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ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΣΑ ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ   

ΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΕΛΗ (§ 1-5) 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ: 

Μαξηπξεῖ δὲ θαὶ ηὸ γηλόκελνλ ἐλ ηαῖο πόιεζηλ· νἱ γὰξ λνκνζέηαη ηνὺο πνιίηαο ἐζίδνληεο 

πνηνῦζηλ ἀγαζνύο, θαὶ ηὸ κὲλ βνύιεκα παληὸο λνκνζέηνπ ηνῦη᾽ ἐζηίλ, ὅζνη δὲ  κὴ  εὖ 

αὐηὸ πνηνῦζηλ ἁκαξηάλνπζηλ, θαὶ δηαθέξεη ηνύηῳ πνιηηεία πνιηηείαο ἀγαζὴ θαύιεο. Ἔηη ἐθ 

ηῶλ αὐηῶλ θαὶ δηὰ ηῶλ αὐηῶλ θαὶ γίλεηαη πᾶζα ἀξεηὴ θαὶ θζείξεηαη, ὁκνίσο δὲ θαὶ ηέρλε· ἐθ 

γὰξ ηνῦ θηζαξίδεηλ θαὶ νἱ ἀγαζνὶ θαὶ θαθνὶ γίλνληαη θηζαξηζηαί. ἀλάινγνλ δὲ θαὶ νἰθνδόκνη 

θαὶ νἱ ινηπνὶ πάληεο· ἐθ κὲλ γὰξ ηνῦ  εὖ  νἰθνδνκεῖλ ἀγαζνὶ νἰθνδόκνη ἔζνληαη, ἐθ δὲ 

ηνῦ θαθῶο θαθνί. εἰ γὰξ κὴ νὕησο εἶρελ, νὐδὲλ ἂλ ἔδεη ηνῦ δηδάμνληνο, ἀιιὰ 

πάληεο ἂλ ἐγίλνλην ἀγαζνὶ ἢ θαθνί.  

Οὕησ  δὴ θαὶ ἐπὶ ηῶλ ἀξεηῶλ ἔρεη· πξάηηνληεο γὰξ ηὰ ἐλ ηνῖο ζπλαιιάγκαζη ηνῖο πξὸο 

ηνὺο ἀλζξώπνπο γηλόκεζα νἳ κὲλ δίθαηνη νἳ δὲ ἄδηθνη, πξάηηνληεο δὲ ηὰ ἐλ ηνῖο δεηλνῖο 

θαὶ ἐζηδόκελνη θνβεῖζζαη ἢ ζαξξεῖλ νἳ κὲλ ἀλδξεῖνη νἳ δὲ δεηινί. ὁκνίσο δὲ θαὶ ηὰ πεξὶ ηὰο 

 ἐπηζπκίαο ἔρεη θαὶ ηὰ πεξὶ ηὰο ὀξγάο· νἳ κὲλ γὰξ ζώθξνλεο θαὶ πξᾶνη γίλνληαη, 

νἳ δ᾽ ἀθόιαζηνη θαὶ ὀξγίινη, νἳ κὲλ ἐθ ηνῦ νὑησζὶ ἐλ αὐηνῖο  ἀλαζηξέθεζζαη, νἳ δὲ ἐθ 

ηνῦ νὑησζί. θαὶ ἑλὶ δὴ ιόγῳ ἐθ ηῶλ ὁκνίσλ ἐλεξγεηῶλ αἱ ἕμεηο γίλνληαη. δηὸ δεῖ ηὰο ἐλεξγείαο 

πνηὰο ἀπνδηδόλαη· θαηὰ γὰξ ηὰο ηνύησλ δηαθνξὰο  ἀθνινπζνῦζηλ αἱ ἕμεηο. νὐ κηθξὸλ νὖλ 

δηαθέξεη ηὸ  νὕησο ἢ νὕησο εὐζὺο ἐθ λέσλ ἐζίδεζζαη, ἀιιὰ πάκπνιπ, κᾶιινλ δὲ ηὸ πᾶλ. 

 

ΕΡΩΣΗΕΙ 

1. Να κεηαθξαζηεί ην απόζπαζκα «ἔηη ἐθ ηῶλ αὐηῶλ … θαὶ πεξὶ ηὰο ὀξγάο». 

(μονάδες 10)  

 



 
 

Σχολικό έτος 2017-2018                 

 

2. Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ λνκνζεηώλ γηα ηελ απόθηεζε ηεο εζηθήο αξεηήο από ηνπο 

πνιίηεο; Σην πιαίζην πνηαο αληίιεςεο ησλ αξραίσλ αλαθέξεηαη ε επίδξαζε απηή ησλ 

λνκνζεηώλ ζηνπο πνιίηεο; 

(μονάδες 15) 

 

3. Γηα πνηνπο ιόγνπο παξεκβάιεη ν Αξηζηνηέιεο ζην θείκελν ηελ παηδαγσγηθή αμία ηνπ 

εζηζκνύ; Με πνηα εθθξαζηηθά κέζα ηελ ππνγξακκίδεη; Σπκθσλείηε ή όρη θαη γηαηί κε 

ηελ ππεξβνιή πνπ εθθξάδεηαη ζηηο ηειεπηαίεο ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ; 

(μονάδες 15) 

 

4. Σην πεξηερόκελν θαη ζηνπο ζηόρνπο πνησλ επηζηεκώλ («ηερλώλ») εληάζζεηαη ην 

ζέκα ησλ Ηθικών Νικομαχείων; 

 (μονάδες 10)  

  

5. α) λα γξάςεηε έλα νκόξξηδν (απιό ή ζύλζεην) από ηηο παξαθάησ ιέμεηο: γηλόκελνλ, 

ἔζνληαη, ἔρεη, ἀλαζηξέθεζζαη, δηαθέξεη 

(μονάδες 5)  

β) λα βξείηε κε πνηα ιέμε ηνπ θεηκέλνπ έρεη εηπκνινγηθή ζπγγέλεηα θαζεκία από ηηο 

παξαθάησ ιέμεηο: 

αγνξαλνκία, εζνπιαζηηθόο, λνηθνθπξηό, απηάξεζθνο, ζπκεδία  

(μονάδες 5)  

 

 

Καλή Επιτυχία! 

 

 

 

 


