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Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 1 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
2008  

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 
 

∆ιδαγµένο κείµενο  
Ἀριστοτέλου̋, Ἠθικὰ Νικοµάχεια Β6, 4-10  

 

Ἐν παντὶ δὴ συνεχεῖ καὶ διαιρετῷ ἔστι λαβεῖν τὸ µὲν πλεῖον τὸ δ’ ἔλαττον 
τὸ δ’ ἴσον, καὶ ταῦτα ἢ κατ’ αὐτὸ τὸ πρᾶγµα ἢ πρὸ̋ ἡµᾶ̋… Λέγω δὲ τοῦ µὲν 
πράγµατο̋ µέσον τὸ ἴσον ἀπέχον ἀφ’ ἑκατέρου τῶν ἄκρων, ὅπερ ἐστὶν ἓν καὶ τὸ 
αὐτὸ πᾶσιν, πρὸ̋ ἡµᾶ̋ δὲ ὃ µήτε πλεονάζει µήτε ἐλλείπει· τοῦτο δ’ οὐχ ἕν, οὐδὲ 
ταὐτὸν πᾶσιν. Οἷον εἰ τὰ δέκα πολλὰ τὰ δὲ δύο ὀλίγα, τὰ ἓξ µέσα λαµβάνουσι 
κατὰ τὸ πρᾶγµα· ἴσῳ γὰρ ὑπερέχει τε καὶ ὑπερέχεται· τοῦτο δὲ µέσον ἐστὶ κατὰ 
τὴν ἀριθµητικὴν ἀναλογίαν. Τὸ δὲ πρὸ̋ ἡµᾶ̋ οὐχ οὕτω ληπτέον· οὐ γὰρ εἴ τῳ 
δέκα µναῖ φαγεῖν πολὺ δύο δὲ ὀλίγον, ὁ ἀλείπτη̋ ἓξ µνᾶ̋ προστάξει· ἔστι γὰρ 
ἴσω̋ καὶ τοῦτο πολὺ τῷ ληψοµένῳ ἢ ὀλίγον· Μίλωνι µὲν γὰρ ὀλίγον, τῷ δὲ 
ἀρχοµένῳ τῶν γυµνασίων πολύ. Ὁµοίω̋ ἐπὶ δρόµου καὶ πάλη̋. Οὕτω δὴ πᾶ̋ 
ἐπιστήµων τὴν ὑπερβολὴν µὲν καὶ τὴν ἔλλειψιν φεύγει, τὸ δὲ µέσον ζητεῖ καὶ 
τοῦθ’ αἱρεῖται, µέσον δὲ οὐ τὸ τοῦ πράγµατο̋ ἀλλὰ τὸ πρὸ̋ ἡµᾶ̋.  

Εἰ δὴ πᾶσα ἐπιστήµη οὕτω τὸ ἔργον εὖ ἐπιτελεῖ, πρὸ̋ τὸ µέσον βλέπουσα 
καὶ εἰ̋ τοῦτο ἄγουσα τὰ ἔργα (ὅθεν εἰώθασιν ἐπιλέγειν τοῖ̋ εὖ ἔχουσιν ἔργοι̋ ὅτι 
οὔτ’ ἀφελεῖν ἔστιν οὔτε προσθεῖναι, ὡ̋ τῆ̋ µὲν ὑπερβολῆ̋ καὶ τῆ̋ ἐλλείψεω̋ 
φθειρούση̋ τὸ εὖ, τῆ̋ δὲ µεσότητο̋ σῳζούση̋, οἱ δ’ ἀγαθοὶ τεχνῖται, ὡ̋ λέγοµεν, 
πρὸ̋ τοῦτο βλέποντε̋ ἐργάζονται), ἡ δ’ ἀρετὴ πάση̋ τέχνη̋ ἀκριβεστέρα καὶ 
ἀµείνων ἐστὶν ὥσπερ καὶ ἡ φύσι̋, τοῦ µέσου ἂν εἴη στοχαστική. Λέγω δὲ τὴν 
ἠθικήν· αὕτη γάρ ἐστι περὶ πάθη καὶ πράξει̋, ἐν δὲ τούτοι̋ ἔστιν ὑπερβολὴ καὶ 
ἔλλειψι̋ καὶ τὸ µέσον.  
 

Α. Από το κείµενο που σα̋ δίνεται να γράψετε στο τετράδιό σα̋ τη µετάφραση 
του αποσπάσµατο̋: «Οὕτω δὴ πᾶ̋ ἐπιστήµων… ὑπερβολὴ καὶ ἔλλειψι̋ καὶ 

τὸ µέσον».  
Μονάδε̋ 10  

Β. Να απαντήσετε στα παρακάτω:  

Β1. Πώ̋ προσδιορίζεται στο κείµενο που σα̋ δόθηκε η έννοια τη̋ 
µεσότητα̋ για τα πράγµατα και για τον άνθρωπο; Να τεκµηριώσετε 
την απάντησή σα̋ και µε αναφορέ̋ σε συγκεκριµένα χωρία.  

Μονάδε̋ 15  

Β2. Πώ̋ συσχετίζονται από τον Αριστοτέλη οι έννοιε̋: ἐπιστήµη (τέχνη)-
ἀρετή-φύσι̋;  

Μονάδε̋ 15  

Β3. Σε ποια µέρη διέκρινε ο Αριστοτέλη̋ την ψυχή;  
Μονάδε̋ 10  

Β4. Να γράψετε δύο οµόρριζε̋ λέξει̋ τη̋ αρχαία̋ ή τη̋ νέα̋ ελληνική̋ 
γλώσσα̋, απλέ̋ ή σύνθετε̋, για καθεµιά από τι̋ παρακάτω λέξει̋ του 
κειµένου:  

   ἀναλογία, ληπτέον, αἱρεῖται, ἄγουσα, προσθεῖναι. 
Μονάδε̋ 10  
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Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 2 

Αδίδακτο κείµενο  
Λυσίου, Κατὰ Ἀλκιβιάδου Α 144, 46-47  

 
Ἐγὼ µὲν οὖν ὡ̋ ἐδυνάµην ἄριστα κατηγόρηκα, ἐπίσταµαι δ’ ὅτι οἱ µὲν ἄλλοι 
τῶν ἀκροωµένων θαυµάζουσιν, ὅπω̋ ποθ’ οὕτω̋ ἀκριβῶ̋ ἐδυνήθην ἐξευρεῖν τὰ 
τούτων ἁµαρτήµατα, οὗτο̋ δέ µου καταγελᾷ, ὅτι οὐδὲ πολλοστὸν µέρο̋ εἴρηκα 
τῶν τούτοι̋ ὑπαρχόντων κακῶν. Ὑµεῖ̋ οὖν καὶ τὰ εἰρηµένα καὶ τὰ 
παραλελειµµένα ἀναλογισάµενοι πολὺ µᾶλλον αὐτοῦ καταψηφίσασθε, 
ἐνθυµηθέντε̋ ὅτι ἔνοχο̋ µέν ἐστι τῇ γραφῇ, µεγάλη δ’ εὐτυχία τὸ τοιούτων 
πολιτῶν ἀπαλλαγῆναι τῇ πόλει. Ἀνάγνωθι δ’ αὐτοῖ̋ τοὺ̋ νόµου̋ καὶ τοὺ̋ 
ὅρκου̋ καὶ τὴν γραφήν.  

οὐδὲ πολλοστόν: ούτε το ελάχιστο  

 

Γ. Να γράψετε στο τετράδιό σα̋ τη µετάφραση του κειµένου.  
Μονάδε̋ 20  

Γ1.α. Να γράψετε του̋ ζητούµενου̋ τύπου̋ για καθεµιά από τι̋ παρακάτω 
λέξει̋ του κειµένου:  

 καταγελᾷ: το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο ευκτική̋ του ίδιου χρόνου 
στην ίδια φωνή.  

 εἴρηκα: το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο οριστική̋ αορίστου β΄ στην 
ίδια φωνή.  

 ἐξευρεῖν: το απαρέµφατο ενεστώτα στην ίδια φωνή.  
 καταψηφίσασθε: το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο οριστική̋ µέλλοντα 

στην ίδια φωνή.  
 παραλελειµµένα: το τρίτο ενικό πρόσωπο οριστική̋ του ίδιου χρόνου 

στην ίδια φωνή.  
Μονάδε̋ 5  

Γ1.β. Να γράψετε του̋ ζητούµενου̋ τύπου̋ για καθεµιά από τι̋ παρακάτω 
λέξει̋ του κειµένου :  

 τούτων: τη δοτική πληθυντικού του θηλυκού γένου̋.  
 ἁµαρτήµατα: τη δοτική πληθυντικού.  
 µᾶλλον: τον θετικό βαθµό.  
 µεγάλη: την αιτιατική πληθυντικού του υπερθετικού βαθµού στο ίδιο 

γένο̋.  
 πόλει: την κλητική ενικού.  

Μονάδε̋ 5  

Γ2.α. Να γίνει πλήρη̋ συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων:  
 τῶν ἀκροωµένων, ἐξευρεῖν, τούτων, αὐτοῦ, ἐνθυµηθέντε̋, τοιούτων. 

Μονάδε̋ 6  

Γ2.β. ἐδυνήθην, εἴρηκα: Να γράψετε τι̋ προτάσει̋ στι̋ οποίε̋ ανήκουν τα 
παραπάνω ρήµατα και να τι̋ αναγνωρίσετε πλήρω̋ συντακτικά 
(είδο̋, εισαγωγή, εκφορά, λειτουργία). 

Μονάδε̋ 4  


