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Αδίδακτο Κείμενο Θουκυδίδη Ἱστορία ( Β ΄, 59 ) 

Οι Αθηναίοι πιεζόμενοι από τα δεινά του πολέμου κατηγορούν τον Περικλή που τους έπεισε 

να αναλάβουν τον πόλεμο. Ταυτόχρονα στέλνουν πρέσβεις στους Λακεδαιμονίους για 

συνδιαλλαγή. Ο Περικλής συγκαλεί συνέλευση, στην οποία προσπαθεί να κατευνάσει την 

οργή των συμπολιτών του αλλά και να τους ενθαρρύνει.. 

Μετὰ δὲ τὴν δευτέραν ἐσβολὴν τῶν Πελοποννησίων οἱ ᾿Αθηναῖοι, ὡς ἥ 

τε γῆ αὐτῶν ἐτέτμητο καὶ ἡ νόσος ἐπέκειτο ἅμα καὶ ὁ πόλεμος, τὸν μὲν 

Περικλέα ἐν αἰτίᾳ εἶχον ὡς πείσαντα σφᾶς πολεμεῖν καὶ δι' ἐκεῖνον ταῖς 

ξυμφοραῖς περιπεπτωκότες, πρὸς δὲ τοὺς Λακεδαιμονίους ὥρμηντο 

ξυγχωρεῖν· καὶ πρέσβεις τινὰς πέμψαντες ὡς αὐτοὺς ἄπρακτοι ἐγένοντο. 

Πανταχόθεν τε τῇ γνώμῃ ἄποροι καθεστῶτες ἐνέκειντο τῷ Περικλεῖ. Ὁ 

δὲ ὁρῶν αὐτοὺς πρὸς τὰ παρόντα χαλεπαίνοντας καὶ πάντα ποιοῦντας 

ἅπερ αὐτὸς ἤλπιζε, ξύλλογον ποιήσας (ἔτι δ' ἐστρατήγει) ἐβούλετο 
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θαρσῦναί τε καὶ ἀπαγαγὼν τὸ ὀργιζόμενον τῆς γνώμης πρὸς τὸ 

ἠπιώτερον καὶ ἀδεέστερον καταστῆσαι· παρελθὼν δὲ ἔλεξε τοιάδε. Καὶ 

προσδεχομένῳ μοι τὰ τῆς ὀργῆς ὑμῶν ἔς με γεγένηται (αἰσθάνομαι γὰρ 

τὰς αἰτίας) καὶ ἐκκλησίαν τούτου ἕνεκα ξυνήγαγον, ὅπως ὑπομνήσω καὶ 

μέμψωμαι εἴ τι μὴ ὀρθῶς ἢ ἐμοὶ χαλεπαίνετε ἢ ταῖς ξυμφοραῖς εἲκετε. 

Ἐγὼ γὰρ ἡγοῦμαι πόλιν πλείω ξύμπασαν ὀρθουμένην ὠφελεῖν τοὺς 

ἰδιώτας ἢ καθ’ ἕκαστον τῶν πολιτῶν εὐπραγοῦσαν, ἁθρόαν δὲ 

σφαλλομένην καλῶς μὲν γὰρ φερόμενος ἀνὴρ.  

Λεξιλόγιο 

συγχωρῶ: συνθηκολογώ 

ἔγκειμαι τινί: στρέφομαι εναντίον κάποιου  

χαλεπαίνω: οργίζομαι  

εἲκετε >εἲκω: δεν υπομένω 

Παρατηρήσεις 

i.  Να μεταφράσετε το χωρίο: «Μετὰ δὲ τὴν δευτέραν ἐσβολὴν… 

ἄπρακτοι ἐγένοντο»           

(μονάδες 10) 
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ii.  Ποιες κατηγορίες αποδίδουν οι Αθηναίοι στον Περικλή και πώς ο 

ίδιος αντιδρά απέναντι σε αυτές;      

(μονάδες 10) 

iii.  α.  Να εντοπίσετε στο απόσπασμα δύο τύπους (επίθετο ή 

επίρρημα) που βρίσκονται σε συγκριτικό βαθμό και να τους 

μεταφέρετε στον θετικό βαθμό.       

   

(μονάδες 2) 

β.  Να εντοπίσετε στο απόσπασμα έναν τύπο της προσωπικής 

αντωνυμίας και έναν τύπο αναφορικής αντωνυμίας και να 

τους μεταφέρετε στον αντίθετο αριθμό.      

(μονάδες 2) 

γ.  Να σχηματίσετε τους ζητούμενους τύπους :  

Περικλέα: την κλητική του ενικού  

περιπεπτωκότες: τον ίδιο τύπο στο μέλλοντα  

(τά) παρόντα: τη δοτική πληθυντικού  

ἐβούλετο: το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα  

ἀπαγαγὼν: το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής ίδιου χρόνου 

ίδιας φωνής  

ὀρθουμένην: το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής ίδιου 

χρόνου ίδιας φωνής.         

                                                                                             (μονάδες 6) 

Μονάδες 30 
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iv.  α.  χαλεπαίνοντας: να χαρακτηρίσετε τη μετοχή και να την 

αναλύσετε σε αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση.   

(μονάδες 2) 

β.  Καὶ προσδεχομένῳ μοι τὰ τῆς ὀργῆς ὑμῶν ἔς με γεγένηται 

καὶ ἐκκλησίαν τούτου ἕνεκα ξυνήγαγον»: να μεταφέρετε το 

χωρίο στον πλάγιο λόγο και με τους δύο τρόπους με ρήμα 

εξάρτησης «Ὁ Περικλῆς ἒλεξεν τοῖς Ἀθηναίοις……    

    

(μονάδες 6) 

γ.  Να εντοπίσετε στο απόσπασμα έναν ομοιόπτωτο και έναν 

ετερόπτωτο προσδιορισμό διευκρινίζοντας πού αποδίδεται ο 

καθένας.  

          (μονάδες 2) 

Μονάδες 10 

Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ἐν παντὶ δὴ συνεχεῖ καὶ διαιρετῷ ἔστι λαβεῖν τὸ μὲν πλεῖον τὸ δ’ ἔλαττον τὸ δ’ ἴσον, 

καὶ ταῦτα ἢ κατ’ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα ἢ πρὸς ἡμᾶς… Λέγω δὲ τοῦ μὲν πράγματος μέσον τὸ 

ἴσον ἀπέχον ἀφ’ ἑκατέρου τῶν ἄκρων, ὅπερ ἐστὶν ἓν καὶ τὸ αὐτὸ πᾶσιν, πρὸς ἡμᾶς δὲ 

ὃ μήτε πλεονάζει μήτε ἐλλείπει· τοῦτο δ’ οὐχ ἕν, οὐδὲ ταὐτὸν πᾶσιν. Οἷον εἰ τὰ δέκα 

πολλὰ τὰ δὲ δύο ὀλίγα, τὰ ἓξ μέσα λαμβάνουσι κατὰ τὸ πρᾶγμα· ἴσῳ γάρ ὑπερέχει τε 

καὶ ὑπερέχεται· τοῦτο δὲ μέσον ἐστὶ κατὰ τὴν ἀριθμητικὴν ἀναλογίαν. Τὸ δὲ πρὸς 

ἡμᾶς οὐχ οὕτω ληπτέον· οὐ γὰρ εἴ τῳ δέκα μναῖ φαγεῖν πολὺ δύο δὲ ὀλίγον, ὁ 

ἀλείπτης ἓξ μνᾶς προστάξει· ἔστι γὰρ ἴσως καὶ τοῦτο πολὺ τῷ ληψομένῳ ἢ ὀλίγον· 

Μίλωνι μὲν γὰρ ὀλίγον, τῷ δὲ ἀρχομένῳ τῶν γυμνασίων πολύ. Ὁμοίως ἐπὶ δρόμου 

καὶ πάλης. Οὕτω δὴ πᾶς ἐπιστήμων τὴν ὑπερβολὴν μὲν καὶ τὴν ἔλλειψιν φεύγει, τὸ 

δὲ μέσον ζητεῖ καὶ τοῦθ’ αἱρεῖται, μέσον δὲ οὐ τὸ τοῦ πράγματος ἀλλὰ τὸ πρὸς ἡμᾶς. 
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Εἰ δὴ πᾶσα ἐπιστήμη οὕτω τὸ ἔργον εὖ ἐπιτελεῖ, πρὸς τὸ μέσον βλέπουσα καὶ εἰς 

τοῦτο ἄγουσα τὰ ἔργα (ὅθεν εἰώθασιν ἐπιλέγειν τοῖς εὖ ἔχουσιν ἔργοις ὅτι οὔτ’ 

ἀφελεῖν ἔστιν οὔτε προσθεῖναι, ὡς τῆς μὲν ὑπερβολῆς καὶ τῆς ἐλλείψεως φθειρούσης 

τό εὖ, τῆς δὲ μεσότητος σῳζούσης, οἱ δ’ ἀγαθοὶ τεχνῖται, ὡς λέγομεν, πρὸς τοῦτο 

βλέποντες ἐργάζονται), ἡ δ’ ἀρετὴ πάσης τέχνης ἀκριβεστέρα καὶ ἀμείνων ἐστὶν 

ὥσπερ καὶ ἡ φύσις, τοῦ μέσου ἂν εἴη στοχαστική. Λέγω δὲ τὴν ἠθικήν· αὕτη γάρ ἐστι 

περὶ πάθη καὶ πράξεις, ἐν δὲ τούτοις ἔστιν ὑπερβολὴ καὶ ἔλλειψις καὶ τὸ μέσον. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 Α. Να συσχετίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με τα στοιχεία της στήλης Β. 

Στήλη Α Στήλη Β 

1. κατ’ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα 

2. πρὸς ἡμᾶς 

α) ἐστὶν ἓν 

β) μήτε πλεονάζει μήτε 

ἐλλείπει 

γ) πᾶς ἐπιστήμων τὸ δὲ 

μέσον ζητεῖ 

δ) τὸ αὐτὸ πᾶσιν 

ε) κατὰ τὴν ἀριθμητικὴν 

ἀναλογίαν 

 Μονάδες 10 

Β1. Πώς προσδιορίζεται στο κείμενο που σας δόθηκε η έννοια της μεσότητας για τα 

πράγματα και για τον άνθρωπο; Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας και με 

αναφορές σε συγκεκριμένα χωρία. 

Μονάδες 10 

Β2.  Πώς συσχετίζονται από τον Αριστοτέλη οι έννοιες: ἐπιστήμη (τέχνη) – ἀρετή – 

φύσις; 
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Μονάδες 10 

Γ. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση σε καθεμία από τις παρακάτω περιπτώσεις: 

α.  Ο Αριστοτέλης δεν διαπληκτίστηκε με τον: 

i. Ξενοκράτη 

ii. Θεόφραστο 

iii. Ηρακλείδη 

β. Ο Σταγειρίτης στην Ακαδημία δεν διδάχθηκε από τον: 

i. Πλάτωνα 

ii. Εύδοξο τον Κνίδιο 

iii. Σπεύσιππο 

γ. Στην τρίτη περίοδο της φιλοσοφικής δραστηριότητας του Αριστοτέλη δεν ανήκει 

το έργο: 

i. Ἠθικὰ Νικομάχεια 

ii. Περὶ ζῴων γενέσεως 

iii. Περὶ ἑρμηνείας 

δ. Ο Αριστοτέλης δεν δίδαξε: 

i. στην Ακαδημία 

ii. στον Περίπατο 

iii. στο Λύκειο 

ε. Ο Αριστοτέλης δεν έζησε: 

i. στη Σικελία 

ii. στη Μακεδονία 

iii. στην Αθήνα 

Μονάδες 10 

Δ.  Να γράψετε δύο ομόρριζες λέξεις της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας, 

απλές ή σύνθετες, για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: 

ἀναλογία, ληπτέον, αἱρεῖται, ἄγουσα, προσθεῖναι. 
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Μονάδες 10 

Ε.  Να αναλύσετε την έννοια της υπερβολής και της έλλειψης με βάση τα στοιχεία 

της ενότητας και το κείμενο που ακολουθεί. 

«Φάνηκε λοιπόν καθαρά πως τρεις βασικοί τρόποι συμπεριφοράς υπάρχουν: 

δύο λανθασμένοι (κακίες), ο ένας της κατηγορίας της υπερβολής και ο άλλος της 

κατηγορίας της έλλειψης, και μία αρετή, η μεσότητα. Και οι τρεις τους 

βρίσκονται κατά έναν τρόπο σε αντίθεση μεταξύ τους: τα δύο άκρα προς το 

μέσον και μεταξύ τους, και το μέσον προς τα δύο άκρα. Όπως το ίσον είναι 

μεγαλύτερο ενσχέσει προς το μικρότερο και μικρότερο ενσχέσει προς το 

μεγαλύτερο, έτσι οι μεσότητες αποτελούν υπερβολή ενσχέσει προς την έλλειψη 

και έλλειψη ενσχέσει προς την υπερβολή τόσο στα πάθη όσο και στις πράξεις. 

Έτσι: ο ανδρείος συγκρινόμενος με τον δειλό φαίνεται θρασύς, συγκρινόμενος 

όμως με τον θρασύ φαίνεται δειλός· το ίδιο και ο σώφρων συγκρινόμενος με τον 

αναίσθητο μοιάζει ακόλαστος, συγκρινόμενος όμως με τον ακόλαστο φαίνεται 

αναίσθητος· επίσης ο ελευθέριος συγκρινόμενος με τον ανελεύθερο φαίνεται 

άσωτος, συγκρινόμενος όμως με τον άσωτο φαίνεται ανελεύθερος. Γι᾽ αυτό και 

αυτοί που εκπροσωπούν τα δύο άκρα προσπαθούν να σπρώξουν αυτόν που 

κατέχει τη μέση θέση ο καθένας προς την κατεύθυνση του άλλου άκρου, και έτσι 

ονομάζουν τον ανδρείο ο δειλός θρασύ και ο θρασύς δειλό – ανάλογα και στις 

άλλες περιπτώσεις». 

(Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια, Β, 1108b) 

Μονάδες 10 

 

 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 


