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ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Αριστοτέλη, Πολιτικά, Α1.12, 1253a29-39 

Φύσει μὲν οὖν ἡ ὁρμὴ ἐν πᾶσιν ἐπὶ τὴν τοιαύτην κοινωνίαν· 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. 

Παρατηρήσεις 

Α.1.    Να αντιστοιχίσετε νοηματικά όλες τις λέξεις / φράσεις του κειμένου της της Στήλης Α με την λέξη της 

Στήλης Β. Μία λέξη της Στήλης Β περισσεύει       (Μονάδες 5). 

Α         Β 

α. ἐν πᾶσιν 
1. όπλα 

2. άνθρωπος 

3. πόλη-κράτος (θεσμοί) 

β. ἐπὶ τὴν τοιαύτην κοινωνίαν 

γ. ἐπί τἀναντία ἔστι χρῆσθαι 

 

ΠΑΤΡΑ:  

Κορίνθου 224 & Αγ. Νικολάου   τηλ. 2613021611 
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ 

Πλατεία Δημοκρατίας   τηλ. 2693025171 

 

ΟΝΟΜΑ: ……………………………………. 

ΕΠΩΝΥΜΟ: ……………………………….. 

ΒΑΘΜΟΣ:……………..…………………… 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 
 

 

δ. χαλεπωτάτη ἀδικία   

ε. δικαιοσύνη πολιτικόν 

  

Α.2.  Να χαρακτηρίσετε την κάθεμία από τις παρακάτω περιόδους με τη λέξη «Σωστό», αν είναι σωστή, ή 

τη λέξη «Λάθος», αν είναι λανθασμένη, με βάση το αρχαίο κείμενο (μονάδες 2), και να τεκμηριώσετε την 

απάντησή σας με τις φράσεις του αρχαίου κειμένου που την επιβεβαιώνουν (μονάδες 2). 

α. Η πόλη-κράτος είναι αποκλειστικά κάτι φυσικό. 

β. Ο άνθρωπος είναι το ανώτερο από όλα τα όντα, όταν πραγματώνει την φύση του. 

γ. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να αποφύγει να διαπράττει άδικες πράξεις. 

δ. Η δικαιοσύνη δημιουργεί τη συνοχή στην πόλη. 

Α.3. «οἷς»: Σε ποια λέξη του αρχαίου κειμένου αναφέρεται η αντωνυμία «οἷς»; (Μονάδα 1) 

Μονάδες 10 

Β1. ὥσπερ γὰρ καὶ τελεωθεὶς βέλτιστον τῶν ζῴων ἄνθρωπός ἐστιν, οὕτω καὶ χωρισθεὶς νόμου καὶ δίκης 

χείριστον πάντων. Πώς και με ποιες εκφραστικές επιλογές αιτιολογείται και περιγράφεται από τον 

Αριστοτέλη η φύση του ανθρώπου έξω από το πλαίσιο της πολιτικής κοινωνίας; 

Μονάδες 10 

Β2. τελεωθεὶς βέλτιστον τῶν ζῴων ἄνθρωπός ἐστιν: α. Πότε τελειοῦται ο άνθρωπος; (Μονάδες 4)  β.ἡ δὲ 

δικαιοσύνη πολιτικόν· ἡ γὰρ δίκη πολιτικῆς κοινωνίας τάξις ἐστίν, ἡ δὲ δικαιοσύνη τοῦ δικαίου κρίσις: 

 Γιατί η τελείωση του ανθρώπου επιτυγχάνεται μόνο στο πλαίσιο της πόλης; (Μονάδες 6) 

Μονάδες 10 

Β3. Να γράψετε τον αριθμό που αντιστοιχεί σε καθεμιά από τις φράσεις της Στήλης Α και το γράμμα της 

Στήλης Β που συμπληρώνει ορθά το νόημα της: 
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   Α       Β 

1. Η φράση ἕν οἶδα ὅτι οὐδέν οἶδα συνδέεται: 

 

α. με τη στάση του Σωκράτη να αμφισβητεί τις 

βεβαιότητες 

β. με τον μετριοπαθή χαρακτήρα του Σωκράτη 

γ. την προκλητική συμπεριφορά του Σωκράτη 

2. Για τον Σωκράτη: 

 

α. Είναι καλύτερο να αδικείς από το να αδικείσαι 

β. Είναι καλύτερο να αδικείσαι παρά να αδικείς. 

γ. Είναι καλύτερο να μην αδικείς τον φίλο παρά 

μόνο τον εχθρό 

3. Το  θέμα του διαλόγου Πρωταγόρας, η φύση της 

αρετής: 

 

α. Το θέτει ο Πρωταγόρας στον πρόλογο του έργου 

β. Το θέτει ο Σωκράτης στον πρόλογο του έργου 

γ. Προκύπτει μέσα από τη συζήτηση 

4. Οι τελευταίες στιγμές του Σωκράτη 

παρουσιάζονται στον διάλογο: 

 

α. Κρίτων 

β. Μένων 

γ. Ἀπολογία Σωκράτους 

5.  Ο Πρωταγόρας στον  μύθο του Προμηθέα: 

 

α. Ακολουθεί την ησιόδεια θεώρηση του Προμηθέα. 

β. Ακολουθεί την αισχύλεια θεώρηση του 

Προμηθέα. 

γ. Εκφράζει μία δική του θεώρηση για τον 

Προμηθέα 

Μονάδες 10 

Β4. 

α Να σχηματίσετε για κάθε μία από τις λέξεις της Στήλης Α´ ένα  παράγωγο ουσιαστικό και ένα παράγωγο 

επίθετο με την κατάληξη που δίνεται. 
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 παράγωγο ουσιαστικό -μα παράγωγο επίθετο  -ικός 

συστήσας   

δίκης   

ἔχων   

χρῆσθαι   

τάξις   

  

Β.4.β. Να γράψετε μία λέξη  αντώνυμη με τη σημασία που έχει στο κείμενο, στα αρχαία ή στα νέα 

ελληνικά,  για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις: φύσει, πᾶσιν, χαλεπωτάτη, τἀναντία, ἀρετῇ, 

Μονάδες 10 

Β5. Να συγκρίνετε την εξήγηση του Αριστοτέλη για τη διαδικασία συγκρότησης της πόλης όπως 

παρουσιάζεται στο κείμενο αναφοράς με την εξήγηση του Ηροδότου για τη διαδικασία συγκρότησης της 

πόλης, όπως παρουσιάζεται στο παρακάτω απόσπασμα (Ηροδότου, Ἱστορίαι, 1.96.2 – 1.101.1).  

Ανάμεσα στους Μήδους φάνηκε ένας άνθρωπος σοφός· το όνομά του ήταν Δηιόκης κι ήταν γιος του 

Φραόρτη.  Οι Μήδοι ζούσαν χωριστά σε μικρές πόλεις· ο Δηιόκης στη δική του είχε και πρωτύτερα 

υπόληψη μεγάλη, τότε όμως ακόμη περισσότερο και με μεγαλύτερο ζήλο βάλθηκε να μοιράζει 

δικαιοσύνη. Και αυτό το έκανε, ενώ σ᾽ όλη τη χώρα των Μήδων βασίλευε μεγάλη ανομία. […] Όμως έτσι 

που οι αρπαγές και οι αδικίες στις γύρω επαρχίες έγιναν τώρα περισσότερες απ᾽ ό,τι ήσαν πρωτύτερα, 

μαζεύτηκαν οι Μήδοι στο ίδιο μέρος και συζητούσαν το πράγμα μιλώντας για την κατάσταση: «Αφού δεν 

είναι δυνατό να ζήσουμε στον τόπο μας αφήνοντας τα πράγματα όπως έχουν, έλα λοιπόν να βγάλουμε 

ανάμεσά μας ένα βασιλιά· έτσι κι η χώρα μας θα είναι καλοκυβερνημένη και εμείς θα στραφούμε στις 

δουλειές μας και δε θα μας φέρνουν άνω κάτω οι παρανομίες». Κι όταν ευθύς αμέσως ήρθε το θέμα ποιόν 

να αναδείξουν βασιλιά, όλοι πρότειναν τον Δηιόκη και πολύ τον παινούσαν, ώστε συγκατανεύουν αυτός 

να είναι ο βασιλιάς τους. […] Όταν τα τακτοποίησε όλα και έγινε δυνατός με την άσκηση της εξουσίας, 

ήταν αυστηρός στην περιφρούρηση της δικαιοσύνης: του έφερναν μέσα στο παλάτι τις δικαστικές 

υποθέσεις γραμμένες· εκείνος έκρινε ό,τι του έφερναν, και τη γνωμάτευσή του την έστελνε πάλι έξω. Αυτό 

ήταν το σύστημά του προκειμένου για τις δίκες. Αλλά και άλλα μέτρα τάξεως είχε πάρει: κάθε φορά που 

άκουγε πως κάποιος σηκώνει κεφάλι, αμέσως τον μετακαλούσε και του επέβαλλε τιμωρία ανάλογη με το 



ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 
 

 

αδίκημά του· κατάσκοποι και πληροφοριοδότες του ήσαν σκορπισμένοι σ᾽ όλη την επικράτεια. Μ᾽ αυτόν 

τον τρόπο συνένωσε ο Δηιόκης μόνον το έθνος των Μήδων και έγινε αρχηγός τους. 

            Μονάδες 10 

 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Πλουτάρχου, Βίοι Παράλληλοι, Σόλωνος καὶ Ποπλικόλα Σύγκρισις, ΙΙΙ, 1-5*  

Ο Πλούταρχος, ιστορικός και βιογράφος, παρουσιάζει το έργο δύο σημαντικών ανδρών, του Σόλωνα και 

του Ποπλικόλα. Ο Σόλων ως νομοθέτης έλαβε πολύ τολμηρά νομοθετικά μέτρα για τα δεδομένα της 

εποχής του, επιδιώκοντας να αναμορφώσει ριζικά την Αθήνα. Ο Ρωμαίος πολιτικός Ποπλικόλας υπηρέτησε 

και αυτός τον λαό του με σεβασμό, ειλικρίνεια και εντιμότητα. 

 Ἴδιον δὲ τοῦ Σόλωνος ἡ τῶν χρεῶν ἄνεσις, ᾗ μάλιστα τὴν ἐλευθερίαν ἐβεβαίωσε τοῖς πολίταις. οὐδὲν γὰρ 

ὄφελος νόμων ἰσότητα παρεχόντων, ἣν ἀφαιρεῖται τὰ χρέα τοὺς πένητας, ἀλλ' ὅπου μάλιστα χρῆσθαι τῇ 

ἐλευθερίᾳ δοκοῦσι, δουλεύουσι μάλιστα τοῖς πλουσίοις, ἐν τῷ δικάζειν καὶ ἄρχειν καὶ λέγειν 

ἐπιταττόμενοι καὶ ὑπηρετοῦντες. τούτου δὲ μεῖζον, ὅτι πάσῃ χρεῶν ἀποκοπῇ στάσεως ἑπομένης, ἐκείνῃ 

μόνῃ καθάπερ φαρμάκῳ παραβόλῳ μέν, ἰσχυρῷ δὲ χρησάμενος, εὐκαίρως καὶ τὴν οὖσαν στάσιν ἔλυσε, τῇ 

περὶ αὐτὸν ἀρετῇ καὶ δόξῃ τῆς τοῦ πράγματος ἀδοξίας καὶ διαβολῆς περιγενόμενος. Τῆς δ' ὅλης πολιτείας 

τῇ μὲν ἀρχῇ λαμπρότερος ὁ Σόλων· ἡγήσατο γὰρ καὶ οὐκ ἠκολούθησε, καὶ καθ' αὑτόν, οὐ μεθ' ἑτέρων, 

ἔπραξε τὰ πλεῖστα καὶ μέγιστα τῶν κοινῶν. τῷ τέλει δ' ἅτερος εὐτυχὴς καὶ ζηλωτός· τὴν μὲν γὰρ Σόλωνος 

πολιτείαν αὐτὸς ἐπεῖδε Σόλων καταλυθεῖσαν, ἡ δὲ Ποπλικόλα μέχρι τῶν ἐμφυλίων πολέμων διεφύλαξεν 

ἐν κόσμῳ τὴν πόλιν. ὁ μὲν γὰρ ἅμα τῷ θέσθαι τοὺς νόμους ἀπολιπὼν ἐν γράμμασι καὶ ξύλοις ἐρήμους τοῦ 

βοηθοῦντος, ᾤχετ' ἀπιὼν ἐκ τῶν Ἀθηνῶν, ὁ δὲ μένων καὶ ἄρχων καὶ πολιτευόμενος ἵδρυσε καὶ κατέστησεν 

εἰς ἀσφαλὲς τὴν πολιτείαν. ἔτι δ' ἐκείνῳ μὲν οὐδὲ μέλλοντα κωλῦσαι προαισθομένῳ Πεισίστρατον 

ὑπῆρξεν, ἀλλ' ἡττήθη συνισταμένης τῆς τυραννίδος· οὗτος δὲ βασιλείαν ἰσχύουσαν ἐκ πολλῶν ἤδη χρόνων 

καὶ κρατοῦσαν ἐξέβαλε καὶ κατέλυσεν, ἀρετὴν μὲν ἴσην καὶ προαίρεσιν ὁμοίαν παρασχόμενος, τύχῃ δὲ καὶ 

δυνάμει τελεσιουργῷ πρὸς τῇ ἀρετῇ χρησάμενος.  

ἅτερος (δωρικός τύπος): ἕτερος * TLG: Theasurus Linguae Graece  

Β1. Να μεταφράσετε το απόσπασμα στα νέα ελληνικά: Ἴδιον δὲ τοῦ Σόλωνος,.. ὑπηρετοῦντες.  

Μονάδες 10  
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Β2. Τι προσέφερε ο Ποπλικόλας στην πατρίδα του, σύμφωνα με όσα παραθέτει ο Πλούταρχος; Να 

τεκμηριώσετε την απάντησή σας με τα αντίστοιχα χωρία του κειμένου.    Μονάδες 10  

Β3.α. πάσῃ χρεῶν ἀποκοπῇ στάσεως ἑπομένης, ἐκείνῃ μόνῃ καθάπερ φαρμάκῳ παραβόλῳ μέν, ἰσχυρῷ δὲ 

χρησάμενος, εὐκαίρως καὶ τὴν οὖσαν στάσιν ἔλυσε: 

i) Να γράψετε το υπογραμμισμένο ουσιαστικό στην ονομαστική πτώση του πληθυντικού αριθμού 

(μονάδα 1) και την υπογραμμισμένη μετοχή στη δοτική πτώση του πληθυντικού αριθμού στο 

ουδέτερο γένος (μονάδα 1). 

ii)  ii) ἰσχυρῷ: Να γράψετε τους βαθμούς του αντίστοιχου επιρρήματος (μονάδες 3).  

Β3.β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:  

i. ἑπομένης: το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του αορίστου β΄  

ii. ἐπεῖδε: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή  

iii. ἀπιών: το α΄ πληθυντικό πρόσωπο της ευκτικής του ίδιου χρόνου  

iv. ἡττήθη: το απαρέμφατο του ίδιου χρόνου στην ίδια φωνή  

v. χρησάμενος: το γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού. (μονάδες 5)  

Μονάδες 10  

Β4.α. τῇ ἐλευθερίᾳ, τῶν κοινῶν, ζηλωτός, ἀπιών, τῆς τυραννίδος: Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους 

τύπους του κειμένου. (μονάδες 5)  

Β4.β. οὗτος δὲ βασιλείαν ἰσχύουσαν ἐκ πολλῶν ἤδη χρόνων καὶ κρατοῦσαν ἐξέβαλε καὶ κατέλυσεν, ἀρετὴν 

μὲν ἴσην καὶ προαίρεσιν ὁμοίαν παρασχόμενος, τύχῃ δὲ καὶ δυνάμει τελεσιουργῷ πρὸς τῇ ἀρετῇ 

χρησάμενος.: Να μετατρέψετε τη σύνταξη σε απαρεμφατική με την ακόλουθη εξάρτηση: Πλούταρχος 

ἔλεγε (μονάδες 5)          Μονάδες 10 

ΟΔΗΓΙΕΣ: 

1. ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΟΘΗΚΕ. 

2. ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΣΥΝΕΠΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ. 

3. ΟΤΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΝΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΕΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΣ 
ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΣΤΟ E-MAIL ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΑ 
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΟΘΗΚΑΝ. (ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ «CAM SCANNER») 

E-MAIL: estergiou9@gmail.com ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 

Διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες 

mailto:estergiou9@gmail.com

