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Α΄. Αδίδακτο κείμενο. 

  

Δημοσθένους, Κατὰ Φιλίππου Α’, 5-6 

 

Κατηγορία κατά των Αθηναίων για αδράνεια και υπεράσπιση του στρατηγού Διοπείθη. 

 

Βούλομαι τοίνυν [ὑμᾶς] μετὰ παρρησίας ἐξετάσαι τὰ παρόντα πράγματα τῇ πόλει, καὶ σκέψασθαι 

τί ποιοῦμεν αὐτοὶ νῦν καὶ ὅπως χρώμεθ’ αὐτοῖς. ἡμεῖς οὔτε χρήματ’ εἰσφέρειν βουλόμεθα, οὔτ’ 

αὐτοὶ στρατεύεσθαι, οὔτε τῶν κοινῶν ἀπέχεσθαι δυνάμεθα, οὔτε τὰς συντάξεις Διοπείθει 

δίδομεν, οὔθ’ ὅσ’ ἂν αὐτὸς αὑτῷ πορίσηται ἐπαινοῦμεν, ἀλλὰ βασκαίνομεν καὶ σκοποῦμεν πόθεν, 

καὶ τί μέλλει ποιεῖν, καὶ 

πάντα τὰ τοιαυτί, οὔτ’, ἐπειδήπερ οὕτως ἔχομεν, τὰ ἡμέτερ’ αὐτῶν πράττειν ἐθέλομεν, ἀλλ’ ἐν 

μὲν τοῖς λόγοις τοὺς τῆς πόλεως λέγοντας ἄξι’ ἐπαινοῦμεν, ἐν δὲ τοῖς ἔργοις τοῖς ἐναντιουμένοις 

τούτοις συναγωνιζόμεθα. ὑμεῖς μὲν τοίνυν εἰώθαθ’ ἑκάστοτε τὸν παριόντ’ ἐρωτᾶν, τί οὖν χρὴ 

ποιεῖν; ἐγὼ δ’ ὑμᾶς ἐρωτῆσαι βούλομαι, τί οὖν χρὴ λέγειν; 

βασκαίνω τι/ τινά:  κακολογώ, συκοφαντώ 

  

Β΄ .  Ερωτήσεις  

Β1.  Να γράψετε την μετάφραση του κειμένου .   

(20 μονάδες)  

Β2.   Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι :  

βούλομαι                : ο ίδιος τύπος στον μέλλοντα 

λέγειν                     : τα απαρέμφατα όλων των χρόνων 

ἐρωτᾶν                    : γ’ πληθυντικό ενεστώτα, στην ίδια φωνή 
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ἐπαινοῦμεν            :  γ’ ενικό παρατατικού, στην ίδια φωνή 

στρατεύεσθαι        : α’ ενικό παρακειμένου, στην ίδια φωνή 

συναγωνιζόμεθα :  το ίδιο πρόσωπο στον μέλλοντα 

τῇ πόλει                   : γενική ενικού/ δοτική πληθυντικού 

τοῖς λόγοις        : κλητική ενικού 

ἐγὼ                     : η ίδια πτώση στον πληθυντικό αριθμό 

πολέμῳ              : κλητική ενικού 

ὁρῶσι                  : β’ ενικό οριστικής μέλλοντα 

πράττειν           : απαρέμφατο αορίστου 

 (10 μονάδες) 

          

Β3.   Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των υπογραμμισμένων τύπων του κειμένου:  

τὰ παρόντα, τῶν κοινῶν, αὑτῷ, πάντα, ποιεῖν 

(5 μονάδες) 

Β4 .   ἐπειδήπερ οὕτως ἔχομεν:  Να αναγνωρίσετε το είδος της δευτερεύουσας πρότασης 

και να την συμπτύξετε σε μετοχή .   

(3 μονάδες)  

Β5.   «ὅπως χρώμεθ’ αὐτοῖς»:  Να αναγνωρίσετε το είδος της δευτερεύουσας 

πρότασης και να σχολιάσετε την εισαγωγή και την εκφορά της .  

(2 μονάδες)  

Γ΄. Διδαγμένο κείμενο. 

 

Αριστοτέλους  Πολιτικά ,Α 1, 1 (11Η ΕΝΟΤΗΤΑ) 

 

    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. 

Αριστοτέλους Πολιτικά Θ΄ 2.1-4 

Ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον περὶ παιδείας καὶ ταύτην κοινὴν ποιητέον, φανερόν· τίς δ’ ἔσται ἡ 

παιδεία καὶ πῶς χρὴ παιδεύεσθαι, δεῖ μὴ λανθάνειν. Νῦν γὰρ ἀμφισβητεῖται περὶ τῶν ἔργων. Οὐ 

γὰρ ταὐτὰ πάντες ὑπολαμβάνουσι δεῖν μανθάνειν τοὺς νέους οὔτε πρὸς ἀρετὴν οὔτε πρὸς τὸν 
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βίον τὸν ἄριστον, οὐδὲ φανερὸν πότερον πρὸς τὴν διάνοιαν πρέπει μᾶλλον ἢ πρὸς τὸ τῆς ψυχῆς 

ἦθος· ἔκ τε τῆς ἐμποδὼν παιδείας ταραχώδης ἡ σκέψις καὶ δῆλον οὐδὲν πότερον ἀσκεῖν δεῖ τὰ 

χρήσιμα πρὸς τὸν βίον ἢ τὰ τείνοντα πρὸς ἀρετὴν ἢ τὰ περιττὰ (πάντα γὰρ εἴληφε ταῦτα κριτάς 

τινας)· περί τε τῶν πρὸς ἀρετὴν οὐθέν ἐστιν ὁμολογούμενον (καὶ γὰρ τὴν ἀρετὴν οὐ τὴν αὐτὴν 

εὐθὺς πάντες τιμῶσιν, ὥστ’ εὐλόγως διαφέρονται καὶ πρὸς τὴν ἄσκησιν αὐτῆς). Ὅτι μὲν οὖν τὰ 

ἀναγκαῖα δεῖ διδάσκεσθαι τῶν χρησίμων, οὐκ ἄδηλον· ὅτι δὲ οὐ πάντα, διῃρημένων τῶν τε 

ἐλευθερίων ἔργων καὶ τῶν ἀνελευθερίων φανερόν, καὶ ὅτι τῶν τοιούτων δεῖ μετέχειν ὅσα τῶν 

χρησίμων ποιήσει τὸν μετέχοντα μὴ βάναυσον. Βάναυσον δ’ ἔργον εἶναι δεῖ τοῦτο νομίζειν καὶ 

τέχνην ταύτην καὶ μάθησιν, ὅσαι πρὸς τὰς χρήσεις καὶ τὰς πράξεις τὰς τῆς ἀρετῆς ἄχρηστον 

ἀπεργάζονται τὸ σῶμα τῶν ἐλευθέρων ἢ τὴν διάνοιαν. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 
 Γ1.   Από το κείμενο που σας δίνεται, να μεταφράσετε το απόσπασμα: «ὅτι μέν οὖν 

νομοθετητέον … ἄσκησιν αὐτῆς». 

(10 μονάδες)  

Γ2. Συμφωνα με τον Αριστοτέλη η ηθική φιλοσοφία είναι μέρος της πολιτικής φιλοσοφίας.  

Αφού παρουσιάσετε τον συλλογισμό της ενότητας 11  να εξηγήσετε πως συνδέονται η 

ηθική με την πολιτική του σκέψη. 

(10 μονάδες)  

Γ3. Ποιους υπονοεί ο Αριστοτέλης ότι πρέπει να θέσουν νόμους για την παιδεία και ποια 

πολιτική άποψη εκφράζει με τη φράση :₍₍ταυτην κοινὴν ποιητέον₎₎; 

(10 μονάδες)  

Γ4. Γιατι η παιδεία, κατά τον Αριστοτέλη, πρέπει να έχει δημόσιο χαρακτήρα; Πως σχετίζεται 

αυτή η άποψη με το μεταφρασμένο κείμενο που ακολουθεί; 
  

Αριστοτέλους  Πολιτικά ,Α 2 

Ώρα όμως να προσθέσουμε και κάτι άλλο στον λόγο μας: Στην τάξη της φύσης η πόλη προηγείται 

από την οικογένεια κι απ’ τον καθένα μας ως άτομο· ο λόγος είναι ότι το όλον αναγκαστικά 

προηγείται του μέρους· πραγματικά, αν πάψει να υπάρχει το σώμα ως σύνολο, δεν θα υπάρχει 

πια ούτε πόδι ούτε χέρι παρά μόνο ως (ίδια) λέξη, όπως, ας πούμε, αν μιλούμε για πέτρινο χέρι 

(θα είναι, πράγματι, κάτι σαν αυτό, αν μια φορά πεθάνει. 
(10 μονάδες)  
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Γ5. Ποια άποψη είχε εκφράσει ο Πλάτων για τον μαθητή του Αριστοτέλη; 

(10 μονάδες)  

Γ6.  Να εντοπίσετε στο κείμενο τις λέξεις με τις οποίες συγγενεύουν ετυμολογικά οι επόμενες 

λέξεις της νεοελληνικής γλώσσας: νους, λήμμα, αλήθεια, τόνος , λογική, αυθαίρετος, 

δόξα , περιουσία, διηνεκής, εκκλησία. 

(10 μονάδες)  

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 

 

 


