
 

 

                       

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΑ: Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/3/2020 

 
Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Ἠθικὰ Νικομάχεια, Β 1.1-2/5-8 
Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ ἠθικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ τὸ πλεῖον 
ἐκ διδασκαλίας ἔχει καὶ τὴν γένεσιν καὶ τὴν αὔξησιν, διόπερ ἐμπειρίας δεῖται καὶ χρόνου, ἡ 
δ’ ἠθικὴ ἐξ ἔθους περιγίνεται, ὅθεν καὶ τοὔνομα ἔσχηκε μικρὸν παρεκκλῖνον ἀπὸ τοῦ ἔθους. 

Ἐξ οὗ καὶ δῆλον ὅτι οὐδεμία τῶν ἠθικῶν ἀρετῶν φύσει ἡμῖν ἐγγίνεται· [...] Μαρτυρεῖ δὲ 
καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν· οἱ γὰρ νομοθέται τοὺς πολίτας ἐθίζοντες ποιοῦσιν 
ἀγαθούς, καὶ τὸ μὲν βούλημα παντὸς νομοθέτου τοῦτ’ ἐστίν, ὅσοι δὲ μὴ εὖ αὐτὸ 
ποιοῦσιν ἁμαρτάνουσιν, καὶ διαφέρει τούτῳ πολιτεία πολιτείας ἀγαθὴ φαύλης. Ἔτι 
ἐκ τῶν αὐτῶν καὶ διὰ τῶν αὐτῶν καὶ γίνεται πᾶσα ἀρετὴ καὶ φθείρεται, ὁμοίως δὲ 
καὶ τέχνη· ἐκ γὰρ τοῦ κιθαρίζειν καὶ οἱ ἀγαθοὶ καὶ κακοὶ γίνονται κιθαρισταί. 
Ἀνάλογον δὲ καὶ οἰκοδόμοι καὶ οἱ λοιποὶ πάντες· ἐκ μὲν γὰρ τοῦ εὖ οἰκοδομεῖν 
ἀγαθοὶ οἰκοδόμοι ἔσονται, ἐκ δὲ τοῦ κακῶς κακοί. Εἰ γὰρ μὴ οὕτως εἶχεν, οὐδὲν ἂν 
ἔδει τοῦ διδάξοντος, ἀλλὰ πάντες ἂν ἐγίνοντο ἀγαθοὶ ἢ κακοί. 

ΠΛΑΤΩΝ, Πολιτεία 519a 
Αἱ μὲν τοίνυν ἄλλαι ἀρεταὶ καλούμεναι ψυχῆς κινδυνεύουσιν ἐγγύς τι εἶναι τῶν τοῦ 
σώματος—τῷ ὄντι γὰρ οὐκ ἐνοῦσαι πρότερον ὕστερον ἐμποιεῖσθαι ἔθεσι καὶ 
ἀσκήσεσιν—ἡ δὲ τοῦ φρονῆσαι παντὸς μᾶλλον θειοτέρου τινὸς τυγχάνει, ὡς ἔοικεν, 
οὖσα, ὃ τὴν μὲν δύναμιν οὐδέποτε ἀπόλλυσιν, ὑπὸ δὲ τῆς περιαγωγῆς χρήσιμόν τε 
καὶ ὠφέλιμον καὶ ἄχρηστον αὖ καὶ βλαβερὸν γίγνεται. 
 
Α1. Τι αναφέρει ο Αριστοτέλης για τους οικοδόμους, σύμφωνα με το κείμενο που 
σας δόθηκε;  

(μονάδες 5) 
Α2. χρήσιμόν τε καὶ ὠφέλιμον καὶ ἄχρηστον αὖ καὶ βλαβερὸν γίγνεται: Σε τι 
αναφέρεται ο Πλάτωνας; 
(μονάδες 5) 

Μονάδες 10 
 
Β1. Ποιος είναι ο ρόλος του ἔθους στην κατάκτηση των αρετών,  σύμφωνα με τον 
Αριστοτέλη και τον Πλάτωνα; Θεωρείτε ότι ταυτίζονται οι αντιλήψεις τους ή 
διαφέρουν; Η απάντησή σας να στηριχθεί στα παραπάνω κείμενα. 

Μονάδες 10 
Β2. Ἔτι ἐκ τῶν αὐτῶν καὶ διὰ τῶν αὐτῶν καὶ γίνεται πᾶσα ἀρετὴ καὶ φθείρεται: Σε 
τι αναφέρεται ο Σταγειρίτης με τη φράση  «ἐκ τῶν αὐτῶν καὶ διὰ τῶν αὐτῶν» και 
πώς αυτό σχετίζεται με τη δόμηση ή την αποδόμηση της ηθικής αρετής; 

Μονάδες 10 



 

 

Β3. Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες θέσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ):  
α. Όπως ομολογεί ο ίδιος ο Σωκράτης  στην 7η Επιστολή του, όταν ήταν ακόμη νέος 
φιλοδοξούσε να ασχοληθεί με την πολιτική. 
β. Το τρίτο ταξίδι του Πλάτωνα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό και για την πνευματική 
του εξέλιξη, αφού τότε ήρθε σε επαφή με τον Πυθαγορισμό και τον εξέχοντα 
εκπρόσωπό του, τον Αρχύτα τον Ταραντίνο. 
γ. Τα μαθήματα της Ακαδημίας πρέπει σε μεγάλο βαθμό να ήταν παρόμοια με αυτά 
που ο Πλάτωνας ορίζει στην Πολιτεία του ως ιδανική παιδεία των φυλάκων. 
δ. Ο  Ηράκλειτος, ο μεγάλος Εφέσιος σοφός που έζησε γύρω στο 500 π.Χ., είχε πει 
ότι «ἦθος ἀνθρῴπω δαίμων». 
ε. Ο Σωκράτης, όπως και οι σοφιστές, αναζητούσαν  τη βαθύτερη αλήθεια των 
πραγμάτων.  

Μονάδες 10 
 
Β4. οντότητα, ευνοϊκός, έγκλιση, διένεξη, νεογνό, παράκληση, ανήθικος, 
εξάσκηση, όλεθρος, χρηματιστήριο: Να εντοπίσετε στο αρχαίο κείμενο που σας 
δόθηκε έναν ετυμολογικά συγγενή τύπο για κάθε λέξη που σας δόθηκε. 

Μονάδες 10 
Β5. Να συγκρίνετε τις απόψεις που διατυπώνει ο Αριστοτέλης στο πρωτότυπο και 
στο μεταφρασμένο απόσπασμα αναφορικά με το κριτήριο της διάκρισης των 
πολιτευμάτων. 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Πολιτικά, 1279a22–1279b10 
Αφού πολιτεία και πολίτευμα σημαίνουν το ίδιο πράγμα, κι η διακυβέρνηση, η 
υπέρτατη εξουσία των πόλεων, αναγκαστικά ασκείται ή από ένα άτομο ή από 
λίγους ή από πολλούς. Όταν το ένα αυτό άτομο ή οι λίγοι ή οι πολλοί κυβερνούν 
σύμφωνα με το κοινό συμφέρον, αναγκαστικά τα πολιτεύματα αυτά είναι ορθά. 
Όταν όμως έχουν σκοπό να εξυπηρετήσουν το προσωπικό συμφέρον του ενός ή των 
λίγων ή του πλήθους είναι παραβιάσεις. Γιατί ή πρέπει να αρνηθούμε τον τίτλο του 
πολίτη σ' αυτούς, που μετέχουν στη διακυβέρνηση ή πρέπει να μετέχουν σ' αυτήν 
αφού είναι πολίτες. Συνηθίζουμε από τα μοναρχικά πολιτεύματα να ονομάζουμε 
«βασιλεία» εκείνο που αποβλέπει στο κοινό συμφέρον, και αριστοκρατία, τη 
διακυβέρνηση από λίγους κι όχι από ένα μονάχα πρόσωπο, είτε επειδή κυβερνούν 
οι άριστοι, είτε επειδή η εξουσία τους έχει σκοπό να κάμει άριστη την πόλη και τους 
πολίτες. Όταν κυβερνά την πόλη ο λαός για το κοινό καλό, σ' αυτό το πολίτευμα 
δίνουμε το όνομα «πολιτεία» που είναι κοινό για όλα τα πολιτεύματα. [...] 
Παρεκτροπές των πολιτευμάτων που αναφέραμε είναι η τυραννία της βασιλείας, η 
ολιγαρχία της αριστοκρατίας, και της «πολιτείας» η δημοκρατία. Η τυραννία είναι 
μια μοναρχία που εξυπηρετεί το συμφέρον μονάχα του μονάρχη. Η ολιγαρχία 
ωφελεί μονάχα τους πλούσιους. Η δημοκρατία μονάχα τους φτωχούς. Όμως κανένα 
από τα πολιτεύματα αυτά δεν εξυπηρετεί το συμφέρον του συνόλου των πολιτών. 

Μετάφραση: Β. Μοσκόβης 
 

Μονάδες 10 
 

 



 

 

Γ.ΑΔΙΔΑΚΤΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΔΙΟΔΩΡΟΣ ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ,1.94.1,95.4-6 

Ο Διόδωρος Σικελιώτης στο Πρώτο Βιβλίο του ιστορικού έργου του καταγράφει 

όσους θέσπισαν νόμους για τους Αιγυπτίους.Στο παρακάτω απόσπασμα  ο 

ιστορικός αναφέρεται στον  βασιλιά Δαρείο. 

Ῥητέον δ’ ἡμῖν καὶ περὶ τῶν γενομένων νομοθετῶν κατ’ Αἴγυπτον τῶν οὕτως 

ἐξηλλαγμένα καὶ παράδοξα νόμιμα καταδειξάντων… 

Ἕκτον  δὲ  λέγεται  τὸν  Ξέρξου  πατέρα  Δαρεῖον  τοῖς  νόμοις  ἐπιστῆναι  τοῖς  τῶν   

Αἰγυπτίων· μισήσαντα  γὰρ  τὴν παρανομίαν τὴν εἰς τὰ κατ’ Αἴγυπτον ἱερὰ 

γενομένην ὑπὸ Καμβύσου τοῦ προβασιλεύσαντος  ζηλῶσαι  βίον ἐπιεικῆ καὶ 

φιλόθεον. ὁμιλῆσαι μὲν γὰρ αὐτοῖς τοῖς ἱερεῦσι τοῖς ἐν Αἰγύπτῳ καὶ μεταλαβεῖν 

αὐτὸν τῆς τε θεολογίας  καὶ  τῶν  ἐν  ταῖς  ἱεραῖς  βίβλοις ἀναγεγραμμένων πράξεων· 

ἐκ  δὲ  τούτων  ἱστορήσαντα  τήν τε μεγαλοψυχίαν τῶν ἀρχαίων βασιλέων  καὶ  τὴν  

εἰς  τοὺς ἀρχομένους εὔνοιαν μιμήσασθαι τὸν ἐκείνων βίον, καὶ διὰ τοῦτο 

τηλικαύτης τυχεῖν τιμῆς ὥσθ’ ὑπὸ τῶν Αἰγυπτίων ζῶντα μὲν θεὸν προσαγορεύεσθαι 

μόνον τῶν ἁπάντων βασιλέων, τελευτήσαντα δὲ τιμῶν τυχεῖν ἴσων τοῖς τὸ παλαιὸν 

νομιμώτατα  βασιλεύσασι  κατ’ Αἴγυπτον. τὴν μὲν οὖν κοινὴν νομοθεσίαν  

συντελεσθῆναί  φασιν ὑπὸ τῶν εἰρημένων ἀνδρῶν, καὶ δόξης τυχεῖν τῆς 

διαδεδομένης παρὰ τοῖς ἄλλοις· ἐν δὲ τοῖς ὕστερον χρόνοις πολλὰ τῶν καλῶς ἔχειν 

δοκούντων νομίμων φασὶ κινηθῆναι, Μακεδόνων  ἐπικρατησάντων  καὶ 

καταλυσάντων εἰς τέλος τὴν βασιλείαν τῶν ἐγχωρίων. 

Γ.1.Να μεταφράσετε την τελευταία ημιπερίοδο του κειμένου. 

Μονάδες 10 

Γ.2.Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις βασιζόμενοι στο νόημα του κειμένου: 

α.Πατέρας του Ξέρξη ήταν ο…………………………….. 

β.Αυτός που διέπραξε παρανομίες ήταν………………………….. 

γ.Έδειξαν μεγαλοψυχία οι ………………………………………… 

δ.Ονομάστηκε θεός από τους Αιγυπτίους……………………………. 

ε.Κατέλυσαν τη βασιλεία των Αιγυπτίων οι ……………………………. 

Μονάδες 10 

Γ.3.α. «ἐπιεικῆ, ἴσων, παλαιόν, ὕστερον, καλῶς»:Να μεταφέρετε τους τύπους όπου 

βρίσκονται στον υπερθετικό βαθμό (μονάδες 5). 



 

 

Γ.3.β.«Ῥητέον δ’ ἡμῖν καὶ περὶ τῶν γενομένων νομοθετῶν κατ’ Αἴγυπτον τῶν οὕτως 

ἐξηλλαγμένα καὶ παράδοξα νόμιμα καταδειξάντων»: Να εντοπίσετε τις μετοχές του 

αποσπάσματος και να γράψετε τα απαρέμφατα στον ίδιο χρόνο και φωνή (μονάδες 

3). 

Γ.3.γ.«φασί»:Να γράψετε το γ΄ενικό πρόσωπο της ευκτικής και της  προστακτικής 

στον ίδιο χρόνο (μονάδες 2). 

Μονάδες 10 

Γ.4.α.«Ῥητέον δ’ ἡμῖν»: Να κάνετε ανάλυση του ρηματικού επιθέτου (μονάδες 3). 

Γ.4.β.«τὴν μὲν οὖν κοινὴν νομοθεσίαν  συντελεσθῆναί  φασιν ὑπὸ τῶν εἰρημένων 

ἀνδρῶν»: Να μετατρέψετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ (μονάδες 2). 

Γ.4.γ.«ὥσθ’ ὑπὸ τῶν Αἰγυπτίων ζῶντα μὲν θεὸν προσαγορεύεσθαι μόνον τῶν 

ἁπάντων βασιλέων, τελευτήσαντα δὲ τιμῶν τυχεῖν ἴσων τοῖς τὸ παλαιὸν νομιμώτατα  

βασιλεύσασι  κατ’ Αἴγυπτον.»:Να χαρακτηρίσετε συντακτικά όλες τις γενικές του  

παραπάνω αποσπάσματος (μονάδες 5). 

Μονάδες 10 

 

             

 


