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∆ιδαγμένο κείμενο  

Αριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια Β  3, 1-2.  Β  6, 1-4 
 
Σημεῖον δὲ δεῖ ποιεῖσθαι τῶν ἕξεων τὴν ἐπιγινομένην ἡδονὴν 
ἢ λύπην τοῖς ἔργοις· ὁ μὲν γὰρ ἀπεχόμενος τῶν σωματικῶν 
ἡδονῶν καὶ αὐτῷ τούτῳ χαίρων σώφρων, ὁ δ ’ ἀχθόμενος 
ἀκόλαστος, καὶ ὁ μὲν ὑπομένων τὰ δεινὰ καὶ χαίρων ἢ μὴ 
λυπούμενός γε ἀνδρεῖος, ὁ δὲ λυπούμενος δειλός. Περὶ 
ἡδονὰς γὰρ καὶ λύπας ἐστὶν ἡ ἠθικὴ ἀρετή· διὰ μὲν γὰρ τὴν 
ἡδονὴν τὰ φαῦλα πράττομεν, διὰ δὲ τὴν λύπην τῶν καλῶν 
ἀπεχόμεθα .  ∆ιὸ δεῖ ἦχθαί πως εὐθὺς ἐκ νέων, ὡς ὁ Πλάτων 
φησίν, ὥστε χαίρειν τε καὶ λυπεῖσθαι οἷς δεῖ· ἡ γὰρ ὀρθὴ 
παιδεία αὕτη ἐστίν . 
∆εῖ δὲ μὴ μόνον οὕτως  εἰπεῖν, ὅτι ἕξις, ἀλλὰ καὶ ποία τις . 
Ῥητέον οὖν ὅτι πᾶσα ἀρετή, οὗ ἂν ᾖ ἀρετή, αὐτό τε εὖ ἔχον 
ἀποτελεῖ καὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ εὖ ἀποδίδωσιν, οἷον ἡ τοῦ 
ὀφθαλμοῦ ἀρετὴ τόν τε ὀφθαλμὸν σπουδαῖον ποιεῖ καὶ τὸ 
ἔργον αὐτοῦ· τῇ γὰρ τοῦ ὀφθαλμοῦ ἀρετῇ εὖ ὁρῶμεν. Ὁμοίως 
ἡ τοῦ ἵππου ἀρετὴ ἵππον τε σπουδαῖον ποιεῖ καὶ ἀγαθὸν 
δραμεῖν καὶ ἐνεγκεῖν τὸν ἐπιβάτην καὶ μεῖναι τοὺς πολεμίους. 
Εἰ δὴ τοῦτ’  ἐπὶ πάντων οὕτως ἔχει, καὶ ἡ τοῦ ἀνθρώπου ἀρετὴ 
εἴη ἂν ἡ ἕξις ἀφ’ ἧς ἀγαθὸς ἄνθρωπος γίνεται καὶ ἀφ’ ἧς εὖ τὸ 
ἑαυτοῦ ἔργον ἀποδώσει. Πῶς δὲ τοῦτ’ ἔσται, ... ὧδ’ ἔσται 
φανερόν, ἐὰν θεωρήσωμεν ποία τίς ἐστιν ἡ φύσις αὐτῆς. 
 
Α. Από το κείμενο που σας δίνεται, να μεταφράσετε στο 

τετράδιό σας το απόσπασμα : «Περὶ ἡδονὰς γὰρ … 
πολεμίους». 

Μονάδες 10 
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Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις των 
παρακάτω ερωτήσεων : 

Β1. «Περὶ ἡδονὰς … ἐστίν» : Ποια θεωρείται, κατά τον 
Αριστοτέλη, «ορθή παιδεία», σύμφωνα με τα 
δεδομένα του αποσπάσματος ; 

Μονάδες 15 
 
 

Β2. «Ῥητέον … ἀποδώσει» : Με βάση το απόσπασμα να 
προσδιορίσετε τα κύρια στοιχεία της έννοιας 
«αρετή». 

Μονάδες 15 
 

Β3. Ποιος είναι ο ορισμός της ευδαιμονίας κατά τον 
Αριστοτέλη και πώς μπορούν να την εξασφαλίσουν 
οι άνθρωποι ; 

Μονάδες 10 
 

Β4. Να γράψετε δύο ομόρριζες λέξεις της αρχαίας ή της 
νέας ελληνικής γλώσσας, απλές ή σύνθετες, για 
καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου : 
ἀχθόμενος, ἀπεχόμεθα, χαίρειν, ἀποδίδωσιν, 
θεωρήσωμεν .  

Μονάδες 10 
 

 
Γ. Αδίδακτο κείμενο  

Ξενοφώντος Ἀπομνημονεύματα Β ΙΙ 6-7 
 

Καὶ οὐκ ἀρκεῖ θρέψαι μόνον, ἀλλὰ καί, ἐπειδὰν δόξωσιν 
ἱκανοὶ εἶναι οἱ παῖδες μανθάνειν τι, ἃ μὲν  ἂν αὐτοὶ ἔχωσιν 
οἱ γονεῖς ἀγαθὰ πρὸς τὸν βίον, διδάσκουσιν, ἃ δ’ ἂν οἴωνται 
ἄλλον ἱκανώτερον εἶναι διδάξαι, πέμπουσι πρὸς τοῦτον 
δαπανῶντες, καὶ ἐπιμελοῦνται πάντα ποιοῦντες ὅπως οἱ 
παῖδες αὐτοῖς γένωνται ὡς δυνατὸν βέλτιστοι . πρὸς ταῦτα ὁ 
νεανίσκος εἶπεν·  Ἀλλά τοι εἰ καὶ πάντα ταῦτα πεποίηκε καὶ  
ἄλλα τούτων πολλαπλάσια, οὐδεὶς ἂν δύναιτο αὐτῆς 
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ἀνασχέσθαι τὴν χαλεπότητα . καὶ ὁ Σωκράτης, Πότερα δέ, 
ἔφη, οἴει θηρίου ἀγριότητα δυσφορωτέραν εἶναι ἢ μητρός; 
  

Γ1.  Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το κείμενο . 

Μονάδες 20 
 

 

Γ2.α. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά 
από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου : 
 

θρέψαι : το απαρέμφατο παρακειμένου της 
ενεργητικής φωνής . 

μανθάνειν : το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο 
προστακτικής αορίστου β΄ της ίδιας 
φωνής . 

δαπανῶντες : το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο 
ευκτικής ενεστώτα της ίδιας φωνής . 

δύναιτο : το τρίτο ενικό πρόσωπο 
υποτακτικής στον ίδιο χρόνο . 

ἀνασχέσθαι : το δεύτερο ενικό πρόσωπο 
παρατατικού της ίδιας φωνής . 

Μονάδες 5 
 
 

Γ2.β. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά 
από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου : 

 

παῖδες : την κλητική ενικού αριθμού . 

γονεῖς : τη δοτική πληθυντικού αριθμού. 

βέλτιστοι : τη γενική ενικού στο συγκριτικό 
βαθμό. 

οὐδείς : την αιτιατική πληθυντικού αριθμού. 

μητρός : τη γενική πληθυντικού αριθμού . 
Μονάδες 5 
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Γ3.α. Να προσδιορίσετε τη συντακτική θέση των 
παρακάτω λέξεων : 

 θρέψαι, διδάξαι, δαπανῶντες, βέλτιστοι, τούτων, 
θηρίου. 

Μονάδες 6 
 

Γ3.β. ἐπειδάν … διδάσκουσιν : να γράψετε την υπόθεση και 
την απόδοση των υποθετικών λόγων που λανθάνουν 
στο απόσπασμα και να τους χαρακτηρίσετε ως προς 
το είδος τους . 

Μονάδες 4 
 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 
 

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 καμιά 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. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή .  
5. ∆ιάρκεια  εξέτασης :  τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων .  
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : μετά τη 10.30΄ πρωινή .  

 
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ   

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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