
                                                                                                                                    
 

                                 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 
 

Φροντιστήρια Εν-τάξη                                                                                                      Σελίδα 1 από 5                                                                                                                                                                                                                                                       
 

Διδαγμένο Κείμενο, Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια (Β1, 5-8) 

            Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν. οἱ γὰρ νομοθέται τοὺς πολίτας 

ἐθίζοντες ποιοῦσιν ἀγαθούς, καὶ τὸ μὲν βούλημα παντὸς νομοθέτου τοῦτ’ ἐστίν, ὅσοι 

δὲ μὴ εὖ αὐτὸ ποιοῦσιν ἁμαρτάνουσιν, καὶ διαφέρει τούτῳ πολιτεία πολιτείας ἀγαθὴ 

φαύλης. Ἔτι ἐκ τῶν αὐτῶν καὶ διὰ τῶν αὐτῶν καὶ γίνεται πᾶσα ἀρετὴ καὶ φθείρεται, 

ὁμοίως δὲ καὶ τέχνη. ἐκ γὰρ τοῦ κιθαρίζειν καὶ οἱ ἀγαθοὶ καὶ κακοὶ γίνονται κιθαρισταί. 

Ἀνάλογον δὲ καὶ οἰκοδόμοι καὶ οἱ λοιποὶ πάντες. ἐκ μὲν γὰρ τοῦ εὖ οἰκοδομεῖν ἀγαθοὶ 

οἰκοδόμοι ἔσονται, ἐκ δὲ τοῦ κακῶς κακοί. Εἰ γὰρ μὴ οὕτως εἶχεν, οὐδὲν ἂν ἔδει τοῦ 

διδάξοντος, ἀλλὰ πάντες ἂν ἐγίνοντο ἀγαθοὶ ἢ κακοί. 

          Οὕτω δὴ καὶ ἐπὶ τῶν ἀρετῶν ἔχει. πράττοντες γὰρ τὰ ἐν τοῖς συναλλάγμασι τοῖς 

πρὸς τοὺς ἀνθρώπους γινόμεθα οἳ μὲν δίκαιοι οἳ δὲ ἄδικοι, πράττοντες δὲ τὰ ἐν τοῖς 

δεινοῖς καὶ ἐθιζόμενοι φοβεῖσθαι ἢ θαρρεῖν οἳ μὲν ἀνδρεῖοι οἳ δὲ δειλοί. Ὁμοίως δὲ καὶ 

τὰ περὶ τὰς ἐπιθυμίας ἔχει καὶ τὰ περὶ τὰς ὀργάς. οἳ μὲν γὰρ σώφρονες καὶ πρᾶοι 

γίνονται, οἳ δ’ ἀκόλαστοι καὶ ὀργίλοι, οἳ μὲν ἐκ τοῦ οὑτωσὶ ἐν αὐτοῖς ἀναστρέφεσθαι, οἳ 

δὲ ἐκ τοῦ οὑτωσί. Καὶ ἑνὶ δὴ λόγῳ ἐκ τῶν ὁμοίων ἐνεργειῶν αἱ ἕξεις γίνονται. Διὸ δεῖ 

τὰς ἐνεργείας ποιὰς ἀποδιδόναι. κατὰ γὰρ τὰς τούτων διαφορὰς ἀκολουθοῦσιν αἱ ἕξεις. 

Οὐ μικρὸν οὖν διαφέρει τὸ οὕτως ἢ οὕτως εὐθὺς ἐκ νέων ἐθίζεσθαι, ἀλλὰ πάμπολυ, 

μᾶλλον δὲ τὸ πᾶν. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

i.   Αντιστοιχίστε τα χωρία του κειμένου με το περιεχόμενό τους:  

Χωρία του κειμένου Περιεχόμενο 

1. οἱ γὰρ νομοθέται τοὺς πολίτας 

ἐθίζοντες ποιοῦσιν ἀγαθούς, 

Α. Ο τρόπος άσκησης της τέχνης 

επιδρά στην ποιότητα του τεχνίτη. 

2. ἐκ μὲν γὰρ τοῦ εὖ οἰκοδομεῖν 

ἀγαθοὶ οἰκοδόμοι ἔσονται, ἐκ δὲ τοῦ 

κακῶς κακοί 

Β. Η  αρετή αποκτάται με τον 

εθισμό, άρα είναι επίκτητη.   

3 Καὶ ἑνὶ δὴ λόγῳ ἐκ τῶν ὁμοίων 

ἐνεργειῶν αἱ ἕξεις γίνονται 

Γ. Η απόκτηση της αρετής 

εξαρτάται από τις ανθρώπινες 

πράξεις.  

4 εὐθὺς ἐκ νέων ἐθίζεσθαι Δ. Η απόκτηση της αρετής 

παρουσιάζει αναλογίες με την 

απόκτηση των τεχνών. 

5. Ἔτι ἐκ τῶν αὐτῶν καὶ διὰ τῶν 

αὐτῶν καὶ γίνεται πᾶσα ἀρετὴ καὶ 

φθείρεται ὁμοίως δὲ καὶ τέχνη 

Ε. Η ηθική διαπαιδαγώγηση από 

νεαρή ηλικία έχει πολύ μεγάλη 

σημασία. 
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                                                                                                                                           Μονάδες 10 

ii. 1. Ποια είναι η ευθύνη, με την οποία είναι επιφορτισμένοι οι νομοθέτες σε μία πόλη 

και γιατί; Τι αποδεικνύει το έργο τους για τον χαρακτήρα της αρετής;  

                                                                                                                                           Μονάδες 10 

2. Πώς αποδεικνύεται στο δεύτερο απόσπασμα η σύνδεση της ανθρώπινης πράξης με  

την απόκτηση της αρετής;   

                                                                                                                                           Μονάδες 10 

iii. Να χαρακτηρίσετε καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις ως «σωστή» ή 

«λανθασμένη»:  

- Ο λόγιος που επηρέασε με την προικισμένη προσωπικότητά του την διαμόρφωση 

της αριστοτελικής σκέψης ήταν ο Εύδοξος. 

- Ο Πλάτωνας θαύμαζε στον Αριστοτέλη την πραότητά του. 

- Ο Αριστοτέλης εγκαταστάθηκε στην Μακεδονία το 335π.Χ. 

- Ο Ηράκλειτος υποστήριξε ότι ο δαίμων για τον άνθρωπο δεν είναι παρά ο 

χαρακτήρας του. 

- Ο Αριστοτέλης κατέληξε σε μια διμερή διαίρεση της ψυχής.  

                                                                                                                                           Μονάδες 10 

iv. 1. Να παράγετε ένα ομόρριζο επίθετο και ένα ουσιαστικό  στα νέα ελληνικά (απλό ή 

σύνθετο) από τους τύπους: γινόμενον, ὀργίλοι, διδάξοντος, διαφορὰς. 

       2. πολιτεία: να γράψετε μία πρόταση στα νέα ελληνικά χρησιμοποιώντας τη λέξη 

με διαφορετική σημασία από αυτή που έχει στο κείμενο. 

                                                                                                                                           Μονάδες 10 

v. Συνδυάζοντας στοιχεία από τα αποσπάσματα του Αριστοτέλη και το άρθρο, που 

ακολουθεί, να επισημάνετε  τον ρόλο του νομοθέτη και του πολιτικού  στην απόκτηση  

της αρετής από τους πολίτες. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

«Πολιτική είναι η τέχνη του άρχειν αλλά και του άρχεσθαι, η τέχνη του τρόπου με τον 

οποίο οφείλει να μετέχει κανείς αποτελεσματικά στα κοινά, στο δημόσιο βίο της χώρας 

του, είτε ως άρχων είτε ως αρχόμενος, αφού οι ευθύνες όπως και τα έργα μοιράζονται 

τόσο στους διοικούντες όσο και στους διοικούμενους. 
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Για την ανάπτυξη της πολιτικής θεωρίας έπρεπε να υπάρχει πολιτική πράξη, έντονο 

ενδιαφέρον και ενεργητική συμμετοχή των μελών της κοινότητας στη συλλογική ζωή. 

Και αυτή μόνο στις αρχαίες ελληνικές πόλεις, που είχαν ελεύθερο πολιτικό βίο, 

υπήρχε. Αυτός, άλλωστε, αποτελεί και τον κύριο λόγο που η φιλοσοφία γεννήθηκε 

στην Ελλάδα, με την αποδοχή ότι υπάρχει διαλεκτική αμοιβαιότητα στις σχέσεις 

ελεύθερου πολιτικού βίου και ελεύθερου θεωρητικού στοχασμού, πολιτικής και 

φιλοσοφίας, τα οποία είναι αλληλοκαθοριζόμενα. Η χρυσή βάση σ’ όλες τι μεγάλες 

στιγμές της πολιτικής θεωρίας και πράξης των Αρχαίων ήταν πώς ο πολίτης και η 

πόλη θα προοδεύσουν φτάνοντας στην «ευδαιμονία» και στην «αρετή» (Λυκούργος 

κατά Πλούταρχο), και πώς ο ένας δια του άλλου θα γίνει «δίκαιος», τέλειος (Πλάτων). 

Ο πολιτικός, πρώτα διαμορφώνει την προσωπικότητά του, και εν συνεχεία 

απευθύνεται στην ομάδα, με σκοπό να αξιοποιήσει εκεί τις ικανότητες και τα 

χαρίσματά του, προσφέροντας την υποστήριξή του για να υψώσει τους συνανθρώπους 

του. Είναι, επομένως, ο πολιτικός κάπως σαν έναν επιστήμονα ή καλλιτέχνη, ο οποίος 

μοιράζεται την δημιουργική πράξη του, βέβαιος ότι η παρουσία του «άλλου» αποτελεί 

προϋπόθεση για τη σύλληψη και την εκτέλεσή της, καθώς είναι αδύνατο να ασκήσει 

κανείς την αρετή μόνος. 

(Άρθρο της Καθηγήτριας Φιλολογίας και Φιλοσοφίας, Κατερίνας Γογγάκη («Η 

συνύπαρξη ηθικής και πολιτικής. Εφικτό όραμα ή ουτοπία;») 

                                                                                                                                          Μονάδες 10 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ  

 

Ο Πλάτωνας φιλοδοξούσε, σε νεαρή ηλικία, να ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική.  Είναι 

πολύ ενδιαφέρουσα η αφήγησή του για τη σχέση του με το καθεστώς των Τριάκοντα. 

 

«Νέος ἐγώ ποτε ὢν πολλοῖς δὴ ταὐτὸν ἔπαθον· ᾠήθην, εἰ θᾶττον ἐμαυτοῦ 

γενοίμην κύριος, ἐπὶ τὰ κοινὰ τῆς πόλεως εὐθὺς ἰέναι. Καί μοι τύχαι τινὲς 

τῶν τῆς πόλεως πραγμάτων τοιαίδε παρέπεσον. Ὑπὸ πολλῶν γὰρ τῆς 

τότε πολιτείας λοιδορουμένης μεταβολὴ γίγνεται, καὶ τῆς μεταβολῆς εἷς 

καὶ πεντήκοντά τινες ἄνδρες προύστησαν ἄρχοντες, ἕνδεκα μὲν ἐν ἄστει, 

δέκα δ᾽ ἐν Πειραιεῖ –περί τε ἀγορὰν ἑκάτεροι τούτων ὅσα τ᾽ ἐν τοῖς ἄστεσι 

διοικεῖν ἔδει– τριάκοντα δὲ πάντων ἄρχοντες κατέστησαν αὐτοκράτορες. 

Τούτων δή τινες οἰκεῖοί τε ὄντες καὶ γνώριμοι ἐτύγχανον ἐμοί, καὶ δὴ καὶ 

παρεκάλουν εὐθὺς ὡς ἐπὶ προσήκοντα πράγματά με. Καὶ ἐγὼ θαυμαστὸν 
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οὐδὲν ἔπαθον ὑπὸ νεότητος· ᾠήθην γὰρ αὐτοὺς ἔκ τινος ἀδίκου βίου ἐπὶ 

δίκαιον τρόπον ἄγοντας διοικήσειν δὴ τὴν πόλιν, ὥστε αὐτοῖς σφόδρα 

προσεῖχον τὸν νοῦν, τί πράξοιεν.  

                                                                                  (Πλάτων, Ζ΄ Επιστολή 324b-325a) 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1. «Ὑπὸ πολλῶν γὰρ τῆς τότε πολιτείας λοιδορουμένης μεταβολὴ γίγνεται, καὶ τῆς 

μεταβολῆς εἷς καὶ πεντήκοντά τινες ἄνδρες προύστησαν ἄρχοντες, ἕνδεκα μὲν ἐν 

ἄστει, δέκα δ᾽ ἐν Πειραιεῖ –περί τε ἀγορὰν ἑκάτεροι τούτων ὅσα τ᾽ ἐν τοῖς ἄστεσι 

διοικεῖν ἔδει– τριάκοντα δὲ πάντων ἄρχοντες κατέστησαν αὐτοκράτορες»: να 

μεταφράσετε το απόσπασμα. 

 

                                                                                                                                  Μονάδες  10 

 

2. Τι ζήτησε το νέο καθεστώς από τον Πλάτωνα και πώς  αυτός αντέδρασε; 

 

                                                                                                                                  Μονάδες  10 

 

3. «Νέος ἐγώ ποτε ὢν πολλοῖς δὴ ταὐτὸν ἔπαθον· ᾠήθην, εἰ θᾶττον ἐμαυτοῦ γενοίμην 

κύριος, ἐπὶ τὰ κοινὰ τῆς πόλεως εὐθὺς ἰέναι»: 

 α. να γράψετε τα ρήματα του αποσπάσματος στο γ΄ πληθυντικό οριστικής 

παρατατικού. 

β.  ἰέναι: να κλιθεί στην προστακτική ενεστώτα. 

γ. Νέος, πολλοῖς , θᾶττον: να γράψετε τον υπερθετικό βαθμό. 

δ. ἐμαυτοῦ: να γραφεί η αντωνυμία στα άλλα δύο πρόσωπα στην ίδια πτώση του ίδιου 

αριθμού. 

                                                                                                                                   Μονάδες  10 

 

4. α. Να αναγνωρίσετε πλήρως τον συντακτικό ρόλο των ακόλουθων όρων 

συμπληρώνοντας τον ακόλουθο πίνακα: 

           όρος  του κειμένου                      συντακτικός ρόλος         όρος που προσδιορίζει/                     

                                                                                                          συμπληρώνει 

ἐμαυτοῦ   

ἰέναι   

Ὑπὸ πολλῶν   

ὄντες   

οὐδὲν   
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 β.  «ᾠήθην γὰρ αὐτοὺς ἔκ τινος ἀδίκου βίου ἐπὶ δίκαιον τρόπον ἄγοντας διοικήσειν δὴ 

τὴν πόλιν, ὥστε αὐτοῖς σφόδρα προσεῖχον τὸν νοῦν, τί πράξοιεν»: να     αναγνωρίσετε 

το είδος των δευτερευουσών προτάσεων 

γ. «ᾠήθην γὰρ αὐτοὺς ἔκ τινος ἀδίκου βίου ἐπὶ δίκαιον τρόπον ἄγοντας διοικήσειν δὴ 

τὴν πόλιν» :  να τραπεί ο πλάγιος λόγος σε ευθύ. 

                                                                                                                                       Μονάδες  10 

 

 

 


