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A. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Πολιτικά, 1.12, 1253, 39, Θ 1.3-2.1, 1337b11, Α 1.1·8,  

b27-32, 1253a7-18, Δ 4.2-3, 1291b30-39 

 

 Ἡ δὲ δικαιοσύνη πολιτικόν· ἡ γὰρ δίκη πολιτικῆς κοινωνίας τάξις ἐστίν, ἡ δὲ δικαιοσύνη τοῦ 

δικαίου κρίσις. [...] Ὅτι μὲν οὖν τὰ ἀναγκαῖα δεῖ διδάσκεσθαι τῶν χρησίμων, οὐκ ἄδηλον ὅτι δὲ οὐ 

πάντα, διῃρημένων τῶν τε ἐλευθερίων ἔργων καὶ τῶν ἀνελευθερίων φανερόν, καὶ ὅτι τῶν τοιούτων δεῖ 

μετέχειν ὅσα τῶν χρησίμων ποιήσει τὸν μετέχοντα μὴ βάναυσον. Βάναυσον δ’ ἔργον εἶναι δεῖ τοῦτο 

νομίζειν καὶ τέχνην ταύτην καὶ μάθησιν, ὅσαι πρὸς τὰς χρήσεις καὶ τὰς πράξεις τὰς τῆς ἀρετῆς ἄχρηστον 

ἀπεργάζονται τὸ σῶμα τῶν ἐλευθέρων [ἢ τὴν ψυχὴν] ἢ τὴν διάνοιαν. [...] 

 Ἡ δ’ ἐκ πλειόνων κωμῶν κοινωνία τέλειος πόλις, ἤδη πάσης ἔχουσα πέρας τῆς αὐταρκείας ὡς 

ἔπος εἰπεῖν, γινομένη μὲν τοῦ ζῆν ἕνεκεν, οὖσα δὲ τοῦ εὖ ζῆν. Διὸ πᾶσα πόλις φύσει ἔστιν, εἴπερ καὶ αἱ 

πρῶται κοινωνίαι. Τέλος γὰρ αὕτη ἐκείνων, ἡ δὲ φύσις τέλος ἐστίν. [...] 

 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. [...] 

 Περὶ μὲν οὖν τῶν ἄλλων ἔστω τις ἕτερος λόγος· ὅτι δὲ δεῖ κύριον εἶναι μᾶλλον τὸ πλῆθος ἢ τοὺς 

ἀρίστους μὲν ὀλίγους δέ, δόξειεν ἂν λέγεσθαι καί τιν’ ἔχειν ἀπορίαν τάχα δὲ κἂν ἀλήθειαν. Τοὺς γὰρ 

πολλούς, ὧν ἕκαστός ἐστιν οὐ σπουδαῖος ἀνήρ, ὅμως ἐνδέχεται συνελθόντας εἶναι βελτίους ἐκείνων, 

οὐχ ὡς ἕκαστον ἀλλ’ ὡς σύμπαντας, οἷον τὰ συμφορητὰ δεῖπνα τῶν ἐκ μιᾶς δαπάνης χορηγηθέντων· 

πολλῶν γὰρ ὄντων ἕκαστον μόριον ἔχειν ἀρετῆς καὶ φρονήσεως, καὶ γίνεσθαι συνελθόντων, ὥσπερ ἕνα 

ἄνθρωπον τὸ πλῆθος, πολύποδα καὶ πολύχειρα καὶ πολλὰς ἔχοντ’ αἰσθήσεις, οὕτω καὶ περὶ τὰ ἤθη καὶ 

τὴν διάνοιαν.. [...] Δημοκρατία μὲν οὖν ἐστι πρώτη μὲν ἡ λεγομένη μάλιστα κατὰ τὸ ἴσον. Ἴσον γάρ 

φησιν ὁ νόμος ὁ τῆς τοιαύτης δημοκρατίας τὸ μηδὲν μᾶλλον ὑπερέχειν τοὺς ἀπόρους ἢ τοὺς εὐπόρους, 

μηδὲ κυρίους εἶναι ὁποτερουσοῦν, ἀλλ’ ὁμοίους ἀμφοτέρους. Εἴπερ γὰρ ἐλευθερία μάλιστ’ ἔστιν ἐν 

δημοκρατίᾳ, καθάπερ ὑπολαμβάνουσί τινες, καὶ ἰσότης, οὕτως ἂν εἴη μάλιστα, κοινωνούντων ἁπάντων 

μάλιστα τῆς πολιτείας ὁμοίως. Ἐπεὶ δὲ πλείων ὁ δῆμος, κύριον δὲ τὸ δόξαν τοῖς πλείοσιν, ἀνάγκη 

δημοκρατίαν εἶναι ταύτην. Ἓν μὲν οὖν εἶδος δημοκρατίας τοῦτο. 

 

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): 

1.  Η κώμη είναι μία τέλεια μορφή κοινωνίας. 

2. Η πόλη διασφαλίζει μόνο την επιβίωση των ανθρώπων. 

3. Η ειδοποιός διαφορά του ανθρώπου από τα ζώα είναι ο λόγος. 

(μονάδες 6) 

Α1. β. 1. καὶ ὅτι τῶν τοιούτων δεῖ μετέχειν: Σε ποια/-ες λέξη/-εις του αρχαίου κειμένου 

αναφέρεται ο υπογραμμισμένος τύπος; 

            2. ὅσαι πρὸς τὰς χρήσεις καὶ τὰς πράξεις τὰς τῆς ἀρετῆς ἄχρηστον ἀπεργάζονται: Σε 

ποια/-ες λέξη/-εις του αρχαίου κειμένου αναφέρεται ο υπογραμμισμένος τύπος; 

                     (μονάδες 4)  

Μονάδες 10 

Β1. Ο Αριστοτέλης θεωρεί την αξία της δικαιοσύνης ως απαραίτητο στοιχείο για τη 

συγκρότηση μίας πολιτικά οργανωμένης κοινωνίας. Να εντοπίσετε στο αρχαίο κείμενο δύο 

σημεία τα οποία επαληθεύουν την παραπάνω θέση και να τα σχολιάσετε. 

Μονάδες 10 

Β2. Ο φιλόσοφος υπερασπίζεται ως περισσότερο αποτελεσματική την άσκηση της εξουσίας 

από το πλήθος. Αναφερόμενος, όμως,  στη λαϊκή κυριαρχία θέτει ως βασική προϋπόθεση να 

διαθέτει το πλήθος αρετή και φρόνηση. Οι παιδαγωγικές αντιλήψεις του Αριστοτέλη 

διασφαλίζουν την απόκτηση των αρετών αυτών; Να τεκμηριώσετε την απαντησή σας, 

λαμβάνοντας υπόψη όσα αναφέρει ο φιλόσοφος στο αρχαίο κείμενο που σας δόθηκε.  

Μονάδες 10 

Β3. Να αντιστοιχίσετε στο τετράδιό σας κάθε όνομα  της στήλης Α΄,  με την ορθή επιλογή από 

τη στήλη Β΄: 

 

ΣΤΗΛΗ Α΄ ΣΤΗΛΗ Β΄ 

 Πρωταγόρας «εὐδαιμονίη ψυχῆς καὶ κακοδαιμονίη» 

 Ηράκλειτος  εὐβουλία 

Δημόκριτος  «ἦθος ἀνθρώπῳ δαίμων» 

Αριστοτέλης  «ἡ εὐδαιμονία ἐστὶ ψυχῆς ἐνέργειά τις κατ' ἀρετὴν 
τελείαν». 

 

Μονάδες 10 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Β4. Να αντιστοιχίσετε στο τετράδιό σας καθεμιά αρχαία ελληνική λέξη της Στήλης Α΄ με την 

ετυμολογικά συγγενή της νεοελληνική λέξη της Στήλης Β΄. 

ΣΤΗΛΗ Α΄ ΣΤΗΛΗ Β΄ 

ἐστίν περαστικός 

διῃρημένων αδόκητος 

τέχνην ενικός 

ἔργον παρουσιαστικό 

ἔχουσα διένεξη 

συμφέρον επιτόκιο 

δόξειεν εξαίρεση 

ἀπόρους εγκράτεια 

δημοκρατίαν υπουργείο 

Ἓν ανθεκτικός 

Μονάδες 10 

 

 

 

Β5. Ποια χαρακτηριστικά στοιχεία των πολιτευμάτων εντοπίζετε στην τελευταία παράγραφο 

του αρχαίου κείμενου και στο μεταφρασμένο απόσπασμα που ακολουθεί; Υπάρχουν σε 

κάποιο από τα δύο κείμενα και ορισμένα επιπλέον γνωρίσματα;  

 

 

   Στον λαό µήτε την εξουσία όλη να δώσεις,  

   µήτε να τον περιφρονήσεις, δίνοντας στον πλούτο  

   τις τιµές· µήτε έµπιστον άνθρωπον του λαού  

   ποτέ να εξορίσεις, µα και να µην τον οπλίσεις  

   µε δύναµη υπέρµετρη, γιατί δεν είσαι ασφαλής,  

   πως δεν θα σου φυτρώσει από απλός πολίτης  

   ένας µεγάλος τύραννος. Ταπείνωσέ τον  

   έναν που δεν αξίζει τις τιµές · γιατί  

   είναι στην πόλη αρρώστια οι κακοί να ευτυχούν.  
Πλεισθένης 

Μετάφραση: Χ. Θεοδωράτος 

 

Μονάδες 10 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Γ.ΑΔΙΔΑΚΤΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ 

Πλάτων,Ἐπιστολὴ Η, 354a-355a 

(Loeb Classical Library, Harvard University Press, 1929) 

Στο παρακάτω απόσπασμα ο Πλάτωνας αναφέρεται στη νομοθετική μεταρρύθμιση του Λυκούργου  

στη  Σπάρτη  ο  οποίος  εισηγήθηκε  τη  θέσπιση  δύο  πολιτειακών  σωμάτων, της Γερουσίας και των 

Εφόρων, αποσκοπώντας  στη  διασφάλιση της ευνομίας στη Λακεδαίμονα   και  της  ενότητας όλων  

των πελοποννησιακών πόλεων.Ο φιλόσοφος στο κείμενο που ακολουθεί  παρουσιάζεται να κατακρίνει 

τα απολυταρχικά καθεστώτα αλλά και όσα υποστηρίζουν την ασύδοτη ελευθερία και αναρχία. 

 

καὶ   νῦν   δὲ   ὅ   γ᾽   ἐμὸς  λόγος  ἂν  εἴη  σύμβουλος  τυράννῳ  παντὶ  φεύγειν  μὲν τοὔνομά   

τε   καὶ   τοὖργον  τοῦτο,   εἰς  βασιλείαν  δέ,  εἰ  δυνατὸν  εἴη,  μεταβαλεῖν.  δυνατὸν   δέ,  ὡς   

ἔδειξεν  ἔργῳ  σοφὸς  ἀνὴρ  καὶ  ἀγαθὸς  Λυκοῦργος,  ὃς   ἰδὼν   τὸ  τῶν  οἰκείων  γένος  ἐν  

Ἄργει  καὶ  Μεσσήνῃ  ἐκ  βασιλέων  εἰς   τυράννων   δύναμιν  ἀφικομένους  καὶ  διαφθείραντας 

ἑαυτούς τε καὶ  τὴν  πόλιν  ἑκατέρους  ἑκατέραν,  δείσας  περὶ  τῆς  αὑτοῦ  πόλεως ἅμα  καὶ  

γένους,   φάρμακον  ἐπήνεγκεν   τὴν   τῶν   γερόντων   ἀρχὴν   καὶ   τὸν   τῶν  ἐφόρων   δεσμὸν   

τῆς   βασιλικῆς   ἀρχῆς  σωτήριον,  ὥστε  γενεὰς  τοσαύτας  ἤδη μετ᾽   εὐκλείας  σῴζεσθαι,  

νόμος  ἐπειδὴ  κύριος ἐγένετο  βασιλεὺς  τῶν  ἀνθρώπων,  ἀλλ᾽ οὐκ ἄνθρωποι τύραννοι νόμων. 

… τοῖς  δὲ  δὴ  ἐλεύθερα  διώκουσιν   ἤθη  καὶ   φεύγουσιν   τὸν  δούλειον   ζυγὸν   ὡς   ὂν   

κακόν,  εὐλαβεῖσθαι   συμβουλεύοιμ᾽   ἂν  μή ποτε  ἀπληστίᾳ  ἐλευθερίας  ἀκαίρου  τινὸς εἰς  

τὸ  τῶν   προγόνων   νόσημα   ἐμπέσωσιν,   ὃ   διὰ   τὴν   ἄγαν  ἀναρχίαν  οἱ  τότε ἔπαθον,  

ἀμέτρῳ  ἐλευθερίας  χρώμενοι  ἔρωτι.  οἱ  γὰρ  πρὸ  Διονυσίου  καὶ Ἱππαρίνου   ἀρξάντων   

Σικελιῶται  τότε  ὡς  ᾤοντο  εὐδαιμόνως  ἔζων, τρυφῶντές  τε   καὶ  ἅμα  ἀρχόντων  ἄρχοντες·  

οἳ   καὶ  τοὺς  δέκα  στρατηγοὺς  κατέλευσαν  βάλλοντες   τοὺς   πρὸ    Διονυσίου,  κατὰ  νόμον  

οὐδένα  κρίναντες,  ἵνα  δὴ  δουλεύοιεν   μηδενὶ   μήτε   σὺν   δίκῃ   μήτε   νόμῳ   δεσπότῃ,   

ἐλεύθεροι   δ᾽   εἶεν  πάντῃ   πάντως·  ὅθεν   αἱ  τυραννίδες   ἐγένοντο  αὐτοῖς. δουλεία γὰρ καὶ 

ἐλευθερία  ὑπερβάλλουσα  μὲν  ἑκατέρα   πάγκακον,  ἔμμετρος δὲ οὖσα πανάγαθον·   μετρία   

δὲ   ἡ   θεῷ   δουλεία,  ἄμετρος   δὲ   ἡ  τοῖς  ἀνθρώποις·   θεὸς  δὲ  ἀνθρώποις   σώφροσιν   

νόμος,  ἄφροσιν   δὲ  ἡδονή.  

 

δυνατὸν: είναι δυνατόν να μετατραπεί η τυραννία σε βασιλεία, τρυφῶντες: έχοντας όλες τις ανέσεις, 

κατέλευσαν: σκότωσαν με λιθοβολισμό, πάντῃ  πάντως:εντελώς, ὅθεν: με αυτές τις πράξεις τους. 



 

 

 

 

Γ1.Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω απόσπασμα του κειμένου: «δυνατὸν   δέ,   

ὡς   ἔδειξεν   …  ὥστε  γενεὰς  τοσαύτας  ἤδη μετ᾽   εὐκλείας  σῴζεσθαι». 

Μονάδες 10 

Γ2.Να  αφηγηθείτε  την ιστορία των  Σικελιωτών, οι οποίοι έδρασαν υποκύπτοντας στην ακόρεστη 

επιθυμία τους για αχαλίνωτη ελευθερία. 

Μονάδες 10 

Γ3α: «μετρία  δὲ  ἡ  θεῷ  δουλεία,  ἄμετρος  δὲ  [ἡ]  τοῖς ἀνθρώποις»: Να μεταφέρετε όλους 

τους κλιτούς τύπους του παραπάνω αποσπάσματος στη γενική πτώση του πληθυντικού 

αριθμού στο γένος που βρίσκονται (μονάδες 5). 

Γ3β: Να γράψετε τους παρακάτω ζητούμενους τύπους (μονάδες 5): 

-ἔδειξεν:το γ΄ πληθυντικό  πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή 

-ἰδὼν:το β΄ενικό πρόσωπο της προστακτικής του αορίστου β΄στη μέση φωνή 

-ἔπαθον:το α΄ενικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα  

-βάλλοντες:το απαρέμφατο του ενεργητικού παρακειμένου 

-εἶεν:το β΄ενικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού. 

Μονάδες 10 

Γ4α:«ὡς  ὂν, τῶν   προγόνων, ἔρωτι, κατὰ  νόμον, ἐλεύθεροι»: Να χαρακτηρίσετε συντακτικά 

τους παραπάνω όρους του κειμένου(μονάδες 5). 

Γ4β:Να βρείτε και να αναγνωρίσετε τον υποθετικό λόγο της α΄ περιόδου του κειμένου 

(μονάδες 2). 



 

 

Γ4γ: «αἱ τυραννίδες  ἐγένοντο αὐτοῖς»:Να μεταφέρετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο (με όλους 

τους δυνατούς τρόπους) με εξάρτηση από το ρήμα: Λέγεται (μονάδες 3). 

Μονάδες 10 

 


