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Οὕτω δή, ὦ Σώκρατες, καὶ διὰ ταῦτα οἵ τε ἄλλοι καὶ Ἀθηναῖοι, ὅταν μὲν περὶ ἀρετῆς τεκτονικῆς 
ᾖ λόγος ἢ ἄλλης τινὸς δημιουργικῆς, ὀλίγοις οἴονται μετεῖναι συμβουλῆς, καὶ ἐάν τις ἐκτὸς ὢν 
τῶν ὀλίγων συμβουλεύῃ, οὐκ ἀνέχονται, ὡς σὺ φῄς—εἰκότως, ὡς ἐγώ φημι—ὅταν δὲ εἰς 
συμβουλὴν πολιτικῆς ἀρετῆς ἴωσιν, ἣν δεῖ διὰ δικαιοσύνης πᾶσαν ἰέναι καὶ σωφροσύνης, 
εἰκότως ἅπαντος ἀνδρὸς ἀνέχονται, ὡς παντὶ προσῆκον ταύτης γε μετέχειν τῆς ἀρετῆς ἢ μὴ 
εἶναι πόλεις. Αὕτη, ὦ Σώκρατες, τούτου αἰτία. 

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. 

ΠΛΑΤΩΝ, Πολιτεία 520a 

Ἐπελάθου, ἦν δ’ ἐγώ, πάλιν, ὦ φίλε, ὅτι νόμῳ οὐ τοῦτο μέλει, ὅπως ἕν τι γένος ἐν πόλει 
διαφερόντως εὖ πράξει, ἀλλ’ ἐν ὅλῃ τῇ πόλει τοῦτο μηχανᾶται ἐγγενέσθαι, συναρμόττων τοὺς 
πολίτας πειθοῖ τε καὶ ἀνάγκῃ, ποιῶν μεταδιδόναι ἀλλήλοις τῆς ὠφελίας ἣν ἂν ἕκαστοι τὸ 
κοινὸν δυνατοὶ ὦσιν ὠφελεῖν καὶ αὐτὸς ἐμποιῶν τοιούτους ἄνδρας ἐν τῇ πόλει, οὐχ ἵνα ἀφιῇ 
τρέπεσθαι ὅπῃ ἕκαστος βούλεται, ἀλλ’ ἵνα καταχρῆται αὐτὸς αὐτοῖς ἐπὶ τὸν σύνδεσμον τῆς 
πόλεως.  

 

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε μία 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: 



 

 

 

i. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, η πόλη συγκροτήθηκε “αυτόματα”. 

ii. Ο άνθρωπος είναι το ανώτερο από τα όντα, όταν φθάσει στην ολοκλήρωσή του. 

 

iii. Ο νόμος, σύμφωνα με τον Σωκράτη, ενδιαφέρεται για την ευδαιμονία μίας μερίδας 

πολιτών. 

iv. Ο νόμος, σύμφωνα με τον Σωκράτη, ενώνει τους πολίτες σε ένα αρμονικό σύνολο. 

v. Στην ιδεώδη πολιτεία καθένας πράττει ό,τι επιθυμεί. 

(μονάδες 5) 

A2. Για κάθε μία από τις παραπάνω απαντήσεις να γράψετε στο τετράδιό σας το χωρίο του 
αρχαίου κειμένου που την επιβεβαιώνει. (μονάδες 5)  

Μονάδες 10 
 
B1. Ὥσπερ γὰρ καὶ τελεωθεὶς βέλτιστον τῶν ζῴων ἄνθρωπός ἐστιν, οὕτω καὶ χωρισθεὶς 
νόμου καὶ δίκης χείριστον πάντων: Ποια θέση αιτιολογεί το παραπάνω απόσπασμα και πώς 
σχετίζεται με την αριστοτελική πεποίθηση για την εκ φύσεως ύπαρξη της πόλης; [Ενδεικτικό 
όριο λέξεων: 80-100 λέξεις] 

Μονάδες 10 

 
B2. Σύμφωνα με την Πολιτεία του Πλάτωνα, η ορθή άσκηση της εξουσίας μπορεί να γίνει μόνο 
από όσους έχουν κατακτήσει την ιδέα της δικαιοσύνης, γιατί μόνο αυτοί μπορούν να 
ικανοποιήσουν τους όρους της δίκαιης πολιτείας, δηλαδή να ασκούν την εξουσία από χρέος 
και εσωτερική επιταγή και όχι από συμφέρον και υστεροβουλία. Ποια διάσταση δίνουν στην 
έννοια της δικαιοσύνης ο Πρωταγόρας και ο Αριστοτέλης; Εντοπίζετε ομοιότητες με την 
πλατωνική αντίληψη περί δικαίου; Η απάντησή σας να στηριχθεί στα αποσπάσματα που σας 
δόθηκαν. [Ενδεικτικό όριο λέξεων: 150-180 λέξεις] 
 

Μονάδες 10 
B3. Να τοποθετήσετε τα παρακάτω στοιχεία στην κατάλληλη θέση του πίνακα και να τον 
μεταφέρετε στο τετράδιό σας συμπληρωμένο. 

i. σοφιστική μέθοδος του μύθου 
ii. διαλεκτική 

iii. σχολιασμός ποιητικών κειμένων 
iv. διάλεξις 
v. μύθος της σπηλιάς 

 

Πλάτωνας  Σωκράτης  Πρωταγόρας 

     

 



 

 

Μονάδες 10 
B4. μετέχειν, ἐδωδήν, εὖ πράξει, ἀφιῇ, βούλεται: Να γράψετε μία συνώνυμη λέξη της 

αρχαίας ελληνικής γλώσσας για καθέναν από τους παραπάνω τύπους. [Να διατηρήσετε τους 

τύπους γραμματικά.] 

Μονάδες 10 

 
B5. Να γράψετε αν το απόσπασμα που σας δόθηκε από τον πλατωνικό «Πρωταγόρα» 
επαληθεύει όσα αναφέρονται στο κείμενο που ακολουθεί. Να τεκμηριώσετε την απάντησή 
σας με στοιχεία του αρχαίου και του μεταφρασμένου κειμένου. 
 

Η ισηγορία στην πολιτική σκηνή 

  «Μάλιστα μια ιδιαίτερη λέξη χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στις αρχές του 
πέμπτου αιώνα π.Χ., η λέξη ισηγορία, που σήμαινε ελευθερία του λόγου όχι μόνο με τη 
συμβατική αρνητική έννοια της έλλειψης λογοκρισίας, αλλά με την ουσιαστική σημασία της 
ελευθερίας του λόγου, της δυνατότητας όλων να εκφέρουν γνώμη εκεί που μετρούσε και είχε 
σημασία, στη συνέλευση όλων των πολιτών. Δεν υπήρχε ανάλογη λατινική λέξη, διότι η μόνη 
παρόμοια ρωμαϊκή έννοια ήταν (τουλάχιστον στους τύπους) ισότητα και ελευθερία μεταξύ 
των nobiles, των ευγενών. […] Η πρωταγόρεια αρχή, εάν μπορούμε να την αποκαλέσουμε έτσι, 
δεν έφτανε μέχρι τον ισχυρισμό ότι όλοι κατείχαν την «αρετή» της πολιτικής σοφίας στον ίδιο 
βαθμό. Οι πληροφορίες δείχνουν σαφώς ότι ακόμη και στην Αθήνα λίγοι ασκούσαν το 
δικαίωμα της ισηγορίας και δείχνουν πέρα από κάθε αμφιβολία ότι η πολιτική ηγεσία 
παρέμεινε το μονοπώλιο μίας σχετικά ολιγάνθρωπης μερίδας, η οποία όμως, αντίθετα απ’ ό, τι 
στη Ρώμη, δεν αναπαρήγαγε τον εαυτό της. Το όριο της καθολικής πολιτικής αρετής ήταν το 
καθολικό δικαίωμα συμμετοχής στην τελική απόφαση με ίσους όρους, βάσει της αρχής ότι 
ένας άνδρας ίσον μία ψήφος. Πέρα από αυτό το όριο κυριαρχούσε η αρχή της ανισότητας και 
η ιεραρχία». 

 
[πηγή: Sir Moses Finley, H πολιτική στον αρχαίο κόσμο, μτφρ. Σοφία Βουτσάκη,  

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1996, σσ. 160-161] 
 

Μονάδες 10 

Γ. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΛΥΣΙΟΥ, ΥΠΕΡ  ΚΑΛΛΙΟΥ  ΙΕΡΟΣΥΛΙΑΣ  ΑΠΟΛΟΓΙΑ, 3-5 

Ο ρήτορας στον λόγο του υπερασπίζεται τον Καλλία,που κατηγορείται από τους δούλους του με την 

κατηγορία της ιεροσυλίας, και προσπαθεί να επιστήσει την προσοχή των δικαστών στο γεγονός ότι 

ενίοτε οι δούλοι, αποβλέποντας στο συμφέρον τους, προβαίνουν σε συκοφαντικές καταγγελίες και 

κατηγορούν άδικα αθώους πολίτες. 

‘Υμᾶς  δὲ  ἄξιον  μὴ  τοὺς  μὲν  τῶν θεραπόντωνλόγους πιστοὺς νομίζειν,  τοὺς  δὲ τούτων 

ἀπίστους, ἐνθυμουμένους ὅτι Καλλίᾳ μὲν οὐδεὶς  πώποτε οὔτ᾽ ἰδιώτης ἐνεκάλεσεν οὔτε 



 

 

ἄρχων, οἰκῶν δ᾽ ἐν ταύτῃ τῇ πόλει πολλὰ μὲν ἀγαθὰ ὑμᾶς ἐποίησεν, οὐδεμίαν  δὲ  σχὼν αἰτίαν 

εἰς τοῦτοτῆς ἡλικίας ἀφῖκται, οὗτοι δὲ ἐν ἅπαντι τῷ βίῳ μεγάλα ἡμαρτηκότες  καὶ πολλῶν 

κακῶν πεπειραμένοι, ὥσπερ ἀγαθοῦ τινος αἴτιοι γεγενημένοι περὶ ἐλευθερίας νυνὶ ποιοῦνται 

τοὺς λόγους. καὶ οὐ  θαυμάζω· ἴσασι  γὰρ  ὅτι, ἐὰν  μὲν  ψευδόμενοιἐλεγχθῶσιν, οὐδὲν μεῖζον  

τῶν ὑπαρχόντων  πείσονται, ἐὰν  δὲ  ἐξαπατήσωσι, τῶν  παρόντων κακῶν  ἔσονται 

ἀπηλλαγμένοι. Καίτοι  τοὺς τοιούτους  οὔτε  κατηγόρους  οὔτε μάρτυρας πιστοὺς  χρὴ  

νομίζειν  εἶναι, οἵτινες  αὐτοὶ  μεγάλα  κερδαίνοντες  περὶ  ἑτέρων  ποιοῦνται  τοὺς  λόγους, 

ἀλλὰ  πολὺ  μᾶλλον ὅσοι  τῷ  δημοσίῳ  βοηθοῦντες  εἰς  κινδύνους  σφᾶς  αὐτοὺς  καθιστᾶσιν. 

ἄξιον  δέ  μοι  δοκεῖ  εἶναι  οὐ  τούτων  ἴδιον  ἡγεῖσθαι  τὸν  ἀγῶνα, ἀλλὰ   κοινὸν  ἁπάντων  

τῶν  ἐν  τῇ πόλει· οὐ   γὰρ  τούτοις μόνοις  εἰσὶ  θεράποντες, ἀλλὰ  καὶ  τοῖς ἄλλοις ἅπασιν, οἳ  

πρὸς   τὴν τούτων τύχην  ἀποβλέποντες   οὐκέτι  σκέψονται  ὅ τι   ἂν  ἀγαθὸν  εἰργασμένοι τοὺς  

δεσπότας  ἐλεύθεροι  γένοιντο,ἀλλ’ὅ  τι  ψεῦδος  περὶ  αὐτῶν  μηνύσαντες . 

τούτων : εννοείται των κατηγορουμένων, ἐνεκάλεσεν:κατηγόρησε, οὗτοι δέ : εννοείται οι δούλοι.  

Γ.1.Να  μεταφράσετε στο τετράδιό σας την τελευταία περίοδο του κειμένου. 

Μονάδες 10 

Γ.2. «Καλλίᾳ μὲν οὐδεὶς  πώποτε  οὔτ᾽  ἰδιώτης  ἐνεκάλεσεν  οὔτε  ἄρχων,  οἰκῶν  δ᾽  ἐν ταύτῃ  

τῇ  πόλει  πολλὰ  μὲν  ἀγαθὰ  ὑμᾶς  ἐποίησεν, οὐδεμίαν  δὲ  σχὼν αἰτίαν  εἰς  τοῦτο  τῆς  

ἡλικίας  ἀφῖκται, οὗτοι δὲ ἐν ἅπαντι τῷ βίῳ μεγάλα ἡμαρτηκότες  καὶ πολλῶν κακῶν 

πεπειραμένοι, ὥσπερ ἀγαθοῦ τινος  αἴτιοι  γεγενημένοι  περὶ  ἐλευθερίας  νυνὶ  ποιοῦνται  

τοὺς  λόγους.»: Ποιον τρόπο ανάπτυξης παραγράφου χρησιμοποιεί ο ρήτορας στο χωρίο αυτό; 

Να αναλύσετε το περιεχόμενο του  παραπάνω αποσπάσματος. 

Μονάδες 10 

Γ.3.α.«οὐ   γὰρ   τούτοις  μόνοις  εἰσὶ  θεράποντες»: Να μεταφέρετε τα πτωτικά μέρη του 

λόγου στην κλητική πτώση του ενικού αριθμού στο γένος που βρίσκονται (μονάδες 3). 

Γ.3.β.«μεγάλα ἡμαρτηκότες  καὶ πολλῶν κακῶν πεπειραμένοι, ὥσπερ ἀγαθοῦ»: Να 

μεταφέρετε τα επίθετα του αποσπάσματος στα αντίστοιχα επιρρήματα του θετικού βαθμού 

(μονάδες 2). 

Γ.3.γ. «Καλλίᾳ μὲν οὐδεὶς  πώποτε  οὔτ᾽  ἰδιώτης  ἐνεκάλεσεν  οὔτε  ἄρχων,  οἰκῶν  δ᾽  ἐν 

ταύτῃ  τῇ  πόλει  πολλὰ  μὲν  ἀγαθὰ  ὑμᾶς  ἐποίησεν, οὐδεμίαν  δὲ  σχὼν αἰτίαν  εἰς  τοῦτο  

τῆς  ἡλικίας  ἀφῖκται»: Να εντοπίσετε τις μετοχές του παραπάνω αποσπάσματος και να 

γράψετε  το γ΄ενικό πρόσωπο της ευκτικής στον χρόνο και στη φωνή που βρίσκονται (μονάδες 

3).Το υπογραμμισμένο ρήμα να το μεταφέρετε στο γ΄ενικό  και στο γ΄ πληθυντικό πρόσωπο 

της οριστικής του υπερσυντελίκου (μονάδες 2). 



 

 

Μονάδες 10 

Γ.4.α.«ἴσασι  γὰρ  ὅτι,  ἐὰν  μὲν  ψευδόμενοι  ἐλεγχθῶσιν, οὐδὲν μεῖζον  τῶν ὑπαρχόντων  

πείσονται, ἐὰν  δὲ  ἐξαπατήσωσι, τῶν  παρόντων  κακῶν   ἔσονται  ἀπηλλαγμένοι.»: Να 

εντοπίσετε τους υποθετικούς λόγους τουπαραπάνω χωρίου του κειμένου και να αναγνωρίσετε 

το είδος στο οποίο ανήκουν. Στη συνέχεια να μετατρέψετε τον πρώτο υποθετικό λόγο στο 

είδος της απλής σκέψης του λέγοντος (μονάδες 4). 

Γ.4.β.«τῶν  θεραπόντων, τῆς  ἡλικίας, ψευδόμενοι, τῶν  ὑπαρχόντων, νομίζειν,  

εἰργασμένοι» :Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις παραπάνω λέξεις του κειμένου (μονάδες 6). 

Μονάδες 10 


