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ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  

 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ : Ἀριστοτέλους, Πολιτικά, 1,12, 1253a29-39 
 

Φύσει μὲν οὖν ἡ ὁρμὴ ἐν πᾶσιν ἐπὶ τὴν τοιαύτην κοινωνίαν [:την πόλιν]· 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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Α. Να δηλώσετε την ορθότητα ή όχι των κάτωθι προτάσεων και να αιτιολογήσετε την 

απάντησή σας με αναφορές από το κείμενο : 

 Ο άνθρωπος συγκρότησε κοινωνία από την ανάγκη επιβίωσης. 

 Ο άνθρωπος είναι το τέλειο ὄν. 

 Η φύση προίκισε τον άνθρωπο με όπλα. 

 Ο άνθρωπος εξαιτίας της φρόνησης υπηρετεί την αρετή. 

 Η δικαιοσύνη φέρει την ευταξία στην πολιτική κοινωνία. 

Μονάδες 10 

 

Β1. Σε άλλη ενότητα των Πολιτικών ο Αριστοτέλης υποστηρίζει την ύπαρξη της πόλης «εκ 

φύσεως». Εδώ αναφέρεται σ’ εκείνον «που πρώτος τήν συγκρότησε». Πώς εξηγείται 

αυτή η αμφισημία εκ μέρους του φιλοσόφου; Αντιφάσκει; 

Μονάδες 10 

 

Β2. Ποιά η σχέση στον στόχο του ανθρώπου και της πολιτικής κοινωνίας στο εξής 

απόσπασμα : «Ἡ δὲ δικαιοσύνη πολιτικόν· ἡ γὰρ δίκη πολιτικῆς κοινωνίας τάξις 

ἐστίν, ἡ δὲ δικαιοσύνη τοῦ δικαίου κρίσις»; 

Μονάδες 10 
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Β3. Ποιά η προϋπόθεση, ώστε ο άνθρωπος να τελειωθεί βάσει των εφοδίων που τού έδωσε 

η φύση; Στην απάντησή σας να συνδυάσετε όσα αναφέρει ο Αριστοτέλης στο κείμενο που 

σάς δόθηκε, αλλά και στο παρακάτω που είναι τα λεχθέντα του φιλοσόφου πριν από το 

συγκεκριμένο κείμενο : 

 

«Όπως έχουμε ήδη πει πολλές φορές, η φύση δεν κάνει τίποτε δίχως λόγο και χωρίς αιτία. 

Άς προσέξουμε ύστερ' απ' αυτό ότι ο άνθρωπος είναι το μόνο ζώο που είναι εφοδιασμένο 

με την ικανότητα του λόγου. Η απλή φωνή δεν εκφράζει, ως γνωστόν, παρά μόνο την 

λύπη και την ευχαρίστηση· γι' αυτό και υπάρχει σε όλα τα ζώα· η φύση τούς έδωσε, 

πράγματι, όλη κι όλη αυτήν την ικανότητα, να αντιλαμβάνονται το δυσάρεστο και το 

ευχάριστο και αυτά να τά κάνουν φανερά το ένα στο άλλο· του λόγου όμως ο προορισμός 

είναι να κάνει φανερό τι είναι ωφέλιμο και τι βλαβερό και, άρα, τι είναι δίκαιο και τι 

άδικο· αυτό είναι, πράγματι, που ξεχωρίζει τον άνθρωπο από τα άλλα ζώα : Μονάχα 

αυτός αντιλαμβάνεται το καλό και το κακό, το δίκαιο και το άδικο και όλα τα άλλα 

παρόμοια πράγματα —και, φυσικά, η συμμετοχή σε όλα αυτά είναι που κάνει την 

οικογένεια και την πόλη.» 

     Ἀριστοτέλους, Πολιτικὰ 1253a7-18 

Μονάδες 10 
 

 

 

Β4. Να δηλώσετε την ορθότητα των παρακάτω φράσεων : 

-Ο Αριστοτέλης διάβαζε τα βιβλία ιατρικής του πατέρα του. 

-Ο Αριστοτέλης κατέβηκε στην Αθήνα να φοιτήσει στην σχολή του Επίκουρου. 

-Ο Πλάτωνας αντιπάθησε τον Αριστοτέλη μόλις τον γνώρισε. 

-Ο Αριστοτέλης δίδαξε τον βασιλιά Φίλιππο. 

-Στα Πολιτικά ο Αριστοτέλης δίνει τον ορισμό του πολίτη. 

Μονάδες 10 

 

Β5α. 

Με ποιές λέξεις του κειμένου έχουν ετυμολογική συγγένεια τα παρακάτω λήμματα : 

αυθόρμητος, λυσιτελής, άρθρο, αφοσίωση, έδεσμα, υποταγή. 

Μονάδες 6 

 

Β5β. Να δώσετε την σημασία των παρακάτω λέξεων του κειμένου και μετά να τις 

χρησιμοποιήσετε με διάφορη σημασία σε φράσεις της νέας ελληνικής (σε όποιο 

γραμματικό τύπο θέλετε, διατηρώντας τους ρηματικούς και πτωτικούς τύπους) : 

τελεωθεὶς, δίκη. 

Μονάδες 4 
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ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ : Ἰσοκράτους, Αἰγινητικὸς 1-2 

 
Ο κληρονόμος εκφράζει την έκπληξή του για την διεκδίκηση της κληρονομιάς 

από άλλους, αλλά νοιώθει και ευαρέσκεια που θα σκιαγραφήσει το ήθος του. 

 
Ἐνόμιζον μέν, ὦ ἄνδρες Αἰγινῆται, οὕτω καλῶς βεβουλεῦσθαι περὶ τῶν ἑαυτοῦ 

Θρασύλοχον ὥστε μηδέν᾽ ἄν ποτ᾽ ἐλθεῖν ἐναντία πράξοντα ταῖς διαθήκαις αἷς 

ἐκεῖνος κατέλιπεν· ἐπειδὴ δὲ τοῖς ἀντιδίκοις τοιαύτη γνώμη παρέστηκεν ὥστε 

καὶ πρὸς οὕτως ἐχούσας αὐτὰς ἀμφισβητεῖν, ἀναγκαίως ἔχει παρ᾽ ὑμῶν 

πειρᾶσθαι τῶν δικαίων τυγχάνειν. Τοὐναντίον δὲ πέπονθα τοῖς πλείστοις τῶν 

ἀνθρώπων. Τοὺς μὲν γὰρ ἄλλους ὁρῶ χαλεπῶς φέροντας ὅταν ἀδίκως περί τινος 

κινδυνεύωσιν, ἐγὼ δ᾽ ὀλίγου δέω χάριν ἔχειν τούτοις ὅτι μ᾽ εἰς τουτονὶ τὸν ἀγῶνα 

κατέστησαν. Ἀκρίτου μὲν γὰρ ὄντος τοῦ πράγματος οὐκ ἂν ἠπίστασθ᾽ ὁποῖός 

τις γεγενημένος περὶ τὸν τετελευτηκότα κληρονόμος εἰμὶ τῶν ἐκείνου· 

πυθόμενοι δὲ τὰ πραχθέντα πάντες εἴσεσθ᾽ ὅτι δικαίως ἂν καὶ μείζονος ἢ 

τοσαύτης δωρεᾶς ἠξιώθην. 

 

 

δόξα/γνώμη παρίσταταί τινι : έρχεται άποψη-ιδέα στο νου κάποιου 

[παρίσταμαι= σχηματίζομαι στον νου κάποιου, έρχομαι στον νου κάποιου] {εξού 

: η γνωστική παράσταση} 

ἀμφισβητῶ τινος ή πρός τι (αττ. δικανικός όρος) : εγείρω αξιώσεις επί της 

περιουσίας τεθνεώτος 

ὀλίγου ή πολλοῦ δέω + απαρέμφατο : λίγο ή πολύ απέχω από το να… 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Γ1. Να μεταφραστεί από το παραπάνω κείμενο το απόσπασμα «Τοὐναντίον δὲ 

πέπονθα ….. κληρονόμος εἰμὶ τῶν ἐκείνου». 

Μονάδες 10 

 

Γ2.. Γιατί ο κληρονόμος στο δοθέν απόσπασμα ήταν παρ’ ολίγον έτοιμος να 

ευχαριστήσει τους διεκδικητές της κληρονομιάς; 

Μονάδες 10 

 

Γ3. Να απαντηθούν οι ζητούμενοι τύποι : 

κατέλιπεν : γ’ πληθυντικό οριστικής πρκ. μέσης φωνής 

παρέστηκεν : γ’ ενικό υποτακτικής αορίστου Β μέσης φωνής 

πέπονθα : απαρέμφατο μέλλοντα 
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φέροντας : ο ίδιος τύπος στον παρακείμενο ίδιας φωνής 

πυθόμενοι : ο ίδιος τύπος στον αόριστο Β΄ 

πλείστοις : να δοθεί ο συγκριτικός βαθμός του αντιστοίχου επιρρήματος 

χαλεπῶς : οι υπόλοιποι βαθμοί παραθέσεως 

ὀλίγου : να δοθεί ο υπερθετικός βαθμός στον ίδιο τύπο γραμματικά 

χάριν : δοτική πληθυντικού 

Ἀκρίτου : αιτιατική πληθυντικού θηλυκού γένους 

Μονάδες 10 

 

 

 

Γ4α. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένες λέξεις. 

 

 

Γ4β. Να αναγνωριστούν οι δευτερεύουσες προτάσεις ως προς την φύση και την 

θέση : 

αἷς ἐκεῖνος κατέλιπεν. 

ὅτι μ᾽ εἰς τουτονὶ τὸν ἀγῶνα κατέστησαν. 

 

 

 

 

 

 


