
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2018 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: 
Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β6, 10-14) 

Οἷον καὶ φοβηθῆναι καὶ θαρρῆσαι καὶ ἐπιθυμῆσαι καὶ ὀργισθῆναι καὶ ἐλεῆσαι καὶ ὅλως 
ἡσθῆναι καὶ λυπηθῆναι ἔστι καὶ μᾶλλον καὶ ἧττον, καὶ ἀμφότερα οὐκ εὖ·τὸ δ’ ὅτε δεῖ καὶ ἐφ’ 
οἷς καὶ πρὸς οὓς καὶ οὗ ἕνεκα καὶ ὡς δεῖ, μέσον τε καὶ ἄριστον, ὅπερ ἐστὶ τῆς ἀρετῆς. Ὁμοίως 
δὲ καὶ περὶ τὰς πράξεις ἔστιν ὑπερβολὴ καὶ ἔλλειψις καὶ τὸ μέσον. Ἡ δ’ ἀρετὴ περὶ πάθη καὶ 
πράξεις ἐστίν, ἐν οἷς ἡ μὲν ὑπερβολὴ ἁμαρτάνεται καὶ ψέγεται καὶ ἡ ἔλλειψις, τὸ δὲ μέσον 
ἐπαινεῖται καὶ κατορθοῦται· ταῦτα δ’ ἄμφω τῆς ἀρετῆς. Μεσότης τις ἄρα ἐστὶν ἡ ἀρετή, 
στοχαστική γε οὖσα τοῦ μέσου. 
Ἔτι τὸ μὲν ἁμαρτάνειν πολλαχῶς ἔστιν (τὸ γὰρ κακὸν τοῦ ἀπείρου, ὡς οἱ Πυθαγόρειοι εἴκαζον, 
τὸ δ’ ἀγαθὸν τοῦ πεπερασμένου), τὸ δὲ κατορθοῦν μοναχῶς (διὸ καὶ τὸ μὲν ῥᾴδιον τὸ δὲ 
χαλεπόν, ῥᾴδιον μὲν τὸ ἀποτυχεῖν τοῦ σκοποῦ, χαλεπὸν δὲ τὸ ἐπιτυχεῖν)· καὶ διὰ ταῦτ’ οὖν τῆς 
μὲν κακίας ἡ ὑπερβολὴ καὶ ἡ ἔλλειψις, τῆς δ’ ἀρετῆς ἡ μεσότης˙ ἐσθλοὶ μὲν γὰρ ἁπλῶς, 
παντοδαπῶς δὲ κακοί. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
Α1. Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε το απόσπασμα: «Οἷον καὶ φοβηθῆναι … 
ταῦτα δ’ ἄμφω τῆς ἀρετῆς.» 

Μονάδες 10  
 
Β1. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να ισχύουν σύμφωνα με το παραπάνω κείμενο, για να μπορεί 
ο άνθρωπος να τηρεί το μέτρο στα συναισθήματα;  

Μονάδες 15 
 

 Β2. Να εντοπίσετε και να σχολιάσετε δύο σημεία του κειμένου, στα οποία ο Αριστοτέλης κάνει 
«επίκληση στην αυθεντία».  

Μονάδες 15  
 

Β3. Ποιο νόημα είχε ο όρος «ευδαιμονία» για τον Ηράκλειτο και για τον Δημόκριτο;  
Μονάδες 10 

 
Β4. Να δώσετε την ετυμολογία των παρακάτω λέξεων: ἐπιθυμῆσαι, ὑπερβολή, ἔλλειψις, 
πάθη, ἐπαινεῖται, κατορθοῦται. 
 

Καλή επιτυχία!!! 



 

 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2018 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: 
 

Θουκυδίδου Ἱστορίαι Α’ 131, 1-2 και 132, 1-2 
 

Στο απόσπασμα από το πρώτο βιβλίο του Θουκυδίδη περιγράφεται η συμπεριφορά του 
Παυσανία η οποία σταδιακά προκαλούσε έντονη δυσφορία στους Έλληνες αλλά και στους 

Λακεδαιμόνιους εφόρους σε σημείο να απαιτήσουν την ανάκλησή του με στόχο την 
διεξαγωγή ανακρίσεων. 

 
 Πέμψαντες κήρυκα οἱ ἔφοροι καὶ σκυτάλην εἶπον τοῦ κήρυκος μή λείπεσθαι, εἰ δὲ μή, 
πόλεμον αὐτῷ Σπαρτιάτας προαγορεύειν. Ὁ δὲ βουλόμενος ὡς ἥκιστα ὕποπτος εἶναι καὶ 
πιστεύων χρήμασι διαλύσειν τὴν διαβολὴν ἀνεχώρει τὸ δεύτερον ἐς Σπάρτην. Καὶ ἐς μὲν τὴν 
εἱρκτὴν εἰσίπτει τὸ πρῶτον ὑπὸ τῶν ἐφόρων (ἔξεστι δὲ τοῖς ἐφόροις τὸν βασιλέα δρᾶσαι τοῦτο), 
ἔπειτα διαπραξάμενος ὕστερον ἐξῆλθε καὶ καθίστησιν ἑαυτὸν ἐς κρίσιν τοῖς βουλομένοις περὶ 
αὐτῶν ἐλέγχειν. Καὶ φανερὸν μὲν εἶχον οὐδὲν οἱ Σπαρτιᾶται σημεῖον, οὔτε οἱ ἐχθροὶ οὔτε ἡ 
πᾶσα πόλις, ὅτῳ ἄν πιστεύσαντες βεβαίως ἐτιμωροῦντο ἄνδρα γένους τε τοῦ βασιλείου ὄντα 
καὶ ἐν τῷ παρόντι τιμὴν ἔχοντα, ὑποψίας δὲ πολλὰς παρεῖχε τῇ τε παρανομίᾳ καὶ ζηλώσει τῶν 
βαρβάρων μὴ ἴσος βούλεσθαι εἶναι τοῖς παροῦσι. 
 
Λεξιλόγιο: 
ἡ σκυτάλη= επίσημο μήνυμα 
ἡ εἱρκτὴ= η φυλακή 
ζήλωσις= μίμηση 
 
Α] Να μεταφράσετε το απόσπασμα. 

Μονάδες 20 
 
Β] Γραμματική 
Να γραφούν οι ακόλουθοι τύποι: 
κήρυκα (δοτική πληθυντικού): 
χρήμασι (αιτιατική ενικού): 
τὸν βασιλέα (κλητική ενικού): 



ἡ πᾶσα πόλις (γενική ενικού): 
ἄνδρα (δοτική ενικού): 
εἶπον (β’ ενικό υποτακτική του ίδιου χρόνου και φωνής): 
ἀνεχώρει (γ’ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα της ίδιας φωνής): 
δρᾶσαι (β’ ενικό υποτακτικής ενεστώτα της ίδιας φωνής): 
καθίστησιν (β’ ενικό προστακτικής ενεστώτα της ίδιας φωνής): 
εἶχον (απαρέμφατο αορίστου β’ της ίδιας φωνής): 

Μονάδες 10 
 

Γ] Συντακτικό 
1. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι ακόλουθοι όροι: Σπαρτιάτας, ὕποπτος, ἐς Σπάρτην, τοῖς 
ἐφόροις, περὶ αὐτῶν, ζηλώσει, τοῖς παροῦσι. 

Μονάδες 7 
 

2. Να αναλυθούν οι ακόλουθες μετοχές σε δευτερεύουσες προτάσεις: πέμψαντες, 
πιστεύσαντες. 

Μονάδες 3 
 
 
 
 

 
 

Καλή επιτυχία!!! 
 

 

 

 


