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ΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Αριστοτέλη,Ηθικά Νικομάχεια: Ενότ.3(Β1, 5-7) και ενότ.10(Β6,14-16) 
  
Mαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν. οἱ γὰρ νομοθέται τοὺς πολίτας 
ἐθίζοντες ποιοῦσιν ἀγαθούς, καὶ τὸ μέν βούλημα παντός 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 
ἀρετή καὶ φθείρεται, ὁμοίως δὲ καί τέχνη. ἐκ γάρ τοῦ κιθαρίζειν καί οἱ ἀγαθοί 
καί κακοὶ γίνονται κιθαρισταί. Ἀνάλογον δὲ καὶ οἰκοδόμοι καὶ οἱ λοιποὶ πάντες. 
ἐκ μέν γάρ τοῦ εὖ οἰκοδομεῖν ἀγαθοὶ οἰκοδόμοι ἔσονται, ἐκ δὲ τοῦ κακῶς κακοί. 
Εἰ γάρ μὴ οὕτως εἶχεν, οὐδέν ἄν ἔδει τοῦ διδάξοντος, ἀλλά πάντες ἄν ἐγίνοντο 
ἀγαθοί ἤ κακοί.  
 […] ἔτι τὸ μὲν ἁμαρτάνειν πολλαχῶς ἔστιν (τὸ γὰρ κακὸν τοῦ ἀπείρου, ὡς οἱ 
Πυθαγόρειοι εἴκαζον, τὸ δ' ἀγαθὸν τοῦ  πεπερασμένου), τὸ δὲ κατορθοῦν μοναχῶς 
(διὸ καὶ τὸ μὲν ῥᾴδιον τὸ δὲ χαλεπόν, ῥᾴδιον μὲν τὸ ἀποτυχεῖν τοῦ σκοποῦ, 
χαλεπὸν δὲ τὸ ἐπιτυχεῖν)·  καὶ διὰ ταῦτ' οὖν τῆς μὲν κακίας ἡ ὑπερβολὴ καὶ ἡ 
ἔλλειψις, τῆς δ' ἀρετῆς ἡ μεσότης·  
ἐσθλοὶ μὲν γὰρ ἁπλῶς, παντοδαπ ῶς δὲ κακοί.  
 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.  
  

 
 
 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 
Α1.   Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της αρετής και της κακίας σύμφωνα με το 

απόσπασμα :« […] ἔτι τὸ μὲν ἁμαρτάνειν πολλαχῶς ἔστιν (τὸ γὰρ κακὸν τοῦ 
ἀπείρου, ὡς οἱ Πυθαγόρειοι εἴκαζον, τὸ δ' ἀγαθὸν τοῦ πεπερασμένου), τὸ δὲ 
κατορθοῦν μοναχῶς (διὸ καὶ τὸ μὲν ῥᾴδιον τὸ δὲ χαλεπόν, ῥᾴδιον μὲν τὸ 
ἀποτυχεῖν τοῦ σκοποῦ, χαλεπὸν δὲ τὸ ἐπιτυχεῖν)· καὶ διὰ ταῦτ' οὖν τῆς μὲν 
κακίας ἡ ὑπερβολὴ καὶ ἡ ἔλλειψις, τῆς δ' ἀρετῆς ἡ μεσότης·»;  

Μονάδες 5  
 
Α2.   Να χαρακτηρίσετε καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις ως «σωστή» ή 

«λανθασμένη»:  
α.  τὸ μέν βούλημα παντός νομοθέτου τοῦτ’ ἐστίν: Η επιθυμία του νομοθέτη 

είναι να εθίσει τους συμπολίτες του στον ορθό τρόπο συμπεριφοράς  
β.  ἐκ μέν γάρ τοῦ εὖ οἰκοδομεῖν ἀγαθοὶ οἰκοδόμοι ἔσονται, ἐκ δὲ τοῦ κακῶς 

κακοί: Ο φιλόσοφος υποστηρίζει ότι στις  τέχνες, όπως και στην ηθική 
αρετή, η ποιότητα της πράξης σχετίζεται με την γένεση και τη φθορά της 
αρετής.  

γ.  […] ἔτι τὸ μὲν ἁμαρτάνειν πολλαχῶς ἔστιν (τὸ γὰρ κακὸν τοῦ ἀπείρου, ὡς 
οἱ Πυθαγόρειοι εἴκαζον, τὸ δ' ἀγαθὸν τοῦ πεπερασμένου): Το αγαθό, 
κατά τον Αριστοτέλη και τους Πυθαγόρειους , ανήκει στο άπειρο.  

δ.  μεσότης δὲ δύο κακιῶν, τῆς μὲν καθ' ὑπερβολὴν τῆς δὲ κατ' ἔλλειψιν·: Η 
αρετή βρίσκεται ανάμεσα σε δύο κακίες , την υπερβολή και την έλλειψη.  

Μονάδες 5  
 
Β1.   Ο Αριστοτέλης στα Ηθικά Νικομάχεια επ ιδιώκει να αποδείξει ότι η ηθική 

αρετή είναι επίκτητη. Ποια στοιχεία σε κάθε μία από τις παραπάνω ενότητες 
ενισχύουν αυτή του τη θέση;  

Μονάδες 10  
 
B2. Αφού επισημάνετε τις αντιθέσεις σε κάθε ένα από τα δύο αποσπάσματα να 

αναφέρετε τι επιδιώκει να αποδείξει ο φιλόσοφος με αυτή του την επιλογή;  
Μονάδες 10  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Γ.  Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες  

   Η αρετή κατά τον Αριστοτέλη σχετίζεται άμεσα με την ευδαιμονία που 
προκύπτει από την ενάρετη δράση  

    Η φιλία κατά τον Αριστοτέλη αποτελούσε την ύψιστη αξία  

    Η  αποχώρηση του Αριστοτέλη - τη δεύτερη περίοδο διαμονής του - από 
την Αθήνα οφειλόταν στην κριτική που ασκούσε στις πλατωνικές απόψεις  

    Ο Αριστοτέλης άσκησε διδακτικό έργο μόνο στην Ακαδημία του Πλάτωνα  

    Το κλίμα που διαμορφώθηκε στην Ακαδημία υπό την διεύθυνση του 
Ευδόξου ευνόησε τον Αριστοτέλη.  

Μονάδες 10  
 
Δ1.  εἴκαζον, ῥᾴδιον, πεπερασμένου, ἔδει : Για καθεμιά από τις προηγούμενες 

λέξεις της αρχαίας ελληνικής να γράψετε μια ο μόρριζη λέξη της νέας 
ελληνικής.  

  Μοναδες 6  
Δ2. ἁμαρτάνειν, ἐθίζοντες : Για καθένα από τους παραπάνω τύπους να 

σχηματίσετε ένα ουσιαστικό και να σχηματίσετε μια πρόταση με αυτό .  
 Μονάδες 4  

 
Ε.  Αφού μελετήσετε το παρακάτω απόσπασμα από τα Ηθικά Νικομάχεια να 

αναφερθείτε στην έννοια της μεσότητας όπως την παρουσιάζει τόσο στο 
πρωτότυπο όσο και στο μεταφρασμένο παράλληλο κείμενο και να σχολιάσετε 
την επιλογή του αναλογικού συλλογισμού «Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την 
παρατήρηση ότι τα πράγματα αυτά έχουν από τη φύση τους την ιδιότητα να 
φθείρονται από την έλλειψη και την υπερβολή, όπως ακριβώς βλέπουμε ότι 
γίνεται στην περίπτωση της σωματικής ρώμης και της υγείας ― το θεωρείτε, 
φαντάζομαι, φυσικό, για τα όχι φανερά πράγματα να χρησιμοποιούμε τις 
αποδείξεις που μας προσφέρουν τα φανερά. Έτσι: οι  υπερβολικές 
γυμναστικές ασκήσεις αλλά και οι λειψές φθείρουν τη σωματική δύναμη· 
επίσης: τα ποτά και τα τρόφιμα, όταν γίνονται περισσότερα ή λιγ ότερα από 
κάποια συγκεκριμένη ποσότητα, φθείρουν την υγεία, ενώ τα σύμφωνα με το 
μέτρο τη γεννούν, την αυξάνουν και τη διασφαλίζουν. Το ίδιο λοιπόν 
συμβαίνει και στην περίπτωση της σωφροσύνης, της ανδρείας και των άλλων 
αρετών».  

Ηθικά Νικομάχεια 1104α, Με τ. Δ. Λυπουρλή  

Μονάδες 10  

 
 

 

 

 



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Αδίδακτο Κείμενο Ισοκράτης, Προς Δημόνικον 5 -7  

Στο συγκεκριμένο ρητορικό λόγο ο Ισοκράτης απευθύνεται στον νεαρό Δημόνικο 
και του δίνει πληθώρα ηθικοπλαστικών συμβουλών σχετικά με διάφορα ζητήματα 
της καθημερινής ζωής· στόχος είναι να γίνει ο Δημόνικος ένας ενάρετος πολίτης .  

 
Διόπερ ἡμεῖς οὐ παράκλησιν εὑρόντες ἀλλὰ παραίνεσιν γράψαντες μέλλομέν 

σοι συμβουλεύειν͵ ὧν χρὴ τοὺς νεωτέρους ὀρέγεσθαι καὶ τίνων ἔργων 

ἀπέχεσθαι καὶ ποίοις τισὶν ἀνθρώποις ὁμιλεῖν καὶ πῶς τὸν ἑαυτῶν βίον 

οἰκονομεῖν. Ὅσοι γὰρ τοῦ βίου ταύτην τὴν ὁδὸν ἐπορεύθησαν͵ οὗτοι μόνοι τῆς 

ἀρετῆς ἐφικέσθαι γνησίως ἠδυνήθησαν͵ ἧς οὐδὲν κτῆμα σεμνότερον οὐδὲ 

βεβαιότερόν ἐστιν.  

Κάλλος μὲν γὰρ ἢ χρόνος ἀνήλωσεν ἢ νόσος ἐμάρανεν͵ πλοῦτος δὲ κακίας 

μᾶλλον ἢ καλοκαγαθίας ὑπηρέτης ἐστὶν͵ ἐξουσίαν μὲν τῇ ῥᾳθυμίᾳ 

παρασκευάζων͵ ἐπὶ δὲ τὰς ἡδονὰς τοὺς νέους παρακαλῶν· ῥώμη δὲ μετὰ μὲν 

φρονήσεως ὠφέλησεν͵ ἄνευ δὲ ταύτης πλείω τοὺς ἔχοντας ἔβλαψεν καὶ τὰ μὲν 

σώματα τῶν ἀσκούντων ἐκόσμησεν͵ ταῖς δὲ τῆς ψυχῆς ἐπιμελείαις ἐπεσκότησεν.  

Ἡ δὲ τῆς ἀρετῆς κτῆσις οἷς ἂν ἀκιβδήλως ταῖς διανοίαις συναυξηθῇ͵ μόνη μὲν 

συγγηράσκει͵ πλούτου δὲ κρείττων͵ χρησιμωτέρα δ΄ εὐγενείας ἐστὶν͵ τὰ μὲν τοῖς 

ἄλλοις ἀδύνατα δυνατὰ καθιστᾶσα͵ τὰ δὲ τῷ πλήθει φοβερὰ θαρσαλέως 

ὑπομένουσα͵ καὶ τὸν μὲν ὄκνον ψόγον͵ τὸν δὲ πόνον ἔπαινον ἡγουμένη.  

 
Λεξιλόγιο  
παράκλησις: το λεξικό Lidell-Scott-Κωνσταντινίδη δίνει τις ακόλουθες τρεις 
ερμηνείες: i.  πρόσκληση για βοήθεια/δέηση, i i.  προτροπή, i i i.  
παραμυθία/παρηγοριά  
 

Παρατηρήσεις   

i.  Να μεταφράσετε στα Νέα Ελληνικά την πρώτη παράγραφο  του 
αποσπάσματος.  

(Μονάδες 10 )  
i i.   Από ποιες άλλες αξίες θεωρεί ο Ισοκράτης την αρετή ανώτερη; Σε τι 

υπερτερεί η αρετή συγκριτικά με καθεμία από αυτές;  
(Μονάδες 10)  

i i i.   α.  «Κάλλος μὲν γὰρ ἢ χρόνος ἀνήλωσεν ἢ νόσος ἐμάρανεν͵ πλοῦτος δὲ 
κακίας μᾶλλον ἢ καλοκαγαθίας ὑπηρέτης ἐστὶν͵ ἐξουσί αν μὲν τῇ 
ῥᾳθυμίᾳ παρασκευάζων͵ ἐπὶ δὲ τὰς ἡδονὰς τοὺς νέους παρακαλῶν· 



ΑΡΧΗ 5ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 5ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ῥώμη δὲ μετὰ μὲν φρονήσεως ὠφέλησεν͵ ἄνευ δὲ ταύτης πλείω τοὺς 
ἔχοντας ἔβλαψεν καὶ τὰ μὲν σώματα τῶν ἀσκούντων ἐκόσμησεν͵ ταῖς δὲ 
τῆς ψυχῆς ἐπιμελείαις ἐπεσκότησεν »: Να εντοπιστούν όλα  τα τριτόκλιτα 
ουσιαστικά του αποσπάσματος και να γραφούν στη δοτική ενικού. 
Επίσης, να βρεθούν δύο παραθετικά και να μεταγραφεί ο ίδιος τύπος 
του καθενός στον θετικό βαθμό.  

β.  εὑρόντες, ἐφικέσθαι, ἠδυνήθησαν, ἀνήλωσεν, καθιστᾶσα: Να γραφεί το 
α’ πρόσωπο  πληθυντικού αριθμού της οριστικής ενεστώτα της ίδιας 
φωνής.  

(Μονάδες 10)  
iv.  α.  Να αναλύσετε συντακτικά τον υποθετικό λόγο του κειμένου (υπόθεση 

απόδοση-είδος, εισαγωγή-εκφορά).   
β.  «Ὅσοι γὰρ τοῦ βίου ταύτην τὴν ὁδὸν ἐπορεύθησαν͵ οὗτοι μόνοι τῆς 

ἀρετῆς  ἐφικέσθαι γνησίως ἠδυνήθησαν» Να τραπεί σε πλάγιο λόγο με 
εξάρτηση «Ἰσοκράτης ἡγεῖτο…»  

(Μονάδες 10) 
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!!  


