
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: 

 

[…] οὕτω δὴ καὶ τὰ 

σώφρονα σώφρονες, τὰ

     Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ 

πολίτας ἐθίζοντες ποιο

νομοθέτου τοῦτ’ ἐστίν, 

διαφέρει τούτῳ πολιτεία πολιτείας 

διὰ τῶν αὐτῶν καὶ γίνεται π

ἐκ γὰρ τοῦ κιθαρίζειν κα

Ἀνάλογον δὲ καὶ οἰκοδόμοι κα

οἰκοδομεῖν ἀγαθοὶ οἰκοδόμοι 

οὕτως εἶχεν, οὐδὲν ἂν 

ἀγαθοὶ ἢ κακοί.  

      Οὕτω δὴ καὶ ἐπὶ 

συναλλάγμασι τοῖς πρ

ἄδικοι, πράττοντες δὲ

θαρρεῖν οἳ μὲν ἀνδρεῖοι ο

ἔχει καὶ τὰ περὶ τὰς ὀργάς

ἀκόλαστοι καὶ ὀργίλοι, ο

δὲ ἐκ τοῦ οὑτωσί. Κα

γίνονται. Διὸ δεῖ τὰς ἐ

διαφορὰς ἀκολουθοῦσιν α

οὕτως εὐθὺς ἐκ νέων ἐ

 

Β) Παρατηρήσεις: 

1.  Να μεταφράσετε το απόσπασμα: 

πράττοντες … ἐκ δὲ το
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ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: 

Φιλοσοφικός Λόγος 

Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια B1,4-8 

 μὲν δίκαια πράττοντες δίκαιοι γινόμεθα, τ

ὰ δ’ ἀνδρεῖα ἀνδρεῖοι. 

 γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν· οἱ γὰρ νομοθέται το

θίζοντες ποιοῦσιν ἀγαθούς, καὶ τὸ μὲν βούλημα παντ

στίν, ὅσοι δὲ μὴ εὖ αὐτὸ ποιοῦσιν ἁμαρτάνουσιν, κα

πολιτεία πολιτείας ἀγαθὴ φαύλης.Ἔτι ἐκ τῶ

γίνεται πᾶσα ἀρετὴ καὶ φθείρεται, ὁμοίως δ

κιθαρίζειν καὶ οἱ ἀγαθοὶ καὶ κακοὶ γίνονται κιθαρισταί. 

κοδόμοι καὶ οἱ λοιποὶ πάντες· ἐκ μὲν γ

κοδόμοι ἔσονται, ἐκ δὲ τοῦ κακῶς κακοί. Ε

ν ἔδει τοῦ διδάξοντος, ἀλλὰ πάντες 

 τῶν ἀρετῶν ἔχει· πράττοντες γὰρ τ

ς πρὸς τοὺς ἀνθρώπους γινόμεθα οἳ μὲν 

ὲ τὰ ἐν τοῖς δεινοῖς καὶ ἐθιζόμενοι φοβε

οι οἳ δὲ δειλοί. Ὁμοίως δὲ καὶ τὰ περὶ τ

ργάς· οἳ μὲν γὰρ σώφρονες καὶ πρᾶοι γίνονται, ο

ργίλοι, οἳ μὲν ἐκ τοῦ οὑτωσὶ ἐν αὐτοῖς ἀναστρέφεσθαι, ο

τωσί. Καὶ ἑνὶ δὴ λόγῳ ἐκ τῶν ὁμοίων ἐνεργει

ἐνεργείας ποιὰς ἀποδιδόναι· κατὰ γὰρ τ

σιν αἱ ἕξεις. Οὐ μικρὸν οὖν διαφέρει τ

θίζεσθαι, ἀλλὰ πάμπολυ, μᾶλλον δὲ τὸ

Να μεταφράσετε το απόσπασμα: «οὕτω δὴ καὶ τὰ 

τοῦ κακῶς κακοί.»                                                             

 

’  ΛΥΚΕΙΟΥ 
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ν δίκαια πράττοντες δίκαιοι γινόμεθα, τὰ δὲ 

ρ νομοθέται τοὺς 

ν βούλημα παντὸς 

μαρτάνουσιν, καὶ 

ῶν αὐτῶν καὶ 

μοίως δὲ καὶ τέχνη· 

γίνονται κιθαρισταί. 

ν γὰρ τοῦ εὖ 

ς κακοί. Εἰ γὰρ μὴ 

πάντες ἂν ἐγίνοντο 

ρ τὰ ἐν τοῖς 

 δίκαιοι οἳ δὲ 

θιζόμενοι φοβεῖσθαι ἢ 

τὰς ἐπιθυμίας 

οι γίνονται, οἳ δ’ 

ναστρέφεσθαι, οἳ 

νεργειῶν αἱ ἕξεις 

ρ τὰς τούτων 

ν διαφέρει τὸ οὕτως ἢ 

ὸ πᾶν.  

 μὲν δίκαια 

                                                              

Μονάδες 10 



 

2. «Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν… τούτῳ πολιτεία 

πολιτείας ἀγαθὴ φαύλης.»: Ποιο επιχείρημα χρησιμοποιεί στο 

απόσπασμα ο Αριστοτέλης, από ποιο χώρο το αντλεί και ποια θέση του 

θέλει να ενισχύσει με αυτό;   

Μονάδες 15 

 

3. Εντοπίζοντας σχετικά σημεία του αποσπάσματος  «Οὕτω δὴ καὶ ἐπὶ 

τῶν ἀρετῶν ἔχει … μᾶλλον δὲ τὸ πᾶν», να αναλύσετε τη σχέση μεταξύ 

«ἐνεργειῶν» και «ἕξεων» στην κατάκτηση της ηθικής αρετής και να 

αναφερθείτε στο ρόλο που διαδραματίζει η παιδεία στη διαδικασία αυτή. 

Μονάδες 15      

 

 4. Ποια γνώμη διατύπωσε ο Αριστοτέλης για την Αθήνα και τους 

Αθηναίους σύμφωνα με την παράδοση;            

Μονάδες 10 

                                                                     

5. Να βρείτε με ποιες λέξεις του κειμένου έχουν ετυμολογική συγγένεια οι 

ακόλουθες: ανδρείκελο, εκποίηση, άριστος, διάλειμμα, ένδεια, 

κάτοχος, αποστροφή, αντίδοτο, διένεξη, άπλετος.  

Μονάδες 10 
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ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

Ξενοφ

Ἄγετε δὴ πρὸς θεῶν κα

πρότερον ἀπῇα οἴκαδε, 

ἀπεπορευόμην, ἔχων δ

ἐπιστευόμην δὲ ὐπὸ Λακεδαιμονίων

ὑμᾶς. νῦν δὲ ἀπέρχομαι πρ

διαβεβλημένος, Σεύθῃ

μεθ’ ὑμῶν ἀποστροφ

καταθήσεσθαι. ὑμεῖς δ’

πολὺ κρείττοσιν ἐμαυτο

ὅ,τι δύναμαι ἀγαθὸν ὑ

μὲν με οὔτε φεύγοντα λαβόντες ο

λέγετε, ἴστε ὅτι ἄνδρα κατακεκονότες 

ἀγρυπνήσαντα, πολλὰ

 

Λεξιλόγιο: 

ἄγετε πρὸς θεῶν= εμπρός λοιπόν, στο όνομα τ

ἀποπορεύομαι= αποχωρώ, αναχωρώ

πιστεύομαι ὑπὸ τινος= απολαμβάνω εμπιστοσύνης εκ μέρους κάποιου

ἀπεχθάνομαι (ἀπήχθημαι)

αντιπαθητικός σε κάποιον

ἀποστροφή= καταφύγιο, διέξοδος

καὶ ταῦτα= και μάλιστα

(καταθήσεσθαι) κατατίθεμαι= αποθηκεύω, καταγράφω

πραγματεύομαι τι= ασχολούμαι με κάτι

(κατακεκονότες ἔσεσθε
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ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: 

Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις Ζ, 6, 33-36 

ν καὶ τὰ ἐμὰ σκέψασθε ὡς ἔχει. ἐγὼ 

καδε, ἔχων μὲν ἔπαινον πολὺν πρ

χων δὲ δι’ ὑμᾶς καὶ ὑπὸ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων ε

Λακεδαιμονίων· οὐ γὰρ ἄν με ἔπεμπον πάλιν πρ

πέρχομαι πρὸς μὲν Λακεδαιμονίους 

ῃ δὲ ἀπηχθημένος ὑπὲρ ὑμῶν ὅν ἤλπιζον ε

ποστροφὴν καὶ ἐμοὶ καλὴν καὶ παισίν, 

ς δ’, ὑπὲρ ὧν ἐγὼ ἀπήχθημαί τε πλεῖστ

μαυτοῦ, πραγματευόμενός τε οὐδὲ νῦν πω πέπαυμαι 

ὑμῖν, τοιαύτην ἔχετε γνώμην περὶ ἐμο

τε φεύγοντα λαβόντες οὔτε ἀποδιδράσκοντα· ἤν δ

νδρα κατακεκονότες ἔσεσθε πολλὰ μὲν δ

ὰ δὲ σὺν ὑμῖν πονήσαντα καὶ κινδυνεύσαντα.

ν= εμπρός λοιπόν, στο όνομα των θεών 

ποπορεύομαι= αποχωρώ, αναχωρώ 

τινος= απολαμβάνω εμπιστοσύνης εκ μέρους κάποιου

πήχθημαι) τινι= μισούμαι από κάποιον, γίνομαι 

αντιπαθητικός σε κάποιον 

ποστροφή= καταφύγιο, διέξοδος 

τα= και μάλιστα 

(καταθήσεσθαι) κατατίθεμαι= αποθηκεύω, καταγράφω 

πραγματεύομαι τι= ασχολούμαι με κάτι 

σεσθε) κατακαίνω= σκοτώνω 

 

’  ΛΥΚΕΙΟΥ 
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 γὰρ ὅτε μὲν 

ν πρὸς ὑμῶν 

λλήνων εὔκλειαν. 

μπον πάλιν πρὸς 

ν Λακεδαιμονίους ὑφ’ ὑμῶν 

λπιζον εὖ ποιήσας 

 εἰ γένοιντο, 

στα καὶ ταῦτα 

ν πω πέπαυμαι 

μοῦ. ἀλλ’ ἔχετε 

ν δὲ ποιήσετε ἅ 

ν δὴ πρὸ ὑμῶν 

κινδυνεύσαντα. 

τινος= απολαμβάνω εμπιστοσύνης εκ μέρους κάποιου 

τινι= μισούμαι από κάποιον, γίνομαι 



Α. Να μεταφραστεί το απόσπασμα: «Ἄγετε δὴ πρὸς θεῶν… τοιαύτην 

ἔχετε γνώμην περὶ ἐμοῦ.»  

Μονάδες 20 

 

Β. Γραμματική 

Να γραφούν οι ακόλουθοι τύποι: 

εὔκλειαν (δοτική ενικού): 

παισίν (κλητική ενικού): 

κρείττοσι (οι υπόλοιποι βαθμοί του επιθέτου στο γένος, στον αριθμό και 

στην πτώση που βρίσκεται): 

ἄνδρα (δοτική πληθυντικού): 

πολλά (γενική ενικού του αρσενικού γένους και στους τρεις βαθμούς): 

ἔπεμπον (γ’ πληθυντικό Οριστικής Παρακειμένου): 

καταθήσεσθαι (απαρέμφατο Ενεστώτα): 

πέπαυμαι (γ’ ενικό Οριστικής Παρατατικού): 

ἀποδιδράσκοντα (β’ ενικό Υποτακτικής Αορίστου β’): 

ἴστε (β’ ενικό Οριστική Ενεστώτα): 

Μονάδες 10 

 

Γ) Συντακτικό 

1) Να αναγνωριστούν συντακτικά οι ακόλουθοι τύποι: ἔπαινον, δι’ ὑμᾶς, 

ὑπὸ Λακεδαιμονίων, παισίν, ἐμαυτοῦ, πραγματευόμενος, περὶ ἐμοῦ. 

Μονάδες 7 

 

2) Να αναγνωριστεί ο ακόλουθος υποθετικός λόγος: «ἤν δὲ ποιήσητε, 

ἴστε». 

Μονάδες 3 

 

 

 

Καλή επιτυχία!!! 

 

 


