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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΦ΄ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 

 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ἀριστοτέλους, Προτρεπτικὸς πρὸς Θεμίσωνα, 8-9 &  

Ἀριστοτέλους, Πολιτικά, 1,12, 1253a29-39 

 

[….] 

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. 

 

 

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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Α. Να δηλώσετε την ορθότητα ή όχι των κάτωθι προτάσεων και να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας με αναφορές από τα κείμενα : 

 Όλες οι γνώσεις προσφέρουν στον άνθρωπο ωφέλεια.  

 Η φιλοσοφία κατανοεί το αγαθό για τον άνθρωπο σ’ όλη του την 

έκταση.  

 Ο πρώτος που σύστησε πολιτική κοινότητα ήταν ο Δίας.  

 Ο άνθρωπος, ακόμη και χωρίς δικαιοσύνη, είναι καλύτερος από τα 

πιο άγρια ζώα. 

 Ο άνθρωπος φέρει μέσα του φυσικά όπλα.  

Μονάδες 10 
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B1. Με βάση τα αποσπάσματα του αρχαίου κειμένου  ο άνθρωπος, αν δεν 

αξιοποιήσει ορθώς τα φυσικά του εφόδια, ενδέχεται να αποκτηνωθεί. Ποιά είναι 

τα φυσικά του εφόδια και πώς μπορεί να τά αξιοποιήσει ορθώς; Στην απάντησή 

σας να λάβετε υπ’ όψιν και τις απόψεις του Αριστοτέλη από το παρακάτω 

απόσπασμα :  

 

«Ότι, λοιπόν, πρέπει να υπάρξει ειδική νομοθεσία για την παιδεία και ότι πρέπει 

να τής δώσουμε δημόσιο χαρακτήρα, έγινε φανερό από τα παραπάνω· δεν 

πρέπει, όμως, να διαφεύγει της προσοχής μας, ποια πρέπει να είναι αυτή η 

παιδεία και με ποιο σύστημα πρέπει να παρέχεται. [….] 

Δεν υπάρχει, βέβαια, αμφιβολία ότι οι νέοι από τα χρήσιμα πρέπει να 

διδάσκονται τα απαραίτητα για την ζωή.  Επίσης, δεδομένου ότι οι ασχολίες 

διακρίνονται σ’ αυτές που ταιριάζουν και σ’ αυτές που δεν ταιριάζουν σ’ 

ελεύθερους ανθρώπους, είναι προφανές ότι δεν πρέπει να διδάσκονται τα 

πάντα, και ότι από τα χρήσιμα πράγματα πρέπει να μαθαίνουν μόνο όσα δεν 

κάνουν αυτόν που τά μαθαίνει αγροίκο (βάναυσο).» 

                                                                                       Ἀριστοτέλους, Πολιτικὰ Θ, 1.3-2.1 

Μονάδες 15 

 

Β2. Με βάση και τα δύο αποσπάσματα του αρχαίου κειμένου τί είναι αυτό που 

μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο στην εξέλιξη και βελτίωσή του; Να συγκρίνετε 

τις απόψεις του Αριστοτέλη με το παρακάτω απόσπασμα :  

 

«Κι ωστόσο είσαστε απόλυτα πεπεισμένος πως (ο άνθρωπος) απαραίτητα θα 

συνέλθει, όταν ολότελα περάσουν κάτι παλιές κακές συνήθειες κι όταν η ορθή 

σκέψη και μάθηση ολότελα αναμορφώσουν και κανονικά καθοδηγήσουν την 

ανθρώπινη φύση. Είσαστε βέβαιοι πως τότε ο άνθρωπος θα πάψει να σφάλλει 

οικειοθελώς κι αναγκαστικά και δεν θα θελήσει να ξεχωρίσει τη θέλησή του απ’ 

τα κανονικά του συμφέροντα.»  

[……] 

«Εγώ π.χ. δεν θα απορήσω καθόλου, αν έξαφνα, χωρίς καμία αιτία κι αφορμή, 

μέσα στη γενική μελλοντική φρόνηση και λογική προβάλλει ένας τζέντλεμαν με 

όχι ευγενικιά ή να πούμε καλύτερα οπισθοδρομική και ειρωνική φυσιογνωμία, 

με τα χέρια ακουμπισμένα στη μέση και μας πει ολονών : Τι λέτε, κύριοι, δε 

δίνουμε μία κλωτσιά σ’ όλη αυτή την φρονιμάδα και τη λογική, έτσι που όλοι 

αυτοί οι λογάριθμοι να πάνε στο διάολο και ν’ απομείνουμε πάλι με την ανόητη 

ανεξαρτησία μας;» 

                                                                              Ντοστογιέφσκι Φ., Το υπόγειο, κεφ. VII  

Μονάδες 15 

 

Β3. Να δηλώσετε την ορθότητα των παρακάτω φράσεων :  

 Ο Αριστοτέλης καταγόταν από τα Στάγειρα της σημερινής Βέροιας. 

 Ο Αριστοτέλης φοίτησε και δίδαξε στην Ακαδημία του Πλάτωνα. 

 Ο Αριστοτέλης ίδρυσε σχολή στην Αθήνα με το όνομα “Περίπατος”. 

 Το θέμα των Ηθικών Νικομαχείων είναι η ευδαιμονία.  
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 Ο Αριστοτέλης κατέληξε πως ευδαιμονία δήλωνε την εύνοια του 

θείου.  

Μονάδες 10 

 

 

Β4α. Να βρεθούν από το κείμενο τα αντώνυμα των κάτωθι λέξεων : ἄγνοιαι, 

τυφλουμένη, νόμῳ, τά ὅμοια. (Μονάδες 4) 

 

Β4β. Να βρεθούν από το κείμενο οι ετυμολογικά συγγενείς λέξεις των κάτωθι 

λημμάτων : σχολείο, αταξία, στάδιο, χρήμα, αφοσίωση, άκριτος. (Μονάδες 6) 

 

Μονάδες 10 
 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ : Αἰσχίνου, περὶ τῆς παραπρεσβείας 181-182. 

 

Το μόνιμα έντιμο ήθος του Αισχίνη απόδειξη αθωότητάς του. 

 

Ο Αισχίνης βρέθηκε σε οξεία αντιπαράθεση και αντιδικία με τον ρήτορα 

Δημοσθένη για τα γεγονότα που συνέβησαν κατά την πρεσβεία στην οποία 

συμμετείχαν και οι δύο. Στο απόσπασμα αυτό ο Αισχίνης απαιτεί από τον λαό την 

αθώωσή του και όχι τον χλευασμό του λόγω της ανιδιοτέλειάς του και της 

δημοκρατικής του συνείδησης.  

Αἰτῶ παρ' ὑμῶν τὴν σωτηρίαν, μετὰ πάσης εὐνοίας τῇ πόλει πεπρεσβευκώς, καὶ 

μόνος ὑπομείνας τὸν τῶν συκοφαντῶν θόρυβον, ὃν ἤδη πολλοὶ τῶν τὰς ψυχὰς ἐν 

τοῖς πολέμοις λαμπρῶν οὐχ ὑπέστησαν.  Οὐ γὰρ ὁ θάνατος δεινόν, ἀλλ'  ἡ περὶ 

τὴν τελευτὴν ὕβρις φοβερά. Πῶς δὲ οὐκ οἰκτρὸν βλέπειν ἐχθροῦ πρόσωπον 

ἐπεγγελῶντος, καὶ τοῖς ὠσὶ τῶν ὀνειδῶν ἀκοῦσαι; Ἀλλ' ὅμως τετόλμηται· 

δέδοται τὸ σῶμα τῷ κινδύνῳ. Παρ' ὑμῖν ἐτράφην, ἐν ταῖς ὑμετέραις διατριβαῖς 

βεβίωκα. Οὐδεὶς ὑμῶν διὰ τὰς ἐμὰς ἡδονὰς κάκιον οἰκεῖ, οὐδὲ ἐστέρηται τῆς 

πατρίδος κατηγόρου τυχὼν ὅτ’ ἦσαν αἱ διαψηφίσεις, οὐδ' ὑπεύθυνος ὢν ἀρχῆς 

ἐκινδύνευσεν. Μικρὰ δ' εἰπὼν ἤδη καταβαίνω. Ἐγὼ γάρ, ὦ Ἀθηναῖοι, τοῦ μὲν 

μηδὲν ἀδικεῖν ὑμᾶς κύριος ἦν, τοῦ δὲ μὴ ἔχειν αἰτίαν ἡ τύχη, ἣ συνεκλήρωσέ με 

ἀνθρώπῳ συκοφάντῃ βαρβάρῳ, ὃς οὔτε ἱερῶν οὔτε σπονδῶν οὔτε τραπέζης 

φροντίσας, ἀλλὰ τοὺς εἰς τὸν μέλλοντα αὑτῷ χρόνον ἀντεροῦντας ἐκφοβῶν, ἥκει 

ψευδῆ συντάξας καθ' ἡμῶν κατηγορίαν.                                          

 

ἡ διαψήφισις : η αναθεώρηση/τροποποίηση των καταλόγων των πολιτών. // ἡ 

πατρίς : τα πολιτικά δικαιώματα. // ὑπεύθυνος ἀρχῆς : ο κάτοχος αξιώματος, ο 
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οποίος υποχρεούτο μετά την λήξη της θητείας του να λογοδοτήσει για τα 

πεπραγμένα του. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Α1. Να μεταφραστεί από το παραπάνω κείμενο το απόσπασμα : «Πῶς δὲ οὐκ 

οἰκτρὸν βλέπειν …… οὐδ' ὑπεύθυνος ὢν ἀρχῆς ἐκινδύνευσεν.» 

Μονάδες 10 

 

Α2. Ο Αισχίνης απαιτώντας την αθώωσή του στηρίζεται σε κάποια δεδομένα της 

προσωπικότητας του και της πολιτικής του συμπεριφοράς. Ποιά είναι αυτά; 

Μονάδες 10 

 

Β1α. Να μεταφέρετε τις παρακάτω ρηματικές λέξεις του κειμένου στον ενεστώτα 

και παρακείμενο της ίδιας φωνής, διατηρώντας τον ίδιο γραμματικό τύπο. : 

ὑπομείνας, ἀκοῦσαι, ἐτράφην (στο β΄ ενικό), τυχὼν, ἀντεροῦντας. 

 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ 

  

  

  

  

  

Μονάδες 5 

 

 

Β1β. Να μεταφέρετε τους παρακάτω τύπους του κειμένου στην αιτιατική ενικού 

και γενική πληθυντικού στο ίδιο γένος. : ὕβρις, ὠσὶ, πατρίδος, ἣ, ψευδῆ. 

 

ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ ΕΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΥ 

  

  

  

  

  

Μονάδες 5 

 

  

Β2α. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένες λέξεις : τῇ πόλει, 

μόνος, δεινόν, ἐπεγγελῶντος, ἀκοῦσαι, ὑμῶν, τῆς πατρίδος, ἀρχῆς.   

Μονάδες 8 

 

Β2β. «δέδοται τὸ σῶμα τῷ κινδύνῳ» : Η παθητική σύνταξη να τραπεί σε 

ενεργητική.                                                                                               

Μονάδες 2 


