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Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΑΡΙΣΟΣΕΛΗ, Πολιτικά, 1.12, 1253a29-39, Θ 1.3-2.1, 1337a33-b11 

Φύςει μὲν οὖν ἡ ὁρμὴ ἐν πᾶςιν ἐπὶ τὴν τοιαύτθν κοινωνίαν *: τθν πόλιν+· ὁ δὲ 
πρῶτοσ ςυςτήςασ μεγίςτων ἀγακῶν αἴτιοσ. Ὥςπερ γὰρ καὶ τελεωκεὶσ βέλτιςτον τῶν ηῴων 
ἄνκρωπόσ ἐςτιν, οὕτω καὶ χωριςκεὶσ νόμου καὶ δίκθσ χείριςτον πάντων. Χαλεπωτάτθ γὰρ 
ἀδικία ἔχουςα ὅπλα· ὁ δὲ ἄνκρωποσ ὅπλα ἔχων φύεται φρονήςει καὶ ἀρετῇ, οἷσ ἐπὶ 
τἀναντία ἔςτι χρῆςκαι μάλιςτα. Διὸ ἀνοςιώτατον καὶ ἀγριώτατον ἄνευ ἀρετῆσ, καὶ πρὸσ 
ἀφροδίςια καὶ ἐδωδὴν χείριςτον. Ἡ δὲ δικαιοςύνθ πολιτικόν· ἡ γὰρ δίκθ πολιτικῆσ 
κοινωνίασ τάξισ ἐςτίν, ἡ δὲ δικαιοςύνθ τοῦ δικαίου κρίςισ. 

Ὅτι μὲν οὖν νομοκετθτέον περὶ παιδείασ καὶ ταύτθν κοινὴν ποιθτέον, φανερόν τίσ 
δ’ ἔςται ἡ παιδεία καὶ πῶσ χρὴ παιδεύεςκαι, δεῖ μὴ λανκάνειν. νῦν γὰρ ἀμφιςβθτεῖται περὶ 
τῶν ἔργων. Οὐ γὰρ ταὐτὰ πάντεσ ὑπολαμβάνουςι δεῖν μανκάνειν τοὺσ νέουσ οὔτε πρὸσ 
ἀρετὴν οὔτε πρὸσ τὸν βίον τὸν ἄριςτον, οὐδὲ φανερὸν πότερον πρὸσ τὴν διάνοιαν πρέπει 
μᾶλλον ἢ πρὸσ τὸ τῆσ ψυχῆσ ἦκοσ· Ἔκ τε τῆσ ἐμποδὼν παιδείασ ταραχώδθσ ἡ ςκέψισ καὶ 
δῆλον οὐδὲν πότερον ἀςκεῖν δεῖ τὰ χρήςιμα πρὸσ τὸν βίον ἢ τὰ τείνοντα πρὸσ ἀρετὴν ἢ τὰ 
περιττά (πάντα γὰρ εἴλθφε ταῦτα κριτάσ τινασ)· περί τε τῶν πρὸσ ἀρετὴν οὐκέν ἐςτιν 
ὁμολογούμενον (καὶ γὰρ τὴν ἀρετὴν οὐ τὴν αὐτὴν εὐκὺσ πάντεσ τιμῶςιν, ὥςτ’ εὐλόγωσ 
διαφέρονται καὶ πρὸσ τὴν ἄςκθςιν αὐτῆσ). Ὅτι μὲν οὖν τὰ ἀναγκαῖα δεῖ διδάςκεςκαι τῶν 
χρθςίμων, οὐκ ἄδθλον ὅτι δὲ οὐ πάντα, διῃρθμένων τῶν τε ἐλευκερίων ἔργων καὶ τῶν 
ἀνελευκερίων φανερόν, καὶ ὅτι τῶν τοιούτων δεῖ μετέχειν ὅςα τῶν χρθςίμων ποιήςει τὸν 
μετέχοντα μὴ βάναυςον. Βάναυςον δ’ ἔργον εἶναι δεῖ τοῦτο νομίηειν καὶ τέχνθν ταύτθν καὶ 
μάκθςιν, ὅςαι πρὸσ τὰσ χρήςεισ καὶ τὰσ πράξεισ τὰσ τῆσ ἀρετῆσ ἄχρθςτον ἀπεργάηονται τὸ 
ςῶμα τῶν ἐλευκέρων *ἢ τὴν ψυχὴν+ ἢ τὴν διάνοιαν. 

 
Α1.καὶ ταύτθν κοινὴν ποιθτέον: Σε ποια λζξθ του αρχαίου κειμζνου αναφζρεται ο 
υπογραμμιςμζνοσ τφποσ; (μονάδεσ 4) 
 
Α2.Πϊσ χαρακτθρίηει ο φιλόςοφοσ τον άνκρωπο που διαπράττει αδικίεσ;(μονάδεσ 6) 

Μονάδεσ 10 
Β1.Λαμβάνοντασ υπόψθ ςασ το αρχαίο κείμενο που ςασ δόκθκε, να εξθγιςετε με ποιον 
τρόπο θ παιδεία που κεωρεί ο Αριςτοτζλθσ ωσ τθν ιδανικι κα οδθγιςει τον άνκρωπο ςτθν 
ορκι χριςθ των όπλων που του ζδωςε θ φφςθ ϊςτε να υπθρετεί τθ φρόνθςθ και τθν 
αρετι. 

Μονάδεσ 10 
Β2.(καὶ γὰρ τὴν ἀρετὴν οὐ τὴν αὐτὴν…αὐτῆσ): Ποιοσ είναι ο λειτουργικόσ ρόλοσ τθσ 
παρζνκεςθσ; Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ, λαμβάνοντασ υπόψθ ςασ όςα αναφζρει 
ο Αριςτοτζλθσ ςτθ δεφτερθ παράγραφο του αρχαίου κειμζνου. 

Μονάδεσ 10 



 

 

Β3.Να χαρακτθρίςετε τισ ακόλουκεσ κζςεισ ωσ Σωςτζσ (Σ) ι Λανκαςμζνεσ (Λ): 
i. Η λζξθ εὐβουλία  ςιμαινε αρχικά τθν εφνοια του δαίμονοσ, του κείου. 

ii. Ο  Ηράκλειτοσ είχε πει ότι «ἦθοςἀνθρῴπω δαίμων». 
iii. Κατάςταςθ είναι, κατά τον Αριςτοτζλθ, θ ευδαιμονία του ανκρϊπου, όχι ενζργεια, 

με τουσ κανόνεσ τθσ τζλειασ αρετισ. 
iv. Η ψυχι του ανκρϊπου, είπε ο Αριςτοτζλθσ, αποτελείται κατ' αρχιν από δφο μζρθ, 

από το λόγονἔχον μζροσ και από το ἄλογον. 

v. Ο Αριςτοτζλθσ διακρίνει τισ αρετζσ ςε θκικζσ και πνευματικζσ. 
Μονάδεσ 10 

Β4. α. κακουχία, ζδεςμα, λακρεπιβάτθσ, αςφλλθπτοσ, νερό, επιτόκιο: Να εντοπίςετε ςτο 
αρχαίο κείμενο ζναν τφπο που ςυγγενεφει ετυμολογικά με κακεμιά από τισ λζξεισ που ςασ 
δόκθκαν. (μονάδεσ 6) 
 β.ὅςα τῶν χρθςίμων ποιήςει τὸν μετέχοντα μὴ βάναυςον: Ποια ςθμαςία ζχει θ 
υπογραμμιςμζνθ λζξθ ςτο αρχαίο κείμενο; Σιμερα διατθρεί τθν ίδια ςθμαςία; (μονάδεσ 4) 

Μονάδεσ 10 
 
Β5.  
 

Αριςτοτζλουσ «Πολιτικά».1337b 
Τζςςερα περίπου είναι τα είδθ των μακθμάτων με τα οποία ςυνθκίηουν να 

εκπαιδεφουν τουσ νζουσ: τα γράμματα, θ γυμναςτικι, θ μουςικι και τζταρτο θ ιχνογραφία 
που τθν διδάςκουν μερικοί. Τθν γραμματικι και τθν ιχνογραφία τισ διδάςκουν επειδι 
είναιχριςιμεσ και εξυπθρετοφν πολλζσ ανάγκεσ τθσ ηωισ. Τθ γυμναςτικι επειδι ςυντείνει 
ςτθν ανδρεία. Όςον αφορά τθ μουςικι κα μποροφςε κανείσ να διατυπϊςει απορία ςιμερα 
για ποιο λόγο διδάςκεται, αφοφ ςτθ ςθμερινι εποχι οι περιςςότεροι τθν χρθςιμοποιοφν 
για διαςκζδαςθ. Οι αρχαίοι όμωσ νομοκζτεσ τθν είχαν ορίςει ςαν παράγοντα τθσ παιδείασ 
γιατί θ ίδια θ φφςθ αποηθτεί, όπωσ είπαμε πολλζσ φορζσ, ο άνκρωποσ να μθ μπορεί να 
χρθςιμοποιεί μονάχα ςωςτά το χρόνο τθσ εργαςίασ, αλλά να περνά ωραία και το χρόνο τθσ 
ανάπαυςισ του. Επειδι θ φφςθ, για να το ξαναποφμε και πάλι, είναι θ αρχι όλων των 
πραγμάτων. 
 

Μετάφραςθ Β. Μοςκόβθσ 

Λαμβάνοντασ υπόψθ ςασ όςα αναφζρει ο Αριςτοτζλθσ ςτο αρχαίο κείμενο κακϊσ και ςτο 

μεταφραςμζνο απόςπαςμα που ςασ δόκθκε να εξθγιςετε με ποιον τρόπο  θ μουςικι 

μπορεί να οδθγιςει ςτον ἄριστον βίον. Να τεκμθριϊςετε τθν απάντθςι ςασ με χωρία των 

κειμζνων. 

 

Μονάδεσ 10  

 

 

 

 

 



 

 

Γ. ΑΔΙΔΑΚΣΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΙΟΚΡΑΣΟΤ, ΠΑΝΗΓΤΡΙΚΟ,8- 10 

Στο παρακάτω απόςπαςμα ο ριτορασ πρεςβεφει ότι με τθν κατάλλθλθ 

χριςθ του λόγου μπορεί κάποιοσ να εκκζςει ζνα κζμα με εντελϊσ 

διαφορετικό τρόπο από τουσ άλλουσ. 

 

Ἐπειδὴ δ᾽ οἱ λόγοι τοιαφτθν ἔχουςι τὴν φφςιν ὥςκ᾽ οἷόν τ᾽ εἶναι περὶ τῶν 

αὐτῶν πολλαχῶσ ἐξθγιςαςκαι καὶ τά τε μεγάλα ταπεινὰ ποιῆςαι καὶ 

τοῖσ μικροῖσ μζγεκοσ περικεῖναι, καὶ τά τε παλαιὰ καινῶσ διελκεῖν καὶ 

περὶ τῶν νεωςτὶ γεγενθμζνων ἀρχαίωσ εἰπεῖν, οὐκζτι φευκτζον ταῦτ᾽ 

ἐςτὶ περὶ ὧν ἕτεροι πρότερον εἰρικαςιν, ἀλλ᾽ ἄμεινον ἐκείνων εἰπεῖν 

πειρατζον. αἱ μὲν γὰρ πράξεισ αἱ προγεγενθμζναι κοιναὶ πᾶςιν ἡμῖν 

κατελείφκθςαν, τὸ δ᾽ ἐν καιρῷ ταφταισ καταχριςαςκαι καὶ τὰ 

προςικοντα περὶ ἑκάςτθσ ἐνκυμθκῆναι καὶ τοῖσ ὀνόμαςιν  εὖ  

διακζςκαι τῶν εὖ φρονοφντων ἴδιόν ἐςτιν. ἡγοῦμαι δ᾽ οὕτωσ ἂν 

μεγίςτθν ἐπίδοςιν λαμβάνειν καὶ τὰσ ἄλλασ τζχνασ καὶ τὴν περὶ τοὺσ 

λόγουσ φιλοςοφίαν, εἴ τισ καυμάηοι καὶ τιμῴθ μὴ τοὺσ πρϊτουσ τῶν 

ἔργων ἀρχομζνουσ, ἀλλὰ τοὺσ ἄριςκ᾽ ἕκαςτον αὐτῶν ἐξεργαηομζνουσ, 

μθδὲ τοὺσ περὶ τοφτων ηθτοῦντασ λζγειν, περὶ ὧν μθδεὶσ πρότερον 

εἴρθκεν, ἀλλὰ τοὺσ οὕτωσ ἐπιςταμζνουσ εἰπεῖν ὡσ οὐδεὶσ ἂν ἄλλοσ 

δφναιτο. 

νεωςτί:πρόςφατα. 

 

 



 

 

 

Γ1.Να μεταφράςετε το παρακάτω απόςπαςμα: «ἡγοῦμαι δ᾽ οὕτωσ ἂν 

μεγίςτθν ἐπίδοςιν  λαμβάνειν  … ὡσ οὐδεὶσ ἂν ἄλλοσ δφναιτο.». 

Μονάδεσ 10 

Γ2.Ποιεσ δυνατότθτεσ παρζχει ο λόγοσ ςτουσ ριτορεσ,ςφμφωνα με τθν 

πρϊτθ παράγραφο του παραπάνω κειμζνου; 

Μονάδεσ 10 

Γ3.α.«καὶ τά τε μεγάλα  ταπεινὰ  ποιῆςαι »:Να μεταφζρετε τα επίκετα 

του αποςπάςματοσ-όπου βρίςκονται-ςτον ςυγκριτικό βακμό (μονάδεσ 

3). 

Γ3.β.«αἱ πράξεισ αἱ προγεγενθμζναι»:Να μεταφζρετε τθ ςυνεκφορά 

ςτθ δοτικι πτϊςθ του άλλου αρικμοφ (μονάδεσ 2). 

Γ3.γ.«ἡγοῦμαι δ᾽ οὕτωσ ἂν μεγίςτθν ἐπίδοςιν  λαμβάνειν  καὶ  τὰσ  

ἄλλασ  τζχνασ  καὶ  τὴν  περὶ  τοὺσ  λόγουσ  φιλοςοφίαν,  εἴ  τισ  

καυμάηοι  καὶ  τιμῴθ μὴ τοὺσ πρϊτουσ τῶν ἔργων ἀρχομζνουσ, ἀλλὰ 

τοὺσ ἄριςκ᾽ ἕκαςτον αὐτῶν  ἐξεργαηομζνουσ,  μθδὲ  τοὺσ  περὶ  

τοφτων ηθτοῦντασ  λζγειν,  περὶ  ὧν  μθδεὶσ  πρότερον  εἴρθκεν,  ἀλλὰ 

τοὺσ  οὕτωσ  ἐπιςταμζνουσ  εἰπεῖν  ὡσ οὐδεὶσ ἂν ἄλλοσ δφναιτο.»:i. Να 

μεταφζρετε όλα τα ριματα του παραπάνω χωρίου που βρίςκονται ςε 

ευκτικι ζγκλιςθ ςτθν υποτακτικι του ίδιου χρόνου ςτο πρόςωπο που 

βρίςκονται (μονάδεσ 3).ii.λαμβάνειν,εἰπεῖν:Να γράψετε το βϋ 

πλθκυντικό πρόςωπο τθσ οριςτικισ του αορίςτου βϋ των παραπάνω 

ρθμάτων ςτθ φωνι που βρίςκονται (μονάδεσ 2). 

Μονάδεσ 10 

Γ4.α.«ταπεινά,ἐκείνων,πᾶςιν,τῶν ἔργων»:Να χαρακτθρίςετε 

ςυντακτικά τουσ παραπάνω όρουσ του κειμζνου (μονάδεσ 4). 

Γ4.β.«ὥςκ᾽  οἷόν  τ᾽ εἶναι  περὶ  τῶν αὐτῶν πολλαχῶσ 

ἐξθγιςαςκαι»:Να αναγνωρίςετε ςυντακτικά τα απαρζμφατα του 

παραπάνω αποςπάςματοσ και να γράψετε τθ ςυντακτικι κζςθ τουσ 

(μονάδεσ 2). 



 

 

Γ4.γ.«πειρατζον»:Να κάνετε ανάλυςθ του ρθματικοφ επικζτου 

(μονάδεσ 2). 

Γ4.δ.«ἡγοῦμαι δ᾽ οὕτωσ ἂν μεγίςτθν ἐπίδοςιν  λαμβάνειν  καὶ  τὰσ  

ἄλλασ  τζχνασ  καὶ  τὴν  περὶ  τοὺσ  λόγουσ  φιλοςοφίαν,  εἴ  τισ  

καυμάηοι  καὶ  τιμῴθ μὴ τοὺσ πρϊτουσ τῶν ἔργων ἀρχομζνουσ, ἀλλὰ 

τοὺσ ἄριςκ᾽ ἕκαςτον  αὐτῶν  ἐξεργαηομζνουσ»:Να γράψετε τθν 

υπόκεςθ και τθν απόδοςθ του υποκετικοφ λόγου που ςυναντάται ςτο 

παραπάνω απόςπαςμα και να αναγνωρίςετε το είδοσ του (μονάδεσ 2). 

Μονάδεσ 10 

 

 


