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∆Ι∆ΑΓΜΕΝΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ   
 

Ἀριστοτέλους ,  Ἠθικὰ  Νικοµάχεια  Β ,  1 ,  4-7  
 

  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 .  

  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  
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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 .  
 

Α .  Από  το  κείµενο  που  σας  δίνεται  να  
µεταφράσετε  στο  τετράδιό  σας  το  τµήµα :  "τὰς  δ '  
ἀρετὰς  λαµβάνοµεν . . . .  κακοὶ  γίνονται  κιθαρι -
σταί" .  

Μονάδες  10 

Β .  Να  γράψετε  στο  τετράδιό  σας  τις  απαντήσεις  
των  παρακάτω  ερωτήσεων :  

 

1. "Τὰς  δυνάµεις  κοµιζόµεθα . . .τὰς  ἐνεργείας  
ἀποδίδοµεν" :   

 Ποιο  είναι  το  περιεχόµενο  των  εννοιών  
δύναµις-ἐνέργεια ,  κατά  τον  Αριστοτέλη ,  και  
ποια  από  τις  δύο  έννοιες  θεωρεί  ο  φιλόσοφος  
πιο  αξιόλογη ;   

 Μονάδες  15 
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2. "Μαρτυρεῖ  δὲ . . .  ἂν  ἐγίνοντο  ἀγαθοὶ  ἢ  κακοί":  

 Να  αναπτύξετε  ποια  είναι  η  επιδίωξη  κάθε  
νοµοθέτη  και  πώς  αυτή  υλοποιείται .  

Μονάδες  15 
 

3.  Τι  γνωρίζετε  για  την  τριµερή  "διαίρεση" της  
ψυχής  του  ανθρώπου ,  κατά  τον  Αριστοτέλη ,  
και  ποια  η  σχέση  του  κάθε  µέρους  µε  τις  
αρετές ;  

Μονάδες  10 
 
4.  Να γράψετε στο τετράδιό σας δύο οµόρριζες 

λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας , απλές ή 

σύνθετες , για καθεµιά από τις παρακάτω 

λέξεις :   

  κοµ ιζόµεθα ,  χρησάµενοι ,  λαµβάνοµεν ,  

τεχνῶν ,  ἀνάλογον .  

Μονάδες  10  
 

Γ .  Α∆Ι∆ΑΚΤΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ   
 

Ἰσοκράτους ,  Τραπεζιτικός  (γ´ )  

 Ἐξ  ἀρχῆς  οὖν  ὑµῖν ,  ὅπως  ἂν  δύνωµαι ,  
διηγήσοµαι  τὰ  πεπραγµένα .  ἐµοὶ  γάρ ,  ὦ  ἄνδρες  
δικασταί ,  πατὴρ  µέν  ἐστι  Σωπαῖος ,  ὃν  οἱ  πλέοντες  
εἰς  τὸν  Πόντον  ἅπαντες  ἴσασιν  οὕτως  οἰκείως  πρὸς  
Σάτυρον  διακείµενον ,  ὥστε  πολλῆς  µὲν  χώρας  
ἄρχειν ,  ἁπάσης  δὲ  τῆς  δυνάµεως  ἐπιµελεῖσθαι  τῆς  
ἐκείνου .  πυνθανόµενος  δὲ  καὶ  περὶ  τῆσδε  τῆς  
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πόλεως  καὶ  περὶ  τῆς  ἄλλης  Ἑλλάδος  ἐπεθύµησ '  
ἀποδηµῆσαι .  γεµίσας  οὖν  ὁ  πατήρ  µου  δύο  ναῦς  
σίτου  καὶ  χρήµατα  δοὺς  ἐξέπεµψεν  ἅµα  κατ '  
ἐµπορίαν  καὶ  κατὰ  θεωρίαν .  
        

κατὰ θεωρίαν = για να δω και να µάθω 
 

1. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το παραπάνω 
κείµενο . 

 Μονάδες  20 
 

2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους τύπους που 
ζητούνται για κάθε µία από τις παρακάτω λέξεις : 
ὅν:  την αιτιατική πληθυντικού του θηλυκού 

γένους. 
οἰκείως :  τον υπερθετικό βαθµό του επιρρήµατος. 
ἁπάσης : την ονοµαστική πληθυντικού του ίδιου 

γένους. 
δυνάµεως: τη δοτική του ενικού. 
χρήµατα: τη δοτική του πληθυντικού. 
πεπραγµένα: τον ίδιο τύπο στο µέλλοντα. 
ἐστι: το απαρέµφατο του ενεστώτα. 
ἴσασιν: το γ´ ενικό πρόσωπο στο χρόνο και 

την έγκλιση που βρίσκεται . 
πυνθανόµενος: τον ίδιο τύπο στον αόριστο. 
ἐξέπεµψεν: το ίδιο πρόσωπο στο µέλλοντα της 

Οριστικής της ίδιας φωνής. 
 Μονάδες 10 
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3.α. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά την πρόταση :   
"ὃν  οἱ  πλέοντες  εἰς  τὸν  Πόντον  ἅπαντες  ἴσασιν  
οὕτως  οἰκείως  πρὸς  Σάτυρον  διακείµενον".  

Μονάδες 1 
 

   β. Να αναγνωρίσετε συντακτικά όλους τους όρους 
της παραπάνω πρότασης . 

Μονάδες 9 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ  
1 .  Στο  τετράδιο  να  γράψετε  µόνον  τα  προκαταρκτικά  

(ηµεροµηνία ,  κατεύθυνση ,  εξεταζόµενο  µάθηµα ) .  ∆ε  
θα  µεταφέρετε  στο  τετράδιο  τα  κείµενα  και  τις  
παρατηρήσεις .   

2 .  Να  γράψετε  το  ονοµατεπώνυµό  σας  στο  πάνω  µέρος  
των  φωτοαντιγράφων ,  αµέσως  µόλις  σας  
παραδοθούν .   

 ∆εν  επιτρέπεται  να  γράψετε  καµ ιά  άλλη  σηµε ίωση .  
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  σε  όλες  τις  ερωτήσεις .  
5 .  ∆ιάρκεια  εξέτασης  :  τρεις  (3)  ώρες .  
6 .  Χρόνος  δυνατής  αποχώρησης  :  µ ία  (1)  ώρα  µετά  την  

έναρξη  της  εξέτασης .  
 

ΚΑΛΗ   ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

ΤΕΛΟΣ  ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  
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