
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

28.5.2022 

Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Πολιτικά, Α 1.1·8, 1252a1-7· b27-32-Δ 4.2-3, 1291b30-39 

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. 

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· τοῦτο γὰρ πρὸς τὰ ἄλλα ζῷα τοῖς ἀνθρώποις ἴδιον, τὸ μόνον ἀγαθοῦ καὶ κακοῦ 
καὶ δικαίου καὶ ἀδίκου καὶ τῶν ἄλλων αἴσθησιν ἔχειν· ἡ δὲ τούτων κοινωνία ποιεῖ οἰκίαν καὶ πόλιν. 

Περὶ μὲν οὖν τῶν ἄλλων ἔστω τις ἕτερος λόγος· ὅτι δὲ δεῖ κύριον εἶναι μᾶλλον τὸ πλῆθος ἢ τοὺς ἀρίστους 
μὲν ὀλίγους δέ, δόξειεν ἂν λέγεσθαι καί τιν’ ἔχειν ἀπορίαν τάχα δὲ κἂν ἀλήθειαν. 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. Διὸ καὶ κρίνουσιν ἄμεινον οἱ πολλοὶ 
καὶ τὰ τῆς μουσικῆς ἔργα καὶ τὰ τῶν ποιητῶν· ἄλλοι γὰρ ἄλλο τι μόριον, πάντα δὲ πάντες. 

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. 
Ἐπεὶ δὲ πλείων ὁ δῆμος, κύριον δὲ τὸ δόξαν τοῖς πλείοσιν, ἀνάγκη δημοκρατίαν εἶναι ταύτην. Ἓν μὲν οὖν εἶδος 
δημοκρατίας τοῦτο. 

Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό που αντιστοιχεί σε καθεμιά από τις παρακάτω 
περιόδους λόγου και δίπλα σε αυτόν τη λέξη «Σωστό», αν είναι σωστή, ή τη λέξη «Λάθος», αν 
είναι λανθασμένη, με βάση το αρχαίο κείμενο (μονάδες 3) και να τεκμηριώσετε κάθε απάντησή 
σας γράφοντας τις λέξεις/φράσεις του αρχαίου κειμένου που την επιβεβαιώνουν (μονάδες 3): 
1. Η κώμη αποτελεί μία τέλεια μορφή κοινωνικής συνύπαρξης.

ΣΠ
ΟΥ
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2. Η φύση, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, δημιουργεί τα πάντα τυχαία. 
3. Ο Αριστοτέλης αναφερόμενος στην πρώτη μορφή δημοκρατίας κάνει λόγο για την αρχή της 

πλειοψηφίας στη λήψη αποφάσεων. 
 
Α2. Τι αναφέρεται στο κείμενο για τα μουσικά και ποιητικά έργα; (μονάδες 4) 

Μονάδες 10 
 

Β1. μάλιστα δὲ καὶ τοῦ κυριωτάτου πάντων, τοῖς ἀνθρώποις ἴδιον: Σε τι αναφέρεται ο 
Αριστοτέλης και πώς σχετίζονται τα συγκεκριμένα χωρία με όσα παραθέτει ο ίδιος για τη 
συγκρότηση πόλεων;  

Μονάδες 10 
 
Β2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του δημοκρατικού πολιτεύματος που παρουσιάζει ο 
Αριστοτέλης; Να τα καταγράψετε, κάνοντας συγκεκριμένες αναφορές στο αρχαίο κείμενο. 
Θεωρείτε ότι αυτό το πολίτευμα είναι ικανοποιητικό κατά τον Αριστοτέλη ή έχει τρωτά σημεία; 

Μονάδες 10 
 

Β3. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε θέση και δίπλα το 
γράμμα της απάντησης που θεωρείτε σωστή: 
 
1) Ο Αριστοτέλης γεννήθηκε το: 
α) 322 μ.Χ. 
β) 323 π.Χ. 
γ) 322 π.Χ. 
δ) 384 π.Χ.  
 
2) Η εκπαίδευση του Αλέξανδρου από τον Αριστοτέλη λάμβανε χώρα κατά κύριο λόγο: 
α) στην Αθήνα 
β) στα Στάγειρα 
γ) στη Μίεζα 
δ) στο Λύκειο 
 
3) Ο Αριστοτέλης αναφέρθηκε διεξοδικά στο «ἀκρότατον πάντων τῶν πρακτῶν ἀγαθῶν» στο: 
α) πρώτο βιβλίο των Ηθικών Νικομαχείων 
β) τρίτο βιβλίο των Πολιτικών 
γ) δεύτερο βιβλίο των Ηθικών Νικομαχείων 
δ) πρώτο βιβλίο των Πολιτικών 
 
4) «εὐδαιμονίη οὐκ ἐν βοσκήμασιν οἰκεῖ οὐδὲ ἐν χρυσῷ· ψυχὴ οἰκητήριον δαίμονος»: Η ρήση 

αυτή ανήκει στον: 
α) Δημόκριτο 
β) Αριστοτέλη 
γ) Ηράκλειτο 
δ) Πρωταγόρα 
 
5) Το θέμα των ηθικών αρετών αναπτύσσεται διεξοδικά από τον Αριστοτέλη: 
α) στο δεύτερο βιβλίο των Ηθικών Νικομαχείων 
β) στο τρίτο βιβλίο των Ηθικών Νικομαχείων 
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γ) στο δωδέκατο βιβλίο των Ηθικών Νικομαχείων 
δ) στο πρώτο βιβλίο των Ηθικών Νικομαχείων 
 

Μονάδες 10 
Β4. ἡ δὲ τούτων κοινωνία ποιεῖ οἰκίαν καὶ πόλιν: Ποια είναι η σημασία της υπογραμμισμένης 
λέξης στο αρχαίο κείμενο; (μονάδες 4). Να γράψετε μία διαφορετική σημασία (μονάδες 2) και 
να σχηματίσετε δύο ονοματικά σύνολα με δύο ομόρριζα επίθετα της νέας ελληνικής γλώσσας 
(μονάδες 4). 

Μονάδες 10 
 
Β5.  
 

Στον λαό µήτε την εξουσία όλη να δώσεις, µήτε να τον περιφρονήσεις, δίνοντας στον 
πλούτο τις τιµές· µήτε έµπιστον άνθρωπον του λαού ποτέ να εξορίσεις, µα και να µην τον 
οπλίσεις µε δύναµη υπέρµετρη, γιατί δεν είσαι ασφαλής, πως δεν θα σου φυτρώσει από απλός 
πολίτης ένας µεγάλος τύραννος. Ταπείνωσέ τον έναν που δεν αξίζει τις τιµές · γιατί είναι στην 
πόλη αρρώστια οι κακοί να ευτυχούν. 

Πλεισθένης,  (Μετάφραση: Χ. Θεοδωράτος) 
 

Να συγκρίνετε όσα παρατίθενται στην τρίτη παράγραφο του αρχαίου κειμένου με όσα 
αναφέρονται στο μεταφρασμένο απόσπασμα που σας δόθηκε σχετικά με το ποιος είναι ο 
κατάλληλος να ασκεί την εξουσία. 
 

Μονάδες 10 
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Γ. ΑΔΙΔΑΚΤΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ, Περικλῆς,26.1- 26.4 

Στο παρακάτω απόσπασμα ο Πλούταρχος  αφηγείται την ήττα των Αθηναίων στη ναυμαχία εναντίον 

των Σαμίων. 

Ἅμα δὲ τῇ νίκῃ καὶ τῇ διώξει τοῦλιμένος κρατήσας, ἐπολιόρκει τοὺς Σαμίους, ἁμῶς γέ πως ἔτι 

τολμῶντας ἐπεξιέναι καὶ διαμάχεσθαι πρὸ τοῦ τείχους. ἐπεὶ δὲ μείζων ἕτερος στόλος ἦλθεν ἐκ 

τῶν Ἀθηνῶν καὶ παντελῶς κατεκλείσθησαν οἱ Σάμιοι, λαβὼν ὁ Περικλῆς ἑξήκοντα τριήρεις 

ἔπλευσεν εἰς τὸν ἔξω πόντον, ὡς μὲν οἱ πλεῖστοι λέγουσι, Φοινισσῶν νεῶν ἐπικούρων τοῖς 

Σαμίοις προσφερομένων, ἀπαντῆσαι καὶ διαγωνίσασθαι πορρωτάτω βουλόμενος, ὡς δὲ 

Στησίμβροτος, ἐπὶ Κύπρον στελλόμενος· ὅπερ οὐ δοκεῖ πιθανὸν εἶναι. ὁποτέρῳ δ᾽ οὖν 

ἐχρήσατο τῶν λογισμῶν, ἁμαρτεῖν ἔδοξε. πλεύσαντος γὰρ αὐτοῦ, Μέλισσος ὁ Ἰθαγένους, 

ἀνὴρφιλόσοφος στρατηγῶν τότε τῆς Σάμου, καταφρονήσας τῆς  ὀλιγότητοςτῶν νεῶν καὶ τῆς 

ἀπειρίας τῶν στρατηγῶν, ἔπεισε τοὺς πολίτας ἐπιθέσθαι τοῖς  Ἀθηναίοις, καὶ γενομένης μάχης 

νικήσαντες οἱ Σάμιοι καὶ πολλοὺς μὲν αὐτῶν ἄνδρας ἑλόντες, πολλὰς δὲ ναῦς διαφθείραντες, 

ἐχρῶντο τῇ θαλάσσῃ καὶ παρετίθεντο τῶν ἀναγκαίων πρὸς τὸν πόλεμον ὅσα μὴ πρότερον 

εἶχον. ὑπὸ δὲ τοῦ Μελίσσου καὶ Περικλέα φησὶν αὐτὸν Ἀριστοτέλης ἡττηθῆναι ναυμαχοῦντα 

πρότερον. οἱ δὲ Σάμιοι τοὺς αἰχμαλώτους τῶν Ἀθηναίων ἀνθυβρίζοντες ἔστιζον εἰς τὸ μέτωπον 

γλαῦκας· καὶ γὰρ ἐκείνους οἱ Ἀθηναῖοι σάμαιναν. ἡ δὲ σάμαινα ναῦςἐστιν ὑόπρωρος μὲν τὸ 

σίμωμα, κοιλοτέρα δὲ καὶ γαστροειδής, ὥστε καὶ φορτοφορεῖν καὶ ταχυναυτεῖν. οὕτω δ᾽ 

ὠνομάσθη διὰ τὸ πρῶτον ἐν Σάμῳ φανῆναι, Πολυκράτους‹τοῦ› τυράννου κατασκευάσαντος. 

ἀπαντῆσαι:να συναντήσει,ἔστιζον:στιγμάτιζαν,ὑόπρωρος τὸ σίμωμα:με πλώρη που μοιάζει με το 

ρύγχος του χοίρου. 

 

 

 

Γ.1.Να μεταφράσετε το παρακάτω απόσπασμα του κειμένου:«Ἅμα  δὲ  τῇ  νίκῃ  … πορρωτάτω 

βουλόμενος». 
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Μονάδες 10  

Γ.2.Τι ήταν, σύμφωνα με το παραπάνω κείμενο, η «σάμαινα» και γιατί ονομάστηκε έτσι; 

Μονάδες 10 

Γ.3.α.«πλεύσαντος  γὰρ  αὐτοῦ, Μέλισσος  ὁ  Ἰθαγένους,  ἀνὴρ  φιλόσοφος  στρατηγῶν  τότε  

τῆς  Σάμου, καταφρονήσας  τῆς  ὀλιγότητος  τῶν  νεῶν  καὶ  τῆς  ἀπειρίας τῶν στρατηγῶν, 

ἔπεισε  τοὺς  πολίτας  ἐπιθέσθαι  τοῖς  Ἀθηναίοις»: Να μεταφέρετε τους παραπάνω 

υπογραμμισμένους τύπους στην κλητική πτώση του ενικού αριθμού ( τη μετοχή στο γένος που 

βρίσκεται) (μονάδες 5). 

Γ.3.β.«ἔπεισε  τοὺς  πολίτας  ἐπιθέσθαι  τοῖς  Ἀθηναίοις,  καὶ  γενομένης  μάχης  νικήσαντες οἱ  

Σάμιοι  καὶ  πολλοὺς  μὲν  αὐτῶν ἄνδρας ἑλόντες, πολλὰς δὲ ναῦς διαφθείραντες, ἐχρῶντο  τῇ  

θαλάσσῃ  καὶ  παρετίθεντο  τῶν  ἀναγκαίων  πρὸς  τὸν πόλεμον  ὅσα  μὴ  πρότερον  εἶχον.»:Να 

εντοπίσετε όλους τους ρηματικούς τύπους που βρίσκονται σε αόριστο β΄ και να γράψετε το 

γ΄ενικό πρόσωπο της υποτακτικής στον ίδιο χρόνο και φωνή (μονάδες 3).Τα υπογραμμισμένα 

ρήματα να τα μεταφέρετε στο β΄ πληθυντικό πρόσωπο της ευκτικής του ενεστώτα στη φωνή 

που βρίσκονται (μονάδες 2). 

Μονάδες 10 

Γ.4.α.«διαμάχεσθαι, πορρωτάτω, φιλόσοφος, τῆς ὀλιγότητος,Πολυκράτους»:Να 

αναγνωρίσετε συντακτικά τους παραπάνω όρους του κειμένου (μονάδες 5). 

Γ.4.β.«ὡς μὲν οἱ πλεῖστοι λέγουσι», «ὅπερ  οὐ  δοκεῖ  πιθανὸν  εἶναι»:Να αναγνωρίσετε το 

είδος των παραπάνω προτάσεων (μονάδες 2). 

Γ.4.γ.«ὑπὸ  δὲ  τοῦ  Μελίσσου  καὶ  Περικλέα  φησὶν αὐτὸν  Ἀριστοτέλης  ἡττηθῆναι»:Να 

μετατρέψετε τον πλάγιο λόγο του παραπάνω αποσπάσματος σε ευθύ (μονάδες 3). 

Μονάδες 10 
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