
 

 

Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ Β1,7-8 

Οὕτω δὴ καὶ ἐπὶ τῶν ἀρετῶν ἔχει ∙ πράττοντες γὰρ τὰ ἐν τοῖς συναλλάγμασι τοῖς 
πρὸς τοὺς ἀνθρώπους γινόμεθα οἴ μὲν δίκαιοι οἴ δὲ ἄδικοι, πράττοντες 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 διφορὰς ἀκολουθοῦσιν αἱ ἕξεις . Οὐ μικρὸν οὖν διαφέρει τὸ οὕτως ἢ οὕτως 
εὐθὺς ἐκ νέων ἐθίζεσθαι , ἀλλά πάμπολυ , μᾶλλον δὲ τὸ πᾶν.  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

1. Να αποδοθεί το κείμενο στα νέα ελληνικά . 
ΜΟΝΑΔΕΣ 10  

2. Πως αντιλαμβάνεστε τον κοινωνικό χαρακτήρα που λέμε ότι έχει η αρετή , 
όπως εμφανίζεται στον Αριστοτέλη ;  

  MONOΔΕΣ 10  

3. Οι έξεις από μόνες τους δεν οδηγούν στην απόκτηση της αρετής . Ποιο 
χαρακτηριστικό θα πρέπει να έχουν , για να επιτευχθεί το επιδιωκόμενο 
αποτέλεσμα ; 

ΜΟΝΑΔΕΣ 10  

4. Να δείξετε με ποιον τρόπο ο Αριστοτέλης προβάλλει την αξία του εθισμού . 
Πού τοποθετεί χρονικά την αφετηρία της διαδικασίας του εθισμού ; Γνωρίζετε 
ανάλογη άποψη άλλου διανοητή ; 

ΜΟΝΑΔΕΣ 10  



5. Με ποιους διανοητές ήρθε σε επαφή ο Αριστοτέλης κατά την παραμονή του 
στην Ακαδημία του Πλάτωνα και ποιες ήταν οι μεταξύ τους σχέσεις;  

ΜΟΝΑΔΕΣ 10 

6. Από ποιες λέξεις του κειμένου παράγονται οι λέξεις : δέος , φορείο , 
πασιφανές , καταστροφή , πρόγονος , έκδοση , έπος , φρενοκομείο , παροχή , 
οξύθυμος ; 

              ΜΟΝΑΔΕΣ 10    

 

 

Α. Αδίδακτο κείμενο 

Πλάτωνος Μενέξενος 247 

Πᾶσά τε ἐπιστήμη χωριζομένη δικαιοσύνης καί τῆς ἄλλης ἀρετῆς 
πανουργία, οὐ σοφία φαίνεται, ὧν ἕνεκα καί πρῶτον καί ὕστατον καί διά 
παντός πᾶσαν πάντως προθυμίαν πειρᾶσθε ἔχειν ὅπως μάλιστα μέν 
ὑπερβαλεῖσθε καί ἡμᾶς καί τούς πρόσθεν εὐκλείᾳ. Εἰ δέ μή, ἴστε ὡς ἡμῖν, ἄν 
μέν νικῷμεν ὑμᾶς ἀρετῇ, ἡ νίκη αἰσχύνην φέρει, ἡ δέ ἧττα, ἐάν ἡττώμεθα, 
εὐδαιμονίαν. Μάλιστα δ’ ἄν νικῴμεθα καί ἡμεῖς νικῴητε, εἰ παρασκευάσαισθε 
τῇ τῶν προγόνων δόξῃ μή καταχρησόμενοι μηδ’ ἀναλώσοντες αὐτήν, γνόντες 
ὅτι ἀνδρί οἰομένῳ τί εἶναι οὐκ ἐστίν αἴσχιον οὐδέν ἤ παρέχειν ἑαυτόν 
τιμώμενον μή διά ἑαυτόν ἀλλά διά δόξαν προγόνων, εἶναι μέν γάρ τιμάς 
γονέων ἐκγόνοις καλός θησαυρός καί μεγαλοπρεπής. Χρῆσθαι δέ καί 
χρημάτων καί τιμῶν θησαυρῷ καί μή τοῖς ἐκγόνοις παραδιδόναι, αἰσχρόν καί 
ἄναδρον, ἀπορίᾳ ἰδίων αὑτοῦ κτημάτων τέ καί εὐδοξιῶν. 

  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

Α1 Να μεταφράσετε το παραπάνω απόσπασμα . 

ΜΟΝΑΔΕΣ 20 

Β1. Να γίνει χρονική αντικατάσταση των ρηματικών τύπων : φαίνεται, 
ὑπερβαλεῖσθε, παρέχειν, παραδιδόναι .   

ΜΟΝΑΔΕΣ 4 

Β2. Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση των ρηματικών τύπων :  νικῴητε, ἴστε . 

ΜΟΝΑΔΕΣ 2 

 



Β3. Να κλιθούν οι παρακάτω τύποι : ἀρετῆς, αἴσχιον, ἀνδρί, ἡμῖν . 

ΜΟΝΑΔΕΣ 4  

Γ1. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους παρακάτω τύπους : χωριζομένη, ἔχειν, 
ἀρετῇ, εὐδαιμονίαν, προγόνων, οὐδέν, τιμάς, θησαυρῷ, παραδιδόναι, αὑτοῦ. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


