
 

 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
 
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)· ὥστ’ εἴπερ διὰ τὸ φεύγειν τὴν ἄγνοιαν ἐφιλοσόφησαν, φανερὸν ὅτι διὰ τὸ 

εἰδέναι τὸ ἐπίστασθαι ἐδίωκον καὶ οὐ χρήσεώς τινος ἕνεκεν.  

 Μαρτυρεῖ δὲ αὐτὸ τὸ συμβεβηκός· σχεδὸν γὰρ πάντων ὑπαρχόντων τῶν ἀναγκαίων 

καὶ τῶν πρὸς ῥᾳστώνην καὶ διαγωγὴν ἡ τοιαύτη φρόνησις ἤρξατο ζητεῖσθαι. 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. 

A1. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:  
Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη η αρχή της φιλοσοφίας ήταν: 
α. η προχειρότητα με την οποία αντιμετώπιζαν τη μελέτη των φυσικών φαινομένων οι 
άνθρωποι 
β. το «πάθος» του θαυμασμού 
γ. η προσπάθεια των ανθρώπων να φτάσουν στον ήλιο 
δ. η προσπάθεια των ανθρώπων να φτάσουν στη σελήνη. 

(μονάδες 4) 
A2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω θέσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ): 

i. Η φιλοσοφική ενασχόληση δεν προϋποθέτει την ύπαρξη ελεύθερου χρόνου.  
ii. Η φιλοσοφία είναι μία ελεύθερη επιστήμη.  

iii. Δῆλον οὖν: Με τη φράση αυτή ο Αριστοτέλης εισάγει το συμπέρασμα του 
συλλογισμού του.  

(μονάδες 6) 
Μονάδες 10 

B1. Η φιλοσοφία, όπως και ο μύθος, αποτελεί έναν τρόπο διαφυγής του ανθρώπου από 
την άγνοια. Σε ποιο σημείο του αρχαίου κειμένου επιβεβαιώνεται η παραπάνω άποψη; 
Να το καταγράψετε και να το σχολιάσετε. 

Μονάδες 10 



 

 

B2. «Δῆλον οὖν... ἕνεκέν ἐστιν.»: Με ποια αναλογία στηρίζει ο Αριστοτέλης την άποψη ότι 
στον πυρήνα της φιλοσοφικής γνώσης βρίσκεται η ελευθερία; Να επισημάνετε το 
αντίστοιχο χωρίο του κειμένου και να σχολιάσετε τη σύνδεση ανάμεσα στη φιλοσοφία και 
την ελευθερία. 

Μονάδες 10 

B3. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω θέσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):  
 α.  Ο Σωκράτης ενέπνευσε αντιφατικά αισθήματα στους συμπολίτες του. 
 β. Η διάλεξις είναι σωκρατική μέθοδος. 
 γ. Η αμφισβήτηση των σοφιστών ήταν αρνητική. 
 δ. Οι μηνυτές του Σωκράτη ήταν ο Μέλητος, που ήταν ρήτορας και είχε εκλεγεί και 
 στρατηγός το 409 π.Χ. , ο Λύκων, που ήταν ποιητής, και ο Άνυτος, που ήταν πλούσιος 
 βυρσοδέψης.  
 ε. Ο Σωκράτης έμεινε περίπου έναν μήνα στο κρατητήριο, καθώς τις μέρες εκείνες 
 γίνονταν στο ιερό νησί του Απόλλωνα, την Δήλο, τα Δήλια, και οι Αθηναίοι είχαν 
στείλει  εκεί θεωρία, αντιπροσώπους της πόλης και το ένα από τα δύο ιερά πλοία τους, 
τη  Σαλαμινία.  

Μονάδες 10 
 

B4. φρόνησις, ἐπιστημῶν: Να γράψετε τη σημασία που έχουν οι λέξεις στο κείμενο 

(μονάδες 6) και να σχηματίσετε για καθεμιά από αυτές δύο ομόρριζα επίθετα, απλά ή 

σύνθετα, της νέας ελληνικής γλώσσας (μονάδες 4). 

Μονάδες 10 

B5. Να μελετήσετε με προσοχή το απόσπασμα που ακολουθεί. Στη συνέχεια να 
καταγράψετε και να σχολιάσετε τις ομοιότητες που παρατηρείτε με όσα αναφέρει ο 
Αριστοτέλης σχετικά με την αρχή της φιλοσοφίας στο αρχαίο κείμενο που σας δόθηκε. 

 Οι Προσωκρατικοί φιλόσοφοι, τον 6ο π.Χ. αιώνα,  παρατηρούσαν με μεγάλη προσοχή 
τα  φυσικά φαινόμενα και  η συνεισφορά  τους στην αμφισβήτηση   των   μύθων   είναι   
σημαντικότατη.   Προσπαθούσαν   να εξάγουν όλα τα δυνατά συμπεράσματα από την 
παρατήρηση της φύσης χρησιμοποιώντας κυρίως τη λογική τους. Τους   αρχαίους   
Έλληνες   φυσιολόγους   φιλοσόφους   απασχολούσε   το «κοσμικό αίνιγμα», δηλαδή το 
πρόβλημα της πρώτης αρχής, το ζήτημα της δομής ή της  υφής  του Κόσμου μας, καθώς 
επίσης και  του   τρόπου κατασκευής   του.   [...] Βέβαια,   οι   περισσότεροι   Έλληνες   
προσωκρατικοί   φιλόσοφοι   ήταν φυσιολόγοι και  επιδίδονταν στη   δημιουργία   
φιλοσοφικών   συστημάτων   μέσω   των   οποίων   θα μπορούσαν να εξηγήσουν λογικά τη  
σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο και τη   φύση.    
 

Στράτος Θεοδοσίου, Αρχαίοι φυσιολόγοι Έλληνες φιλόσοφοι και περιβάλλον 
11ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Μονάδες 10 

 

 



 

 

 

Γ.ΑΔΙΔΑΚΤΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΚΥΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑ, 1.2.2-3 

 

Στο παρακάτω απόσπασμα ο Ξενοφώντας εκθειάζει το εκπαιδευτικό σύστημα των 

Περσών και  το  συγκρίνει  με  αυτό που  ίσχυε στην εποχή του στις  περισσότερες  

από  τις άλλες πόλεις. 

Ἐπαιδεύθη  γε   μὴν   ( ενν.  ὁ  Κῦρος )  ἐν   Περσῶν   νόμοι· οὗτοι   δὲ   δοκοῦσιν   

οἱ  νόμοι   ἄρχεσθαι  τοῦ  κοινοῦ  ἀγαθοῦ ἐπιμελούμενοι  οὐκ  ἔνθενπερ   ἐν   ταῖς   

πλείσταις   πόλεσιν  ἄρχονται.   αἱ   μὲν   γὰρ  πλεῖσται   πόλεις   ἀφεῖσαι   

παιδεύειν  ὅπως    τις    ἐθέλει    τοὺς   ἑαυτοῦ    παῖδας,   καὶ   αὐτοὺς   τοὺς  

πρεσβυτέρους  ὅπως  ἐθέλουσι   διάγειν,   ἔπειτα  προστάττουσιν   αὐτοῖς   μὴ   

κλέπτειν  μηδὲ   ἁρπάζειν,   μὴ  βίᾳ   εἰς   οἰκίαν   παριέναι,   μὴ   παίειν   ὃν   μὴ   

δίκαιον,   μὴ  μοιχεύειν,  μὴ  ἀπειθεῖν  ἄρχοντι,  καὶ   τἆλλα  τὰ τοιαῦτα ὡσαύτως · 

ἢν  δέ  τις  τούτων  τι  παραβαίνῃ,  ζημίαν  αὐτοῖς  ἐπέθεσαν.  οἱ   δὲ   Περσικοὶ   

νόμοι   προλαβόντες  ἐπιμέλονται  ὅπως   τὴν   ἀρχὴν   μὴ   τοιοῦτοι   ἔσονται   οἱ   

πολῖται  οἷοι  πονηροῦ   τινος   ἢ   αἰσχροῦ   ἔργου   ἐφίεσθαι.   ἐπιμέλονται  δὲ   

ὧδε.   ἔστιν   αὐτοῖς   ἐλευθέρα   ἀγορὰ   καλουμένη,   ἔνθα  τά  τε   βασίλεια   καὶ   

τἆλλα   ἀρχεῖα   πεποίηται.   ἐντεῦθεν   τὰ   μὲν  ὤνια   καὶ   οἱ   ἀγοραῖοι   καὶ   αἱ   

τούτων   φωναὶ   καὶ  ἀπειροκαλίαι   ἀπελήλανται   εἰς   ἄλλον   τόπον,   ὡς   μὴ  

μιγνύηται   ἡ   τούτων   τύρβη   τῇ   τῶν   πεπαιδευμένων  εὐκοσμίᾳ.  

ἀφεῖσαι: αφού αφήσουν, παριέναι: να μη μπαίνουν, μὴ παίειν: να μη χτυπούν, 

ὡσαύτως: παρόμοια, οἷοι ... ἐφίεσθαι: ώστε να επιθυμούν,  ἔνθα: εκεί όπου, 

ἀρχεῖα:    οι κατοικίες των αρχόντων, ἐντεῦθεν: από εκεί, οἱ ἀγοραῖοι: οι έμποροι 

της αγοράς, ἀπειροκαλίαι: χυδαιότητες, ἀπελήλανται: έχουν απομακρυνθεί,  ἡ 

τύρβη: η ταραχή, ο θόρυβος. 

 

 

Γ.1.Να μεταφράσετε στη νέα ελληνική το παρακάτω απόσπασμα του κειμένου:«αἱ   

μὲν   γὰρ  πλεῖσται   πόλεις   ἀφεῖσαι   παιδεύειν  … εἰς   οἰκίαν   παριέναι». 

Μονάδες 10 

 

Γ.2.Ποιες  πληροφορίες  μας  παραδίδει  ο  Ξενοφώντας στο παραπάνω κείμενο  

για  την  «ελεύθερη αγορά»  των Περσών;  



 

 

Μονάδες 10 

 

Γ.3.α.«ὅπως   τὴν   ἀρχὴν   μὴ   τοιοῦτοι   ἔσονται   οἱ   πολῖται  οἷοι  πονηροῦ   τινος   

ἢ   αἰσχροῦ   ἔργου   ἐφίεσθαι.»:Να εντοπίσετε τα ουσιαστικά  του  

αποσπάσματος, να αναγνωρίσετε την κλίση τους (:ουσιαστικά  α΄  ή  β΄ κλίσης) και  

να  τα  μεταφέρετε  στη  δοτική πτώση  του  ενικού   αριθμού (μονάδες  3). Στη  

συνέχεια  να  μεταφέρετε τη   δεικτική  αντωνυμία  που  συναντάται στο 

παραπάνω χωρίο  στην αιτιατική πτώση του  θηλυκού  γένους  και  στους  δύο  

αριθμούς (μονάδες 2). 

 

Γ.3.β.«προστάττουσιν, κλέπτειν, ἁρπάζειν»:Να γράψετε το α΄ ενικό πρόσωπο της 

οριστικής του παρατατικού στη φωνή που βρίσκονται οι τύποι (μονάδες 3). 

 

Γ.3.γ.«παιδεύειν»: Να μεταφέρετε τον τύπο στον αόριστο α΄ και στον 

παρακείμενο της ίδιας φωνής (μονάδες 2). 

Μονάδες 10 

 

Γ.4.α.Να αντιστοιχίσετε τους  υπογραμμισμένους όρους της στήλης Α΄ με τη 

συντακτική αναγνώρισή τους στη στήλη Β΄ (ένα στοιχείο της στήλης Β΄περισσεύει) 

(μονάδες 4) :  

 

 

ΣΤΗΛΗ   Α΄ 

 

ΣΤΗΛΗ   Β΄ 

 α. Υποκείμενο  (ετεροπροσωπία) 

 

1. προστάττουσιν   αὐτοῖς    β. Άμεσο αντικείμενο 

 

2. τι  παραβαίνῃ γ. Υποκείμενο  (αττική σύνταξη) 

 



 

 

3. ζημίαν  ἐπέθεσαν δ. Έμμεσο αντικείμενο 

 

4. τά  βασίλεια     πεποίηται ε. Σύστοιχο αντικείμενο 

 

 

Γ.4.β.«ὅπως   τὴν   ἀρχὴν   μὴ   τοιοῦτοι   ἔσονται   οἱ   πολῖται»:Να  βρείτε τους  

κύριους  όρους  της  παραπάνω  πρότασης (μονάδες 3). 

 

Γ.4.γ.«ἐντεῦθεν   τὰ   μὲν  ὤνια   καὶ   οἱ   ἀγοραῖοι   καὶ   αἱ   τούτων   φωναὶ   καὶ  

ἀπειροκαλίαι   ἀπελήλανται   εἰς   ἄλλον   τόπον»:Στην παραπάνω πρόταση να 

εντοπίσετε έναν ονοματικό ομοιόπτωτο προσδιορισμό, έναν ονοματικό 

ετερόπτωτο προσδιορισμό και έναν επιρρηματικό  προσδιορισμό  και  να  τους  

αναγνωρίσετε (μονάδες 3). 

Μονάδες 10 

 

 

 


