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Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Ἀριστοτέλους, Ἠθικά Νικοµάχεια, Β 1.5-8, 1103b2-25 
 
Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόµενον ἐν ταῖς πόλεσιν· οἱ γὰρ νοµοθέται τοὺς πολίτας ποιοῦσιν 
ἀγαθοὺς, ἐθίζοντες 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 ἄν ἔδει τοῦ διδάξοντος, 
ἀλλὰ πάντες ἂν ἐγίνοντο ἀγαθοὶ ἢ κακοί. 
Οὕτω δὴ ἔχει καὶ ἐπὶ τῶν ἀρετῶν· πράττοντες γὰρ τὰ ἐν τοῖς συναλλάγµασι τοῖς πρὸς 
τοὺς ἀνθρώπους γινόµεθα οἵ µὲν δίκαιοι οἵ δὲ ἄδικοι, πράττοντες δὲ τὰ ἐν τοῖς δεινοῖς 
καὶ ἐθιζόµενοι φοβεῖσθαι ἢ θαρρεῖν οἳ µὲν ἀνδρεῖοι οἳ δὲ δειλοί. Ὁµοίως δὲ ἔχει καὶ τὰ 
περὶ τὰς ἐπιθυµίας καὶ τὰ περὶ τὰς ὀργὰς· οἳ µὲν γὰρ σώφρονες καὶ γίνονται πρᾶοι, οἳ 
δ’ ἀκόλαστοι καὶ ὀργίλοι, οἳ µὲν ἀναστρέφεσθαι ἐκ τοῦ οὑτωσὶ ἐν αὐτοῖς, οἳ δὲ ἐκ τοῦ 
οὑτωσί. Καὶ ἑνὶ δὴ λόγῳ αἱ ἕξεις  γίνονται ἐκ τῶν ὁµοίων ἐνεργειῶν. Διὸ δεῖ ἀποδιδόναι 
ποιὰς τὰς ἐνεργείας, ἀκολουθοῦσιν γὰρ αἱ ἕξεις κατὰ τὰς διαφορὰς τούτων. Οὐ µικρὸν 
οὖν διαφέρει τὸ οὕτως ἢ οὕτως ἐθίζεσθαι εὐθὺς ἐκ νέων, ἀλλὰ πάµπολυ, µᾶλλον δὲ τὸ 
πᾶν. 
 
Α1. Να γράψετε τον αριθµό που αντιστοιχεί σε κάθε µία από τις παρακάτω περιόδους 
λόγου και δίπλα σε αυτόν τη λέξη «Σωστό», αν είναι σωστή, ή τη λέξη «Λάθος», αν 
είναι λανθασµένη, µε βάση το αρχαίο κείµενο. Για κάθε µία από τις απαντήσεις σας να 
γράψετε το χωρίο του αρχαίου κειµένου που την επιβεβαιώνει. 
 
1. Ο κάθε νοµοθέτης πετυχαίνει στο έργο του, να βοηθήσει τον πολίτη να κατακτήσει 
την ηθική αρετή. 

2. Η αριστοτελική ηθική δεν είναι πολιτική ηθική. 
3. Ο δάσκαλος είναι απαραίτητος γιατί ο άνθρωπος δεν είναι καλός ή κακός εκ 
γενετής. 

4. Η δικαιοσύνη και η ανδρεία είναι αρετές που εκδηλώνονται στις καθηµερινές µας 
συναλλαγές µε τους άλλους ανθρώπους. 

5. Σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη η εκπαίδευση του ανθρώπου δεν έχει µεγάλη σηµασία 
στη διαµόρφωση ηθικού χαρακτήρα. 

Μονάδες 10 
 
Β1. «ἐκ τῶν αὐτῶν καὶ διὰ τῶν αὐτῶν καὶ γίνεται πᾶσα ἀρετὴ καὶ φθείρεται»: 
Ποιο θεµελιώδες αντιθετικό ζεύγος φιλοσοφικών εννοιών υπόκειται στο χωρίο αυτό; 
Να δείξετε τη σχέση που έχουν τα αντιθετικά µέλη του ζεύγους µε τον εθισµό και την 
ηθική πράξη, όπως φαίνεται στην ενότητα.  

Μονάδες 10 
 
Β2. «Καὶ ἑνὶ δὴ λόγῳ ἐκ τῶν ὁµοίων ἐνεργειῶν αἱ ἕξεις γίνονται»: ποια η θέση της 
πρότασης στον συλλογισµό του Αριστοτέλη στη δεύτερη παράγραφο («Οὕτω δὴ ἔχει… 
µᾶλλον δὲ τὸ πᾶν. ») και πώς καταλήγει σ’ αυτή (250-300 λέξεις); 

Μονάδες 10 
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Β3. Να γράψετε το γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε µία από τις παρακάτω περιόδους 
λόγου και δίπλα σε αυτό τη λέξη «Σωστό», αν είναι σωστή, ή τη λέξη «Λάθος» εάν 
είναι λανθασµένη: 
α. Οι ιδέες που µετέδιδε στους µαθητές του έφεραν συχνά τον Αριστοτέλη αντιµέτωπο 
µε τους συναδέλφους του στην Ακαδηµία, τον Ηρακλείδη, τον Σπεύσιππο και τον 
Εύδοξο. 
β. Όταν επέστρεψε για δεύτερη φορά στην Αθήνα ο Αριστοτέλης την Ακαδηµία 
διηύθυνε ο Ξενοκράτης. 
γ. Ο Ηράκλειτος και ο Δηµόκριτος υποστηρίζουν πως ό,τι ο άνθρωπος περιµένει από 
τον δαίµονα, από το θείον, το έχει, στην πραγµατικότητα, µέσα στον ίδιο τον εαυτό 
του.  
δ. Το δεύτερο µέρος της ψυχής(επιθυµητικόν), αφορά απόλυτα και καθαρά το λογικό 
µας, έχει σχέση µε τις διανοητικές µας αρετές. 
ε. Τα µαθήµατα του Αριστοτέλη στον Αλέξανδρο γίνονταν στην Μίεζα. 

Μονάδες 10 
 
Β4. α. Να αντιστοιχίσετε κάθε µία αρχαία ελληνική λέξη της στήλης Α µε την 
ετυµολογική συγγενή της νεοελληνική λέξη της στήλης Β. (Στη στήλη Β περισσεύουν 
τρεις λέξεις.)  

Στήλη Α΄ Στήλη Β΄ 
1. νοµοθέται 
2. ἔσονται 
3. λοιποὶ 
4. διαφέρει 
5. ἀνδρεῖοι 
6. ἀποδιδόναι 

α. φόρεµα 
β. άνανδρος 
γ. ανάθεση 
δ. φωριαµός 
ε. διάλειµµα 
στ. συλλογή 
ζ. δώρο 
η. σχέση 
θ. εξουσία 

 
β. Για καθεµία από τις δύο παρακάτω λέξεις να γράψετε µία περίοδο λόγου στα νέα 
ελληνικά, όπου η ίδια λέξη, σε οποιαδήποτε µορφή της (πτώση, αριθµό, γένος, βαθµό, 
µέρος του λόγου), θα χρησιµοποιείται µε διαφορετική σηµασία από αυτήν που έχει στο 
αρχαίο κείµενο: «φαύλης», «ἀγαθούς». 

Μονάδες 10 
 
 
 
 
Β5. ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Η πολιτική είναι µέρος της ηθικής ενέργειας του ανθρώπου. Αυτό βέβαια ακούγεται 
πολύ δυσάρεστα σε µιαν εποχή σαν τη σηµερινή όπου η πολιτική ασκείται µε τον τρόπο 
που ξέροµε όλοι, µέσα σ’ έναν ίλιγγο πλεονεξίας και σ’ ένα πυρετό µαταιοδοξίας. 
Στους χρόνους µας η πολιτική, σε όλες δυστυχώς τις χώρες, από το ένα µέρος 
καπηλεύεται τις ιδέες και από το άλλο πρακτορεύει τα συµφέροντα. "Όταν λοιπόν 
ακούγεται ή φράση: «η πολιτική είναι µέρος της ηθικής», και µάλιστα της ηθικής που 
ακτινοβολεί σ’ ολόκληρο το κοινωνικό σώµα, εποµένως της παιδείας (κάθε πνευµατική 
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ενέργεια µε την κοινωνική της διέκταση γίνεται παιδεία, στο πιο πλατύ νόηµα του 
όρου) παραξενευόµαστε. Γιατί γνωρίσαµε και γνωρίζοµε τις παραποιήσεις της 
πολιτικής, τα προσωπεία της, όχι την αυθεντική πολιτική, το αληθινό πρόσωπό της. 
Κατά βάθος όµως η πολιτική είναι πρόθεση και πράξη παιδευτική. Ο πολιτικός 
«παιδεύει» τους ανθρώπους, την κοινότητα, το λαό του- τους καθοδηγεί στο σωστό 
δρόµο τής συλλογικής ζωής, για να επιτύχουν την ευτυχία και την αρετή, σαν άτοµα 
και σα σύνολο. 

Ε. Π. Παπανούτσος, Πρακτική Φιλοσοφία, σ. 160-161  
 
 
Αφού µελετήσετε το παραπάνω απόσπασµα από την Πρακτική Φιλοσοφία του 
Ε.Π.Παπανούτσου να παρουσιάσετε τη σχέση ανάµεσα στην πολιτική και την ηθική 
όπως αναδεικνύεται σε κάθε ένα από τα δύο κείµενα, στα Ηθικά Νικοµάχεια και στην 
Πρακτική Φιλοσοφία (400-450 λέξεις). 
 
 
Γ. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 
Κύρου Ἀνάβασις, 1.4.14-17 
Ο Ξενοφώντας ήταν ανάµεσα στους µισθοφόρους που ακολούθησαν το 401 π.Χ. τον 
Κύρο στην εκστρατεία του από τη Μ. Ασία προς την πρωτεύουσα της περσικής 
αυτοκρατορίας Σούσα µε στόχο την ανατροπή του Πέρση βασιλιά Αρταξέρξη, 
αδελφού του Κύρου. Στο συγκεκριµένο απόσπασµα ο Ξενοφώντας αναφέρεται στο τι 
απολαµβάνει αυτός που ανταποδίδει το καλό. 
 
 
Ἄνδρες, ἐάν µοι πεισθῆτε, οὔτε κινδυνεύσαντες οὔτε πονήσαντες τῶν ἄλλων πλέον 
προτιµήσεσθε στρατιωτῶν ὑπὸ Κύρου. τί οὖν κελεύω ποιῆσαι; νῦν δεῖται Κῦρος 
ἕπεσθαι τοὺς Ἕλληνας ἐπὶ βασιλέα· ἐγὼ οὖν φηµι ὑµᾶς χρῆναι διαβῆναι τὸν Εὐφράτην 
ποταµὸν πρὶν δῆλον εἶναι ὅ τι οἱ ἄλλοι Ἕλληνες ἀποκρινοῦνται Κύρῳ. ἢν µὲν γὰρ 
ψηφίσωνται ἕπεσθαι, ὑµεῖς δόξετε αἴτιοι εἶναι ἄρξαντες τοῦ διαβαίνειν, καὶ ὡς 
προθυµοτάτοις οὖσιν ὑµῖν χάριν εἴσεται Κῦρος καὶ ἀποδώσει· ἐπίσταται δ' εἴ τις καὶ 
ἄλλος· ἢν δὲ ἀποψηφίσωνται οἱ ἄλλοι, ἄπιµεν µὲν ἅπαντες τοὔµπαλιν, ὑµῖν δὲ ὡς 
µόνοις πειθοµένοις πιστοτάτοις χρήσεται καὶ εἰς φρούρια καὶ εἰς λοχαγίας, καὶ ἄλλου 
οὗτινος ἂν δέησθε οἶδα ὅτι ὡς φίλοι τεύξεσθε Κύρου. ἀκούσαντες ταῦτα ἐπείθοντο 
καὶ διέβησαν πρὶν τοὺς ἄλλους ἀποκρίνασθαι. Κῦρος δ' ἐπεὶ ᾔσθετο 
διαβεβηκότας, ἥσθη τε καὶ τῷ στρατεύµατι πέµψας Γλοῦν εἶπεν· Ἐγὼ µέν, ὦ 
ἄνδρες, ἤδη ὑµᾶς ἐπαινῶ· ὅπως δὲ καὶ ὑµεῖς ἐµὲ ἐπαινέσετε ἐµοὶ µελήσει, ἢ µηκέτι 
µε Κῦρον νοµίζετε. οἱ µὲν δὴ στρατιῶται ἐν ἐλπίσι µεγάλαις ὄντες ηὔχοντο αὐτὸν 
εὐτυχῆσαι, Μένωνι δὲ καὶ δῶρα ἐλέγετο πέµψαι µεγαλοπρεπῶς. ταῦτα δὲ ποιήσας 
διέβαινε· συνείπετο δὲ καὶ τὸ ἄλλο στράτευµα αὐτῷ ἅπαν. καὶ τῶν διαβαινόντων τὸν 
ποταµὸν οὐδεὶς ἐβρέχθη ἀνωτέρω τῶν µαστῶν ὑπὸ τοῦ ποταµοῦ. 
 
Λεξιλόγιο 
ἥδοµαι=ευχαριστιέµαι 
ἀποψηφίζοµαι=απορρίπτω 
 
 
Παρατηρήσεις 
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1. Να γράψετε τη µετάφραση του παρακάτω αποσπάσµατος: ἀκούσαντες ταῦτα… 
πέµψαι µεγαλοπρεπῶς. 

Μονάδες 10 
2. Τι ζητά ο Κύρος από τους Έλληνες και τι τους συµβουλεύει ο Ξενοφώντας; 

Μονάδες 10 
 
3. α) Να µεταφέρετε δύο από τους ρηµατικούς τύπους του αποσπάσµατος που 
βρίσκονται σε µέλλοντα στον Αόριστο και να εξηγήσετε τη διαφορά που 
προκαλείται στο νόηµα µε την αλλαγή του χρόνου των ρηµάτων. 

β) Να βρεθούν τρεις αντωνυµίες διαφορετικού είδους και να αναγνωριστούν 
γραµµατικά. 

Μονάδες 10 
 
4. α) ποιῆσαι, ἕπεσθαι, διαβῆναι, τοῦ διαβαίνειν, ἀποκρίνασθαι. Να αναγνωρίσετε 
συντακτικά τα απαρέµφατα του αποσπάσµατος. 

 
β) Ἄνδρες, ἐάν µοι πεισθῆτε, οὔτε κινδυνεύσαντες οὔτε πονήσαντες τῶν ἄλλων 
πλέον προτιµήσεσθε στρατιωτῶν ὑπὸ Κύρου. Να αναγνωρίσετε τον υποθετικό λόγο 
της περιόδου και να τον µετατρέψετε ώστε να δηλώνει την απλή σκέψη του λέγοντος. 

Μονάδες 10 
 

 


