
 

 

 

            ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                                                                    

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

27.3.2021 
Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  
 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Μετὰ τὰ φυσικά, Α 2, 98b12-28 

Διὰ γὰρ τὸ θαυμάζειν οἱ ἄνθρωποι καὶ νῦν καὶ τὸ πρῶτον ἤρξαντο φιλοσοφεῖν, ἐξ ἀρχῆς μὲν τὰ πρόχειρα τῶν ἀτόπων 

θαυμάσαντες, εἶτα κατὰ μικρὸν οὕτω προϊόντες καὶ περὶ τῶν μειζόνων διαπορήσαντες, οἷον περί τε τῶν τῆς σελήνης 

παθημάτων καὶ τῶν περὶ τὸν ἥλιον καὶ τὰ ἄστρα καὶ περὶ τῆς τοῦ παντὸς γενέσεως. Ὁ δ’ ἀπορῶν καὶ θαυμάζων οἴεται 

ἀγνοεῖν (διὸ καὶ ὁ φιλόμυθος φιλόσοφός πώς ἐστιν· ὁ γὰρ μῦθος σύγκειται ἐκ θαυμασίων)· [...] Δῆλον οὖν ὡς δι’ 

οὐδεμίαν αὐτὴν ζητοῦμεν χρείαν ἑτέραν, ἀλλ’ ὥσπερ ἄνθρωπος, φαμέν, ἐλεύθερος ὁ αὑτοῦ ἕνεκα καὶ μὴ ἄλλου ὤν, 

οὕτω καὶ αὐτὴν ὡς μόνην οὖσαν ἐλευθέραν τῶν ἐπιστημῶν· μόνη γὰρ αὕτη αὑτῆς ἕνεκέν ἐστιν. 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Προτρεπτικός πρὸς Θεμίσωνα, αποσπάσματα 8-9 

Τὰ ὑποκείμενα πρὸς τὸν βίον ἡμῖν, οἷον τὸ σῶμα καὶ τὰ περὶ τὸ σῶμα, καθάπερ ὄργανά τινα ὑπόκειται, τούτων δ’ 

ἐπικίνδυνός ἐστιν ἡ χρῆσις, καὶ πλέον θάτερον ἀπεργάζεται τοῖς μὴ δεόντως αὐτοῖς χρωμένοις. Δεῖ τοίνυν ὀρέγεσθαι 

τῆς ἐπιστήμης κτᾶσθαί τε αὐτὴν καὶ χρῆσθαι αὐτῇ προσηκόντως, δι’ ἧς πάντα ταῦτα εὖ θησόμεθα. Φιλοσοφητέον 

ἄρα ἡμῖν, εἰ μέλλομεν ὀρθῶς πολιτεύσεσθαι καὶ τὸν ἑαυτῶν βίον διάξειν ὠφελίμως. [...] Εἰ τοίνυν μόνη ἡ τοῦ κρίνειν 

ἔχουσα τὴν ὀρθότητα καὶ ἡ τῷ λόγῳ χρωμένη καὶ ἡ τὸ ὅλον ἀγαθὸν θεωροῦσα, ἥτις ἐστὶ φιλοσοφία, χρῆσθαι πᾶσι 

καὶ ἐπιτάττειν κατὰ φύσιν δύναται, φιλοσοφητέον ἐκ παντὸς τρόπου, ὡς μόνης φιλοσοφίας τὴν ὀρθὴν κρίσιν καὶ τὴν 

ἀναμάρτητον ἐπιτακτικὴν φρόνησιν ἐν ἑαυτῇ περιεχούσης. 

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ, Επιστολή στον Μενοικέα, 122 

 Ὥστε φιλοσοφητέον καὶ νέῳ καὶ γέροντι, τῷ μὲν ὅπως γηράσκων νεάζῃ τοῖς ἀγαθοῖς διὰ τὴν χάριν τῶν γεγονότων, 

τῷ δὲ ὅπως νέος ἅμα καὶ παλαιὸς ᾖ διὰ τὴν ἀφοβίαν τῶν μελλόντων. Μελετᾶν οὖν χρὴ τὰ ποιοῦντα τὴν εὐδαιμονίαν, 

εἴπερ παρούσης μὲν αὐτῆς πάντα ἔχομεν, ἀπούσης δὲ πάντα πράττομεν εἰς τὸ ταύτην ἔχειν. 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Πολιτικά, 1.12, 1253a29-39 

Φύσει μὲν οὖν ἡ ὁρμὴ ἐν πᾶσιν ἐπὶ τὴν τοιαύτην κοινωνίαν [: την πόλιν]· ὁ δὲ πρῶτος συστήσας μεγίστων ἀγαθῶν 

αἴτιος. Ὥσπερ γὰρ καὶ τελεωθεὶς βέλτιστον τῶν ζῴων ἄνθρωπός ἐστιν, οὕτω καὶ χωρισθεὶς νόμου καὶ δίκης χείριστον 

πάντων. Χαλεπωτάτη γὰρ ἀδικία ἔχουσα ὅπλα· ὁ δὲ ἄνθρωπος ὅπλα ἔχων φύεται φρονήσει καὶ ἀρετῇ, οἷς ἐπὶ 

τἀναντία ἔστι χρῆσθαι μάλιστα. Διὸ ἀνοσιώτατον καὶ ἀγριώτατον ἄνευ ἀρετῆς, καὶ πρὸς ἀφροδίσια καὶ ἐδωδὴν 

χείριστον. Ἡ δὲ δικαιοσύνη πολιτικόν· ἡ γὰρ δίκη πολιτικῆς κοινωνίας τάξις ἐστίν, ἡ δὲ δικαιοσύνη τοῦ δικαίου κρίσις. 

 
 



 

 

 
Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό που αντιστοιχεί σε καθεμιά από τις παρακάτω περιόδους λόγου και 
δίπλα σε αυτόν τη λέξη «Σωστό», αν είναι σωστή, ή τη λέξη «Λάθος», αν είναι λανθασμένη, με βάση το αρχαίο 
κείμενο (μονάδες 3) και να τεκμηριώσετε κάθε απάντησή σας γράφοντας τις λέξεις/φράσεις του αρχαίου κειμένου 
που την επιβεβαιώνουν (μονάδες 3): 
 1. Ο Επίκουρος διατυπώνει την άποψη ότι ένας ηλικιωμένος άνθρωπος δεν πρέπει να ασχολείται με τη 
 φιλοσοφία. 
 2.  Ο Αριστοτέλης στο απόσπασμα των Πολιτικών υποστηρίζει ότι  η δικαιοσύνη έχει πολιτική διάσταση. 
 3. Ο Αριστοτέλης στο απόσπασμα από τα Μετὰ τὰ Φυσικὰ επισημαίνει τον χρηστικό χαρακτήρα της 
 φιλοσοφίας. 
 
Α2.  Σε ποια/-ες λέξη/-εις του αρχαίου κειμένου αναφέρονται οι υπογραμμισμένοι τύποι; 

 δι’ οὐδεμίαν αὐτὴν ζητοῦμεν χρείαν ἑτέραν (μονάδες 2) 

 πάντα πράττομεν εἰς τὸ ταύτην ἔχειν (μονάδες 2) 
Μονάδες 10 

 
Β1. Ο Αριστοτέλης στο απόσπασμα από τα Μετὰ τὰ Φυσικὰ φαίνεται πως έχει υπόψη του τόσο τους 
Προσωκρατικούς φιλοσόφους, όσο και τον αγαπημένο του δάσκαλο, τον Πλάτωνα. Να επισημάνετε τα αντίστοιχα 
χωρία του αρχαίου κειμένου και να εξηγήσετε σε τι εξυπηρετούν την επιχειρηματολογία του. 

Μονάδες 10 
Β2. Ο Αριστοτέλης στον Προτρεπτικό του αλλά και ο Επίκουρος στην Επιστολή του προς τον Μενοικέα τάσσονται 
υπερ της φιλοσοφικής ενασχόλησης. Να συσχετίσετε τις αντιλήψεις τους, λαμβάνοντας υπόψη σας και τις γλωσσικές 
τους επιλογές. 

Μονάδες 10 

Β3. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό που αντιστοιχεί σε καθεμιά από τις παρακάτω περιόδους λόγου και 

δίπλα σε αυτόν τη λέξη «Σωστό», αν είναι σωστή, ή τη λέξη «Λάθος», αν είναι λανθασμένη. 

i. Ο  Πλάτωνας εμφανίζεται, από τον τρόπο που παρουσιάζει στο έργο του τον αβδηρίτη αντίπαλο του 

Σωκράτη, να μη σέβεται τον πρωταγορικό φιλοσοφικό λόγο και τη βαρύτητα των πρωταγορικών 

απόψεων. 

ii. Στη Θεογονία του, ο Ηράκλειτος (επικός διδακτικός ποιητής από την Άσκρα της Βοιωτίας, που έζησε τον 8ο 

αιώνα) περιγράφει τη γέννηση των θεών. 

iii. Ο Αριστοτέλης ολοκληρώνοντας τα Ηθικά Νικομάχεια δηλώνει: «Τώρα που μιλήσαμε για όλα αυτά, είναι η 

ώρα να μιλήσουμε και για νόμους και πολιτεύματα.» 

iv. Ο Αριστοτέλης έφτασε στην Αθήνα στα 367 π.Χ. προκειμένου να σπουδάσει στο Λύκειο. 

v. Όπως ομολογεί ο ίδιος ο Πλάτωνας στην 70η Επιστολή του, όταν ήταν ακόμη νέος φιλοδοξούσε να 

ασχοληθεί με την πολιτική. 

Μονάδες 10 

Β4. ὑποκείμενα: Ποια είναι η σημασία της λέξης στο κείμενο (μονάδες 4); Να γράψετε μία διαφορετική σημασία της 

(μονάδες 2). Να σχηματίσετε τέσσερα ομόρριζα ουσιαστικά, απλά ή σύνθετα, της νέας ελληνικής γλώσσας (μονάδες 

4). 

Μονάδες 10 

 



 

 

Β5.   Ο Σωκράτης στη συζήτησἠ του με τον σοφιστή Πρωταγόρα παραθέτει τους ακόλουθους στίχους του Σιμωνίδη:  

     καθένας που πράξη αισχρή δεν κάνει 

     θέλοντας, έχει τον έπαινό μου 

     κι είναι μες στην καρδιά μου· 

     με την ανάγκη ούτε οι θεοί τα βάζουν.  

Στη συνέχεια ο Σωκράτης εξηγεί: 

Ο Σιμωνίδης δεν ήταν τόσο αμόρφωτος, ώστε να γράψει ότι επαινεί εκείνους που με τη θέλησή τους κάνουν το κακό. 

Γιατί εγώ έχω πειστεί σχεδόν γι᾽ αυτό, δηλαδή ότι κανένας  σοφός δεν παραδέχεται πως υπάρχει άνθρωπος που με 

τη θέλησή του κάνει αδικήματα ή με τη θέλησή του κάνει κακές κι αισχρές πράξεις, αλλά όλοι τους ξέρουν ότι αυτοί 

που κάνουν κακές κι αισχρές πράξεις τις κάνουν χωρίς να το θέλουν· έτσι κι ο Σιμωνίδης δε μας λέει ότι τον έπαινό 

του τον δίνει σ᾽ όποιον δεν κάνει κακό με τη θέλησή του, αλλά εκείνο το «θέλοντας» το λέει για τον εαυτό του. Γιατί 

σκέφτηκε ότι πολλές φορές συμβαίνει ένας καλός κι ενάρετος άνθρωπος να πιέζει τον εαυτό του για να συμπαθήσει 

και να επαινέσει κάποιον, λόγου χάρη τυχαίνει πολλές φορές να έχει κάποιος πατέρα ιδιότροπο ή μητέρα ή πατρίδα 

ή κάτι άλλο παρόμοιο. […] Λοιπόν φαντάζομαι ότι κι ο Σιμωνίδης πολλές φορές έκρινε καλό να παινέψει και να 

υμνήσει και αυτός κάποιον τύραννο ή άλλο παρόμοιο πρόσωπο όχι με τη θέλησή του, αλλά από ανάγκη. 

Πλάτων, Πρωταγόρας 345d-346a 
Μετάφραση: Η. Σπυρόπουλος 

 
Τὰ ὑποκείμενα πρὸς τὸν βίον... τοῖς μὴ δεόντως αὐτοῖς χρωμένοις: Λαμβάνοντας υπόψη σας το παραπάνω χωρίο 
του αρχαίου κειμένου καθώς και όσα επισημαίνει ο Αριστοτέλης στο απόσπασμα των Πολιτικών που σας δόθηκε να 
γράψετε τις διαφορές που εντοπίζετε με τις απόψεις του Σωκράτη, έτσι όπως τις διατυπώνει στο μεταφρασμένο 
κείμενο. 

Μονάδες 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Γ.ΑΔΙΔΑΚΤΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, Ἀρεοπαγιτικός 13-17 

Ο ρήτορας επιδιώκοντας να βοηθήσει τους συμπολίτες  του σε μία κρίσιμη κατάσταση για την Αθήνα, 

προτείνει ως λύση την επαναφορά του παλαιότερου πολιτεύματος,δηλαδή της δημοκρατίας του Σόλωνα 

και του Κλεισθένη. 

 

Καίτοι τὰς εὐπραγίας ἅπαντες ἴσμεν καὶ παραγιγνομένας καὶ παραμενούσας οὐ 

τοῖς τὰ τείχη κάλλιστα καὶ μέγιστα περιβεβλημένοις, οὐδὲ τοῖς μετὰ πλείστων 

ἀνθρώπων εἰς τὸν αὐτὸν τόπον συνηθροισμένοις, ἀλλὰ τοῖς ἄριστα καὶ 

σωφρονέστατα τὴν αὑτῶν πόλιν διοικοῦσιν.  Ἔστι γὰρ ψυχὴ πόλεως οὐδὲν ἕτερον 

ἢ πολιτεία, τοσαύτην ἔχουσα δύναμιν ὅσην περ ἐν σώματι φρόνησις. Αὕτη γάρ 

ἐστιν ἡ βουλευομένη περὶ ἁπάντων καὶ τὰ μὲν ἀγαθὰ διαφυλάττουσα, τὰς δὲ 

συμφορὰς διαφεύγουσα. Ταύτῃ καὶ τοὺς νόμους καὶ τοὺς ῥήτορας καὶ τοὺς ἰδιώτας 

ἀναγκαῖόν ἐστιν ὁμοιοῦσθαι καὶ πράττειν οὕτως ἑκάστους οἵαν περ ἂν ταύτην 

ἔχωσιν. Ἧς ἡμεῖς διεφθαρμένης οὐδὲν φροντίζομεν, οὐδὲ σκοποῦμεν ὅπως 

ἐπανορθώσομεν αὐτήν· ἀλλ᾽ ἐπὶ μὲν τῶν ἐργαστηρίων καθίζοντες κατηγοροῦμεν 

τῶν καθεστώτων καὶ λέγομεν ὡς οὐδέποτ᾽ ἐν δημοκρατίᾳ κάκιον ἐπολιτεύθημεν, 

ἐν δὲ τοῖς πράγμασιν καὶ ταῖς διανοίαις αἷς ἔχομεν μᾶλλον αὐτὴν ἀγαπῶμεν τῆς 

ὑπὸ τῶν προγόνων καταλειφθείσης. … Εὑρίσκω γὰρ ταύτην μόνην ἂν γενομένην 

καὶ τῶν μελλόντων κινδύνων ἀποτροπὴν καὶ τῶν παρόντων κακῶν ἀπαλλαγὴν, ἢν 

ἐθελήσωμεν ἐκείνην τὴν δημοκρατίαν ἀναλαβεῖν, ἣν Σόλων μὲν ὁ δημοτικώτατος 

γενόμενος ἐνομοθέτησε, Κλεισθένης δ᾽ ὁ τοὺς τυράννους ἐκβαλὼν καὶ τὸν δῆμον 

καταγαγὼν πάλιν ἐξ ἀρχῆς κατέστησεν.  Ἧς οὐκ ἂν εὕροιμεν οὔτε δημοτικωτέραν 

οὔτε τῇ πόλει μᾶλλον συμφέρουσαν. 

ὁμοιοῦσθαι: να συμμορφώνονται. 



 

 

 

Σόλων ὁ Ἀθηναῖος 

Γ.1.Να μεταφράσετε  τις δύο πρώτες περιόδους του κειμένου. 

Μονάδες 10 

Γ.2.«Ἔστι  γὰρ  ψυχὴ πόλεως οὐδὲν  ἕτερον  ἢ  πολιτεία,  τοσαύτην  ἔχουσα  δύναμιν  

ὅσην  περ  ἐν σώματι  φρόνησις.  Αὕτη  γάρ  ἐστιν  ἡ  βουλευομένη  περὶ  ἁπάντων 

καὶ τὰ  μὲν  ἀγαθὰ  διαφυλάττουσα,  τὰς  δὲ  συμφορὰς  διαφεύγουσα.  Ταύτῃ καὶ  

τοὺς  νόμους  καὶ  τοὺς  ῥήτορας  καὶ  τοὺς  ἰδιώτας  ἀναγκαῖόν  ἐστιν  ὁμοιοῦσθαι  

καὶ  πράττειν  οὕτως  ἑκάστους  οἵαν  περ  ἂν  ταύτην ἔχωσιν.»:Σύμφωνα με το 

παραπάνω απόσπασμα του κειμένου ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

ορθού πολιτεύματος;  

Μονάδες 10  

Γ.3.α.«τοὺς  ῥήτορας  καὶ  τοὺς  ἰδιώτας  ἀναγκαῖόν  ἐστιν  ὁμοιοῦσθαι»:Να 

μεταφέρετε τα παραπάνω ουσιαστικά στην κλητική πτώση του άλλου αριθμού 

(μονάδες 2). 

Γ.3.β.«Ἧς  ἡμεῖς  διεφθαρμένης  οὐδὲν  φροντίζομεν»:Να μεταφέρετε τις 

αντωνυμίες του αποσπάσματος  - όπου βρίσκονται- στη δοτική πτώση του ίδιου 

αριθμού (μονάδες 3). 

Γ.3.γ. «Ταύτῃ καὶ  τοὺς  νόμους  καὶ  τοὺς  ῥήτορας  καὶ  τοὺς  ἰδιώτας  

ἀναγκαῖόν  ἐστιν  ὁμοιοῦσθαι  καὶ  πράττειν  οὕτως  ἑκάστους  οἵαν  περ  ἂν  

ταύτην ἔχωσιν. Ἧς  ἡμεῖς  διεφθαρμένηςοὐδὲν  φροντίζομεν,  οὐδὲ  

σκοποῦμεν» : Να εντοπίσετε τους ρηματικούς τύπους που ανήκουν σε 



 

 

συνηρημένα  ρήματα και να γράψετε το γ΄ ενικό πρόσωπο της  υποτακτικής στον 

χρόνο και στη φωνή που βρίσκονται (μονάδες 2).Τους υπογραμμισμένους 

ρηματικούς τύπους να τους μεταφέρετε -όπου βρίσκονται- στον μέλλοντα  της  

ίδιας  φωνής (μονάδες 3). 

Μονάδες 10  

Γ.4.α.«ἴσμεν,σκοποῦμεν, κατηγοροῦμεν,ἐθελήσωμεν»:Να βρείτε τα αντικείμενα 

των παραπάνω ρημάτων  (μονάδες 4). 

Γ.4.β. «Ἧς  οὐκ  ἂν  εὕροιμεν οὔτε  δημοτικωτέραν  οὔτε  τῇ  πόλει  μᾶλλον  

συμφέρουσαν.»: Να αναγνωρίσετε συντακτικά τη γενική της παραπάνω πρότασης 

και να γράψετε τον όρο ή τους όρους που προσδιορίζει (μονάδες 2). 

Γ.4.γ.Να κατατάξετε τους παρακάτω όρους του κειμένου  στην κατάλληλη στήλη 

του πίνακα που ακολουθεί (μονάδες 4): «πλείστων, ἄριστα,πόλεως, οὕτως, ἐν 

δημοκρατίᾳ, μόνην,κινδύνων,ὁ  γενόμενος». 

 

Ονοματικοί 

ομοιόπτωτοι 

προσδιορισμοί 

Ονοματικοί 

ετερόπτωτοι 

προσδιορισμοί 

Επιρρηματικοί 

προσδιορισμοί 

   

   

   

   

 

Μονάδες 10 


