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Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Προτρεπτικός πρὸς Θεμίσωνα, αποσπάσματα 8-9 
Τὰ ὑποκείμενα πρὸς τὸν βίον ἡμῖν, οἷον τὸ σῶμα καὶ τὰ περὶ τὸ σῶμα, καθάπερ ὄργανά τινα 

ὑπόκειται, τούτων δ’ ἐπικίνδυνός ἐστιν ἡ χρῆσις, καὶ πλέον θάτερον ἀπεργάζεται τοῖς μὴ δεόντως αὐτοῖς 
χρωμένοις. Δεῖ τοίνυν ὀρέγεσθαι τῆς ἐπιστήμης κτᾶσθαί τε αὐτὴν καὶ χρῆσθαι αὐτῇ προσηκόντως, δι’ ἧς 
πάντα ταῦτα εὖ θησόμεθα. Φιλοσοφητέον ἄρα ἡμῖν, εἰ μέλλομεν ὀρθῶς πολιτεύσεσθαι καὶ τὸν ἑαυτῶν 
βίον διάξειν ὠφελίμως.  

Ἔτι τοίνυν ἄλλαι μέν εἰσιν αἱ ποιοῦσαι ἕκαστον τῶν ἐν τῷ βίῳ πλεονεκτημάτων ἐπιστῆμαι, ἄλλαι 
δὲ αἱ χρώμεναι ταύταις, καὶ ἄλλαι μὲν αἱ ὑπηρετοῦσαι, ἕτεραι δὲ αἱ ἐπιτάττουσαι, ἐν αἷς ἐστιν ὡς ἂν 
ἡγεμονικωτέραις ὑπαρχούσαις τὸ κυρίως ὂν ἀγαθόν. Εἰ τοίνυν μόνη ἡ τοῦ κρίνειν ἔχουσα τὴν ὀρθότητα 
καὶ ἡ τῷ λόγῳ χρωμένη καὶ ἡ τὸ ὅλον ἀγαθὸν θεωροῦσα, ἥτις ἐστὶ φιλοσοφία, χρῆσθαι πᾶσι καὶ 
ἐπιτάττειν κατὰ φύσιν δύναται, φιλοσοφητέον ἐκ παντὸς τρόπου, ὡς μόνης φιλοσοφίας τὴν ὀρθὴν κρίσιν 
καὶ τὴν ἀναμάρτητον ἐπιτακτικὴν φρόνησιν ἐν ἑαυτῇ περιεχούσης. 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, 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. 

Α1. ἐν ἑαυτῇ περιεχούσης.: Σε τι αναφέρεται η αντωνυμία του αποσπάσματος; (μονάδες 6) 

Α2. χείριστον πάντων: Σε ποια λέξη του αρχαίου κειμένου αναφέρεται ο υπογραμμισμένος τύπος; 
(μονάδες 4) 

ΜΟΝΑΔΕΣ 10 

Β1. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από την ενασχόληση με τη φιλοσοφία, σύμφωνα με 
τον Αριστοτέλη; Να επισημάνετε τα σχετικά χωρία του αρχαίου κειμένου και να τα σχολιάσετε. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 10 

Β2. Φύσει μὲν οὖν ἡ ὁρμὴ... ἡ δὲ δικαιοσύνη τοῦ  δικαίου κρίσις: Στο απόσπασμα που σας δόθηκε 
αξιοποιούνται αντιθέσεις και κυριαρχούν τα επίθετα υπερθετικού βαθμού. Να γράψετε δύο αντιθέσεις 
και δύο επίθετα υπερθετικού βαθμού και να εξηγήσετε ποιος είναι ο λειτουργικός τους ρόλος στο 
επιχείρημα του φιλοσόφου. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 10 

ΣΠ
ΟΥ
ΔΗ



 
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:  

i. Όταν ο Αριστοτέλης πήγε στην Ακαδημία ήταν τυχερός, καθώς συνάντησε στην διεύθυνση της 
σχολής τον Σπεύσιππο, που ως επιστήμονας ταίριαζε  περισσότερο στη θετική του 
ιδιοσυγκρασία.  

ii. Τα δύο προσωνύμια που είχε δώσει ο Αριστοτέλης στον Πλάτωνα ήταν «Νοῦς» και 
«Ἀναγνώστης». 

iii. Ο Αριστοτέλης δικαιολόγησε τη δεύτερη φυγή του από την Αθήνα λέγοντας ότι δεν ήθελε να 
δώσει στους Αθηναίους την ευκαιρία να σφάλουν για δεύτερη φορά σε βάρος της φιλοσοφίας. 

iv. Το λόγον ἔχον μέρος της ψυχής σχετίζεται με την διατροφή και αύξηση του ανθρώπινου 
οργανισμού. 

v. Το μέρος της ψυχής που μετέχει και των δύο άλλων μερών ο Αριστοτέλης το ονόμασε 
«θυμοειδές». 

ΜΟΝΑΔΕΣ 10 
 
Β4. α. Ἔτι τοίνυν ἄλλαι μέν εἰσιν αἱ ποιοῦσαι... ἐν ἑαυτῇ περιεχούσης.: Να εντοπίσετε στο απόσπασμα 
που σας δόθηκε έναν ετυμολογικά συγγενή τύπο με καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις της νέας 
ελληνικής: αταξία, έναρξη, καθολικότητα, προσφιλής (μονάδες 4). 
 
Β4.β. φρονήσει καὶ ἀρετῇ: Ποια είναι η σημασία της υπογραμμισμένης λέξης στο αρχαίο κείμενο; 
(Μονάδες 3). Να γράψετε τρία ομόρριζα επίθετα, απλά ή σύνθετα, της νέας ελληνικής γλώσσας. 
(μονάδες 3) 

ΜΟΝΑΔΕΣ 10 
 
Β5. Το παρακάτω μεταφρασμένο απόσπασμα αναφέρεται στη μεταθανάτια ανταμοιβή των δίκαιων 
ανθρώπων και στην τιμωρία των αδίκων. Οι ανθρώπινες ψυχές οδηγούνται στο χώρο της μετενσάρκωσής 
τους και επιλέγουν την επόμενη ζωή τους. 
 

«Ψυχές εφήμερες, τώρ' αρχίζει άλλη περίοδος ζωής για το θνητό γένος με απόληξη πάλι το 
θάνατο. Δεν θα σας διαλέξη ο δαίμονας, αλλά σεις θα διαλέξετε το δαίμονά σας. Ο πρώτος που θα τον 
υποδείξη ο κλήρος, θα εκλέξη πρώτος το βίο του που θα τον ζήση κατ' ανάγκη. Η αρετή είναι κτήμα 
αδέσποτο, και καθένας θα πάρη απ' αυτή το μερίδιό του  του ανάλογα με την τιμή ή την περιφρόνηση 
που θα της έχει. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για την εκλογή του· ο θεός ανεύθυνος». 

Πλάτωνος Πολιτεία, 615b - 616c (Ι.Ν.Γρυπάρης) 
 
Ποιες ομοιότητες και ποιες διαφορές  εντοπίζετε ανάμεσα σε όσα αναφέρονται στα αρχαία κείμενα που 
σας δόθηκαν και στο μεταφρασμένο απόσπασμα  σχετικά με το ζήτημα της προαιρέσεως ; 

ΜΟΝΑΔΕΣ 10 
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Γ.ΑΔΙΔΑΚΤΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΛΥΣΙΑΣ, ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΡΑΤΩΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ, 1-3 

Με  τον  παρακάτω  λόγο  ο  ομιλητής  απευθύνεται  στους  δικαστές  και  απαιτεί  το  χρηματικό  ποσό  

που δάνεισε  ο  παππούς  του  στον  Εράτωνα. 

Ἴσως    τινὲς    ὑμῶν,   ὦ   ἄνδρες  δικασταί,  διὰ  τὸ  βούλεσθαί  με  ἄξιον  εἶναί  τινος    ἡγοῦνται    

καὶ    εἰπεῖν    ἂν    μᾶλλον   ἑτέρου  δύνασθαι·   ἐγὼ   δὲ  τοσούτου  δέω  περὶ  τῶν  μὴ  

προσηκόντων   ἱκανὸς  εἶναι  λέγειν,  ὥστε  δέδοικα  μὴ,  καὶ περὶ  ὧν   ἀναγκαῖόν   μοί   ἐστι   

λέγειν,   ἀδύνατος   ὦ   τὰ   δέοντα   εἰπεῖν.   οἴομαι   μὲν   οὖν,  ἐὰν  πάντα  διηγήσωμαι  τὰ  

πεπραγμένα  ἡμῖν  πρὸς  Ἐράτωνα  καὶ  τοὺς  ἐκείνου   παῖδας,   ῥᾳδίως   ἐξ  αὐτῶν  ὑμᾶς  

εὑρήσειν  ἃ  προσήκει  σκέψασθαι   περὶ    ταύτης    τῆς   διαδικασίας.   ἐξ  ἀρχῆς  οὖν  ἀκούσατε.  

Ἐράτων   ὁ   Ἐρασιφῶντος   πατὴρ   ἐδανείσατο   παρὰ    τοῦ    ἐμοῦ  πάππου   τάλαντα   δύο.   ὅτι   

μὲν   οὖν  ἔλαβε   τἀργύριον   καὶ   ὡς  τοσοῦτόν   γε   ἐδεήθη   δανεῖσαι,  ὧν   ἐναντίον   ἐδόθη,   

μάρτυρας  ὑμῖν  παρέξομαι·  ἃ  δ'  ἐχρήσατο   αὐτῷ   καὶ   ὅσα  ὠφελήθη,    οἱ    μᾶλλόν   τε  ἐμοῦ  

εἰδότες  καὶ  παραγεγενημένοι  οἷς  ἐκεῖνος  ἔπραττε  διηγήσονται  ὑμῖν  καὶ μαρτυρήσουσι. … 

Ἕως  τοίνυν  ὁ  Ἐράτων   ἔζη,  τούς  τε   τόκους   ἀπελαμβάνομεν   καὶ    τἆλλα   τὰ  συγκείμενα.   

Ἐπειδὴ   δὲ   ἐτελεύτησε   καταλιπὼν  ὑοὺς   τρεῖς,  Ἐρασιφῶντα  καὶ  Ἐράτωνα  καὶ  Ἐρασίστρατον,  

οὗτοι  οὐδὲν  ἔτι  ἡμῖν  τῶν  δικαίων  ἐποίουν.  Ἐν   μὲν  οὖν  τῷ πολέμῳ,    διότι    οὐκ    ἦσαν    

δίκαι,   οὐ   δυνατοὶ   ἦμεν   παρ᾽  αὐτῶν   ἃ    ὤφειλον   πράξασθαι.  Ἐπειδὴ  δὲ  εἰρήνη  ἐγένετο,  

ὅτεπερ  πρῶτον  αἱ  ἀστικαὶ δίκαι  ἐδικάζοντο,  λαχὼν  ὁ  πατὴρ   παντὸς   τοῦ  συμβολαίου  

Ἐρασιστράτῳ,  ὅσπερ  μόνος   τῶν   ἀδελφῶν  ἐπεδήμει,  κατεδικάσατο  ἐπὶ  Ξεναινέτου  

ἄρχοντος. 

λαχών:έκανε αγωγή, κατεδικάσατο:με τις ενέργειές του (τον) καταδίκασε (υποχρεώνοντάς τον να 

ξεπληρώσει το χρέος). 
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Γ1.Να μεταφράσετε  το παρακάτω απόσπασμα του κειμένου:«ἐγὼ  δὲ  τοσούτου  δέω  …  περὶ   

ταύτης   τῆς   διαδικασίας.». 

Μονάδες 10 

Γ2.Να παρουσιάσετε την υπόθεση της δίκης σύμφωνα με το παραπάνω κείμενο.  

Μονάδες 10 

Γ3.α.« ἐὰν  πάντα  διηγήσωμαι  τὰ  πεπραγμένα  ἡμῖν »:Να μεταφέρετε όλους τους κλιτούς 

τύπους του παραπάνω αποσπάσματος - όπου βρίσκονται - στον άλλο αριθμό (μονάδες 4). 

Γ3.β.«ῥᾳδίως»:Να γράψετε τα παραθετικά του τύπου (μονάδες 2). 

Γ3.γ.«ὅτι   μὲν   οὖν  ἔλαβε   τἀργύριον   καὶ   ὡς  τοσοῦτόν   γε   ἐδεήθη   δανεῖσαι,  ὧν   ἐναντίον   

ἐδόθη,   μάρτυρας  ὑμῖν  παρέξομαι»:Να μεταφέρετε τα ρήματα του αποσπάσματος στον 

ενεστώτα της ίδιας φωνής στην έγκλιση και στο πρόσωπο που βρίσκονται (μονάδες 4). 

Μονάδες 10 

Γ4.α.«ἑτέρου, ἡμῖν, ὑμᾶς, ὁ πατήρ, δίκαι, παντός»:Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους 

παραπάνω όρους του κειμένου (μονάδες 6).   

Γ4.β.«μάρτυρας ὑμῖν παρέξομαι»:Να μετατρέψετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο με εξάρτηση από 

τη φράση: Οὗτος εἶπεν τοῖς δικασταῖς ὅτι (μονάδες 2).Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας 

(μονάδες 2). 

Μονάδες 10 
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