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Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Πολιτικά, 1.12, 1253a29-39, 1337a33-b11, 1253a18 

 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. [...] 
 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. [...] 
 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. 
 

Α1. 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): 

i. Ο άνθρωπος υπηρετεί πάντα τη φρόνηση και την αρετή. 

ii. Τα ζώα είναι σε θέση να διακρίνουν το ωφέλιμο από το επιβλαβές. 

iii. Η πόλη είναι μία κοινότητα που συγκροτείται εκ φύσεως. 

(μονάδες 6) 

 



 

 

Α2. Ὥσπερ γὰρ καὶ τελεωθεὶς βέλτιστον τῶν ζῴων: Σε ποια λέξη του αρχαίου κειμένου 

αναφέρεται το επίθετο; 

(μονάδες 4) 

Μονάδες 10 

Β1. Λαμβάνοντας υπόψη σας όσα παραθέτει ο Αριστοτέλης στο αρχαίο κείμενο που σας 

δόθηκε να εξηγήσετε πώς μέσω της παιδείας ο άνθρωπος θα πάψει να είναι ένα ον 

«ἀνοσιώτατον καὶ ἀγριώτατον ... πρὸς ἀφροδίσια καὶ ἐδωδὴν χείριστον». 

Μονάδες 10 

Β2. Στη δεύτερη παράγραφο του αρχαίου κειμένου που σας δόθηκε ο φιλόσοφος 

χρησιμοποιεί ένα ονοματικό σύνολο για να αποδώσει τις ευτελείς ενέργειες. Να το 

επισημάνετε και να εξηγήσετε ποιες ήταν οι προσωπικές του αντιλήψεις για τις ενέργειες 

αυτές.  

Μονάδες 10 

Β3. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα  που αντιστοιχεί σε καθεμιά από τις παρακάτω 

θέσεις  και δίπλα σε αυτό τη λέξη «Σωστό», αν είναι σωστή, ή τη λέξη «Λάθος», αν είναι 

λανθασμένη: 

α. Ο Αριστοτέλης ήταν ένας αμιγώς θεωρητικός φιλόσοφος. 

β. Ο Αριστοτέλης πέθανε στη Χαλκιδική. 

γ. Ο Αριστοτέλης διατύπωσε την άποψη ότι η πολιτική φιλοσοφία αποτελεί μέρος της ηθικής 

φιλοσοφίας. 

δ. Ο Εύδοξος επηρέασε την επιστημονική ιδιοσυγκρασία του Αριστοτέλη. 

ε. Ο βασιλιάς της Μακεδονίας κάλεσε τον Αριστοτέλη στη Μακεδονία για να τον διδάξει 

φιλοσοφία. 

Μονάδες 10 

 

 

Β4. μετέχειν: Να σχηματίσετε μία παράγωγη λέξη, απλή ή σύνθετη, της νέας ελληνικής η 

οποία να δηλώνει:  

α. το πρόσωπο που ενεργεί 

β. την ενέργεια 

γ. το αποτέλεσμα της ενέργειας 

δ. ικανότητα σ’ αυτό που δηλώνει το ρήμα 

Μονάδες 10 

 

Β5. Να καταγράψετε και να σχολιάσετε δύο ομοιότητες που εντοπίζετε ανάμεσα στις απόψεις 

που διατυπώνουν ο Αριστοτέλης και ο Μάρκος Αυρήλιος αναφορικά  με τη σύνδεση ευνομίας 

και κοινωνικής συνοχής. Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας με συγκεκριμένα χωρία των 

κειμένων.  

 



 

 

 Όπως εσύ ο ίδιος [: άνθρωπος] είσαι συμπλήρωμα κοινωνικού συστήματος, έτσι και 
κάθε πράξη σου συμπλήρωμα να είναι της κοινωνικής ζωής. Αν λοιπόν μια σου πράξη δε 
συντελεί είτε από κοντά είτε από μακριά σε κοινωφελή σκοπό, αυτή η πράξη κομματιάζει τη 
συνολική ζωή, εμποδίζει την ενότητά της και είναι στασιαστική*, όπως μέσα σε μια κοινότητα, 
όταν ένας αποχωρίζει τον εαυτό του και τα δικά του από την κοινή συμφωνία. 
 Και επειδή έχω κάποια συγγένεια με τα ομοιογενή μου μέρη, δε θα κάνω τίποτα 
επιζήμιο στην κοινωνία· θα συλλογίζομαι μάλιστα τους ομοιογενείς μου και θα κατευθύνω 
κάθε προσπάθειά μου στο κοινό συμφέρον και θα την απομακρύνω από το ενάντιον. Αν αυτά 
κατορθωθούν, δεν μπορεί να μην είναι η ζωή μου ευτυχισμένη, όπως μπορώ να φαντασθώ 
ευτυχισμένη και τη ζωή ενός πολίτη που όλο πράξεις ωφέλιμες για τους συμπολίτες του 
εκτελεί και μένει ικανοποιημένος μ' εκείνο που του δίνει η πολιτεία. 
 

Μάρκος Αὐρήλιος, Tὰ εἰς ἑαυτόν, Θ, κγ', και Ι, 5, ς' 

 
*Στασιαστική: ο φόβος των επαναστάσεων στις πόλεις-κράτη παλιότερα, αλλά και στα ελληνιστικά βασίλεια και 
τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία έκανε επιτακτική την ανάγκη να τονίζονται οι κοινωνικές αρετές της ομόνοιας 
(κοινωνική συναίνεση γι' αυτό που θα ήταν καλύτερο για την πολιτεία), της συμφιλίωσης και της σωφροσύνης 
(συνετή συμπεριφορά) 
 

Μονάδες 10 

Γ. ΑΔΙΔΑΚΤΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΑΙΣΧΙΝΟΥ,ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ,1,1-3 

Στην  ακόλουθη  επιστολή - η  οποία  σύμφωνα  με  τη  γνώμη  πολλών  μελετητών  δε θεωρείται  

γνήσια -  ο  Αισχίνης  αναφέρεται  σε  ένα  ταξίδι  του  από  τη  Μουνιχία, λιμάνι του  Πειραιά - το  

σημερινό  Τουρκολίμανο -  προς  το  ιερό  νησί  της Δήλου, την  εποχή  που οι  κάτοικοι  του  νησιού  

μαστίζονταν  από  μία  μολυσματική  αρρώστια.  

Αἰσχίνης  Φιλοκράτει  χαίρειν. 

Λύσαντες   ἐκ  Μουνιχίας  ἑσπέρας   λαμπρῷ    σφόδρα   Σκίρωνι   περὶ μέσην    

ἡμέραν   κατήχθημεν    εἰς    Κορησὸν    τὴν    Κείων. καθίσαντες  δὲ  ἡμέρας   

ἐννέα  (σκαιὸς  γὰρ  ἦν  ὁ  ἄνεμος),  εἶτα   ἑσπέρας  πάλιν λύσαντες  ἅμα  τῇ  ἕῳ  

εἰς  Δῆλον  ἤλθομεν. Δήλιοι  δὲ  ἐνόσουν  λοιμώδη  τινὰ   νόσον ·   τὰ   μὲν   

πρόσωπα   ἐπίμπλαντο  λεύκης  καὶ  τὰς  τρίχας   λευκοὶ   ἐγίγνοντο,  ὁ   δὲ   

τράχηλος  καὶ  τὰ  στέρνα ἀνῴδει,  πυρετοὶ   δ’  οὐκ   ἐγίγνοντο   οὐδὲ   ἀλγηδόνες   

μεγάλαι,  οὐδὲ  τὰ  κάτω  μέρη   παρήλλαττεν   οὐδέν   τι.  ταῦτα  δὲ ἐπείθοντο  

κατὰ  μῆνιν   Ἀπόλλωνος    αὑτοῖς    συμβεβηκέναι,  ταφέντος  ἐν   τῇ  νήσῳ  τινὸς  

τῶν  ἐπιφανῶν, οὐ  πρότερον  εἰωθός· ἐκ  τούτου  προσβαλεῖν  αὑτοῖς   τὸν  θεὸν   

τὴν   νόσον  ταύτην   ὑπελάμβανον. ἡμεῖς  δὲ   ὥσπερ  εἴς   τι   ἔθνος  ἀλλόφυλλον   

ἢ   νῆσον  ἐν  τῇ   ἔξω  θαλάττῃ   ἀφιγμένοι,  καὶ   ἰδόντες  ἐξαίφνης  χρῆμα  



 

 

ποικίλον  ἀνθρώπων,  νυκτὸς  ἔτι  φεύγοντες   ᾠχόμεθα,  πυνθανόμενοι   

ἀλλήλων   κατὰ   τὸν   πόρον,  εἰ  τὸ   χρῶμα  ἔχοι  ἕκαστος οἷον   ἐκόμιζεν   

οἴκοθεν,  καὶ  τὰς  τρίχας. ζάλη    δὲ   καὶ  ἄνεμος  ἐξώστης  ἐμπεσὼν  ἀπήνεγκεν  

ἡμᾶς  ὑπὲρ  Κρήτην,  πλησίον  Ψαμαθοῦντος. 

λαμπρῷ σφόδρα Σκίρωνι:με περίφημο πρίμο αέρα,τὴν Κείων:της Κέας(:της Τζιας), σκαιός:αντίθετος, 

λεύκης:είδος λέπρας, ἀνῴδει: πρήζονταν, μῆνιν: οργή, ἐν τῇ  ἔξω  θαλάττῃ: μακριά στον Ωκεανό, 

χρῆμα: χρώμα, κατὰ τὸν πόρον: στο ταξίδι, ζάλη: θύελλα, Ψαμαθοῦντος: περιοχή της Λακωνίας κοντά 

στο Ταίναρο. 

Γ.1.Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το ακόλουθο απόσπασμα: «Λύσαντες  ἐκ  

Μουνιχίας  … λοιμώδη  τινὰ  νόσον·». 

Μονάδες 10 

Γ.2.i.Ποια ήταν τα συμπτώματα του λοιμού,σύμφωνα με το παραπάνω κείμενο; 

(μονάδες 5) 

ii.Για ποιον λόγο πίστευαν οι Δήλιοι ότι νόσησαν; (μονάδες 5) 

Μονάδες 10 

Γ.3.α.«ἄνεμος  ἐξώστης  ἐμπεσὼν  ἀπήνεγκεν ἡμᾶς»: Να μεταφέρετε τους  

κλιτούς  τύπους  στην  ίδια πτώση, στο ίδιο γένος και στο ίδιο  πρόσωπο  στον 

άλλο αριθμό από αυτόν που βρίσκονται (μονάδες 5). 

Γ.3.β.« ἐκ  τούτου  προσβαλεῖν  αὑτοῖς  τὸν θεὸν  τὴν  νόσον  ταύτην    

ὑπελάμβανον  (ενν. οὗτοι). ἡμεῖς   δὲ   ὥσπερ   εἴς  τι  ἔθνος ἀλλόφυλλον  ἢ  

νῆσον  ἐν τῇ  ἔξω  θαλάττῃ  ἀφιγμένοι,  καὶ  ἰδόντες  ἐξαίφνης  χρῆμα  ποικίλον  

ἀνθρώπων,  νυκτὸς  ἔτι  φεύγοντες  ᾠχόμεθα»:i.Να μεταφέρετε τους 

υπογραμμισμένους ρηματικούς τύπους - όπου βρίσκονται - στον μέλλοντα της 

ίδιας φωνής (μονάδες 3). ii.Να εντοπίσετε στο παραπάνω απόσπασμα έναν 

ρηματικό τύπο που βρίσκεται σε αόριστο β΄ και να γράψετε το β΄ενικό πρόσωπο 

της προστακτικής του ίδιου χρόνου στην ενεργητική και στη μέση φωνή (μονάδες  

2). 

Μονάδες 10 

Γ.4.α.«μέσην, νόσον, λευκοί, ταφέντος, τὸν θεὸν, φεύγοντες»:Να χαρακτηρίσετε  

συντακτικά  τους παραπάνω όρους του κειμένου (μονάδες 6). 



 

 

Γ.4.β.«σκαιὸς ἦν ὁ ἄνεμος»:Να ξαναγράψετε την πρόταση χρησιμοποιώντας  

απαρεμφατική σύνταξη  με εξάρτηση από τη φράση: Οὗτος ἔφη (μονάδες 4). 

Μονάδες 10  

 

 


