖν διαφζρει τὸ οὕτωσ ἢ οὕτωσ εὐκὺσ ἐκ νζων ἐκίηεςκαι, 
ἀλλὰ πάμπολυ, μᾶλλον δὲ τὸ πᾶν. 

Α1. ε ποια λζξθ του αρχαίου κειμζνου αναφζρονται οι υπογραμμιςμζνοι τφποι; 

 τὰσ δυνάμεισ τοφτων πρότερον κομιηόμεκα

 ταῦτα ποιοῦντεσ μανκάνομεν

(μονάδεσ 4) 

Α2. Σι αναφζρει ο Αριςτοτζλθσ για τθν όραςθ ςτο αρχαίο κείμενο που ςασ δόκθκε; (μονάδεσ 6) 

Μονάδεσ 10 

ΣΠ
ΟΥ
ΔΗ



Β1. το αρχαίο κείμενο παρατθροφμε ότι ο ταγειρίτθσ αντλεί παραδείγματα από το πεδίο των τεχνϊν. 
Να τα καταγράψετε και ςτθ ςυνζχεια να εξθγιςετε τι επιτυγχάνει με τθ χριςθ τουσ, λαμβάνοντασ 
υπόψθ ςασ τισ αποδεικτικζσ μεκόδουσ που ακολουκεί. 

Μονάδεσ 10 

Β2. «Οὕτω δὴ καὶ ἐπὶ τῶν ἀρετῶν ἔχει... μᾶλλον δὲ τὸ πᾶν.»: Ποιεσ είναι οι γλωςςικζσ επιλογζσ του 
φιλοςόφου οι οποίεσ επαλθκεφουν ότι πρόκειται για ζναν αναλογικό ςυλλογιςμό; 

Μονάδεσ 10 

Β3. φαφλθσ: Ποια είναι θ ςθμαςία του τφπου ςτο αρχαίο κείμενο; (μονάδεσ 4) 

Να ςχθματίςετε δφο προταςεισ ςτα νζα ελλθνικά, όπου θ ίδια λζξθ ςε οποιαδιποτε μορφι τθσ (πτϊςθ, 
αρικμό, γζνοσ), χρθςιμοποιείται με διαφορετικι ςθμαςία από αυτιν που ζχει ςτο αρχαίο κείμενο. 
(μονάδεσ 6) 

Μονάδεσ 10 

Β4.  Να χαρακτθρίςετε τισ ακόλουκεσ κζςεισ ωσ ωςτζσ () ι Λανκαςμζνεσ (Λ): 

i. φμφωνα με τισ αριςτοτελικζσ αντιλιψεισ, θ πολιτικι φιλοςοφία είναι μζροσ τθσ θκικισ 
φιλοςοφίασ. 

ii. Ο ςοφιςτισ Πρωταγόρασ υποςτιριηε ότι «δαίμων για τον άνκρωπο είναι ο χαρακτιρασ του». 

iii. Ο Αριςτοτζλθσ ςτα Ηκικά Νικομάχεια πραγματεφεται το ηιτθμα των θκικϊν ςτάςεων του 
ανκρϊπου. 

iv. φμφωνα με τον ταγειρίτθ, θ θκικι αρετι είναι κατάςταςθ και όχι ενζργεια. 

v. Ο Δθμόκριτοσ και ο Ηράκλειτοσ διατφπωςαν απόψεισ περί τθσ ανκρϊπινθσ ευδαιμονίασ. 

Μονάδεσ 10 

Β5.     Πλοφταρχοσ, Εἰ διδακτὸν ἡ ἀρετι, 439 f. 

Τι λοιπόν; ∆εν κα ζλεγεσ και ςυ ότι «αν οι άνκρωποι δεν γίνονται καλφτεροι με τθ μάκθςθ, θ αμοιβι 
που δίνεται ςτουσ παιδαγωγοφσ πάει χαμζνθ»; Αυτοί, δθλαδι, είναι οι πρώτοι που παραλαμβάνουν το 
παιδί μόλισ απογαλακτιςτεί και, όπωσ ακριβώσ οι τροφοί πλάκουν το ςώμα του με τα χζρια τουσ, ζτςι οι 
παιδαγωγοί διαπλάκουν με τισ ςυνικειεσ που του μακαίνουν το χαρακτιρα του παιδιοφ, βάηοντάσ το 
να κάνει το πρώτο βιμα του ςτα χνάρια τθσ αρετισ. Έτςι ο Λάκωνασ, όταν ρωτικθκε τι πετφχαινε 
παιδαγωγώντασ, απάντθςε: «Κάνω τα ςωςτά πράγματα ευχάριςτα για τα παιδιά». 

 
(Μετάφραςθ: Φιλολογικι ομάδα, εκδ. Κάκτοσ) 

Να μελετιςετε με προςοχι το παραπάνω μεταφραςμζνο απόςπαςμα. Μπορείτε να εντοπίςετε μία 
ομοιότθτα και μία διαφορά με όςα παρακζτει ο Αριςτοτζλθσ ςτο αρχαίο κείμενο ςχετικά με τθν 
παιδαγωγικι αξία του εκιςμοφ; 

Μονάδεσ 10 

ΣΠ
ΟΥ
ΔΗ



Γ.ΑΔΙΔΑΚΣΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΔΗΜΟΘΕΝΗ, Κατὰ Φιλίππου δ΄,10-12 

[S.H. Butcher & W. Rennie, εκδ. 1903–31. Demosthenis Orationes. Ι–III. Οξφόρδθ: Clarendon Press. Ανατ. 1960–

66.] 

φμφωνα με τον Δθμοςκζνθ ο Φίλιπποσ είναι ανυποχϊρθτοσ εχκρόσ τθσ Ακινασ και  οι Ακθναίοι πρζπει με κάκε 

τρόπο να τον αντιμετωπίςουν. 

οὐ  γὰρ  ἵν᾽ ἐξαρικμιςωμαι τοὺσ βεβιαςμζνουσ καὶ τοὺσ ἠδικθμζνουσ ὑπὸ Φιλίππου, ταῦτα 

διεξῆλκον, ἀλλ᾽ ἵνα τοῦκ᾽ ὑμῖν δείξω, ὅτι οὐ ςτιςεται πάντασ ἀνκρϊπουσ  ἀδικῶν,  τὰ  δ᾽ ὑφ᾽ 

αὑτῷ ποιοφμενοσ Φίλιπποσ, εἰ μι τισ αὐτὸν κωλφςει. Εἰςὶν δζ τινεσ οἳ πρὶν ἀκοῦςαι τοὺσ ὑπὲρ 

τῶν πραγμάτων λόγουσ εὐκζωσ  εἰϊκαςιν  ἐρωτᾶν  «τί  οὖν  χρὴ ποιεῖν;»  οὐχ  ἵν᾽  ἀκοφςαντεσ 

ποιιςωςι (χρθςιμϊτατοι  γὰρ  ἂν  ἦςαν  ἁπάντων), ἀλλ᾽  ἵνα  τοῦ λζγοντοσ ἀπαλλαγῶςιν. δεῖ δ᾽  

ὅμωσ  εἰπεῖν  ὅ  τι  χρὴ  ποιεῖν. πρῶτον  μζν,  ὦ  ἄνδρεσ  Ἀκθναῖοι, τοῦτο παρ᾽ ὑμῖν  αὐτοῖσ 

βεβαίωσ γνῶναι, ὅτι τῇ πόλει Φίλιπποσ πολεμεῖ καὶ τὴν εἰρινθν λζλυκεν,  καὶ  κακόνουσ  μζν  

ἐςτι καὶ ἐχκρὸσ ὅλῃ τῇ πόλει καὶ τῷ τῆσ πόλεωσ ἐδάφει, προςκιςω δὲ καὶ τοῖσ ἐν τῇ πόλει 

κεοῖσ, οἵπερ αὐτὸν ἐξολζςειαν, οὐδενὶ μζντοι  μᾶλλον  ἢ  τῇ  πολιτείᾳ  πολεμεῖ  οὐδ᾽  

ἐπιβουλεφει, καὶ ςκοπεῖ μᾶλλον οὐδὲν  τῶν  πάντων  ἢ  πῶσ  ταφτθν καταλφςει. καὶ τοῦτ᾽ ἐξ 

ἀνάγκθσ τρόπον τινὰ  νῦν  γε  δὴ  ποιεῖ.  λογίηεςκε  γάρ. ἄρχειν βοφλεται, τοφτου δ᾽ 

ἀνταγωνιςτὰσ μόνουσ  ὑπείλθφεν ὑμᾶσ. ἀδικεῖ πολὺν χρόνον ἤδθ, καὶ τοῦτ᾽ αὐτὸσ ἄριςτα 

ςφνοιδεν  αὑτῷ· οἷσ  γὰρ  οὖςιν  ὑμετζροισ  ἔχει  *χρῆςκαι+,  τοφτοισ  ἅπαντα  τἄλλα βεβαίωσ  

κζκτθται·  εἰ  γὰρ Ἀμφίπολιν καὶ Ποτείδαιαν προεῖτο, οὐδ᾽ ἂν ἐν Μακεδονίᾳ μζνειν ἀςφαλῶσ 

ἐδφνατο. 

οὐ ςτιςεται:δε κα ςταματιςει,τὰ δ᾽ ὑφ᾽ αὑτῷ ποιοφμενοσ:αφετζρου να επιδιϊκει κατακτιςεισ. 

 

Προτομι του Δθμοςκζνθ ςε μουςείο τθσ Ρϊμθσ 

Γ1.Να μεταφράςετε το παρακάτω χωρίο του κειμζνου:«οὐ  γὰρ  ἵν᾽ ἐξαρικμιςωμαι … τοῦ λζγοντοσ 

ἀπαλλαγῶςιν.». 

Μονάδεσ 10 

ΣΠ
ΟΥ
ΔΗ



Γ2.φμφωνα με το παραπάνω κείμενο,για ποιουσ λόγουσ κατθγορεί ο ριτορασ τον Φίλιππο; 

Μονάδεσ 10 

Γ3.α.«ὦ  ἄνδρεσ  Ἀκθναῖοι, ἀνταγωνιςτάσ»:Να γράψετε τθν κλθτικι πτϊςθ του άλλου αρικμοφ 

(μονάδεσ 3). 

Γ3.β.«κακόνουσ  μζν  ἐςτι»:Να μεταφζρετε όλουσ τουσ κλιτοφσ τφπουσ ςτον άλλο αρικμό (μονάδεσ 2). 

Γ3.γ.«διεξῆλκον, προςκιςω»:Να γράψετε το βϋενικό πρόςωπο τθσ προςτακτικισ του αορίςτου βϋςτθν 

ίδια φωνι (μονάδεσ 2). 

Γ3.δ.«ἀκοῦςαι, ὑπείλθφεν, μζνειν»:Να μεταφζρετε τουσ παραπάνω τφπουσ - όπου βρίςκονται -  ςτον 

μζλλοντα ςτθν ίδια φωνι (μονάδεσ 3). 

Μονάδεσ 10 

Γ4.α.«τοῦ λζγοντοσ, τῇ πόλει, ἀνταγωνιςτάσ»:Να χαρακτθρίςετε ςυντακτικά τουσ παραπάνω όρουσ 

του κειμζνου (μονάδεσ 3). 

Γ4.β.«ταῦτα διεξῆλκον, *ἀλλ᾽] ἵνα τοῦκ᾽ ὑμῖν δείξω, ὅτι οὐ ςτιςεται πάντασ ἀνκρώπουσ  ἀδικῶν»: Να 

εντοπίςετε και να αναγνωρίςετε τισ δευτερεφουςεσ προτάςεισ του αποςπάςματοσ (μονάδεσ 2) και να 

γράψετε τθ ςυντακτικι λειτουργία τουσ (μονάδεσ 2). 

Γ4.γ.«χρθςιμώτατοι  γὰρ  ἂν  ἦςαν  ἁπάντων»:Να μεταφζρετε με όλουσ τουσ δυνατοφσ τρόπουσ τον 

ευκφ λόγο ςε πλάγιο με εξάρτθςθ από τθ φράςθ: Ὁ ῥιτωρ εἶπεν (μονάδεσ 3). 

Μονάδεσ 10 

ΣΠ
ΟΥ
ΔΗ




