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ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Αριστοτέλης, Ἠθικὰ Νικομάχεια, Β1, 1-4 (1103a14-32) 

 Διττῆς 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͵ ἀλλ΄ ἀνάπαλιν ἔχοντες ἐχρησάμεθα͵ οὐ χρησάμενοι ἔσχομεν· τὰς δ΄ ἀρετὰς λαμβάνομεν 

ἐνεργήσαντες πρότερον͵ ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν. 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

i. α. Ποια είναι τα δύο είδη αρετών τα οποία διακρίνει ο Αριστοτέλης; Να αναφέρετε συγκεκριμένα 

παραδείγματα σε κάθε περίπτωση. (Να απαντήσετε με συντομία). 

β. Σε ποιο από τα δύο είδη αρετών αναφέρεται ο Αριστοτέλης όταν λέει: 

1) ἐμπειρίας δεῖται καὶ χρόνου 

2) τοὔνομα ἔσχηκε μικρὸν παρεκκλῖνον ἀπὸ τοῦ ἔθους 

 

ΠΑΤΡΑ:  

Κορίνθου 224 & Αγ. Νικολάου   τηλ. 2613021611 
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ 

Πλατεία Δημοκρατίας   τηλ. 2693025171 

 

ΟΝΟΜΑ: ……………………………………. 

ΕΠΩΝΥΜΟ: ……………………………….. 

ΒΑΘΜΟΣ:……………..…………………… 
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3) οὔτ΄ ἄρα φύσει οὔτε παρὰ φύσιν ἐγγίνονται αἱ ἀρεταί 

4) τὰς δ΄ ἀρετὰς λαμβάνομεν ἐνεργήσαντες πρότερον 

             Μονάδες 10 

 

 ii. 1. τὰς δυνάμεις κομιζόμεθα͵ τὰς ἐνεργείας ἀποδίδομεν: α) Ποιο είναι, κατά τον Αριστοτέλη, το 

περιεχόμενο των εννοιών «δυνάμεις», «ἐνεργείας». β) Αξιοποιώντας στοιχεία του κειμένου αναφοράς, να 

εξετάσετε ποια από τις δύο έννοιες θεωρεί ο φιλόσοφος πι αξιόλογη και γιατί;      

            Μονάδες 10 

2. οὔτ΄ ἄρα φύσει οὔτε παρὰ φύσιν ἐγγίνονται αἱ ἀρεταί: Με τη συμπερασματική αυτή διατύπωση ο 

Αριστοτέλης τοποθετείται απορριπτικά απέναντι σε αντίπαλες φιλοσοφικές θέσεις. Με ποιον τρόπο;  

Δοκιμάστε να περιγράψετε τι υποστηρίζουν ως προς τον χαρακτήρα της ηθικής αρετής οι θέσεις αυτές.  

                Μονάδες 10                                                                                                                                                                       

iii. Αντιστοιχίστε τα πρόσωπα με τις φιλοσοφικές θέσεις/αποφάνσεις 

1. Δημόκριτος  Α. ἦθος άνθρώπῳ δαίμων 

2. Ένας σωκρατικός 

φιλόσοφος  

Β. ἐστὶν ἡ εὐδαιμονία 

ψυχῆς ἐνέργειά τις κατ΄ 

ἀρετὴν τελείαν 

3. Αριστοτέλης  
Γ. εὐδαιμονίη ψυχῆς και 

κακοδαιμονίη 

4. Πρωταγόρας  

Δ. η ευτυχία του ανθρώπου 

εξαρτάται από την καλή του 

τύχη 

5. Ηράκλειτος  

Ε. εὐβουλία: η ικανότητα 

να σκέφτεται και να 

αποφασίζει κάποιος σωστά. 
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Μονάδες 10 

                                                                                                                                                                      

 iv. γένεσιν, ἐμπειρίας, πεφυκότων, παρεκκλῖνον, φερόμενος: Από ποιο ρήμα παράγεται ο κάθε τύπος. 

Γράψτε και από ένα νεοελληνικό παράγωγο των ρημάτων αυτών. 

    Μονάδες 10 

                                                                                                                                                                          

 v. Στο παρακάτω απόσπασμα του πλατωνικού διαλόγου «Νόμοι» ένας Αθηναίος αναφέρεται στην 

ανατροφή των παιδιών. Εντοπίστε ομοιότητες και διαφορές συγκριτικά με τη διδασκαλία του Αριστοτέλη 

για το πώς αναπτύσσεται η ηθική αρετή (όπως αυτή διατυπώνεται στο απόσπασμα των Ηθικών 

Νικομαχείων που σας δόθηκε). Πλάτων, Νόμοι 788a: 

 

Αφού θα έχουν γεννηθεί τα παιδιά, αρσενικά και θηλυκά, το πιο σωστό θα ήταν για μας να κάνουμε λόγο 

στη συνέχεια για την ανατροφή και την εκπαίδευση, ένα θέμα το οποίο είναι χωρίς άλλο αδύνατον να μείνει 

αμνημόνευτο, όταν όμως το συζητάμε, θα μας φαινόταν ως ενδεδειγμένο να γίνεται με διδασκαλία και 

νουθεσία μάλλον παρά με μορφή νόμων. Πράγματι, με το να συμβαίνουν στην ιδιωτική ζωή στα σπίτια 

πολλά και μικρά πράγματα όχι σε όλους φανερά, τα οποία εύκολα, τόσο λόγω του πόνου και της απόλαυσης 

όσο και της επιθυμίας καθενός, καταλήγουν να είναι διαφορετικά από τις συμβουλές του νομοθέτη, θα 

εδημιουργούντο κάθε είδους ανόμοια μεταξύ τους ήθη των πολιτών. Και αυτό είναι κακό για τις πόλεις· και 

διότι λόγω του ασήμαντου χαρακτήρα τους και της συχνότητας το να κάνει κανείς νόμους, που ορίζουν 

ποινές εναντίον τους, θα ήταν άπρεπο και συνάμα άσχημο, και διότι το να συνηθίζουν οι άνθρωποι να 

παρανομούν στα μικρά και τα μεγάλης συχνότητας θέματα, καταστρέφει και τους κείμενους γραπτούς 

νόμους. Ώστε, ενώ είναι πρόβλημα να νομοθετεί κανείς γι’ αυτά, είναι αδύνατο να τα αποσιωπά.  

Μετάφραση Η. Π. Νικολούδης 

Μονάδες 10                                                                                                             

2.ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Ανδοκίδης Περί των Μυστηρίων 8-9  

 Σε αυτήν τη δίκη ο Ανδοκίδης επιχειρεί να αντικρούσει την κατηγορία ότι παραβίασε το διάταγμα του 

Ισοτιμίδη, που απαγόρευε στους ασεβείς να εισέρχονται στα ιερά και να παρευρίσκονται στα Ελευσίνια 
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Μυστήρια. Ο ρήτορας είχε κατηγορηθεί για την υπόθεση της διακωμώδησης των μυστηρίων στην υπόθεση 

των Ερμοκοπιδών, που συγκλόνισε την Αθήνα το 415 π. Χ. , οπότε φυλακίστηκε και εξορίστηκε. 

 Σκοπῶ μέν οὖν  ἒγωγε, ὦ ἄνδρες, πόθεν χρή ἄρξασθαι τῆς ἀπολογίας, πότερον ἐκ τῶν τελευταίων 

λόγων, ὡς παρανόμως με ἐνέδειξαν,ἤ περί τοῡ ψηφίσματος τοῡ Ἱσοτιμίδου, ὡς  ἄκυρον ἐστίν, ἤ περί τῶν 

νόμων καί τῶν ὃρκων τῶν γεγενημένων, εἲτε καί ἐξ ἀρχῆς  διδάξω ὑμᾶς  τά γεγενημένα. ὅ δε με ποιεῖ μάλιστ’ 

ἀπορεῖν, ἐγώ ὑμῖν ἐρῶ, ὅτι οὐ πάντες ἴσως ἐπί πᾶσι τοῖς κατηγορουμένοις ὁμοίως ὀργίζεσθε, ἀλλ’ ἕκαστός 

τι ὑμῶν ἔχει πρός ὅ βούλοιτ’ ἄν με πρῶτον ἀπολογεῖσθαι ἅμα δε περί πάντων εἰπεῖν ἀδύνατον. Κράτιστον 

οὖν μοι εἶναι δοκεῖ ἐξ’ ἀρχῆς ὑμᾶς διδάσκειν πάντα τά γεγενημένα καί παραλείπειν οὐδέν. Ἄν γάρ ὀρθῶς 

μάθητε τά πραχθέντα, ῥᾳδίως γνώσεσθ’ ἅ μου κατεψεύσαντο οἱ κατήγοροι. Τά μέν οὖν δίκαια γιγνώσκειν 

ὑμᾶς ἡγοῦμαι καί αὐτούς παρασκευάσθαι οἷσπερ ἐγώ πιστεύσας ὑπέμεινα, ὁρῶν ὑμᾶς καί ἐν τοῖς ἰδίοις καί 

ἐν τοῖς δημοσίοις περί πλείστου τοῦτο ποιουμένους, ψηφίζεσθαι κατά τούς  ὅρκους· ὅπερ καί συνέχει 

μόνον τήν πόλιν . Τάδε δε ὑμῶν  δέομαι, μετ’ εὐνοίας μου τήν ἀκρόασιν τῆς ἀπολογίας ποιήσασθαι. 

 EΡΩΤΗΣΕΙΣ 

i) Να μεταφραστεί στα Νέα Ελληνικά  το απόσπασμα: ὅ δε με ποιεῖ  … κατεψεύσαντο οἱ  

κατήγοροι. . 

            Μονάδες  10  

ii) Σκοπῶ μέν οὖν  ἒγωγε,… τά γεγενημένα.  Ποιους προβληματισμούς διατυπώνει στο 

 συγκεκριμένο απόσπασμα σχετικά με τη δομή της απολογίας του ο Aνδοκίδης;  

            Μονάδες  10 

iii) α) Να βρεθούν όλα τα τριτόκλιτα ουσιαστικά που παράγονται με  τις παραγωγικές καταλήξεις  

 – σις , - μα και να γραφτούν στη δοτική πληθυντικού.  

  β) ἐνέδειξαν, ἐρῶ, μάθητε , γνώσεσθ’, ὑπέμεινα: Να γραφεί το α΄ ενικό πρόσωπο οριστικής 

   ενεστώτα της ίδιας φωνής. 

         γ) εἰπεῖν, ὁρῶν : Να γραφεί το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής στο χρόνο που βρίσκονται. 

            Μονάδες  10 

. 
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iv) α) Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των υπογραμμισμένων τύπων: ἄρξασθαι, πᾶσι , 

ὑμᾶς,  ποιουμένους, τῆς ἀπολογίας . 

            Μονάδες  5 

  β) τά γεγενημένα: Να αναλυθεί η μετοχή στην αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση.  

            Μονάδες 2 

 γ) Ἄν γάρ ὀρθῶς μάθητε τά πραχθέντα, ῥᾳδίως γνώσεσθ’ ἅ μου κατεψεύσαντο οἱ κατήγοροι. Να 

αναγνωριστεί το είδος του υποθετικού λόγου και να μετατραπεί ώστε να δηλώνει το πραγματικό με 

χροιά προσδοκώμενου. 

             Μονάδες 3 

ΟΔΗΓΙΕΣ: 

1. ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΟΘΗΚΕ. 

2. ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΣΥΝΕΠΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ. 

3. ΟΤΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΝΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΕΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΣ 
ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΣΤΟ E-MAIL ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΑ 
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΟΘΗΚΑΝ. (ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ «CAM SCANNER») 

 

E-MAIL: estergiou9@gmail.com ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 

Διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες 
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