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∆Ι∆ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β, 1, 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 ἡμῖν 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,
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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.
Α. Από το παραπάνω κείμενο να μεταφράσετε στο
τετράδιό σας το τμήμα: “∆ιττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς ... διὰ
τοῦ ἔθους”.
Μονάδες 10
Β. Να απαντήσετε στα παρακάτω:
Β.1. “Ἐξ οὗ καὶ δῆλον ὅτι οὐδεμία τῶν ἠθικῶν ἀρετῶν
φύσει ἡμῖν ἐγγίνεται”: Με βάση το παραπάνω
χωρίο, ποια είναι η θέση του Αριστοτέλη απέναντι
στην αριστοκρατική αντίληψη περί αρετής;
Μονάδες 15
Β.2. Με βάση το κείμενο που σας δόθηκε, να
αναφέρετε και να σχολιάσετε τρία παραδείγματα
από την καθημερινή εμπειρία, με τα οποία ο
Αριστοτέλης τεκμηριώνει την άποψη ότι η ηθική
αρετή κατακτάται με την άσκηση.
Μονάδες 15
Β.3. Ποια είναι η άποψη του ∆ημοκρίτου για την
εὐδαιμονία ;
Μονάδες 10
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Β . 4 . φύσει, δέξασθαι, δυνάμεις, ἐλάβομεν, μαθόντας:
Να γράψετε στο τετράδιό σας δύο σύνθετα
ομόρριζα, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής, για
καθεμιά από τις παραπάνω λέξεις.
Μονάδες 10
Γ. Α∆Ι∆ΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀ ν δ ο κ ί δ ο υ , Π ε ρ ὶ τ ῶ ν μ υ σ τ η ρ ί ω ν § 142 - 143
Ἐπειδὴ γάρ, ὦ ἄνδρες, αἱ νῆες διεφθάρησαν, πολλῶν
βουλομένων τὴν πόλιν ἀνηκέστοις συμφοραῖς περιβαλεῖν,
Λακεδαιμόνιοι ἔγνωσαν ὅμως τότε ἐχθροὶ ὄντες σῴζειν τὴν
πόλιν διὰ τὰς ἐκείνων τῶν ἀνδρῶν ἀρετάς, οἳ ὑπῆρξαν τῆς
ἐλευθερίας ἁπάσῃ

τῇ Ἑλλάδι. ἐπειδὴ τοίνυν καὶ ἡ πόλις

ἐσώθη δημοσίᾳ διὰ τὰς τῶν προγόνων τῶν ὑμετέρων ἀρετάς,
ἀξιῶ κἀμοὶ διὰ τὰς τῶν προγόνων τῶν ἐμῶν ἀρετὰς
σωτηρίαν γενέσθαι. καὶ γὰρ αὐτῶν τῶν ἔργων, δι’ ἅπερ ἡ
πόλις

ἐσώθη,

οὐκ

ἐλάχιστον

μέρος

οἱ

ἐμοὶ

πρόγονοι

συνεβάλοντο.
ὑπάρχω + γενική = κάνω αρχή
Γ.1.

Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το παραπάνω
κείμενο.
Μονάδες 20
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Γ.2.

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

τη δοτική πληθυντικού.

διεφθάρησαν: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο ευκτικής του
ίδιου χρόνου στην ίδια φωνή.
περιβαλεῖν:

το απαρέμφατο παρακειμένου της μέσης
φωνής.

πόλιν:

τη δοτική πληθυντικού.

ἔγνωσαν:

το β΄ ενικό πρόσωπο προστακτικής του
ίδιου χρόνου στην ίδια φωνή.

ἁπάσῃ:

την ονομαστική πληθυντικού του ίδιου
γένους.

ὑμετέρων:

την ίδια πτώση στο γ΄ πρόσωπο.

γενέσθαι:

το β΄ ενικό πρόσωπο οριστικής του ίδιου
χρόνου.

ἅπερ:

τη δοτική πληθυντικού του ίδιου γένους.

ἐλάχιστον:

τη γενική πληθυντικού στο θετικό βαθμό
του ίδιου γένους.
Μονάδες 10

Γ.3.α. ὑπῆρξαν, συνεβάλοντο: Να γράψετε τις προτάσεις
στις οποίες ανήκουν τα παραπάνω ρήματα και να τις
αναγνωρίσετε ως προς το είδος τους.
Μονάδες 4
Γ.3.β. Να αναγνωρίσετε συντακτικώς τα παρακάτω:
ἀνηκέστοις, ἐχθροὶ, τῇ Ἑλλάδι, σωτηρίαν, τῶν
ἔργων, οἱ ἐμοὶ.
Μονάδες 6
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά
(ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). ∆εν θα
μεταφέρετε στο τετράδιο τα κείμενα και τις ερωτήσεις.
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 το φωτοαντίγραφο.
3. Να μεταφράσετε ό,τι σας ζητείται από το διδαγμένο
κείμενο και ολόκληρο το αδίδακτο.
4. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλες τις ερωτήσεις.
5. Κάθε τεκμηριωμένη απάντηση είναι αποδεκτή.
6. ∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μια (1) ώρα μετά την
έναρξη της εξέτασης.
ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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