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Προτεινόμενα Θέματα 

Αρχαία Θεωρητικών Σπουδών 

28-3-2017 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: Αριστοτέλους Πολιτικά 20η ενότητα & 14η, 19η  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α. Από το πρωτότυπο κείμενο της 20ης ενότητας των Πολιτικών να μεταφρά-

σετε το απόσπασμα «Οὐ γὰρ ταὐτὰ πάντες… τὸν μετέχοντα μὴ βάναυσον». 

Β1. Ποιοι είναι οι προβληματισμοί που διατυπώνονται την εποχή του Αριστο-

τέλη ως προς το χαρακτήρα, το περιεχόμενο και τους στόχους της παιδείας; 

Β2.  Αφού αιτιολογήσετε τη σύνδεση του ζητήματος της παιδείας με το περιε-

χόμενο των Πολιτικών, να εξηγήσετε στη συνέχεια με βάση το πρωτότυπο της 

20ης ενότητας αλλά και το μεταφρασμένο απόσπασμα της 14ης ενότητας: «Γιατί 

όπως ο άνθρωπος… την τάξη στην πολιτική κοινωνία» γιατί κατά τον φιλόσοφο 

κρίνεται αναγκαία η θεσμοθέτηση της παιδείας και η καθιέρωση του δημόσιου 

χαρακτήρα της. 

Β3. Στο απόσπασμα της 19ης ενότητας: «Μια άλλη μορφή δημοκρατίας… υ-

πέρτατη αρχή» ο Αριστοτέλης αναφέρεται σε μια διαστρεβλωμένη μορφή του 

δημοκρατικού πολιτεύματος. Πώς θα μπορούσε η παιδεία που προτείνει ο ίδιος 

να ενισχύσει τον πολίτη και την κοινωνία συνολικά με στόχο την επικράτηση 

ορθών πολιτικών συνθηκών; 

Β4. Ποιος ο λόγος της μελέτης των επιμέρους αρετών του ανθρώπου και τι 

επιδίωκαν με την κατάκτησή τους οι αρχαίοι Έλληνες; 

Β5. α) Να βρεθούν στο πρωτότυπο κείμενο λέξεις ετυμολογικά συγγενείς 

με τις ακόλουθες: υπονόμευση, επιφάνεια, λειτούργημα, ευλαβικός, κερδοσκό-

πος. 

β) Να δώσετε μια ομόρριζη λέξη τη νέας ελληνικής, απλή ή σύνθετη, 

για καθεμία από τις ακόλουθες λέξεις του κειμένου: λανθάνειν, 

ἀμφισβητεῖται, διάνοιαν, χρησίμων, διαφέρονται.  

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Α. Γιατί σήμερα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις ως προς το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα. Πράγματι, δεν έχουν όλοι τη γνώμη ότι πρέπει να μαθαίνουν οι νέοι 

τα ίδια, ούτε με στόχο την αρετή ούτε με στόχο την άριστη ζωή ούτε είναι φανερό 

αν (η παιδεία) πρέπει να έχει στόχο της περισσότερο την άσκηση και την καλ-

λιέργεια του νου ή τη διαμόρφωση ηθικού χαρακτήρα· αν ξεκινήσουμε από την 

εκπαίδευση που παρέχεται σήμερα, η έρευνά μας θα βρεθεί αντιμέτωπη με με-

γάλη σύγχυση και δεν είναι καθόλου φανερό αν (η παιδεία) οφείλει να επιδιώκει 

αυτά που είναι χρήσιμα για τη ζωή ή αυτά που οδηγούν στην αρετή ή αυτά που Ορ
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απλώς προάγουν τη γνώση (γιατί όλες αυτές οι απόψεις έχουν βρει κάποιους 

υποστηρικτές)· και σχετικά με αυτά που οδηγούν στην αρετή δεν υπάρχει καμιά 

απολύτως συμφωνία (εξάλλου καταρχήν δεν έχουν όλοι την ίδια ιδέα για την 

αρετή που τιμούν· επομένως, είναι φυσικό να υποστηρίζουν διαφορετικές γνώ-

μες και ως προς την άσκησή της). Είναι λοιπόν φανερό ότι (οι νέοι) πρέπει να δι-

δάσκονται από τα χρήσιμα τα πιο απαραίτητα· όμως είναι φανερό ότι όχι όλα, 

δεδομένου ότι οι ασχολίες διακρίνονται σε αυτές που ταιριάζουν σε ελεύθερους 

ανθρώπους και σε αυτές που δεν ταιριάζουν σε ελεύθερους ανθρώπους και ότι 

από τα χρήσιμα πράγματα πρέπει να μαθαίνουν όσα δεν θα κάνουν αυτόν που 

τα μαθαίνει βάναυσο. 

Β1. Το εκπαιδευτικό σύστημα και ο χαρακτήρας της παιδείας στην εποχή του 

Αριστοτέλη δημιουργούν αντιγνωμία, λόγω του ότι αποτελούν αντικείμενο ιδιω-

τικής μέριμνας και επιλογής, κάτι που δεν εξυπηρετεί το αίτημα για κοινωνική 

και πολιτική ισότητα των πολιτών καθώς και τον επιδιωκόμενο σκοπό της ευ-

δαιμονίας του συνόλου. 

Ο Αριστοτέλης επισημαίνει αρχικά την αναγκαιότητα της νομικής κατο-

χύρωσης της παιδείας και την εξασφάλιση της παροχής της σε όλους τους πολί-

τες. Στη συνέχεια, παρουσιάζει τη διαφωνία που αναφέρεται στο περιεχόμενό 

της και τους στόχους της. Πιο συγκεκριμένα, οι προβληματισμοί εστιάζουν α) 

στο αν πρέπει οι νέοι να εκπαιδεύονται με σκοπό την κατάκτηση της αρετής και 

του άριστου βίου και β) στο αν πρέπει να επιδιώκεται η πνευματική κυρίως ή η 

ηθοπλαστική καλλιέργεια των νέων. Ως προς τον πρώτο προβληματισμό, αξίζει 

να σημειωθεί ότι η αρετή τοποθετείται τόσο στο λογικό μέρος της ψυχής (διανο-

ητικές αρετές) όσο και σε ενέργειες της βούλησης που στηρίζονται στη λογική 

και τον εθισμό (ηθικές αρετές). Αποτελεί προϋπόθεση του «αἱρετώτερου βίου», 

δηλαδή του άριστου βίου που κάθε πολιτική κοινωνία προσπαθεί να διαμορφώ-

σει ως πρότυπο για τα μέλη της. Ένα παιδευτικό αγαθό χρήσιμο και για ηθικούς 

σκοπούς και για τη διαμόρφωση του άριστου βίου σύμφωνα με το φιλόσοφο σε 

άλλο απόσπασμα των Πολιτικών είναι η μουσική «… πρέπει να θεωρούμε ότι η 

μουσική ασκεί πάνω μας κάποια επίδραση προς την κατεύθυνση της αρετής, κα-

θώς έχει δύναμη.. να δίνει ορισμένη ποιότητα στο χαρακτήρα μας, δεδομένου ότι 

μας ασκεί να αισθανόμαστε ευχαρίστηση με το σωστό τρόπο · με ένα άλλο τρόπο 

μπορούμε να πούμε ότι η μουσική συμβάλλει στο να καθορίσουμε την πορεία 

του βίου μας και να καλλιεργήσουμε το νου μας.» (Πολιτικά 1340 a 5 κ.ε.). Ως 

προς το δεύτερο προβληματισμό, η διάσταση ανάμεσα στη διανοητική και ηθική 

καλλιέργεια των νέων ήταν σημαντική. Για κάποιους η παιδεία ισοδυναμούσε 

μόνο με την άσκηση του νου ενώ η απαραίτητη ηθοπλαστική λειτουργία της δε-

χόταν και αρνητές. Ειδικότερα ο Αριστοτέλης διακρίνει τρεις τύπους παιδείας 

στην εποχή του: α) την ωφελιμιστική παιδεία με περιεχόμενο πρακτικό-

χρησιμοθηρικό (κατάρτιση για βιοπορισμό) «τὰ χρήσιμα πρὸς τὸν βίον» β) τη 

γνωσιοκεντρική-νοησιαρχική παιδεία που επικεντρώνεται στην καλλιέργεια του 

και στη γνώση (καθαρή μόρφωση) «τὰ περιττά» και γ) την ηθοπλαστική που επι-

διώκει την καλλιέργεια της αρετής (διάπλαση ήθους) στους νέους «τὰ τείνοντα 

πρὸς ἀρετὴν». 

Η πρόταση του ίδιου φαίνεται να στηρίζεται σε ένα ιδανικό συνδυασμό 

αυτών των τριών τύπων εκπαίδευσης, ώστε να διαπλάθεται ολοκληρωμένα ο νέ-

ος ως πολίτης (με βάση τις αρχές της μεσότητας, του ανθρωπίνως εφικτού και Ορ
όσ
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του πρέποντος) και να λαμβάνει μόρφωση ταιριαστή με το πολίτευμα της πόλης 

του, της οποίας είναι μόριο, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη του κοινού για 

όλους στόχου της ευδαιμονίας. 

Β2.  Το έργο Πολιτικά του Αριστοτέλη έχει περιεχόμενο πολιτικής θεωρίας και 

ο συσχετισμός του με το ζήτημα της εκπαίδευσης είναι αναπόφευκτος. Για το φι-

λόσοφο η παιδεία είναι πολιτικό θέμα και θα πρέπει να μεριμνά η πολιτεία γι’ 

αυτό με τρόπο σαφή και ουσιαστικό. 

Η παιδεία είναι η μορφοποιητική δύναμη που καθορίζει την ποιότητα και 

το επίπεδο των ανθρώπων και πολιτών μιας κοινωνίας, άρα και την πολιτεία ως 

σύνολο. Άλλωστε, οι πολίτες είναι εκείνοι που με τη δράση, τις επιλογές, τη γνώ-

ση αλλά και την αρετή που διαθέτουν επηρεάζουν τη λειτουργία του πολιτεύμα-

τος και την υπηρέτηση ή όχι των ιδανικών που η πόλη αναγνωρίζει. Η νομικά 

κατοχυρωμένη παιδεία και η επιβολή κανόνων εξασφαλίζουν την ισορροπία και 

τη συνοχή μεταξύ των πολιτών, οι οποίοι έχοντας τη δύναμη της λογικής, την 

καλλιέργεια του νου άλλα και τις ανάλογες ηθικές αξίες αναγνωρίζουν οι ίδιοι 

τα όρια της δράσης τους, το ρόλο και την ευθύνη τους στην επιδίωξη του συλλο-

γικού συμφέροντος. Σε αντίθετη περίπτωση, όπως προκύπτει από το απόσπα-

σμα της 14ης ενότητας, η έλλειψη παιδείας, φρόνησης και αρετής οδηγεί στην α-

δικία, στον ατομικισμό και στη διάσπαση της κοινωνικής συνοχής.  

Επομένως, είναι επιτακτική η νομοθετική ρύθμιση του χαρακτήρα και του 

περιεχομένου της εκπαίδευσης για το σύνολο των πολιτών ως μορίων του «όλου» 

της πόλης, διότι αν αυτό παραμεληθεί αναπόφευκτα θα βλάπτει το πολίτευμά 

της, με το οποίο οφείλει να είναι σύμφωνη και ταιριαστή η μόρφωση των νέων. 

Μόνο αν παρέχεται κοινό περιεχόμενο μόρφωσης είναι δυνατόν να επιτευχθεί ο 

κοινός και ανώτατος στόχος της ευδαιμονίας της κοινωνίας μέσα στην οποία 

πραγματώνεται ο άνθρωπος ως φύσει πολιτική οντότητα. 

Β3.  Στο πλαίσιο της παρουσίασης των ειδών δημοκρατίας ο Αριστοτέλης α-

ναφέρεται στη χειρότερη μορφή του πολιτεύματος αυτού, όπου παύει να έχει την 

κυριαρχία ο νόμος και τη θέση του παίρνουν τα ψηφίσματα. Πρόκειται για το 

πολίτευμα στο οποίο αναγνωρίζονται ναι μεν οι δημοκρατικές αξίες της ελευθε-

ρίας, της ισότητας και της λαϊκής κυριαρχίας, αλλά λαμβάνονται αποφάσεις μέ-

σω ψηφισμάτων στις συνελεύσεις της Εκκλησίας του Δήμου που παρακάμπτουν 

τους νόμους, εξυπηρετούν μεμονωμένα κι όχι συλλογικά συμφέροντα και καθο-

δηγούνται από τη ρητορεία των δημαγωγών. Οι δημαγωγοί, εκπρόσωποι της νέ-

ας αστικής τάξης, έκαναν την εμφάνισή τους στην αθηναϊκή πολιτική σκηνή με-

τά το θάνατο του Περικλή και εκμεταλλευόμενοι το ασταθές πολιτικό κλίμα αλ-

λά και την ευπείθεια των πολιτών, τους παρέσυραν σε αυθαίρετες πολιτικές ε-

πιλογές. 

(ερμην. σχόλιο σελ 190 βιβλ.) 

Η παιδεία λοιπόν που προτείνει ο Αριστοτέλης, θα καταστήσει ικανό τον 

πολίτη της κοινωνίας να ανταποκρίνεται με τη γνώση, την ανάπτυξη της κριτι-

κής του σκέψης και τον απαραίτητο κώδικα ηθικών αξιών στις απαιτήσεις του 

ρόλου του, τόσο σε επίπεδο ιδιωτικών επιλογών όσο και σε επίπεδο δημόσιων 

αποφάσεων. Μ’ αυτόν τον τρόπο θα σέβεται τις αρχές της πόλης, τους γραπτούς 

και άγραφους κανόνες που ρυθμίζουν τη λειτουργία της αλλά και θα υπηρετεί 

το πολίτευμα εκείνο που μπορεί να συμβάλλει στην πρόοδό της και την ευδαιμο-

νία του συνόλου, προστατεύοντάς την ο ίδιος από οποιαδήποτε αρνητική πολιτι-Ορ
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κή σκοπιμότητα. Μια κοινωνία ελεύθερων πνευματικά και ηθικά πολιτών που 

στηρίζεται στους νόμους, τη δικαιοσύνη και την ορθή λειτουργία του πολιτεύμα-

τος, σύμφωνα με το φιλόσοφο, εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις της ευημερίας και 

της εξέλιξής της. 

Β4.  Σχολικό βιβλίο, σελ.164: «Για ποιον, στην πραγματικότητα… πολιτικής 

φιλοσοφίας» 

 

Β5. α.  νομοθετητέον, φανερόν, ἔργον, ὑπολαμβάνουσι, σκέψις. 

β. αλήθεια, διάβαση, προνοητικός, χρέος, διένεξη. 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Γ.  ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Κείμενο (Θουκυδίδης, 6, 8.3 – 9.2):  

καὶ ὁ Νικίας ἀκούσιος μὲν ᾑρημένος ἄρχειν, νομίζων δὲ τὴν πόλιν οὐκ ὀρθῶς 

βεβουλεῦσθαι, ἀλλὰ προφάσει βραχείᾳ καὶ εὐπρεπεῖ τῆς Σικελίας ἁπάσης, 

μεγάλου ἔργου, ἐφίεσθαι, παρελθὼν ἀποτρέψαι ἐβούλετο, καὶ παρῄνει τοῖς 

Ἀθηναίοις τοιάδε. ‘’Ἡ μὲν ἐκκλησία περὶ παρασκευῆς τῆς ἡμετέρας ἥδε ξυνελέ-

γη, καθ’ ὅτι χρὴ ἐς Σικελίαν ἐκπλεῖν· ἐμοὶ μέντοι δοκεῖ καὶ περὶ αὐτοῦ τούτου ἔτι 

χρῆναι σκέψασθαι, εἰ ἄμεινόν ἐστιν ἐκπέμπειν τάς ναῦς, καὶ μὴ οὕτω βραχείᾳ 

βουλῇ περὶ μεγάλων πραγμάτων ἀνδράσιν ἀλλοφύλοις πειθομένους πόλεμον οὐ 

προσήκοντα ἄρασθαι. καίτοι ἔγωγε καὶ τιμῶμαι ἐκ τοῦ τοιούτου καὶ ἧσσον 

ἑτέρων περὶ τῷ ἐμαυτοῦ σώματι ὀρρωδῶ, νομίζων ὁμοίως ἀγαθὸν πολίτην εἶναι 

ὅς ἄν καὶ τοῦ σώματός τι καὶ τῆς οὐσίας προνοῆται· μάλιστα γὰρ ἄν ὁ τοιοῦτος 

καὶ τὰ τῆς πόλεως δι΄ ἑαυτὸν βούλοιτο ὀρθοῦσθαι’’. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Γ1.  Να μεταφράσετε το κείμενο. 

Γ2. α.  Να γράψετε ό,τι ζητείται για καθέναν από τους παρακάτω τύπους:  

προφάσει: την κλητική ενικού  

μεγάλου: την αιτιατική πληθυντικού στο συγκριτικό βαθμό 

τούτου: τη δοτική πληθυντικού στο θηλυκό γένος  

ναῦς: τη δοτική ενικού  

ὁμοίως: τους άλλους βαθμούς του επιρρήματος.  

β.  Να γράψετε ό,τι ζητείται για καθέναν από τους παρακάτω ρηματι-

κούς τύπους:  

ᾑρημένος: το γ΄ ενικό της ευκτικής αορίστου β της ίδιας φωνής  

ἐφίεσθαι: το β΄ ενικό της προστακτικής ενεστώτα στην οικεία φω-

νή 

ἐκπλεῖν: το β΄ πληθυντικό οριστικής παρατατικού στην ίδια φωνή 

νομίζων: το γ΄ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα στη φωνή που βρί-

σκεται 

ὀρθοῦσθαι: το β΄ ενικό οριστικής ενεστώτα στην ίδια φωνή.  

Γ3. α.  Να προσδιορίσετε τη συντακτική θέση των παρακάτω λέξεων του 

κειμένου:  

    ἀκούσιος, 

τοιάδε, ἐμοί, ἑτέρων, τὰ τῆς πόλεως. 

β.  παρελθών: να αναλυθεί η μετοχή στην αντίστοιχη δευτερεύουσα 

πρόταση.  Ορ
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γ.  «καίτοι ἔγωγε καὶ τιμῶμαι ἐκ τοῦ τοιούτου καὶ ἧσσον ἑτέρων περὶ τῷ 

ἐμαυτοῦ σώματι ὀρρωδῶ, νομίζων ὁμοίως ἀγαθὸν πολίτην εἶναι ὅς ἄν 

καὶ τοῦ σώματός τι καὶ τῆς οὐσίας προνοῆται»: να βρεθεί ο λανθάνων 

υποθετικός λόγος του χωρίου και να αναγνωριστεί.  

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Γ1.  Και ο Νικίας, ο οποίος είχε εκλεγεί για να είναι στρατηγός χωρίς να το 

θέλει, επειδή θεωρούσε ότι η πόλη δεν είχε πάρει σωστή απόφαση, αλλά με ασή-

μαντη και εύσχημη δικαιολογία ήθελε να κατακτήσει όλη τη Σικελία, πολύ με-

γάλη επιχείρηση, αφού ανέβηκε στο βήμα, ήθελε να αποτρέψει τους Αθηναίους 

και τους συμβούλευε τα εξής περίπου. «Αυτή εδώ η συνέλευση συγκλήθηκε για 

να αποφασίσει για τη δική μας προετοιμασία, πώς δηλαδή πρέπει να εκστρατεύ-

σουμε στην Σικελία· εγώ όμως νομίζω ότι είναι ανάγκη ακόμη και τώρα να σκε-

φτούμε γι΄ αυτό ακριβώς το θέμα, αν δηλαδή είναι καλύτερο να στείλουμε τα 

πλοία, και με μια τόσο σύντομη σύσκεψη για τόσο σπουδαίο ζήτημα να μην ανα-

λάβουμε έναν πόλεμο που δεν αρμόζει στις περιστάσεις, παρασυρόμενοι από 

ξένους ανθρώπους. Και όμως εγώ τουλάχιστον αποκτώ τιμές από τέτοια επιχεί-

ρηση και φοβάμαι για τη ζωή μου λιγότερο από τους άλλους, αν και νομίζω ότι 

εκείνος που δείχνει κάποια πρόνοια και για τη ζωή του και για την περιουσία του 

είναι εξίσου καλός πολίτης· γιατί ένας τέτοιος πολίτης θα ήθελε πάρα πολύ, για 

το ατομικό του συμφέρον, να ευδοκιμεί η πόλη.  

Γ2. α.  (ὦ) πρόφασι  

τὰ μείζονα/ μείζω 

ταύταις  

τῇ νηὶ 

ὁμοιότερον, ὁμοιότατα.  

β.  ἕλοιτο  

ἐφίεσο  

ἐξεπλεῖτε  

νομιοῦσι  

ὀρθοῖ.  

Γ3. α.  ἀκούσιος: επιρρηματικό κατηγορούμενο του τρόπου στο ᾑρημένος, 

αναφέρεται στο ὁ  Νικίας 

τοιάδε: σύστοιχο αντικείμενο στο παρῄνει 

ἐμοί: δοτική προσωπική του κρίνοντος προσώπου στο δοκεῖ 

ἑτέρων: ονοματικός, ετερόπτωτος προσδιορισμός, γενική συγκριτι-

κή στο ἧσσον 

τὰ τῆς πόλεως: υποκείμενο στο ὀρθοῦσθαι (ετεροπροσωπία).  

β.  παρελθών= επιρρηματική χρονική μετοχή, συνημμένη στο υποκεί-

μενο του ρήματος ὁ Νικίας.  

Αναλύεται σε δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση ως 

εξής: ἐπεὶ παρῆλθεν.  

γ.  Ο λανθάνων υποθετικός λόγος του χωρίου βρίσκεται στη δευτε-

ρεύουσα αναφορικοϋποθετική πρόταση ὅς ἄν καὶ τοῦ σώματός τι 

καὶ τῆς οὐσίας προνοῆται. Η απόδοση του υποθετικού λόγου βρί-

σκεται στο ειδικό απαρέμφατο εἶναι και γι΄ αυτό πρόκειται για 

λανθάνοντα και εξαρτημένο υποθετικό λόγο.  Ορ
όσ
ημ
ο
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Στον ευθύ λόγο θα πάρει την εξής μορφή: ὁμοίως ἀγαθός πολίτης 

ἐστί, ὅς ἄν καὶ τοῦ σώματός τι καὶ τῆς οὐσίας προνοῆται.  

Υπόθεση: ἄν προνοῆται (ἄν + υποτακτική) 

Απόδοση: ἐστί (οριστική ενεστώτα).  

Άρα, ο υποθετικός λόγος δηλώνει την αόριστη επανάληψη στο πα-

ρόν και στο μέλλον.  

 

Ορ
όσ
ημ
ο




