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ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΘΚΑ ΔΘΑΓΩΝΘΜΑΣΑ Γ΄ ΛΤΚΕΘΟΤ 

ΚΤΡΘΑΚΗ 3 ΑΠΡΘΛΘΟΤ 2016 

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΥΑΘΑ ΕΛΛΗΝΘΚΑ 

ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΘΜΟΤ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 

ΤΝΟΛΟ ΕΛΘΔΩΝ: (3) 

 
Αριζηοηέλοσς, Ζθικά Λικομάτεια, Β6, 9 -13  
 
Εἰ δὴ πᾶζα ἐπηζηήκε νὕησ ηὸ ἔξγνλ εὖ ἐπηηειεῖ, πξὸο ηὸ κέζνλ βιέπνπζα θαὶ εἰο ηνῦην 
ἄγνπζα ηὰ ἔξγα (ὅζελ εἰώζαζηλ  ἐπηιέγεηλ ηνῖο εὖ ἔρνπζηλ ἔξγνηο ὅηη νὔη᾽ ἀθειεῖλ ἔζηηλ 
νὔηε πξνζζεῖλαη, ὡο ηῆο κὲλ ὑπεξβνιῆο θαὶ ηῆο ἐιιείςεσο θζεηξνύζεο ηὸ εὖ, ηῆο δὲ 
κεζόηεηνο ζῳδνύζεο, νἱ δ᾽ ἀγαζνὶ ηερλῖηαη, ὡο ιέγνκελ, πξὸο ηνῦην βιέπνληεο 
ἐξγάδνληαη)· ἡ δ᾽ ἀξεηὴ πάζεο ηέρλεο ἀθξηβεζηέξα θαὶ  ἀκείλσλ ἐζηὶλ ὥζπεξ θαὶ ἡ θύζηο, 
ηνῦ κέζνπ ἂλ εἴε ζηνραζηηθή. ιέγσ δὲ ηὴλ ἠζηθήλ· αὕηε γάξ ἐζηη πεξὶ πάζε θαὶ πξάμεηο, ἐλ 
δὲ ηνύηνηο ἔζηηλ ὑπεξβνιὴ θαὶ ἔιιεηςηο θαὶ ηὸ κέζνλ. 
Οἷνλ θαί θνβεζῆλαη θαη ζαξξῆζαη θαί ὀξγηζζῆλαη θαί ὅισο ἡζζῆλαη θαί ιππεζῆλαη ἔζηη θαί 
κᾶιινλ θαί ἧηηνλ, θαί ἄκθόηεξα νὐθ εὖ· ηό δ’ ὅηε δεῖ θαί ἐθ’ νἷο θαί πξόο νὕο θαί νὗ ἕλεθα 
θαί ὡο δεῖ, κέζνλ ηε θαί ἄξηζηνλ, ὅπεξ ἐζηί ηῆο ἀξεηῆο. Ὁκνίσο δέ θαί πεξί ηάο πξάμεηο 
ἔζηηλ ὑπεξβνιή θαί ἔιιεηςηο θαί ηό κέζνλ. Ἡ δ’ ἀξεηή πεξί πάζε θαί πξάμεηο ἐζηί, ἐλ νἷο ἡ 
κέλ ὑπεξβνιή ἁκαξηάλεηαη θαί ςεγεηαη θαί ἡ ἔιιεηςηο, ηό δέ κέζνλ ἐπαηλεῖηαη θαί 
θαηνξζνῦηαη· ηαῦηα δ’ ἄκθσ ηῆο ἀξεηῆο. Μεζόηεο ηηο ἄξα ἐζηίλ ἡ ἀξεηή. 
 
Ξαραηηρήζεις 
 
Α. Από ην θείκελν πνπ ζαο δόζεθε λα κεηαθξάζεηε ζην ηεηξάδην ζαο ην απόζπαζκα: «ἡ 
δ᾽ ἀξεηὴ πάζεο ηέρλεο … ὅπεξ ἐζηί ηῆο ἀξεηῆο». 

         Κονάδες 10 
 
Β. Λα γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηις απανηήζεις ηφν παρακάηφ ερφηήζεφν: 
 
Β.1. α. Ο Αξηζηνηέιεο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα πξνζδηνξίζεη ηε κεζόηεηα ζηελ εζηθή 
αξεηή θαηαιήγεη αξρηθά ζε έλα δπλεηηθό ζπκπέξαζκα «κεζόηεο ἂλ εἴε ἡ ἀξεηή». Σηε 
ζπλέρεηα όκσο, ππνβάιινληάο ην ζε ινγηθό έιεγρν νδεγείηαη ζηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ 
ζπκπεξάζκαηόο ηνπ κε ηε ρξήζε νξηζηηθήο έγθιηζεο «κεζόηεο ηηο ἄξα εζηίλ ἡ ἀξεηή ...». 
Να παξνπζηάζεηε ηελ πνξεία ηεο ζθέςεο ηνπ θηινζόθνπ από ηελ εμαγσγή ηνπ πξώηνπ 
ζπκπεξάζκαηνο σο ηελ νξηζηηθή ηνπ δηαηύπσζε. 

         Κονάδες 8 
Β.1.β.  Σε πνηα ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ θαίλεηαη ν θνηλσληθόο ραξαθηήξαο ηεο αξεηήο; Να 
δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

                                                                                         Κονάδες 7 
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ΣΕΛΟ 1
ης

 ΕΛΘΔΑ 

ΑΡΥΗ 2
ης

  ΕΛΘΔΑ 

 
Β.2. Καζώο ε Αληηγόλε νδεγείηαη ζηελ ππόγεηα θπιαθή ηεο, ζην ηέηαξην επεηζόδην ηεο 
νκώλπκεο ηξαγσδίαο ηνπ Σνθνθιή, απεπζύλεη ηειεπηαίν ραηξεηηζκό ζηνπο ζπκπνιίηεο ηεο 
(ζη. 801-882), ςάιινληαο καδί κε ην Χνξό έλα ζξελεηηθό ηξαγνύδη (θνκκόο). Μέζα ζ’ 
απηή ηελ αηκόζθαηξα ν Κνξπθαίνο ζε κηα απνζηξνθή ηνπ πξνο ηεο εξσίδα ιέεη:  
«Σθαξθάισζεο ζηελ θνξπθή ηνπ ζξάζνπο θαη ζηνλ απξόζηην ηεο Δίθεο ζξόλν, παηδί κνπ, 
παξαπάηεζεο».  
Να εληνπίζεηε ηα θνηλά ζηνηρεία κεηαμύ ησλ απόςεσλ ηνπ Αξηζηνηέιε γηα ηε «κεζόηεηα», 
ηελ «έιιεηςε» θαη ηελ «ππεξβνιή» θαη ηεο κνκθήο πνπ επηξξίπηεη ν Κνξπθαίνο ζηελ θόξε 
ηνπ Οηδίπνδα. Ννκίδεηε όηη ν Αξηζηνηέιεο ζα ζπκθσλνύζε κε ηελ άπνςε ηνπ Κνξπθαίνπ 
ηνπ Χνξνύ; 

         Κονάδες 15 
Β.3. Πνηνο είλαη ν νξηζκόο ηνπ Αξηζηνηέιε γηα ηελ επδαηκνλία;     

 Κονάδες 10 
 
Β.4  α. Να γξάςεηε δύν νκόξξηδεο ιέμεηο ηεο λέαο ειιεληθήο γιώζζαο, απιέο ή ζύλζεηεο, 
γηα θαζεκηά από ηηο παξαθάησ ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ: ἐπηηειεῖ, ἄγνπζα, ἡζζῆλαη, δεῖ, 
θαηνξζνῦηαη.                                                                                                                                  

Κονάδες 5 
β. Να βξείηε µε πνηεο ιέμεηο ηνπ θεηµέλνπ είλαη εηπµνινγηθά ζπγγελείο νη παξαθάησ:  
ζεκηηόο, απζαίξεηνο,  απηεμνύζηνο, βέινο, όξεμε.                                                                                                                                             

Κονάδες 5 
 

ΑΓΗΓΑΘΤΝ ΘΔΗΚΔΛΝ 
 

Νηθίαο δ’ ἐπεηδὴ ἡκέξα ἐγέλεην ἦγε ηὴλ ζηξαηηάλ. Οἱ δὲ Σπξαθόζηνη θαὶ νἱ μύκκαρνη 
πξνζέθεηλην ηὸλ αὐηὸλ ηξόπνλ παληαρόζελ βάιινληεο θαὶ θαηαθνληίδνληεο. Καὶ νἱ Ἀζελαῖνη 
ἠπείγνλην πξὸο ηὸλ Ἀζζίλαξνλ πνηακόλ, ἅκα κὲλ βηαδόκελνη ὑπὸ ηῆο παληαρόζελ 
πξνζβνιῆο ἱππέσλ ηε πνιιῶλ θαὶ ηνῦ ἄιινπ ὄρινπ, νἰόκελνη ῥᾷόλ ηη ζθίζηλ ἔζεζζαη, ἢλ 
δηαβῶζη ηὸλ πνηακόλ, ἅκα δ’ ὑπὸ ηῆο ηαιαηπσξίαο θαὶ ηοῦ πιεῖν ἐπηζπκίᾳ. Ὡο δὲ γίγλνληαη 
ἐπ’ αὐηῷ, ἐζπίπηνπζηλ νὐδελὶ θόζκῳ ἔηη, ἀιιὰ πᾶο ηέ ηηο διαβῆναι αὐηὸο πξῶηνο 
βνπιόκελνο θαὶ νἱ πνιέκηνη ἐπηθείκελνη ταλεπὴν ἤδε ηὴλ δηάβαζηλ ἐπνίνπλ. Ἁθρόοι γὰξ 
ἀλαγθαδόκελνη ρσξεῖλ ἐπέπηπηόλ ηε ἀιιήινηο θαὶ θαηεπάηνπλ, πεξί ηε ηνῖο δνξαηίνηο θαὶ 
ζθεύεζηλ νἱ κὲλ εὐζὺο δηεθζείξνλην, νἱ δὲ ἐκπαιαζζόκελνη θαηέξξενλ. 

Θοσκσδίδοσ, ἱζηορίαι, Ζ΄, 84  
 

ΙΔΜΗΙΝΓΗΝ: ἐκπαιάζζνκαη= πεξηπιέθνκαη 
 
1. Να κεηαθξάζεηε ην παξαπάλσ απόζπαζκα.                                                                   

Κονάδες 20 
2. Να ζρεκαηίζεηε ηνπο δεηνύκελνπο ηύπνπο: 
προζέκεινηο:  γ΄ εληθό πξόζσπν ππνηαθηηθήο θαη επθηηθήο παξαθεηκέλνπ 
βάλλονηες: ηνλ ίδην ηύπν ζην κέιινληα 
πιεῖν: ηνλ ίδην ηύπν ζην κέιινληα 
διαβῆναι: β΄ εληθό πξόζσπν πξνζηαθηηθήο ανξίζηνπ β΄ 

 

ΣΕΛΟ 2
ης

 ΕΛΘΔΑ 
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ΑΡΥΗ 3
ης

 ΕΛΘΔΑ 

 
καηέρρεον: β΄ εληθό θαη πιεζπληηθό πξόζσπν ελεζηώηα, ίδηαο θσλήο  
ῥᾷόν: ηνλ ίδην ηύπν ζην ζεηηθό βαζκό  
ζθίζιν: ηνλ ίδην ηύπν ζηνλ άιινλ αξηζκό 
ηις: αηηηαηηθή πιεζπληηθνύ νπδεηέξνπ γέλνπο 
διάβαζιν: δνηηθή πιεζπληηθνύ 
ζκεύεζιν: ηελ ίδηα πηώζε ζηνλ άιινλ αξηζκό 

                                                                                                                     
Κονάδες  10 

 
3. Να ραξαθηεξίζεηε ζπληαθηηθά ηνπο παξαθάησ όξνπο: ηνῦ πηεῖλ, δηαβῆλαη,  ραιεπὴλ,  
ἀζξόνη.     
                                                                                                             Κονάδες  4 

4. Να βξείηε ηνλ ππνζεηηθό ιόγν πνπ ππάξρεη ζην απόζπαζκα θαη λα αλαγλσξίζεηε ην 
είδνο ηνπ. 

Κονάδες  2 
5. Να κεηαθέξεηε ζε δεπηεξεύνπζεο πξνηάζεηο ηνπ πιαγίνπ ιόγνπ ηελ ηειεπηαία πεξίνδν 
ηνπ απνζπάζκαηνο: 
« Ἁθρόοι γὰρ. . . καηέρρεον» εμαξηώληαο ηελ από ηελ έθθξαζε: «Οὗηνο ἔιεγελ. . .» 

                                                    Κονάδες  4 
 

 

ΝΓΖΓΗΔΣ (ΓΗΑ ΤΝΥΣ ΔΜΔΤΑΕΝΚΔΛΝΥΣ) 

1. Σην ηεηξάδην λα γξάςεηε κόλν ηα πξνθαηαξθηηθά (εκεξνκελία, ηάμε, θαηεύζπλζε, 

εμεηαδόκελν κάζεκα). Να κελ αληηγξάςεηε ηα ζέκαηα ζην ηεηξάδην. 

2. Να γξάςεηε ην νλνκαηεπώλπκό ζαο ζην πάλσ κέξνο ησλ θσηναληηγξάθσλ ακέζσο 

κόιηο ζαο παξαδνζνύλ. Δελ επηηξέπεηαη λα γξάςεηε θακία άιιε ζεκείσζε. Καηά ηελ 

απνρώξεζή ζαο λα παξαδώζεηε καδί κε ην ηεηξάδην θαη ηα θσηναληίγξαθα. 

3. Να απαληήζεηε ζην ηεηξάδην ζαο ζε όια ηα ζέκαηα. 

4. Να γξάςεηε ηηο απαληήζεηο ζαο κόλν κε κπιε ή κόλν κε καύξν ζηπιό. 

5. Κάζε απάληεζε επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε είλαη απνδεθηή. 

6. Δηάξθεηα εμέηαζεο: Τξεηο (3) ώξεο κεηά ηε δηαλνκή ησλ θσηναληηγξάθσλ. 

7. Χξόλνο δπλαηήο απνρώξεζεο: Μία (1) ώξα κεηά ηελ δηαλνκή ησλ θσηναληηγξάθσλ. 

 

ΕΤΥΟΜΑΣΕ ΕΠΘΣΤΥΘΑ ! 

 

ΣΕΛΟ ΜΗΝΤΜΑΣΟ 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

  


