
 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Πολιτικά, Θ 1.3-2.1, 1337a33-b11 

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 τὰς χρήσεις καὶ τὰς πράξεις τὰς τῆς ἀρετῆς 

ἄχρηστον ἀπεργάζονται τὸ σῶμα τῶν ἐλευθέρων [ἢ τὴν ψυχὴν] ἢ τὴν διάνοιαν. 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες θέσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ):  
 

i. Νῦν γὰρ  ἀμφισβητεῖται  περὶ τῶν  ἔργων: Ο Αριστοτέλης επισημαίνει την 
έλλειψη συμφωνίας για τον ορισμό της έννοιας «πολίτης». 

ii. ἔκ τε τῆς ἐμποδὼν παιδείας ταραχώδης ἡ σκέψις: Ο φιλόσοφος 
υποστηρίζει ότι υπάρχουν πολλά εμπόδια για τον ορισμό της έννοιας 
«πολίτης» τα οποία οφείλονται στην έλλειψη παιδείας. 
 

(μονάδες 6) 
Α2. τὰ περιττά: Σε τι αναφέρεται ο φιλόσοφος; 

(μονάδες 4) 
 

Μονάδες 10 
Β.1. νομοθετητέον, ἔκ τε τῆς ἐμποδὼν παιδείας: Ποιες απόψεις διατυπώνει ο 
φιλόσοφος με τις παραπάνω φράσεις; 

Μονάδες 10 
Β.2. Τι ορίζει ως «βάναυσον ἔργον» ο Αριστοτέλης, σύμφωνα με το κείμενο που σας 
δόθηκε; Να σχολιάσετε τις απόψεις αυτές. 

Μονάδες 10 
Β.3. Να γράψετε στο τετράδιό σας δίπλα σε κάθε αριθμό τη λέξη που λείπει, έτσι 
ώστε να συμπληρώνεται σωστά το κείμενο που ακολουθεί:  
 
Στο έργο «Πολιτικά»  παρακολουθούμε τις διδασκαλίες του Αριστοτέλη για τη 
γένεση της 1.  …………….., για το περιεχόμενο της έννοιας 2. …………, για το 



 

 

περιεχόμενο της έννοιας πολίτευμα, για τα είδη των 3.……………….,για θέματα 
σχετικά με τη διακυβέρνηση της 4.…………….,για θέματα 5.……………….. και 
εκπαίδευσης. 
 

Μονάδες 10 
 
Β.4.α. ὑπολαμβάνουσι, δῆλον, μετέχειν, τὰς πράξεις: Να γράψετε μία συνώνυμη 
λέξη της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Να διατηρήσετε τον τύπο γραμματικά. 

(μονάδες 4) 
Β.4.β. τέχνην: Να γράψετε τη σημασία που έχει η λέξη στο πρωτότυπο κείμενο 
(μονάδες 2) και να γράψετε δύο περιόδους  λόγου στα νέα ελληνικά, όπου η ίδια 
λέξη, σε οποιαδήποτε μορφή της (πτώση, αριθμό), θα χρησιμοποιείται με 
διαφορετική σημασία από αυτήν που έχει στο αρχαίο κείμενο (μονάδες 4). 

Μονάδες 10 
 
Β.5. Να μελετήσετε  με προσοχή το κείμενο που ακολουθεί και στη συνέχεια να 
συγκρίνετε τις απόψεις του Ισοκράτη με τις προσωπικές αντιλήψεις του Αριστοτέλη 
για την παιδεία, αξιοποιώντας στοιχεία και από το πρωτότυπο κείμενο που σας 
δόθηκε. 
 

Ισοκράτους, Παναθηναϊκός, 12. 26-27, 30-32 
 

Το εκπαιδευτικό σύστημα λοιπόν που μας έχουν κληροδοτήσει οι πρόγονοί 
μας κάθε άλλο παρά το περιφρονώ. Επαινώ όμως και αυτό που καθιερώθηκε στις 
ημέρες μας, εννοώ τη διδασκαλία της γεωμετρίας, της αστρολογίας και τους 
αποκαλούμενους εριστικούς διαλόγους, με τους οποίους οι νεότεροι 
ευχαριστιούνται περισσότερο από όσο πρέπει, ενώ κανένας από τους ηλικιωμένους 
δεν θα ισχυριζόταν ότι είναι ανεκτοί.  

Ωστόσο, εκείνους που κλίνουν σ᾽ αυτά τους προτρέπω να εργάζονται σκληρά 
και να είναι αφοσιωμένοι σε όλα αυτά· γιατί η γνώμη μου είναι ότι, και αν ακόμη τα 
μαθήματα αυτά δεν μπορούν να προσφέρουν γενικά κανένα καλό, τουλάχιστον 
αποτρέπουν τους νεότερους να διαπράξουν πολλά άλλα σφάλματα. Γι᾽ αυτό η 
γνώμη μου είναι ότι για τους νέους ποτέ δεν θα βρεθούν ασχολίες πιο ωφέλιμες 
από αυτές ούτε και πιο ταιριαστές. [...]  

Αφού αποδοκιμάζω τις τέχνες, τις γνώσεις και τις άλλες ικανότητες, ποιούς 
τότε ονομάζω μορφωμένους; Πρώτα πρώτα αυτούς που χειρίζονται καλά τα 
ζητήματα που παρουσιάζονται κάθε μέρα και αυτούς που έχουν σωστή άποψη για 
τις περιστάσεις και μάλιστα τέτοια που να μπορεί να βάζει ως στόχο και να 
πετυχαίνει τις περισσότερες φορές το συμφέρον. Έπειτα, εκείνους που 
συμπεριφέρονται κατά τρόπο αρμόζοντα και δίκαιο σε όσους πλησιάζουν, εκείνους 
που υπομένουν καλόκαρδα και εύκολα τη δυσάρεστη και ενοχλητική συμπεριφορά 
των άλλων, ενώ οι ίδιοι φέρονται προς τους φίλους τους με τη μεγαλύτερη δυνατή 
επιείκεια και μετριοπάθεια. Ακόμη, μορφωμένους θεωρώ εκείνους που πάντοτε 
κυριαρχούν επί των ηδονών και δεν λυγίζουν μπροστά στις συμφορές, αλλά τις 
αντιμετωπίζουν σαν άνδρες και όπως αξίζει στη φύση μας.  Τέταρτον και το 
σπουδαιότερο, αυτούς που δεν τους χαλούν οι επιτυχίες μήτε απαρνιούνται τον 
εαυτό τους μήτε γίνονται υπερόπτες, αλλά παραμένουν σταθερά άνθρωποι λογικοί 



 

 

και δεν ικανοποιούνται περισσότερο με τα αγαθά που έχουν χάρη στην εύνοια της 
τύχης παρά με εκείνα που αποκτούν εξαρχής χάρη στον χαρακτήρα και τη φρόνησή 
τους. Για μένα, συνετοί, τέλειοι άνδρες και προικισμένοι με όλες τις αρετές είναι 
όσοι προσαρμόζουν τον εσωτερικό τους κόσμο όχι προς μια μόνο από αυτές τις 
ικανότητες αλλά προς όλες μαζί. 

 
Μτφρ. Α.Ι. Γιαγκόπουλος - Ζ.Ε Μαλαθούνη, 2012, Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ 

 
Μονάδες 10 

 

 

Γ.ΑΔΙΔΑΚΤΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, Β΄, 85,3 - 86,3 

Κατά τη διάρκεια του τρίτου έτους του πολέμου ο πελοποννησιακός στόλος  ηττήθηκε από  

τον αθηναϊκό  στον  πατραϊκό  κόλπο. Οι Λακεδαιμόνιοι  μετά την ήττα αυτή ,που οφείλεται 

κατά κύριο λόγο στην απειρία τους στη θάλασσα, ανασυντάσσονται και με περισσότερο 

στόλο  και βοήθεια στην ξηρά από το  πεζικό, ετοιμάζονται να ναυμαχήσουν εκ νέου  

εναντίον του αθηναϊκού στόλου στο Ρίο. Ο Φορμίων, Αθηναίος στρατηγός, ζητά για 

ενίσχυση περισσότερα καράβια από την Αθήνα τα οποία,ωστόσο,στέλνονται στην Κρήτη 

μετά από πρόταση του πρόξενου Νικία με τη δικαιολογία να προσεταιριστούν την Κυδωνία. 

Οἱ  δὲ  ἀφικόμενοι  μετὰ  τοῦ  Κνήμου  ναῦς  τε  προσπεριήγγειλαν  κατὰ πόλεις  καὶ  

τὰς  προϋπαρχούσας  ἐξηρτύοντο  ὡς  ἐπὶ  ναυμαχίαν.  πέμπει δὲ  καὶ  ὁ  Φορμίων  

ἐς  τὰς  Ἀθήνας  τήν  τε  παρασκευὴν  αὐτῶν ἀγγελοῦντας  καὶ  περὶ  τῆς  ναυμαχίας  

ἣν  ἐνίκησαν  φράσοντας,  καὶ κελεύων  αὑτῷ  ναῦς  ὅτι  πλείστας  διὰ  τάχους  

ἀποστεῖλαι, ὡς  καθ᾽ ἡμέραν  ἑκάστην  ἐλπίδος  οὔσης  αἰεὶ  ναυμαχήσειν. οἱ  δὲ  

ἀποπέμπουσιν  εἴκοσι  ναῦς  αὐτῷ,  τῷ  δὲ  κομίζοντι  αὐτὰς προσεπέστειλαν  ἐς  

Κρήτην  πρῶτον  ἀφικέσθαι. Νικίας  γὰρ  Κρὴς Γορτύνιος  πρόξενος  ὢν  πείθει  

αὐτοὺς  ἐπὶ  Κυδωνίαν  πλεῦσαι, φάσκων  προσποιήσειν  αὐτὴν  οὖσαν  πολεμίαν· 

ἐπῆγε  δὲ  Πολιχνίταις χαριζόμενος  ὁμόροις  τῶν  Κυδωνιατῶν. καὶ  ὁ  μὲν  λαβὼν  

τὰς  ναῦς ᾤχετο  ἐς  Κρήτην, καὶ  μετὰ  τῶν   Πολιχνιτῶν  ἐδῄου  τὴν  γῆν  τῶν 

Κυδωνιατῶν,  καὶ  ὑπ᾽  ἀνέμων  καὶ  ἀπλοίας  ἐνδιέτριψεν  οὐκ  ὀλίγον χρόνον· οἱ  δ᾽ 

ἐν  τῇ  Κυλλήνῃ  Πελοποννήσιοι, ἐν  τούτῳ  ἐν  ᾧ  οἱ Ἀθηναῖοι  περὶ  Κρήτην  

κατείχοντο,  παρεσκευασμένοι  ὡς  ἐπὶ ναυμαχίαν  παρέπλευσαν  ἐς  Πάνορμον  τὸν  

Ἀχαϊκόν, οὗπερ  αὐτοῖς  ὁ κατὰ  γῆν  στρατὸς  τῶν  Πελοποννησίων  

προσεβεβοηθήκει.  Παρέπλευσε  δὲ  καὶ  ὁ  Φορμίων  ἐπὶ  τὸ  Ῥίον  τὸ  Μολυκρικὸν  

καὶ ὡρμίσατο  ἔξω  αὐτοῦ  ναυσὶν  εἴκοσιν, αἷσπερ  καὶ ἐναυμάχησεν. ἦν  δὲ τοῦτο  

μὲν  τὸ  Ῥίον  φίλιον  τοῖς  Ἀθηναίοις, τὸ  δ᾽  ἕτερον  Ῥίον  ἐστὶν ἀντιπέρας,  τὸ  ἐν  τῇ  

Πελοποννήσῳ. 



 

 

- προσπεριήγγειλαν : παρήγγειλαν - ἐξηρτύοντο : ετοίμαζαν – προσποιήσειν : ότι θα 

προσεταιριστεί  - ἐπῆγε : (τους) παρακινούσε  - ἀπλοίας : καιρός ακατάλληλος για ταξίδι, 

θαλασσοταραχή - τὸ  Μολυκρικόν: το Αντίρριο. 

Γ.1.Να μεταφράσετε στη νέα ελληνική  το παρακάτω απόσπασμα: «πέμπει δὲ  καὶ  ὁ  

Φορμίων  ἐς  τὰς  Ἀθήνας  … ἐλπίδος  οὔσης  αἰεὶ  ναυμαχήσειν.».   

Μονάδες 10                                                                    

Γ.2.Σύμφωνα  με  το παραπάνω κείμενο για ποιους λόγους καθυστέρησαν να 

φτάσουν στο Ρίο τα είκοσι πλοία  που ζήτησε ο Φορμίων για  να  βοηθήσουν τους  

Αθηναίους στη ναυμαχία ενάντια στους  Πελοποννησίους; 

Μονάδες 10 

Γ.3.α.«κελεύων  αὑτῷ  ναῦς  ὅτι  πλείστας  διὰ  τάχους  ἀποστεῖλαι, ὡς  καθ᾽ ἡμέραν  

ἑκάστην  ἐλπίδος  οὔσης  αἰεὶ  ναυμαχήσειν»:Να μεταφέρετε τα ουσιαστικά του 

αποσπάσματος που βρίσκονται σε πλάγιες πτώσεις στη δοτική πτώση του ίδιου 

αριθμού (μονάδες   2). 

Γ.3.β.«καὶ  κελεύων  αὑτῷ  ναῦς  ὅτι  πλείστας  διὰ  τάχους  ἀποστεῖλαι, ὡς  καθ᾽ 

ἡμέραν  ἑκάστην  ἐλπίδος  οὔσης  αἰεὶ  ναυμαχήσειν. οἱ  δὲ  ἀποπέμπουσιν  εἴκοσι  

ναῦς  αὐτῷ,  τῷ  δὲ  κομίζοντι  αὐτὰς προσεπέστειλαν  ἐς  Κρήτην  πρῶτον  

ἀφικέσθαι.»:Να βρείτε τους υπερθετικούς βαθμούς του αποσπάσματος και να τους 

μεταφέρετε - όπου βρίσκονται - στον συγκριτικό βαθμό (μονάδες 2). 

Γ.3.γ.«Οἱ  δὲ  ἀφικόμενοι  μετὰ  τοῦ  Κνήμου  ναῦς  τε  προσπεριήγγειλαν  κατὰ 

πόλεις  καὶ  τὰς  προϋπαρχούσας  ἐξηρτύοντο  ὡς  ἐπὶ  ναυμαχίαν.»:Να μεταφέρετε 

τις μετοχές του παραπάνω αποσπάσματος στο  β΄ ενικό πρόσωπο  της  

προστακτικής στον χρόνο και στη φωνή που βρίσκονται (μονάδες 2). 

Γ.3.δ.«ἐνίκησαν, ἐδῄου, παρέπλευσε, ἐναυμάχησεν»:Να γράψετε το τρίτο ενικό 

πρόσωπο της υποτακτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή (μονάδες 4). 

Μονάδες 10 

Γ.4.α.«πέμπει δὲ  καὶ  ὁ  Φορμίων  κελεύων ( τοὺς Ἀθηναίους)  αὑτῷ  ναῦς  διὰ  

τάχους  ἀποστεῖλαι»: Να μεταφέρετε τον πλάγιο λόγο  του παραπάνω 

αποσπάσματος στον   ευθύ (μονάδες 3). 

Γ.4.β.«οἱ  δὲ  ἀποπέμπουσιν  εἴκοσι  ναῦς  αὐτῷ»: Να μετατρέψετε την ενεργητική 

σύνταξη  της παραπάνω πρότασης σε παθητική (μονάδες 3). 

Γ.4.γ.«ἀγγελοῦντας, ἑκάστην, προσποιήσειν, οὗπερ»:Να χαρακτηρίσετε συντακτικά 

τους παραπάνω υπογραμμισμένους  όρους  του κειμένου  (μονάδες 4). 

Μονάδες 10 


