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Α΄ΚΕΙΜΕΝΟ

Δεῖ δὲ μὴ μόνον οὕτως εἰπεῖν, ὅτι ἕξις, ἀλλὰ καὶ ποία τις.

ῥητέον οὖν ὅτι πᾶσα ἀρετή, οὗ ἂν ᾖ ἀρετή, αὐτό τε εὖ
ἔχον ἀποτελεῖ καὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ εὖ ἀποδίδωσιν, οἷον ἡ
τοῦ ὀφθαλμοῦ ἀρετὴ τόν τε ὀφθαλμὸν σπουδαῖον ποιεῖ
καὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ· τῇ γὰρ τοῦ ὀφθαλμοῦ ἀρετῇ εὖ
ὁρῶμεν. ὁμοίως ἡ τοῦ ἵππου ἀρετὴ ἵππον τε σπουδαῖον

ποιεῖ καὶ ἀγαθὸν δραμεῖν καὶ ἐνεγκεῖν τὸν ἐπιβάτην καὶ
μεῖναι τοὺς πολεμίους. εἰ δὴ τοῦτ᾽ ἐπὶ πάντων οὕτως

ἔχει, καὶ ἡ τοῦ ἀνθρώπου ἀρετὴ εἴη ἂν ἡ ἕξις ἀφ᾽ ἧς

ἀγαθὸς ἄνθρωπος γίνεται καὶ ἀφ᾽ ἧς εὖ τὸ ἑαυτοῦ ἔργον

ἀποδώσει. Πῶς δὲ τοῦτ᾽ ἔσται, ἤδη μὲν εἰρήκαμεν, ἔτι

δὲ καὶ ὧδ᾽ ἔσται φανερόν, ἐὰν θεωρήσωμεν ποία τίς
ἐστιν ἡ φύσις αὐτῆς.

Β΄ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α. Να αποδοθεί το παραπάνω κείμενο  στα νέα
ελληνικά. Μονάδες 10

Β1. Ποια είναι τα δυο κριτήρια με τα οποία μπορούμε
να εξετάσουμε αν υπάρχει η αρετή σε κάποιοΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΤΑΣΟΣ ΣΑΡΡΗΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΠΘ Σελίδα 1
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αντικείμενο; Να αναφέρετε και τα σχετικά
παραδείγματα της ενότητας. Μονάδες 15

Β2. Πως μπορεί να δικαιολογηθεί στην ενότητα αυτή ο
τελολογικός χαρακτήρας που έχει η φιλοσοφία του
Αριστοτέλη; Μονάδες 15

Β3. Ποιος έχει αναλάβει τη διεύθυνση της Ακαδημίας
του Πλάτωνα, όταν ο Αριστοτέλης πρωτοέφτασε στην
Αθήνα; Πως επέδρασε το γεγονός της απουσίας του
Πλάτωνα στον Αριστοτέλη; Μονάδες 10

Γ1. Από ποιες λέξεις του πρωτότυπου κειμένου
παράγονται οι παρακάτω: εμφυσώ, διαφάνεια,
οισοφάγος, αναδρομικός, αδειούχος, λεξιπενία.

Γ2. «ἐπιβάτην»: Από τη λέξη αυτή να σχηματίσετε

τέσσερις σύνθετες. Μονάδες 10

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!
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