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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. ταῦτα δ’ ἄμφω τῆς ἀρετῆς: Σε ποιες λέξεις του αρχαίου κειμένου αναφέρεται ο 
υπογραμμισμένος τύπος; (μονάδες 6) 

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 που σας δόθηκε: 

1. Η υπερβολή και η έλλειψη αποτελούν  ορθές επιλογές.
2. Η ηθική αρετή είναι μεσότητα η οποία προσδιορίζεται με υποκειμενικά κριτήρια.
3. Η υπερβολή και η έλλειψη αφορούν μόνο τις πράξεις του ανθρώπου.

(μονάδες 3) 
Μονάδες 10 

Β1. Στο αρχαίο κείμενο που σας δόθηκε ο Αριστοτέλης παραθέτει τα κριτήρια βάσει των 
οποίων προσδιορίζεται η τήρηση του μέτρου. Να τα καταγράψετε, επισημαίνοντας το 
αντίστοιχο  χωρίο,  και να εξηγήσετε πώς σχετίζονται με την ηθική αρετή.  

Μονάδες 10 
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Β2.       ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
 
 Ο σχετικισμός ως προϊόν της σοφιστικής σκέψης και πρακτικής, εκδηλώθηκε και άνθισε 
στη δημοκρατία, αλλά η τάση του οδήγησε τον άνθρωπο στον πλήρη ατομικισμό του.[...] Το 
πάγιο ερώτημα που είναι διαχρονικό σε όλες τις εποχές είναι το ακόλουθο: τι είναι καλό, 
λογικό, ωφέλιμο, ηθικό και ωραίο; Εκείνο που είναι σχετικό και διαφέρει από άνθρωπο σε 
άνθρωπο και οδηγεί τον ίδιο τον άνθρωπο στην απομόνωση και στον ατομικισμό του όπως 
διακήρυτταν οι σοφιστές; Ή εκείνο που υπηρετεί το σκοπό του γενικού πλαισίου και ωφελεί 
την πρόοδο και την εξέλιξη του συνόλου της κοινωνίας; Με άλλα λόγια, προς τα πού 
κατευθύνεται ο πολίτης τελικά από την πολιτεία; Επειδή, ανάλογα το σχεδιασμό της  
κοινωνικής δομής, τους θεσμούς και τους νόμους της πολιτείας ή του σύγχρονου κράτους, 
μπορεί ο πολίτης να ξεδιπλώνεται με την ολοκλήρωσή του μέσα στην κοινωνία, ή να 
συρρικνώνεται με την περιθωριοποίησή του έξω από αυτήν στον ατομικισμό του, όπως 
διδάσκει και προτρέπει ο σχετικισμός. Στο κέντρο της προβληματικής και του εν γένει 
ενδιαφέροντος της ορθολογικής φιλοσοφικής σκέψης συνεπώς, υπήρξαν οι αρετές του 
ανθρώπου όπως: ανδρεία, δικαιοσύνη, σοφία φιλία και σωφροσύνη. Αυτές τις αρετές, οι 
αρχαίοι φιλόσοφοι τις θεώρησαν προϋπόθεση για να διάγει κανείς έναν αποδεκτό ηθικό βίο. 

Σχετικισμός και Δημοκρατία: η σοφιστική εκδοχή  
Γεώργιος Σκουλάς, Αν. Καθηγητής Πανεπιστήμιου Μακεδονίας, Περιοδικό Φιλοσοφεῖν 

 
 
Πιστεύετε ότι η άποψη του Αριστοτέλη για τον υποκειμενικό χαρακτήρα της ηθικής αρετής 
συμπίπτει με όσα αναφέρονται στο παραπάνω κείμενο για τον σχετικισμό; Στην απάντησή σας 
να λάβετε υπόψη σας τον πλήρη ορισμό της ηθικής αρετής, έτσι όπως τον παραθέτει ο 
φιλόσοφος στο αρχαίο κείμενο που σας δόθηκε. 
 

Μονάδες 10 
 
 
Β3. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό που αντιστοιχεί σε καθεμιά από τις παρακάτω 
θέσεις  και δίπλα σε αυτόν τη λέξη «Σωστό», αν είναι σωστή, ή τη λέξη «Λάθος», αν είναι 
λανθασμένη:  

1. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη η πολιτική φιλοσοφία είναι μέρος της ηθικής φιλοσοφίας. 
2. Ο επίλογος των Ηθικών Νικομαχείων αποτελεί στην πραγματικότητα τη μετάβαση στα 

Πολιτικά. 
3.   Ο Αριστοτέλης πέθανε στη Χαλκιδική. 
4.   Ο Αριστοτέλης δίδαξε τον νεαρό Αλέξανδρο στη Βεργίνα. 
5. Ο Αριστοτέλης επιστρέφοντας από τη Μακεδονία δεν δίδαξε στην Ακαδημία του  
 Πλάτωνα. 

Μονάδες 10 
 
 
 
 

ΣΠ
ΟΥ
ΔΗ



Β4. α. Να αντιστοιχίσετε στο τετράδιό σας καθεμιά αρχαία ελληνική λέξη της Στήλης Α΄ με την 
ετυμολογικά συγγενή της νεοελληνική λέξη της Στήλης Β΄ (στη Στήλη Β΄ περισσεύει μία λέξη). 

ΣΤΗΛΗ Α΄ ΣΤΗΛΗ Β΄ 

1. ὑπερβολὴ
2. ἕξις
3. ἡσθῆναι
4. ἐλλείπειν
5. ὁρίσειεν
6. ἐπιθυμῆσαι

α. ενθύμιο 
β. αδιάβλητος 
γ. δυόσμος 
δ. ασύλληπτος 
ε. ανθεκτικός 
στ. κατάλοιπο 
ζ. καθοριστικός 

(μονάδες 6) 
Β4. β. Για καθεμιά από τις δύο παρακάτω λέξεις να γράψετε μία πρόταση ή περίοδο λόγου στα 
νέα ελληνικά, όπου η ίδια λέξη, στο ίδιο μέρος του λόγου, σε οποιαδήποτε μορφή της (πτώση, 
αριθμό, γένος), χρησιμοποιείται με διαφορετική σημασία από αυτήν που έχει στο αρχαίο 
κείμενο: πάθη, στοχαστική. 

(μονάδες 4) 
Μονάδες 10 

Γ. ΑΔΙΔΑΚΤΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ 

Λυσίας,Περὶ τοῦ μὴ καταλῦσαι τὴν πάτριον πολιτείαν Ἀθήνησι,3-6 

Lysias. Lysias with an English translation by W.R.M. Lamb, M.A. Cambridge, MA, Harvard University Press; London, 

William Heinemann Ltd. 1930. 

Ο ρήτορας σ’ αυτόν τον λόγο τίθεται υπέρ της διατήρησης της δημοκρατίας στην Αθήναμετά την κατάλυση του 

τυραννικού πολιτεύματος και προσπαθεί να πείσει τους συμπολίτες του να μη στερήσουν τα πολιτικά δικαιώματα 

από όσους  Αθηναίους πολίτες δεν έχουν στην κατοχή τους μεγάλη ακίνητη περιουσία. 

Ἐγὼ μὲν οὖν, ὦ Ἀθηναῖοι, οὔτε οὐσίᾳ οὔτε γένει ἀπελαυνόμενος, ἀλλ' ἀμφότερα τῶν 

ἀντιλεγόντων πρότερος ὤν, ἡγοῦμαι ταύτην μόνην σωτηρίαν εἶναι τῇ πόλει, ἅπασιν Ἀθηναίοις 

τῆς πολιτείας μετεῖναι, ἐπεὶ καὶ ὅτε τὰ τείχη καὶ τὰς ναῦς καὶ τὰ χρήματα καὶ συμμάχους 

ἐκτησάμεθα, οὐχ ὅπως τινὰ Ἀθηναῖον ἀπώσομεν διενοούμεθα, ἀλλὰ καὶ Εὐβοεῦσιν ἐπιγαμίαν 

ἐποιούμεθα· νῦν δὲ καὶ τοὺς ὑπάρχοντας πολίτας ἀπελῶμεν; Οὔκ, ἐὰν ἔμοιγε πείθησθε, οὐδὲ 

μετὰ τῶν τειχῶν καὶ ταῦτα ἡμῶν αὐτῶν περιαιρησόμεθα, ὁπλίτας πολλοὺς καὶ ἱππέας καὶ 

τοξότας, ὧν ὑμεῖς ἀντεχόμενοι βεβαίως δημοκρατήσεσθε, τῶν δὲ ἐχθρῶν πλέον ἐπικρατήσετε, 

ὠφελιμώτεροι δὲ τοῖς συμμάχοις ἔσεσθε· ἐπίστασθε γὰρ ἐν ταῖς ἐφ' ἡμῶν ὀλιγαρχίαις 

γεγενημέναις καὶ οὐ τοὺς γῆν κεκτημένους ἔχονταςτὴν πόλιν, ἀλλὰ πολλοὺς μὲν 
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αὐτῶνἀποθανόντας, πολλοὺς δ' ἐκ τῆς πόλεως ἐκπεσόντας, οὓς ὁ δῆμος καταγαγὼνὑμῖνμὲν 

τὴν ὑμετέραν ἀπέδωκεν, αὐτὸς δὲ ταύτης οὐκ ἐτόλμησε μετασχεῖν. Ὥστ', ἐὰν ἔμοιγε πείθησθε, 

οὐ τοὺς εὐεργέτας, καθὸδύνασθε, τῆς πατρίδος ἀποστερήσετε, οὐδὲ τοὺς λόγους πιστοτέρους 

τῶν ἔργωνοὐδὲ τὰ μέλλοντα τῶν γεγενημένων νομιεῖτε, ἄλλως τε καὶ μεμνημένοι τῶν περὶ τῆς 

ὀλιγαρχίας μαχομένων, οἳ τῷ μὲνλόγῳ τῷ δήμῳ πολεμοῦσι, τῷ δὲ ἔργῳ τῶν ὑμετέρων 

ἐπιθυμοῦσιν· ἅπερ κτήσονται, ὅταν ὑμᾶς ἐρήμους συμμάχων λάβωσιν. Εἶτα 

τοιούτωνἡμῖνὑπαρχόντων ἐρωτῶσι,τίςἔσται σωτηρία τῇ πόλει, εἰ μὴ ποιήσομεν ἃ 

Λακεδαιμόνιοι κελεύουσιν; ἐγὼ δὲ τούτους εἰπεῖν ἀξιῶ, τίς τῷ πλήθει περιγενήσεται, εἰ 

ποιήσομεν ἃ ἐκεῖνοι προστάττουσιν; εἰ δὲ μή, πολὺ κάλλιον μαχομένοις ἀποθνῄσκειν 

ἢφανερῶςἡμῶν αὐτῶν θάνατον καταψηφίσασθαι. 

 

πρότερος:(εδώ)ανώτερος,ἐπιγαμίαν ἐποιούμεθα:επιτρέπαμε τον γάμο μεταξύ Αθηναίων και 

Ευβοέων,ταύτηςοὐκ ἐτόλμησε μετασχεῖν: ταύτης: (ενν.)στη διακυβέρνηση της πόλης,τίς 

περιγενήσεται: ποιο κέρδος θα υπάρξει. 

 

 

Γ1.Να μεταφράσετε το παρακάτω απόσπασμα: «ἐπίστασθε  γὰρ  ἐν  ταῖς  ἐφ'  ἡμῶν  

ὀλιγαρχίαις   …  ὅταν  ὑμᾶς  ἐρήμους  συμμάχων  λάβωσιν.». 

Μονάδες 20 

Γ2.Γιατί θεωρεί ο ρήτορας ότι κανείς από τους Αθηναίους πολίτες δεν πρέπει να χάσει τα 

πολιτικά του δικαιώματα,ακόμη και αυτός που  δεν έχει στην κατοχή του πολλά κτήματα και  

είναι φτωχός;  

Μονάδες 10 

 

Γ3.α.«καὶ  ταῦτα  ἡμῶν  αὐτῶν  περιαιρησόμεθα,  ὁπλίτας  πολλοὺς καὶ ἱππέας»: Να 

μεταφέρετε τα ουσιαστικά του παραπάνω χωρίου στην κλητική  πτώση του ενικού αριθμού 
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(μονάδες 2) και τις αντωνυμίες στην ίδια πτώση (στο ίδιο γένος και στο ίδιο πρόσωπο )στον 

άλλο αριθμό (μονάδες 2). 

Γ3.β.«οὓς  ὁ  δῆμος  καταγαγὼν  ὑμῖν  μὲν τὴν  ὑμετέραν ἀπέδωκεν, αὐτὸς δὲ ταύτης οὐκ 

ἐτόλμησε μετασχεῖν.»: Να εντοπίσετε όλους τους ρηματικούς τύπους που βρίσκονται σε 

αόριστο β΄ και να γράψετε το β΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής και  της  προστακτικής  στον 

ίδιο χρόνο και στην ίδια φωνή (μονάδες 6). 

Μονάδες 10 

Γ4.α.«ἀντεχόμενοι,ἔχοντας,αὐτῶν,ὑμῖν,ἡμῖν»:Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους παραπάνω 

όρους του κειμένου (μονάδες 5).Την πρώτη μετοχή να την αναλύσετε στην αντίστοιχη 

δευτερεύουσα πρόταση (μονάδα 1). 

Γ4.β.«ἡγοῦμαι  ταύτην μόνην σωτηρίαν εἶναι τῇ πόλει»:Να μεταφέρετε τον πλάγιο λόγο του 

παραπάνω αποσπάσματος στον ευθύ (μονάδες 4). 

 

Μονάδες 10 
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