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Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Ἠθικὰ Νικομάχεια, Β 1.5-8, 1103b2-25, b7, Β 6.10-13-16 

  Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν· οἱ γὰρ νομοθέται τοὺς πολίτας ἐθίζοντες 

ποιοῦσιν ἀγαθούς, καὶ τὸ μὲν βούλημα παντὸς νομοθέτου τοῦτ’ ἐστίν, ὅσοι δὲ μὴ εὖ αὐτὸ ποιοῦσιν 

ἁμαρτάνουσιν, καὶ διαφέρει τούτῳ πολιτεία πολιτείας ἀγαθὴ φαύλης. [...] Οὕτω δὴ καὶ ἐπὶ τῶν ἀρετῶν ἔχει· 

πράττοντες γὰρ τὰ ἐν τοῖς συναλλάγμασι τοῖς πρὸς τοὺς ἀνθρώπους γινόμεθα οἳ μὲν δίκαιοι οἳ δὲ ἄδικοι, 

πράττοντες δὲ τὰ ἐν τοῖς δεινοῖς καὶ ἐθιζόμενοι φοβεῖσθαι ἢ θαρρεῖν οἳ μὲν ἀνδρεῖοι οἳ δὲ δειλοί. Ὁμοίως δὲ 

καὶ τὰ περὶ τὰς ἐπιθυμίας ἔχει καὶ τὰ περὶ τὰς ὀργάς· οἳ μὲν γὰρ σώφρονες καὶ πρᾶοι γίνονται, οἳ δ’ 

ἀκόλαστοι καὶ ὀργίλοι, οἳ μὲν ἐκ τοῦ οὑτωσὶ ἐν αὐτοῖς ἀναστρέφεσθαι, οἳ δὲ ἐκ τοῦ οὑτωσί. Καὶ ἑνὶ δὴ λόγῳ 

ἐκ τῶν ὁμοίων ἐνεργειῶν αἱ ἕξεις γίνονται. Διὸ δεῖ τὰς ἐνεργείας ποιὰς ἀποδιδόναι· κατὰ γὰρ τὰς τούτων 

διαφορὰς ἀκολουθοῦσιν αἱ ἕξεις. Οὐ μικρὸν οὖν διαφέρει τὸ οὕτως ἢ οὕτως εὐθὺς ἐκ νέων ἐθίζεσθαι, ἀλλὰ 

πάμπολυ, μᾶλλον δὲ τὸ πᾶν. [...] Οὕτω δὴ πᾶς ἐπιστήμων τὴν ὑπερβολὴν μὲν καὶ τὴν ἔλλειψιν φεύγει, τὸ δὲ 

μέσον ζητεῖ καὶ τοῦθ’ αἱρεῖται, μέσον δὲ οὐ τὸ τοῦ πράγματος ἀλλὰ τὸ πρὸς ἡμᾶς. […]  

  Οἷον καὶ φοβηθῆναι καὶ θαρρῆσαι καὶ ἐπιθυμῆσαι καὶ ὀργισθῆναι καὶ ἐλεῆσαι καὶ ὅλως 

ἡσθῆναι καὶ λυπηθῆναι ἔστι καὶ μᾶλλον καὶ ἧττον, καὶ ἀμφότερα οὐκ εὖ· τὸ δ’ ὅτε δεῖ καὶ ἐφ’ οἷς καὶ πρὸς 

οὓς καὶ οὗ ἕνεκα καὶ ὡς δεῖ, μέσον τε καὶ ἄριστον, ὅπερ ἐστὶ τῆς ἀρετῆς. Ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τὰς πράξεις 

ἔστιν ὑπερβολὴ καὶ ἔλλειψις καὶ τὸ μέσον. Ἡ δ’ ἀρετὴ περὶ πάθη καὶ πράξεις ἐστίν, ἐν οἷς ἡ μὲν ὑπερβολὴ 

ἁμαρτάνεται καὶ ψέγεται καὶ ἡ ἔλλειψις, τὸ δὲ μέσον ἐπαινεῖται καὶ κατορθοῦται· ταῦτα δ’ ἄμφω τῆς 

ἀρετῆς. Μεσότης τις ἄρα ἐστὶν ἡ ἀρετή, στοχαστική γε οὖσα τοῦ μέσου. 

 

ΠΛΑΤΩΝ, Πολιτεία 519b-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. Διὸ δεῖ τὰς ἐνεργείας ποιὰς ἀποδιδόναι: Σε τι αναφέρεται ο υπογραμμισμένος τύπος; 

(μονάδες 4) 



 

 

A2. ποιῶν μεταδιδόναι ἀλλήλοις τῆς ὠφελίας ἣν ἂν ἕκαστοι τὸ κοινὸν δυνατοὶ ὦσιν ὠφελεῖν: Ποιο είναι  
‘‘τὸ κοινὸν’’ για το οποίο κάνει λόγο ο φιλόσοφος; 

(μονάδες 6) 

Μονάδες 10 

 

B1. Σύμφωνα με τις αρχαιοελληνικές αντιλήψεις ο νόμος διαπαιδαγωγεί τους πολίτες δια βίου και αποτελεί 

το μέσον που θα τους οδηγήσει σε επαινετές συμπεριφορές. Θεωρείτε ότι ο Αριστοτέλης και ο Πλάτωνας 

ενστερνίζονται την παραπάνω άποψη; Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας, αντλώντας στοιχεία από τα 

αποσπάσματα που σας δόθηκαν. [ενδεικτικό όριο απάντησης: 120-150 λέξεις] 

Μονάδες 10 

B2. Ο Αριστοτέλης φαίνεται να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην παιδαγωγική αξία του εθισμού. Να 

καταγράψετε το συγκεκριμένο χωρίο του αρχαίου κειμένου και να το σχολιάσετε. [ενδεικτικό όριο 

απάντησης: 120-150 λέξεις] 

Μονάδες 10 

 

B3. Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες θέσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ):  

i. O Σωκράτης στους πλατωνικούς διαλόγους αποφαίνεται ο ίδιος εκ των προτέρων, παραθέτει ο ίδιος 

εξαρχής κάποια θεωρία ή άποψη. 

ii. Το λαϊκό δικαστήριο της Ηλιαίας, που απαρτιζόταν από 1.500 δικαστές κληρωμένους από το σύνολο 

των πιο ηλικιωμένων πολιτών, έκρινε τον Σωκράτη ένοχο με μέτρια πλειοψηφία. 

iii. Η Β΄ Ἐπιστολή του Πλάτωνα είναι ένα γράμμα προς τους Καρχηδονίους φίλους του, το οποίο αποτελεί 

ένα είδος αυτοβιογραφίας. 

iv. Μετά την επιστροφή του Πλάτωνα στην Αθήνα από το τρίτο ταξίδι του στην Σικελία (398-390 π.Χ), ο 

Πλάτωνας ίδρυσε τη σχολή του, τo Λύκειο. 

v. Πριν ακόμη τον θάνατο του Σωκράτη, ο Πλάτωνας κατέφυγε, με άλλους του σωκρατικού κύκλου, στα 

Μέγαρα, στον φιλόσοφο Ευκλείδη. 

vi. Η αρετή σύμφωνα με τον Πρωταγόρα είναι η αναγκαία εκείνη ιδιότητα που επιτρέπει σε κάθε 

άνθρωπο να συμμετέχει στην κοινωνική και πολιτική ζωή, είναι η ιδιότητα που κάνει δυνατή την 

ύπαρξη κοινωνιών και πόλεων. 

vii. Ο Πλάτωνας, μέσα από το  έργο Πρωταγόρας, προσπαθεί να καταδείξει τις απεριόριστες δυνατότητες 

της σοφιστικής. 

viii. Πυρήνας της πολιτικής σκέψης του Πλάτωνα είναι η ιδέα της ισοτιμίας. 

ix. Το μείζον πρόβλημα που συζητείται στην Πολιτεία είναι το διδακτόν της αρετής. 

x.  Η αλληγορία του σπηλαίου, όπως αναπτύσσεται στην αρχή του Ζ' βιβλίου της Πολιτείας, αναφέρεται 

στην υποχρέωση που έχει ο ορθώς πεπαιδευμένος, δηλαδή ο φιλόσοφος, να φωτίσει τους 

συνανθρώπους του. 

Μονάδες 10 

 



 

 

B4. ανήθικος, οισοφάγος, ανταλλακτικό, διάστρεμμα, καχεκτικός, ανεύθυνος, λιποβαρής, καθολικός, 

ένεση, διάδημα: Να εντοπίσετε στο αρχαίο κείμενο έναν ετυμολογικά συγγενή τύπο για καθεμιά από τις 

λέξεις που σας δόθηκαν. 

Μονάδες 10 

B5. Να μελετήσετε με προσοχή την ακόλουθη Ωδή του Οράτιου και να συσχετίσετε όσα αναφέρει ο ποιητής  

για τη σημασία της μεσότητας με τις απόψεις που διατυπώνει ο Αριστοτέλης στο πρωτότυπο κείμενο 

αναφορικά με το ίδιο θέμα. Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας με συγκεκριμένες αναφορές στα κείμενα. 

[ενδεικτικό όριο απάντησης: 180-200 λέξεις] 

 

Οράτιος Carm. 2.10 

  

  Πιο σωστά θα ζεις, Λικίνιε, 

  χωρίς να ανοίγεσαι συνέχεια στο πέλαγος και, όσο προνοητικά 

  τρέμεις τις θύελλες, χωρίς να πλέεις πάρα πολύ κοντά 

  στην απότομη ακτή. 

 

  Όποιος αγαπάει τη χρυσή μεσότητα, 

  ασφαλής δεν έχει τις βρωμιές 

  ενός παμπάλαιου σπιτιού, και νηφάλιος δεν έχει 

  παλάτι που προκαλεί τον φθόνο. 

 

  Συχνότερα το πελώριο πεύκο σείεται από τους ανέμους 

  και οι ψηλοί πύργοι πέφτουν πιο βαριά 

  κι οι κεραυνοί χτυπούν 

  τις κορυφές του βουνού. 

 

  Μια καρδιά καλά προετοιμασμένη ελπίζει στις δύσκολες περιστάσεις 

  και στις ευνοϊκές φοβάται μια διαφορετική τύχη. 

  Ο Δίας ξαναφέρνει τους άσχημους χειμώνες 

  και ο ίδιος τους απομακρύνει. 

 

  Αν τώρα είναι τα πράγματα άσχημα, δε θα 

  είναι και πάντα έτσι: συχνά με την κιθάρα του ο Απόλλωνας 

  τη σιωπηλή Μούσα παρακινεί και δεν τεντώνει πάντα 

  το τόξο του. 

 

  Στις δύσκολες περιστάσεις να φαίνεσαι γενναίος και 

  δυνατός. Εσύ ο ίδιος με σοφία 

  θα συμμαζέψεις τα φουσκωμένα πανιά σου 

  από πολύ ευνοϊκό άνεμο. 

 

Μετάφραση: Α. Μιχαλόπουλος 

Μονάδες 10 



 

 

Γ.ΑΔΙΔΑΚΤΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, Ἀρεοπαγιτικός 13-17 

Ο ρήτορας επιδιώκοντας να βοηθήσει τους συμπολίτες  του σε αυτή την κρίσιμη 

κατάσταση για την Αθήνα, προτείνει ως λύση την επαναφορά του παλαιότερου 

πολιτεύματος της δημοκρατίας του Σόλωνα και του Κλεισθένη. 

Καίτοι τὰς εὐπραγίας ἅπαντες ἴσμεν καὶ παραγιγνομένας καὶ παραμενούσας οὐ τοῖς τὰ 

τείχη κάλλιστα καὶ μέγιστα περιβεβλημένοις, οὐδὲ τοῖς μετὰ πλείστων ἀνθρώπων εἰς τὸν 

αὐτὸν τόπον συνηθροισμένοις, ἀλλὰ τοῖς ἄριστα καὶ σωφρονέστατα τὴν αὑτῶν πόλιν 

διοικοῦσιν.  Ἔστι γὰρ ψυχὴ πόλεως οὐδὲν ἕτερον ἢ πολιτεία, τοσαύτην ἔχουσα δύναμιν 

ὅσην περ ἐν σώματι φρόνησις. Αὕτη γάρ ἐστιν ἡ βουλευομένη περὶ ἁπάντων καὶ τὰ μὲν 

ἀγαθὰ διαφυλάττουσα, τὰς δὲ συμφορὰς διαφεύγουσα. Ταύτῃ καὶ τοὺς νόμους καὶ τοὺς 

ῥήτορας καὶ τοὺςἰδιώτας ἀναγκαῖόν ἐστιν ὁμοιοῦσθαι καὶ πράττειν οὕτως ἑκάστους οἵαν 

περ ἂν ταύτην ἔχωσιν. Ἧς ἡμεῖς διεφθαρμένης οὐδὲν φροντίζομεν, οὐδὲ σκοποῦμεν ὅπως 

ἐπανορθώσομεν αὐτήν· ἀλλ᾽ ἐπὶ μὲν τῶν ἐργαστηρίων καθίζοντες κατηγοροῦμεν τῶν 

καθεστώτων καὶ λέγομεν ὡς οὐδέποτ᾽ ἐν δημοκρατίᾳ κάκιον ἐπολιτεύθημεν, ἐν δὲ τοῖς 

πράγμασιν καὶ ταῖς διανοίαις αἷς ἔχομεν μᾶλλον αὐτὴν ἀγαπῶμεν τῆς ὑπὸ τῶν προγόνων 

καταλειφθείσης. … Εὑρίσκω γὰρ ταύτην μόνην ἂν γενομένην καὶ τῶν μελλόντων κινδύνων 

ἀποτροπὴν καὶ τῶν παρόντωνκακῶν ἀπαλλαγὴν, ἢν ἐθελήσωμεν ἐκείνην τὴν δημοκρατίαν 

ἀναλαβεῖν, ἣν Σόλων μὲν ὁ δημοτικώτατος γενόμενος ἐνομοθέτησε, Κλεισθένης δ᾽ ὁ τοὺς 

τυράννους ἐκβαλὼν καὶ τὸν δῆμον καταγαγὼν πάλιν ἐξ ἀρχῆς κατέστησεν.  Ἧς οὐκ ἂν 

εὕροιμεν οὔτε δημοτικωτέραν οὔτε τῇ πόλει μᾶλλον συμφέρουσαν. 

ὁμοιοῦσθαι: να συμμορφώνονται. 

Γ.1.Να μεταφράσετε  την πρώτη περίοδο του κειμένου. 

Μονάδες 10 

Γ.2.«Ἔστι  γὰρ  ψυχὴ πόλεως οὐδὲν  ἕτερον  ἢ  πολιτεία,  τοσαύτην  ἔχουσα  δύναμιν  ὅσην  

περ  ἐν σώματι  φρόνησις.  Αὕτη  γάρ  ἐστιν  ἡ  βουλευομένη  περὶ  ἁπάντων καὶ τὰ  μὲν  

ἀγαθὰ  διαφυλάττουσα,  τὰς  δὲ  συμφορὰς  διαφεύγουσα.  Ταύτῃ καὶ  τοὺς  νόμους  καὶ  

τοὺς  ῥήτορας  καὶ  τοὺς  ἰδιώτας  ἀναγκαῖόν  ἐστιν  ὁμοιοῦσθαι  καὶ  πράττειν  οὕτως  

ἑκάστους  οἵαν  περ  ἂν  ταύτην ἔχωσιν.»:Σύμφωνα με το παραπάνω απόσπασμα του 

κειμένου ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ορθού πολιτεύματος;  

Μονάδες 10  

Γ.3.α.«τοὺς  ῥήτορας  καὶ  τοὺς  ἰδιώτας  ἀναγκαῖόν  ἐστιν  ὁμοιοῦσθαι»:Να μεταφέρετε τα 

παραπάνω ουσιαστικά στην κλητική πτώση του άλλου αριθμού (μονάδες 2). 

Γ.3.β.«Ἧς  ἡμεῖς  διεφθαρμένης  οὐδὲν  φροντίζομεν»:Να μεταφέρετε τις αντωνυμίες του 

αποσπάσματος  - όπου βρίσκονται- στη δοτική πτώση του ίδιου αριθμού (μονάδες 3). 

Γ.3.γ. «Ταύτῃ καὶ  τοὺς  νόμους  καὶ  τοὺς  ῥήτορας  καὶ  τοὺς  ἰδιώτας  ἀναγκαῖόν  ἐστιν  

ὁμοιοῦσθαι  καὶ  πράττειν  οὕτως  ἑκάστους  οἵαν  περ  ἂν  ταύτην ἔχωσιν. Ἧς  ἡμεῖς  

διεφθαρμένης  οὐδὲν  φροντίζομεν,  οὐδὲ  σκοποῦμεν» : Να εντοπίσετε τους ρηματικούς 

τύπους που ανήκουν σε συνηρημένα  ρήματα και να γράψετε το γ΄ ενικό πρόσωπο της  



 

 

υποτακτικής στον χρόνο και στη φωνή που βρίσκονται (μονάδες 2).Τους 

υπογραμμισμένους ρηματικούς τύπους να τους μεταφέρετε -όπου βρίσκονται- στον 

μέλλοντα  της  ίδιας  φωνής (μονάδες 3). 

Μονάδες 10  

Γ.4.α.«φροντίζομεν,σκοποῦμεν,κατηγοροῦμεν,ἔχομεν»:Να βρείτε τα αντικείμενα των 

παραπάνω ρημάτων  (μονάδες 4). 

Γ.4.β.Να  εντοπίσετε στο παραπάνω κείμενο του Ισοκράτη δύο  διαφορετικούς τρόπους με 

τους οποίους ο ρήτορας δηλώνει σύγκριση (μονάδες 2). 

Γ.4.γ.Να κατατάξετε τους παρακάτω όρους του κειμένου  στην κατάλληλη στήλη του 

πίνακα που ακολουθεί (μονάδες 4): «πλείστων, ἄριστα,πόλεως, οὕτως ,ἐν δημοκρατίᾳ, 

μόνην,κινδύνων,ὁ  γενόμενος». 

Ονοματικοί 
ομοιόπτωτοι 
προσδιορ. 

Ονοματικοί 
ετερόπτωτοι 
προσδιορ. 

Επιρρηματικοί 
προσδιορισμοί 

   

   

   

 

Μονάδες 10 

 

 

 

 

 

 


