
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Αριστοτέλους Ἠθικά Νικομάχεια (Β 1, 7-8 και Β 3, 1-2) 

 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. Οὐ μικρὸν οὖν διαφέρει τὸ 

οὕτως ἢ οὕτως εὐθὺς ἐκ νέων ἐθίζεσθαι, ἀλλὰ πάμπολυ, μᾶλλον δὲ τὸ πᾶν.  

 Σημεῖον δὲ δεῖ ποιεῖσθαι τῶν ἕξεων τὴν ἐπιγινομένην ἡδονὴν ἢ λύπην τοῖς ἔργοις· ὁ 

μὲν γὰρ ἀπεχόμενος τῶν σωματικῶν ἡδονῶν καὶ αὐτῷ τούτῳ χαίρων σώφρων, ὁ δ' 

ἀχθόμενος ἀκόλαστος, καὶ ὁ μὲν ὑπομένων τὰ δεινὰ καὶ χαίρων ἢ μὴ λυπούμενός γε 

ἀνδρεῖος, ὁ δὲ λυπούμενος δειλός. Περὶ ἡδονὰς γὰρ καὶ λύπας ἐστὶν ἡ ἠθικὴ ἀρετή· διὰ μὲν 

γὰρ τὴν ἡδονὴν τὰ φαῦλα πράττομεν, διὰ δὲ τὴν λύπην τῶν καλῶν ἀπεχόμεθα. Διὸ δεῖ ἦχθαί 

πως εὐθὺς ἐκ νέων, ὡς ὁ Πλάτων φησίν, ὥστε χαίρειν τε καὶ λυπεῖσθαι οἷς δεῖ· ἡ γὰρ ὀρθὴ 

παιδεία αὕτη ἐστίν. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. (α) Να χαρακτηρίσετε καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις ως «Σωστή» ή «Λανθασμένη»: 

 1.Το τροπικό επίρρημα «οὕτω» δηλώνει αντίθεση. 

2.Η φράση «ἐν αὐτοῖς» αναφέρεται στην προηγούμενη «περὶ τὰς ὀργάς».  

3. Ο όρος «ἕξεις» δηλώνει μια σταθερή συμπεριφορά και αναφέρεται τόσο στις ηθικές αρετές 

όσο και στις ηθικές κακίες.  



4 Καὶ ἑνὶ δὴ λόγῳ ἐκ τῶν ὁμοίων ἐνεργειῶν αἱ ἕξεις γίνονται. Η φράση αποτελεί την 

αποδεικτέα θέση του πρώτου επιχειρήματος. 

 5. Το «σημεῖον» είναι μια συμπτωματική και τυχαία ένδειξη για κάτι. 

6. Ο χαρακτηρισμός «ἀκόλαστος» αναφέρεται σε εκείνον ο οποίος, ενώ απέχει από τις 

σωματικές ηδονές, λυπάται γι’ αυτό.  

7. Το νόημα της πρότασης «διὰ δὲ τὴν λύπην τῶν καλῶν ἀπεχόμεθα» είναι ότι αποφεύγουμε 

την ηθική πράξη, για να μη βιώσουμε κάποιο δυσάρεστο συναίσθημα. 

 

(β) Σε ποιους τομείς ή πλευρές της ζωής (ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ)  εμφανίζεται η ηθική συμπεριφορά 

και διαμορφώνονται οι έξεις της αρετής και της κακίας;  

Μονάδες 10 

 

2. (α)«πράττοντες δὲ τὰ ἐν τοῖς δεινοῖς καὶ ἐθιζόμενοι φοβεῖσθαι ἢ θαρρεῖν οἳ μὲν ἀνδρεῖοι οἳ 

δὲ δειλοί.»: να γράψετε τα ζεύγη των αντιθέσεων που υπάρχουν στο προηγούμενο χωρίο , να 

εντοπίσετε το χιαστό σχήμα και να δικαιολογήσετε τη χρήση τους από τον Αριστοτέλη , 

προκειμένου να εκθέσει την άποψή του. 

(β) Ο Αριστοτέλης χρησιμοποιεί στην ενότητα πολλές φορές τα ρήματα ἐθίζομαι, πράττω και 

γίνομαι σε διάφορους τύπους. Να εξηγήσετε ποια σημασία έχει η επαναλαμβανόμενη χρήση 

των συγκεκριμένων ρημάτων και η χρονική τους βαθμίδα στη δόμηση της 

επιχειρηματολογίας του φιλοσόφου για την απόκτηση της ηθικής αρετής. 

Μονάδες  10  

3.Με βάση ποιο κριτήριο θεωρεί ο Αριστοτέλης ότι διαμορφώνονται τα μόνιμα στοιχεία του 

χαρακτήρα μας; Πώς το αποδεικνύει και σε ποιο συμπέρασμα καταλήγει; 

Μονάδες 10 

 

4. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες και να γράψετε τις 

λανθασμένες προτάσεις στη σωστή τους μορφή: 

 

Α. Ο Αριστοτέλης πίστευε ακράδαντα πως γνώρισμα του αληθινού φιλοσόφου είναι να έχει 

το κουράγιο ακόμη «καὶ τὰ δημόσια ἀναιρεῖν ἐπὶ σωτηρίᾳ τῆς ἀληθείας» 



Β. Ο Αριστοτέλης κατηγορήθηκε από τους Αθηναίους για ασέβεια επειδή συνέθεσε μια 

ελεγεία, προς τιμήν του θανάτου του μαθητή του Θεόφραστου 

Γ. Ο Αριστοτέλης χαρακτήρισε την Αθήνα πανέμορφη. 

Δ. Για την αγωγή του Αλέξανδρου ο Αριστοτέλης χρησιμοποίησε κατά κύριο λόγο τα ομηρικά 

έπη και με την ευκαιρία μάλιστα αυτή ο φιλόσοφος επιμελήθηκε μια καινούργια έκδοση των 

ομηρικών επών. 

Ε. Ο φιλόσοφος συνθέτει το σημαντικότερο μέρος των Πολιτικῶν πριν  τη συγκέντρωση των 

158 Πολιτειῶν του  των μορφών διακυβέρνησης ενός πλήθους ξένων πόλεων. 

Μονάδες 10 

 

5. (α) Να βρείτε μέσα από το κείμενο λέξεις ετυμολογικά συγγενείς με τις παρακάτω: 

πλημμύρα, σεισάχθεια, φιλαρέσκεια , ανεύθυνος, ενδοιασμός, ρηξικέλευθος, αγωγή, ενδεής. 

(β) Για καθεμιά από τις επόμενες λέξεις: συναλλάγμασι, ἀναστρέφεσθαι να γράψετε μία 

περίοδο λόγου στα νέα ελληνικά, όπου η ίδια λέξη, σε οποιαδήποτε μορφή της, θα 

χρησιμοποιείται με διαφορετική σημασία από αυτήν που έχει στο αρχαίο κείμενο. 

 Μονάδες 10 

6. «Διὸ δεῖ ἦχθαί … ὀρθὴ παιδεία αὕτη ἐστίν». Να συσχετίσετε την άποψη που διατυπώνει ο 

Αριστοτέλης για τον χρόνο και τον τρόπο της ηθικής εκπαίδευσης με τα όσα εκφράζει ο 

Λάκων στον Πλούταρχο. 

Τι λοιπόν; ∆εν θα έλεγες και συ ότι «αν οι άνθρωποι δεν γίνονται καλύτεροι με τη μάθηση, η 

αμοιβή που δίνεται στους παιδαγωγούς πάει χαμένη»; Αυτοί, δηλαδή, είναι οι πρώτοι που 

παραλαμβάνουν το παιδί μόλις απογαλακτιστεί και, όπως ακριβώς οι τροφοί πλάθουν το 

σώμα του με τα χέρια τους, έτσι οι παιδαγωγοί διαπλάθουν με τις συνήθειες που του 

μαθαίνουν το χαρακτήρα του παιδιού, βάζοντάς το να κάνει το πρώτο βήμα του στα χνάρια 

της αρετής. Έτσι ο Λάκωνας, όταν ρωτήθηκε τι πετύχαινε παιδαγωγώντας, απάντησε: «Κάνω 

τα σωστά πράγματα ευχάριστα για τα παιδιά».  

Πλούταρχος, Εἰ διδακτὸν ἡ ἀρετή, 439 f. (Μετάφραση: Φιλολογική ομάδα, εκδ. Κάκτος) 

Μονάδες 10 

 



ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Θουκυδίδου 2, 53 

Τα αποτελέσματα του λοιμού από ηθική και θρησκευτική άποψη. 

Πρῶτόν τε ἦρξε καὶ ἐς τἆλλα τῇ πόλει ἐπὶ πλέον ἀνομίας τὸ νόσημα. Ῥᾷον γὰρ ἐτόλμα τις ἃ 

πρότερον ἀπεκρύπτετο μὴ καθ᾽ ἡδονὴν ποιεῖν, ἀγχίστροφον τὴν μεταβολὴν ὁρῶντες τῶν τε 

εὐδαιμόνων καὶ αἰφνιδίως θνῃσκόντων καὶ τῶν οὐδὲν πρότερον κεκτημένων, εὐθὺς δὲ 

τἀκείνων ἐχόντων. Ὣστε ταχείας τὰς ἐπαυρέσεις καὶ πρὸς τὸ τερπνὸν ἠξίουν ποιεῖσθαι, 

ἐφήμερα τά τε σώματα καὶ τὰ χρήματα ὁμοίως ἡγούμενοι. Καὶ τὸ μὲν προταλαιπωρεῖν τῷ 

δόξαντι καλῷ οὐδεὶς πρόθυμος ἦν, ἄδηλον νομίζων εἰ πρὶν ἐπ᾽ αὐτὸ ἐλθεῖν διαφθαρήσεται· 

ὅτι δὲ ἤδη τε ἡδὺ πανταχόθεν τε ἐς αὐτὸ κερδαλέον, τοῦτο καὶ καλὸν καὶ χρήσιμον κατέστη. 

Θεῶν δὲ φόβος ἢ ἀνθρώπων νόμος οὐδεὶς ἀπεῖργε, τὸ μὲν κρίνοντες ἐν ὁμοίῳ καὶ σέβειν καὶ 

μὴ ἐκ τοῦ πάντας ὁρᾶν ἐν ἴσῳ ἀπολλυμένους, τῶν δὲ ἁμαρτημάτων οὐδεὶς ἐλπίζων μέχρι τοῦ 

δίκην γενέσθαι βιοὺς ἂν τὴν τιμωρίαν ἀντιδοῦναι, πολὺ δὲ μείζω τὴν ἤδη κατεψηφισμένην 

σφῶν ἐπικρεμασθῆναι, ἣν πρὶν ἐμπεσεῖν εἰκὸς εἶναι τοῦ βίου τι ἀπολαῦσαι. 

 

Λεξιλόγιο: 

ὁ,ἡ ἀγχίστροφος, τὸ ἀγχίστροφον: γρήγορος 

ἡ ἐπαύρεσις: η απόλαυση 

κερδαλέος, α, ον: επικερδής 

ἀπείργω: εμποδίζω 

 

Α. Να μεταφραστεί το απόσπασμα : ″ Πρῶτόν τε ἦρξε … ἡγούμενοι.  „ . 

Μονάδες 10 

 

Β. Πού αποδίδει ο συγγραφέας την ανομία που χαρακτήριζε τους ανθρώπους; Γιατί κανένας 

φόβος θεών ούτε νόμος ανθρώπων δεν εμπόδιζε τους ανθρώπους από το κακό; 

Μονάδες 10 

 

Γ. Να γραφούν οι ακόλουθοι τύποι: 

τῇ πόλει (δοτική πληθυντικού): 

τὸ νόσημα (δοτική ενικού): 



τὴν μεταβολὴν (γενική πληθυντικού): 

τὰς ἐπαυρέσεις (αιτιατική ενικού): 

τὰ χρήματα (γενική πληθυντικού): 

ἦρξε (γ’ ενικό οριστικής παρακειμένου μέσης φωνής): 

ὁρῶντες (τον αντίστοιχο τύπο του αορίστου β’): 

διαφθαρήσεται (γ’ ενικό οριστικής παθητικού αορίστου β’): 

κατέστη (γ’ πληθυντικό υποτακτικής ίδιου χρόνου και φωνής):  

ἐχόντων (απαρέμφατο αορίστου β’): 

Μονάδες 10 

 

Δ.1  Να αναγνωριστούν συντακτικά οι λέξεις: τὸ νόσημα, ποιεῖν, πρότερον, πρὸς τὸ τερπόν, 

ἐφήμερα. 

Μονάδες 5 

 

Δ.2  ″ Καὶ τὸ μὲν προσταλαιπωρεῖν … διαφθαρήσεται „ : Να χωριστούν οι προτάσεις και να 

αναγνωριστούν πλήρως οι δευτερεύουσες . (είδος, εισαγωγή, εκφορά, συντακτικός ρόλος) 

 

Μονάδες 5 

 

 

 

Καλή επιτυχία!!! 


