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Γιδαγμένο κείμενο από ηο πρφηόησπο 
Ἀριζηοηέλοσς Πολιηικά (Γ1, 1-4) 

 
 Τῷ πεξὶ πνιηηείαο ἐπηζθνπνῦληη, θαὶ ηίο ἑθάζηε θαὶ πνία ηηο, ζρεδὸλ πξώηε ζθέςηο πεξὶ πό-
ιεσο ἰδεῖλ, ηί πνηέ ἐζηηλ ἡ πόιηο. Νῦλ γὰξ ἀκθηζβεηνῦζηλ, νἱ κὲλ θάζθνληεο ηὴλ πόιηλ πεπξα-

ρέλαη ηὴλ πξᾶμηλ, νἱ δ' νὐ ηὴλ πόιηλ ἀιιὰ ηὴλ ὀιηγαξρίαλ ἢ ηὸλ ηύξξαλνλ· ηνῦ δὲ πνιηηηθνῦ 

θαὶ ηνῦ λνκνζέηνπ πᾶζαλ ὁξῶκελ ηὴλ πξαγκαηείαλ νὖζαλ πεξὶ πόιηλ, ἡ δὲ πνιηηεία ηῶλ  ηὴλ 
πόιηλ νἰθνύλησλ ἐζηὶ ηάμηο ηηο. Ἐπεὶ δ' ἡ πόιηο ηῶλ ζπγθεηκέλσλ, θαζάπεξ ἄιιν ηη ηῶλ ὅισλ 

κὲλ ζπλεζηώησλ δ' ἐθ πνιιῶλ κνξίσλ, δῆινλ ὅηη πξόηεξνλ ὁ πνιίηεο δεηεηένο· ἡ γὰξ πόιηο 
πνιηηῶλ ηη πιῆζόο ἐζηηλ. Ὥζηε ηίλα ρξὴ θαιεῖλ πνιίηελ θαὶ ηίο ὁ πνιίηεο ἐζηὶ ζθεπηένλ. Καὶ 

γὰξ ὁ πνιίηεο ἀκθηζβεηεῖηαη πνιιάθηο· νὐ γὰξ ηὸλ αὐηὸλ ὁκνινγνῦζη πάληεο εἶλαη πνιίηελ· ἔ-
ζηη γάξ ηηο ὃο ἐλ δεκνθξαηίᾳ πνιίηεο ὢλ ἐλ ὀιηγαξρίᾳ πνιιάθηο νὐθ ἔζηη πνιίηεο. 

 Ὁ πνιίηεο νὐ ηῷ νἰθεῖλ πνπ πνιίηεο ἐζηίλ (θαὶ γὰξ κέηνηθνη θαὶ δνῦινη θνηλσλνῦζη ηῆο νἰ-

θήζεσο), νὐδ' νἱ ηῶλ δηθαίσλ κεηέρνληεο νὕησο ὥζηε θαὶ δίθελ ὑπέρεηλ θαὶ δηθάδεζζαη (ηνῦην 
γὰξ ὑπάξρεη θαὶ  ηνῖο ἀπὸ ζπκβόισλ θνηλσλνῦζηλ)· ... πνιίηεο δ' ἁπιῶο νὐδελὶ ηῶλ ἄιισλ ὁ-

ξίδεηαη κᾶιινλ ἢ ηῷ κεηέρεηλ θξίζεσο θαὶ ἀξρῆο. ... Τίο κὲλ νὖλ ἐζηηλ ὁ πνιίηεο, ἐθ ηνύησλ 
θαλεξόλ· ᾧ  γὰξ ἐμνπζία θνηλσλεῖλ ἀξρῆο βνπιεπηηθῆο θαὶ θξηηηθῆο, πνιίηελ ἤδε ιέγνκελ εἶ-

λαη ηαύηεο ηῆο πόιεσο, πόιηλ δὲ ηὸ ηῶλ ηνηνύησλ πιῆζνο ἱθαλὸλ πξὸο αὐηάξθεηαλ δσῆο, ὡο ἁ-

πιῶο εἰπεῖλ. 
 

Α. Από ην θείκελν πνπ ζαο δίλεηαη λα κεηαθξάζεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ην απόζπαζκα: "Σῷ 
περὶ ηῆς πολιηείας ... πολλάκις οὐκ ἔζηι πολίηης". 

Μνλάδεο 10 

 
Β. Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηηο απαληήζεηο ησλ παξαθάησ εξσηήζεσλ:  

Β1. Γηα πνηνπο ιόγνπο, κε βάζε ην θείκελν, είλαη αλαγθαίν λα εμεηαζηεί ην ζέκα "ηί ἐζηιν 
ἡ πόλις"; 

Μνλάδεο 10 
 

Β2. "Ὁ πολίηης οὐ ηῷ οἰκεῖν ποσ πολίηης ἐζηίν ... ἢ ηῷ μεηέτειν κρίζεφς καὶ 

ἀρτῆς": Πνηα θξηηήξηα ν Αξηζηνηέιεο δε ζεσξεί ηθαλνπνηεηηθά θαη πνηα ζεσξεί 
απαξαίηεηα γηα λα απνθηήζεη θάπνηνο ηελ ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε; 

Μνλάδεο 10 
 

Β3. Να ζπγθξίλεηε ηνλ νξηζκό ηεο πόιεο ν νπνίνο ππάξρεη ζην κεηαθξαζκέλν θείκελν 

πνπ αθνινπζεί, κε ηνπο δύν νξηζκνύο ηεο πόιεο πνπ πεξηέρνληαη ζην θείκελν από ην 
πξσηόηππν. 

 

Ἀριζηοηέλοσς Πολιηικά (Α2, 5) 
 

Η θνηλσληθή νληόηεηα πνπ πξνήιζε από ηε ζπλέλσζε πεξηζζόηεξσλ ρσξηώλ είλαη ε πόιε, 
κηα θνηλσληθή νληόηεηα ηέιεηα, πνπ κπνξνύκε λα πνύκε όηη πέηπρε ηειηθά ηελ ύςηζηε 

απηάξθεηα· ζπγθξνηήζεθε γηα λα δηαζθαιίδεη ηε δσή, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα όκσο ππάξρεη γηα 
λα εμαζθαιίδεη ηελ θαιή δσή. 

Μνλάδεο 10 
 

Β4. Πνηα ήηαλ ηα ελδηαθέξνληα ηνπ Αξηζηνηέιε θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θηινζνθηθήο ηνπ 

δξαζηεξηόηεηαο ζηελ Άζζν θαη πνηα έξγα ηνπ είλαη θαξπόο ηεο δξαζηεξηόηεηαο 
απηήο; 

Μνλάδεο 10 
 



Β5. Να γξάςεηε πέληε ιέμεηο, απιέο ή ζύλζεηεο, ηεο αξραίαο ή ηεο λέαο ειιεληθήο 

γιώζζαο, εηπκνινγηθά ζπγγελείο κε ηε ιέμε κοινφνεῖν. 
Μνλάδεο 10 

Γ. Αδίδακηο κείμενο 
Λσζίοσ καηὰ  Ἀγοράηοσ, 13-14 

 

 Θεξακέλεο δὲ ὕζηεξνλ ἀθηθλεῖηαη ἐθ Λαθεδαίκνλνο. πξνζηόληεο δ' αὐηῷ ηῶλ ηε ζηξαηεγῶλ 
ηηλεο θαὶ ηῶλ ηαμηάξρσλ, ὧλ ἦλ Σηξνκβηρίδεο θαὶ Δηνλπζόδσξνο, θαὶ ἄιινη ηηλὲο ηῶλ πνιηηῶλ 

εὐλννῦληεο ὑκῖλ, ὥο γ' ἐδήισζαλ ὕζηεξνλ, ἠγαλάθηνπλ ζθόδξα. ἦιζε γὰξ θέξσλ εἰξήλελ 
ηνηαύηελ, ἣλ ἡκεῖο ἔξγῳ καζόληεο ἔγλσκελ· πνιινὺο γὰξ ηῶλ πνιηηῶλ θαὶ ἀγαζνὺο 

ἀπσιέζακελ, θαὶ αὐηνὶ ὑπὸ ηῶλ ηξηάθνληα ἐμειάζεκελ. ἐλῆλ γὰξ ἀληὶ κὲλ ηνῦ ἐπὶ δέθα 

ζηάδηα ηῶλ καθξῶλ ηεηρῶλ δηειεῖλ ὅια ηὰ καθξὰ ηείρε δηαζθάςαη, ἀληὶ δὲ ηνῦ ἄιιν ηη ἀγαζὸλ 
ηῇ πόιεη εὑξέζζαη ηὰο ηε λαῦο παξαδνῦλαη [ηνῖο Λαθεδαηκνλίνηο] θαὶ ηὸ πεξὶ ηὸλ Πεηξαηᾶ 

ηεῖρνο πεξηειεῖλ. 
 

Γ1. Να κεηαθξάζεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ην θείκελν. 
Μνλάδεο 20 

 

Γ2.α) αὐηῷ, ηοιαύηην, ἥν, ηῇ πόλει, ηὸ ηεῖτος: Να κεηαθέξεηε ηηο ιέμεηο απηέο ζηελ ίδηα 
πηώζε ηνπ πιεζπληηθνύ  αξηζκνύ (ην γέλνο ησλ αλησλπκηώλ λα παξακείλεη 

ακεηάβιεην). 
Μνλάδεο 5 

 

Γ2.β) ἀθικνεῖηαι:  λα γξαθεί ην ίδην πξόζσπν ηεο νξηζηηθήο ηνπ παξαθεηκέλνπ ηεο ίδηαο 
θσλήο 

 
 ἠγανάκηοσν: λα γξαθεί ην ίδην πξόζσπν ηεο ππνηαθηηθήο ηνπ ελεζηώηα ζηελ ίδηα 

θσλή 

 
 μαθόνηες: λα γξαθεί ν αληίζηνηρνο ηύπνο ηνπ ελεζηώηα ζηε θσλή πνπ βξίζθεηαη 

 
 ἀπφλέζαμεν: λα γξαθεί ην ίδην πξόζσπν ηεο επθηηθήο ζην ρξόλν θαη ηε θσλή πνπ 

βξίζθεηαη 
 

 παραδοῦναι: λα γξαθεί ην β´ εληθό πξόζσπν ηεο πξνζηαθηηθήο ηνπ ανξίζηνπ β´ ηεο 

ελεξγεηηθήο θσλήο.     
Μνλάδεο 5 

 
Γ3. Να ραξαθηεξηζζνύλ ζπληαθηηθώο νη παξαθάησ ιέμεηο ή θξάζεηο ηνπ αδίδαθηνπ 

θεηκέλνπ:  

 ἐκ Λακεδαίμονος, ὑμῖν, αὐηοί, ὑπὸ ηῶν ηριάκονηα, διαζκάυαι. 
Μνλάδεο 10 

 
 


