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Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ 

 

 {...}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. 

 Σεκεῖνλ δὲ δεῖ πνηεῖζζαη ηῶλ ἕμεσλ ηὴλ ἐπηγηλνκέλελ ἡδνλὴλ ἢ ιύπελ ηνῖο ἔξγνηο· ὁ 
κὲλ γὰξ ἀπερόκελνο ηῶλ ζσκαηηθῶλ ἡδνλῶλ θαὶ αὐηῷ ηνύηῳ ραίξσλ ζώθξσλ, ὁ δ᾽ 
ἀρζόκελνο ἀθόιαζηνο, θαὶ ὁ κὲλ ὑπνκέλσλ ηὰ δεηλὰ θαὶ ραίξσλ ἢ κὴ ιππνύκελόο γε 
ἀλδξεῖνο, ὁ δὲ ιππνύκελνο δεηιόο. πεξὶ ἡδνλὰο γὰξ θαὶ ιύπαο ἐζηὶλ ἡ ἠζηθὴ ἀξεηή· δηὰ κὲλ 
γὰξ ηὴλ ἡδνλὴλ ηὰ θαῦια πξάηηνκελ, δηὰ δὲ ηὴλ ιύπελ ηῶλ θαιῶλ ἀπερόκεζα. δηὸ δεῖ 
ἦρζαί πσο εὐζὺο ἐθ λέσλ, ὡο ὁ Πιάησλ θεζίλ, ὥζηε ραίξεηλ ηε θαὶ ιππεῖζζαη νἷο δεῖ· ἡ γὰξ 
ὀξζὴ παηδεία αὕηε ἐζηίλ. 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

 

Α1. Να δώζεηε ηνλ νξηζµό ηνπ θάζε όξνπ µε βάζε ην θείµελν: ζώθρων, ἀκόλαζηος, 
ἀνδρεῖος, δειλός 
 

(Μνλάδεο 10) 
 

Α2. Να γξάςεηε δίπια ζην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θαζεκία από ηηο παξαθάησ 
πξνηάζεηο,ηε ιέμε Σσζηό αλ είλαη ζσζηή ή ηε ιέμε Λάζνο αλ είλαη ιαζνο. 
 

α. Ο Αξηζηνηέιεο έθηαζε ζηελ Αζήλα ζηα 367 π.Χ.πξνθεηκέλνπ λα ζπνπδάζεη ζηελ 
Αθαδεκία, ηε ζρνιή ηνπ Πιάησλα. 
 

β. Ο παηέξαο ηνπ Αξηζηνηέιε ιεγόηαλ Νηθόκαρνο θαη ήηαλ γηαηξόο ζηελ απιή ηνπ βαζηιηά 
ηεο Μαθεδνλίαο,Φηιίππνπ ηνπ Γ'. 
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γ. Ο Αξηζηνηέιεο όηαλ είρε λα δηαιέμεη αλάκεζα ζηνπο θίινπο θαη ζηελ αιήζεηα πάληα 
επέιεγε ηνπο θίινπο. 
 

δ. Γηα ηελ αγσγή ηνπ Αιέμαλδξνπ ν Αξηζηνηέιεο ρξεζηκνπνίεζε θαηά θύξην ιόγν ηα 
νκεξηθά έπε θαη ηα έπε ηνπ Ηζίνδνπ. 
 

ε. Σηε Μαθεδνλία ν Αξηζηνηέιεο έκεηλε κέρξη ην 353 π.Χ. 
 

(Μνλάδεο 10) 
 

Β1. «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.» Να εληνπίζεηε ηελ 
αξηζηνηειηθή έλλνηα πνπ πεξηέρεηαη ζην ρσξίν θαη λα αλαιύζεηε πώο ε απόθηεζε ησλ 
θαιώλ θαη ησλ θαθώλ έμεσλ γίλεηαη κέζσ ησλ ίδησλ ελεξγεηώλ. 
 

(Μνλάδεο 10) 
 

Β2. Να εληνπίζεηε θαη λα αλαιύζεηε ηα ζεκεία ησλ απνζπαζκάησλ ζηα νπνία θαίλεηαη όηη 
ε εζηθή αξεηή ζπλδέεηαη κε ηελ θνηλσληθή δσή. 
 

(Μνλάδεο 10) 
 

Γ. Πώο αληηιαµβάλεζζε ηελ άπνςε όηη ε πξαγµάησζε ηεο εζηθήο αξεηήο ζπλεπάγεηαη 
επραξίζηεζε γηα ηνλ άλζξσπν; Μήπσο θάπνηε ζπµβαίλεη θαη ην αληίζεην, δειαδή εθείλν 
πνπ «πξέπεη» λα θάλνπµε - ην εζηθώο πξάηηεηλ - λα µαο είλαη πην δπζάξεζην; Ο 
Αξηζηνηέιεο γξάθεη ζρεηηθά (ΗΝ, 1117b 17-18) όηη: νὐ δὴ ἐλ ἁπάζαηο ηαῖο ἀξεηαῖο ηὸ ἡδέσο 
ἐλεξγεῖλ ὑπάξρεη, πιὴλ ἐθ' ὅζνλ ηνῦ ηέινπο ἐθάπηεηαη (= δελ είλαη ινηπόλ δπλαηόλ λα βξεη 
θαλείο ζε όιεο αλεμαηξέησο ηηο αξεηέο µηα ελέξγεηα πνπ ζπλεπάγεηαη εδνλή, παξά µόλν 
εθόζνλ απηή επηηπγράλεη ην ζθνπό ηεο). Σπζρεηίζηε ην κε ηελ άπνςε πνπ δηαηππώλεη ζην 
πξσηόηππν θείκελν.  
 

(Μνλάδεο 10) 
 

Γ. α) ἐπηγηλνκέλελ,  ἀλαζηξέθεζζαη, , ἔξγνηο, ἀρζόκελνο, ὑπνκέλσλ: Γηα θάζε ηύπν ηεο 
αξραίαο ειιεληθήο λα γξάςεηε κία νκόξξηδε  λενειιεληθή ιέμε. 
β) ζρέζε, δσξνιεςία, άμνλαο, θαηάθαζε, νηζνθάγνο: Με πνηεο αξραίεο  ειιεληθέο ιέμεηο  
ηνπ πξσηόηππνπ θεηκέλνπ είλαη εηπκνινγηθά ζπγγελείο νη παξαπάλσ λενειιεληθέο ιέμεηο; 

 
(Μνλάδεο 10) 

 

Να έχετε επιτυχία!  


