
 

 

 

 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :  ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :  Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 3 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Αριστοτέλης, Πολιτικά, Α 1.1·8, 1252a1-7· b27-32  

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 τοῦ 

κυριωτάτου 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, οὖσα δὲ τοῦ εὖ ζῆν. διὸ πᾶσα 

πόλις φύσει ἔστιν, εἴπερ καὶ αἱ πρῶται κοινωνίαι. τέλος γὰρ αὕτη ἐκείνων, ἡ δὲ φύσις 

τέλος ἐστίν·  

  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

Α.  Με βάση το αρχαίο κείμενο (αναφοράς) να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω 

διατυπώσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες με ένα Σ ή Λ αντίστοιχα. Να 

τεκμηριώσετε την επιλογή σας γράφοντας τη χαρακτηριστική φράση του 

αρχαίου κειμένου που την επιβεβαιώνει.  

α)  Κατά τον Αριστοτέλη όλες οι μορφές κοινωνικής συμβίωσης αποσκοπούν 

σε κάποιο αγαθό.  

β)  Ο Αριστοτέλης ισχυρίζεται ότι η πολιτική κοινωνία αποτελεί την ανώτερη 

μορφή κοινωνικής συμβίωσης.  

γ)  Η αυτάρκεια είναι στόχος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο των κωμών.  

δ)  Η πόλις ως μορφή κοινωνικής συμβίωσης συγκροτήθηκε για την επίτευξη 

πρώτα απ' όλα της ευδαιμονίας.  

ε)  Η φύση ενός πράγματος δεν είναι παρά η ολοκλήρωσή του. 

10 ΜΟΝΑΔΕΣ 



 

 

 

Β1.  Αρχίζοντας από την τελευταία πρόταση της πρώτης παραγράφου να δώσετε τον 

ορισμό της πόλης που συνάγεται από το κείμενο. Ποια είναι η έννοια γένους 

της πόλης και ποια η ειδοποιός διαφορά;  

10 ΜΟΝΑΔΕΣ 

 

Β2.  Να ορίσετε τις έννοιες «αὐτάρκεια», «τέλος», «τέλειος», «εὐδαιμονία» με 

βάση το κείμενο της ενότητας.   

10 ΜΟΝΑΔΕΣ 

 

Β3.  Με ποιες λέξεις του κειμένου παρουσιάζουν ετυμολογική συγγένεια οι 

παρακάτω λέξεις: θυρωρός, προϊστάμενος, μισαλλοδοξία, πρόσχαρος, περιοχή, 

σύγκληση, επικός, αφύσικος,.  

8 ΜΟΝΑΔΕΣ 

 

Β4.  ἀγαθοῦ, τέλος: Να δημιουργήσεις δύο φράσεις στη νέα ελληνική με τις 

συγκεκριμένες λέξεις, όπου θα έχουν διαφορετική σημασία από αυτή που 

έχουν στο κείμενο αναφοράς.   

 2 ΜΟΝΑΔΕΣ 

 

Β5. Αφού διαβάσετε την άποψη του Περικλή για τη σχέση πολίτη - πόλης, να τη 

συσχετίσετε µε τις αντιλήψεις του Αριστοτέλη για το ίδιο θέµα.   

  

Πιστεύω ότι, αν μια πολιτεία βρίσκεται στο σύνολό της σε ακμή, εξυπηρετεί 

πολύ καλύτερα τους πολίτες παρά όταν οι πολίτες ευτυχούν ο καθένας, αλλά η 

πολιτεία στο σύνολό της δυστυχεί. Όσο κι αν ένας ιδιώτης ευτυχεί στις ιδιωτικές 

του υποθέσεις, καταστρέφεται κι ο ίδιος μαζί με την πατρίδα του, αν 

καταστραφεί εκείνη. Αν όμως δυστυχήσει, ενώ η πατρίδα του ευημερεί, έχει 

πολλές ελπίδες να σωθεί. Αφού, λοιπόν, η πολιτεία μπορεί ν᾽ ανθέξει στις 

δυστυχίες των πολιτών της, ενώ οι πολίτες δεν μπορούν ν᾽ ανθέξουν στην 

δυστυχία της πολιτείας, πώς είναι δυνατόν να μην την βοηθήσομε, αλλά να 

κάνομε ό,τι σεις τώρα κάνετε; Τσακισμένοι απ᾽ τις προσωπικές συμφορές, 

παραμελείτε το έργο της κοινής σωτηρίας και στρέφετε τις κατηγορίες σας και 

εναντίον μου, που σας συμβούλεψα να πολεμήστε, και εναντίον του εαυτού 

σας που συμφωνήσατε μαζί μου και αποφασίσατε τον πόλεμο.  

Θουκυδίδης, Β, 60 

 

10 ΜΟΝΑΔΕΣ 

 

 

 



 

 

Β6. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες με ένα 

Σ ή Λ αντίστοιχα 

1. Ο Εύδοξος από την Κνίδο ήταν μαθηματικός, αστρονόμος και γεωγράφος, 
και ο Πλάτωνας δεν δίστασε καθόλου να του εμπιστευθεί, κατά τη 
διάρκεια της απουσίας του, τη διεύθυνση της σχολής του. 
 

2. Με την απουσία του Πλάτωνα ο Αριστοτέλης είχε, από την πρώτη στιγμή, 
την ευκαιρία να δεχτεί εκείνην ακριβώς την επίδραση που πρέπει να 
ανταποκρινόταν πολύ αμεσότερα στη δική του ψυχοσύνθεση, την 
ποιητική. 
 

3. Η αγάπη και προσήλωση του Αριστοτέλη στην αναζήτηση στην αλήθεια 
τον έκανε ιδιαίτερα αγαπητό στην Ακαδημία και αντικείμενο θαυμασμού. 
 

4. Κατά την διάρκεια της παραμονής του στη Μίεζα συνθέτει το 
σημαντικότερο μέρος των Πολιτικῶν του. 
 

5. Η επιστροφή του Αριστοτέλη στην Αθήνα συνδυάστηκε με την επιστροφή 
του στην Ακαδημία. 
 

6. Προς το τέλος της ζωής του ο Αριστοτέλης γίνεται πολύ αυστηρός κριτής 
των απόψεων των άλλων, με αποτέλεσμα να αποκτήσει πολλούς 
εχθρούς. 
 

7. Ο Αριστοτέλης εγκατέλειψε την Αθήνα, για να μην αποτελέσει αφορμή 
αυτή να εγκληματήσει για δεύτερη φορά εναντίον της φιλοσοφίας. 
 

8. Ο θάνατος του Μ. Αλεξάνδρου άλλαξε προς το χειρότερο το κλίμα στην 
Αθήνα για τους Μακεδόνες, πράγμα που ανάγκασε τον Αριστοτέλη να 
μετοικίσει στην Χαλκίδα. 
 

9. Στο Α’ βιβλίο των Ηθικών Νικομαχείων ο Αριστοτέλης αναφέρεται στην 
ευδαιμονία. 
 

10. Ο Αριστοτέλης ανήκει στους φιλοσόφους που προσπάθησαν να 
προσδιορίσουν τους στόχους της ηθικής και της αγωγής. 

10 ΜΟΝΑΔΕΣ 

 

 

 

 

 



 

 

Αδίδακτο Κείμενο:  

ΑΝΔΟΚΙΔΗΣ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 

1 – 4. 

 

Το 392 π.Χ., κατά τη διάρκεια του Κορινθιακού πολέμου, ο Ανδοκίδης εστάλη για 

διαπραγματεύσεις στη Σπάρτη. Μετά την επιστροφή του υπερασπίστηκε με τον 

λόγο αυτόν την προοπτική ειρήνης με τους Λακεδαιμονίους.  

Ὅτι μὲν εἰρήνην ποιεῖσθαι δικαίαν ἄμεινόν ἐστιν ἢ πολεμεῖν, 

δοκεῖτέ μοι, ὦ Ἀθηναῖοι, πάντες γιγνώσκειν· ὅτι δὲ οἱ ῥήτορες τῷ 

μὲν ὀνόματι τῆς εἰρήνης συγχωροῦσι, τοῖς δ’ ἔργοις ἀφ’ ὧν ἂν ἡ 

εἰρήνη γένοιτο ἐναντιοῦνται, τοῦτο δὲ οὐ πάντες αἰσθάνεσθε. 

λέγουσι γὰρ ὡς ἔστι 

δεινότατον τῷ δήμῳ, γενομένης εἰρήνης, ἡ νῦν οὖσα πολιτεία 

μὴ καταλυθῇ. [2] Εἰ μὲν οὖν μηδεπώποτε πρότερον ὁ δῆμος ὁ 

[τῶν] Ἀθηναίων εἰρήνην ἐποιήσατο πρὸς Λακεδαιμονίους, 

εἰκότως ἂν ἐφοβούμεθα αὐτὸ διά τε τὴν ἀπειρίαν τοῦ ἔργου διά 

τε τὴν ἐκείνων ἀπιστίαν· ὅπου δὲ πολλάκις ἤδη πρότερον 

εἰρήνην ἐποιήσασθε δημοκρατούμενοι, πῶς οὐκ εἰκὸς ὑμᾶς 

πρῶτον ἐκεῖνα σκέψασθαι τὰ τότε γενόμενα; χρὴ γάρ, ὦ 

Ἀθηναῖοι, τεκμηρίοις χρῆσθαι τοῖς πρότερον γενομένοις περὶ τῶν 



 

 

μελλόντων ἔσεσθαι. [3] Ἡνίκα τοίνυν ἦν μὲν ὁ πόλεμος ἡμῖν ἐν 

Εὐβοίᾳ, Μέγαρα δὲ εἴχομεν καὶ Πηγὰς καὶ Τροζῆνα, εἰρήνης 

ἐπεθυμήσαμεν, καὶ Μιλτιάδην τὸν Κίμωνος ὠστρακισμένον καὶ 

ὄντα ἐν Χερρονήσῳ κατεδεξάμεθα δι’ αὐτὸ τοῦτο, πρόξενον ὄντα 

Λακεδαιμονίων, ὅπως πέμψαιμεν εἰς Λακεδαίμονα 

προκηρυκευσόμενον περὶ σπονδῶν. [4] καὶ τότε ἡμῖν εἰρήνη 

ἐγένετο πρὸς Λακεδαιμονίους ἔτη πεντήκοντα, καὶ ἐνεμείναμεν 

ἀμφότεροι ταύταις ταῖς σπονδαῖς ἔτη τριακαίδεκα. ἓν δὴ τοῦτο, ὦ 

Ἀθηναῖοι, πρῶτον σκεψώμεθα. ἐν ταύτῃ τῇ εἰρήνῃ ὁ δῆμος ὁ [τῶν] 

Ἀθηναίων ἔσθ’ ὅπου κατελύθη; οὐδεὶς ἀποδείξει. ἀγαθὰ δὲ ὅσα 

ἐγένετο διὰ ταύτην τὴν εἰρήνην, ἐγὼ ὑμῖν φράσω. 

Παρατηρήσεις 

Γ.1. Να μεταφράσετε στη νεοελληνική γλώσσα το χωρίο του 

αδίδακτου κειμένου: «. λέγουσι γὰρ … τὰ τότε γενόμενα;» . 

  

 Μονάδες 10 

Γ.2. Με ποια επιχειρήματα προσπαθεί ο Ανδοκίδης να πείσει τους 

Αθηναίους για το ενδεχόμενο συνθήκης ειρήνης με τους 

Σπαρτιάτες; 

          Μονάδες 10 

 

 



 

 

Γ3.  α.   Να δοθούν οι τύποι που ζητούνται: 

 οἱ ῥήτορες : κλητική ενικού 

 πάντες: γενική πληθυντικού θηλυκού και ουδετέρου 

 τῶν μελλόντων: δοτική πληθυντικού στο ίδιο γένος 

 οὐδεὶς: γενική ενικού      

   Μονάδες 5 

β.  γιγνώσκειν, σκέψασθαι, εἴχομεν, πέμψαιμεν, 

ἐνεμείναμεν. : στα παραπάνω ρήματα να γραφεί ο ίδιος 

τύπος στον Μέλλοντα στη φωνή που βρίσκονται.  

       Μονάδες 5 

Γ4. α.  μοι, τῷ δήμῳ, γενομένης, τοῦ ἔργου, τεκμηρίοις Να 

αναγνωριστούν συντακτικά οι παραπάνω 

υπογραμμισμένοι όροι.  

          Μονάδες 5 

 β.   Να εντοπιστεί και να αναγνωριστεί ο υποθετικός λόγος 

στην αρχή της παραγράφου [2] (μονάδες 3) και να 

μεταγραφεί ώστε να δηλώνει την απλή σκέψη του 

λέγοντος (μονάδες 2)  

   Μονάδες 5 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 


