
Επαναληπτικό διαγώνισμα 

στα Αρχαία Ελληνικά Γ’ Λυκείου Θεωρητικής κατεύθυνσης 

 

Διδαγμένο κείμενο: Aριστοτέλους, 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 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. 

 

ΘΕΜΑ Α 

Να χαρακτηρίσετε καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις «Σωστή» ή 

«Λανθασμένη» ανάλογα με το αν ευσταθεί ή όχι το περιεχόμενό της με βάση το 

απόσπασμα από το πρωτότυπο κείμενο που δίνεται: 

α. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, πρέπει να θεσπιστούν νόμοι για την παιδεία και 

αυτή να έχει δημόσιο χαρακτήρα. 

β. Υπάρχει γενική συμφωνία για το αντικείμενο των γνώσεων που πρέπει να 

παρέχονται στους νέους. 

γ. Οι σύγχρονοι του Αριστοτέλη τάσσονταν μόνο υπέρ της πνευματικής 

καλλιέργειας των νέων. 

δ. Ο Αριστοτέλης υποστήριζε ότι οι νέοι πρέπει να διδάσκονται τις γνώσεις που δεν 

αδρανοποιούν το πνεύμα τους. 

ε. Η παιδεία, κατά τον Αριστοτέλη, πρέπει να στοχεύει μόνο στην ηθική διάπλαση 

του ανθρώπου. 

Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ Β 

« Ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον περὶ παιδείας καὶ ταύτην κοινὴν ποιητέον, 

φανερόν»: Να εξηγήσετε γιατί κατά την άποψη του Αριστοτέλη είναι ευθύνη των 

νομοθετών να θεσπίσουν νόμους για την παιδεία και γιατί αυτή θα πρέπει να έχει 

δημόσιο χαρακτήρα.  



Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Ποια παιδεία θεωρείται, κατά τον Αριστοτέλη, αντάξια του ελεύθερου πολίτη, 

σύμφωνα με τα δεδομένα του κειμένου; 

Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Να σημειώσετε δίπλα από κάθε πρόταση που σας δίνεται παρακάτω την ένδειξη 

ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ, αν το περιεχόμενό της είναι σωστό ή λανθασμένο αντίστοιχα.  

α. Ο Αριστοτέλης κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του κατέγραψε 153 πολιτεύματα 

ενός πλήθους ελληνικών πόλεων. 

β. Ο Αριστοτέλης συνέθεσε το σημαντικότερο μέρος των Πολιτικών του κατά τη 

δεύτερη παραμονή του στην Αθήνα. 

γ. Η πολιτική φιλοσοφία είναι στην πραγματικότητα μέρος της ηθικής φιλοσοφίας. 

δ. Ο Αλέξανδρος έγινε μαθητής του Αριστοτέλη σε ηλικία 13 χρονών. 

ε. Ο Αριστοτέλης έμεινε στη Μακεδονία ως το 335, οπότε και επέστρεψε στην Αθήνα 

ύστερα από πρόσκληση του Ξενοκράτη, που διηύθυνε τότε την Ακαδημία.  
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ΘΕΜΑ Ε 

Ε1. Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της Α στήλης με τις ετυμολογικά συγγενείς τους 

στη Β στήλη. Δύο λέξεις περισσεύουν: 

Α. Β. 

νομοθετητέον χρέος 

δεῖ υπέρταση 

ἀρετὴν παρακαταθήκη 

τείνοντα δεοντολογία 

χρησίμων φιλαρέσκεια 

ἀνελευθερίων κατάχρηση 

 δειλία 

 εισιτήριο 

 

Μονάδες 6 

Ε2. διάνοιαν, ἄσκησιν: Για καθεμιά από τις λέξεις που σας δίνονται να γράψετε 

μία περίοδο λόγου στα νέα ελληνικά, όπου η ίδια λέξη, σε οποιαδήποτε μορφή 

της (πτώση, αριθμό, γένος), θα χρησιμοποιείται με διαφορετική σημασία από 

αυτήν που έχει στο αρχαίο κείμενο. 

Μονάδες 4 

 

ΘΕΜΑ ΣΤ 

Να συγκρίνετε το εκπαιδευτικό σύστημα στην Αρχαία Αθήνα που παρουσιάζει 

ο Πρωταγόρας στο παρακάτω μεταφρασμένο απόσπασμα από τον ομώνυμο 



διάλογο με τις προσωπικές απόψεις που διατυπώνει ο Αριστοτέλης στο 

πρωτότυπο κείμενο σχετικά με τον χαρακτήρα και τους στόχους της παιδείας. 

Στην πραγματικότητα, αρχίζουν από την παιδική ηλικία να διδάσκουν και να 

νουθετούν, συνεχίζοντας για όλη τη ζωή. Αμέσως μόλις αρχίσει να καταλαβαίνει ένα 

παιδί τι του λένε, και η παραμάνα του και η μητέρα του και ο παιδαγωγός του και ο 

ίδιος ο πατέρας του αγωνίζονται γι' αυτό το πράγμα, για το πώς δηλαδή θα βελτιωθεί 

το αγόρι, διδάσκοντάς το για κάθε του πράξη και για κάθε του λόγο και εξηγώντας 

του ότι αυτό είναι δίκαιο και το άλλο άδικο, και ότι αυτό είναι καλό και το άλλο 

αισχρό, και αυτό όσιο και εκείνο ανόσιο, και ότι αυτά πρέπει να τα κάνεις και αυτά να 

μην τα κάνεις. Κι όταν ακούει με τη θέλησή του, πάει καλά. Εάν όμως δεν υπακούει, 

τότε, με τις απειλές και τα χτυπήματα το "ισιώνουν", σαν δέντρο που λυγίζει και 

γέρνει. Κι ύστερα, όταν το στέλνουν στους δασκάλους, δίνουν εντολή να επιμεληθεί ο 

δάσκαλος περισσότερο την εὐκοσμία των παιδιών, παρά τα γράμματα και τη μουσική. 

Και οι δάσκαλοι άλλωστε γι' αυτό φροντίζουν κυρίως. Και μόλις τα αγόρια μάθουν τα 

γράμματα και είναι σε θέση στο εξής να καταλάβουν ένα γραπτό κείμενο, όπως μέχρι 

τώρα καταλάβαιναν τον προφορικό λόγο, τα βάζουν, καθισμένα στα θρανία τους, να 

διαβάζουν δυνατά τα ποιήματα των μεγάλων ποιητών και τα αναγκάζουν να μάθουν 

απέξω αυτά τα έργα, στα οποία υπάρχουν πολλές συμβουλές, αλλά και αναλύσεις για 

τα πράγματα, και ἔπαινοι και ἐγκώμια για τους αρχαίους ήρωες, προκειμένου το 

αγόρι να θελήσει να τους μιμηθεί και να έχει διάθεση να γίνει παρόμοιος. [...] 

Μονάδες 10 

 


