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Ἐπειδὴ δὲ ὁ ἄνκρωποσ κείασ μετέςχε μοίρασ, πρῶτον μὲν διὰ τὴν τοῦ κεοῦ ςυγγένειαν ηῴων 

μόνον κεοὺσ ἐνόμιςεν, καὶ ἐπεχείρει βωμούσ τε ἱδρύεςκαι καὶ ἀγάλματα κεῶν· ἔπειτα φωνὴν καὶ 

ὀνόματα ταχὺ διθρκρώςατο τῇ τέχνῃ, καὶ οἰκήςεισ καὶ ἐςκῆτασ καὶ ὑποδέςεισ καὶ ςτρωμνὰσ καὶ τὰσ ἐκ 

γῆσ τροφὰσ θὕρετο. Οὕτω δὴ παρεςκευαςμένοι κατ’ ἀρχὰσ ἄνκρωποι ᾤκουν ςποράδθν, πόλεισ δὲ οὐκ 

ἦςαν· ἀπώλλυντο οὖν ὑπὸ τῶν κθρίων διὰ τὸ πανταχῇ αὐτῶν ἀςκενέςτεροι εἶναι, καὶ ἡ δθμιουργικὴ 

τέχνθ αὐτοῖσ πρὸσ μὲν τροφὴν ἱκανὴ βοθκὸσ ἦν, πρὸσ δὲ τὸν τῶν κθρίων πόλεμον ἐνδεήσ —πολιτικὴν 

γὰρ τέχνθν οὔπω εἶχον, ἧσ μέροσ πολεμική— ἐηήτουν δὴ ἀκροίηεςκαι καὶ ςῴηεςκαι κτίηοντεσ πόλεισ· 

ὅτ’ οὖν ἀκροιςκεῖεν, ἠδίκουν ἀλλήλουσ ἅτε οὐκ ἔχοντεσ τὴν πολιτικὴν τέχνθν, ὥςτε πάλιν 

ςκεδαννύμενοι διεφκείροντο. Ηεὺσ οὖν δείςασ περὶ τῷ γένει ἡμῶν μὴ ἀπόλοιτο πᾶν, Ἑρμῆν πέμπει 

ἄγοντα εἰσ ἀνκρώπουσ αἰδῶ τε καὶ δίκθν, ἵν’ εἶεν πόλεων κόςμοι τε καὶ δεςμοὶ φιλίασ ςυναγωγοί. 

Ἐρωτᾷ οὖν Ἑρμῆσ Δία τίνα οὖν τρόπον δοίθ δίκθν καὶ αἰδῶ ἀνκρώποισ· «Πότερον ὡσ αἱ τέχναι 

νενέμθνται, οὕτω καὶ ταύτασ νείμω; νενέμθνται δὲ ὧδε· εἷσ ἔχων ἰατρικὴν πολλοῖσ ἱκανὸσ ἰδιώταισ, καὶ 

οἱ ἄλλοι δθμιουργοί· καὶ δίκθν δὴ καὶ αἰδῶ οὕτω κῶ ἐν τοῖσ ἀνκρώποισ, ἢ ἐπὶ πάντασ νείμω;» «Ἐπὶ 

πάντασ», ἔφθ ὁ Ηεύσ, «καὶ πάντεσ μετεχόντων· οὐ γὰρ ἂν γένοιντο πόλεισ, εἰ ὀλίγοι αὐτῶν μετέχοιεν 

ὥςπερ ἄλλων τεχνῶν· καὶ νόμον γε κὲσ παρ’ ἐμοῦ τὸν μὴ δυνάμενον αἰδοῦσ καὶ δίκθσ μετέχειν κτείνειν 

ὡσ νόςον πόλεωσ». Οὕτω δή, ὦ ώκρατεσ, καὶ διὰ ταῦτα οἵ τε ἄλλοι καὶ Ἀκθναῖοι, ὅταν μὲν περὶ ἀρετῆσ 

τεκτονικῆσ ᾖ λόγοσ ἢ ἄλλθσ τινὸσ δθμιουργικῆσ, ὀλίγοισ οἴονται μετεῖναι ςυμβουλῆσ, καὶ ἐάν τισ ἐκτὸσ 

ὢν τῶν ὀλίγων ςυμβουλεύῃ, οὐκ ἀνέχονται, ὡσ ςὺ φῄσ—εἰκότωσ, ὡσ ἐγώ φθμι—ὅταν δὲ εἰσ ςυμβουλὴν 

πολιτικῆσ ἀρετῆσ ἴωςιν, ἣν δεῖ διὰ δικαιοςύνθσ πᾶςαν ἰέναι καὶ ςωφροςύνθσ, εἰκότωσ ἅπαντοσ ἀνδρὸσ 

ἀνέχονται, ὡσ παντὶ προςῆκον ταύτθσ γε μετέχειν τῆσ ἀρετῆσ ἢ μὴ εἶναι πόλεισ. Αὕτθ, ὦ ώκρατεσ, 

τούτου αἰτία. 

Α1. καὶ ἡ δθμιουργικὴ τέχνθ αὐτοῖσ πρὸσ μὲν τροφὴν ἱκανὴ βοθκὸσ ἦν: ε ποιεσ λζξεισ του αρχαίου 

κειμζνου αναφζρεται ο υπογραμμιςμζνοσ τφποσ; (μονάδεσ 4) 

Α2. Να γράψετε ςτο τετράδιό ςασ τον αρικμό που αντιςτοιχεί ςε κακεμιά από τισ παρακάτω περιόδουσ 

λόγου και δίπλα ςε αυτόν τθ λζξθ «ωςτό», αν είναι ςωςτι, ι τθ λζξθ «Λάκοσ», αν είναι λανκαςμζνθ, 

με βάςθ το αρχαίο κείμενο (μονάδεσ 3) και να τεκμθριϊςετε κάκε απάντθςι ςασ γράφοντασ τισ 

λζξεισ/φράςεισ του αρχαίου κειμζνου που τθν επιβεβαιϊνουν (μονάδεσ 3): 

1. Ο Ερμισ αποφάςιςε να δϊςει ςε όλουσ τουσ ανκρϊπουσ τον αλλθλοςεβαςμό και τθ δικαιοςφνθ.

2. Οι άνκρωποι κατάφεραν να αντιμετωπίςουν τα κθρία χωρίσ να δθμιουργιςουν πόλεισ.

3.Σα μζρθ τθσ πολιτικισ αρετισ είναι αναγκαία για τθ ςυγκρότθςθ των πολιτικά οργανωμζνων

κοινωνιϊν.

Μονάδεσ 10 
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Β1. Με ποιον τρόπο ςυςχετίηει ο Πρωταγόρασ τον πόλεμο με τθν πολιτικι αρετι; Να επιςθμάνετε το 

ςχετικό χωρίο του αρχαίου κειμζνου και να το ςχολιάςετε. 

Μονάδεσ 10 

Β2. Πιςτεφετε ότι ο ςοφιςτισ τάςςεται υπζρ των κεοκρατικϊν αντιλιψεων αναφορικά με τθ γλϊςςα, 

αναφζροντασ ότι ο άνκρωποσ φωνὴν καὶ ὀνόματα ταχὺ διθρκρώςατο τῇ τέχνῃ; Να τεκμθριϊςετε τθν 

απάντθςι ςασ. 

Μονάδεσ 10 

 

Β3. Να γράψετε ςτο τετράδιό ςασ τον αρικμό που αντιςτοιχεί ςε κακεμιά από τισ παρακάτω περιόδουσ 

λόγου και δίπλα ςε αυτόν τθ λζξθ «ωςτό», αν είναι ςωςτι, ι τθ λζξθ «Λάκοσ», αν είναι λανκαςμζνθ: 

 

1. Θ πατρότθτα του μφκου που αξιοποιεί ο Πρωταγόρασ ανικει ςτον ίδιο. 

2. Για τον Αιςχφλο ο Προμθκζασ δεν είναι ζνασ μεγάλοσ ευεργζτθσ τθσ ανκρωπότθτασ. 

3. Θ Πανδϊρα δθμιουργικθκε από τουσ κεοφσ. 

4. τθ Θεογονία του, ο Θςίοδοσ (επικόσ διδακτικόσ ποιθτισ από τθν Άςκρα τθσ Βοιωτίασ, που ζηθςε τον 

8ο αιϊνα) περιγράφει τθ γζννθςθ των ανκρϊπων. 

5. Για τουσ Ζλλθνεσ θ αρετι του ανκρϊπου ωσ ιδιϊτθ ξεχωρίηει από τθν αρετι του ανκρϊπου ωσ 

πολίτθ. 

Μονάδεσ 10 

 

Β4. αἱ τέχναι: Ποια είναι θ ςθμαςία τθσ λζξθσ ςτο αρχαίο κείμενο; (μονάδεσ 4) Να γράψετε μία περίοδο 

λόγου ςτα νζα ελλθνικά, όπου θ ίδια λζξθ, ςτο ίδιο μζροσ του λόγου, ςε οποιαδιποτε μορφι τθσ 

(πτϊςθ, αρικμό), χρθςιμοποιείται με διαφορετικι ςθμαςία από αυτιν που ζχει ςτο αρχαίο κείμενο. 

(Μονάδεσ  6) 

Μονάδεσ 10 

 

Β5.   Να μελετιςετε με προςοχι το μεταφραςμζνο απόςπαςμα που ακολουκεί και να εξθγιςετε 

ποιοσ είναι ο ρόλοσ του κεςμοφ τθσ δικαιοςφνθσ ςτο πλαίςιο τθσ πόλεωσ,  ςφμφωνα με τον Πρωταγόρα 

και τον Αριςτοτζλθ. 

 

 Δεδομζνου ότι, όπωσ είπαμε, ο άνκρωποσ που παραβαίνει τουσ νόμουσ είναι άδικοσ και αυτόσ 

που τουσ ςζβεται δίκαιοσ, είναι φανερό ότι όλεσ οι πράξεισ που δείχνουν ςεβαςμό ςτουσ νόμουσ είναι 

κατά κάποιο τρόπο δίκαιεσ. Κακετί, πράγματι, που ορίηεται από τθ νομοκετικι διαδικαςία ζχει ιςχφ 

νόμου, και κακετί που ζχει οριςκεί με αυτι τθ διαδικαςία λζμε πωσ είναι δίκαιο. Οι νόμοι, πάλι, 

ορίηουν τα πάντα, με ςτόχο το κοινό ςυμφζρον ι όλων των πολιτϊν ι των αρίςτων ι αυτϊν που ζχουν 

τθν εξουςία με κριτιριο τθν αρετι ι με κάποιο άλλο τζτοιο κριτιριο. Από μια πρϊτθ λοιπόν άποψθ 

ονομάηουμε δίκαια όλα αυτά που παράγουν και διαφυλάςςουν τθν ευδαιμονία και τα μόριά τθσ για τθν 

πολιτικι κοινωνία.  

 Ο νόμοσ μάσ προςτάηει να ενεργοφμε όπωσ ο ανδρείοσ άνκρωποσ (π.χ. να μθν εγκαταλείπουμε 

τθ κζςθ μασ ςτθ μάχθ, οφτε να τρεπόμαςτε ςε φυγι, οφτε να πετοφμε τα όπλα μασ), όπωσ ο ςϊφρων 

άνκρωποσ (π.χ. να μθ διαπράττουμε μοιχείεσ οφτε να ςυμπεριφερόμαςτε προςβλθτικά), όπωσ ο πράοσ 

άνκρωποσ (π.χ. να μθ χτυποφμε κανζναν οφτε να μιλοφμε άςχθμα για κανζναν) — παρόμοια και εν 

ςχζςει με τισ υπόλοιπεσ αρετζσ και κακίεσ: προςτάηοντάσ μασ να κάνουμε κάποιεσ πράξεισ και 

απαγορεφοντάσ μασ κάποιεσ άλλεσ, κάτι που ο ςωςτόσ νόμοσ το κάνει ςωςτά, λιγότερο όμωσ καλά ο με 

λιγότερθ φροντίδα ςχεδιαςμζνοσ νόμοσ. 

ΣΠ
ΟΥ
ΔΗ



 Αυτοφ λοιπόν του είδουσ θ δικαιοςφνθ είναι βζβαια τζλεια αρετι, όχι όμωσ με τρόπο γενικό και 

απόλυτο, αλλά με τθν προςκικθ «εν ςχζςει με τον άλλον». Αυτόσ είναι και ο λόγοσ που θ δικαιοςφνθ 

ςυχνά κεωρείται ωσ θ πιο μεγάλθ αρετι, και «οφτε ο αποςπερίτθσ οφτε το άςτρο τθσ αυγισ δεν είναι 

τόςο λαμπερά και καυμαςτά»· μιλϊντασ επίςθσ παροιμιακά λζμε «θ δικαιοςφνθ κλείνει μζςα τθσ όλεσ 

μαηί τισ αρετζσ». Η δικαιοςφνθ είναι τζλεια —ςτον μζγιςτο βακμό— αρετι, επειδι αποτελεί 

άςκθςθ/εφαρμογι τθσ τζλειασ αρετισ· και είναι τζλεια, γιατί ο άνκρωποσ που ζχει αυτιν τθν αρετι 

μπορεί να τθ χρθςιμοποιιςει και ςτθ ςχζςθ του με άλλουσ ανκρϊπουσ, όχι λοιπόν μόνο για τον εαυτό 

του.  

ΑΡΙΣΟΣΕΛΘ 

Ἠκικὰ Νικομάχεια (1129b-1130a) 

Μετάφραςθ: Δ. Λυπουρλισ 

Μονάδεσ 10 

Γ.ΑΔΙΔΑΚΣΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΑΡΙΣΟΣΕΛΗ, ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΣΕΙΑ,13.1-4,14.1-2 [ed. F. Blass , Lipsiae] 

Ο Αριςτοτζλθσ ςτο παρακάτω απόςπαςμα περιγράφει τθν πολιτικι κατάςταςθ ςτθν Ακινα  μετά τθν 
αναχϊρθςθ του όλωνα για τθν Αίγυπτο,που ιταν μία περίοδοσ ζντονων πολιτικϊν αναταραχϊν. Κατά 
τθ διάρκεια τθσ απουςίασ του όλωνα από τθν Ακινα, οι τρεισ  τάξεισ,δθλαδι  τα τρία πολιτικά  
κόμματα  είχαν  εντείνει  τισ  εχκροπραξίεσ μεταξφ τουσ.  

ΧΙΙΙ 

όλωνοσ δ’  ἀποδθμήςαντοσ,  ἔτι  τῆσ  πόλεωσ  τεταραγμένθσ, ἐπὶ  μὲν ἔτθ  τέτταρα  διῆγον  ἐν  

ἡςυχίᾳ· τῷ  δὲ  πέμπτῳ μετὰ  τὴν  όλωνοσ ἀρχὴν  οὐ  κατέςτθςαν  ἄρχοντα  διὰ  τὴν  ςτάςιν, 

καὶ  πάλιν  ἔτει πέμπτῳ  διὰ  τὴν αὐτὴν  αἰτίαν  ἀναρχίαν  ἐποίθςαν. μετὰ  δὲ  ταῦτα  διὰ τῶν  

αὐτῶν  χρόνων  Δαμαςίασ  αἱρεκεὶσ  ἄρχων  ἔτθ  δύο  καὶ  δύο μῆνασ ἦρξεν, ἕωσ  ἐξθλάκθ  βίᾳ  

τῆσ  ἀρχῆσ. εἶτ’  ἔδοξεν  αὐτοῖσ  διὰ  τὸ ςταςιάηειν  ἄρχοντασ  ἑλέςκαι  δέκα, πέντε  μὲν  

εὐπατριδῶν, τρεῖσ  δὲ ἀγροίκων,  δύο  δὲ  δθμιουργῶν, καὶ  οὗτοι  τὸν  μετὰ  Δαμαςίαν ἦρξαν 

ἐνιαυτόν. ᾧ καὶ  δῆλον  ὅτι  μεγίςτθν  εἶχεν  δύναμιν  ὁ  ἄρχων· φαίνονται  γὰρ  αἰεὶ  

ςταςιάηοντεσ  περὶ  ταύτθσ  τῆσ  ἀρχῆσ. ὅλωσ  δὲ διετέλουν  νοςοῦντεσ  τὰ  πρὸσ  ἑαυτούσ,  οἱ  

μὲν  ἀρχὴν  καὶ  πρόφαςιν ἔχοντεσ  τὴν  τῶν  χρεῶν  ἀποκοπήν (ςυνεβεβήκει  γὰρ  αὐτοῖσ 

γεγονέναι  πένθςιν), οἱ  δὲ  τῇ  πολιτείᾳ  δυςχεραίνοντεσ  διὰ  τὸ  μεγάλθν  γεγονέναι  

μεταβολήν,  ἔνιοι  δὲ  διὰ  τὴν  πρὸσ  ἀλλήλουσ φιλονικίαν.ἦςαν  δ’  αἱ  ςτάςεισ  τρεῖσ· μία  μὲν  

τῶν  παραλίων,  ὧν προειςτήκει  Μεγακλῆσ  ὁ  Ἀλκμέωνοσ, οἵπερ  ἐδόκουν  μάλιςτα  διώκειν 

τὴν  μέςθν  πολιτείαν· ἄλλθ  δὲ τῶν  πεδιακῶν, οἳ  τὴν  ὀλιγαρχίαν ἐηήτουν,  ἡγεῖτο  δ’ αὐτῶν  

Λυκοῦργοσ·  τρίτθ  δ’  ἡ  τῶν  διακρίων,  ἐφ’ ᾗ  τεταγμένοσ  ἦν  Πειςίςτρατοσ,  δθμοτικώτατοσ  

εἶναι  δοκῶν. *…+  

XIV 

Δθμοτικϊτατοσ δ´ εἶναι δοκῶν ὁ Πειςίςτρατοσ, καὶ ςφόδρ´ εὐδοκιμθκὼσ ἐν τῷ πρὸσ Μεγαρζασ 

πολζμῳ, κατατραυματίςασ ἑαυτὸν ςυνζπειςε τὸν δῆμον, ὡσ ὑπὸ τῶν ἀντιςταςιωτῶν ταῦτα 

πεπονκϊσ, φυλακὴν ἑαυτῷ δοῦναι τοῦ ςϊματοσ, Ἀριςτίωνοσ γράψαντοσ τὴν γνϊμθν. λαβὼν 

δὲ τοὺσ κορυνθφόρουσ καλουμζνουσ, ἐπαναςτὰσ μετὰ τοφτων τῷ διμῳ, κατζςχε τὴν 

ἀκρόπολιν ἔτει δευτζρῳ καὶ τριακοςτῷ μετὰ τὴν τῶν νόμων κζςιν, ἐπὶ Κωμζου ἄρχοντοσ. 

λζγεται δὲ όλωνα Πειςιςτράτου τὴν φυλακὴν αἰτοῦντοσ, ἀντιλζξαι καὶ εἰπεῖν ὅτι τῶν μὲν  εἴθ 

ςοφϊτεροσ, τῶν δ´ ἀνδρειότεροσ. 

ΣΠ
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ἀγροίκων:αγροτϊν,διετέλουν νοςοῦντεσ τὰ πρὸσ ἑαυτούσ:βρίςκονταν διαρκϊσ ςε διαμάχεσ, τὴν  

ἀποκοπήν: τθν κατάργθςθ, τὴν  μέςθν  πολιτείαν: μετριοπακι πολιτικι, τῶν  

πεδιακῶν:Πεδιακοί:κάτοικοι των πεδιάδων, τῶν  διακρίων: οι Διάκριοι: οι ορεινοί, τεταγμένοσ ἦν:ιταν 

αρχθγόσ,ὑπὸ τῶν ἀντιςταςιωτῶν:από τουσ αντιπάλουσ του, κορυνθφόρουσ:ροπαλοφόρουσ, τὴν κζςιν 

: τθ κζςπιςθ. 

 

Πειςίςτρατοσ, τφραννοσ τθσ Ακινασ 

Γ.1.Να μεταφράςετε το παρακάτω απόςπαςμα:«Δθμοτικώτατοσ δ´ εἶναι δοκῶν ὁ 
Πειςίςτρατοσ, καὶ ςφόδρ´ εὐδοκιμθκὼσ   …  ἐπὶ Κωμζου ἄρχοντοσ. ». 

Μονάδεσ 10 

Γ.2.Ποιεσ ιταν οι τρεισ τάξεισ τθσ Ακινασ και τι γνωρίηετε για τθν κακεμία από αυτζσ,ςφμφωνα 
με το κεφάλαιο ΧΙΙΙ  του παραπάνω κειμζνου; 

Μονάδεσ 10 

Γ.3.Να γράψετε ςτο τετράδιό ςασ τουσ παρακάτω ηθτοφμενουσ τφπουσ: 

α.(μονάδεσ 5) 

-τῆσ  πόλεωσ:τθ δοτικι πτϊςθ του ενικοφ αρικμοφ 

-αἱρεκείσ:τθ γενικι πτϊςθ του ενικοφ αρικμοφ ςτο ίδιο γζνοσ 

-τρεῖσ:τθ δοτικι πτϊςθ ςτο ουδζτερο γζνοσ 

-μεγίςτθν:τθν κλθτικι πτϊςθ του ενικοφ αρικμοφ του επικζτου ςτο αρςενικό γζνοσ ςτον 
κετικό βακμό 

-ταῦτα:τθν αιτιατικι πτϊςθ του ενικοφ αρικμοφ ςτο κθλυκό γζνοσ. 

β.(μονάδεσ 5) 

-διῆγον:τον ίδιο τφπο ςτον αόριςτο βϋςτθν ίδια φωνι 

-ἐποίθςαν:το γϋενικό πρόςωπο τθσ οριςτικισ του παρατατικοφ ςτθ μζςθ φωνι 

-ἦςαν:το γϋενικό πρόςωπο τθσ οριςτικισ του μζλλοντα 

-διώκειν:το αϋ ενικό πρόςωπο τθσ οριςτικισ του παρακειμζνου ςτθ μζςθ φωνι 

-κατζςχε:το αϋπλθκυντικό  πρόςωπο τθσ ευκτικισ ςτον ίδιο χρόνο και ςτθν ίδια φωνι. 

Μονάδεσ 10 
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Γ.4.α.«τῷ  δὲ  πέμπτῳ μετὰ  τὴν  όλωνοσ ἀρχὴν  οὐ  κατέςτθςαν  ἄρχοντα  διὰ  τὴν  ςτάςιν, 

καὶ  πάλιν  ἔτει πέμπτῳ  διὰ  τὴν αὐτὴν  αἰτίαν  ἀναρχίαν  ἐποίθςαν.»:Να εντοπίςετε ςτο 

παραπάνω απόςπαςμα ζναν ονοματικό ομοιόπτωτο προςδιοριςμό,ζναν ονοματικό 

ετερόπτωτο προςδιοριςμό και ζναν επιρρθματικό προςδιοριςμό,να τουσ αναγνωρίςετε και να 

δθλϊςετε τον όρο που προςδιορίηουν (μονάδεσ 3). 

Γ.4.β.«βίᾳ, ὁ  ἄρχων, ςταςιάηοντεσ, δθμοτικώτατοσ, τῶν μζν»:Να χαρακτθρίςετε ςυντακτικά 

τουσ παραπάνω όρουσ του κειμζνου (μονάδεσ 5). 

Γ.4.γ. i.«ἕωσ  ἐξθλάκθ  βίᾳ  τῆσ  ἀρχῆσ», ii.«ὅτι τῶν μὲν  εἴθ ςοφώτεροσ»:Να αναγνωρίςετε το 

είδοσ των παραπάνω δευτερευουςϊν προτάςεων και να δθλϊςετε αν ανικουν ςτισ 

ονοματικζσ ι ςτισ επιρρθματικζσ δευτερεφουςεσ προτάςεισ (μονάδεσ 2). 

Μονάδεσ 10 
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