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1. ∆ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. 
Αριστοτέλη Ηθικά Νικομάχεια  Β 6, 4-10 

 
Ἐν παντὶ δὴ συνεχεῖ καὶ διαιρετῷ ἔστι λαβεῖν τὸ μὲν πλεῖον τὸ δ’ 

ἔλαττον τὸ δ’ ἴσον, καὶ ταῦτα ἤ κατ’ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα ἤ πρὸς ἡμᾶς... 
Λέγω δὲ τοῦ μὲν πράγματος μέσον τὸ ἴσον ἀπέχον ἀφ’ ἑκατέρου τῶν 
ἄκρων, ὅπερ ἐστὶν ἕν καὶ τὸ αὐτὸ πᾶσιν, πρὸς ἡμᾶς δὲ ὃ μήτε 
πλεονάζει μήτε ἐλλείπει· τοῦτο δ’ οὐχ ἕν, οὐδὲ ταὐτὸν πᾶσιν. Οἷον εἰ 
τὰ δέκα πολλὰ τὰ δὲ δύο ὀλίγα, τὰ ἕξ μέσα λαμβάνουσι κατὰ τὸ 
πρᾶγμα· ἴσῳ γὰρ ὑπερέχει τε καὶ ὑπερέχεται· τοῦτο δὲ μέσον ἐστὶ 
κατὰ τὴν ἀριθμητικὴν ἀναλογίαν. Τὸ δὲ πρὸς ἡμᾶς οὐχ οὕτω 
ληπτέον· οὐ γὰρ εἴ τῳ δέκα μναῖ φαγεῖν πολὺ δύο δὲ ὀλίγον, ὁ 
ἀλείπτης ἕξ μνᾶς προστάξει· ἔστι γὰρ ἴσως καὶ τοῦτο πολὺ τῷ 
ληψομένῳ ἤ ὀλίγον· Μίλωνι μὲν γὰρ ὀλίγον, τῷ δὲ ἀρχομένῳ τῶν 
γυμνασίων πολύ. Ὁμοίως ἐπὶ δρόμου καὶ πάλης. Οὕτω δὴ πᾶς 
ἐπιστήμων τὴν ὑπερβολὴν μὲν καὶ τὴν ἔλλειψιν φεύγει, τὸ δὲ μέσον 
ζητεῖ καὶ τοῦθ’ αἱρεῖται, μέσον δὲ οὐ τὸ τοῦ πράγματος ἀλλὰ τὸ πρὸς 
ἡμᾶς. 

Εἰ δὴ πᾶσα ἐπιστήμη οὕτω τὸ ἔργον εὖ ἐπιτελεῖ, πρὸς τὸ μέσον 
βλέπουσα καὶ εἰς τοῦτο ἄγουσα τὰ ἔργα (ὅθεν εἰώθασιν ἐπιλέγειν 
τοῖς εὖ ἔχουσιν ἔργοις ὅτι οὔτ’ ἀφελεῖν ἔστιν οὔτε προσθεῖναι, ὡς τῆς 
μὲν ὑπερβολῆς καὶ τῆς ἐλλείψεως φθειρούσης τὸ εὖ, τῆς δὲ μεσότητος 
σῳζούσης, οἱ δ’ ἀγαθοὶ τεχνῖται, ὡς λέγομεν, πρὸς τοῦτο βλέποντες 
ἐργάζονται), ἡ δ’ ἀρετὴ πάσης τέχνης ἀκριβεστέρα καὶ ἀμείνων ἐστὶν 
ὥσπερ καὶ ἡ φύσις, τοῦ μέσου ἄν εἴη στοχαστική. Λέγω δὲ τὴν 
ἠθικήν· αὕτη γάρ ἐστι περὶ πάθη καὶ πράξεις, ἐν δὲ τούτοις ἔστιν 
ὑπερβολὴ καί ἔλλειψις καὶ τὸ μέσον. 
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Να απαντήσετε  στα παρακάτω : 
Α) Από το κείμενο, που σας δίνεται, να μεταφράσετε στη νέα 

ελληνική γλώσσα το απόσπασμα: «Ἐν παντί ... καὶ πάλης». 
Μονάδες 10 

 

Β1) Ο Αριστοτέλης για να προσδιορίσει την έννοια της μεσότητας 
στο κείμενο που σας δίνεται χρησιμοποιεί παραδείγματα. Να 
τα εντοπίσετε και να τα σχολιάσετε. 

Μονάδες 15 
 

Β2) Να σχολιάσετε ερμηνευτικά το απόσπασμα: «Λέγω δὲ τὴν 
ἠθικὴν ... τὸ μέσον». 

Μονάδες 15 
 

Β3) Ποια ήταν η διδακτική δραστηριότητα του  Αριστοτέλη στην 
αυλή του Φιλίππου της Μακεδονίας;  

Μονάδες 10 
 

Β4) Να γράψετε δύο ομόρριζες λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας, 
απλές ή σύνθετες, για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του 
κειμένου: ἐλλείπει, λαμβάνουσι, προστάξει, φθειρούσης, 
ἐργάζονται. 

Μονάδες 10 
 

2. Αδίδακτο  κείμενο. 
Λυσία Ἐπιτάφιος, 40-42  

 

Ἦ πολὺ πλεῖστον ἐκεῖνοι κατὰ τὴν ἀρετὴν ἁπάντων ἀνθρώπων 
διήνεγκαν καὶ ἐν τοῖς βουλεύμασι καὶ ἐν τοῖς τοῦ πολέμου κινδύνοις, 
ἐκλιπόντες μὲν τὴν πόλιν, εἰς τὰς ναῦς δ’ ἐμβάντες, τὰς δ’ αὑτῶν 
ψυχὰς ὀλίγας οὔσας ἀντιτάξαντες τῷ πλήθει τῷ τῆς Ἀσίας. 
Ἐπέδειξαν δὲ πᾶσιν ἀνθρώποις, νικήσαντες τῇ ναυμαχίᾳ, ὅτι 
κρεῖττον μετ’ ὀλίγων ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας κινδυνεύειν ἤ μετὰ πολλῶν 
βασιλευομένων ὑπὲρ τῆς αὑτῶν δουλείας. Πλεῖστα δὲ καὶ κάλλιστα 
ἐκεῖνοι ὑπὲρ τῆς τῶν Ἑλλήνων ἐλευθερίας συνεβάλοντο, στρατηγὸν 
μὲν Θεμιστοκλέα, ἱκανώτατον εἰπεῖν καὶ γνῶναι καὶ πρᾶξαι, ναῦς δὲ 
πλείους τῶν ἄλλων συμμάχων, ἄνδρας δ’ ἐμπειροτάτους.  
    
1 ἦ :   πράγματι  
2 συνεβάλοντο (συμβάλλομαι) :  συνεισέφεραν  
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Να απαντήσετε  στα παρακάτω : 
Γ1) Να μεταφράσετε στη νέα ελληνική γλώσσα το παραπάνω 

κείμενο. 
Μονάδες 20 

 

Γ2α) Να γράψετε την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό για καθεμιά 
από τις παρακάτω λέξεις: 
ἐκεῖνοι, πόλιν, νικήσαντες , ναυμαχίᾳ , ἐμπειροτάτους .  

Μονάδες 5 
 

Γ2β) Να γράψετε τον ζητούμενο τύπο για καθένα από τους 
παρακάτω ρηματικούς τύπους του κειμένου: 

οὔσας:   το απαρέμφατο του ίδιου χρόνου.  
νικήσαντες:  το α΄ ενικό πρόσωπο του  Παρατατικού 

 στην ίδια φωνή. 
κινδυνεύειν:  το απαρέμφατο του Αορίστου στην  ίδια 

 φωνή. 
συνεβάλοντο:  το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο Ενεστώτα 

 στην Οριστική στην ίδια φωνή. 
εἰπεῖν:   το β΄ ενικό πρόσωπο Προστακτικής  του 

 ίδιου χρόνου στην ίδια φωνή. 
Μονάδες 5 

 

Γ3) Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω 
λέξεων και φράσεων του κειμένου: πόλιν, ὀλίγας, πᾶσιν, ὑπὲρ 
τῆς ἐλευθερίας, συμμάχων. 

Μονάδες 10 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά 
(ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μη 
μεταφέρετε στο τετράδιο τα κείμενα και τις ερωτήσεις .  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο επάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν .  

 ∆εν επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σημείωση . 
Κατά την αποχώρησή σας, να παραδώσετε μαζί με το 
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα . 

3. Να απαντήσετε σε όλα τα ζητούμενα . 

4. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή . 

5. ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες μετά  τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων . 

6. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνον με μπλε ή μαύρο 

στυλό διαρκείας και μόνον ανεξίτηλης μελάνης. 

7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : μία (1) ώρα μετά τη διανομή 

των φωτοαντιγράφων . 

 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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