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Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ 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. 

 

ΠΛΑΤΩΝ, Πολιτεία 518b-519a 

 Ὁ δέ γε νῦν λόγος, ἦν δ’ ἐγώ, σημαίνει ταύτην τὴν ἐνοῦσαν ἑκάστου δύναμιν ἐν τῇ ψυχῇ καὶ τὸ ὄργανον ᾧ 
καταμανθάνει ἕκαστος, οἷον εἰ ὄμμα μὴ δυνατὸν ἦν ἄλλως ἢ σὺν ὅλῳ τῷ σώματι στρέφειν πρὸς τὸ φανὸν ἐκ τοῦ 
σκοτώδους, οὕτω σὺν ὅλῃ τῇ ψυχῇ ἐκ τοῦ γιγνομένου περιακτέον εἶναι, ἕως ἂν εἰς τὸ ὂν καὶ τοῦ ὄντος τὸ 
φανότατον δυνατὴ γένηται ἀνασχέσθαι θεωμένη· τοῦτο δ’ εἶναί φαμεν τἀγαθόν.  
 Ἦ γάρ;  
 Ναί.  
 Τούτου τοίνυν, ἦν δ’ ἐγώ, αὐτοῦ τέχνη ἂν εἴη, τῆς περιαγωγῆς, τίνα τρόπον ὡς ῥᾷστά τε καὶ ἀνυσιμώτατα 
μεταστραφήσεται, οὐ τοῦ ἐμποιῆσαι αὐτῷ τὸ ὁρᾶν, ἀλλ’ ὡς ἔχοντι μὲν αὐτό, οὐκ ὀρθῶς δὲ τετραμμένῳ οὐδὲ 
βλέποντι οἷ ἔδει, τοῦτο διαμηχανήσασθαι.  
 Ἔοικεν γάρ, ἔφη.  
 Αἱ μὲν τοίνυν ἄλλαι ἀρεταὶ καλούμεναι ψυχῆς κινδυνεύουσιν ἐγγύς τι εἶναι τῶν τοῦ σώματος—τῷ ὄντι γὰρ 
οὐκ ἐνοῦσαι πρότερον ὕστερον ἐμποιεῖσθαι ἔθεσι καὶ ἀσκήσεσιν—ἡ δὲ τοῦ φρονῆσαι παντὸς μᾶλλον θειοτέρου 
τινὸς τυγχάνει, ὡς ἔοικεν, οὖσα, ὃ τὴν μὲν δύναμιν οὐδέποτε ἀπόλλυσιν, ὑπὸ δὲ τῆς περιαγωγῆς χρήσιμόν τε καὶ 
ὠφέλιμον καὶ ἄχρηστον αὖ καὶ βλαβερὸν γίγνεται. 
 
Α1. ὥστ’ εὐλόγως διαφέρονται καὶ πρὸς τὴν ἄσκησιν αὐτῆς: Σε ποια λέξη του αρχαίου κειμένου αναφέρεται ο 
υπογραμμισμένος τύπος (μονάδες 4); 



 
Α2. Στο πλατωνικό απόσπασμα που σας δόθηκε τονίζεται ο βιωματικός χαρακτήρας της παιδείας. Να γράψετε 
ένα χωρίο του αρχαίου κειμένου που επαληθεύει την παραπάνω θέση (μονάδες 6). 

Μονάδες 10 
 
Β1. Σε ποιο σημείο του πλατωνικού κειμένου γίνεται λόγος για τον αμφίσημο χαρακτήρα της φρόνησης; Να το 
επισημάνετε και να εξηγήσετε τον τρόπο με τον οποίο αποκτάται αυτή η αρετή (μονάδες 6). Ποια είναι η 
διαφορά της με τις ηθικές αρετές, ως προς τον τρόπο κατάκτησης, σύμφωνα με τον φιλόσοφο (μονάδες 4); 

Μονάδες 10 
Β2. Ποια είναι τα κοινά σημεία και οι διαφορές που εντοπίζετε ως προς τις παιδαγωγικές αντιλήψεις που 
διατυπώνουν ο Αριστοτέλης αλλά και ο Πλάτωνας στα κείμενα που σας δόθηκαν; 

Μονάδες 10 
 

Β3. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 
I. Ο Σωκράτης πέθανε: 
α. δύο χρόνια μετά την καταδικαστική απόφαση 
β. μετά από έναν μήνα στο κρατητήριο 
γ. την ώρα της απολογίας του ενώπιον του δικαστηρίου 
δ. πριν επιστρέψει η επίσημη αποστολή από τη Δήλο. 
 
ΙΙ. Το δικαστήριο που καταδίκασε τον Σωκράτη ήταν: 
α. ο Άρειος Πάγος 
β. η Βουλή 
γ. η Ηλιαία  
δ. η Εκκλησία του Δήμου 
 
ΙΙΙ. Τα Δήλια ήταν γιορτή προς τιμήν του: 
α. Σωκράτη 
β. Απόλλωνα 
γ. Δία 
δ. Προμηθέα 
 
ΙV. Οι βασικοί μηνυτές του Σωκράτη ήταν: 
α. ο Λύκων, ο Μέλητος και ο Άνυτος 
β. ο Μέλητος, ο Άνυτος και ο Κρίτων 
γ. ο Άνυτος, ο Αλκιβιάδης και ο Μέλητος 
δ. ο Μέλητος, ο Άνυτος και ο Κριτίας 

 
Μονάδες 10 

Β4. ὑπολαμβάνουσι, δεῖν, μετέχειν, δυνατή, ὠφέλιμον: Να γράψετε μία συνώνυμη  λέξη της αρχαίας ελληνικής, 
διατηρώντας τους τύπους γραμματικά. 

Μονάδες 10 
 
Β5.   
 Στις πολιτικά οργανωμένες κοινότητες οι νέοι ανέκαθεν εκπαιδεύονται με την πρωτοβουλία, την ευθύνη και 
τον έλεγχο της κατ' εξοχήν κοινωνικής εξουσίας, της πολιτικής αρχής —και τότε ακόμη, όταν η πολιτική αρχή δεν 
παρεμβαίνει άμεσα και πιεστικά στο εκπαιδευτικό καθεστώς της χώρας. Δεν είναι άλλωστε ούτε ορθό ούτε 
δυνατόν η πολιτεία να αφήσει αβοήθητη και ανέλεγκτη αυτή την τόσο σημαντική για την ευστάθεια, την 
ασφάλεια και την επιβίωση της κοινότητας λειτουργία. Με την κίνηση της ζωής μια νέα γενεά έρχεται να πάρει τη 
θέση εκείνης που φεύγει από την κοινωνική σκηνή. Η γενεά αυτή πρέπει να προετοιμαστεί και να γίνει ικανή για 



 
τη διαδοχή. Να «διδαχτεί» από τους πρεσβύτερους πώς να κάνει δικά της, αλλά και να αναπτύξει μαζί με τα 
υλικά και τα πνευματικά αγαθά που έχει με την ιστορία της αποθησαυρίσει η κοινότητα. Τούτο μόνο η 
εκπαίδευση μπορεί να το επιτύχει. Επιτρέπεται λοιπόν στην πολιτική Αρχή που έχει επίγνωση της αποστολής της, 
να μην ενδιαφέρεται ζωηρά για το εκπαιδευτικό καθεστώς της χώρας και να μη του παρέχει τα μέσα και την 
επικουρία, που χρειάζεται τούτο για να εκτελέσει τον προορισμό του; 
  [....] 
 Μέσα στην έννοια του πολιτικού κόμματος που συγκροτείται και δρα κατά το σύνταγμα μιας γνήσιας 
δημοκρατίας, περιέχεται η υποχρέωση των μελών και της ηγεσίας του την ώρα της εκλογικής αναμέτρησης να 
έχει διαστοχαστεί και δημοσιεύσει ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικής (όπως και οικονομικής, εξωτερικής κ.λπ.) 
πολιτικής, που να εκφράζει την ιδεολογική του θέση απέναντι στα μεγάλα προβλήματα της εθνικής ζωής. Ένα 
νόημα έχει η σύσταση πολιτικού κόμματος: τον αγώνα μέσα στον πολιτικό στίβο για την κατάληψη της εξουσίας 
με νόμιμα μέσα και με το σκοπό την εφαρμογή ορισμένου προγράμματος. Να αναδειχτεί με την ψήφο των 
πολιτών, αφού αποκτήσει την εμπιστοσύνη τους, και να σχηματίσει την κυβέρνηση της χώρας, επιδιώκει κάθε 
πολιτικό κόμμα. Πώς θα κυβερνήσει όμως σταθερά και αποτελεσματικά, εάν δεν έχει από πριν επεξεργαστεί και 
ανακοινώσει στο εκλογικό σώμα, για να πάρει την επιδοκιμασία του, ένα πρόγραμμα δράσης (όπου και οι στόχοι 
θα προσδιορίζονται με ακρίβεια και η τακτική θα διαγράφεται που θα χρησιμοποιηθεί για την επιτυχία τους) σ' 
ένα τομέα της εθνικής ζωής τόσο μεγάλης σημασίας για την επιβίωση και την πρόοδο της κοινότητας, όπως είναι 
η εκπαίδευση των νέων; Ο πολίτης που του ζητείται η ψήφος, έχει το δικαίωμα να ρωτήσει τους επίδοξους 
κυβερνήτες του όχι μόνο πώς σκοπεύουν να αυξήσουν και να διαθέσουν τους εθνικούς πόρους· όχι μόνο πώς 
λογαριάζουν να εξασφαλίσουν την εσωτερική τάξη και να ρυθμίσουν τις διεθνείς σχέσεις της χώρας· αλλά ακόμη 
(θα έλεγα ορθότερα: προπάντων) πώς σκέπτονται να μορφώσουν τα παιδιά του και τα παιδιά των συμπολιτών 
του· τι είδος «ανθρώπων» θα επιδιώξουν να διαπλάσουν· και πώς θα τους προετοιμάσουν για ν' αναδεχτούν 
αύριο τα βάρη και τις ευθύνες της ζωής. 
 

E. Π. Παπανούτσος, Η παιδεία. Το μεγάλο μας πρόβλημα, Δωδώνη, Αθήνα 1976, σσ. 257-269 
 

Λαμβάνοντας υπόψη σας όσα διατυπώνει ο Αριστοτέλης αναφορικά με την θεσμική κατοχύρωση της παιδείας 
και την κυριαρχία του ηθοπλαστικού χαρακτήρα της, να γράψετε τις ομοιότητες που παρατηρείτε με όσα 
αναφέρει ο Ε. Π. Παπανούτσος στο κείμενο που σας δόθηκε.  

Μονάδες 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γ. ΑΔΙΔΑΚΤΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ 

Θουκυδίδου, Ἱστορίαι,8.84.1-5 

Σύμφωνα με την τρίτη συνθήκη μεταξύ Περσών και Σπαρτιατών που υπογράφηκε στην κοιλάδα του 

Μαιάνδρου το καλοκαίρι του 411 π.Χ. ο Τισσαφέρνης ανέλαβε την υποχρέωση να πληρώνει τον 

πελοποννησιακό στόλο μέχρι τη στιγμή που θα κατέφτανε ο περσικός. Στο παρακάτω απόσπασμα ο 

Θουκυδίδης περιγράφει το επεισόδιο που δημιουργήθηκε όταν  οι ναύτες των Συρακουσίων και των 

Θουρίων  ζήτησαν  τον μισθό τους από τον Αστύοχο, Σπαρτιάτη ναύαρχο. 

Ὄντων δ᾽ αὐτῶν ἐν τοιούτῳ ἀναλογισμῷ ξυνηνέχθη καὶ τοιόσδε τις 

θόρυβος περὶ τὸν Ἀστύοχον. Τῶν γὰρ Συρακοσίων καὶ Θουρίων ὅσῳ 

μάλιστα καὶ ἐλεύθεροι ἦσαν τὸ πλῆθος οἱ ναῦται, τοσούτῳ καὶ 

θρασύτατα προσπεσόντες τὸν μισθὸν ἀπῄτουν. ὁ δὲ αὐθαδέστερόν τέ 

τι ἀπεκρίνατο καὶ ἠπείλησε καὶ τῷ γε Δωριεῖ ξυναγορεύοντι τοῖς 

ἑαυτοῦ ναύταις καὶ ἐπανήρατο τὴν βακτηρίαν. τὸ δὲ πλῆθος τῶν 

στρατιωτῶν ὡς εἶδον, οἷα δὴ ναῦται, ὥρμησαν ἐκραγέντες ἐπὶ τὸν 

Ἀστύοχον ὥστε βάλλειν· ὁ δὲ προϊδὼν καταφεύγει ἐπὶ βωμόν τινα. οὐ 

μέντοι ἐβλήθη γε, ἀλλὰ διελύθησαν ἀπ᾽ ἀλλήλων.  

ἔλαβον δὲ καὶ τὸ ἐν τῇ Μιλήτῳ ἐνῳκοδομημένον τοῦ Τισσαφέρνους 

φρούριον οἱ Μιλήσιοι λάθρᾳ ἐπιπεσόντες, καὶ τοὺς ἐνόντας φύλακας 

αὐτοῦ ἐκβάλλουσιν· ξυνεδόκει δὲ καὶ τοῖς  ἄλλοις  ξυμμάχοις ταῦτα 

καὶ οὐχ ἥκιστα τοῖς Συρακοσίοις. ὁ μέντοι Λίχας οὔτε ἠρέσκετο αὐτοῖς 

ἔφη τε χρῆναι Τισσαφέρνει…δουλεύειν Μιλησίους καὶ τοὺς ἄλλους 

τοὺς ἐν τῇ βασιλέως …. οἱ δὲ Μιλήσιοι ὠργίζοντό τε αὐτῷ καὶ διὰ 

ταῦτα καὶ δι᾽ ἄλλα τοιουτότροπα καὶ νόσῳ ὕστερον ἀποθανόντα 



 

αὐτὸν οὐκ εἴασαν θάψαι οὗ ἐβούλοντο οἱ παρόντες τῶν 

Λακεδαιμονίων. 

θόρυβος: επεισόδιο, ξυναγορεύοντι: που συνηγορούσε, τὴν  βακτηρίαν: το ραβδί, ξυνεδόκει: 

φαίνονταν σωστά, Λίχας: Σπαρτιάτης διοικητής ο οποίος αν και ήταν αντίθετος με τους ταπεινωτικούς 

όρους της τρίτης συνθήκης μεταξύ Περσών και Σπαρτιατών, αναγκάστηκε  να επαναφέρει τους 

Μιλήσιους στην τάξη όταν αυτοί ξεσηκώθηκαν ενάντια στον Τισσαφέρνη. 

 

Γ1. Να μεταφράσετε το παρακάτω απόσπασμα: «ὁ μέντοι Λίχας οὔτε 

ἠρέσκετο  αὐτοῖς  … οἱ παρόντες τῶν Λακεδαιμονίων.». 

Μονάδες 10 

Γ2. Να εξιστορήσετε το περιστατικό που, σύμφωνα με το παραπάνω 

κείμενο, συνέβη ανάμεσα στους ναύτες των Συρακουσίων και των 

Θουρίων και στον Σπαρτιάτη ναύαρχο Αστύοχο. 

Μονάδες 10  

Γ3.α. «ὁ δὲ αὐθαδέστερόν  τέ  τι  ἀπεκρίνατο  καὶ  ἠπείλησε  καὶ  τῷ  

γε Δωριεῖ  ξυναγορεύοντι  τοῖς  ἑαυτοῦ  ναύταις  καὶ  ἐπανήρατο τὴν  

βακτηρίαν.»: i. Να μεταφέρετε τα ουσιαστικά του αποσπάσματος στην 

κλητική πτώση του ενικού αριθμού (μονάδες 3).ii. Να εντοπίσετε και 



 

να αναγνωρίσετε γραμματικά τις αντωνυμίες του αποσπάσματος 

(μονάδες 2). 

Γ3.β. «ὁ  δὲ  προϊδὼν  καταφεύγει  ἐπὶ  βωμόν  τινα. οὐ  μέντοι  

ἐβλήθη  γε,  ἀλλὰ  διελύθησαν  ἀπ᾽  ἀλλήλων. ἔλαβον  δὲ  καὶ  τὸ  ἐν  

τῇ  Μιλήτῳ  ἐνῳκοδομημένον  τοῦ Τισσαφέρνους  φρούριον  οἱ  

Μιλήσιοι  λάθρᾳ ἐπιπεσόντες»: Να εντοπίσετε στο παραπάνω χωρίο 

όλους τους ρηματικούς τύπους που βρίσκονται σε αόριστο και να 

γράψετε το β΄ενικό πρόσωπο της οριστικής στον ίδιο χρόνο και στην 

ίδια φωνή (μονάδες 5). 

Μονάδες 10 

Γ4.α. «ἐλεύθεροι, τοῖς ναύταις, τοῖς ξυμμάχοις, δουλεύειν, 

ἀποθανόντα»: Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους παραπάνω όρους 

του κειμένου (μονάδες 5). 

Γ4.β. Να εντοπίσετε στο παραπάνω κείμενο: i) έναν επιρρηματικό 

προσδιορισμό που να δηλώνει τρόπο, ii) έναν επιρρηματικό 

προσδιορισμό που να δηλώνει τόπο και iii) έναν επιρρηματικό 

προσδιορισμό που να δηλώνει ποσό(μονάδες 3). 

Γ4.γ.«ὥστε  βάλλειν»: Να αναγνωρίσετε τη δευτερεύουσα πρόταση 

και να αιτιολογήσετε τον τρόπο εκφοράς της (μονάδες 2). 

Μονάδες 10 

 

 


