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ΚΕΙΜΕΝΟ 

Αριστοτέλους Ἠθικά Νικομάχεια (Β 1, 5-8) 

 Μαρτυρεῖ 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  
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γίνονται. Διὸ 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.  

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

 

Α1. Από το παραπάνω κείμενο να γράψετε στο τετράδιό σας τη 

μετάφραση του αποσπάσματος: «Ἀνάλογον. . . ἀκολουθοῦσιν αἱ 

ἕξεις» .  

Μονάδες  10  

 

Β1.  Να προσδιορίσετε το περιεχόμενο των υπογραμμισμένων λέξεων ή 

φράσεων στις παρακάτω προτάσεις:  

«καὶ διαφέρει  τούτῳ πολιτεία  πολιτείας  ἀγαθὴ φαύλης», 

«καὶ διὰ τῶν  αὐτῶν καὶ γίνεται  πᾶσα ἀρετὴ καὶ φθείρεται», 

«ἐκ τῶν ὁμοίων ἐνεργειῶν αἱ ἕξεις γίνονται».  

Μονάδες 15  

 

Β2.  «Οὕτω δὴ . . . οὑτωσί» : Στηριζόμενοι  σε αναφορές  του  αποσπάσματος  

αυτού να  παρουσιάσετε :  

α) τη συλλογιστική πορεία που ακολουθεί ο Αριστοτέλης (μονάδες 3) 

και  

β) τον τρόπο τεκμηρίωσης της άποψής του (μονάδες 12).  

Μονάδες 15  

 

Β3.  Ποια επίδραση άσκησε ο Εύδοξος από την Κνίδο στον νεαρό 

Αριστοτέλη;  

Μονάδες 10  

 

Β4.  Να βρείτε στο παραπάνω διδαγμένο κείμενο μια ετυμολογικά 

συγγενή λέξη, απλή ή σύνθετη, για καθεμιά από τις παρακάτω 

λέξεις: γηγενής, ἐσθλός , μισαλλοδοξία , δέος, στρεβλός .  

Μονάδες 10  
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ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  

 

Θουκυδίδης Α 90 – 91 
 

καὶ ὁ μὲν ταῦτα διδάξας καὶ ὑπειπὼν τἆλλα ὅτι αὐτὸς τἀκεῖ πράξοι  ᾤχετο. 

καὶ ἐς τὴν Λακεδαίμονα ἐλθὼν οὐ προσῄει πρὸς τὰς ἀρχάς, ἀλλὰ  διῆγε καὶ 

προυφασίζετο. καὶ ὁπότε τις αὐτὸν ἔροιτο τῶν ἐν τέλει ὄντων  ὅτι οὐκ 

ἐπέρχεται ἐπὶ τὸ κοινόν, ἔφη τοὺς ξυμπρέσβεις ἀναμένειν,  ἀσχολίας δέ 

τινος οὔσης αὐτοὺς ὑπολειφθῆναι, προσδέχεσθαι μέντοι ἐν τάχει ἥξειν καὶ 

θαυμάζειν ὡς οὔπω πάρεισιν. οἱ δὲ ἀκούοντες τῷ μὲν Θεμιστοκλεῖ 

ἐπείθοντο διὰ φιλίαν αὐτοῦ, τῶν δὲ ἄλλων ἀφικνουμένων καὶ σαφῶς  

κατηγορούντων ὅτι τειχίζεταί τε καὶ ἤδη ὕψος λαμβάνει, οὐκ εἶχον  ὅπως 

χρὴ ἀπιστῆσαι.  

 

Λεξιλόγιο  

ὑπολείπομαι:  μένω πίσω, καθυστερώ  

 

Παρατηρήσεις  

Γ.1.  Να μεταφραστεί το κείμενο (μονάδες 20)  

Γ.2. Να γράψετε τον τύπο που σας ζητείται για καθεμία από τις 

παρακάτω λέξεις (μονάδες 10)  

 διδάξας: γ πληθυντικό προστακτικής παθητικού αορίστου 

 ὑπειπὼν: γ ενικό οριστικής στον ίδιο χρόνο 

 τις: αιτιατική πληθυντικού ουδετέρου 

 ἔροιτο: β πληθυντικό ευκτικής ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής 
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 τέλει: ίδια πτώση στον άλλο αριθμό 

 ὑπολειφθῆναι: β’ ενικό οριστικής υπερσυντελίκου Μέσης Φωνής 

 προσδέχεσθαι : β’ ενικό οριστικής αορίστου Μέσης Φωνής 

 τῷ Θεμιστοκλεῖ: κλητική ενικού 

 ἐπείθοντο: α’πληθυντικό οριστικής παρακειμένου Μέσης Φωνής 

 τειχίζεται: γ’ πληθυντικό ευκτικής μέλλοντα στην ίδια φωνή 

Γ.3 .  Να αναγνωριστούν συντακτικά οι λέξεις: ἐλθὼν, τῶν ἐν τέλει 

ὄντων, οὔσης, αὐτοὺς , ἥξειν, τῷ Θεμιστοκλεῖ  (μονάδες 6)  

Γ.4 .  Να μετατραπεί ο πλάγιος λόγος της φράσης σε ευθύ  (μονάδες 4)  

ὑπειπὼν τἆλλα ὅτι αὐτὸς τἀκεῖ πράξοι  

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 

 


