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∆Ι∆ΑΓΜΕΝΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ  
Αριστοτέλους  Ηθικά  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 ,  ὃσοι 
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  οὓτως  εἶχεν ,  οὐδὲν  ἂν  ἔδει  τοῦ  
διδάξαντος ,  ἀλλὰ  πάντες  ἂν  ἐγίνοντο  ἀγαθοὶ  ἢ κακοί .  
 Οὓτω δὴ καὶ ἐπὶ τῶν ἀρετῶν ἔχει· πράττοντες  γὰρ τὰ  
ἐν τοῖς συναλλάγμασι  τοῖς πρὸς τούς ἀνθρώπους γινόμεθα 
οἳ μὲν δίκαιοι οἳ δὲ ἄδικοι , πράττοντες  δὲ τὰ ἐν  τοῖς 
δεινοῖς καὶ ἐθιζόμενοι  φοβεῖσθαι  ἢ θαρρεῖν οἳ μὲν ἀνδρεῖοι 
οἳ δὲ δειλοὶ .  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  
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τὸ οὕτως ἢ οὕτως εὐθὺς ἐκ νέων ἐθίζεσθαι , ἀλλὰ πάμπολυ , 
μᾶλλον δὲ τὸ πᾶν .  
 
 

Α .  Από  το  παραπάνω  κείμενο  να  μεταφράσετε  στο  
τετράδιό  σας  το  απόσπασμα :  «Ἔτι ἐκ  τῶν  αὐτῶν  . . .  
οἳ μὲν ἀνδρεῖοι  οἳ δὲ δειλοὶ .» .   

Μονάδες  10 

Β .  Να  απαντήσετε  στα  παρακάτω :  
 

Β .1.  Ποιο  κριτήριο  διαφοροποιεί ,  σύμφωνα  με  το  
κείμενο  που  σας  δίνεται ,  την  «αγαθή» από  τη  
«φαύλη  πολιτεία»; 

Μονάδες  15 
 
Β .2.   Να  αναφέρετε  τρία  παραδείγματα  που  

περιγράφουν   ενέργειες  του  πρακτικού  και  
ηθικού  βίου  των  πολιτών ,  από  το  κείμενο  που  
σας  δίνεται ,  με  τα  οποία  ο  Αριστοτέλης  
τεκμηριώνει ,  τη  θέση  του  «ἐκ τῶν ὁμοίων 
ἐνεργειῶν  αἱ ἕξεις γίνονται».  

Μονάδες  15 
 

Β .3.  Τι  πραγματεύεται  ο  Αριστοτέλης  στο  Α΄  βιβλίο  
του  έργου  του  «Ηθικά  Νικομάχεια»; Για  ποιο  
λόγο  τού  έδωσε  αυτόν  τον  τίτλο ;  

Μονάδες  10 
 

Β .4.  Να  γράψετε  στο  τετράδιό  σας  δύο  ετυμολογικά  
συγγενείς  λέξεις  της  αρχαίας  ή  της  νέας  
ελληνικής ,  απλές  ή  σύνθετες ,  για  καθεμιά  από  
τις  παρακάτω  λέξεις  του  κειμένου :  

 φθείρεται ,  τέχνη ,  οἰκοδόμοι ,  πράττοντες ,  
ἀναστρέφεσθαι .  

Μονάδες  10  
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Γ .  Α∆Ι∆ΑΚΤΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ  

Ξενοφώντος  Συμπόσιον  IV,  34-36  

  Νομίζω , ὦ ἄνδρες , τοὺς ἀνθρώπους  οὐκ ἐν τῷ οἴκῳ 
τὸν πλοῦτον καὶ τὴν πενίαν ἔχειν ἀλλ ’  ἐν ταῖς ψυχαῖς .  Ὁρῶ 
γὰρ πολλοὺς μὲν ἰδιώτας , οἳ πάνυ πολλὰ ἔχοντες χρήματα 
οὓτω πένεσθαι  ἡγοῦνται ὥστε πάντα  μὲν πόνον , πάντα δὲ 
κίνδυνον ὑποδύονται , ἐφ ’  ᾧ πλείω κτήσονται , οἶδα δὲ καὶ  
ἀδελφούς , οἳ τὰ ἴσα λαχόντες  ὁ μὲν αὐτῶν τἀρκοῦντα ἔχει 
καὶ περιττεύοντα  τῆς δαπάνης , ὁ δὲ τοῦ παντὸς  ἐνδεῖται· 
αἰσθάνομαι  δὲ καὶ τυράννους τινάς , οἳ οὓτω πεινῶσι 
χρημάτων ὥστε ποιοῦσι πολὺ δεινότερα τῶν ἀπορωτάτων· 
δι ’  ἔνδειαν γὰρ δήπου οἱ μὲν κλέπτουσιν , οἱ δὲ 
τοιχωρυχοῦσιν , οἱ δὲ ἀνδραποδίζονται .  
 

     

περιττεύοντα τῆς δαπάνης = περισσότερα από όσα ξοδεύει   

τοιχωρυχοῦσιν  = ανοίγουν τρύπα σε τοίχο με σκοπό την 
κλοπή 

ἀνδραποδίζονται  = πωλούνται  ως δούλοι .  

 
 

Γ.1. Να μεταφράσετε  στο τετράδιό σας το παραπάνω  
κείμενο .  

Μονάδες  20  
 

Γ.2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείται 
για καθεμιά  από τις παρακάτω  λέξεις :  

 

ἄνδρες : τη δοτική στον ίδιο αριθμό. 
 

ἰδιώτας :  τη γενική στον ίδιο αριθμό. 
 

πάντα : τη δοτική ενικού στο ουδέτερο γένος. 
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ὑποδύονται : το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής 
του αορίστου στη μέση φωνή. 

 

πλείω : την αιτιατική πληθυντικού  του αρσενικού 
γένους στον υπερθετικό βαθμό.  

 

κτήσονται : το απαρέμφατο του ίδιου χρόνου. 
 

οἳ : τη δοτική του θηλυκού γένους στον ίδιο 
αριθμό.  

 

λαχόντες :  το α΄ πρόσωπο στον πληθυντικό της 
οριστικής στον ίδιο χρόνο. 

 

αἰσθάνομαι :  το γ΄ ενικό πρόσωπο του παρατατικού. 
 

ποιοῦσι :  το γ΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής στον 
ίδιο χρόνο και στην ίδια φωνή. 

Μονάδες 10 
 
 

Γ.3. α. Να χαρακτηρίσετε πλήρως τη συντακτική λειτουργία 
των παρακάτω όρων : 

 ἔχειν, πολλοὺς, αὐτῶν, τοῦ παντὸς, τῶν 
ἀπορωτάτων,  δι ’  ἔνδειαν . 

Μονάδες 6 

 β. Να γράψετε τις προτάσεις στις οποίες ανήκουν τα 
παρακάτω ρήματα και να τις αναγνωρίσετε ως προς 
το είδος τους : 

  ἡγοῦνται , ποιοῦσι . 
 Μονάδες 4 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  
 

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 οποιαδήποτε 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 :  μία  (1) ώρα  μετά  τη  διανομή  

των  φωτοαντιγράφων .    
 
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ   
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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