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ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
4ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΘΕΜΑΤΑ 

 
Διδαγμένο κείμενο 

Ἀριστοτέλους Πολιτικὰ Α1,1 και Γ1, 1-2 
 

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. 
………………………………………………………………………………………….. 

Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία τις, σχεδὸν 
πρώτη σκέψις περὶ πόλεως ἰδεῖν, τί ποτέ ἐστιν ἡ πόλις. Νῦν γὰρ 
ἀμφισβητοῦσιν, οἱ μὲν φάσκοντες τὴν πόλιν πεπραχέναι τὴν πρᾶξιν, οἱ δ’ 
οὐ τὴν πόλιν ἀλλὰ τὴν ὀλιγαρχίαν ἢ τὸν τύραννον· τοῦ δὲ πολιτικοῦ καὶ 
τοῦ νομοθέτου πᾶσαν ὁρῶμεν τὴν πραγματείαν οὖσαν περὶ πόλιν, ἡ δὲ 
πολιτεία τῶν τὴν πόλιν οἰκούντων ἐστὶ τάξις τις. Ἐπεὶ δ’ ἡ πόλις τῶν 
συγκειμένων, καθάπερ ἄλλο τι τῶν ὅλων μὲν συνεστώτων δ’ ἐκ πολλῶν 
μορίων, δῆλον ὅτι πρότερον ὁ πολίτης ζητητέος· ἡ γὰρ πόλις πολιτῶν τι 
πλῆθός ἐστιν. Ὥστε τίνα χρὴ καλεῖν πολίτην καὶ τίς ὁ πολίτης ἐστὶ 
σκεπτέον. Καὶ γὰρ ὁ πολίτης ἀμφισβητεῖται πολλάκις· οὐ γὰρ τὸν αὐτὸν 
ὁμολογοῦσι πάντες εἶναι πολίτην· ἔστι γάρ τις ὃς ἐν δημοκρατίᾳ πολίτης 
ὢν ἐν ὀλιγαρχίᾳ πολλάκις οὐκ ἔστι πολίτης. 

 
 

Α1. Από το παραπάνω κείμενο να μεταφράσετε το απόσπασμα: «Ἐπειδὴ 
πᾶσαν … τάξις τις.» 

Μονάδες 10 
 

Β1. Πόσους και ποιους ορισμούς της πόλης περιέχουν τα αποσπάσματα 
που σας δίνονται; Να βρείτε τις διαφορές τους και να τους σχολιάσετε 
σύντομα. 

Μονάδες 10 
 

Β2. Ποιοι λόγοι επιβάλλουν να προηγηθεί η εξέταση της πόλης σε σχέση 
με την εξέταση της πολιτείας, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη; 

Μονάδες 10 
 

Β3. Αφού λάβετε υπόψη σας την αριστοτελική αναγωγή της πολιτικής 
κοινωνίας σε «πασῶν κυριωτάτη» που, σύμφωνα με τη φράση της 
ενότητας, στοχάζεται το «κυριώτατον πάντων ἀγαθόν», να αναφερθείτε 
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σε αυτό το υπέρτατο αγαθό και στις συνθήκες διασφάλισής του, με βάση 
το μεταφρασμένο κείμενο που ακολουθεί: 

«Η κοινωνική οντότητα που προήλθε από τη συνένωση 
περισσότερων χωριών είναι η πόλη, μια κοινωνική οντότητα τέλεια, που 
μπορούμε να πούμε ότι πέτυχε τελικά την ύψιστη αυτάρκεια· 
συγκροτήθηκε για να διασφαλίζει τη ζωή, στην πραγματικότητα όμως 
υπάρχει για να εξασφαλίζει την καλή ζωή. Η πόλη, επομένως, είναι κάτι 
που ήρθε στην ύπαρξη εκ φύσεως, όπως ακριβώς και οι πρώτες 
κοινωνικές οντότητες, αφού αυτή είναι το τέλος εκείνων κι αφού αυτό που 
λέμε φύση ενός πράγματος δεν είναι παρά η μορφή που αυτό έχει κατά τη 
στιγμή της τελείωσης, της ολοκλήρωσής του: αυτό δεν λέμε, πράγματι, 
πως είναι τελικά η φύση του κάθε πράγματος, π.χ. του ανθρώπου, του 
αλόγου ή του σπιτιού, η μορφή δηλαδή που το κάθε πράγμα έχει, όταν 
ολοκληρωθεί η εξελικτική του πορεία; Επίσης: ο τελικός λόγος για τον 
οποίο υπάρχει ένα πράγμα είναι κάτι το έξοχο, και η αυτάρκεια είναι 
τελικός στόχος και, άρα, κάτι το έξοχο.» (Ἀριστοτέλης, Πολιτικὰ Α2, 5) 

Μονάδες 10 
 

 
Β4.  Τι γνωρίζετε για τη φιλοσοφική δραστηριότητα του Αριστοτέλη κατά 
τη δωδεκαετή (334 – 323 π. Χ.) παραμονή του στην Αθήνα; 

Μονάδες 10 
 

Β5. α) Να εντοπίσετε στο κείμενο από το πρωτότυπο τους λεκτικούς 
τύπους με τους οποίους συγγενεύουν ετυμολογικά οι επόμενες λέξεις και 
να σχηματίσετε με αυτές ισάριθμες περιόδους λόγου στη νεοελληνική 
γλώσσα με την ποιητική λειτουργία τους: 1. Παρωπίδα, 2. Σχήμα, 3. 
Επιταγή, 4. Σταθμός, 5. Χρεοκοπία. (μονάδες 5) 
β) Να σχηματίσετε πέντε προτάσεις της νεοελληνικής με παράγωγα του 
ρήματος ἀμφισβητοῦσιν. Οι παραγόμενες λέξεις (απλές ή σύνθετες) να 
δηλώνουν: 

1. το πρόσωπο που ενεργεί 
2. την ενέργεια 
3. το αποτέλεσμα της ενέργειας 
4. τον τόπο όπου γίνεται η ενέργεια 
5. ικανότητα σε αυτό που δηλώνει το ρήμα. (μονάδες 5) 

Μονάδες 10 
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Γ. Αδίδακτο κείμενο: 
Δημοσθένης, Κατ’ Ἀνδροτίωνος 3-4 

 
Περὶ δ’ ὧν οἴσετε τὴν ψῆφον νυνὶ καὶ περὶ ὧν οὗτος δημοσίᾳ 

πεπολιτευμένος οὐκ ὀλίγ’ ὑμᾶς ἔβλαψεν, ἅ μοι παραλείπειν Εὐκτήμων 
ἐδόκει, βέλτιον δ’ ὑμᾶς ἀκοῦσαι, ταῦτα διεξελθεῖν ἐν βραχέσιν 
πειράσομαι. ἐγὼ γὰρ εἰ μὲν ἑώρων τιν’ ἁπλῆν τούτῳ περὶ ὧν φεύγει πρὸς 
ὑμᾶς οὖσαν ἀπολογίαν, οὐκ ἂν ἐποιούμην περὶ αὐτῆς μνείαν οὐδεμίαν. 
νῦν δ’ οἶδα σαφῶς ὅτι οὗτος ἁπλοῦν μὲν οὐδὲ δίκαιον οὐδὲν ἂν εἰπεῖν ἔχοι, 
ἐξαπατᾶν δ’ ὑμᾶς πειράσεται πλάττων καὶ παράγων πρὸς ἕκαστα τούτων 
κακούργους λόγους. ἔστι γάρ, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τεχνίτης τοῦ λέγειν καὶ 
πάντα τὸν βίον ἐσχόλακεν ἐν τούτῳ. 
------------------------------ 
φεύγω = κατηγορούμαι 
κακοῦργος λόγος = παραπλανητικό επιχείρημα, σόφισμα. 
 
Γ1. Να μεταφράσετε το παραπάνω κείμενο. 

Μονάδες 20 
 

Γ2. Να γράψετε τους τύπους που σας ζητούνται για τις επόμενες λέξεις 
του κειμένου: 
τιν’: την ίδια πτώση στο ουδέτερο γένος 
ἕκαστα: την αιτιατική πληθυντικού στο θηλυκό γένος 
ὀλίγ’: τον ίδιο τύπο στον συγκριτικό βαθμό 
βραχέσιν: τη γενική ενικού στο αρσενικό γένος 
παράγων: το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του παρακειμένου στη 
μέση φωνή 
διεξελθεῖν: το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του β΄ αορίστου 
οἴσετε: το απαρέμφατο του ίδιου χρόνου 
ἔβλαψεν: το γ΄ ενικό πρόσωπο της ευκτικής του παρακειμένου στη μέση 
φωνή (να λάβετε υπόψη σας το υποκείμενο) 
οἶδα: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του ενεστώτα 
ἐσχόλακεν: το α΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού. 
 

Μονάδες 10 
 

Γ3.α. Να επισημάνετε τη συντακτική λειτουργία των ακόλουθων λέξεων 
του κειμένου και να αναφέρετε τον όρο που καθεμία από αυτές 
προσδιορίζει: δημοσίᾳ, μοι, τοῦ λέγειν, τούτων, πάντα. (μονάδες 5) 
Γ3.β. Ι. Αφού αναγνωρίσετε το είδος του υποθετικού λόγου στην ακόλουθη 
περίοδο, να τον επαναδιατυπώσετε έτσι, ώστε να σχηματιστεί το 
προσδοκώμενο: ἐγὼ γὰρ εἰ μὲν ἑώρων τιν’ ἁπλῆν τούτῳ περὶ ὧν φεύγει 
πρὸς ὑμᾶς οὖσαν ἀπολογίαν, οὐκ ἂν ἐποιούμην περὶ αὐτῆς μνείαν 
οὐδεμίαν. (μονάδες 2) 
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ΙΙ. Να επαναδιατυπώσετε την περίοδο σε άλλη μορφή πλαγίου λόγου: νῦν 
δ’ οἶδα σαφῶς ὅτι οὗτος ἁπλοῦν μὲν οὐδὲ δίκαιον οὐδὲν ἂν εἰπεῖν ἔχοι, 
ἐξαπατᾶν δ’ ὑμᾶς πειράσεται πλάττων καὶ παράγων πρὸς ἕκαστα 
τούτων κακούργους λόγους. (μονάδα 1) 
Γ3.γ. Να τρέψετε την περίοδο σε όλες τις δυνατές μορφές πλαγίου λόγου: 
ἑώρων τιν’ ἁπλῆν τούτῳ περὶ ὧν φεύγει πρὸς ὑμᾶς οὖσαν ἀπολογίαν. 
(μονάδες 2) 

Μονάδες 10 
 

 
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 
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