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Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

1ο απόσπασμα:

Αριστοτέλης, Πολιτικά, 1.12, 1253a29-39

Φύσει μὲν οὖν ἡ ὁρμὴ ἐν πᾶσιν ἐπὶ τὴν τοιαύτην κοινωνίαν [: την πόλιν]· ὁ

δὲ πρῶτος συστήσας μεγίστων ἀγαθῶν αἴτιος. Ὥσπερ γὰρ καὶ τελεωθεὶς

βέλτιστον τῶν ζῴων ἄνθρωπός ἐστιν, οὕτω καὶ χωρισθεὶς νόμου καὶ δίκης

χείριστον πάντων. Χαλεπωτάτη γὰρ ἀδικία ἔχουσα ὅπλα· ὁ δὲ ἄνθρωπος

ὅπλα ἔχων φύεται  φρονήσει  καὶ  ἀρετῇ,  οἷς ἐπὶ  τἀναντία ἔστι  χρῆσθαι

μάλιστα.  Διὸ  ἀνοσιώτατον  καὶ  ἀγριώτατον  ἄνευ  ἀρετῆς,  καὶ  πρὸς

ἀφροδίσια καὶ ἐδωδὴν χείριστον. Ἡ δὲ δικαιοσύνη πολιτικόν· ἡ γὰρ δίκη

πολιτικῆς κοινωνίας τάξις ἐστίν, ἡ δὲ δικαιοσύνη τοῦ δικαίου κρίσις.

2ο απόσπασμα: 

Αριστοτέλης, Πολιτικά, Α 1.10-11, 1253a7-18

Διότι δὲ πολιτικὸν ὁ ἄνθρωπος ζῷον πάσης μελίττης καὶ παντὸς ἀγελαίου

ζῴου μᾶλλον, δῆλον. Οὐθὲν γάρ, ὡς φαμέν, μάτην ἡ φύσις ποιεῖ· λόγον δὲ

μόνον ἄνθρωπος ἔχει τῶν ζῴων· ἡ μὲν οὖν φωνὴ τοῦ λυπηροῦ καὶ ἡδέος

ἐστὶ σημεῖον, διὸ καὶ τοῖς ἄλλοις ὑπάρχει ζῴοις (μέχρι γὰρ τούτου ἡ φύσις

αὐτῶν  ἐλήλυθε,  τοῦ  ἔχειν  αἴσθησιν  λυπηροῦ  καὶ  ἡδέος  καὶ  ταῦτα



σημαίνειν ἀλλήλοις), ὁ δὲ λόγος ἐπὶ τῷ δηλοῦν ἐστι τὸ συμφέρον καὶ τὸ

βλαβερόν, ὥστε καὶ τὸ δίκαιον καὶ τὸ ἄδικον· τοῦτο γὰρ πρὸς τὰ ἄλλα ζῷα

τοῖς ἀνθρώποις ἴδιον, τὸ μόνον ἀγαθοῦ καὶ κακοῦ καὶ δικαίου καὶ ἀδίκου

καὶ  τῶν ἄλλων αἴσθησιν  ἔχειν·  ἡ  δὲ  τούτων κοινωνία ποιεῖ  οἰκίαν  καὶ

πόλιν.

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 3) και να τεκμηριώσετε κάθε απάντησή

σας  γράφοντας  τις  λέξεις/φράσεις  του  αρχαίου  κειμένου  που  την

επιβεβαιώνουν (μονάδες 3):

(μονάδες 6)

1. Η φύση και η τέχνη λειτουργούν ως συνδημιουργοί της πολιτικής

κοινωνίας.

2. Το καλό και το κακό συνυπάρχουν ως δυνατότητες της ανθρώπινης

φύσης. 

3. Τα φυσικά όπλα του ανθρώπου χρησιμοποιούνται για τα έργα της

αρετής και τη φρόνησης. 

4. Ο άνθρωπος, όπως και τα άλλα αγελαία ζώα, σχηματίζει πολιτικές

κοινότητες. 

5. Με  τη  φωνή  τους  τα  ζώα  εκφράζουν  μόνο  τη  λύπη  και  την

ευχαρίστηση. 

6. Μόνο ο άνθρωπος από τα ζώα μπορεί να διακρίνει το δίκαιο από το

άδικο. 



Α1.β. «οἷς ἐπὶ τἀναντία ἔστι χρῆσθαι μάλιστα»: Σε ποια λέξη του αρχαίου

κειμένου αναφέρεται η αντωνυμία «οἷς»;   (1ο απόπασμα) 2.  «μέχρι γὰρ

τούτου ἡ φύσις αὐτῶν ἐλήλυθε»:  Σε ποια φράση του αρχαίου κειμένου

αναφέρεται η αντωνυμία «τούτου»; (2ο απόσπασμα) (μονάδες 4) 

                                                                                                                    Μονάδες 10

Β1. Να καταγράψετε με προκείμενες και συμπέρασμα τον συλλογισμό του

2ου αποσπάσματος  με  τον  οποίο  ο  Αριστοτέλης  αποδεικνύει  ότι  ο

άνθρωπος είναι «φύσει ζῷον πολιτικὸν».

                                                                                                                  Μονάδες 10

Β2.  Ποιον περιορισμό θέτει ο Αριστοτέλης στο 1ο απόσπασμα ώστε να

θεωρείται  ο  άνθρωπος  το  ανώτερο  από  όλα  τα  όντα  και  με  ποιο

εκφραστικό μέσο αποδεικνύει την ορθότητά του;

                                                                                                                    Μονάδες 10

Β3. 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 10

1. Ο Αριστοτέλης όταν έφτασε για πρώτη φορά στην Αθήνα το 367 π.Χ.

δεν βρήκε τον Πλάτωνα. 

2.  Ο  Αριστοτέλης   δεν  ασκούσε  κριτική  στις  απόψεις   του  Πλάτωνα,

επειδή   σεβόταν  τον δάσκαλό  του. 

3.  Για  την  αγωγή  του  Αλέξανδρου  ο  Αριστοτέλης  χρησιμοποίησε  κατά

κύριο λόγο το βιολογικού περιεχομένου έργο του «Περί ζώων γενέσεως».  



4.  Ο  Αριστοτέλης  ονόμασε  τη  σχολή  του Περίπατος,  ίσως  από

τον περίπατον, τη στεγασμένη στοά του Λυκείου. 

5.  Η ηθική φιλοσοφία είναι  στην πραγματικότητα μέρος της πολιτικής

φιλοσοφίας. 

Β4.α. Να αντιστοιχίσετε στο τετράδιό σας καθεμιά αρχαία ελληνική λέξη

της  Στήλης  Α με  την  ετυμολογικά  συγγενή της  νεοελληνική  λέξη  της

Στήλης Β (στη Στήλη Β περισσεύουν δύο λέξεις).

(μονάδες 6)

Στήλη Α Στήλη Β

συστήσας

ἐστιν

ἔχων

φαμέν

ἐλήλυθε

συμφέρον

διένεξη

διαφήμιση

επιφάνεια

συνοχή

παρουσία

σταυρός

εξιτήριο

αίσθημα

Β4.β.  Για καθεμιά από τις δύο παρακάτω λέξεις να γράψετε μία περίοδο

λόγου στα νέα ελληνικά, όπου η ίδια λέξη, στο ίδιο μέρος του λόγου, σε

οποιαδήποτε  μορφή  της  (πτώση,  αριθμό,  γένος,  έγκλιση,  χρόνο),

χρησιμοποιείται με διαφορετική σημασία από αυτήν που έχει στο αρχαίο

κείμενο: «τέλος (τελεωθείς) », «δίκη» (μονάδες 4)

                                                                                                                    Μονάδες 10



Β5. Παράλληλο Κείμενο 

Στο παρακάτω κείμενο ο Ισοκράτης επιδιώκοντας να υπερασπιστεί τις

παιδευτικές του ιδέες, τη φιλοσοφία του, παραθέτει έναν ύμνο στον λόγο.

 Γιατί  σε  όλα  τα  άλλα  που  έχουμε,  και  τα  οποία  ανέφερα  ήδη,  δεν

ξεχωρίζουμε από τα ζώα, και μάλιστα είμαστε κατώτεροι από πολλά απ᾽

αυτά στην ταχύτητα, τη δύναμη και σε άλλες ικανότητες. Επειδή όμως

έχουμε την ικανότητα να πείθουμε ο ένας τον άλλον και να δηλώνουμε

καθαρά  προς  εμάς  τους  ίδιους  αυτά  που  θέλουμε,  όχι  μόνο

απαλλαγήκαμε  από  τη  ζωή  την  όμοια  με  των  θηρίων,  αλλά

συγκεντρωθήκαμε και χτίσαμε πόλεις,  φτιάξαμε νόμους, ανακαλύψαμε

τις τέχνες και σχεδόν όλα όσα επινοήσαμε τα βρήκαμε με τη βοήθεια του

λόγου. Ο λόγος είναι εκείνος που θέσπισε νόμους για το δίκαιο και  το

άδικο,  το  καλό  και  το  κακό.  Αν  δεν  υπήρχαν  οι  διατάξεις  τούτες,  θα

ήμαστε  ανίκανοι  να  συμβιώσουμε.  Χάρη  στον  λόγο  ελέγχουμε  τους

κακούς και εγκωμιάζουμε τους καλούς. Με τον λόγο μορφώνουμε τους

ανόητους και δοκιμάζουμε τους σώφρονες. Γιατί θεωρούμε το να μιλάει

κάποιος όπως πρέπει ως την πιο σίγουρη απόδειξη της σωστής σκέψης,

και  ο  λόγος  ο  αληθινός,  δίκαιος  και  νόμιμος  αποτελεί  την  εικόνα  της

αγαθής και τίμιας ψυχής.  Με τη βοήθεια του λόγου συζητούμε για τις

αμφισβητούμενες υποθέσεις  και  πραγματοποιούμε τις  έρευνές μας για

όσα δεν γνωρίζουμε. Τα επιχειρήματα με τα οποία πείθουμε τους άλλους

μιλώντας είναι τα ίδια που χρησιμοποιούμε όταν σκεφτόμαστε. 

                                                                                                Ισοκράτης, Περὶ ἀντιδόσεως, 253-256

Ποια είναι η σημασία του λόγου σύμφωνα με τον Ισοκράτη;  Να τη

συγκρίνετε  με  την  αντίστοιχη  άποψη  του  Αριστοτέλη  στα  κείμενα

αναφοράς.

                                                                                                                    Μονάδες 10

Γ. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Ισοκράτης, Νικοκλής, 49-50

Στο κείμενο που ακολουθεί ο Ισοκράτης παραθέτει συμβουλές για μια χρηστή

διακυβέρνηση στον Νικοκλή βασιλιά της Σαλαμίνας (πλούσιας και γνωστής Κυπριακής

πόλης).

Ἀπέχεσθε τῶν ἀλλοτρίων, ἵν' ἀσφαλέστερον τοὺς οἴκους τοὺς ὑμετέρους

αὐτῶν κεκτῆσθε. Τοιούτους εἶναι χρὴ περὶ τοὺς ἄλλους οἷόν περ ἐμὲ περὶ

ὑμᾶς ἀξιοῦτε γίγνεσθαι. Μὴ σπεύδετε πλουτεῖν μᾶλλον ἢ χρηστοὶ δοκεῖν



εἶναι, γιγνώσκοντες ὅτι καὶ τῶν Ἑλλήνων καὶ τῶν βαρβάρων οἱ μεγίστας

ἐπ'ἀρετῇ δόξας  ἔχοντες  πλείστων ἀγαθῶν δεσπόται  καθίστανται. Τοὺς

χρηματισμοὺς  τοὺς  παρὰ τὸ  δίκαιον  γιγνομένους  ἡγεῖσθε  μὴ πλοῦτον,

ἀλλὰ κίνδυνον ποιήσειν. Μὴ τὸ μὲν λαβεῖν κέρδος εἶναι νομίζετε, τὸ δ'

ἀναλῶσαι ζημίαν· οὐδέτερον γὰρ τούτων ἀεὶ τὴν αὐτὴν ἔχει δύναμιν, ἀλλ'

ὁπότερον  ἂν  ἐν  καιρῷ  καὶ  μετ'  ἀρετῆς  γίγνηται,  τοῦτ'  ὠφελεῖ  τοὺς

ποιοῦντας.

Γ1.  Να  γράψετε  στο  τετράδιό  σας  τη  μετάφραση  του  παρακάτω

αποσπάσματος: «Τοὺς χρηματισμοὺς… ὠφελεῖ τοὺς ποιοῦντας».

                                                                                                             Μονάδες 10

Γ2.  Ποιες  πρέπει  να  είναι  οι  επιδιώξεις  των βασιλέων σύμφωνα  με  το

παραπάνω απόσπασμα του Ισοκράτη;`

                                                                                                         Μονάδες 10

Γ3.α. Ἀπέχεσθε  τῶν  ἀλλοτρίων,  ἵν'  ἀσφαλέστερον  τοὺς  οἴκους  τοὺς

ὑμετέρους  αὐτῶν  κεκτῆσθε.:  να  ξαναγράψετε  το  απόσπασμα

μεταφέροντας όλους τους κλιτούς τύπους στον αντίθετο αριθμό. 

(μονάδες 7)

Γ3.β.  Μὴ  σπεύδετε  πλουτεῖν  μᾶλλον  ἢ  χρηστοὶ  δοκεῖν  εἶναι,

γιγνώσκοντες: να μεταφέρετε τα απαρέμφατα του αποσπάσματος στον

αντίστοιχο τύπο του αορίστου.  (μονάδες 3)

                                                                                                            Μονάδες 10

Γ4.α.  Να  χαρακτηρίσετε  συντακτικά  τούς  όρους:  τῶν  ἀλλοτρίων,

ἀσφαλέστερον, δεσπόται, τοὺτων. (μονάδες 4)



Γ4.β.«οὐδέτερον γὰρ τούτων  ἀεὶ τὴν αὐτὴν ἔχει δύναμιν, ἀλλ' ὁπότερον ἂ

ν ἐν καιρῷ καὶ  μετ' ἀρετῆς γίγνηται, τοῦτ' ὠφελεῖ τοὺς ποιοῦντας».Να

βρείτε και να αναγνωρίσετε το είδος του λανθάνοντος υποθετικού λόγου

στο παραπάνω απόσπασμα. (μονάδες 6)

                                                                                                            Μονάδες 10

                                                                                          

                                                                            Επιμέλεια:Μαργαρίτα Ασημάκη 


