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Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ἀριστοτέλους, Ἠθικά Νικομάχεια, Β 6.10-13٠16, 1106b18-28٠1106b36-1107a6 

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 ψέγεται καὶ ἡ ἔλλειψις, τὸ 

δὲ μέσον ἐπαινεῖται καὶ κατορθοῦται· ταῦτα δ' ἄμφω τῆς ἀρετῆς. Μεσότης τις ἄρα ἐστὶν ἡ 

ἀρετή, στοχαστική γε οὖσα τοῦ μέσου. […] 

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. 

Α1.α. 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 5) και β. να 

τεκμηριώσετε κάθε απάντησή σας γράφοντας τις λέξεις/φράσεις του αρχαίου κειμένου που 

την επιβεβαιώνουν (μονάδες 5): 

1.Τα πάθη, δηλαδή τα συναισθήματα, είναι ηθικώς ουδέτερα, δεν υπάρχουν «καλά» και 

«κακά» παρά μόνο ευχάριστα και δυσάρεστα. 

2. Η κοινωνική αξιολόγηση των συναισθημάτων ή των πράξεων φανερώνει αν αυτά 

εκπλήρωναν τον κανόνα της μεσότητας. 

3. Αναγκαίος όρος για να χαρακτηρισθεί μια πράξη ενάρετη είναι ο εξαναγκασμός. 

4. Η διανοητική αρετή δεν αποτελεί παράγοντα διαμόρφωσης της ηθικής αρετής. 

5.Τα δύο άκρα αποκλίνουν από το δέον, ενώ η αρετή ταυτίζεται.  

Μονάδες 10 

 

ON/MO  

ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

ΤΑΞΗ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
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Β1. «τὸ δ’ ὅτε δεῖ καὶ ἐφ’ οἷς καὶ πρὸς οὓς καὶ οὗ ἕνεκα καὶ ὡς δεῖ»: Με ποια 

κριτήρια ορίζεται ο σωστός τρόπος συμπεριφοράς του ανθρώπου και ποια είναι η 

λειτουργία του ρήματος «δεῖ» στο απόσπασμα;  

     Μονάδες 10 

Β2. «Ἔστιν ἄρα ἡ ἀρετὴ ἕξις προαιρετική, ἐν μεσότητι οὖσα τῇ πρὸς ἡμᾶς, 

ὡρισμένῃ λόγῳ καὶ ᾧ ἂν ὁ φρόνιμος ὁρίσειεν» Να προσδιορίσετε τον αριστοτελικό 

ορισμό της αρετής του παραπάνω χωρίου δίνοντας τη δομή του (μονάδες 6) καθώς και το 

περιεχόμενο των όρων «προαιρετική» και «φρόνιμος». (μονάδες 4) 

                                                                                                             Μονάδες 10 

Β3.α. 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 .                                                       (μονάδες 5) 

1.Ο Αριστοτέλης γεννήθηκε στη Χαλκίδα και πέθανε στη Χαλκιδική σε ηλικία περίπου 

εξήντα τριών ετών. 

2.Όταν ο Αριστοτέλης έγινε δεκαεπτά ετών, ο πατέρας του, Νικόμαχος, τον έστειλε στην 

Αθήνα για να σπουδάσει λόγω του πλήθους των σχολών που υπήρχαν τότε εκεί. 

3.Μόνο στις απόψεις του Πλάτωνα ο Αριστοτέλης δεν ασκούσε αυστηρή κριτική.  

4.Της σύνθεσης των Πολιτικών προηγείται η συγκέντρωση 158 συνταγμάτων ενός 

πλήθους ελληνικών και ξένων πόλεων. 

5.Ο Αριστοτέλης χρησιμοποιώντας στίχους από την Ιλιάδα έκανε ένα δριμύ υπαινιγμό 

στους συκοφάντες. 

Β3.β. Να αντιστοιχίσετε τα πρόσωπα της στήλης Α με τις θέσεις τους στη στήλη Β: 

                                                                                                               (μονάδες 5) 

Στήλη Α Στήλη Β 

1. Αριστοτέλης α. δαίμων για τον άνθρωπο δεν είναι 

παρά ο χαρακτήρας του 

2. Πρωταγόρας β. ευβουλία 

3. Ένας σωκρατικός φιλόσοφος γ. είναι υπόθεση της ψυχής η 

ευδαιμονία και η κακοδαιμονία 

4. Δημόκριτος  δ. η ευδαιμονία είναι ενέργεια της 

ψυχής και όχι κατάσταση 

5. Ηράκλειτος ε. ευτυχία 
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Μονάδες 10 

Β4.α.Να βρείτε με ποια λέξη του αρχαίου κειμένου συνδέονται ετυμολογικά οι παρακάτω  

λέξεις :  ηδύποτο,  εμβέλεια,  ορθολογισμός,  εξουσία,   άρθρο,   αφοριστικός. 

                                                                                                               (μονάδες 6) 

Β4.β. «κατορθοῦται», «στοχαστική» : Ποια είναι η σημασία των παραπάνω λέξεων 

στο αρχαίο κείμενο ; Να γράψετε μια περίοδο λόγου στα νέα ελληνικά για καθεμία από τις 

δύο αυτές λέξεις (σε οποιοδήποτε χρόνο, πρόσωπο, έγκλιση, φωνή, πτώση, γένος, αριθμό) 

που να έχει διαφορετική σημασία από αυτήν του αρχαίου κειμένου.                (μονάδες 4) 

Μονάδες 10 

Β5. ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  

Στον εσχατολογικό μύθο του Ηρός με τον οποίο κλείνει η διαπραγμάτευσή του θέματος 

της Δικαιοσύνης στην πλατωνική Πολιτεία, οι ψυχές στον Κάτω Κόσμο καλούνται να 

επιλέξουν τον βίο που θα ακολουθήσουν κατά τη διάρκεια της επόμενης μετενσάρκωσής 

τους.  

[…Αυτές οι ψυχές λοιπόν, όταν έφτασαν, είπε πως έπρεπε να παρουσιαστούν μπροστά στη 

Λάχεση.] Τότε, (είπε ο Ηρ) ένας προφήτης, έδειξε στον καθένα τη θέση του και τη σειρά 

του, και αφού πήρε από τα γόνατα της Λάχεσης κλήρους και παραδείγματα ανθρώπινων 

βίων, ανέβηκε πάνω σ' ένα ψηλό βήμα και είπε:  

  «Αυτά εδώ τα λέγει η Λάχεση η παρθένος, της Ανάγκης η θυγατέρα. Τύχες εφήμερες, 

τώρα αρχίζει άλλη περίοδος ζωής για το θνητό γένος με απόληξη πάλι το θάνατο. Δεν θα 

σας διαλέξει ο δαίμονας, αλλά σεις θα διαλέξετε το δαίμονά σας (φύλακα). Ο πρώτος που 

θα τον υποδείξει ο κλήρος, θα εκλέξει πρώτος το βίο του που θα τον ζήσει κατ' ανάγκη. Η 

αρετή είναι κτήμα αδέσποτο, και καθένας θα πάρει απ' αυτή το μερίδιό  του ανάλογα με 

την τιμή ή την περιφρόνηση που θα της έχει. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για την εκλογή 

του· ο θεός ανεύθυνος». 

  Αφού είπε αυτά, έριξε απάνω σ' όλους τους κλήρους και καθένας έπαιρνε εκείνον που 

έπεσε μπροστά του, εκτός απ' αυτόν εδώ [τον Ήρα], γιατί εκείνον δεν τον άφησε· ήξερε 

λοιπόν καθένας απ' τον κλήρο του ποια ήταν η σειρά του να διαλέξει. Αμέσως έπειτα ο 

προφήτης έβαλε μπροστά τους καταγής τα παραδείγματα των βίων, πολύ περισσότερα 

από τον αριθμό των βρισκόμενων εκεί. Και ήταν κάθε λογής· βίοι των ζώων όλων και όλων 

των ανθρώπων. Υπήρχαν λοιπόν μεταξύ τους τυραννίες, άλλες ισόβιες και άλλες που 

καταλύονταν στο  μεταξύ και καταντούσαν σε πενία, εξορία και επαιτεία· υπήρχαν επίσης 

βίοι ανδρών επιφανών, άλλων για τις μορφές  και τα κάλλη και για την άλλη δύναμη και 
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την αγωνιστική τους  ικανότητα, άλλων πάλι για την καταγωγή τους και για τις  αρετές των 

προγόνων τους· υπήρχαν ακόμη βίοι ανδρών άσημων  από τις απόψεις αυτές, και γυναικών 

ομοίως. 

Πλάτωνος Πολιτεία, Ο μύθος του Ηρός, 617c- 617d, Μετάφραση Ι.Ν. Γρυπάρης 

 

Να συγκρίνετε τις απόψεις των δύο φιλοσόφων σχετικά με το θέμα της ατομικής ευθύνης 

κατά τη λήψη αποφάσεων και την τέλεση των αντίστοιχων πράξεων. 

                                                                                            Μονάδες 10 

Γ.ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  

ΞΕΝΟΦΩΝ, ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ 11.1-2 

Ο Αγησίλαος ήταν ευχάριστος στις συναναστροφές του και διακρινόταν για το μεγαλείο της 

ψυχής του και την πολιτική του οξυδέρκεια. Ο λιτός και απλός βίος του συγκρίθηκε στη 

συνέχεια με τη γεμάτη χλιδή ζωή του Πέρση. Ο  συγγραφέας με το έργο του αυτό θέλησε 

να εγκωμιάσει τον Αγησίλαο, γιατί όλες του οι αρετές τον κατέστησαν υπόδειγμα για τους 

άλλους. Στο παρακάτω απόσπασμα προχωρά στην ανακεφαλαίωσή τους. 

 

Βούλομαι δὲ καὶ ἐν κεφαλαίοις ἐπανελθεῖν τὴν ἀρετὴν αὐτοῦ, ὡς ἂν ὁ ἔπαινος 

εὐμνημονεστέρως ἔχῃ. Ἀγησίλαος ἱερὰ μὲν καὶ τὰ ἐν τοῖς πολεμίοις ἐσέβετο, ἡγούμενος 

τοὺς θεοὺς οὐχ ἧττον ἐν τῇ πολεμίᾳ χρῆναι ἢ ἐν τῇ φιλίᾳ συμμάχους ποιεῖσθαι· ἱκέτας δὲ 

θεῶν οὐδὲ ἐχθροὺς ἐβιάζετο, νομίζων ἄλογον εἶναι τοὺς μὲν ἐξ ἱερῶν κλέπτοντας 

ἱεροσύλους καλεῖν, τοὺς δὲ βωμῶν ἱκέτας ἀποσπῶντας εὐσεβεῖς ἡγεῖσθαι. ἐκεῖνός γε μὴν 

ὑμνῶν οὔποτ’ ἔληγεν ὡς τοὺς θεοὺς οἴοιτο οὐδὲν ἧττον ὁσίοις ἔργοις ἢ ἁγνοῖς ἱεροῖς 

ἥδεσθαι. ἀλλὰ μὴν καὶ ὁπότε εὐτυχοίη, οὐκ ἀνθρώπων ὑπερεφρόνει, ἀλλὰ θεοῖς χάριν ᾔδει. 

καὶ θαρρῶν πλείονα ἔθυεν ἢ ὀκνῶν ηὔχετο. εἴθιστο δὲ φοβούμενος μὲν ἱλαρὸς φαίνεσθαι, 

εὐτυχῶν δὲ πρᾷος εἶναι.  τῶν γε μὴν φίλων οὐ τοὺς δυνατωτάτους ἀλλὰ τοὺς 

προθυμοτάτους μάλιστα ἠσπάζετο. ἐμίσει οὐκ εἴ τις κακῶς πάσχων ἠμύνετο, ἀλλ’ εἴ τις 

εὐεργετούμενος ἀχάριστος φαίνοιτο. ἔχαιρε δὲ τοὺς μὲν αἰσχροκερδεῖς πένητας ὁρῶν, τοὺς 

δὲ δικαίους πλουσίους ποιῶν, βουλόμενος τὴν δικαιοσύνην τῆς ἀδικίας κερδαλεωτέραν 

καθιστάναι. ἤσκει δὲ ἐξομιλεῖν μὲν παντοδαποῖς, χρῆσθαι δὲ τοῖς ἀγαθοῖς. ὁπότε δὲ 

ψεγόντων ἢ ἐπαινούντων τινὰς ἀκούοι, οὐχ ἧττον ᾤετο καταμανθάνειν <τοὺς> τῶν 

λεγόντων τρόπους ἢ περὶ ὧν λέγοιεν.  
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

ἱλαρὸς: φαιδρός χαρούμενος 

ἀμύνω τινά: αποκρούω, απωθώ κάποιον 

αμύνω τινί: υπερασπίζω, βοηθώ κάποιον 

(μέσο) ἀμύνομαι : υπερασπίζομαι τον εαυτό μου, αμύνομαι, εκδικούμαι, τιμωρώ 

 

Γ1. Να αποδώσετε στα νέα ελληνικά το απόσπασμα: ἐκεῖνός γε μὴν ὑμνῶν οὔποτ’ 

ἔληγεν… εὐεργετούμενος ἀχάριστος φαίνοιτο. 

Μονάδες 10 

Γ2. Πώς αποδεικνύεται από το παραπάνω απόσπασμα η ευσέβεια του Αγησιλάου απέναντι 

στους θεούς; 

Μονάδες 10 

Γ3.α. «Βούλομαι δὲ καὶ ἐν κεφαλαίοις ἐπανελθεῖν τὴν ἀρετὴν αὐτοῦ, ὡς ἂν ὁ 

ἔπαινος εὐμνημονεστέρως ἔχῃ.»: στο παραπάνω απόσπασμα να εντοπίσετε τους 

ρηματικούς τύπους που έχουν και βρίσκονται σε Αόριστο β΄ και να τους γράψετε στο 

δεύτερο ενικό πρόσωπο προστακτικής αυτού του χρόνου. (μονάδες 2) 

β. «νομίζων ἄλογον εἶναι τοὺς μὲν ἐξ ἱερῶν κλέπτοντας ἱεροσύλους καλεῖν, τοὺς 

δὲ βωμῶν ἱκέτας ἀποσπῶντας εὐσεβεῖς ἡγεῖσθαι»: 

 i. να γράψετε τον ρηματικό τύπο του οδοντικόληκτου ρήματος, που υπάρχει στο 

παραπάνω απόσπασμα, στο τρίτο πληθυντικό πρόσωπο οριστικής μέλλοντα της ίδιας 

φωνής (μονάδα 1)  

ii. να μεταφέρετε το πρωτόκλιτο ουσιαστικό του αποσπάσματος στην κλητική πτώση 

ενικού αριθμού (μονάδα 1) 

γ. «ἐμίσει οὐκ εἴ τις κακῶς πάσχων ἠμύνετο»:  

i. να αναγνωρίσετε την αντωνυμία του αποσπάσματος ως προς το είδος της και να 

γράψετε τη δοτική πτώση πληθυντικού αριθμού του ίδιου γένους (μονάδα 1),  

ii. να μεταφέρετε το επίρρημα του αποσπάσματος στο συγκριτικό βαθμό (μονάδα 1),  

iii. να γράψετε το συνηρημένο ρήμα, που υπάρχει στο παραπάνω απόσπασμα, στο τρίτο 

ενικό πρόσωπο ευκτικής ενεστώτα της ίδιας φωνής (μονάδα 1) 

δ. φαίνεσθαι: το τρίτο ενικό πρόσωπο προστακτικής παθητικού αορίστου β΄ 

ᾔδει: την ονομαστική πτώση ενικού αριθμού αρσενικού γένους της μετοχής ενεστώτα 

χάριν: την κλητική πτώση ενικού αριθμού (μονάδες 3) 
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Μονάδες 10 

Γ4. α. Ποιο είναι το σωστό είδος πρότασης; Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 

1. ὡς ἂν ὁ ἔπαινος εὐμνημονεστέρως ἔχῃ 

i. τελική ii. συμπερασματική 

2. ὡς τοὺς θεοὺς οἴοιτο οὐδὲν ἧττον ὁσίοις ἔργοις ἢ ἁγνοῖς ἱεροῖς 

ἥδεσθαι 

i. αιτιολογική ii. ειδική  

(μονάδες 2) 

Γ4. β. Να εντοπίσετε τον λανθάνοντα υποθετικό λόγο και να αναγνωρίσετε το είδος του: 

ἀλλὰ μὴν καὶ ὁπότε εὐτυχοίη, οὐκ ἀνθρώπων ὑπερεφρόνει, ἀλλὰ θεοῖς χάριν 

ᾔδει.   

(μονάδες 4) 

Γ4. γ. Στο παρακάτω απόσπασμα να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους υπογραμμισμένους 

όρους: 

Ἀγησίλαος ἱερὰ μὲν καὶ τὰ ἐν τοῖς πολεμίοις ἐσέβετο, ἡγούμενος τοὺς θεοὺς οὐχ ἧττον ἐν 

τῇ πολεμίᾳ χρῆναι ἢ ἐν τῇ φιλίᾳ συμμάχους ποιεῖσθαι· ἱκέτας δὲ θεῶν οὐδὲ ἐχθροὺς 

ἐβιάζετο, νομίζων ἄλογον εἶναι τοὺς μὲν ἐξ ἱερῶν κλέπτοντας ἱεροσύλους καλεῖν, τοὺς 

δὲ βωμῶν ἱκέτας ἀποσπῶντας εὐσεβεῖς ἡγεῖσθαι.   (μονάδες 4) 

Μονάδες 10 

 

ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

 

1.  Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). 

Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων, αμέσως 

μόλις σας παραδοθούν. Καμιά άλλη σημείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.  

Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.  
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4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μαύρο στυλό διαρκείας και μόνον 

ανεξίτηλης μελάνης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για σχέδια, 

διαγράμματα και πίνακες.  

5.  Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.  

6. Διάρκεια εξέτασης: τρείς (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.  

7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων 

 
 

 
 
 

 

 


