
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Α. Διδαγμένο κείμενο  

Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια Β6, 1-8  

Δεῖ δὲ μὴ μόνον οὕτως εἰπεῖν, ὅτι ἕξις, ἀλλὰ καὶ ποία τις. Ῥητέον οὖν ὅτι πᾶσα 

ἀρετή, οὗ ἂν ᾖ ἀρετή, αὐτό τε εὖ ἔχον ἀποτελεῖ καὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ εὖ 

ἀποδίδωσιν, οἷον ἡ τοῦ ὀφθαλμοῦ ἀρετὴ τόν τε ὀφθαλμὸν σπουδαῖον ποιεῖ καὶ τὸ 

ἔργον αὐτοῦ· τῇ γὰρ τοῦ ὀφθαλμοῦ ἀρετῇ εὖ ὁρῶμεν. Ὁμοίως ἡ τοῦ ἵππου ἀρετὴ 

ἵππον τε σπουδαῖον ποιεῖ καὶ ἀγαθὸν δραμεῖν καὶ ἐνεγκεῖν τὸν ἐπιβάτην καὶ 

μεῖναι τοὺς πολεμίους. Εἰ δὴ τοῦτ᾽ ἐπὶ πάντων οὕτως ἔχει, καὶ ἡ τοῦ ἀνθρώπου 

ἀρετὴ εἴη ἂν ἡ ἕξις ἀφ᾽ ἧς ἀγαθὸς ἄνθρωπος γίνεται καὶ ἀφ᾽ ἧς εὖ τὸ ἑαυτοῦ 

ἔργον ἀποδώσει. Πῶς δὲ τοῦτ᾽ ἔσται,… ὧδ᾽ ἔσται φανερόν, ἐὰν θεωρήσωμεν ποία 

τίς ἐστιν ἡ φύσις αὐτῆς.  

Ἐν παντὶ δὴ συνεχεῖ καὶ διαιρετῷ ἔστι λαβεῖν τὸ μὲν πλεῖον τὸ δ᾽ ἔλαττον τὸ δ᾽ 

ἴσον, καὶ ταῦτα ἢ κατ᾽ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα ἢ πρὸς ἡμᾶς.... Λέγω δὲ τοῦ μὲν 

πράγματος μέσον τὸ ἴσον ἀπέχον ἀφ᾽ ἑκατέρου τῶν ἄκρων, ὅπερ ἐστὶν ἓν καὶ τὸ 

αὐτὸ πᾶσιν, πρὸς ἡμᾶς δὲ ὃ μήτε πλεονάζει μήτε ἐλλείπει· τοῦτο δ᾽ οὐχ ἕν, οὐδὲ 

ταὐτὸν πᾶσιν.  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α1. Από το παραπάνω κείμενο να μεταφράσετε το απόσπασμα: «Ῥητέον οὖν ὅτι 

… τὸ πρᾶγμα ἢ πρὸς ἡμᾶς.»  

Μονάδες 10 

Β2.  «αὐτό τε εὖ ἔχον ἀποτελεῖ καὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ εὖ ἀποδίδωσιν»: το παραπάνω 

απόσπασμα αναφέρεται στα σημεία εκείνα που πρέπει να πετυχαίνει κάθε 

αρετή. Ποια είναι αυτά και ποια η σχέση του δεύτερου με τη θεμελιώδη άποψη 

του Αριστοτέλη περί εντελέχειας;  

Μονάδες 15 

Β3. Παρατηρούμε ότι ο Αριστοτέλης περνά από τη χρήση λέξεων που δηλώνουν 

ποιότητα (ἀγαθὸς και εὖ) στη χρήση λέξεων που δηλώνουν ποσότητα (τὸ 

πλεῖον, τὸ ἔλαττον και τὸ ἴσον). Να αιτιολογήσετε αυτή την πορεία σκέψης του 

φιλοσόφου.  

Μονάδες 15 



 

Β4. Ποιες ήταν οι δραστηριότητες του Αριστοτέλη στην Ακαδημία και ποιες οι 

συνέπειες της διδασκαλίας του και των ιδεών του στις σχέσεις του με τους 

συναδέλφους του; 

Μονάδες 10 

Β5.α.Για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου που σας δίνονται στη στήλη Α, 

χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη κατάληξη της στήλης Β, να γράψετε στο 

τετράδιό σας μια ετυμολογικά συγγενή λέξη της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, 

απλή ή σύνθετη. 

 

Στήλη Α Στήλη Β 

 

1. ἀρετή –ος 

 

2. ποιεῖ –ής 

 

3. ἀποδώσει –της 

 

4. θεωρήσωμεν –ικός 

 

5. ἕξις –ση 

 

 

Μονάδες 5 

Β5.β. ῥητέον, ὁρῶμεν, δραμεῖν, ἐνεγκεῖν, ἐλλείπει: να γράψετε για καθεμιά από 

τις παραπάνω λέξεις του κειμένου ένα ομόρριζο ουσιαστικό και ένα επίθετο.  

Μονάδες 5 

 

 

 

 

 

 

 



Β. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

«Η διατήρηση της δόξας και του γοήτρου της πόλης, κίνητρο για τον 

πολεμικό αγώνα» 

Οἱ περί ἀσφαλείας διαλεγόμενοι λελήθασιν αὑτούς τήν μέν εἰρήνην ὀλίγας 

ἡμέρας ἡμῖν ποιοῦντες, τόν δε πόλεμον εἰς ἅπαντα τόν χρόνον 

κατασκευάζοντες. Ἡδέως δ’ ἂν αὐτῶν πυθοίμην, ὑπὲρ τίνων οἴονται χρῆναι 

μαχομένους ἡμᾶς ἀποθνήσκειν· οὐχ ὅταν οἱ πολέμιοι προστάττωσί τι παρὰ τὸ 

δίκαιον καὶ τῆς χώρας ἀποτέμνωνται καὶ τοὺς οἰκέτας ἐλευθερῶσιν; καὶ 

τούτους μὲν κατοικίζωσιν εἰς ταύτην ἣν ἡμῖν οἱ πατέρες κατέλιπον, ἡμᾶς δὲ μὴ 

μόνον τῶν ὄντων ἀποστερῶσιν, ἀλλὰ καὶ πρὸς τοῖς ἄλλοις κακοῖς εἰς ὀνείδη 

καθιστῶσιν;  ἐγὼ μὲν γὰρ ὑπὲρ τούτων οὐ μόνον πόλεμον ἀλλὰ καὶ φυγὰς καὶ 

θανάτους οἴομαι προσήκειν ἡμῖν ὑπομένειν· πολὺ γὰρ κρεῖττον ἐν ταῖς δόξαις 

αἷς ἔχομεν τελευτῆσαι τὸν βίον μᾶλλον ἢ ζῆν ἐν ταῖς ἀτιμίαις, ἃς ληψόμεθα 

ποιήσαντες ἃ προστάττουσιν ἡμῖν. εἰ δὲ δεῖ μηδὲν ὑποστειλάμενον εἰπεῖν, 

αἱρετώτερον ἡμῖν ἐστιν ἀναστάτοις γενέσθαι μᾶλλον ἢ καταγελάστοις ὑπὸ τῶν 

ἐχθρῶν. 

[ Ἰσοκράτους Ἀρχίδαμος §87-89 ] 

 

ὑποστέλλομαι = φοβάμαι, αποκρύπτω από φόβο και δε λέω την αλήθεια 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του παραπάνω κειμένου.  

(Μονάδες 20) 

Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείται για καθεμία από τις 

παρακάτω λέξεις: 

αὑτούς: τη γενική πληθυντικού αριθμού στο β΄ πρόσωπο, στο ίδιο γένος 

οἰκέτας: τη γενική ενικού αριθμού 

ὀνείδη: τη δοτική ενικού αριθμού 

κρεῖττον: το θετικό βαθμό του επιρρήματος 

λελήθασι: το β΄  ενικό προστακτικής αορίστου β΄ 



πυθοίμην: τον ίδιο τύπο στον παρακείμενο 

ἐλευθερῶσι: το απαρέμφατο το ίδιου χρόνου 

καθιστῶσι: τη δοτική πληθυντικού αριθμού του αρσενικού γένους της 

μετοχής, του ίδιου χρόνου 

ὑπομένειν: τον ίδιο τύπο στον μέλλοντα 

ζῆν: το γ΄ ενικό προστακτικής του ίδιου χρόνου 

(Μονάδες 10) 

Γ1. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω τύπων: ἡμέρας, 

ποιοῦντες, ἀποθνήσκειν, τῶν ὄντων, ἢ ζῆν, ἀναστάτοις. 

(Μονάδες 6) 

Γ2. «Ἡδέως δ’ ἂν αὐτῶν πυθοίμην, ὑπὲρ τίνων οἴονται χρῆναι μαχομένους 

ἡμᾶς ἀποθνήσκειν».  

Να μεταφέρετε την παραπάνω περίοδο στον πλάγιο λόγο με όλους τους 

δυνατούς τρόπους, με εξάρτηση από τη φράση: « Ἰσοκράτης ἐγίγνωσκε». 

(Μονάδες 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


