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ΠΛΗΡΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ : 12η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ & ΑΔΙΔΑΚΤΟ 

 

Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β1, 3-4 + 5-8 

 

Τὰς δ’ ἀρετὰς λαμβάνομεν ἐνεργήσαντες πρότερον, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν· ἃ 

γὰρ δεῖ μαθόντας ποιεῖν, ταῦτα ποιοῦντες μανθάνομεν, οἷον οἰκοδομοῦντες οἰκοδόμοι 

γίνονται καὶ κιθαρίζοντες κιθαρισταί· οὕτω δὲ καὶ τὰ μὲν δίκαια πράττοντες δίκαιοι 

γινόμεθα, τὰ δὲ σώφρονα σώφρονες, τὰ δ’ ἀνδρεῖα ἀνδρεῖοι. 

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. 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α. Να δηλώσετε αν ισχύουν οι παρακάτω προτάσεις και να  αιτιολογήσετε την απάντησή 

σας με αναφορές από το κείμενο :  

 

 Έχουμε τις τέχνες εκ φύσεως και τίς εφαρμόζουμε. 

 Οι οικοδόμοι πρέπει να χτίζουν για να μάθουν την οικοδομική τέχνη. 

 Υπάρχουν καλά και κακά πολιτεύματα. 

 Κατά τις καθημερινές μας συναλλαγές γινόμαστε δίκαιοι ή άδικοι. 

 Οι έξεις δημιουργούνται από την επανάληψη ομοειδών πράξεων. 

Μονάδες 10 
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Β1. Να αναζητήσετε και να καταγράψετε τα κοινά χαρακτηριστικά της αρετής με τις 

τέχνες (με αναφορές στο κείμενο). Σε τί αποσκοπεί αυτός ο συσχετισμός εκ μέρους του 

Αριστοτέλη; 

Μονάδες 15 

 

Β2. Με βάση τα λεχθέντα του Αριστοτέλη στο κείμενο, αλλά και το παρακάτω 

απόσπασμα να καταδειχτεί ο ρόλος του νομοθέτη και του νόμου για την απόκτηση της 

ηθικής αρετής.  

 

Οι προσωποποιημένοι νόμοι μιλούν στον Σωκράτη 

«Αλήθεια, τόση είναι η σοφία σου, ώστε δεν έχεις καταλάβει ότι και από την μητέρα και 

από τον πατέρα κι απ’ όλους τους άλλους προγόνους το πιο πολύτιμο, το πιο σεβαστό, το 

πιο ιερό, το ανώτερο αγαθό είναι η Πατρίδα, σύμφωνα με την κρίση των θεών και των 

γνωστικών ανθρώπων; ∆εν έχεις ακόμη καταλάβει πως έχουμε χρέος να σεβόμαστε και 

να υποτασσόμαστε περισσότερο στους νόμους της Πατρίδας παρά στον πατέρα, και αν 

τυχόν δεν βρίσκουμε σωστές τις εντολές της ή να προσπαθούμε να την πείθουμε ή να 

εκτελούμε όσα προστάζει;» 

                                                                                                            Πλάτωνος, Κρίτων 51c 

Μονάδες 15 

 

Β3. Να χαρακτηριστεί αν οι κάτωθι φράσεις είναι ορθές ή όχι : 

-Ο Αριστοτέλης γεννήθηκε στην Αθήνα, αλλά καταγόταν από τα Στάγειρα της 

Χαλκιδικής. 

-Ο Πλάτων επηρέασε κατά πολύ την ιδιοσυγκρασία του Αριστοτέλη. 

-Ο Αριστοτέλης προτιμούσε την αλήθεια παρά τους φίλους. 

- Μαθητής του Αριστοτέλη ο Μέγας Αλέξανδρος. 

-Ο Αριστοτέλης την τρίτη περίοδο της δραστηριότητάς του συνέγραψε εν όλω ή εν 

μέρει τα πιο σημαντικά έργα του.  

 Μονάδες 10 

 

Β4. Να βρείτε ετυμολογικά συγγενείς λέξεις από το αρχαίο κείμενο με τα παρακάτω 

λήμματα : ευλάβεια, μεταλλαγμένος, επίσχεση, απρόθυμος, πυροτέχνημα, 

λιποτάκτης, αναμάρτητος, δεοντολογία, αδειούχος, αποδοτικός.  

Μονάδες 10 
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ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ : Ἀρριανοῦ, Ἀλεξάνδρου Ἀνάβασις, 5,14,3-5. 

 

Ο θάνατος του αλόγου του Αλεξάνδρου, του Βουκεφάλα. 

 

Ο Αρριανός είναι ο ιστορικός που κατέγραψε την πορεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου 

στην εκστρατεία του ως τα βάθη της Ασίας. Το έργο ονομάστηκε έτσι κατά μίμηση του 

έργου “Κύρου Ἀνάβασις” του Ξενοφώντος. Το έργο γράφτηκε 4 αιώνες μετά τα 

γεγονότα που αφηγείται, δηλαδή τον 2ο αιώνα μ.Χ., αλλά στηρίχτηκε σε πολλές 

αρχαίες πηγές. Στο παρόν απόσπασμα περιγράφεται η επίθεση των Ινδών προς τον 

στρατό του Μεγάλου Αλεξάνδρου, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί το άλογό του, ο 

Βουκεφάλας.  

 

Ἀλλὰ παραλλάξαι γὰρ ξὺν τοῖς ἅρμασι καὶ ἀκίνδυνον ποιῆσαι Ἀλεξάνδρῳ τὴν 

διάβασιν· καὶ ἐπὶ τούτους ἀφεῖναι Ἀλέξανδρον τοὺς ἱπποτοξότας, καὶ τραπῆναι 

αὐτοὺς οὐ χαλεπῶς, πληγὰς λαμβάνοντας. Οἱ δὲ καὶ μάχην λέγουσιν ἐν τῇ ἐκβάσει 

γενέσθαι τῶν Ἰνδῶν τῶν ξὺν τῷ παιδὶ τῷ Πώρου ἀφιγμένων πρὸς Ἀλέξανδρόν τε καὶ 

τοὺς ξὺν αὐτῷ ἱππέας. Καὶ γὰρ καὶ ἀφικέσθαι ξὺν μείζονι δυνάμει τὸν Πώρου παῖδα, 

καὶ αὐτόν τε Ἀλέξανδρον τρωθῆναι πρὸς αὐτοῦ καὶ τὸν ἵππον αὐτοῦ ἀποθανεῖν τὸν 

Βουκεφάλαν, φίλτατον Ἀλεξάνδρῳ ὄντα τὸν ἵππον, καὶ τοῦτον τρωθέντα ὑπὸ τοῦ 

παιδὸς τοῦ Πώρου. Ἀλλὰ Πτολεμαῖος ὁ Λάγου, ὅτῳ καὶ ἐγὼ ξυμφέρομαι, ἄλλως 

λέγει. Ἐκπεμφθῆναι μὲν γὰρ τὸν παῖδα ὑπὸ τοῦ Πώρου λέγει καὶ οὗτος, ἀλλ᾽ οὐχ 

ἑξήκοντα μόνα ἅρματα ἄγοντα. Οὐδὲ γὰρ εἰκὸς Πῶρον ἀκούσαντα ἐκ τῶν σκοπῶν, ὅτι 

δὴ ἢ αὐτὸς Ἀλέξανδρος διαβέβηκεν τοῦ Ὑδάσπου τὸν πόρον ἢ μέρος γέ τι τῆς 

στρατιᾶς, ξὺν ἑξήκοντα ἅρμασι μόνοις ἐκπέμψαι τὸν αὑτοῦ παῖδα· 

παραλλάσσω : παρέρχομαι, ξεπερνώ, αποφεύγω δυσκολία.// Οἱ δὲ : άλλοι 

(ιστορικοί).// ἔκβασις : απόβαση.// τιτρώσκομαι : τραυματίζομαι.// ξυμφέρομαι + 

δοτική : συμφωνώ με κάποιον.  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Γ1. Να μεταφραστεί από το παραπάνω κείμενο το απόσπασμα : «Οἱ δὲ καὶ μάχην 

λέγουσιν ἐν τῇ ἐκβάσει γενέσθαι τῶν Ἰνδῶν τῶν ξὺν τῷ παιδὶ τῷ Πώρου 

ἀφιγμένων …….. καὶ τοῦτον τρωθέντα ὑπὸ τοῦ παιδὸς τοῦ Πώρου.» 

Μονάδες 10 

 

Γ2. Με ποιά περιγραφή από όσες μαρτυρούνται για την συγκεκριμένη μάχη εναντίον 

των Ινδών συμφωνεί ο Αρριανός και για ποιόν λόγο; 

Μονάδες 10 
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Γ3α. Να μεταφερθούν τα κάτωθι πτωτικά του κειμένου στον άλλον αριθμό, 

διατηρώντας την πτώση που βρίσκονται. : τοῖς ἅρμασι, τοὺς ἱπποτοξότας, τῷ παιδὶ, 

ὅτῳ, μέρος. 

ΕΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ 

  

  

  

  

  

Μονάδες 5 

 

Γ3β. Να δοθεί το απαρέμφατο μέλλοντα και παρακειμένου, στην ίδια φωνή, των 

κάτωθι ρηματικών τύπων του κειμένου : λέγουσιν, ἀφικέσθαι, ἀποθανεῖν, 

ἀκούσαντα, διαβέβηκεν.  

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ 

  

  

  

  

  

Μονάδες 5 

 

Γ4α. Να διακριθούν οι ομοιόπτωτοι και οι ετερόπτωτοι προσδιορισμοί του παρακάτω 

αποσπάσματος του κειμένου :  

«Καὶ γὰρ καὶ ἀφικέσθαι ξὺν μείζονι δυνάμει τὸν Πώρου παῖδα, καὶ αὐτόν τε 

Ἀλέξανδρον τρωθῆναι πρὸς αὐτοῦ καὶ τὸν ἵππον αὐτοῦ ἀποθανεῖν τὸν 

Βουκεφάλαν, φίλτατον Ἀλεξάνδρῳ ὄντα τὸν ἵππον, καὶ τοῦτον τρωθέντα ὑπὸ τοῦ 

παιδὸς τοῦ Πώρου.» 

Μονάδες 8 

 

Γ4β. Στις παρακάτω φράσεις η παθητική σύνταξη να τραπεί σε ενεργητική :  

- «(λέγουσιν) αὐτόν τε Ἀλέξανδρον τρωθῆναι πρὸς αὐτοῦ». 

- «Ἐκπεμφθῆναι μὲν γὰρ τὸν παῖδα ὑπὸ τοῦ Πώρου λέγει καὶ οὗτος». 

Μονάδες 2 

 

 

 


