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ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ :  

5η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ & ΑΔΙΔΑΚΤΟ 

 
ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  

Ἀριστοτέλους, Πολιτικὰ Α 1, 1-8 

Ἀριστοτέλους, Πολιτικὰ Α 1, 10-11 

Ἀριστοτέλους, Πολιτικὰ Γ 6, 3-4 

Ἀριστοτέλους, Πολιτικά, Δ 4, 2 

 

Ἐπειδή πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινα οὖσαν καὶ πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ 

τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γάρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν πάντα 

πράττουσιν πάντες), δῆλον ὡς πᾶσαι μέν ἀγαθοῦ τινος στοχάζονται, μάλιστα δὲ 

καὶ τοῦ κυριωτάτου πάντων ἡ πασῶν κυριωτάτη καὶ πάσας περιέχουσα τὰς 

ἄλλας. Αὐτὴ δ' ἐστίν 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. 

[…….] 

Διότι δὲ πολιτικὸν ὁ ἄνθρωπος ζῷον πάσης μελίττης καὶ παντὸς ἀγελαίου ζῴου 

μᾶλλον, δῆλον. Οὐθὲν γάρ, ὡς φαμέν, μάτην ἡ φύσις ποιεῖ∙ λόγον δὲ μόνον 

ἄνθρωπος ἔχει τῶν ζῴων∙ ἡ μὲν οὖν φωνὴ τοῦ λυπηροῦ καὶ ἡδέος ἐστὶ σημεῖον, διὸ 

καὶ τοῖς ἄλλοις ὑπάρχει ζῴοις (μέχρι γὰρ τούτου ἡ φύσις αὐτῶν ἐλήλυθε, τοῦ ἔχειν 

αἴσθησιν λυπηροῦ καὶ ἡδέος καὶ ταῦτα σημαίνειν ἀλλήλοις), ὁ δὲ λόγος ἐπὶ τῷ 

δηλοῦν ἐστι τὸ συμφέρον καὶ τὸ βλαβερόν, ὥστε καὶ τὸ δίκαιον καὶ τὸ ἄδικον· 

[…….] 

Τοὺς γὰρ πολλούς, ὧν ἕκαστός ἐστιν οὐ σπουδαῖος ἀνήρ, ὅμως ἐνδέχεται 

συνελθόντας εἶναι βελτίους ἐκείνων, οὐχ ὡς ἕκαστον ἀλλ’ ὡς σύμπαντας, οἷον τὰ 

συμφορητὰ δεῖπνα τῶν ἐκ μιᾶς δαπάνης χορηγηθέντων· πολλῶν γὰρ ὄντων 

ἕκαστον μόριον ἔχειν ἀρετῆς καὶ φρονήσεως, καὶ γίνεσθαι συνελθόντων, ὥσπερ 

ἕνα ἄνθρωπον τὸ πλῆθος, πολύποδα καὶ πολύχειρα καὶ πολλὰς ἔχοντ’ αἰσθήσεις, 

οὕτω καὶ περὶ τὰ ἤθη καὶ τὴν διάνοιαν.  

[……] 

Δημοκρατία μὲν οὖν ἐστι πρώτη μὲν ἡ λεγομένη μάλιστα κατὰ τὸ ἴσον. Ἴσον γάρ 

φησιν ὁ νόμος ὁ τῆς τοιαύτης δημοκρατίας τὸ μηδὲν μᾶλλον ὑπερέχειν τοὺς 

ἀπόρους ἢ τοὺς εὐπόρους, μηδὲ κυρίους εἶναι ὁποτερουσοῦν, ἀλλ’ ὁμοίους 

ἀμφοτέρους. Εἴπερ γὰρ ἐλευθερία μάλιστ’ ἔστιν ἐν δημοκρατίᾳ, καθάπερ 

ὑπολαμβάνουσί τινες, καὶ ἰσότης, οὕτως ἂν εἴη μάλιστα, κοινωνούντων ἁπάντων 

μάλιστα τῆς πολιτείας ὁμοίως. 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Α1. Να δηλώσετε σε ποιούς ή σε τί αναφέρονται οι κάτωθι λέξεις ή φράσεις του 

κειμένου : τοῦ κυριωτάτου, ἀγελαίου, ἐκείνων (στο 3ο κείμενο). 

Μονάδες 6 

 

Α2. Να δηλώσετε την ορθότητα ή όχι των κάτωθι προτάσεων με αναφορές από τα 

κείμενα :  

 Η πόλη προσφέρει στους ανθρώπους την ευδαιμονία.  

 Στο ορθό πολίτευμα δεν μπορούν οι πτωχοί να είναι ίσοι με τους πλουσίους. 

Μονάδες 4 

 

Β1. Να αποδείξετε με βάση το πρώτο αρχαίο κείμενο, «Ἐπειδή πᾶσαν πόλιν 

ὁρῶμεν …. Τέλος γὰρ αὕτη ἐκείνων, ἡ δὲ φύσις τέλος ἐστίν.», ότι ο συλλογικός 

σκοπός, δηλαδή της κοινωνίας, με τον ατομικό σκοπό, δηλαδή του πολίτη, είναι ο 

ίδιος. Για την απάντησή σας να συνυπολογίσετε και το κάτωθι παράλληλο 

απόσπασμα :  

 

Ο Περικλής μιλά στους Αθηναίους 

«Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι, αν η πόλη ακμάζει στο σύνολό της, τότε προωθεί το 

συμφέρον των πολιτών στους περισσότερους τομείς παρά αν ευτυχούν 

μεμονωμένοι πολίτες και την ίδια στιγμή η πόλη δυστυχεί στο σύνολό της. Γιατί 

όποιος πολίτης ευτυχεί στις ιδιωτικές του υποθέσεις, την στιγμή που η πόλη 

δυστυχεί, συμπαρασύρεται και αυτός μαζί της εξ ίσου. Ωστόσο, όποιος δυσπραγεί 

σε μία πόλη ανεπτυγμένη, έχει περισσότερες πιθανότητες να σωθεί και αυτός. 

Επειδή, λοιπόν, ως γνωστόν, η πόλη αντέχει να σηκώσει το φορτίο των 

προσωπικών συμφορών του κάθε πολίτη, ενώ ο πολίτης από μόνος του δεν είναι 

ικανός να βαστάξει το βάρος των δημοσίων συμφορών, με ποιά λογική τότε δεν 

είναι χρέος όλων των πολιτών να βοηθούν αυτήν και να μην ενεργούν, όπως τώρα 

εσείς ενεργείτε;»                        Θουκυδίδου, Β60                                                                                                                

Μονάδες 15 

 

Β2. Να αποδείξετε με βάση τα αρχαία κείμενα και τα κάτωθι παράλληλα κείμενα 

γιατί η Δημοκρατία είναι το ορθό πολίτευμα και γιατί δεν μπορεί να είναι 

ανεξέλεγκτη και χωρίς όρια.  

 

« Πρέπει λοιπόν, οι μεν ολιγαρχικοί και οι ζώντες με πολίτευμα που έχει ως βάσιν 

την ανισότητα να προφυλάσσωνται από εκείνους, οι οποίοι είναι ικανοί να 

ανατρέπουν τα πολιτεύματα διά της δυνάμεως των όπλων, ημείς δε που έχομεν 

πολίτευμα στηριζόμενον επί της ισότητος και των νόμων, να τιμωρώμεν εκείνους 

οι οποίοι ομιλούν ή έχουν ζήσει παρά τους νόμους. Διότι τότε θα έχετε δύναμιν, 

όταν έχετε καλούς νόμους και δεν καταλύεσθε από εκείνους, οι οποίοι 

παραβαίνουν τους νόμους και ζουν αισχρώς. Εγώ δε τουλάχιστον νομίζω, ότι, 

όταν θέτωμεν νόμους, πρέπει τούτο να προσέχωμεν, πώς θα θέσωμεν νόμους 

καλούς και συμφέροντας εις την πολιτείαν, όταν δε θέσωμεν τους νόμους, να 
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πειθώμεθα εις αυτούς, τους δε μη πειθομένους εις αυτούς να τιμωρώμεν, αν 

θέλωμεν τα πράγματα της πόλεως να πηγαίνουν καλά. Σκεφθήτε πράγματι, 

άνδρες Αθηναίοι, πόσην πρόνοιαν έλαβεν ο Σόλων εκείνος, ο παλαιός Αθηναίος, 

και ο Δράκων και οι κατά τους χρόνους εκείνους νομοθέται διά να διατηρηθούν τα 

χρηστά ήθη της πόλεως.» 

                                                                                                       Ἀισχίνου, κατὰ Τιμάρχου 5-6 

 

Ο Σωκράτης συνομιλεί με τον Γλαύκωνα 

«Κατά τον ίδιο τρόπο και η απληστία εκείνου που θεωρείται στην δημοκρατία 

υπέρτατο αγαθό, δεν επιφέρει και αυτής την καταστροφή;   

Και ποιο είναι αυτό το αγαθό;  

Η ελευθερία· γιατί αυτό θα ακούσεις να λένε σε μια δημοκρατούμενη πολιτεία,  

ότι είναι το καλύτερο πράγμα που υπάρχει, και γι’ αυτό μόνο τέτοια πολιτεία 

αξίζει να ζει ένας που είναι από την φύση του ελεύθερος.  

Πραγµατικά λέγεται και πολύ µάλιστα αυτός ο λόγος.  

∆εν είναι λοιπόν και αυτό ακριβώς επρόκειτο να πω τώρα, η απληστία της  

ελευθερίας και η αδιαφορία για όλα τα άλλα που φέρνει την κατάπτωση και 

αυτού του πολιτεύματος και κάνει αισθητή την ανάγκη της τυραννίδας;» 

                                                                                 Πλάτωνος, Πολιτεία 562b-562c 

Μονάδες 15 

 

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

Α. Β. 

 

Ο Αριστοτέλης καταγόταν 

α. από τα Στάγειρα της Χαλκιδικής. 

 

β. από την Πέλλα. 

 

Ο Αριστοτέλης φοίτησε 

α. στην ρητορική σχολή του Ισοκράτη. 

 

β. στην Ακαδημία του Πλάτωνα. 

 

Ο Αριστοτέλης απεβίωσε 

α. το 323 π.Χ. στην Αθήνα. 

 

β. το 322 π.Χ. στην Χαλκίδα. 

 

Ένα από τα θέματα στα Πολιτικά είναι 

α. τα είδη των πολιτευμάτων. 

 

β. η ανάδειξη της Δημοκρατίας. 

Μονάδες 10 

 

Β4α. Να βρείτε στα αρχαία κείμενα τις ετυμολογικά συγγενείς λέξεις των κάτωθι 

λημμάτων : τηλεπικοινωνία, εύστοχος, αντίφωνο, αηδία, άνθρωπος, 

εγχείριση. (Μονάδες 6) 

 

Β4β. Να βρείτε στα αρχαία κείμενα τις αντώνυμες λέξεις των κάτωθι λημμάτων : 

ἄδηλον, ὀλίγους, λυσιτελές, φειδοῦς. (Μονάδες 4) 

Μονάδες 10 
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ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ : Θουκυδίδου, Δ126. 

 

Το ολιγαρχικό φρόνημα των Σπαρτιατών είναι προτέρημα στην μάχη εναντίον των 

βαρβάρων. 

 

Το κάτωθι απόσπασμα από το έργο του Θουκυδίδη είναι μέρος της δημηγορίας του 

Λακεδαιμονίου στρατηγού Βρασίδα προς τους στρατιώτες του, όταν βρίσκονταν 

κοντά στην Μακεδονία και πριν την έναρξη μίας μάχης με τους ντόπιους βαρβάρους 

Ιλλυριούς. Οι Λακεδαιμόνιοι βρίσκονταν σε δύσκολη θέση, καθώς οι ντόπιοι βάρβαροι 

σύμμαχοι τούς εγκατέλειψαν. Ο Βρασίδας αναλαμβάνει να τούς ενθαρρύνει.  

 

«Εἰ μὲν μὴ ὑπώπτευον, ἄνδρες Πελοποννήσιοι, ὑμᾶς τῷ τε μεμονῶσθαι καὶ ὅτι 

βάρβαροι οἱ ἐπιόντες καὶ πολλοὶ ἔκπληξιν ἔχειν, οὐκ ἂν ὁμοίως διδαχὴν ἅμα τῇ 

παρακελεύσει ἐποιούμην∙ νῦν δὲ πρὸς μὲν τὴν ἀπόλειψιν τῶν ἡμετέρων καὶ τὸ πλῆθος 

τῶν ἐναντίων βραχεῖ ὑπομνήματι καὶ παραινέσει τὰ μέγιστα πειράσομαι πείθειν. 

Ἀγαθοῖς γὰρ εἶναι ὑμῖν προσήκει τὰ πολέμια οὐ διὰ ξυμμάχων παρουσίαν ἑκάστοτε, 

ἀλλὰ δι᾽ οἰκείαν ἀρετήν, καὶ μηδὲν πλῆθος πεφοβῆσθαι ἑτέρων, οἵ γε μηδὲ ἀπὸ 

πολιτειῶν τοιούτων ἥκετε, ἐν αἷς οὐ πολλοὶ ὀλίγων ἄρχουσιν, ἀλλὰ πλεόνων μᾶλλον 

ἐλάσσους, οὐκ ἄλλῳ τινὶ κτησάμενοι τὴν δυναστείαν ἢ τῷ μαχόμενοι κρατεῖν. 

Βαρβάρους δὲ οὓς νῦν ἀπειρίᾳ δέδιτε μαθεῖν χρή, ἐξ ὧν τε προηγώνισθε τοῖς 

Μακεδόσιν αὐτῶν καὶ ἀφ᾽ ὧν ἐγὼ εἰκάζω τε καὶ ἄλλων ἀκοῇ ἐπίσταμαι, οὐ δεινοὺς 

ἐσομένους. Καὶ γὰρ ὅσα μὲν τῷ ὄντι ἀσθενῆ ὄντα τῶν πολεμίων δόκησιν ἔχει ἰσχύος, 

διδαχὴ ἀληθὴς προγενομένη περὶ αὐτῶν ἐθάρσυνε μᾶλλον τοὺς ἀμυνομένους∙ οἷς δὲ 

βεβαίως τι πρόσεστιν ἀγαθόν, μὴ προειδώς τις ἂν αὐτοῖς τολμηρότερον προσφέροιτο. 

Οὗτοι δὲ τὴν μέλλησιν μὲν ἔχουσι τοῖς ἀπείροις φοβεράν∙ καὶ γὰρ πλήθει ὄψεως δεινοὶ 

καὶ βοῆς μεγέθει ἀφόρητοι, ἥ τε διὰ κενῆς ἐπανάσεισις τῶν ὅπλων ἔχει τινὰ δήλωσιν 

ἀπειλῆς.» 

μονοῦμαι : απομονώνομαι. /ἡ παρακέλευσις : ενθάρρυνση. /ἡ ἀπόλειψις : 

αποχώρηση. /δυναστεία : εξουσία. /ἡ δόκησις : η εντύπωση (που προκαλείται). /ἡ 

μέλλησις : η σκέψη, η προσδοκία της μάχης (εδώ). /ἡ ἐπανάσεισις : το χτύπημα των 

ασπίδων στον αέρα.  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Γ1. Από το παραπάνω κείμενο να μεταφραστεί το απόσπασμα : «Ἀγαθοῖς γὰρ εἶναι 

ὑμῖν προσήκει τὰ πολέμια ….. καὶ ἄλλων ἀκοῇ ἐπίσταμαι, οὐ δεινοὺς ἐσομένους.» 

Μονάδες 10 
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Γ2. Πώς προσπαθεί να ενθαρρύνει ο Βρασίδας τους στρατιώτες του και σε ποιά 

δεδομένα στηρίζεται για αυτό; 

Μονάδες 10 

 

Γ3α. Να δοθεί η αιτιατική ενικού πληθυντικού, στο ίδιο γένος, των κάτωθι πτωτικών 

του κειμένου : βραχεῖ, παραινέσει, ἐλάσσους, οἵ, ἰσχύος. 

ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ ΕΝΙΚΟΥ ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΥ 

  

  

  

  

  

Μονάδες 5 

 

Γ3β. Να δοθεί το απαρέμφατο αορίστου και παρακειμένου, στην ίδια φωνή, των 

κάτωθι ρηματικών τύπων του κειμένου : ἔχειν, πείθειν, ἄρχουσιν, μαθεῖν, προειδώς. 

ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ 

  

  

  

  

  

Μονάδες 5 

 

 

Γ4α. Να αναγνωριστούν οι δευτερεύουσες αναφορικές προτάσεις του κειμένου και να 

δηλώσετε τον συντακτικό τους ρόλο. Επίσης, να δηλώσετε τον συντακτικό ρόλο του 

αναφορικού.  

Μονάδες 7 

 

Γ4β. «καὶ γὰρ πλήθει ὄψεως δεινοὶ καὶ βοῆς μεγέθει ἀφόρητοι, ἥ τε διὰ κενῆς 

ἐπανάσεισις τῶν ὅπλων ἔχει τινὰ δήλωσιν ἀπειλῆς.» : Η περίοδος αυτή να τραπεί σε 

πλάγιο λόγο, εξαρτώμενη από την φράση Βρασίδας εἶπε.  

Μονάδες 3 

 

 


