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Καὶ μὴν ἡ πολὺ καυμαηομζνθ πολιτεία τοῦ τὴν Στωικῶν αἵρεςιν καταβαλομζνου Ζινωνοσ εἰσ ἓν 

τοῦτο ςυντείνει κεφάλαιον, ἵνα μὴ κατὰ πόλεισ μθδὲ διμουσ οἰκῶμεν ἰδίοισ ἕκαςτοι διωριςμζνοι 

δικαίοισ, ἀλλὰ πάντασ ἀνκρϊπουσ ἡγϊμεκα δθμότασ καὶ πολίτασ, εἷσ δὲ βίοσ ᾖ καὶ κόςμοσ, ὥςπερ 

ἀγζλθσ ςυννόμου νόμῳ κοινῷ ςυντρεφομζνθσ. Τοῦτο Ζινων μὲν ἔγραψεν ὥςπερ ὄναρ ἢ εἴδωλον 

εὐνομίασ φιλοςόφου καὶ πολιτείασ ἀνατυπωςάμενοσ, Ἀλζξανδροσ δὲ τῷ λόγῳ τὸ ἔργον παρζςχεν. Οὐ 

γάρ, ὡσ Ἀριςτοτζλθσ ςυνεβοφλευεν αὐτῷ, τοῖσ μὲν Ἕλλθςιν ἡγεμονικῶσ τοῖσ δὲ βαρβάροισ δεςποτικῶσ 

χρϊμενοσ, καὶ τῶν μὲν ὡσ φίλων καὶ οἰκείων ἐπιμελόμενοσ τοῖσ δ’ ὡσ ηῴοισ ἢ φυτοῖσ προςφερόμενοσ, 

πολζμων πολλῶν καὶ φυγῶν ἐνζπλθςε καὶ ςτάςεων ὑποφλων τὴν ἡγεμονίαν, ἀλλὰ κοινὸσ ἥκειν κεόκεν 

ἁρμοςτὴσ καὶ διαλλακτὴσ τῶν ὅλων νομίηων, οὓσ τῷ λόγῳ μὴ ςυνῆγε τοῖσ ὅπλοισ βιαηόμενοσ καὶ εἰσ 

ταὐτὸ ςυνενεγκὼν τὰ πανταχόκεν, ὥςπερ ἐν κρατῆρι φιλοτθςίῳ μίξασ τοὺσ βίουσ καὶ τὰ ἤκθ καὶ τοὺσ 

γάμουσ καὶ τὰσ διαίτασ, πατρίδα μὲν τὴν οἰκουμζνθν προςζταξεν ἡγεῖςκαι πάντασ, ἀκρόπολιν δὲ καὶ 

φρουρὰν τὸ ςτρατόπεδον, ςυγγενεῖσ δὲ τοὺσ ἀγακοφσ, ἀλλοφφλουσ δὲ τοὺσ πονθροφσ· τὸ δ’ Ἑλλθνικὸν 

καὶ βαρβαρικὸν μὴ χλαμφδι μθδὲ πζλτῃ μθδ’ ἀκινάκῃ μθδὲ κάνδυι διορίηειν, ἀλλὰ τὸ μὲν Ἑλλθνικὸν 

ἀρετῇ τὸ δὲ βαρβαρικὸν κακίᾳ τεκμαίρεςκαι, κοινὰσ δ’ ἐςκῆτασ ἡγεῖςκαι καὶ τραπζηασ καὶ γάμουσ καὶ 

διαίτασ, δι’ αἵματοσ καὶ τζκνων ἀνακεραννυμζνουσ. 

Α1. Να χαρακτθρίςετε τισ ακόλουκεσ κζςεισ ωσ ςωςτζσ (Σ) ι λανκαςμζνεσ (Λ): 

i. Ο Αλζξανδροσ, ςφμφωνα με τον Πλοφταρχο, ακολοφκθςε τισ ςυμβουλζσ του
Αριςτοτζλθ.

ii. Ο Ζινων χαρακτθρίηεται ἁρμοςτὴσ καὶ διαλλακτὴσ τῶν ὅλων.
iii. Ο Αλζξανδροσ είχε το όραμα τθσ δθμιουργίασ μίασ «κοςμόπολθσ».
iv. Ο Αλζξανδροσ ςυμπεριφερόταν ωσ δεςπότθσ ςε όποιον δεν ιταν  Έλλθνασ.
v. Ο Αλζξανδροσ όριςε οι ςφγχρονοί του να ςυμπεραίνουν ότι κάποιοσ είναι Έλλθνασ από

τθν αρετι του και βάρβαροσ από τθν κακία του.

(μονάδεσ 5) 
Α2. Για κάκε μία από τισ παραπάνω απαντιςεισ να γράψετε ςτο τετράδιό ςασ το τμιμα του 
αρχαίου κειμζνου που τθν επιβεβαιϊνει. 

(μονάδεσ 5) 
Μονάδεσ 10 
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Β1. Στο κείμενο που ςασ δόκθκε υπάρχουν τρεισ παρομοιϊςεισ. Να επιςθμάνετε τα αντίςτοιχα 
χωρία και να γράψετε ςε ποιο από αυτά γίνεται αναφορά ςτον φυςικό νόμο, εξθγϊντασ πϊσ 
ςυνδζεται με τθ ςτωικι πόλθ. 

Μονάδεσ 10 
Β2. τοῖσ μὲν Ἕλλθςιν ἡγεμονικῶσ τοῖσ δὲ βαρβάροισ δεςποτικῶσ χρϊμενοσ: Τι επιδιϊκει να 

αναδείξει ο Πλοφταρχοσ με τθ χριςθ τθσ παραπάνω αντίκεςθσ; 

Μονάδεσ 10 

 

Β3. Να χαρακτθρίςετε τισ ακόλουκεσ κζςεισ ωσ ςωςτζσ () ι λανκαςμζνεσ (Λ):  

i. Σφμφωνα με τον Αριςτοτζλθ θ πολιτικι φιλοςοφία είναι μζροσ τθσ θκικισ φιλοςοφίασ. 
ii. Το τζλοσ των Ηκικϊν Νικομαχείων αποτελεί ουςιαςτικά τθ μετάβαςθ ςτα Πολιτικά του 

Αριςτοτζλθ. 
iii. Κατά τθν άποψθ του Αριςτοτζλθ οι κυβερνϊντεσ και οι κυβερνϊμενοι παφουν να 

διατθροφν τα δικά τουσ χαρακτθριςτικά μζςα ςτθν πόλθ-κράτοσ. 
iv. Η ευδαιμονία τθσ πόλεωσ προκφπτει από τθν αυτάρκεια, ςφμφωνα με τον Αριςτοτζλθ. 
v. Ο Αριςτοτζλθσ ςτα Πολιτικά πραγματεφεται μεταξφ άλλων το περιεχόμενο τθσ ζννοιασ 

«πολιτεία». 
Μονάδεσ 10 

Β4. τὰσ διαίτασ, βαρβάροισ: Ποια είναι θ ςθμαςία των λζξεων μζςα ςτο κείμενο; (μονάδεσ 4) 
Με ποια άλλθ ςθμαςία χρθςιμοποιοφνται ςιμερα; (μονάδεσ 6) 

Μονάδεσ 10 

Β5.   Και όποιοσ κατακρίνει τον Αλζξανδρο ασ μθν τον κατακρίνει παρουςιάηοντασ μονάχα τα 

αξιοκατάκριτα ζργα του, αλλά αφοφ ςυγκεντρϊςει κατά μζροσ όλεσ μαηί τισ πράξεισ του 

Αλεξάνδρου, ασ αναλογιςκεί τότε ποιόσ είναι ο ίδιοσ και με ποιά τφχθ και τί ζγινε εκείνοσ που 

κατακρίνει και ςε ποιό βακμό ανκρϊπινθσ ευτυχίασ ζφκαςε, εφόςον ζγινε ο αδιαφιλονίκθτοσ 

βαςιλιάσ και των δφο θπείρων και ζφκαςε παντοφ το όνομά του, ενϊ ο ίδιοσ είναι ζνασ μάλλον 

αςιμαντοσ άνκρωποσ και καταγίνεται με αςιμαντα πράγματα, χωρίσ να μπορεί και αυτά ακόμθ 

να τα βάλει ςε τάξθ. [7.30.2] Γιατί εγϊ τουλάχιςτο νομίηω ότι δεν υπιρχε τθν εποχι εκείνθ οφτε 

ανκρϊπινθ φυλι οφτε πόλθ οφτε κανζνασ άνκρωποσ, ςτον οποίο δεν είχε φκάςει το όνομα του 

Αλεξάνδρου. Νομίηω, λοιπόν, ότι δεν ιταν δυνατό να γεννθκεί χωρίσ κεία παρζμβαςθ ζνασ 

τζτοιοσ άνκρωποσ, ο οποίοσ δεν ζμοιαηε με κανζναν άλλο. Και αυτό φανερϊκθκε με χρθςμοφσ 

που λζνε ότι δόκθκαν για τον κάνατο του Αλεξάνδρου, με διάφορα οράματα που είδαν 

διαφορετικά άτομα και με διάφορα όνειρα που εμφανίςκθκαν ςε διαφορετικοφσ ανκρϊπουσ 

και ακόμθ με τθν τιμι που του απονζμουν μζχρι ςιμερα οι άνκρωποι και με τθν επιβίωςθ τθσ 

μνιμθσ του πζρα από το ανκρϊπινο μζτρο· ακόμθ και ςιμερα, φςτερα από τόςο χρόνο, 

δίδονται και άλλοι χρθςμοί προσ τιμι του Αλεξάνδρου ςτον λαό των Μακεδόνων. [7.30.3] Και 

εγϊ ο ίδιοσ, αν και ςτο ζργο που ζγραψα για τα κατορκϊματα του Αλεξάνδρου κατζκρινα 

μερικζσ πράξεισ του, δεν διςτάηω όμωσ να καυμάηω τον ίδιο τον Αλζξανδρο. Κατζκρινα τισ 

πράξεισ του εκείνεσ και από ςεβαςμό προσ τθ δικι μου φιλαλικεια και ςυγχρόνωσ από 

επικυμία να ωφελιςω τουσ ανκρϊπουσ. Γι᾽ αυτό και εγϊ, όχι χωρίσ τθ βοικεια του κεοφ, 

ανζλαβα τθ ςυγγραφι του ζργου αυτοφ. 
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ΑΡΡΙΑΝΟ, Ἀλεξάνδρου Ἀνάβαςισ 

Μετάφραςθ: Θ.Χ.αρικάκθσ 

Να γράψετε δφο ομοιότθτεσ που εντοπίηετε ανάμεςα ςτο αρχαίο κείμενο και το 

μεταφραςμζνο απόςπαςμα που ςασ δόκθκε αναφορικά με το όραμα του Μ. Αλεξάνδρου για 

μία πολιτιςμικά ομογενοποιθμζνθ κοινωνία και να ςυγκρίνετε τον τρόπο με τον οποίο 

παρουςιάηεται ο θγζτθσ αυτόσ από τον Πλοφταρχο και τον Αρριανό. 

Μονάδεσ 10 

Γ.ΑΔΙΔΑΚΣΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ 

Πλάτωνοσ, Φαῖδροσ ἢ περὶ ῥθτορικῆσ,244 a-b,244 d-e,245 a-b 

Ο Σωκράτθσ υποςτθρίηει ότι υπάρχει μία μορφι ιερισ μανίασ,μία κεϊκι δφναμθ τθσ ψυχισ,που δίνεται 

δϊρο από τουσ κεοφσ ςε κάποιουσ ανκρϊπουσ και επιφζρει κετικά αποτελζςματα είτε ςτουσ ίδιουσ 

είτε ςτουσ ςυνανκρϊπουσ τουσ.Στο παρακάτω απόςπαςμα ο φιλόςοφοσ αναφζρει τρεισ περιπτϊςεισ 

ςτισ οποίεσ θ ζνκεθ μανία γίνεται πθγι αγακϊν. 

νῦν  δὲ  τὰ  μζγιςτα  τῶν  ἀγακῶν  ἡμῖν  γίγνεται  διὰ  μανίασ, κείᾳ μζντοι δόςει διδομζνθσ. ἥ 

τε γὰρ δὴ ἐν Δελφοῖσ προφῆτισ αἵ τ᾿ ἐν Δωδϊνῃ  ἱζρειαι,  μανεῖςαι  μὲν  πολλὰ  δὴ  καὶ  καλὰ  

ἰδίᾳ τε καὶ δθμοςίᾳ  τὴν  Ἑλλάδα  εἰργάςαντο·  ςωφρονοῦςαι  δὲ  βραχζα  ἢ  οὐδζν. καὶ  ἐὰν δὴ  

λζγωμεν  Σίβυλλάν  τε  καὶ  ἄλλουσ,  ὅςοι,  μαντικῇ  χρϊμενοι ἐνκζῳ, πολλὰ δὴ πολλοῖσ 

προλζγοντεσ εἰσ τὸ μζλλον ὤρκωςαν, μθκφνοιμεν  ἂν  δῆλα  παντὶ  λζγοντεσ.  

τόδε  μὴν ἄξιον ἐπιμαρτφραςκαι,  ὅτι  καὶ  τῶν  παλαιῶν  οἱ  τὰ  ὀνόματα  τικζμενοι  οὐκ 

αἰςχρὸν  ἡγοῦντο  οὐδὲ  ὄνειδοσ  μανίαν·*…+        

ἀλλὰ   μὴν   νόςων   γε   καὶ   πόνων   τῶν   μεγίςτων,  ἃ  δὴ  παλαιῶν  ἐκ μθνιμάτων ποκὲν ἔν 

τιςι τῶν γενῶν, ἡ μανία ἐγγενομζνθ καὶ προφθτεφςαςα  οἷσ  ἔδει,   ἀπαλλαγὴν θὕρετο, 

καταφυγοῦςα πρὸσ κεῶν εὐχάσ τε καὶ λατρείασ· ὅκεν  κακαρμῶν  τε  καὶ τελετῶν  τυχοῦςα   

ἐξάντθ   ἐποίθςε   τὸν   ἑαυτῆσ   ἔχοντα  πρόσ  τε  τὸν  παρόντα  καὶ  τὸν  ἔπειτα  χρόνον,  λφςιν  

τῷ  ὀρκῶσ  μανζντι  τε  καὶ  καταςχομζνῳ   τῶν  παρόντων   κακῶν   εὑρομζνθ.  

τρίτθ  δὲ  ἀπὸ  Μουςῶν  κατοκωχι  τε  καὶ  μανία,  λαβοῦςα  ἁπαλὴν  καὶ   ἄβατον   ψυχιν,  

ἐγείρουςα  καὶ  ἐκβακχεφουςα   κατά  τε  ᾠδὰσ καὶ  κατὰ  τὴν  ἄλλθν ποίθςιν, μυρία τῶν 

παλαιῶν  ἔργα κοςμοῦςα,  τοὺσ  ἐπιγιγνομζνουσ  παιδεφει.  ὃσ  δ᾿  ἂν  ἄνευ   μανίασ  Μουςῶν  

ἐπὶ  ποιθτικὰσ   κφρασ   ἀφίκθται,  πειςκεὶσ  ὡσ  ἄρα  ἐκ   τζχνθσ   ἱκανὸσ  ποιθτὴσ  ἐςόμενοσ,  

ἀτελὴσ  αὐτόσ  τε  καὶ  ἡ  ποίθςισ  ὑπὸ   τῆσ  τῶν  μαινομζνων  ἡ  τοῦ  ςωφρονοῦντοσ   

ἠφανίςκθ. 
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Τοςαῦτα  μζντοι  καὶ  ἔτι  πλείω  ἔχω  μανίασ  γιγνομζνθσ  ἀπὸ  κεῶν λζγειν  καλὰ  ἔργα. *…+ 

ἡμῖν  δὲ  ἀποδεικτζον  αὖ  τοὐναντίον,  ὡσ  ἐπ᾿ εὐτυχίᾳ  τῇ  μεγίςτῃ  παρὰ  κεῶν  ἡ  τοιαφτθ  

μανία  δίδοται. 

δόςει:δϊρο,μανεῖςαι:όταν καταλιφκθκαν από μανία,μθκφνοιμεν ἂν:κα μακρθγοροφςαμε, παλαιῶν 

ἐκ μθνιμάτων:από παλαιά αδικιματα, ἐξάντθ: κακαρό,υγιι, λφςιν: λφτρωςθ, κατοκωχι:ζμπνευςθ , 

ἐκβακχεφουςα: μεκϊντασ (:ενν. τθν ψυχι). 

 

 

Τοιχογραφία τθσ Δελφικισ Σίβυλλασ από τον Μικελάντηελο ςτθν Καπζλα Σιξτίνα,ςτο Βατικανό. 

Γ1.Να μεταφράςετε το παρακάτω απόςπαςμα ςτο τετράδιό ςασ:«νῦν δὲ τὰ  μζγιςτα  τῶν  

ἀγακῶν  …  δῆλα  παντὶ  λζγοντεσ.». 

Μονάδεσ 10 

Γ2.Σε ποιεσ περιπτϊςεισ θ «μανία» που προζρχεται από κεϊκι δφναμθ μπορεί να αποβεί 

ωφζλιμθ, ςφμφωνα με το παραπάνω κείμενο; 

Μονάδεσ 10 

Γ3.α.«ἐκ  τζχνθσ  ἱκανὸσ ποιθτὴσ ἐςόμενοσ, ἀτελὴσ αὐτόσ τε καὶ ἡ ποίθςισ ὑπὸ  τῆσ  τῶν  

μαινομζνων  ἡ  τοῦ  ςωφρονοῦντοσ  ἠφανίςκθ.»:Να μεταφζρετε τουσ υπογραμμιςμζνουσ 

τφπουσ – όπου βρίςκονται – ςτον ςυγκριτικό βακμό (μονάδεσ 3).Να μεταφζρετε τα ουςιαςτικά 

«ποιθτισ, ἡ ποίθςισ» ςτθν κλθτικι πτϊςθ του ίδιου αρικμοφ (μονάδεσ 2). 
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Γ3.β.«καὶ  τῶν  παλαιῶν  οἱ  τὰ  ὀνόματα  τικζμενοι »:Να  μεταφζρετε τον ρθματικό τφπο του 

παραπάνω χωρίου ςτο  γϋ ενικό  πρόςωπο  τθσ  ευκτικισ  ςτον χρόνο και ςτθ φωνι που 

βρίςκεται (μονάδα 1). 

Γ3.γ.«λφςιν  τῷ  ὀρκῶσ  μανζντι  τε  καὶ  καταςχομζνῳ  τῶν παρόντων  κακῶν  εὑρομζνθ»:Να 

μεταφζρετε τισ υπογραμμιςμζνεσ μετοχζσ ςτο βϋενικό πρόςωπο τθσ προςτακτικισ ςτον χρόνο 

και ςτθ φωνι που βρίςκονται  (μονάδεσ 2). 

Γ3.δ.«ὃσ  δ᾿  ἂν  ἄνευ   μανίασ  Μουςῶν  ἐπὶ  ποιθτικὰσ   κφρασ   ἀφίκθται,  πειςκεὶσ  ὡσ  ἄρα  

ἐκ  τζχνθσ  ἱκανὸσ ποιθτὴσ ἐςόμενοσ, ἀτελὴσ αὐτόσ τε καὶ ἡ ποίθςισ ὑπὸ  τῆσ  τῶν  

μαινομζνων  ἡ  τοῦ  ςωφρονοῦντοσ  ἠφανίςκθ.»:Να εντοπίςετε τουσ ρθματικοφσ τφπουσ που 

βρίςκονται ςε πακθτικό αόριςτο (μονάδα 1) και να γράψετε το απαρζμφατο του ίδιου χρόνου 

(μονάδα 1). 

Μονάδεσ 10 

Γ4.α.Να αναγνωρίςετε ςυντακτικά τουσ παρακάτω υπογραμμιςμζνουσ όρουσ του κειμζνου 

(μονάδεσ 3): 

1.« νῦν  δὲ  τὰ  μζγιςτα  τῶν  ἀγακῶν  ἡμῖν  γίγνεται  διὰ  μανίασ»: 

ο όροσ  ἡμῖν  είναι……………………………………………………………………………………………………… 

2.«ἐξάντθ  ἐποίθςε   τὸν   ἑαυτῆσ   ἔχοντα»: 

ο  όροσ ἐξάντθ είναι…………………………………………………………………………………………………… 

3.« ἡ  ποίθςισ  ὑπὸ   τῆσ  τῶν  μαινομζνων  ἡ   τοῦ  ςωφρονοῦντοσ   ἠφανίςκθ»:  

ο όροσ  τοῦ  ςωφρονοῦντοσ   είναι …………………………………………………………………………… 

Γ4.β.«ἡμῖν  δὲ  ἀποδεικτζον  αὖ  τοὐναντίον»:Να γίνει ανάλυςθ του παραπάνω ρθματικοφ 

επικζτου (μονάδεσ 3). 

Γ4.γ.«ὡσ ἐπ᾿ εὐτυχίᾳ  τῇ  μεγίςτῃ  παρὰ  κεῶν  ἡ  τοιαφτθ  μανία  δίδοται.»:Να μετατρζψετε 

τθν πακθτικι ςφνταξθ τθσ παραπάνω πρόταςθσ  ςε ενεργθτικι (μονάδεσ 4). 

Μονάδεσ 10 
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