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ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 
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 ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ἀριστοτέλους,  Πολιτικά,   Θ2,1-4 

 
«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 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 περιττά (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 τὰ ς χρήσεις καὶ τὰς 
πράξεις τὰς τῆς ἀρετῆς ἄχρηστον ἀπεργάζονται τὸ σῶμα τῶν ἐλευθέρων ἢ τὴν διάνοιαν.»  

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

 Α.  Να επιβεβαιώσετε ή να διαψεύσετε το περιεχόμενο των παρακάτω προτάσεων με βάση 
το κείμενο:  

I. Κατά τον Αριστοτέλη πρέπει να υπάρχει δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης και αυτό να ρυθμίζεται από τη 
νομοθεσία. 

II. Υπάρχει συμφωνία όλων ως προς το περιεχόμενο του όρου αρετή . 
III. Οι νέοι είναι καλό να διδάσκονται όλα τα χρήσιμα για τη ζωή. 
IV. Η εκπαίδευση της εποχής του Αριστοτέλη ήταν οργανωμένη και σαφώς προσδιορισμένη ως προς τους 

στόχους της . 
V. Ο Αριστοτέλης απορρίπτει κάθε διδασκαλία που αχρηστεύει το σώμα και το πνεύμα των νέων. 

Μονάδες 10  



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Β1.  Ποιους υπονοεί ο Αριστοτέλης ότι πρέπει να ορίσουν νόμους για την παιδεία με τη φράση 
«Ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον  περὶ παιδείας»   (μονάδες 3) και ποια πολιτική θέση διατυπώνει 
με την έκφραση:  «καὶ ταύτην κοινὴν ποιητέον»;  (μονάδες 3)  Για ποιο λόγο ο Αριστοτέλης 
περιέλαβε σε ένα έργο που σχετίζεται με τα πολιτικά ζητήματα μια τόσο ενδελεχή εξέταση 
του θέματος της παιδείας;   (μονάδες 4)  

 
Μονάδες 10  

 
 

Β2.   Ποιο πολίτευμα, σύμφωνα με το μεταφρασμένο κείμενο που ακολουθεί, φαίνεται ότι 
προτιμά ο Αριστοτέλης προκειμένου να αντεπεξέλθει η πολιτεία στη σημαντική της 
προτεραιότητα που διατυπώνεται στο πρωτότυπο κείμενο, η οποία  είναι η παροχή παιδείας;  
 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  
Ἀριστοτέλους,   Πολιτικά,   Γ 11, 1-4  
«Η άποψη ότι την εξουσία στην πόλη πρέπει μάλλον να την ασκεί το πλήθος παρά οι άριστοι 
που είναι λίγοι, νομίζω ότι μπορεί να συζητηθεί –με το νόημα ότι είναι μια άποψη που 
παρουσιάζει, βέβαια, κάποιες δυσκολίες,  που περιέχει όμως ίσως και κάποια αλήθεια. Για 
το πλήθος μπορεί κανείς να πει τούτο: το κάθε επιμέρους άτομο μπορεί να μην είναι τίποτε 
το αξιόλογο, ενωμένοι όμως όλοι μαζί είναι ενδεχόμενο να είναι, όχι σα ν άτομα αλλά σαν 
σύνολο, καλύτεροι από εκείνους–  όπως ακριβώς τα δείπνα που γίνονται με τη συνεισφορά 
πολλών είναι καλύτερα από εκείνα που γίνονται με έξοδα ενός μόνο ανθρώπου. Πολλοί 
καθώς είναι,  ο καθένας διαθέτει ένα μόριο αρετής και φρόνησης, και έτσι,  ενωμένοι οι 
πολλοί γίνονται, κατά κάποιο τρόπο, ένας άνθρωπος με πολλά πόδια, με πολλά χέρια και με 
πολλές αισθήσεις –και με ανάλογη, βέβαια, αρετή και εξυπνάδα. Γι’  αυτό και οι πολλοί είναι 
σε θέση να κρίνουν καλύτερα τα έργα της μουσικής και των ποιητών : ο ένας κρίνει ένα μέρος, 
ο άλλος ένα άλλο, και όλοι μαζί το σύνολο .»  
 

Μονάδες 10  
 

Β3 .   Να γράψετε στο τετράδιό σας,  δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε καθεμία από τις 
παρακάτω θέσεις, τη λέξη  Σωστό ,  αν είναι σωστή, ή τη λέξη  Λάθος ,  αν είναι λανθασμένη:  

1.  Κατά την άφιξή του στην Αθήνα ο Αριστοτέλης συνάντησε τον Πλάτωνα και 
εντυπωσιάστηκε από την προσωπικότητα του μεγάλου δασκάλου.  

2.  Κατά τη διάρκεια της δεύτερης παραμονής του στην Αθήνα ο Αριστοτέλης συγγράφει 
τα Πολιτικά , τα Ηθικά Νικομάχεια και την Αθηναί ων Πολιτεία.  

3.  Η πόλη , κατά των Αριστοτέλη είναι ένα σύνολο όμοιων στοιχείων που αποβλέπει στην 
ευδαιμονία.  

4.  Το Λύκειο βρισκόταν στον Λυκαβηττό και δίδασκαν συνήθως ρήτορες και σοφιστές.  
5.  Οι Αθηναίοι κατηγόρησαν τον Αριστοτέλη για ασέβεια προς τους θεούς.  

Μονάδες 10  
 
 
 
Β4 .  α)Να βρείτε στο διδαγμένο κείμενο μία ετυμολογικά συγγενή λέξη, απλή ή σύνθετη, για 
καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις της νέας   ελληνικής:  



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

νεογνό, αριστείο, ξιφασκία,  αίρεση,δημιουργός .  
Μονάδες 5  

β)  Να βρείτε μέσα από το κείμενο ή να σχηματίσετε, όπου δεν υπάρχουν, τα  αντώνυμα  των 
αρχαίων ελληνικών λέξεων που ακολουθούν:  
δῆλον  
ἐλευθερίων  
πάντες  
αρετήν  
ἀμφισβητεῖται  
 

Μονάδες 5  
 
Γ.  Να συγκρίνετε την άποψη του Πλάτωνα :«αν δεν ξέρουμε καν τι είναι η αρετή , με ποιον 
τρόπο θα συμβουλεύσουμε κάποιον να την κατακτήσει εύκολα;» με τη θέση του Αριστοτέλη 
:« 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) ». Παράλληλα 
να εξηγήσετε πως αυτή η παρατήρηση του Αριστοτέλη για την αρετή επηρεάζει το 
εκπαιδευτικό σύστημα της Αθήνας.  

Μονάδες 10  
 

 
Αδίδακτο Κείμενο  Δημοσθένη Περί των συμμοριών  ( 3 - 5 ) 

Ο Δημοσθένης αντικρούει τους πολιτικούς του αντιπάλους που προσπαθούν να εξωθήσουν 

την Αθήνα σε πόλεμο εναντίον του Πέρση βασιλιά χωρίς την κατάλληλη κατά τον ίδιο 

οικονομική, στρατιωτική και διπλωματική προετοιμασία.  

Ἐγὼ νομίζω κοινὸν ἐχθρὸν ἁπάντων τῶν Ἑλλήνων εἶναι βασιλέα, οὐ μὴν 

διὰ τοῦτο παραινέσαιμ᾽ ἂν μόνοις τῶν ἄλλων ὑμῖν πόλεμον πρὸς αὐτὸν 

ἄρασθαι· οὐδὲ γὰρ αὐτοὺς τοὺς Ἕλληνας ὁρῶ κοινοὺς ἀλλήλοις ὄντας 

φίλους, ἀλλ᾽ ἐνίους μᾶλλον ἐκείνῳ πιστεύοντας ἤ τισιν αὑτῶν. ἐκ δὴ τῶν 

τοιούτων νομίζω συμφέρειν ὑμῖν τὴν μὲν ἀρχὴν τοῦ πολέμου τηρεῖν 

ὅπως ἴση καὶ δικαία γενήσεται, παρασκευάζεσθαι δ᾽ ἃ προσήκει 

πάντα καὶ τοῦθ᾽ ὑποκεῖσθαι. ἡγοῦμαι γάρ, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τοὺς 

Ἕλληνας, εἰ μὲν ἐναργὲς [τι] γένοιτο καὶ σαφὲς ὡς βασιλεὺς αὐτοῖς 

ἐπιχειρεῖ, κἂν συμμαχῆσαι καὶ χάριν μεγάλην ἔχειν τοῖς πρὸ αὐτῶν 



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

καὶ μετ᾽ αὐτῶν ἐκεῖνον ἀμυνομένοις ·  εἰ δ᾽ ἔτ᾽ ἀδήλου τούτου 

καθεστηκότος προαπεχθησόμεθ᾽ ἡμεῖς, δέδι᾽, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, μὴ 

τούτοις μετ᾽ ἐκείνου πολεμεῖν ἀναγκασθῶμεν, ὑπὲρ ὧν προνοούμεθα. ὁ 

μὲν γὰρ ἐπισχὼν ὧν ὥρμηκεν, εἰ ἄρ᾽ ἐγχειρεῖν ἔγνωκε τοῖς Ἕλλησι, 

χρήματα δώσει τισὶν αὐτῶν καὶ φιλίαν προτενεῖται, οἱ δὲ τοὺς ἰδίους 

πολέμους ἐπανορθῶσαι βουλόμενοι καὶ τοῦτον τὸν νοῦν ἔχοντες τὴν 

κοινὴν ἁπάντων σωτηρίαν παρόψονται .  

Λεξιλόγιο  

ὑπόκειμαι τίθεμαι ως βάση   

Παρατηρήσεις:  

i. Να μεταφράσετε το χωρίο: «ἐκ δὴ τῶν τοιούτων  … μετ᾽ αὐτῶν ἐκεῖνον 

ἀμυνομένοις»        (μονάδες 10)  

ii. Ποιους φόβους εκφράζει ο Δημοσθένης στην περίπτωση που ο 

πόλεμος κατά των Περσών προκληθεί από τους Αθηναίους χωρίς την 

κατάλληλη προετοιμασία ;       (μονάδες 10)  

iii. α. σαφὲς ,  μεγάλην  Να σχηματίσετε την αιτιατική ενικού 

αρσενικού  γένους και στους τρεις βαθμούς  των επιθέτων. (μονάδες  3) 

β. συμφέρειν,  ἔχειν   Να γραφεί το β ενικό προστακτικής και το 

απαρέμφατο του αορίστου Β στην ίδια φωνη.   (μονάδες 4) 

γ. Να σχηματίσετε τους ζητούμενους τύπους :  

ἐπανορθῶσαι : β ενικό υποτακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή   

τοῦτον : δοτική πληθυντικού θηλυκού γένους   

παρόψονται : γ πληθυντικό ευκτικής ενεστώτα στη μέση φωνή   

 (μονάδες  3) 

(Μονάδες 10)  

iv. α. εἰ δ᾽ ἔτ᾽ ἀδήλου τούτου καθεστηκότος προαπεχθησόμεθ᾽ ἡμεῖς, 

δέδι᾽, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, μὴ τούτοις μετ᾽ ἐκείνου πολεμεῖν 

ἀναγκασθῶμεν,  Να εντοπίσετε την ονοματική δευτερεύουσα 



ΑΡΧΗ 5ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 5ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

πρόταση  και να την αναγνωρίσετε πλήρως (είδος, εισαγωγή, εκφορά, 

συντακτική λειτουργία) .       (μονάδες 4) 

β. οὐδὲ γὰρ αὐτοὺς τοὺς Ἕλληνας  ὁρῶ κοινοὺς ἀλλήλοις ὄντας 

φίλους, ἀλλ᾽ ἐνίους μᾶλλον ἐκείνῳ πιστεύοντας ἤ τισιν αὑτῶν   Να 

εντοπίσετε στο απόσπασμα δύο ονοματικούς ετερόπτωτους  

προσδιορισμούς και να τους χαρακτηρίσετε    (μονάδες 2) 

γ. εἰ ἄρ᾽ ἐγχειρεῖν ἔγνωκε τοῖς Ἕλλησι, χρήματα δώσει τισὶν αὐτῶν . 

Να αναγνωρίσετε τον υποθετικό λόγο (μον 1) και να τον μεταγράψετε 

ώστε να δηλώνει την αόριστη επανάληψη στο παρόν και στο μέλλον 

(μον. 3)          (μονάδες 4) 

(Μονάδες 10) 

 
 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 

 

 


