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1. Να µεταφράσετε το απόσπασµα : “ �τι �κ τ�ν α
τ�ν … α� ξεις γίνονται”.  
            ΜΟΝΑ∆ΕΣ 10 
 
2. Λαµβάνοντας υπόψη το χωρίο “ Μαρτυρε� δέ … �ν �γίνοντο �γαθοί � κακοί”, να αναφέρετε 

τι θέλει να αποδείξει ο Αριστοτέλης µε το παράδειγµα που αντλεί από την πολιτική ζωή, πώς το 
αξιοποιεί και σε τι διαφοροποιείται ένα ανώτερο από ένα κατώτερο πολίτευµα.  
           ΜΟΝΑ∆ΕΣ 15 

 
3. Επισηµαίνοντας συγκεκριµένα παραδείγµατα που αναφέρει ο Αριστοτέλης από τον χώρο των 

τεχνών και της καθηµερινής ζωής, να εκθέσετε τη σχέση µεταξύ “�νεργει�ν” και  “ξεων”. 
            ΜΟΝΑ∆ΕΣ 15 
 
4. Ποιος είναι ο αριστοτελικός ορισµός της ευδαιµονίας και πώς µπορούν να την εξασφαλίσουν οι 

άνθρωποι ;           ΜΟΝΑ∆ΕΣ 10 
 
5. Να γράψετε µία λέξη της αρχαίας ελληνικής ετυµολογικά συγγενή µε τις παρακάτω λέξεις, 

αξιοποιώντας τα αποσπάσµατα που δόθηκαν : αντιπολίτευση, αντίθεση, διένεξη, γελωτοποιός, 
εξοχή, γηγενής, φρενοκοµείο, διάστρεµµα, επίδοµα, πάρεργο.   ΜΟΝΑ∆ΕΣ 10 

 



Α∆Ι∆ΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Ε$ ο%ν γνώσονται (µ*ς �ποδεχοµένους τ-ς κατηγορίας τ�ν πρότερον γεγενηµένων, τίνα 
α
το0ς ο1εσθε γνώµην  2ξειν περ3 σφ�ν α
τ�ν; 6 τίνα α�τ�ν �θελήσειν ε$ς �γ�νας 
καθίστασθαι 2νεκα τ�ν πρότερον γεγενηµένων; φανήσονται γ-ρ πολλοί µ9ν �χθροί πολλοί δ9 
συκοφάνται, ο; καταστήσουσιν α
τ�ν 2καστον ε$ς �γ�να. 
<κουσι δ9 νυνί �κροασόµενοι �µφότεροι, ο
 τ=ν α
τ=ν γνώµην >χοντες �λλήλοις, �λλ’ ο� µ9ν 
ε	σόµενοι ε$ χρ= πιστεύειν το�ς νόµοις το�ς κειµένοις κα3 το�ς Aρκοις οBς Cµόσατε �λλήλοις, ο� 
δ9 �ποπειρώµενοι τDς (µετέρας γνώµης, ε$ α
το�ς �ξέσται �δε�ς συκοφαντε�ν κα3 γράφεσθαι, 
το�ς δ� �νδεικνύναι, το0ς δ9 �πάγειν. 
        �νδοκίδου περί τ�ν Μυστηρίων 104-105  
 
 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 
καθίστηµί τινα ε	ς #γ�να : µπλέκω κάποιον σε δίκη 
%νδείκνυµι : καταγγέλλω 
#πάγω : συλλαµβάνω, προσάγω στο δικαστήριο 
#ποπειρ�µαι : δοκιµάζω 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

1. Να µεταφραστεί το κείµενο.        ΜΟΝΑ∆ΕΣ 20 
 
2. τίνα, α�τ�ν, ε	σόµενοι, γνώµης, το�ς δ� : Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι λέξεις. 

           ΜΟΝΑ∆ΕΣ 5 
 
3. “Ε	 ο-ν γνώσονται … γεγενηµένων” : Να βρεθεί η απόδοση και να τραπεί ο υποθετικός λόγος 

στο είδος της απλής σκέψης και στο είδος της αόριστης επανάληψης στο παρόν-µέλλον. 
           ΜΟΝΑ∆ΕΣ 5 

 
4. Να γράψετε τους ζητούµενους τύπους για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις του κειµένου : 

 - γνώσονται : το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο προστακτικής του αορίστου β΄ στην ίδια φωνή. 
 - ο1εσθε : το ίδιο πρόσωπο, στην ίδια έγκλιση, στον µέλλοντα, στην ίδια φωνή. 
 - 2µόσατε : το γ΄ ενικό πρόσωπο οριστικής του ενεστώτα, στην ίδια φωνή. 
 - %νδεικνύναι : το β΄ ενικό πρόσωπο προστακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή. 
 - #πάγειν : το β΄ ενικό πρόσωπο προστακτικής αορίστου β΄ στη µέση φωνή. 
 - σφ�ν α�τ�ν : την αιτιατική του ενικού αριθµού στο ίδιο πρόσωπο και στο ίδιο γένος. 
 - 5καστον : την ονοµαστική του θηλυκού γένους στον πληθυντικό αριθµό. 
 - ο6ς : την αιτιατική του πληθυντικού αριθµού στο ουδέτερο γένος. 
 - πολλοί : τη δοτική του πληθυντικού αριθµού του συγκριτικού βαθµού στο ουδέτερο γένος. 
 - 8µ9ς : τη δοτική του ενικού αριθµού, στο α΄ πρόσωπο, σύνθετο µε το επιτατικό µόριο γε.
            ΜΟΝΑ∆ΕΣ 10 
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