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1. ∆ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο
Αριστοτέλη Ηθικά Νικοµάχεια Β1, 1-4.
∆ιττῆς 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 ἡµῑν 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.
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Να απαντήσετε στα παρακάτω :
α) Από το κείµενο που σας δίνεται να µεταφράσετε στη νέα
ελληνική γλώσσα το απόσπασµα "∆ιττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς
οὔσης. . . διὰ τοῦ ἔθους".
Μονάδες 10
β) Να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις των
παρακάτω ερωτήσεων :
i. "∆ιττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης. . . διὰ τοῦ ἔθους" : Ποια
είναι η βασική θέση του Αριστοτέλη για την ηθική αρετή
και µε ποια στοιχεία τεκµηριώνει τη θέση αυτή στο
παραπάνω απόσπασµα;
Μονάδες 15
ii. "τὰς δυνάµεις κοµιζόµεθα, τὰς ἐνεργείας ἀποδίδοµεν":
Ποιο είναι, κατά τον Αριστοτέλη, το περιεχόµενο των
εννοιών "δύναµις" και "ἐνέργεια" και ποια είναι η σχέση
τους µε την ηθική αρετή;
Μονάδες 15
iii. Πώς οδηγήθηκε ο Αριστοτέλης στην τριµερή διαίρεση
της ψυχής;
Μονάδες 10
iv. Να γράψετε δύο οµόρριζες λέξεις της νέας ελληνικής
γλώσσας, απλές ή σύνθετες, για καθεµιά από τις
παρακάτω λέξεις του κειµένου:
διανοητικῆς,
δίκαια.

ἐµπειρίας,

τελειουµένοις,

ποιοῦντες,
Μονάδες 10
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2. Αδίδακτο κείµενο
Πλάτων, Πολιτικός 274 C-D.
Ὅθεν δὴ τὰ πάλαι λεχθέντα παρὰ θεῶν δῶρα ἡµῖν
δεδώρηται µετ' ἀναγκαίας διδαχῆς καὶ παιδεύσεως, πῦρ
µὲν παρὰ Προµηθέως, τέχναι δὲ παρ' Ἡφαίστου καὶ τῆς
συντέχνου, σπέρµατα δὲ αὖ καὶ φυτὰ παρ' ἄλλων· καὶ
πάνθ' ὁπόσα τὸν ἀνθρώπινον βίον συγκατεσκεύακεν ἐκ
τούτων γέγονεν, ἐπειδὴ τὸ µὲν ἐκ θεῶν, ὅπερ ἐρρήθη νῦν
δή, τῆς ἐπιµελείας ἐπέλιπεν ἀνθρώπους, δι' ἑαυτῶν δὲ ἔδει
τήν τε διαγωγὴν καὶ τὴν ἐπιµέλειαν αὐτοὺς αὑτῶν ἔχειν
καθάπερ ὅλος ὁ κόσµος, ᾧ ξυµµιµούµενοι καὶ ξυνεπόµενοι
τὸν ἀεὶ χρόνον νῦν µὲν οὕτως, τότε δὲ ἐκείνως ζῶµέν τε καὶ
φυόµεθα.
Να απαντήσετε στα παρακάτω :
α) Να µεταφράσετε στη νέα ελληνική γλώσσα το παραπάνω
κείµενο.
Μονάδες 20
β.1) Να γράψετε τις παρακάτω λέξεις στη γενική πτώση
του αριθµού στον οποίο βρίσκεται καθεµιά (το γένος
των αντωνυµιών να παραµείνει αµετάβλητο) : πῦρ,
σπέρµατα, πάνθ', ὁπόσα, ὅπερ.
Μονάδες 5
β.2) Να γράψετε τον ζητούµενο τύπο για καθεµιά από τις
παρακάτω λέξεις του κειµένου :
συγκατεσκεύακεν: το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής
του αορίστου στην ίδια φωνή.
ἐρρήθη: το ίδιο πρόσωπο της ευκτικής στον ίδιο χρόνο
και την ίδια φωνή.
ἐπέλιπεν: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής
στον ίδιο χρόνο και την ίδια φωνή.
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ἔχειν: το απαρέµφατο του παρακειµένου στην ίδια
φωνή.
ζῶµεν: το ίδιο πρόσωπο στον παρατατικό της ίδιας
φωνής.
Μονάδες 5
γ) Να γίνει συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων:
δῶρα, ἐπιµελείας, ἀνθρώπους, ἔχειν, ὅλος.
Μονάδες 10

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
Στο τετράδιο να γράψετε µόνον τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία,
κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). ∆εν θα µεταφέρετε στο
τετράδιο τα κείµενα και τις παρατηρήσεις.
Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοτυπιών, αµέσως µόλις σας παραδοθούν.
∆εν επιτρέπεται να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση. Κατά την
αποχώρησή σας, να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο και τη
φωτοτυπία.
Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας ό,τι σας ζητείται από το
διδαγµένο κείµενο και ολόκληρο το αδίδακτο.
Να απαντήσετε σε όλα τα ζητούµενα.
∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης : µία (1) ώρα µετά τη διανοµή των
φωτοτυπιών.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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