
 
1 

       

 

                                                 

                                        ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  
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                         Κείμενο διδαγμένο από το πρωτότυπο 

 

    Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 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 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 διάνοιαν.  

 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ:  

 

Α. Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφραστεί το απόσπασμα: «ἔκ τε τῆς 

ἐμποδὼν παιδείας ταραχώδης… ποιήσει τὸν μετέχοντα μὴ βάναυσον».    
Μονάδες 10 
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Β1. «ἔκ τε τῆς ἐμποδὼν παιδείας ταραχώδης… καὶ πρὸς τὴν ἄσκησιν αὐτῆς»: 

Ποιους προβληματισμούς εκφράζει ο Αριστοτέλης στο συγκεκριμένο χωρίο σχετικά  

με τους τύπους της παιδείας της εποχής του καθώς και με την προσέγγιση της 

αρετής; 

  Μονάδες 10 

 

Β2. «Ὅτι μὲν οὖν τὰ ἀναγκαῖα δεῖ διδάσκεσθαι… τὸ σῶμα τῶν ἐλευθέρων ἢ τὴν 

διάνοιαν»: Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι που θα πρέπει να έχει η παιδεία κατά τη 

γνώμη του Αριστοτέλη; 

    Μονάδες 10 

 

Β3. Με βάση το απόσπασμα «Ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον περὶ παιδείας καὶ 

ταύτην κοινὴν ποιητέον, φανερόν» και το παρακάτω μεταφρασμένο κείμενο, να 

εξηγήσετε γιατί ο Αριστοτέλης θεωρεί ότι η παιδεία πρέπει να έχει δημόσιο 

χαρακτήρα.  

«Για το πλήθος μπορεί κανείς να πει τούτο: το κάθε επιμέρους άτομο μπορεί να μην 

είναι τίποτε το αξιόλογο, ενωμένοι όμως όλοι μαζί είναι ενδεχόμενο να είναι, όχι 

σαν άτομα αλλά σαν σύνολο, καλύτεροι από εκείνους —όπως ακριβώς τα δείπνα 

που γίνονται με τη συνεισφορά πολλών είναι καλύτερα από εκείνα που γίνονται με 

έξοδα ενός μόνο ανθρώπου. Πολλοί καθώς είναι, ο καθένας διαθέτει ένα μόριο 

αρετής και φρόνησης, και έτσι, ενωμένοι οι πολλοί γίνονται, κατά κάποιο τρόπο, 

ένας άνθρωπος με πολλά πόδια, με πολλά χέρια και με πολλές αισθήσεις —και με 

ανάλογη, βέβαια, αρετή και εξυπνάδα».  

    Μονάδες 10 
 

Β4. Τι γνωρίζετε για τη διδακτική και φιλοσοφική δραστηριότητα του Αριστοτέλη 

μετά την επιστροφή του από τη Μακεδονία; 

    Μονάδες 10 

 

Β5. α. Να βρείτε στο παραπάνω κείμενο μία ετυμολογικά συγγενή λέξη για 

καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις της νέας ελληνικής: λήμμα, λήθαργος, τόνος, 

διηνεκής, ρήτορας. 

     Μονάδες 5 

 

Β5. β. Για καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις να γράψετε μια ομόρριζη στη νέα 

ελληνική με τις καταλήξεις που σας δίνονται: 

μανθάνειν:             - ικός 

βίον:                         -μα 

ὁμολογούμενον:  - ος 

διῃρημένων:         - τος 

νομίζειν:                 -μα              

     Μονάδες 5 
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    Γ. Αδίδακτο κείμενο 

       Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις Ζ, 6, 33-36 
 

Ἄγετε1 δὴ πρὸς θεῶν καὶ τὰ ἐμὰ σκέψασθε ὡς ἔχει. Ἐγὼ γὰρ ὅτε μὲν πρότερον 

ἀπῇα οἴκαδε, ἔχων μὲν ἔπαινον πολὺν πρὸς ὑμῶν ἀπεπορευόμην2, ἔχων δὲ δι’ ὑμᾶς 

καὶ ὑπὸ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων εὔκλειαν. Ἐπιστευόμην δὲ ὐπὸ Λακεδαιμονίων· οὐ 

γὰρ ἄν με ἔπεμπον πάλιν πρὸς ὑμᾶς. Νῦν δὲ ἀπέρχομαι πρὸς μὲν Λακεδαιμονίους 

ὑφ’ ὑμῶν διαβεβλημένος, Σεύθῃ δὲ ἀπηχθημένος3 ὑπὲρ ὑμῶν ὅν ἤλπιζον εὖ 

ποιήσας μεθ’ ὑμῶν ἀποστροφὴν4 καὶ ἐμοὶ καλὴν καὶ παισίν, εἰ γένοιντο, 

καταθήσεσθαι5. Ὑμεῖς δ’, ὑπὲρ ὧν ἐγὼ ἀπήχθημαί τε πλεῖστα καὶ ταῦτα πολὺ 

κρείττοσιν ἐμαυτοῦ, πραγματευόμενός τε  οὐδὲ νῦν πω πέπαυμαι ὅ,τι δύναμαι 

ἀγαθὸν ὑμῖν, τοιαύτην ἔχετε γνώμην περὶ ἐμοῦ. Ἀλλ΄ ἔχετε μὲν με οὔτε φεύγοντα 

λαβόντες οὔτε ἀποδιδράσκοντα. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. ἄγετε = εμπρός, εμπρός λοιπόν. 

2. ἀποπορεύομαι = αναχωρώ, αποχωρώ. 

3. ἀπεχθάνομαί τινι = μισούμαι από κάποιον. 

4. ἀποστροφή = καταφύγιο. 

5. κατατίθεμαι = αποθηκεύω, καταγράφω, έχω. 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ: 

 

Γ1. Να γράψετε τη μετάφραση του κειμένου. 
                                         Μονάδες 20 

 

Γ2. α. Να γράψετε ό,τι ζητείται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:  

πολὺν: τη δοτική του ίδιου αριθμού. 

ὑμῶν: τη γενική ενικού του γ’ προσώπου. 

εὔκλειαν: τη δοτική ενικού. 

παισίν: την κλητική ενικού. 

κρείττοσιν: την αιτιατική πληθυντικού του ίδιου γένους στον υπερθετικό βαθμό.  
                 

Μονάδες 5 

 

Γ2. β. Να γράψετε ό,τι ζητείται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:  

σκέψασθε: το γ’ ενικό στην οριστική του παρακειμένου στην ίδια φωνή. 

ἀπῇα: το β’ ενικό στην προστακτική του αορίστου β’. 
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δύναμαι: το γ’ πληθυντικό στην ευκτική του ίδιου χρόνου. 

ἔχετε: το γ’ ενικό στην ευκτική του αορίστου β’. 

καταθήσεσθαι: το β’ ενικό στην οριστική του ενεστώτα στην ίδια φωνή. 
                  

Μονάδες 5 

 

Γ3. α. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους υπογραμμισμένους όρους του κειμένου: 

οἴκαδε, ἔπαινον, πολὺν, ὑφ’ ὑμῶν, ἐμαυτοῦ, φεύγοντα. 
        Μονάδες 6 

 

Γ3. β. «ὅν ἤλπιζον εὖ ποιήσας μεθ’ ὑμῶν ἀποστροφὴν καὶ ἐμοὶ καλὴν καὶ παισίν, 

εἰ γένοιντο, καταθήσεσθαι». Να βρεθεί και να χαρακτηριστεί ο υποθετικός λόγος 

ως προς το είδος του, αφού πρώτα τον μετατρέψετε σε ευθύ λόγο. 
        Μονάδες 4 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 
          ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΓΚΙΝΙΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 

            ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 

           ΦΟΛΟΥΛΗ ΑΜΑΛΙΑ 

 

 

 

                                                              


