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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - Αριστοτέλους Πολιτικά Θ’ 2.1-4 

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 περιττὰ (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 διάνοιαν. 

O άνθρωπος είναι ζῶον πολιτικόν 

 Η κοινωνική οντότητα που προήλθε από τη συνένωση περισσότερων 
χωριών είναι η πόλη, µια κοινωνική οντότητα τέλεια, που µπορούµε να 
πούµε ότι πέτυχε τελικά την ύψιστη αυτάρκεια συγκροτήθηκε για να 
διασφαλίζει τη ζωή, στην πραγµατικότητα όµως υπάρχει για να 
εξασφαλίζει την καλή ζωή. Η πόλη, εποµένως, είναι κάτι που ήρθε στην 
ύπαρξη εκ φύσεως, όπως ακριβώς και οι πρώτες κοινωνικές οντότητες, 
αφού αυτή είναι το τέλος εκείνων κι αφού αυτό που λέµε φύση ενός 
πράγµατος δεν είναι παρά η µορφή που αυτό έχει κατά τη στιγµή της 
τελείωσης, της ολοκλήρωσής του: αυτό δεν λέµε, πράγµατι, πως είναι 
τελικά η φύση του κάθε πράγµατος, π.χ. του ανθρώπου, του αλόγου ή του 
σπιτιού, η µορφή δηλαδή που το κάθε πράγµα έχει όταν ολοκληρωθεί η 
εξελικτική του πορεία; Επίσης: Ο τελικός λόγος για τον οποίο υπάρχει ένα 
πράγµα είναι κάτι το έξοχο, και η αυτάρκεια είναι τελικός στόχος και, 



	
	

Δηµήτρης Χρυσόπουλος, Φιλόλογος 
filologikos-istotopos.gr 

2	

ΑΡΧΑΙΑ	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	Γ´	ΛΥΚΕΙΟΥ	-	ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ	ΣΠΟΥΔΩΝ	

άρα, κάτι το έξοχο. Όλα αυτά κάνουν φανερό ότι η πόλη ανήκει στην 
κατηγορία των πραγµάτων που υπάρχουν εκ φύσεως και ότι ο άνθρωπος 
είναι ένα ον προορισµένο από τη φύση να ζει σε πόλη (πολιτικόν ζῶον). ο 
δίχως πόλη άνθρωπος (θέλω να πω: ο εκ φύσεως δίχως πόλη άνθρωπος, 
όχι ο δίχως πόλη από κάποια τυχαία συγκυρία) ή είναι άνθρωπος 
κατώτερης ποιότητας ή είναι ένα ον ανώτερο από τον άνθρωπο. Είναι σαν 
εκείνον που ο Όµηρος τον στόλισε µε τους χαρακτηρισµούς «άνθρωπος 
δίχως σόι, δίχως νόµους, δίχως σπιτικό» . αυτός ο άνθρωπος, ο δίχως πόλη 
από τη φύση του, είναι - την ίδια στιγµή - και άνθρωπος που παθιάζεται 
τον πόλεµο: είναι σαν ένα αποµονωµένο πιόνι στο παιχνίδι των πεσσών. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α. Να µεταφράσετε το συγκεκριµένο χωρίο: «Ὅτι µὲν οὖν νοµοθετητέον… 
οὐκ ἄδηλον» 

ΜΟΝΑΔΕΣ 10 

Β1. Με βάση τα στοιχεία του α’ αποσπάσµατος να δείξετε πώς η παιδεία 
είναι κατεξοχήν πολιτικό θέµα.   

ΜΟΝΑΔΕΣ 15 

Β2. Με βάση τα στοιχεία του β’ αποσπάσµατος να εξηγήσετε πώς ο 
Αριστοτέλης καταλήγει στο συµπέρασµα ότι ο άνθρωπος είναι «φύσει 
ζῶον πολιτικόν».   

ΜΟΝΑΔΕΣ 15 

Β3. Ποιά είναι τα θέµατα που πραγµατεύεται ο Αριστοτέλης στα Πολιτικά 
και πώς ορίζει την πόλη;   

ΜΟΝΑΔΕΣ 10 

Β4. λανθάνειν, βίον, ἦθος, ταραχώδης, εἴληφε: Να γράψετε δύο οµόρριζες 
λέξεις (απλές ή σύνθετες) για καθεµία από τις λέξεις που σας δίνεται. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 10 

 

Β. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - Θουκυδίδου, 6,15.1-4 
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Ὁ µὲν Νικίας τοιαῦτα εἶπε, τῶν δὲ Ἀθηναίων παριόντες οἱ µὲν πλεῖστοι 
στρατεύειν παρῄνουν καὶ τὰ ἐψηφισµένα µὴ λύειν, οἱ δέ τινες καὶ 
ἀντέλεγον. Ἐνῆγε δὲ προθυµότατα τὴν στρατείαν Ἀλκιβιάδης ὁ Κλεινίου, 
βουλόµενος τῷ τε Νικίᾳ ἐναντιοῦσθαι, ὢν καὶ ἐς τἆλλα διάφορος τὰ 
πολιτικὰ καὶ ὅτι αὐτοῦ διαβόλως ἐµνήσθη, καὶ µάλιστα στρατηγῆσαί τε 
ἐπιθυµῶν καὶ ἐλπίζων Σικελίαν τε δι’ αὐτοῦ καὶ Καρχηδόνα λήψεσθαι καὶ 
τὰ ἴδια ἅµα εὐτυχήσας χρήµασί τε καὶ δόξῃ ὠφελήσειν. Ὢν γὰρ ἐν 
ἀξιώµατι ὑπὸ τῶν ἀστῶν, ταῖς ἐπιθυµίαις µείζοσιν ἢ κατὰ τὴν 
ὑπάρχουσαν οὐσίαν ἐχρῆτο ἔς τε τὰς ἱπποτροφίας καὶ τὰς ἄλλας 
δαπάνας· ὅπερ καὶ καθεῖλεν ὕστερον τὴν τῶν Ἀθηναίων πόλιν οὐχ 
ἥκιστα. Φοβηθέντες γὰρ αὐτοῦ οἱ πολλοὶ τὸ µέγεθος τῆς τε κατὰ τὸ 
ἑαυτοῦ σῶµα παρανοµίας ἐς τὴν δίαιταν καὶ τῆς διανοίας ὧν καθ’ ἓν 
ἕκαστον ἐν ὅτῳ γίγνοιτο ἔπρασσεν, ὡς τυραννίδος ἐπιθυµοῦντι πολέµιοι 
καθέστασαν, καὶ δηµοσίᾳ κράτιστα διαθέντι τὰ τοῦ πολέµου ἰδίᾳ ἕκαστοι 
τοῖς ἐπιτηδεύµασιν αὐτοῦ ἀχθεσθέντες, καὶ ἄλλοις ἐπιτρέψαντες, οὐ διὰ 
µακροῦ ἔσφαλαν τὴν πόλιν. 

Λεξιλόγιο 
διατίθεµαι: διαχειρίζοµαι 
σφάλλω τὴν πόλιν: λεηλατώ/καταστρέφω την πόλη 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να µεταφράσετε το κείµενο.  
ΜΟΝΑΔΕΣ 20 

2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 
· Ἀλκιβιάδης: την κλητική του ενικού αριθµού 
· διάφορος: τη δοτική του ενικού αριθµού στο θηλυκό γένος 
· ἐπιθυµῶν: την ονοµαστική του ενικού αριθµού στο ουδέτερο γένος 
· ἥκιστα: τους υπόλοιπους βαθµούς 
· ὅτῳ: τη γενική του ενικού αριθµού στο ίδιο γένος 
· παριόντες: τον αντίστοιχο τύπο στον αόριστο β’ 
· ἐµνήσθη: το β’ ενικό προστακτικής του ίδιου χρόνου 
· ἐλπίζων: το απαρέµφατο του µέλλοντα 
· καθέστασαν: το α’ ενικό του ίδιου χρόνου 
· ἐπιτρέψαντες: το β’ ενικό προστακτικής του παθητικού αορίστου β’ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 10 
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3. ὁ Κλεινίου, τὰ πολιτικὰ, ὠφελήσειν, πολέµιοι, ἰδίᾳ: να χαρακτηρίσετε 
τους τύπους ως προς τη συντακτική τους λειτουργία στο κείµενο.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 
4. τῶν δὲ Ἀθηναίων παριόντες οἱ µὲν πλεῖστοι στρατεύειν παρῄνουν καὶ 

τὰ ἐψηφισµένα µὴ λύειν: να µετατρέψετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ. 
ΜΟΝΑΔΕΣ 5 

 
 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  
 
Διδαγµένο κείµενο 
 
Α. Μετάφραση 
 
 Έγινε λοιπόν φανερό ότι πρέπει να ορίσουµε τους νόµους για την παιδεία 
και ότι πρέπει να ορίσουµε η παιδεία να είναι ίδια για όλους. Ποιος, τώρα, 
θα πρέπει να είναι ο χαρακτήρας αυτής της παιδείας και µε ποιον τρόπο 
αυτή θα πρέπει να ασκείται, (αυτά τα δύο ερωτήµατα) δεν πρέπει να 
διαφύγουν την προσοχή µας. Γιατί τώρα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις 
ως προς το εκπαιδευτικό πρόγραµµα. Πράγµατι, δεν έχουν όλοι την ίδια 
γνώµη ως προς το τι πρέπει να µαθαίνουν οι νέοι είτε µε στόχο την αρετή 
είτε µε στόχο τον καλύτερο τρόπο ζωής ούτε είναι φανερό αν η παιδεία 
πρέπει να έχει στόχο της το νου ή τον ηθικό χαρακτήρα. Αν ξεκινήσουµε 
από την εκπαίδευση που παρέχεται σήµερα, η έρευνα µας θα βρεθεί 
αντιµέτωπη µε µεγάλη σύγχυση και δεν είναι καθόλου φανερό αν η 
παιδεία πρέπει να προσφέρει αυτά που είναι χρήσιµα για τη ζωή ή αυτά 
που οδηγούν στην αρετή ή αυτά που απλώς προάγουν τη γνώση, (γιατί 
όλες αυτές οι απόψεις έχουν βρει κάποιους υποστηρικτές). Για τις σπουδές 
που οδηγούν στην αρετή δεν υπάρχει καµία απολύτως συµφωνία 
(καταρχήν δεν έχουν την ίδια ιδέα για την αρετή που όλοι τιµούν 
εποµένως, είναι φυσικό να υποστηρίζουν διαφορετικές γνώµες και ως 
προς την άσκηση της). 
 
Β1.Ήδη από την πρώτη φράση της ενότητας διαπιστώνεται ότι ο 
Αριστοτέλης συνδέει την παιδεία µε τη διακυβέρνηση της πολιτείας. Η 
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παιδεία είναι λοιπόν ένα καθαρά πολιτικό θέµα που πρέπει να απασχολεί 
και τους πολιτικούς και τους νοµοθέτες, γιατί επηρεάζει τη συνολική ζωή 
του κράτους αλλά και του κάθε πολίτη ξεχωριστά, αφού καθορίζει το 
παρόν του και προδιαγράφει το µέλλον του. Όπως λοιπόν αναφέρει και 
στο προηγούµενο απόσπασµα (Πολιτικά, 1337a 11-32) µε το οποίο ξεκινά 
το VIII βιβλίο των Πολιτικών, που παρατίθεται µεταφρασµένο στο 
σχολικό εγχειρίδιο(σελ. 208), η παιδεία είναι υπόθεση του κράτους, αφού 
και κάθε πολίτης ανήκει στο κράτος, και πρέπει να θεσπιστούν νόµοι 
σχετικά µε αυτή. Οι νέοι πρέπει να λαµβάνουν µόρφωση ταιριαστή µε το 
πολίτευµα της πόλης τους, έτσι ώστε να φτάσουν στον επιδιωκόµενο 
στόχο, που είναι η ευδαιµονία του συνόλου των πολιτών. Εφόσον λοιπόν ο 
στόχος του κράτους είναι κοινός, κοινή πρέπει να είναι και η παιδεία που 
προσφέρεται και να µην αφήνεται στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Συνεπώς 
αν στόχος της πολιτείας είναι να οδηγήσει τους πολίτες στην αρετή και 
κατ’ επέκταση στην ευδαιµονία, που είναι ο ύψιστος στόχος, ο στόχος 
αυτός θα επιτευχθεί µόνο αν παρέχεται κοινό επίπεδο µόρφωσης σε 
όλους τους πολίτες. Ως ιδεώδες εκπαιδευτικό σύστηµα για την επίτευξη 
των παραπάνω στόχων δίνεται από τον Αριστοτέλη το εκπαιδευτικό 
σύστηµα των Λακεδαιµονίων. Στην αρχή της 20ης ενότητας προβάλλει 
δύο θέσεις: η παιδεία να είναι αντικείµενο κρατικής µέριµνας και να 
ρυθµίζεται νοµοθετικά («νοµοθετητέον») και να έχει ενιαίο για όλους 
χαρακτήρα («κοινὴν ποιητέον»). Στη συνέχεια, όπως συνηθίζει, 
διατυπώνει τον προβληµατισµό της εποχής του που, βέβαια, παραµένει 
και σήµερα επίκαιρος για τα εκπαιδευτικά ζητήµατα. 
 
 
Β2. 
Σύµφωνα µε τη µέθοδό του να ξεκινά από το γενικό για να φτάσει στο 
ειδικό, ο Αριστοτέλης, αφού τόνισε ότι η πόλη είναι φυσική ύπαρξη, 
ισχυρίζεται τώρα ότι ο άνθρωπος, που τη δηµιούργησε, είναι από τη φύση 
του πολιτικόν ζώον. Αυτό σηµαίνει ότι ο άνθρωπος έχει από τη φύση την 
ιδιότητα να ζει µέσα σε µία κοινωνία ανθρώπων, που είναι οργανωµένη 
µε πολίτευµα, νόµους, θεσµούς. Αρχικά χαρακτηρίζεται ζώον και 
εξισώνεται έτσι µε το υπόλοιπο ζωικό βασίλειο. Με βάση τα βασικά 
βιολογικά δεδοµένα, τα ζώα διακρίνονται, ανάλογα µε τον τρόπο 
διαβίωσής τους, σε αγελαία και µονήρη. Από τα αγελαία άλλα ζουν ως 
πολιτικά ζώα και άλλα διασκορπισµένα. Πολιτικά είναι τα ζώα που έχουν 
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µια κοινή δραστηριότητα και σ' αυτά ανήκουν ο άνθρωπος, η µέλισσα, η 
σφήκα, το µυρµήγκι και ο γερανός. Τη διαπίστωση του Αριστοτέλη ότι ο 
άνθρωπος παρουσιάζει εκ γενετής αγελαία χαρακτηριστικά, όπως και τα 
υπόλοιπα ζώα, έρχονται σήµερα να την επιβεβαιώσουν η επιστήµη της 
συµπεριφοράς (ηθολογία) και η εθνολογία. Ο άνθρωπος, λοιπόν, ως 
αγελαίο ζώο έχει από τη φύση του την ιδιότητα να ζει µέσα σε µια 
κοινωνία ανθρώπων. Ο Αριστοτέλης τονίζει µε έµφαση την κοινωνική 
ορµή του ανθρώπου προς διαβίωση σε µια πολιτική κοινότητα. 
 
Β3. 
Σελίδα 178: Από το έργο αυτό εµείς θα έχουµε την ευκαιρία να 
διαβάσουµε µερικές ενότητες. Στην πραγµατικότητα θα 
παρακολουθήσουµε διδασκαλίες του Αριστοτέλη α) για τη γένεση της 
πόλης, β) για το περιεχόµενο της έννοιας πολίτης, γ) για το περιεχόµενο 
της έννοιας «πολίτευµα» (πολιτεία), δ) για τα είδη των πολιτευµάτων, ε) 
για θέµατα σχετικά µε τη διακυβέρνηση της πόλης, στ) για θέµατα 
παιδείας και εκπαίδευσης. 
Σελίδα 178-179: Η αρχαία ελληνική αυτή λέξη δεν είχε τη σηµασία που 
έχει η δική µας λέξη «πόλη». Η αρχαία ελληνική λέξη πόλις αντιστοιχεί 
µάλλον στη δική µας έννοια «κράτος». Αυτή η πόλις - κράτος είναι στα 
Πολιτικά µια κοινότητα που την αποτελούν κυβερνώντες και 
κυβερνώµενοι, ἄρχοντες καιἀρχόµενοι. Είναι ένα όλον που το αποτελούν, 
όπως θα δούµε, µέρη· τα µέρη αυτά δεν χάνουν µέσα στο όλον τη δική 
τους φυσιογνωµία. Ως όλον λοιπόν ηπόλις - κράτος αποτελείται από 
ανόµοια µεταξύ τους στοιχεία· µερικά από αυτά ασκούν εξουσία, τα άλλα 
υπακούουν. Ως όλον η πόλις έχει για στόχο της την ευδαιµονία, κι αυτή 
πάλι είναι το αποτέλεσµα της αυτάρκειας, της απόλυτης µακάρι 
ανεξαρτησίας από οτιδήποτε βρίσκεται έξω από την πόλιν. 
 
Β5. 
· λανθάνειν: λάθος, αλάθητος 
· βίον: βίωµα, βιωµατικός 
· εἲληφε: λήψη, λαβή 
· ταραχώδης: ανατάραξη,ταραχοποιός 
· ηθος: αήθης,ανήθικος 
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ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
 
1. Αυτά περίπου είπε λοιπόν ο Νικίας· από τους Αθηναίους όµως οι 
περισσότεροι που ανέβηκαν στο βήµα παρακινούσαν να γίνει η 
εκστρατεία και να µην ακυρωθούν οι αποφάσεις που είχαν ψηφιστεί. 
Υπήρχαν όµως και µερικοί που µίλησαν εναντίον. [6.15.2] Και µε 
περισσότερο ζήλο απ' όλους προωθούσε την εκστρατεία ο Αλκιβιάδης ο 
γιος του Κλεινία, θέλοντας τόσο να πάει κόντρα στο Νικία, αφού 
διαφερότανε µαζί του σ' όλα τα πολιτικά ζητήµατα, κ' επειδή τον είχε 
αναφέρει τόσο επιτιµητικά, αλλά το κυριότερο επειδή τον έκαιγε ο πόθος 
να γίνει στρατηγός και είχε την ελπίδα πως µε την αρχηγία του θα 
κυρίευε τη Σικελία και την Καρχηδόνα και συγχρόνως αν πετύχαινε θ' 
αύξαινε και την δική του θέση µε πλούτο και δόξα. [6.15.3] Έχοντας 
δηλαδή µεγάλη επιρροή στους συµπολίτες του, ακολουθούσε τις 
επιθυµίες του που ξεπερνούσε τα όρια της περιουσίας που είχε, τόσο ως 
για τους µεγάλους σταύλους όσο και για τ' άλλα του έξοδα· πράµα που 
αργότερα έγινε από τους κυριότερους παράγοντες που γκρέµισαν την 
ηγεµονία των Αθηναίων. [6.15.4] Γιατί φοβήθηκε ο κόσµος την έκταση της 
ασέλγειάς του σχετικά µε τις σωµατικές ηδονές και τον τρόπο της ζωής 
του, και τη µεγάλη φιλοδοξία που έδειχναν όλες του οι πράξεις σ' 
οποιονδήποτε τοµέα ενεργούσε, και τον εχτρεύτηκαν µε την εντύπωση 
πως ήθελε να γίνει τύραννος. Και ενώ είχε στη δηµόσια εκδήλωσή του 
κανονίσει περίφηµα τα ζητήµατα του πολέµου, όµως όλοι, από την 
ιδιαίτερη αγανάχτηση που του είχαν για τα καµώµατά του, δίνοντας σε 
άλλους την αρχηγία, έφεραν την πολιτεία σε λίγο χρονικό διάστηµα στην 
καταστροφή της. 
 
2. (ὦ) Ἀλκιβιάδη 
 τῷ διαφόρῳ 
ἐπιθυµοῦν 
ὀλίγον, ἧττον  
οὗτινος / ὅτου 
παρελθόντες 
µνήσθητι 
ἐλπιεῖν 
καθέστηκα 
επιτράπηθι 
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3. 
-Παράθεση στο Αλκιβιάδης 
-Αιτιατική της αναφοράς 
-Ειδικό απρφ., αντικείµενο στη µετοχή ελπίζων 
-Κατηγορούµενο στο οι πολλοί 
-Δοτικοφανές επίρρηµα του τρόπου 
 
4. 
«Στρατεύετε καί µή λύετε τα εψηφισµένα» 

 


