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 Διαγώνισμα περιόδου Ιανουαρίου 
Γ΄ Λυκείου 

Μάθημα : Αρχαία (διδαγμένο)  Κατεύθυνσης 
 
 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:  

 Ἀριστοτέλης, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β1, 1-4, 1103a14 - b2 

 

Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ ἠθικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ τὸ πλεῖον ἐκ 

διδασκαλίας ἔχει καὶ τὴν γένεσιν καὶ τὴν αὔξησιν, διόπερ ἐμπειρίας δεῖται καὶ χρόνου, ἡ δ’ 

ἠθικὴ ἐξ ἔθους περιγίνεται, ὅθεν καὶ τοὔνομα ἔσχηκε μικρὸν παρεκκλῖνον ἀπὸ τοῦ ἔθους. Ἐξ 

οὗ καὶ δῆλον ὅτι οὐδεμία τῶν ἠθικῶν ἀρετῶν φύσει ἡμῖν ἐγγίνεται· οὐθὲν γὰρ τῶν φύσει ὄντων 

ἄλλως ἐθίζεται, οἷον ὁ λίθος φύσει κάτω φερόμενος οὐκ ἂν ἐθισθείη ἄνω φέρεσθαι, οὐδ’ ἂν 

μυριάκις αὐτὸν ἐθίζῃ τις ἄνω ῥιπτῶν, οὐδὲ τὸ πῦρ κάτω, οὐδ’ ἄλλο οὐδὲν τῶν ἄλλως πεφυκότων 

ἄλλως ἂν ἐθισθείη. Οὔτ’ ἄρα φύσει οὔτε παρὰ φύσιν ἐγγίνονται αἱ ἀρεταί, ἀλλὰ πεφυκόσι μὲν 

ἡμῖν δέξασθαι αὐτάς, τελειουμένοις δὲ διὰ τοῦ ἔθους. 

 

Ἔτι ὅσα μὲν φύσει ἡμῖν παραγίνεται, τὰς δυνάμεις τούτων πρότερον κομιζόμεθα, ὕστερον δὲ 

τὰς ἐνεργείας ἀποδίδομεν (ὅπερ ἐπὶ τῶν αἰσθήσεων δῆλον· οὐ γὰρ ἐκ τοῦ πολλάκις ἰδεῖν ἢ 

πολλάκις ἀκοῦσαι τὰς αἰσθήσεις ἐλάβομεν, ἀλλ’ ἀνάπαλιν ἔχοντες ἐχρησάμεθα, οὐ 

χρησάμενοι ἔσχομεν)· τὰς δ’ ἀρετὰς λαμβάνομεν ἐνεργήσαντες πρότερον, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν 

ἄλλων τεχνῶν· ἃ γὰρ δεῖ μαθόντας ποιεῖν, ταῦτα ποιοῦντες μανθάνομεν, οἷον οἰκοδομοῦντες 

οἰκοδόμοι γίνονται καὶ κιθαρίζοντες κιθαρισταί· οὕτω δὴ καὶ τὰ μὲν δίκαια πράττοντες δίκαιοι 

γινόμεθα, τὰ δὲ σώφρονα σώφρονες, τὰ δ’ ἀνδρεῖα ἀνδρεῖοι. 

 
 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Α1. Από το κείμενο που σας δίνεται να βρείτε τα χωρία που αναφέρονται 

παραδείγματα φυσικών ιδιοτήτων και να τα αποδώσετε νοηματικά. Τι προσπαθεί να 

αποδείξει με τη χρήση τους ο Αριστοτέλης; 
(Mονάδες: 6) 

 

 
 Α2. Να βρείτε σε ποιο από τα δύο είδη αρετών αναφέρεται ο Αριστοτέλης όταν λέει:  

1) ἐμπειρίας δεῖται καὶ χρόνου  

2) τοὔνομα ἔσχηκε μικρὸν παρεκκλῖνον ἀπὸ τοῦ ἔθους  

3) οὔτ΄ ἄρα φύσει οὔτε παρὰ φύσιν ἐγγίνονται αἱ ἀρεταί 
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4) τὰς δ΄ ἀρετὰς λαμβάνομεν ἐνεργήσαντες πρότερον  

(Mονάδες: 4) 
 

 

Β1. Να αναφέρετε τα είδη της «ἀρετῆς» που διακρίνει ο Αριστοτέλης και τους 

τρόπους με τους οποίους αυτές αποκτώνται. Στη συνέχεια να σχολιάσετε το γενικό 

συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει «Οὔτ’ ἄρα φύσει οὔτε παρὰ φύσιν ἐγγίνονται αἱ 

ἀρεταί, ἀλλὰ πεφυκόσι μὲν ἡμῖν δέξασθαι αὐτάς, τελειουμένοις δὲ διὰ τοῦ ἔθους» και 

να αναλύσετε τον βασικό όρο της αριστοτελικής φιλοσοφίας που εμπεριέχεται σε 
αυτήν.  

(Mονάδες: 10) 

 

 

Β2. «Τὰς δυνάμεις κομιζόμεθα...τὰς ἐνεργείας ἀποδίδομεν»: Ποιο είναι το περιεχόμενο 

των εννοιών δύναμις-ἐνέργεια, κατά τον Αριστοτέλη, και ποια από τις δύο έννοιες 

θεωρεί ο φιλόσοφος πιο αξιόλογη;  

(Mονάδες: 10) 

 
 

Β3. Να γράψετε δίπλα σε καθεμία από  τις παρακάτω θέσεις, τη λέξη 

Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν  είναι λανθασμένη.  
 

i. Ο πατέρας του Αριστοτέλη λεγόταν Νικόμαχος και ήταν γιατρός στην αυλή του βασιλιά 

της Μακεδονίας Φιλίππου του Γ'. 

ii. Ο Αριστοτέλης έφτασε στην Αθήνα στα 367 π.Χ. , προκειμένου να σπουδάσει στην 

Ακαδημία, τη σχολή του Πλάτωνα. 

iii. Στο Α’ βιβλίο των Ηθικών Νικομαχείων του, ο φιλόσοφος μίλησε διεξοδικά για το πιο 

μεγάλο αγαθό που επιδιώκουν με τις πράξεις τους οι άνθρωποι , την αυτάρκεια. 

iv. Η λέξη «εὐδαιμονία» όπως δείχνουν τα συστατικά της, σήμαινε αρχικά την εύνοια του 

δαίμονος, του θείου, βρισκόταν επομένως ο όρος αυτός πολύ κοντά, θα λέγαμε, στον όρο 

εὐτυχία. 

v. Το καθαρά λόγον ἔχον μέρος της ψυχής, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, έχει σχέση με τις 

διανοητικές μας αρετές. 

(Mονάδες: 10)  
 

Β4.α. Με ποιες λέξεις του κειμένου έχουν ετυμολογική συγγένεια οι 

ακόλουθες λέξεις της νέας ελληνικής: εξουσία, απόγονος, σχεδόν, 
φορητός, απολαβή.  

 

(Mονάδες: 5)  
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Β4.β. οἰκοδομοῦντες: να γραφούν πέντε ομόρριζες, απλές ή σύνθετες, της νέας 

ελληνικής. 
 

(Mονάδες: 5)  

 
Β5. Να συγκρίνετε τη βασική θέση του Αριστοτέλη για την απόκτηση της ηθικής 

αρετής με την άποψη που εκφράζει στο παρακάτω κείμενο η ηρωίδα του Σοφοκλή, η 

Αντιγόνη.  
(Mονάδες: 10)  

 

Αυτά ο καλός μας βασιλιάς λένε πως μας προστάζει  

σε σένα και σε μένανε, ακούς! ως και σε μένα,  

και πως θενά ᾽ρθει τώρα εδώ για να τα διαλαλήσει  

σ᾽ αυτούς που δεν τα ξέρουνε· κι η προσταγή του θέλει  

να ᾽ναι τρανή και σεβαστή· κι όποιος ενάντια κάμει,  

αυτός να πετροβοληθεί μέσα στην πολιτεία.  

Αυτά είχα τώρα να σου πω, και γρήγορα θα δείξεις  

αν είσαι αλήθεια ευγενικιά ή, από καλούς, ανάξια!  

 
Σοφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 31-38 

 

 

 
 

 

 

 


