
 

 

 

 

 

 

 

 

Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

1. Πλάτων, Πρωταγόρας 322a 

Ἐπειδὴ δὲ ὁ ἄνθρωπος θείας μετέσχε μοίρας, πρῶτον μὲν διὰ τὴν τοῦ θεοῦ 

συγγένειαν ζῴων μόνον θεοὺς ἐνόμισεν, καὶ ἐπεχείρει βωμούς τε ἱδρύεσθαι 

καὶ ἀγάλματα θεῶν· ἔπειτα φωνὴν καὶ ὀνόματα ταχὺ διηρθρώσατο τῇ 

τέχνῃ, καὶ οἰκήσεις καὶ ἐσθῆτας καὶ ὑποδέσεις καὶ στρωμνὰς καὶ τὰς ἐκ γῆς 

τροφὰς ηὕρετο.   

2.  Ἀριστοτέλης, Ἠθικά Νικομάχεια, Β 1.5-8, 1103b2-25 

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. Οὕτω δὴ καὶ ἐπὶ τῶν ἀρετῶν ἔχει· πράττοντες γὰρ τὰ ἐν 

τοῖς συναλλάγμασι τοῖς πρὸς τοὺς ἀνθρώπους γινόμεθα οἳ μὲν δίκαιοι οἳ 

δὲ ἄδικοι, πράττοντες δὲ τὰ ἐν τοῖς δεινοῖς καὶ ἐθιζόμενοι φοβεῖσθαι ἢ 

θαρρεῖν οἳ μὲν ἀνδρεῖοι οἳ δὲ δειλοί. Ὁμοίως δὲ καὶ τὰ περὶ τὰς ἐπιθυμίας 

ἔχει καὶ τὰ περὶ τὰς ὀργάς· οἳ μὲν γὰρ σώφρονες καὶ πρᾶοι γίνονται, οἳ δ’ 

ἀκόλαστοι καὶ ὀργίλοι, οἳ μὲν ἐκ τοῦ οὑτωσὶ ἐν αὐτοῖς ἀναστρέφεσθαι, οἳ δὲ 

ἐκ τοῦ οὑτωσί. Καὶ ἑνὶ δὴ λόγῳ ἐκ τῶν ὁμοίων ἐνεργειῶν αἱ ἕξεις γίνονται. 

Διὸ δεῖ τὰς ἐνεργείας ποιὰς ἀποδιδόναι· κατὰ γὰρ τὰς τούτων διαφορὰς 

ἀκολουθοῦσιν αἱ ἕξεις.  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α1.  Για καθένα από τα αποσπάσματα της Στήλης Α να καταγράψετε το 

γράμμα της Στήλης Β που αντιστοιχεί στην ορθή νοηματική τους απόδοση.  
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ΤΑΞΗ: Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  

Επιμέλεια διαγωνίσματος: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΝΤΖΟΥΛΗ 



Στήλη Α Στήλη Β 

1. ἔπειτα φωνὴν καὶ 

ὀνόματα ταχὺ 

διηρθρώσατο τῇ τέχνῃ 

α. ο άνθρωπος σε σύντομο χρονικό 

διάστημα πρόφερε λόγο. 

β. ο άνθρωπος γρήγορα χάρη στις καλές 

τέχνες πρόφερε λόγο. 

γ.  ο άνθρωπος στα πρώτα στάδια της 

ύπαρξής του πρόφερε λόγο. 

2. Ὁμοίως δὲ καὶ τὰ περὶ 

τὰς ἐπιθυμίας ἔχει καὶ 

τὰ περὶ τὰς ὀργάς· οἳ 

μὲν γὰρ σώφρονες καὶ 

πρᾶοι γίνονται, οἳ δ’ 

ἀκόλαστοι καὶ ὀργίλοι 

α. στις επιθυμίες τους οι άνθρωποι 

γίνονται σώφρονες και πράοι. 

β.  στις επιθυμίες τους οι άνθρωποι 

γίνονται σώφρονες και ασυγκράτητοι. 

γ. στις επιθυμίες τους οι άνθρωποι 

γίνονται ασυγκράτητοι και ευέξαπτοι. 

 (μονάδες 4) 

 

β) Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε μία 

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. Η παρουσία του δασκάλου αποδεικνύει τον επίκτητο χαρακτήρα των 

ηθικών αρετών. 

2. Σε όλες τις περιστάσεις οι άνθρωποι συμπεριφέρονται παρόμοια.  

3. Οι πράξεις μας που διαμορφώνουν τα μόνιμα στοιχεία του χαρακτήρα 

μας επιβάλλεται να διαθέτουν ποιότητα. 

 (Μονάδες 10) 

 

Β1. «θείας μοίρας», «ἕξεις»: Να αναλύσετε το σημασιολογικό περιεχόμενο 

των όρων που δίνονται. 

 (Μονάδες 10) 

 

Β2. 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 τις 

γνώσεις σας από τη σχολική εισαγωγή: 

  

1. Ο διάλογος «Πολιτεία» λαμβάνει χώρα στο σπίτι του πλούσιου 

μέτοικου Καλλία.  

2. Ο Αριστοτέλης μετά την εκπαίδευση του Αλέξανδρου ξαναγύρισε 

στην Αθήνα συνοδευόμενος από τον Θεόφραστο.  



3. Ο Πλάτωνας ιδρύει στην Αθήνα την Ακαδημία του μετά το δεύτερο 

ταξίδι του στη Σικελία. 

4. Σύμφωνα με τις απόψεις του Δημόκριτου, όλοι οι άνθρωποι 

επιζητούν την ευδαιμονία, μόνο όμως από τις δικές τους πράξεις 

εξαρτάται αν θα φτάσουν κάποτε ή όχι σ’ αυτήν. 

5. Ο Αισχύλος στο έργο του «Προμηθεύς Δεσμώτης» αναφέρεται στη 

δημιουργία από τους θεούς της πρώτης γυναίκας, της Πανδώρας. 

              (Μονάδες 10) 

 

Β3. α) Να γράψετε για καθεμία από τις λέξεις «μοίρας» και 

«συναλλάγμασι» μία περίοδο λόγου στα νέα ελληνικά, με την ίδια λέξη σε 

οποιαδήποτε μορφή της (πτώση, αριθμό), με διαφορετική, όμως, σημασία 

από αυτή που έχουν στο κείμενο. (μονάδες 4) 

 

β)  Να επιλέξετε για καθεμία λέξη της στήλης Α την ομόρριζή της από τη 

στήλη Β:  

1. μετέσχε α. αισχροκέρδεια 

β. ασχολία 

2. λοιποί α. διάλειμμα 

β. επιληψία 

3. δειλοί α. δεισιδαιμονία 

β. δυσδιάκριτος 

(μονάδες 6) 

 (Μονάδες 10) 

 

 

Β4. Παράλληλο κείμενο 

Ἀριστοτέλους Ῥητορική 1369a 

Ο Αριστοτέλης διερευνά τους λόγους στους οποίους οφείλονται οι 

ανθρώπινες πράξεις. 

  Έτσι και οι δίκαιοι και οι άδικοι, καθώς και όλοι αυτοί που λέμε ότι 

ενεργούν σύμφωνα με τις ιδιότητες του χαρακτήρα τους, θα πράξουν ό, τι 

πράξουν για τους λόγους που είπαμε, οδηγημένοι δηλαδή ή από τη λογική 

ή από το πάθος: οι μεν ξεκινώντας από καλά ήθη και πάθη, οι άλλοι από 

τα αντίθετα. Συμβαίνει, πάντως, οι έξεις αυτού και αυτού του είδους να 

έχουν αυτού και αυτού του είδους τα επακόλουθα, και, πάλι, αυτές και 

αυτές οι άλλες έξεις να έχουν αυτά και αυτά τα άλλα επακόλουθα· στον 

εγκρατή, επί παραδείγματι, άνθρωπο, ακριβώς γιατί είναι εγκρατής, τα 

ηδονικά πράγματα γεννούν καλές γνώμες και επιθυμίες, ενώ με τον ίδιο 

τρόπο στον ακόλαστο τα ίδια αυτά πράγματα γεννούν τις αντίθετες 

γνώμες και επιθυμίες. Γι’ αυτό, το σωστό είναι να αφήσουμε κατά μέρος 

αυτές τις διακρίσεις, δεν πρέπει όμως να παραλείψουμε να εξετάσουμε τι 



λογής επακόλουθα έχουν κατά κανόνα οι συγκεκριμένες ιδιότητες των 

επιμέρους προσώπων ή πραγμάτων. 

Να συγκρίνετε τις απόψεις του Αριστοτέλη από τη Ρητορική του με το 

δεύτερο απόσπασμα του διδαγμένου κειμένου και να εντοπίσετε τις 

μεταξύ τους ομοιότητες.  

 (Μονάδες 10) 

Γ. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

(Ἰσοκράτους Φίλιππος 150-152) 

Αφού ανέπτυξε την πλούσια επιχειρηματολογία του, για να πείσει τον 

Μακεδόνα βασιλιά Φίλιππο να αναλάβει την πανελλήνια εκστρατεία 

εναντίον των Περσών, ο Ισοκράτης φτάνει στο τέλος αυτού του επιστολικού 

του συγγράμματος. 

 

[150] οἶμαι δέ σ’ οὐκ ἀγνοεῖν ὃν τρόπον οἱ θεοὶ τὰ τῶν ἀνθρώπων 

διοικοῦσιν. οὐ γὰρ αὐτόχειρες οὔτε τῶν ἀγαθῶν οὔτε τῶν κακῶν γίγνονται 

τῶν συμβαινόντων αὐτοῖς, ἀλλ’ ἑκάστοις τοιαύτην ἔννοιαν ἐμποιοῦσιν, 

[151] ὥστε δι’ ἀλλήλων ἡμῖν ἑκάτερα παραγίγνεσθαι τούτων. οἷον ἴσως καὶ 

νῦν τοὺς μὲν λόγους ἡμῖν ἀπένειμαν, ἐπὶ δὲ τὰς πράξεις σὲ τάττουσι, 

νομίζοντες τούτων μὲν σὲ κάλλιστ’ ἂν ἐπιστατῆσαι, τὸν δὲ λόγον τὸν ἐμὸν 

ἥκιστ’ ἂν ὀχληρὸν γενέσθαι τοῖς ἀκούουσιν. ἡγοῦμαι δὲ καὶ τὰ 

πεπραγμένα πρότερον οὐκ ἄν ποτέ σοι γενέσθαι τηλικαῦτα τὸ μέγεθος, εἰ 

μή τις θεῶν αὐτὰ συγκατώρθωσεν, [152] οὐχ ἵνα τοῖς βαρβάροις μόνον τοῖς 

ἐπὶ τῆς Εὐρώπης κατοικοῦσι πολεμῶν διατελῇς, ἀλλ’ ὅπως ἂν ἐν τούτοις 

γυμνασθεὶς καὶ λαβὼν ἐμπειρίαν καὶ γνωσθεὶς οἷος εἶ τούτων ἐπιθυμήσῃς 

ὧν ἐγὼ τυγχάνω συμβεβουλευκώς. αἰσχρὸν οὖν ἐστι καλῶς τῆς τύχης 

ἡγουμένης ἀπολειφθῆναι καὶ μὴ παρασχεῖν σαυτὸν εἰς ὃ βούλεταί σε 

προαγαγεῖν.   [153]  Νομίζω δὲ χρῆναί σε πάντας μὲν τιμᾶν τοὺς περὶ τῶν 

σοι πεπραγμένων ἀγαθόν τι λέγοντας, κάλλιστα μέντοι νομίζειν ἐκείνους 

ἐγκωμιάζειν, τοὺς μειζόνων ἔργων ἢ τηλικούτων τὴν σὴν φύσιν ἀξιοῦντας, 

καὶ τοὺς μὴ μόνον ἐν τῷ παρόντι κεχαρισμένως διειλεγμένους, ἀλλ’ 



οἵτινες ἂν τοὺς ἐπιγιγνομένους οὕτω ποιήσωσι τὰς σὰς πράξεις θαυμάζειν 

ὡς οὐδενὸς ἄλλου τῶν προγεγενημένων.  

 

ὀχληρός = ενοχλητικός 

Γ1.  Να αποδοθεί στη νέα ελληνική το χωρίο «οἶμαι δέ σ’ οὐκ ἀγνοεῖν . . . 

θεῶν αὐτὰ συγκατώρθωσεν». 

(Μονάδες 20) 

Γ2.  Ποιους σκοπούς καλείται να υπηρετήσει ο Φίλιππος και ποια στάση του 

προτείνει ο Ισοκράτης να κρατήσει στο μέλλον απέναντι στους ρήτορες;  

(Μονάδες 10) 

 

Γ3. α) Στο χωρίο «αἰσχρὸν οὖν ἐστι καλῶς τῆς τύχης ἡγουμένης 

ἀπολειφθῆναι καὶ μὴ παρασχεῖν σαυτὸν εἰς ὃ βούλεταί σε προαγαγεῖν» 

να βρείτε: 

• τους ρηματικούς τύπους που βρίσκονται σε αόριστο και να γράψετε 

το β’ ενικό προστακτικής στον ίδιο χρόνο και  

• τους ρηματικούς τύπους που βρίσκονται σε ενεστώτα και να γράψετε 

το β’ ενικό οριστικής παρατατικού.  (μονάδες 6) 

 

β)  «ἑκάστοις τοιαύτην ἔννοιαν ἐμποιοῦσιν»: Να γραφούν όλοι οι κλιτοί 

τύποι στον άλλο αριθμό. (μονάδες 4) 

     (Μονάδες 10) 

Γ4. α) αὐτόχειρες, τὰ πεπραγμένα, θεῶν, ἀπολειφθῆναι,  πάντας,  ἐν τῷ 

παρόντι: Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι όροι που δίνονται. (μονάδες 6) 

β)  Στο χωρίο «οἶμαι δέ σ’ οὐκ ἀγνοεῖν . . . ἑκάτερα παραγίγνεσθαι 

τούτων» να εντοπίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις, να γράψετε το είδος 

τους και τον συντακτικό τους ρόλο.  (μονάδες 4) 

(Μονάδες 10) 

 

 

 

 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ    ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !  !  !   

 


