
È
Å

Ì
Å

Ë
ÉÏ

Å
Ë

Å
Õ

Ó
ÉÍ

Á

Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 1
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ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 

 
∆ιδαγµένο κείµενο  

Αριστοτέλου̋ Πολιτικά Θ΄ 2.1-4  
 

Ὅτι µὲν οὖν νοµοθετητέον περὶ παιδεία̋ καὶ ταύτην κοινὴν ποιητέον, 
φανερόν· τί̋ δ’ ἔσται ἡ παιδεία καὶ πῶ̋ χρὴ παιδεύεσθαι, δεῖ µὴ λανθάνειν. 
Νῦν γὰρ ἀµφισβητεῖται περὶ τῶν ἔργων. Οὐ γὰρ ταὐτὰ πάντε̋ 
ὑπολαµβάνουσι δεῖν µανθάνειν τοὺ̋ νέου̋ οὔτε πρὸ̋ ἀρετὴν οὔτε πρὸ̋ τὸν 
βίον τὸν ἄριστον, οὐδὲ φανερὸν πότερον πρὸ̋ τὴν διάνοιαν πρέπει µᾶλλον ἢ 
πρὸ̋ τὸ τῆ̋ ψυχῆ̋ ἦθο̋· ἔκ τε τῆ̋ ἐµποδὼν παιδεία̋ ταραχώδη̋ ἡ σκέψι̋ καὶ 
δῆλον οὐδὲν πότερον ἀσκεῖν δεῖ τὰ χρήσιµα πρὸ̋ τὸν βίον ἢ τὰ τείνοντα 
πρὸ̋ ἀρετὴν ἢ τὰ περιττὰ (πάντα γὰρ εἴληφε ταῦτα κριτά̋ τινα̋)· περί τε 
τῶν πρὸ̋ ἀρετὴν οὐθέν ἐστιν ὁµολογούµενον (καὶ γὰρ τὴν ἀρετὴν οὐ τὴν 
αὐτὴν εὐθὺ̋ πάντε̋ τιµῶσιν, ὥστ’ εὐλόγω̋ διαφέρονται καὶ πρὸ̋ τὴν 
ἄσκησιν αὐτῆ̋). 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 πρὸ̋ τὰ̋ χρήσει̋ καὶ τὰ̋ 
πράξει̋ τὰ̋ τῆ̋ ἀρετῆ̋ ἄχρηστον ἀπεργάζονται τὸ σῶµα τῶν ἐλευθέρων ἢ 
τὴν διάνοιαν. 

  
Α. Από το κείµενο που σα̋ δίνεται, να µεταφράσετε στο τετράδιό σα̋ το 

απόσπασµα: «ὅτι µέν οὖν νοµοθετητέον … ἄσκησιν αὐτῆ̋».  
Μονάδε̋ 10 

Β. Να γράψετε στο τετράδιό σα̋ τι̋ απαντήσει̋ των παρακάτω ερωτήσεων: 
  

Β1. «τί̋ δ’ ἔσται ... ἄσκησιν αὐτῆ̋»: Ποια ερωτήµατα θέτει ο 
Αριστοτέλη̋ ω̋ προ̋ του̋ στόχου̋ τη̋ παιδεία̋, και πώ̋ 
ανταποκρίνεται σε αυτά η «ἐµποδών παιδεία» σύµφωνα µε τα 
δεδοµένα του κειµένου;  

Μονάδε̋ 10  
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Β2. Ποια παιδεία θεωρείται κατά τον Αριστοτέλη αντάξια του 
ελεύθερου πολίτη, σύµφωνα µε τα δεδοµένα του κειµένου;  

Μονάδε̋ 10  

Β3. «Ὅτι µὲν οὖν νοµοθετητέον ... ἄσκησιν αὐτῆ̋»: Με βάση το 
απόσπασµα του πρωτότυπου κειµένου και το µεταφρασµένο 
κείµενο που ακολουθεί να εξηγήσετε γιατί ο Αριστοτέλη̋ θεωρεί 
επιτακτική την ανάγκη να ρυθµίσει ο νοµοθέτη̋ τα τη̋ παιδεία̋ τη̋ 
πόλεω̋.  

 

Αριστοτέλου̋ Πολιτικά Α2, 16 
 

 [...] Ο άνθρωπο̋, από την άλλη, γεννιέται εφοδιασµένο̋ από τη 
φύση µε όπλα για να υπηρετήσει τη φρόνηση και την αρετή, που 
όµω̋ µπορεί να τα χρησιµοποιήσει εξ ολοκλήρου και για 
αντίθετου̋ σκοπού̋. Γι’ αυτό ο δίχω̋ αρετή άνθρωπο̋ είναι από 
όλα τα όντα το πιο ανόσιο και το πιο άγριο, το χειρότερο από όλα 
στι̋ ερωτικέ̋ απολαύσει̋ και στι̋ απολαύσει̋ του φαγητού. Η 
δικαιοσύνη είναι στοιχείο συστατικό τη̋ πόλη̋· είναι αυτό που 
συγκρατεί την τάξη στην πολιτική κοινωνία.  

Μονάδε̋ 10  

Β4. Ο Αριστοτέλη̋ στο Λύκειο: Ποιε̋ οι συνθήκε̋ υπό τι̋ οποίε̋ 
εργάστηκε εκεί και ποιο το έργο που παρήγαγε την περίοδο αυτή;  

Μονάδε̋ 10 

 
Β5. Να γράψετε δυο οµόρριζε̋ λέξει̋ τη̋ αρχαία̋ ή τη̋ νέα̋ ελληνική̋ 

γλώσσα̋, απλέ̋ ή σύνθετε̋, για καθεµιά από τι̋ παρακάτω λέξει̋ 
του κειµένου:  

 λανθάνειν, µανθάνειν, εἴληφε, διαφέρονται, νοµίζειν.  
Μονάδε̋ 10  

 
Γ. Αδίδακτο κείµενο  

Ξενοφώντο̋ Συµπόσιον 2.10  
 

Καὶ ὁ Ἀντισθένη̋, Πῶ̋ οὖν, ἔφη, ὦ Σώκρατε̋, οὕτω γιγνώσκων οὐ καὶ 
σὺ παιδεύει̋ Ξανθίππην, ἀλλὰ χρῇ γυναικὶ τῶν οὐσῶν, οἶµαι δὲ καὶ τῶν 
γεγενηµένων καὶ τῶν ἐσοµένων, χαλεπωτάτῃ;  

Ὅτι, ἔφη, ὁρῶ καὶ τοὺ̋ ἱππικοὺ̋ βουλοµένου̋ γενέσθαι οὐ τοὺ̋ 
εὐπειθεστάτου̋ ἀλλὰ τοὺ̋ θυµοειδεῖ̋ ἵππου̋ κτωµένου̋. νοµίζουσι γάρ, ἢν 
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τοὺ̋ τοιούτου̋ δύνωνται κατέχειν, ῥᾳδίω̋ τοῖ̋ γε ἄλλοι̋ ἵπποι̋ χρήσεσθαι. 
κἀγὼ δὴ βουλόµενο̋ ἀνθρώποι̋ χρῆσθαι καὶ ὁµιλεῖν ταύτην κέκτηµαι, εὖ 
εἰδὼ̋ ὅτι εἰ ταύτην ὑποίσω, ῥᾳδίω̋ τοῖ̋ γε ἄλλοι̋ ἅπασιν ἀνθρώποι̋ 
συνέσοµαι.  

------------------------------------  
ἱππικὸ̋ = ικανό̋ ιππέα̋  
 

Γ1. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σα̋ το κείµενο.  
Μονάδε̋ 20  

Γ2.α. Να γράψετε του̋ ζητούµενου̋ τύπου̋ για καθεµιά από τι̋ 
παρακάτω λέξει̋ του κειµένου:  

 ἔφη : το δεύτερο ενικό πρόσωπο προστακτική̋ ενεστώτα.  
 γιγνώσκων : το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο οριστική̋ 

παρακειµένου στην ίδια φωνή.  
 ὁρῶ : το δεύτερο ενικό πρόσωπο παρατατικού στην ίδια φωνή.  
 νοµίζουσι : το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο οριστική̋ µέλλοντα στην 

ίδια φωνή.  
 κατέχειν : το τρίτο ενικό πρόσωπο υποτακτική̋ αορίστου β΄ στην 

ίδια φωνή.  
Μονάδε̋ 5  

Γ2.β. Να γράψετε του̋ ζητούµενου̋ τύπου̋ για καθεµιά από τι̋ 
παρακάτω λέξει̋ του κειµένου :  

 σὺ : τη δοτική πληθυντικού αριθµού του ίδιου προσώπου.  
 γυναικὶ : την κλητική ενικού αριθµού.  
 θυµοειδεῖ̋ : την ονοµαστική ενικού αριθµού του ουδετέρου γένου̋.  
 ἵππου̋ : τη δοτική ενικού αριθµού.  
 ἅπασιν : τη γενική ενικού αριθµού του θηλυκού γένου̋.  

Μονάδε̋ 5  

Γ3.α. Να προσδιορίσετε τη συντακτική θέση των παρακάτω λέξεων:  
 γυναικί, τῶν οὐσῶν, κτωµένου̋, χρῆσθαι, εὖ, ἅπασιν.  

Μονάδε̋ 6  

Γ3.β. «Ὅτι, ἔφη, ὁρῶ ... συνέσοµαι»: Να βρεθούν οι υποθετικοί λόγοι 
του αποσπάσµατο̋ και να αναγνωριστεί το είδο̋ του̋.  

Μονάδε̋ 4 


