
 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ ΤΗΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2011 Διδαγμένο Κείμενο Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β1, 7-8 Β3, 1-2   Οὕτω δή καί ἐπί τῶν ἀρετῶν ἔχει˙ πράττοντες γάρ τά ἐν τοῖς συναλλάγμασι 

τοῖς πρός τούς ἀνθρώπους γινόμεθα οἵ μέν δίκαιοι οἵ δέ ἄδικοι, πράττοντες δέ τά 
ἐν τοῖς δεινοῖς καί ἐθιζόμενοι φοβεῖσθαι ἤ θαρρεῖν οἱ μέν ἀνδρεῖοι οἵ δέ δειλοί. 
Ὁμοίως δέ καί τά περί τάς ἐπιθυμίας ἔχει καί τά περί τάς ὀργάς˙ οἵ μέν γάρ 
σώφρονες καί πρᾶοι γίνονται, οἵ δ' ἀκόλαστοι καί ὀργίλοι, οἵ μέν ἐκ του οὑτωσί ἐν 
αὐτοῖς ἀναστρέφεσθαι, οἵ δέ ἐκ τοῦ οὑτωσί. Καί ἑνί δή λόγῳ ἐκ τῶν ὁμοίων 
ἐνεργειῶν αἱ ἕξεις γίνονται. Διό δεῖ τάς ἐνεργείας ποιάς ἀποδιδόναι˙ κατά γάρ τάς 
τούτων διαφοράς ἀκολουθοῦσιν αἱ ἕξεις. Οὐ μικρόν οὖν διαφέρει τό οὕτως ἤ οὕτως 
εὐθύς ἐκ νέων ἐθίζεσθαι, ἀλλά πάμπολυ, μᾶλλον δέ τό πᾶν. 
 Σημεῖον δέ δεῖ ποιεῖσθαι τῶν ἕξεων τήν ἐπιγινομένην ἡδονήν ἤ λύπην τοῖς 
ἔργοις˙ ὁ μέν γάρ ἀπεχόμενος τῶν σωματικῶν ἡδονῶν καί αὐτῷ τοῦτῳ χαίρων 
σώφρων, ὁ δ’ ἀχθόμενος ἀκόλαστος, καί ὁ μέν ὑπομένων τά δεινά καί χαίρων ἤ μή 
λυπούμενός γέ ἀνδρεῖος, ὁ δέ λυπούμενος δειλός. Περί ἡδονάς γάρ καί λύπας 
ἐστίν ἡ ἠθική ἀρετή˙ διά μέν γάρ τήν ἡδονήν τά φαῦλα πράττομεν, διά δέ τήν 
λύπην τῶν καλῶν ἀπεχόμεθα. Διό δεῖ ἦχθαι πως εὐθύς ἐκ νέων, ὡς ὁ Πλάτων 
φησίν, ὥστε χαίρειν τε καί λυπεῖσθαι οἷς δεῖ˙ ἡ γάρ ὀρθή παιδεία αὕτη ἐστίν. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α. Από το κείμενο που σας δίνεται, να αποδώσετε στη νέα ελληνική το απόσπασμα: «Ὁμοίως δέ καί τά περί τάς ἐπιθυμίας… ὁ δέ λυπούμενος δειλός». Μονάδες 10 Β. Να γράψετε τις απαντήσεις των παρακάτω ερωτήσεων:  



Β1. «Καί ἑνί δή λόγῳ ἐκ τῶν ὁμοίων ἐνεργειῶν αἱ ἕξεις γίνονται»: Ποια είναι η νέα αριστοτελική έννοια που εισάγεται στο συγκεκριμένο χωρίο; Αφού τη συσχετίσετε με την ηθική πράξη και τις ψυχικές διαθέσεις, να δώσετε τον ορισμό της. Μονάδες 15 Β2. Να σχολιαστεί η διαφοροποίηση που παρατηρείται στην έννοια της «ἡδονῆς» στο αριστοτελικό κείμενο. Μονάδες 15 Β3. Ποια η διαίρεση της ψυχής κατά τον Αριστοτέλη και ποια η σχέση της με τη διάκριση των ανθρωπίνων αρετών σε ηθικές και διανοητικές; Μονάδες 10 Β4α. θαρρεῖν, ἀκόλαστοι, ὀργίλοι, ἀχθόμενος: Να εντοπίσετε στο αρχαίο κείμενο τα αντώνυμα των παραπάνω λέξεων. Μονάδες 4 Β4β. απαλλαγή, σχήμα, επισήμανση, άχαρος, άξονας, προφήτης: Για καθεμιά από τις λέξεις που σας δίνονται να γράψετε και μία ετυμολογικώς συγγενή από το αρχαίο κείμενο. Μονάδες 6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Αδίδακτο κείμενο Πρῶτον μέν οὖν ὁρίσασθαι δεῖ τίνων ὀρεγόμενοι καί τινος τυχεῖν βουλόμενοι 
τολμῶσί τινες ἀδικεῖν˙ ἦν γάρ ταῦτα καλῶς περιλάβωμεν, ἄμεινον γνώσεσθε τάς 
αἰτίας τάς καθ' ἡμῶν λεγομένας, εἴτ' ἀληθεῖς εἰσιν εἴτε ψευδεῖς. Ἐγώ μέν οὖν 
ἡδονῆς ἤ κέρδους ἤ τιμῆς ἕνεκα φημί πάντας πάντα πράττειν˙ ἔξω γάρ τούτων 
οὐδεμίαν ἐπιθυμίαν ὁρῶ τοῖς ἀνθρώποις ἐγγιγνομένην. Εἰ δή ταῦθ' οὕτως ἔχει, 
λοιπόν ἐστιν σκέψασθαι, τί τούτων ἄν ὑμῖν γίγνοιτο διαφθείρουσι τούς νεωτέρους. 
Πότερον ἄν ἡσθεῖμεν ὁρῶντες ἤ καί πυνθανόμενοι πονηρούς αὐτούς ὄντας καί 
δοκοῦντας τοῖς συμπολιτευομένοις; Καί τίς οὕτως ἐστίν ἀναίσθητος, ὅστις οὐκ ἄν 
ἀλγήσειε τοιαύτης διαβολῆς περί αὐτόν γιγνομένης; 
Λεξιλόγιο: περιλαμβάνω = εκθέτω αἰτία = κατηγορία  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α. Να μεταφράσετε το παραπάνω κείμενο Μονάδες 20 Β1α. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις: τίνων: γενική ενικού αρσενικού γένους καλῶς: συγκριτικό βαθμό επιρρήματος ὂντας: γενική πληθυντικού της μτχ. στο θηλυκό γένος ψευδεῖς: αιτατική ενικού ουδετέρου γένους κέρδους: δοτική πληθυντικού Μονάδες 5 Β1β. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για κάθε μια από τις παρακάτω λέξεις: βουλόμενοι: α’ πληθυντικό ευκτικής παθητικού αορίστου ὁρῶ: γ’ πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα σκέψασθαι: β’ ενικό οριστικής στο χρόνο που βρίσκεται ο τύπος περιλάβωμεν: β’ ενικό προστακτικής αορίστου β’ ἔχει: απαρέμφατο παρακειμένου Μονάδες 5 2α. Να αναγνωριστεί συντακτικά η ακόλουθη  πρόταση: τί τούτων ἄν ὑμῖν…τούς νεωτέρους. (εισαγωγή, εκφορά, συντακτικός ρόλος)  Μονάδες 5 2β. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις:  τίνων, πάντας, ἐγγιγνομένην, τί, γιγνομένης. Μονάδες 5 Καλή επιτυχία!!! 


