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Σάββατο 9 Απριλίου 2022 

 
Διδαγμένο κείμενο: 

Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν κοινωνίαν 
ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν 
πάντα πράττουσι πάντες), δῆλον ὡς πᾶσαι μὲν ἀγαθοῦ τινος στοχάζονται, 
μάλιστα δὲ καὶ τοῦκυριωτάτου πάντων ἡ πασῶν κυριωτάτη καὶ πάσας 
περιέχουσα τὰς ἄλλας. Αὕτη δ'ἐστὶν ἡ καλουμένη πόλις καὶ ἡ κοινωνία ἡ 
πολιτική.[…] Ἡ δ’ ἐκ πλειόνων κωμῶν κοινωνία τέλειος πόλις, ἤδη πάσης ἔχουσα 
πέρας τῆς αὐταρκείας ὡς ἔπος εἰπεῖν, γινομένη μὲν τοῦ ζῆν ἕνεκεν, οὔσα δὲ τοῦ 
εὖ ζῆν. Διὸ πᾶσα πόλις φύσει ἔστιν, εἴπερ καὶ αἱ πρῶται κοινωνίαι. Τέλος γὰρ 
αὕτή ἐκείνων, ἡ δὲ φύσις τέλος ἐστίν. 

Διότι δὲ πολιτικόν ὁ ἄνθρωπος ζῷον πάσης μελίττης καὶ παντώς ἀγελαίου 
ζῴου μᾶλλον, δῆλον. Οὐθέν γάρ, ὡς φαμέν, μάτην ἡ φύσις ποιεῖ˙ λόγον δὲ μόνον 
ἄνθρωπος ἔχει τῶν ζῴων˙ ἡ μὲν οὖν φωνὴ τοῦ λυπηροῦ καὶ ἡδέος ἐστὶ σημεῖον, 
διὸ καὶ τοῖς ἄλλοις ὑπάρχει ζῴοις (μέχρι γὰρ τούτου ἡ φύσις αὐτῶν ἐλήλυθε, τοῦ 
ἔχειν αἴσθησιν λυπηροῦ καὶ ἡδέος καὶ ταῦτα σημαίνειν ἀλλήλοις),  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 ἀγαθού καὶ κακοῦ 
καὶ δικαίου καὶ ἀδίκου καὶ τῶν ἄλλων αἴσθησιν ἔχειν˙ ἡ δὲ τούτων κοινωνία ποιεῖ  
οἰκίαν καὶ πόλιν. 
 
Παρατηρήσεις: 
Α1.  Να χαρακτηρίσετε τις επόμενες προτάσεις ως Σωστές  ή Λανθασμένες  
σύμφωνα με το περιεχόμενο του κειμένου αναφοράς και να διορθώσετε τις 
λανθασμένες γράφοντας το σχετικό χωρίο .  

1.  Ο Αριστοτέλης θεωρεί ότι η πολιτική κοινωνία επιδιώκει το ανώτερο αγαθό. 
2.  Οι πράξεις των ανθρώπων κατευθύνονται προς ένα και μοναδικό αγαθό, 

κοινό για όλους. 
3.  Η πόλη είναι υποσύνολο της κοινωνίας. 
4.  Η δημιουργία των πόλεων στηρίχτηκε στην εξέλιξη των πρώτων κοινωνιών.  
5.  Ο Αριστοτέλης υποστηρίζει τη φυσική ύπαρξη των κοινωνικών οντοτήτων. 

Μονάδες 10 
 
Β1.  «Ἡ δ’ ἐκ πλειόνων κωμῶν κοινωνία … ἡ δὲ φύσις τέλος ἐστίν.». Ποια σχέση 
υπάρχει σύμφωνα με τον Αριστοτέλη ανάμεσα στις πρώτες κοινωνίες (οἶκος, 
κώμη) και την πόλη; 

Μονάδες 10 



Β2.  Η έννοια ζῷον χρησιμοποιείται στο απόσπασμα ως έννοια γένους. Ποια είναι 
η ειδοποιός διαφορά που διακρίνει τον άνθρωπο από τα υπόλοιπα ζώα; 

Μονάδες 10 
 
Β3.  Να χαρακτηρίσετε τις επόμενες προτάσεις ως Σωστές  ή Λανθασμένες .  

1.  Ο Αριστοτέλης γεννήθηκε στη Χαλκίδα και πέθανε στην Χαλκιδική. 
2.  Όταν ο Αριστοτέλης έφτασε στην Ακαδημία ο Πλάτωνας έλειπε στη 

Σικελία. 
3.  Τα Ηθικά Νικομάχεια γράφτηκαν από τον Αριστοτέλη όσο δίδασκε στην 

Ακαδημία. 
4.  Ο Αριστοτέλης κατηγορήθηκε γιατί έγραψε για τον φίλο του Ερμία ένα 

ποίημα με μορφή ελεγείας. 
5.  Η ευδαιμονία δε μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την αυτάρκεια. 

Μονάδες 10 
 
Β4.  Να συσχετίσετε τις δύο στήλες. 

Στήλη Α Στήλη Β 
φαμὲν φυτό 
φύσις φήμη 
συμφέρον αλλόφυλος 
 προφήτης 
 λεωφορείο 
 φαρέτρα 
 φυλετικός 
 καταφατικός 
 ευφυής 
 φορτιστής 

Μονάδες 10 
 

Β5.  Αξιοποιώντας στοιχεία από το κείμενο αναφοράς και το παράλληλο να 
εξηγήσετε γιατί είναι σημαντικό για τον άνθρωπο να ζει σε μια οργανωμένη 
κοινωνία. 

 
Όλα αυτά κάνουν φανερό ότι η πόλη ανήκει στην κατηγορία των πραγμάτων που 
υπάρχουν εκ φύσεως και ότι ο άνθρωπος είναι ένα ον προορισμένο από τη φύση 
να ζει σε πόλη (πολιτικόν ζῷον) ή είναι άνθρωπος κατώτερης ποιότητας ή είναι 
ένα ον ανώτερο από τον άνθρωπο˙ είναι σαν εκείνον που ο Όμηρος τον στόλισε 
με τους χαρακτηρισμούς «άνθρωπος δίχως σόι, δίχως νόμους, δίχως σπιτικό»˙ 
αυτός ο άνθρωπος, ο δίχως πόλη από τη φύση του, είναι – την ίδια στιγμή – και 
άνθρωπος που παθιάζεται με τον πόλεμο: είναι σαν απομονωμένο πιόνι στο 
παιχνίδι των πεσσών. 
(Αριστοτέλης, Πολιτικά Α6) 

Μονάδες 10 
 

  



Αδίδακτο κείμενο: 
Ξενοφών, Συμπόσιον 4 34-37  

Ο Καλλίας διοργανώνει συμπόσιο προς τιμήν του Αυτόλυκου, ο οποίος στα 
Παναθήναια το 422 π.Χ. νίκησε στο Παγκράτιο. Στο συγκεκριμένο απόσπασμα η 

συζήτηση στρέφεται γύρω από τη φτώχεια και τον πλούτο. 
 

Ἀλλ’ ἄγε δή, ἔφη ὁ Σωκράτης, σὺ αὖ λέγε ἡμῖν, ὦ Ἀντίσθενες, πῶς οὕτω βραχέα 

ἔχων μέγα φρονεῖς ἐπὶ πλούτῳ. Ὅτι νομίζω, ὦ ἄνδρες, τοὺς ἀνθρώπους οὐκ ἐν 

τῷ οἴκῳ τὸν πλοῦτον καὶ τὴν πενίαν ἔχειν ἀλλ’ ἐν ταῖς ψυχαῖς. ὁρῶ γὰρ πολλοὺς 

μὲν ἰδιώτας, οἳ πάνυ πολλὰ ἔχοντες χρήματα οὕτω πένεσθαι ἡγοῦνται ὥστε 

πάντα μὲν πόνον, πάντα δὲ κίνδυνον ὑποδύονται, ἐφ’ ᾧ πλείω κτήσονται, οἶδα 

δὲ καὶ ἀδελφούς, οἳ τὰ ἴσα λαχόντες ὁ μὲν αὐτῶν τἀρκοῦντα ἔχει καὶ 

περιττεύοντα τῆς δαπάνης, ὁ δὲ τοῦ παντὸς ἐνδεῖται·  αἰσθάνομαι δὲ καὶ 

τυράννους τινάς, οἳ οὕτω πεινῶσι χρημάτων ὥστε ποιοῦσι πολὺ δεινότερα τῶν 

ἀπορωτάτων· δι’ ἔνδειαν μὲν γὰρ δήπου οἱ μὲν κλέπτουσιν, οἱ δὲ τοιχωρυχοῦσιν, 

οἱ δὲ ἀνδραποδίζονται·  τύραννοι δ’ εἰσί τινες οἳ ὅλους μὲν οἴκους ἀναιροῦσιν, 

ἁθρόους δ’  ἀποκτείνουσι, πολλάκις δὲ καὶ ὅλας πόλεις χρημάτων ἕνεκα 

ἐξανδραποδίζονται. τούτους μὲν οὖν ἔγωγε καὶ πάνυ οἰκτίρω τῆς ἄγαν χαλεπῆς 

νόσου. ὅμοια γάρ μοι δοκοῦσι πάσχειν ὥσπερ εἴ τις πολλὰ ἔχοι καὶ πολλὰ ἐσθίων 

μηδέποτε ἐμπίμπλαιτο. 

Λεξιλόγιο :  
μέγα φρονῶ :  υπερηφανεύομαι 
ὑποδύομαι :  υπομένω 
λαγχάνω τὰ ἵσα :  κληρονομώ ίση περιουσία 
τοιχωρυχῶ :  κάνω διαρρήξεις 
ἀνδραποδίζομαι :  κάνω απαγωγές 



ἐξανδραποδίζομαι :  υποδουλώνω 
ἐσθίω :  τρώω 
ἐμπίμπλαμαι :  χορταίνω 
 
 
Γ1.  Να γράψετε τη μετάφραση του αποσπάσματος: «Ἀλλ’ ἄγε δή … τοῦ παντὸς 
ἐνδεῖται» 

Μονάδες 10 
 
Γ2.  Ποια είναι η συμπεριφορά των τυράννων, κατά τον Αντισθένη, απέναντι στα 
χρήματα; 

Μονάδες 10 
 
Γ3. α)  i.  Να γραφούν οι ακόλουθοι τύποι:  
ὁ Σωκράτης  (κλητική ενικού) :  
ἰδιώτας  (γενική ενικού) :  
τῆς δαπάνης  (γενική πληθυντικού) :  
χρημάτων  (δοτική ενικού) :  
ὦ ἄνδρες  (δοτική πληθυντικού) :  
 
ii.  Να γραφούν οι υπόλοιποι βαθμοί: βραχέα ,  πολλούς ,  δεινότερα (στο γένος, 
αριθμό και στην πτώση που βρίσκονται).  

Μονάδες 5 
 
β)  νομίζω  (γ’  πληθυντικό Ευκτικής Ενεστώτα και Μέλλοντα) :  
ἔχει  (β’  ενικό Οριστικής και Προστακτικής Αορίστου β’) :  
ἀναιροῦσι  (β’  ενικό Οριστικής και Υποτακτικής - Ενεστώτα) :  
πάσχειν  (τον ίδιο τύπο στον Αόριστο β’) :  
ἡγοῦνται  (γ’ πληθυντικό Ευκτικής Ενεστώτα και Παθ. Αορίστου) :  

Μονάδες 5 
 
Γ4. α)  Να μετατραπεί στον πλάγιο λόγο η πρόταση: 
Συ αὖ λέγε ἡμῖν ὦ Ἀντίσθενες πῶς οὔτω βραχέα ἔχων μέγα φρονεῖς ἐπὶ 
πλούτῳ. 
 
Σωκράτης ἐκέλευσε … 

Μονάδες 4 
 
β)  Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι ακόλουθες λέξεις: ἡμῖν ,  πένεσθαι ,  τῶν 
ἀπορωτάτων ,  δι’ ἔνδειαν ,  χρημάτων ,  πάσχειν .  

Μονάδες 6 
 
 
 

Καλή επιτυχία!!!  
 
 


