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∆ιδαγμένο κείμενο  

Αριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια B1, 5-8 
 
Mαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν· οἱ γὰρ 
νομοθέται τοὺς πολίτας ἐθίζοντες ποιοῦσιν ἀγαθούς, καὶ τὸ 
μὲν βούλημα παντὸς νομοθέτου τοῦτ ’ ἐστίν, ὅσοι δὲ μὴ εὖ 
αὐτὸ ποιοῦσιν ἁμαρτάνουσιν, καὶ διαφέρει τούτῳ πολιτεία 
πολιτείας ἀγαθὴ φαύλης. 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· 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 . ∆ιὸ 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 . 
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Α. Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε στο 
τετράδιό σας το απόσπασμα : «Ἀνάλογον δὲ … αἱ ἕξεις 
γίνονται». 

Μονάδες 10 

  
Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις των 

παρακάτω ερωτήσεων : 

Β1. Με βάση τα δεδομένα του κειμένου : «Mαρτυρεῖ … 
ἀγαθοὶ ἢ κακοί», ποιος είναι ο ρόλος του 
δασκάλου στην απόκτηση της ηθικής αρετής; 

Μονάδες 15 
 

Β2. Σύμφωνα με το απόσπασμα : «Οὕτω δὴ καὶ ἐπὶ τῶν 
ἀρετῶν ἔχει … μᾶλλον δὲ τὸ πᾶν», να εκθέσετε τη 
σχέση μεταξύ «ενεργειών» και «έξεων» στην 
κατάκτηση της ηθικής αρετής. 

Μονάδες 15 
 

Β3. Ποιες διδασκαλίες του Αριστοτέλη παρουσιάζονται 
στις διδαχθείσες ενότητες των Πολιτικών; 

Μονάδες 10 
 

Β4. Να γράψετε δύο ομόρριζες λέξεις της αρχαίας ή της 
νέας ελληνικής γλώσσας, απλές ή σύνθετες, για 
καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου : 
μαρτυρεῖ, ἁμαρτάνουσιν, φθείρεται, ἀνα-
στρέφεσθαι, ἀποδιδόναι .  

Μονάδες 10 
 
 

Γ. Αδίδακτο κείμενο  
∆ημοσθένους Πρὸς Σπουδίαν 23-24 

 
Ἀλλὰ μήν, ὦ ἄνδρες δικασταί, τοῦτό γε δεινὸν δήπου, εἰ 
πρὸς τὰ συγκεχωρημέν ’ ὑπ ’ αὐτῶν τούτων ἐξέσται νῦν 
ἀντιλέγειν, καὶ μηδὲν σημεῖον ὑμῖν ἔσται, διότι πάντες 
ἄνθρωποι πρὸς τὰ μήτ’ ἀληθῆ μήτε δίκαια τῶν ἐγκλημάτων 
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οὐ κατασιωπᾶν, ἀλλὰ παραχρῆμ ’ ἀμφισβητεῖν εἰώθαμεν, μὴ 
ποιήσαντες δὲ ταῦτα, ἂν ὕστερον ἀντιδικῶσιν, πονηροὶ καὶ 
συκοφάνται δοκοῦσιν εἶναι . ταῦτα μὲν τοίνυν Σπουδίας 
οὐδὲν ἧττον ἐμοῦ γιγνώσκων, ἀλλ ’ οἶμαι μὲν καὶ 
ἀκριβέστερον, ὅσῳ καὶ πυκνότερον ἐνταυθοῖ παρέρχεται, 
πᾶσιν ἐναντία τοῖς πεπραγμένοις αὑτῷ λέγων οὐκ 
αἰσχύνεται . καίτοι πολλάκις ὑμεῖς ἓν μόνον σκευώρημα 
συνιδόντες, τούτῳ κατὰ τῶν ἄλλων τῶν ἐγκαλουμένων 
ἐχρήσασθε τεκμηρίῳ . 
  

Γ1.  Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το κείμενο . 

Μονάδες 20 
 

Γ2.α. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά 
από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου : 
 

ἐξέσται : το τρίτο ενικό πρόσωπο οριστικής 
παρατατικού . 

κατασιωπᾶν : το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο 
υποτακτικής ενεστώτα της ίδιας 
φωνής . 

ἀμφισβητεῖν : το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο 
οριστικής αορίστου της ίδιας 
φωνής . 

αἰσχύνεται : το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο 
ευκτικής παθητικού αορίστου. 

ἐχρήσασθε : το τρίτο ενικό πρόσωπο οριστικής 
ενεστώτα . 

Μονάδες 5 
 

Γ2.β. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά 
από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου : 

 

ἄνδρες : την κλητική ενικού αριθμού . 

μηδέν : τη δοτική πληθυντικού αριθμού, στο 
αρσενικό γένος. 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

τὰ ἀληθῆ : την αιτιατική ενικού αρσενικού 
γένους. 

ἧττον : την ονομαστική πληθυντικού αριθμού 
του αρσενικού γένους στον ίδιο βαθμό. 

ἐμοῦ : τη γενική πληθυντικού αριθμού του 
ιδίου προσώπου . 

Μονάδες 5 
 

Γ3.α. Να προσδιορίσετε τη συντακτική θέση των 
παρακάτω λέξεων : 

 δικασταί, ἀντιλέγειν, σημεῖον, τοῖς πεπραγμένοις, 
αὑτῷ, τεκμηρίῳ. 

Μονάδες 6 
 

Γ3.β. ἐξέσται, ἀντιδικῶσιν : να γράψετε τις προτάσεις στις 
οποίες ανήκουν τα παραπάνω ρήματα και να τις 
αναγνωρίσετε ως προς το είδος τους . 

Μονάδες 4 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 
 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά  (ημερομηνία , 
κατεύθυνση , εξεταζόμενο  μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα 
θέματα  στο τετράδιο .  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν επιτρέπεται 
να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την αποχώρησή σας να 
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα .  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα .  
4. Να γράψετε τις απαντήσεις  σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο 

στυλό .  
5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή .  
6. ∆ιάρκεια  εξέτασης :  τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων .  
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : μετά τη 10.00΄ πρωινή .  
  

 KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ    
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  
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