
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :  ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  

ΤΑΞΗ  :   Γ1 ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑЇΟΥ 2020  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 5 

 

Διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνίσματος 

10:00 – 13:00 

Παράδοση στο email του φροντιστηρίου 

(front_syn@hotmail.com) μέχρι 13:30 

 
 
 

Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  
 
Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια, Β6, 10 -16  
  
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 ἡ ἔλλειψις ψέγεται, τὸ δὲ μέσον ἐπαινεῖται καὶ κατορθοῦται· 
ταῦτα δ' ἄμφω τῆς ἀρετῆς. μεσότης τις ἄρ α 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. Ἔστιν ἄρα ἡ ἀρετὴ ἕξις προαιρετική, ἐν μεσότητι οὖσα τῇ πρὸς ἡμᾶς, 
ὡρισμένῃ λόγῳ καὶ ᾧ ἂν  ὁ φρόνιμος ὁρίσειεν. μεσότης δὲ δύο κακιῶν, τῆς μὲν 
καθ' ὑπερβολὴν τῆς δὲ κατ' ἔλλειψιν· καὶ ἔτι τῷ τὰς μὲν ἐλλείπειν τὰς δ' 
ὑπερβάλλειν τοῦ δέοντος ἔν τε τοῖς πάθεσι καὶ ἐν ταῖς πράξεσι, τὴν δ' ἀρετὴν τὸ 
μέσον καὶ εὑρίσκειν καὶ αἱρεῖσθαι.  
 
 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Α1.  Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες  
  α.  Η ηδονή και η λύπη θεωρούνται ακρότητες  
 β.  Στις πράξεις δεν υπάρχει υπερβολή και έλλειψη παρά μόνο το μέσον  
  γ.  Η μεσότητα είναι αρετή επειδή έχει ως στόχο της το μέσον  
  δ.  Η προαίρεση αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της αρετής  
  ε.  Ο λόγος αποτελεί προϋπόθεση κατάκτησης της ηθικής αρετής.  

 ΜΟΝΑΔΕΣ  5 
 
Α2.   «ἔτι τὸ μὲν ἁμαρτάνειν πολλαχῶς … τῆς δ' ἀρετῆς ἡ μεσότης» :  

Ποιες αντιθέσεις ανάμεσα στην αρετή και την  κακία παραθέτει ο Αριστοτέλης ;  
 ΜΟΝΑΔΕΣ  5 

 
Α3.   Ο Αριστοτέλης στα Ηθικά υποστηρίζει ότι η ηθική αρετή είναι επίκτητη. 

Ποια στοιχεία στις συγκεκριμένες ενότητες ενισχύουν αυτή του τη θέση;  
ΜΟΝΑΔΕΣ  10 

 
Α4.  « Ἔστιν  ἄρα ἡ ἀρετὴ ἕξις προαιρετική, ἐν μεσότητι οὖσα τῇ πρὸς ἡμᾶς, 

ὡρισμένῃ λόγῳ καὶ ᾧ ἂν ὁ φρόνιμος ὁρίσειεν. μεσότης δὲ δύο κακιῶν, τῆς 
μὲν καθ' ὑπερβολὴν τῆς δὲ κατ' ἔλλειψιν· καὶ ἔτι τῷ τὰς μὲν ἐλλείπειν τὰς δ' 
ὑπερβάλλειν τοῦ δέοντος ἔν τε τοῖς πάθεσι καὶ ἐν ταῖς πράξεσι, τὴν δ' ἀρετὴν 
τὸ μέσον καὶ εὑρίσκειν καὶ αἱρεῖσθαι»:  Στη συγκεκριμένη παράγραφο ο 
Αριστοτέλης δίνει τον τελικό ορισμό της ηθικής αρετής. Να τον  αναλύσετε.  
Από τα στοιχεία που συνθέτουν τον συγκεκριμένο ορισμό σε ποια κατά τη 
γνώμη σας ο φιλόσοφος εστιάζει περισσότερο και γιατί;   

 ΜΟΝΑΔΕΣ  10 
 
Β1.  Να βρείτε στο απόσπασμα ομόρριζες λέξεις με τις ακόλουθες: συμπεραίνω, 

πλήθος, παραίνεση, φρενοβλαβής, ουσιαστικό.  
ΜΟΝΑΔΕΣ  5 

 
Β2. Για καθεμία από τις δύο παρακάτω λέξεις να γράψετε μία περίοδο λόγου στα 

νέα ελληνικά, στην οποία η ίδια λέξη, σε οποιαδήποτε μορφή της (πτώση, 
αριθμό, γένος, βαθμό, μέρος του λόγου), θα χρησιμοποιείται με διαφορετική 
σημασία από αυτήν που έχει στο αρχαίο  κείμενο: πάθεσι,  ἕξις   

 ΜΟΝΑΔΕΣ  5 
 
 
Β3.   Πώς αντιλαμβάνονται τον ρόλο του λόγου ο Αριστοτέλης και ο Πλούταρχος 

στο πρωτότυπο που σας δόθηκε και στο μεταφρασμένο κείμενο που 
ακολουθεί;   

  



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Το ήθος, τώρα, δηµιουργεί την ορµή του πάθους, χρειάζεται, όµως, τ ον λόγο 
για να την κρατήσει στα όρια του µέτρου και να την εµποδίσει να υπερβεί ή 
να υπολειφθεί της κατάλληλης στιγµής. Πραγµατικά, το παθητικό και άλογο 
κινείται άλλοτε µε µεγάλη σφοδρότητα και ταχύτητα και άλλοτε πιο µαλακά 
και αργά απ’ ό,τι απαιτεί η περίσταση. Για τούτο καθετί που κάνουµε κάθε 
φορά µπορεί να πετύχει κατά ένα µόνο τρόπο, αλλά µπορεί ν’ αποτύχει κατά 
πολλούς· για να πετύχουµε, άλλωστε, τον στόχο δεν υπάρχει παρά µόνο ένας 
και απλός τρόπος, ενώ είναι δυνατό ν’ αστοχήσουµε µε πολλούς τρόπου ς, 
ανάλογα µε το αν υπερβαίνουµε το µέτριο ή υστερούµε ως προς αυτό. Τούτο 
λοιπόν είναι το κατά φύση έργο του πρακτικού λόγου, να καταλύει και τις 
υπερβολές και τις ελλείψεις των παθών. Στις περιπτώσεις, δηλαδή, όπου από 
ασθένεια και αδυναµία ή από φόβο κα ι δισταγµό η ορµή ενδίδει πολύ 
γρήγορα και απαρνιέται πρόωρα το καλό, εκεί εµφανίζεται ο πρακτικός λόγος 
για να υποκινήσει και να συδαυλίσει την ορµή· όπου, πάλι, η ορµή προχωρεί 
πέρα από τα κανονικά όρια, ρέοντας υπερβολική και άτακτη, εκεί ο πρακτικός 
λόγος αφαιρεί τη βιαιότητά της και την ελέγχει. Έτσι, περιορίζοντας την 
κίνηση των παθών, η λογική εµφυτεύει στο άλογο τις ηθικές αρετές, οι οποίες 
είναι το µεσαίο σηµείο ανάµεσα έλλειψης και υπερβολής.  

 
Πλούταρχος, Περὶ ἠθικῆς ἀρετῆς, 444 b. 

(Μετάφραση: Φιλολογική οµάδα, εκδ. Κάκτος)  
ΜΟΝΑΔΕΣ  10 

Β4.   Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες  
α.  Πριν την αναχώρησή του για την Μακεδονία ο Αριστοτέλης ολοκλήρωσε 

το έργο του Ηθικά Νικομάχεια  
β.  Η απουσία του Πλάτωνα από την Αθήνα όταν βρέθηκε για πρώτη φορά 

στην Ακαδημία ο Αριστοτέλης ήταν σημαντική απώλεια για τον 
φιλοσοφικό στοχασμό του Σταγειρίτη  

γ.  Η κατάκτηση της ηθικής αρετής για τον Αριστοτέλη προϋποθέτει τη 
δράση με τους κανόνες της τέλειας αρετής.  

δ.  Κατά τις διδασκαλίες του στην Ακαδημία μετά την επάνοδό του από τη 
Μακεδονία ο Αριστοτέλης αποδείχτηκε ένας ήρεμος στοχαστής  

ε.  Το μέρος της ψυχής που συμμετέχει και του αλόγου και του λόγον 
έχοντος σχετίζεται με τις αρετές που περιγράφουν τον χαρακτήρα του 
ανθρώπου.  

ΜΟΝΑΔΕΣ  10 
 
 
 
 
 
 



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Γ. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  
 

Πλάτωνος, Μενέξενος, 238b-d. 

Ο Μενέξενος είναι διάλογος του Πλάτωνα που ωστόςο το μεγαλύτερο μέρος του (236d - 249d) και ο επίλoγός 

του (249c) είναι μονόλογος. Τα πρόσωπα του διαλόγου είναι ο Σωκράτης και ο Μενέξενος. Η συγγραφή του 

πρέπει να τοποθετηθεί μετά το έτος 386 π.Χ., διότι, όπως φαίνεται από τον οικείο διάλογο, προϋποθέτει την 

«βασιλέως ειρήνη», την Ανταλκίδεια ειρήνη. Ο Πλάτων στο διάλογο αυτό δίνει το σχήμα ενός «Επιταφίου 

λόγου» που άκουσε κάποτε από τον Σωκράτη να τον συντάσσει η Ασπασία ως ρητορική άσκηση με τη μέθοδο 

του αυτοσχεδιασμού και της συγκόλλησης υπολειμμάτων από τον «Επιτάφιο λόγο» του Περικλή.  

Γεννηθέντες δὲ καὶ παιδευθέντες οὕτως οἱ τῶνδε πρόγονοι ᾤκουν πολιτείαν 

κατασκευασάμενοι, ἧς ὀρθῶς ἔχει διὰ [238c] βραχέων ἐπιμνησθῆναι. πολιτεία γὰρ τροφὴ 

ἀνθρώπων ἐστίν, καλὴ μὲν ἀγαθῶν, ἡ δὲ ἐναντία κακῶν. ὡς οὖν ἐν καλῇ πολιτείᾳ ἐτράφησαν 

οἱ πρόσθεν ἡμῶν, ἀναγκαῖον δηλῶσαι, δι᾽ ἣν δὴ κἀκεῖνοι ἀγαθοὶ καὶ οἱ νῦν εἰσιν, ὧν οἵδε 

τυγχάνουσιν ὄντες οἱ τετελευτηκότες. ἡ γὰρ αὐτὴ πολιτεία καὶ τότε ἦν καὶ νῦν, ἀριστοκρατία, 

ἐν ᾗ νῦν τε πολιτευόμεθα καὶ τὸν ἀεὶ χρόνον ἐξ ἐκείνου ὡς τὰ πολλά. καλεῖ δὲ ὁ μὲν αὐτὴν 

[238d] δημοκρατίαν, ὁ δὲ ἄλλο, ᾧ ἂν χαίρῃ, ἔστι δὲ τῇ ἀληθείᾳ μετ᾽ εὐδοξίας πλήθους 

ἀριστοκρατία. βασιλῆς μὲν γὰρ ἀεὶ ἡμῖν εἰσιν· οὗτοι δὲ τοτὲ μὲν ἐκ γένους, τοτὲ δὲ αἱρετοί· 

ἐγκρατὲς δὲ τῆς πόλεως τὰ πολλὰ τὸ πλῆθος, τὰς δὲ ἀρχὰς δίδωσι καὶ κράτος τοῖς ἀεὶ δόξασιν 

ἀρίστοις εἶναι, καὶ οὔτε ἀσθενείᾳ οὔτε πενίᾳ οὔτ᾽ ἀγνωσίᾳ πατέρων ἀπελήλαται οὐδεὶς οὐδὲ 

τοῖς ἐναντίοις τετίμηται, ὥσπερ ἐν ἄλλαις πόλεσιν, ἀλλὰ εἷς ὅρος, ὁ δόξας σοφὸς ἢ ἀγαθὸς 

εἶναι κρατεῖ καὶ ἄρχει. 

 

 



ΑΡΧΗ 5ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 5ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Γ.1.  Να μεταφράσετε το παρακάτω απόσπασμα στη νέα Ελληνική:  

 " Γεννηθέντες δὲ καὶ παιδευθέντες… ὧν οἵδε τυγχάνουσιν ὄντες οἱ τετελευτηκότες ".  

       

ΜΟΝΑΔΕΣ 10 

Γ.2.  Πώς αποκαλείται το πολίτευμα που περιγράφεται στο κείμενο και ποια είναι τα βασικά 

χαρακτηριστικά του;    

ΜΟΝΑΔΕΣ 10 

Γ3.  α.   Να δοθούν οι τύποι που ζητούνται: 

 τῶνδε: αιτιατική πληθυντικού θηλυκού γένους. 

 κατασκευασάμενοι: β ενικό οριστικής στον ίδιο χρόνο και στην ίδια φωνή.  

 ἔχει: α ενικό ευκτικής Αορίστου Β. 

 ἐτράφησαν: β ενικό προστακτικής στον ίδιο χρόνο και φωνή (Παθητ. Αοριστ. Β) 

 δηλῶσαι: γ ενικό υποτακτικής Ενεστώτα στην ενεργητική φωνή 

 οἱ τετελευτηκότες: δοτική πληθυντικού 

 πλήθους: δοτική ενικού 

 βασιλῆς (ή βασιλεῖς): αιτιατική πληθυντικού 

 γένους: ίδια πτώση στον άλλο αριθμό 

 δίδωσι: γ πληθυντικό οριστικής Ενεστώτα ΕΦ    ΜΟΝΑΔΕΣ 10 

Γ4. α. ἀνθρώπων, δηλῶσαι, δημοκρατίαν, τοῖς δόξασιν. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι 

παραπάνω υπογραμμισμένοι όροι.  

          ΜΟΝΑΔΕΣ 4 

β.  Γεννηθέντες δὲ καὶ παιδευθέντες οὕτως οἱ τῶνδε πρόγονοι ᾤκουν πολιτείαν 

κατασκευασάμενοι, ἧς ὀρθῶς ἔχει διὰ [238c] βραχέων ἐπιμνησθῆναι.  Να τραπεί το 

απόσπασμα στον πλάγιο λόγο με εξάρτηση: Σωκράτης ἔφη…  

ΜΟΝΑΔΕΣ 6 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


