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ΣΥΝΟΛΟ  ΣΕΛΙ∆ΩΝ :  ΤΕΣΣΕΡΙΣ  (4) 
 
 

1. ∆ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο 
Ἀριστοτέλους  Ἠθικά 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 , ὅσοι 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 
οὕτως εἶχεν , οὐδὲν ἂν ἔδει τοῦ διδάξοντος , ἀλλὰ πάντες  ἂν 
ἐγίνοντο ἀγαθοὶ ἢ κακοί .   

Οὕτω δὴ καὶ ἐπὶ τῶν ἀρετῶν ἔχει· πράττοντες  γὰρ τὰ ἐν 
τοῖς συναλλάγμασι  τοῖς πρὸς τοὺς 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  
τὸ οὕτως ἢ οὕτως εὐθὺς ἐκ νέων ἐθίζεσθαι , ἀλλὰ πάμπολυ , 
μᾶλλον δὲ τὸ πᾶν .    
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Α. Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε στη νέα 
ελληνική γλώσσα το απόσπασμα: «Οὕτω δὴ ... μᾶλλον δὲ 
τὸ πᾶν» . 

Μονάδες 10 
 

Β1. «οἱ γὰρ νομοθέται τοὺς πολίτας ἐθίζοντες ποιοῦσιν 
ἀγαθούς, καὶ τὸ μὲν βούλημα παντὸς νομοθέτου τοῦτ’ 
ἐστίν, ὅσοι δὲ μὴ εὖ αὐτὸ ποιοῦσιν ἁμαρτάνουσιν, καὶ 
διαφέρει τούτῳ πολιτεία πολιτείας ἀγαθὴ φαύλης»: 
Ποιο είναι το αξιολογικό κριτήριο με βάση το οποίο ο 
Αριστοτέλης διακρίνει τα πολιτεύματα σε «ἀγαθὰ» και 
«φαῦλα»; 

Μονάδες 15 
 
 

Β2. Αξιοποιώντας στοιχεία από το περιεχόμενο της δεύτερης 
παραγράφου του κειμένου, να σχολιάσετε τη φράση: «Οὐ 
μικρὸν  οὖν διαφέρει τὸ οὕτως ἢ οὕτως εὐθὺς ἐκ νέων  
ἐθίζεσθαι, ἀλλὰ πάμπολυ, μᾶλλον δὲ τὸ πᾶν» . 

Μονάδες 15 
 

Β3. Πώς ορίζει ο Αριστοτέλης την ευδαιμονία στα Ηθικά 
Νικομάχεια και πώς πιστεύει ότι αυτή κατακτάται από τον 
άνθρωπο; 

Μονάδες 10 
 
 

Β4. αποθήκη, προσποίηση, διαφθορά, απραξία, σχήμα: Για 
καθεμιά από τις παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής να 
γράψετε μια ετυμολογικά συγγενή λέξη από το κείμενο.  

Μονάδες 10 
 
 

2. Αδίδακτο  κείμενο 
Πλάτωνος Ἀπολογία Σωκράτους  33b 

 

 Ἐγὼ δὲ διδάσκαλος μὲν οὐδενὸς πώποτ ’ ἐγενόμην· εἰ δέ 
τίς μου λέγοντος καὶ τὰ ἐμαυτοῦ πράττοντος  ἐπιθυμεῖ 
ἀκούειν , εἴτε νεώτερος εἴτε πρεσβύτερος , οὐδενὶ πώποτε 
ἐφθόνησα , οὐδὲ χρήματα  μὲν λαμβάνων διαλέγομαι  μὴ  
λαμβάνων δὲ οὔ , ἀλλ ’  ὁμοίως καὶ πλουσίῳ καὶ πένητι 
παρέχω ἐμαυτὸν ἐρωτᾶν , καὶ ἐάν τις βούληται 
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ἀποκρινόμενος  ἀκούειν ὧν ἂν λέγω .  Καὶ τούτων ἐγὼ εἴτε 
τις χρηστὸς γίγνεται  εἴτε μή, οὐκ ἂν δικαίως  τὴν αἰτίαν  
ὑπέχοιμι , ὧν μήτε ὑπεσχόμην  μηδενὶ μηδὲν πώποτε μάθημα 
μήτε ἐδίδαξα· εἰ δέ τίς φησι  παρ ’  ἐμοῦ πώποτέ τι μαθεῖν ἢ 
ἀκοῦσαι  ἰδίᾳ ὅτι μὴ καὶ οἱ ἄλλοι πάντες , εὖ ἴστε ὅτι οὐκ  
ἀληθῆ λέγει .   
 
    

φθονῶ :  αρνούμαι  
ὑπέχω  αἰτίαν  τινὸς :  θεωρούμαι  υπεύθυνος  για  κάποιον  ή  για  κάτι  
ὅτι  μὴ :  ὅ ,τι  μὴ  
 

 

Γ1. Να μεταφράσετε στη νέα ελληνική γλώσσα το παραπάνω 
αδίδακτο κείμενο. 

Μονάδες 20 
 

Γ2. Να γράψετε τον ζητούμενο τύπο για καθεμιά από τις 
παρακάτω λέξεις του κειμένου: 
μου: την ίδια πτώση του ιδίου προσώπου 

στον πληθυντικό αριθμό 
χρήματα:  τη δοτική πληθυντικού 
πένητι :  την ονομαστική ενικού 
δικαίως :  το συγκριτικό βαθμό του επιρρήματος 
ἀληθῆ :  τη δοτική ενικού στο ίδιο γένος 
ἐγενόμην : το απαρέμφατο του ιδίου χρόνου 
λέγοντος : τον ίδιο τύπο του Παρακειμένου στην ίδια 

φωνή 
πράττοντος : το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής Αορίστου 

στην ίδια φωνή  
ἐπιθυμεῖ :  το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο της 

οριστικής Παρατατικού στην ίδια φωνή 
ἀποκρινόμενος: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της ευκτικής 

Μέλλοντα στην ίδια φωνή. 
Μονάδες 10 

 

Γ3. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω 
λέξεων του κειμένου: οὐδενὸς, λέγοντος, χρηστὸς, 
ἀκοῦσαι,  ἀληθῆ . 

Μονάδες 10 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

1.  Στο  τετράδιο  να  γράψετε  μόνο  τα  προκαταρκτικά  (ημερομηνία ,  
εξεταζόμενο  μάθημα).  Να  μην  αντιγράψετε  τα  θέματα  στο  
τετράδιο .   

2.  Να  γράψετε  το  ονοματεπώνυμό  σας  στο  επάνω  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 ,  τα  οποία  και  θα  καταστραφούν  μετά  το  πέρας  
της  εξέτασης .  

3.  Να  απαντήσετε  στο  τετράδιό  σας  σε  όλα  τα  θέματα .  

4.  Να  γράψετε  τις  απαντήσεις  σας  μόνο  με  μπλε  ή  μόνο  με  μαύρο  
στυλό  ανεξίτηλης  μελάνης .  

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  και  όχι  πριν  τις  17:00. 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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