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ΠΛΗΡΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ : ΑΡΧΑΙΑ 

 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  

Πλάτωνος, Πολιτεία 520a 

                 Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β 1, 5-6 

 

 

Ἔπειτ’, ἔφη, ἀδικήσομεν αὐτούς, καὶ ποιήσομεν χεῖρον ζῆν, δυνατὸν αὐτοῖς ὂν 

ἄμεινον; 

Ἐπελάθου, ἦν δ’ ἐγώ, πάλιν, ὦ φίλε, ὅτι νόμῳ οὐ τοῦτο μέλει, ὅπως ἕν τι γένος ἐν 

πόλει διαφερόντως εὖ πράξει, ἀλλ’ ἐν ὅλῃ τῇ πόλει τοῦτο μηχανᾶται ἐγγενέσθαι, 

συναρμόττων τοὺς πολίτας πειθοῖ τε καὶ ἀνάγκῃ, ποιῶν μεταδιδόναι ἀλλήλοις  

τῆς ὠφελίας  ἣν ἂν ἕκαστοι τὸ κοινὸν δυνατοὶ ὦσιν ὠφελεῖν καὶ αὐτὸς ἐμποιῶν 

τοιούτους  ἄνδρας  ἐν τῇ πόλει,  οὐχ ἵνα ἀφιῇ τρέπεσθαι ὅπῃ ἕκαστος βούλεται, 

ἀλλ’ ἵνα καταχρῆται αὐτὸς αὐτοῖς ἐπὶ τὸν σύνδεσμον τῆς πόλεως. 

Ἀληθῆ, ἔφη· ἐπελαθόμην γάρ.  

 

Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν· οἱ γὰρ νομοθέται τοὺς πολίτας 

ἐθίζοντες ποιοῦσιν ἀγαθούς, καὶ τὸ μὲν βούλημα παντὸς νομοθέτου τοῦτ’ ἐστίν, 

ὅσοι δὲ μὴ εὖ αὐτὸ ποιοῦσιν ἁμαρτάνουσιν, καὶ διαφέρει τούτῳ πολιτεία 

πολιτείας ἀγαθὴ φαύλης. Ἔτι ἐκ τῶν αὐτῶν καὶ διὰ τῶν αὐτῶν καὶ γίνεται πᾶσα 

ἀρετὴ καὶ φθείρεται, ὁμοίως δὲ καὶ τέχνη· ἐκ γὰρ τοῦ κιθαρίζειν καὶ οἱ ἀγαθοὶ 

καὶ κακοὶ γίνονται κιθαρισταί. ἀνάλογον δὲ καὶ οἰκοδόμοι καὶ οἱ λοιποὶ πάντες· 

ἐκ μὲν γὰρ τοῦ εὖ οἰκοδομεῖν ἀγαθοὶ οἰκοδόμοι ἔσονται, ἐκ δὲ τοῦ κακῶς κακοί. 

εἰ γὰρ μὴ οὕτως εἶχεν, οὐδὲν ἂν ἔδει τοῦ διδάξοντος, ἀλλὰ πάντες ἂν ἐγίνοντο 

ἀγαθοὶ ἢ κακοί. Oὕτω δὴ καὶ ἐπὶ τῶν ἀρετῶν ἔχει· πράττοντες γὰρ τὰ ἐν τοῖς 

συναλλάγμασι τοῖς πρὸς τοὺς ἀνθρώπους γινόμεθα οἳ μὲν δίκαιοι οἳ δὲ ἄδικοι, 

πράττοντες δὲ τὰ ἐν τοῖς δεινοῖς καὶ ἐθιζόμενοι φοβεῖσθαι ἢ θαρρεῖν οἳ μὲν 

ἀνδρεῖοι οἳ δὲ δειλοί. 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Α. Σε ποιούς αναφέρονται οι κάτωθι λέξεις του κειμένου; : ἕν τι γένος, αὐτοῖς 

(το 2ο στο πρώτο κείμενο), φαύλης, διὰ τῶν αὐτῶν. 

Μονάδες 10 
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Β1. Πώς και με ποιά μέσα κατά τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, βάσει των 

αρχαίων κειμένων, βοηθά ο νόμος στην ευρυθμία και ευπραγία της κοινωνίας; 

Την απάντησή σας να τήν συγκρίνετε με τα κάτωθι παράλληλα αποσπάσματα : 

 

«Μετά τον Πρόδικο πήρε τον λόγο ο Ιππίας ο σοφός και είπε: Άνθρωποι της  

συντροφιάς, εγώ σάς θεωρώ όλους συγγενείς και φίλους και συμπολίτες - μάς  

συνδέει η φύση, όχι ο νόμος· γιατί η φύση συνδέει με συγγένεια το όμοιο με το  

όμοιο, ενώ ο νόμος, των ανθρώπων ο δυνάστης, συχνά επιβάλλει με την βία  

σχέσεις, που δεν τίς ανέχεται η φύση.»  

                                                                                  Πλάτωνος, Πρωταγόρας 337c 

 

«Και όταν πια φύγουν αυτοί [δηλ. οι νέοι άνδρες] από τους δασκάλους, η πόλη, 

με την σειρά της, τούς αναγκάζει να μάθουν τους νόμους και να ζουν σύμφωνα 

με αυτούς, ώστε να μην ενεργούν από μόνοι τους και όπως νομίζουν οι ίδιοι [...]. 

Έτσι, και η πόλη, υπογραμμίζοντας τους νόμους, αυτά τα επινοήματα των 

καλών και παλαιῶν νομοθετῶν, αναγκάζει και όσους ασκούν ένα αξίωμα και 

όσους άρχονται να συμμορφώνονται με αυτούς.» 

                                                                                  Πλάτωνος, Πρωταγόρας 326e 

Μονάδες 15 

 

Β2. Τί είναι αυτό που διαφοροποιεί την ποιότητα των πολιτών βάσει και των δύο 

κειμένων; Να συγκρίνετε την άποψή σας με το κάτωθι παράλληλο κείμενο :  

 

«Αν τελικά αποφασίσουμε να αντικρίσουμε τον κίνδυνο περισσότερο διά αυτού 

του άνετου τρόπου ζωής μας παρά από την επίπονη άσκηση, και μάλιστα με 

ανδρεία που δεν εκπηγάζει από θεσμικό τρόπο αλλά από τον τρόπο ζωής μας, 

τότε μάς μένει ως κέρδος να μην κουραζόμαστε προκαταβολικά για δεινά που 

πρόκειται να έρθουν, αλλά, όταν έρθει η στιγμή να τά αντιμετωπίσουμε, να 

είμαστε εξίσου γενναίοι με αυτούς που αδιάκοπα μοχθούν να γίνουν (γενναίοι)·» 

                                                                                                         Θουκυδίδου, Β39                                                                                                                      

Μονάδες 15 

 

Β3. Να συσχετίσετε τις φράσεις της στήλης Α με τις ορθές φράσεις της στήλης Β.  

 

Α. Β. 

Μία από τις μεθόδους του Σωκράτη 

ήταν 

α. η επαγωγή. 

β. η διάλεξη. 

Ο ορισμός της δικαιοσύνης κατά τον 

Σωκράτη στην Πολιτεία προϋποθέτει 

α. την πολυπραγμοσύνη. 

β. την αυτογνωσία. 

Ο Αριστοτέλης κατά τις σπουδές του 

στην Ακαδημία του Πλάτωνος 

εκτιμήθηκε 

α. από τον Εύδοξο. 

 

β. από τον Ξενοκράτη. 

Η ευδαιμονία κατά τον Αριστοτέλη 

εξαρτάται από 

α. την τύχη. 

β. την συμπεριφορά του ανθρώπου. 

Μονάδες 10 
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Β4α. Να βρεθούν οι ετυμολογικά συγγενείς λέξεις από το κείμενο των κάτωθι 

λημμάτων : λαθραίος, όμως, συναρμολόγηση, άφθαρτος, ελλιπής, δωμάτιο. 

(Μονάδες 6) 

 

Β4β. Να δώσετε την σημασία των κάτωθι λέξεων του κειμένου και να τίς 

χρησιμοποιήσετε με διάφορη σημασία στα νέα ελληνικά (σε όποιον αριθμό και 

πτώση ή έγκλιση-αριθμό-φωνή θέλετε) : σύνδεσμον, φθείρεται. (Μονάδες 4) 

 

Μονάδες 10 

 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ : Λυκούργου, κατὰ Λεωκράτους 109-111. 

 

Το αδίκημα της λιποταξίας είναι επαχθές στην αθηναϊκή παράδοση. 

 

Στο απόσπασμα αυτό από την δίκη κατά του Λεωκράτη για λιποταξία (δημόσιο αδίκημα) 

ο Λυκούργος υπενθυμίζει στους Αθηναίους την στάση που κρατούσαν οι πρόγονοί τους 

στις μάχες και απέναντι στους προδότες, τονίζοντας πως οποιαδήποτε άλλη απόφαση 

από την θανατική καταδίκη θα προσβάλλει και εκείνους, αλλά θα δημιουργήσει και 

δεδικασμένο αρνησιπατρίας για την πόλη τους.  

 

Τοιγαροῦν ἐπὶ τοῖς ὁρίοις βίου μαρτύρια ἔστιν ἰδεῖν τῆς ἀρετῆς αὐτῶν ἀναγεγραμμένα 

ἀληθῆ πρὸς ἅπαντας τοὺς Ἕλληνας,  

ἐκείνοις μέν· 

“ὦ ξεῖν᾽, ἄγγειλον Λακεδαιμονίοις ὅτι τῇδε κείμεθα τοῖς κείνων πειθόμενοι νομίμοις”  

τοῖς δ᾽ ὑμετέροις προγόνοις· 

“Ἑλλήνων προμαχοῦντες Ἀθηναῖοι Μαραθῶνι χρυσοφόρων Μήδων ἐστόρεσαν 

δύναμιν". 

Ταῦτα, ὦ Ἀθηναῖοι, καὶ μνημονεύεσθαι καλὰ καὶ τοῖς πράξασιν ἔπαινος καὶ τῇ πόλει 

δόξα ἀείμνηστος. Ἀλλ᾽ οὐχ ὃ Λεωκράτης πεποίηκεν, ἀλλ᾽ ἑκὼν τὴν ἐξ ἅπαντος τοῦ 

αἰῶνος συνηθροισμένην τῇ πόλει δόξαν κατῄσχυνεν. Ἐὰν μὲν οὖν αὐτὸν ἀποκτείνητε, 

δόξετε πᾶσι τοῖς Ἕλλησι καὶ ὑμεῖς τὰ τοιαῦτα τῶν ἔργων μισεῖν· εἰ δὲ μή, καὶ τοὺς 

προγόνους τῆς παλαιᾶς δόξης ἀποστερήσετε καὶ τοὺς ἄλλους πολίτας μεγάλα βλάψετε. 

Οἱ γὰρ ἐκείνους μὴ θαυμάζοντες τοῦτον πειράσονται μιμεῖσθαι, νομίζοντες ἐκεῖνα μὲν 

παρὰ τοῖς πολεμίοις εὐδοκιμεῖν, παρ᾽ ὑμῖν δ᾽ ἀναίδειαν καὶ προδοσίαν καὶ δειλίαν 

κεκρίσθαι κάλλιστον. Εἰ δὲ μὴ δύνασθε ὑπ᾽ ἐμοῦ διδαχθῆναι ὃν τρόπον δεῖ πρὸς τοὺς 
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τοιούτους ἔχειν, σκέψασθε ἐκείνους τίνα τρόπον ἐλάμβανον παρ᾽ αὐτῶν τὴν τιμωρίαν· 

ὥσπερ γὰρ τὰ καλὰ τῶν ἔργων ἠπίσταντο ἐπιτηδεύειν, οὕτω καὶ τὰ πονηρὰ προῃροῦντο 

κολάζειν. Ἐκεῖνοι γάρ, ὦ ἄνδρες, θεωρήσατε ὡς ὠργίζοντο τοῖς προδόταις καὶ κοινοὺς 

ἐχθροὺς ἐνόμιζον εἶναι τῆς πόλεως. 

 

ὅριον βίου : ο τάφος // στορέννυμι ή στορῶ : καταβάλλω, συντρίβω // λαμβάνω 

τιμωρίαν (δίκην) : τιμωρώ. 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Α1. Να μεταφραστεί από το κείμενο το απόσπασμα : «Ἐὰν μὲν οὖν αὐτὸν ἀποκτείνητε, 

……………… σκέψασθε ἐκείνους τίνα τρόπον ἐλάμβανον παρ᾽ αὐτῶν τὴν τιμωρίαν·» 

Μονάδες 10 

 

Α2. Γιατί η περίπτωση αθωωτικής απόφασης για τον Λεωκράτη απαγορεύεται βάσει της 

αθηναϊκής παράδοσης; 

Μονάδες 10 

 

Β1α. Να μεταφερθούν στον άλλο αριθμό τα πτωτικά, διατηρώντας την πτώση : 

ἀείμνηστος (στο θηλυκό γένος), ἑκὼν, πᾶσι, ὃν, ὦ ἄνδρες. 

 

ΕΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ 

  

  

  

  

  

Μονάδες 5 

 

Β1β. Να δοθεί στα παρακάτω ρήματα ο ίδιος τύπος στον μέλλοντα και στον 

παρακείμενο : πειθόμενοι, κατῄσχυνεν, ἀποκτείνητε (στην οριστική), ἔχειν,  

προῃροῦντο. 

 

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ 

  

  

  

  

  

Μονάδες 5 
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Β2α. Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένες λέξεις (και να δηλωθεί ο όρος 

εξάρτησης ή προσδιορισμού τους) : μνημονεύεσθαι, ἑκὼν, τοῖς Ἕλλησι, μεγάλα, 

εὐδοκιμεῖν, κάλλιστον, ἐκείνους. 

Μονάδες 7 

 

Β2β. Να αναγνωριστούν οι υποθετικοί λόγοι των παρακάτω αποσπασμάτων :  

«Ἐὰν μὲν οὖν αὐτὸν ἀποκτείνητε, δόξετε πᾶσι τοῖς Ἕλλησι καὶ ὑμεῖς τὰ τοιαῦτα τῶν 

ἔργων μισεῖν·».  

 

«Εἰ δὲ μὴ δύνασθε ὑπ᾽ ἐμοῦ διδαχθῆναι ὃν τρόπον δεῖ πρὸς τοὺς τοιούτους ἔχειν, 

σκέψασθε ἐκείνους τίνα τρόπον ἐλάμβανον παρ᾽ αὐτῶν τὴν τιμωρίαν·». Να τραπεί 

στο είδος της απλής σκέψης.                                                       

Μονάδες 3 
 

 

 

 

 


