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Διδαγμένο κείμενο 

Κείμενο από το πρωτότυπο: Αριστοτέλη 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.» 

 

Παρατηρήσεις 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
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Α1. Να εντοπίσετε στο παραπάνω απόσπασμα το χωρίο στο οποίο ο 

Αριστοτέλης επισημαίνει το σημείο ταύτισης όλων των απόψεων που 

παρέθεσε και να αποδώσετε νοηματικά το περιεχόμενό του.   

Μονάδες 5 

 

Α2. Δίπλα σε καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις να σημειώσετε το 

γράμμα Σ, αν τη θεωρείτε σωστή, ή το γράμμα Λ, αν τη θεωρείτε 

λανθασμένη. 

1. Η εκπαίδευση των πολιτών πρέπει να είναι υπόθεση της πολιτείας. 

2. Οι νέοι πρέπει να διδάσκονται τόσο τα χρήσιμα όσο και τα 

μαθήματα που προάγουν τη γνώση. 

3. Η άποψη για τον προσανατολισμό που πρέπει να έχει η παιδεία 

είναι σαφής. 

4. Το σχέδιο και η αστρονομία ήταν μαθήματα υποχρεωτικά για 

όλους. 

5. Ο φιλόσοφος προβάλλει ως ιδανικό το εκπαιδευτικό σύστημα της 

Αθήνας. 

        Μονάδες 5 

           

Β1. Ποιους υπονοεί ο Αριστοτέλης ότι πρέπει να ορίσουν νόμους για 

την παιδεία (νομοθετητέον περί παιδείας) και ποια πολιτική θέση 

διατυπώνει με την έκφραση κοινήν ποιητέον; Για την απάντησή σας να 

λάβετε υπόψη και τη θέση που διατύπωσε ο Αριστοτέλης για τη σχέση 

όλου και μέρους: 

 “Στην τάξη της φύσης η πόλη προηγείται από την οικογένεια κι απ’ τον 

καθένα μας ως άτομο· ο λόγος είναι ότι το όλον αναγκαστικά 

προηγείται του μέρους·” 

Μονάδες 10 



 

 

 

Β2. Αφού εξηγήσετε τι  εννοεί ο Αριστοτέλης με τη φράση «ἔκ τε τῆς 

ἐμποδὼν παιδείας», στη συνέχεια να προσδιορίσετε το περιεχόμενο 

και το στόχο της.    

                 Μονάδες  10 

Β3. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, η ηθική φιλοσοφία είναι μέρος της 

πολιτικής φιλοσοφίας.  Αφού μελετήσετε το κείμενο του Χρ. Τερέζη 

που ακολουθεί  και λάβετε υπόψη τον ορισμό της πόλης που 

διατύπωσε ο Αριστοτέλης σε προηγούμενη  ενότητα των Πολιτικών 

(16η): “πόλιν δὲ τὸ τῶν τοιούτων πλῆθος ἱκανὸν πρὸς αὐτάρκειαν 

ζωῆς”, να εξηγήσετε  πώς συνδέονται η ηθική και η πολιτική σκέψη 

του.  

  “Ο φιλόσοφος έχει στη σκέψη του την εικόνα μιας πόλης, της 

οποίας το κάθε μέλος θα γνωρίζει ακριβώς την αποστολή και τη 

λειτουργία που έχει αναλάβει, ή την απασχόληση που του έχουν 

αναθέσει, καθώς θα περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην 

ανταπόκριση απέναντί τους. Με τις ανωτέρω προϋποθέσεις θα 

εξασφαλιστούν στην πόλη οι αναγκαίες συνθήκες, ώστε οι πολίτες ως 

συλλογικό μόρφωμα και ως μονάδες να οδηγηθούν στο «εὖ ζῆν». Όμως 

αναγκαίος όρος για να πραγματοποιηθούν αυτές οι προοπτικές είναι να 

διαπαιδαγωγηθούν οι πολίτες ηθικά και να καλλιεργηθούν πνευματικά. 

Ο φιλόσοφος επιθυμεί επίσης την ενότητα της πόλης, κάτι που 

βασίζεται στην παιδεία του κάθε πολίτη ως του ατόμου εκείνου το οποίο 

θα έχει κατανοήσει την οργανική σχέση του με το ευρύτερο πολιτικό 

πλαίσιο εντός του οποίου δραστηριοποιείται. Η παιδεία είναι έργο του 

νομοθέτη - αφού η νομοθετική δραστηριότητα είναι τμήμα της πολιτικής 

επιστήμης -, ο οποίος έχει φροντίσει να διδάξει στον νέο ότι η ηθική που 

ισχύει στην πόλη-κράτος ως σύνολο είναι ίδια με αυτή του ατόμου. Η 

πόλη ως έλλογο μόρφωμα διακρίνεται για την ηθικότητα, την 
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ελευθερία και την αυτάρκειά της. Το «τέλος» της είναι το «εὖ ζῆν» των 

πολιτών, το να φθάσουν δηλαδή όλοι στον απώτερο σκοπό, που δεν είναι 

άλλος παρά η κατάκτηση της ευδαιμονίας. “ 

Χρ. Τερέζης ,Θέματα Αριστοτελικής Φιλοσοφίας, εκδ. Τυπωθήτω- Γ. ∆αρδανός 

Αθήνα, 1998 

 

                                       Μονάδες 10  

Β4. Δίπλα σε καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις να σημειώσετε 

το γράμμα Σ, αν τη θεωρείτε σωστή, ή το γράμμα Λ, αν τη θεωρείτε 

λανθασμένη. 

1. Ο  Αριστοτέλης γεννήθηκε στα Στάγειρα, πόλη της Μακεδονίας.  

2. Ο Σταγειρίτης πίστευε ακράδαντα πως του αληθινού φιλοσόφου 

γνώρισμα είναι να έχει το κουράγιο ακόμη «καὶ τὰ οἰκεῖα μή 

ἀναιρεῖν ἐπὶ σωτηρίᾳ τῆς ἀληθείας».  

3. Για την αγωγή του Αλέξανδρου ο Αριστοτέλης χρησιμοποίησε 

κατά κύριο λόγο τα ομηρικά έπη.  

4. Όταν επέστρεψε ο Αριστοτέλης στην Αθήνα συνέχισε τις 

έρευνές του μαζί, φυσικά, και τη διδασκαλία του, όχι όμως πια 

στην Ακαδημία, που τη διηύθυνε τώρα ο Θεόφραστος, αλλά στο 

Λύκειο.  

5. Όταν έφτασε στην Αθήνα η είδηση ότι πέθανε ο Αλέξανδρος, ο 

Αριστοτέλης αισθάνθηκε πως η ζωή του βρισκόταν πάλι μπροστά 

στον πιο μεγάλο κίνδυνο.  

6. Η απόκτηση ή η μη απόκτηση των αρετών από το άτομο ήταν 

μια αποκλειστικά δική του υπόθεση, κάτι δηλαδή που αφορούσε 

μόνο τον ίδιο.  

7. Η ηθική φιλοσοφία είναι στην πραγματικότητα μέρος της 

πολιτικής φιλοσοφίας.  

8. Ως όλον η πόλις-κράτος αποτελείται από ανόμοια μεταξύ τους 

στοιχεία· μερικά από αυτά ασκούν εξουσία, τα άλλα υπακούουν.  



 

 

9. Ως όλον η πόλις έχει,-σύμφωνα με τον Αριστοτέλη -για στόχο 

της  τη δικαιοσύνη, την ανώτερη όλων των αρετών. 

10. Ο Αριστοτέλης ασχολείται με την κριτική εξέταση γνωστών 

πολιτειακών μορφών στο Β’ βιβλίο των “Πολιτικών” του. 

                Μονάδες  10 

Β5α.  Να βρείτε τη σύνθετη παραγόμενη λέξη από το ρήμα φέρω που 

αντιστοιχεί σε καθέναν από τους παρακάτω ορισμούς:  

α. η έκφραση πολύ επικριτικών ή και υβριστικών κρίσεων για κάποιον 

ή για κάτι. 

β. αυτός που έχει και μεταφέρει φωτιά (επίθετο). 

γ. συναισθηματική, ψυχική ένταση, ορμή, έξαψη, που οδηγεί σε 

ανεξέλεγκτες, συχνά βίαιες συμπεριφορές. 

δ.  επίθετο (ουδέτερο) για δέντρο  που παράγει φρούτα. 

ε. πολύ δυσάρεστη μυρωδιά, έντονη δυσοσμία. 

                                    Μονάδες  5 

Β5β. Να γράψετε από ένα αντώνυμο (στον ίδιο τύπο) για κάθε λέξη 

που σας δίνεται:  

δεῖ 

ὑπολαμβάνουσι 

ἀρετήν 

μετέχοντα 

ἀπεργάζονται 

                                    Μονάδες  5 
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Αδίδακτο κείμενο 

Ο πλατωνικός διάλογος «Ἀλκιβιάδης Α» έχει κεντρικό θέμα τη 

διερεύνηση της ανθρώπινης ψυχής και τονίζει τη σημασία της 

αυτογνωσίας και της παιδείας για τους πολιτικούς ηγέτες. 

 

Χαλεπὸν μὲν οὖν πρὸς ἄνδρα οὐχ ἥττονα ἐραστῶν προσφέρεσθαι 

ἐραστῇ, ὅμως δὲ τολμητέον φράσαι τὴν ἐμὴν διάνοιαν. ἐγὼ γάρ, ὦ 

Ἀλκιβιάδη, εἰ μέν σε ἑώρων ἃ νυνδὴ διῆλθον ἀγαπῶντα καὶ οἰόμενον 

δεῖν ἐν τούτοις καταβιῶναι, πάλαι ἂν ἀπηλλάγμην τοῦ ἔρωτος, ὥς γε 

δὴ ἐμαυτὸν πείθω· νῦν δ’ ἕτερ’ αὖ κατηγορήσω διανοήματα σά πρός 

αὐτόν σέ, ᾧ καί γνώσῃ ὅτι προσέχων γέ σοι τόν νοῦν διατετέλεκα. 

Δοκεῖς γάρ μοι, εἴ τίς σοι εἴποι θεῶν· «Ὧ Ἀλκιβιάδη, πότερον βούλει 

ζῆν ἔχων ἅ νῦν ἔχεις, ἤ αὐτίκα τεθνάναι εἰ μή σοι ἐξέσται μείζω 

κτήσασθαι;» δοκεῖς ἄν μοι ἑλέσθαι τεθνάναι· ἀλλά νῦν ἐπί τίνι δή 

πότε ἐλπίδι ζῇς, ἐγώ φράσω. Ἡγῇ ἐάν θᾶττον εἰς τῶν Ἀθηναίων 

δῆμον παρέλθῃς -τοῦτο δ’ ἔσεσθαι μάλα ὀλίγων ἡμερῶν- παρελθών 

οὖν ἐνδείξεσθαι Ἀθηναίοις ὅτι ἄξιος εἶ τιμᾶσθαι ὡς οὔτε Περικλῆς 

οὔτ’ ἄλλος οὐδείς τῶν πώποτε γενομένων, καί τοῦτο ἐνδειξάμενος 

μέγιστον δυνήσεσθαι ἐν τῇ πόλει, ἐάν δ’ ἐνθάδε μέγιστος ᾖς, καί ἐν 

τοῖς ἄλλοις Ἕλλησι, καί οὐ μόνον ἐν Ἕλλησιν, ἀλλά καί ἐν τοῖς 

βαρβάροις, ὅσοι ἐν τῇ αὐτῇ ἡμῖν οἰκοῦσιν ἠπείρῳ. Καί εἰ αὖ σοι εἴποι ὁ 

αὐτός οὗτος θεός ὅτι αὐτοῦ σε δεῖ δυναστεύειν ἐν τῇ Εὐρώπῃ, διαβῆναι 

δέ εἰς τήν Ἀσίαν οὐκ ἔξεσται σοι οὐδέ ἐπιθέσθαι τοῖς ἐκεῖ πράγμασιν, 

οὐκ ἄν αὖ μοι δοκεῖς ἐθέλειν οὐδ’ ἐπί τούτοις μόνοις ζῆν, εἰ μή 

ἐμπλήσεις τοῦ σοῦ ὀνόματος καί τῆς σῆς δυνάμεως πάντας ὡς ἔπος 

εἰπεῖν ἀνθρώπους .  

Πλάτωνα, Ἀλκιβιάδης, Α, 105 a-c 

 

 

Παρατηρήσεις 



 

 

Γ1.Να μεταφραστεί από το παραπάνω κείμενο το απόσπασμα: «ἐγὼ 

γάρ, ὦ Ἀλκιβιάδη … ἐγώ φράσω». 

(Μονάδες: 10) 

 

Γ2. Ποιες είναι οι επισημάνσεις του Σωκράτη στον Αλκιβιάδη και πώς 

σχετίζονται με τη σωστή διακυβέρνηση; 

(Μονάδες: 10) 

 

Γ3.Να σχηματίσετε τους τύπους που ζητούνται: 

διανοήματα: δοτική ενικού  

μείζω: αιτιατική ενικού στο ίδιο γένος και αριθμό 

ἠπείρῳ: ονομαστική πληθυντικού 

δυνάμεως: δοτική πληθυντικού 

πάντας: κλητική ενικού στο ίδιο γένος 

γνώσῃ: β’ ενικό ευκτική στον ίδιο χρόνο 

τεθνάναι: ονομαστική ενικού της μετοχής στον ίδιο χρόνο στο 

αρσενικό 

οἰκοῦσιν: β’ πληθυντικό οριστικής Παρατατικού στην ίδια φωνή 

διαβῆναι: ο ίδιος τύπος στον Μέλλοντα 

ἐπιθέσθαι: β’ ενικό προστακτικής του ίδιου χρόνου στην άλλη φωνή 

(Μονάδες:10) 

 

Γ4.Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι όροι: προσέχων, ἡμερῶν, 

τιμᾶσθαι, ἡμῖν, τοῦ ὀνόματος. 

(Μονάδες 5) 

 

Γ5. «εἴ τίς σοι εἴποι θεῶν»: να μετατραπεί σε ισοδύναμη μετοχή 

(Μονάδες 2) 
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Γ6. «ἐγὼ γάρ, ὦ Ἀλκιβιάδη, εἰ μέν σε ἑώρων ἃ νυνδὴ διῆλθον 

ἀγαπῶντα καὶ οἰόμενον δεῖν ἐν τούτοις καταβιῶναι, πάλαι ἂν 

ἀπηλλάγμην τοῦ ἔρωτος, ὥς γε δὴ ἐμαυτὸν πείθω»: να 

αναγνωριστεί ο υποθετικός λόγος 

(Μονάδες 3) 

 

 Απαντήσεις  

Α1. Στη συγκεκριμένη ενότητα ο Αριστοτέλης αφού  παρουσίασε τα 

θέματα που θα τον απασχολήσουν (χαρακτήρας, περιεχόμενο, στόχοι 

της παιδείας και τρόπος με τον οποίο αυτή θα παρέχεται), προχώρησε 

και στην αναφορά του στους προβληματισμούς της εποχής του πάνω 

σε αυτά τα ζητήματα. Αμέσως μετά, στο χωρίο: Ὅτι μὲν οὖν τὰ 

ἀναγκαῖα δεῖ διδάσκεσθαι τῶν χρησίμων, οὐκ ἄδηλον˙ κάνοντας χρήση 

του σχήματος λιτότητας (οὐκ ἄδηλον) επισημαίνει το σημείο ταύτισης 

όλων των απόψεων, ότι δηλαδή οι νέοι πρέπει να διδάσκονται τα 

χρήσιμα. Ταυτόχρονα, παρουσιάζει και τη δική του θέση: 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. Οι νέοι πρέπει να διδάσκονται τις 

αναγκαίες από τις χρήσιμες γνώσεις και, συγκεκριμένα, όσες 

ταιριάζουν σε ελεύθερους ανθρώπους, που δεν αδρανοποιούν το 

σώμα ή το μυαλό των ανθρώπων και τους οδηγούν στην απόκτηση 

της ηθικής αρετής. 

 

Α2. 

1. Η εκπαίδευση των πολιτών πρέπει να είναι υπόθεση της πολιτείας. 

Σ 



 

 

2. Οι νέοι πρέπει να διδάσκονται τόσο τα χρήσιμα όσο και τα 

μαθήματα που προάγουν τη γνώση. Λ 

3. Η άποψη για τον προσανατολισμό που πρέπει να έχει η παιδεία 

είναι σαφής. Λ 

4. Το σχέδιο και η αστρονομία ήταν μαθήματα υποχρεωτικά για 

όλους. Λ 

5. Ο φιλόσοφος προβάλλει ως ιδανικό το εκπαιδευτικό σύστημα της 

Αθήνας. Λ 

 

Β1. Η παιδεία για τον Αριστοτέλη είναι κατεξοχήν πολιτικό θέμα: 

πρέπει να είναι νομοθετικά κατοχυρωμένη (νομοθετητέον), επομένως,  

να απασχολεί 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.  Ο 

φιλόσοφος επικρίνει την απουσία νομοθετικής εκπαιδευτικής 

μέριμνας και τη δυνατότητα αυτοσχεδιασμού του δασκάλου ή του 

κηδεμόνα που αναπληρώνουν το κενό της πολιτείας και διδάσκουν 

ό,τι οι ίδιοι θέλουν στα παιδιά. Επιπλέον, η παιδεία για τον 

Αριστοτέλη πρέπει να είναι με νόμο κοινή για όλους (κοινήν ποιητέον), 

γιατί έτσι υπηρετούνται η ευδαιμονία και η ενότητα της πόλης και να 

μην παρέχεται ιδιωτικά με πρόγραμμα διδασκαλίας που επιλέγουν οι 

γονείς. Αξίζει να διαβάσουμε τι έγραψε ο ίδιος Αριστοτέλης σχετικά: 

«Κανείς, νομίζω, δεν έχει αμφιβολία ότι είναι υποχρέωση του 

νομοθέτη να ασχοληθεί πολύ σοβαρά με το θέμα της παιδείας των 

νέων· είναι κάτι που αν παραμεληθεί στις πόλεις, βλάπτει πριν απ' 

όλα το ίδιο το πολίτευμά τους, αφού οι νέοι πρέπει να παίρνουν 

μόρφωση ταιριαστή με το πολίτευμα της πόλης τους. ... Έπειτα, η 

κάθε τέχνη προϋποθέτει κάποια προπαιδεία και κάποια άσκηση, αν 

είναι να φτάσει κάποτε κανείς να κάνει τις εργασίες αυτής της τέχνης· 

το ίδιο όμως ισχύει και για τις πράξεις της αρετής. Καθώς, εξάλλου, οι 
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πολίτες μιας πόλης έχουν να επιτελέσουν σαν σύνολο έναν σκοπό, 

είναι φανερό ότι και η παιδεία πρέπει να είναι μία και η ίδια για 

όλους, και η φροντίδα γι' αυτήν πρέπει να ανήκει στο δημόσιο και όχι 

να αφήνεται στην ατομική πρωτοβουλία, όπως γίνεται σήμερα, που ο 

κάθε γονιός φροντίζει ιδιωτικά τα παιδιά του, διδάσκοντάς τους τους 

κλάδους της γνώσης που ο ίδιος θεωρεί ενδεδειγμένους. Για την 

επίτευξη ενός στόχου που είναι κοινός για όλους, κοινή πρέπει να 

είναι και η άσκηση. Και, φυσικά, κανείς πολίτης δεν πρέπει να 

πιστεύει ότι ανήκει στον εαυτό του, αλλά, αντίθετα, ότι όλοι οι 

πολίτες ανήκουν στην πόλη· ο καθένας δεν είναι παρά ένα μόριο της 

πόλης, και η φροντίδα για το κάθε ξεχωριστό μόριο πρέπει να γίνεται 

σε απόλυτο συνταίριασμα με τη φροντίδα για το σύνολο. Από την 

άποψη αυτή μόνο επαίνους θα πρέπει να έχει κανείς να πει για τους 

Λακεδαιμονίους, που και μεγάλο ζήλο δείχνουν για την αγωγή των 

παιδιών τους και την αγωγή αυτή την κάνουν με ένα δημόσιο, κοινό 

για όλους σύστημα».  

Ο Αριστοτέλης υπερασπίζεται τον δημόσιο χαρακτήρα της παιδείας 

με τα επιχειρήματα του «τέλους» και του «όλου» της πόλης. Με το 

πρώτο επιχείρημα επικαλείται τον τελικό σκοπό της πόλης, την 

ευδαιμονία. Για να επιτευχθεί η κοινή ευδαιμονία (της πόλης) 

χρειάζεται κοινός τρόπος, δηλαδή μία  κοινή παιδεία για όλους τους 

πολίτες. Οι νέοι πρέπει να λαμβάνουν μόρφωση ταιριαστή με το 

πολίτευμα της πόλης τους, έτσι ώστε να φτάσουν στον ίδιο κοινό 

επιδιωκόμενο σκοπό, που είναι η ευδαιμονία του συνόλου των 

πολιτών.  

Με το δεύτερο επιχείρημα ο Αριστοτέλης προβάλλει την πόλη ως 

όλον, μόριο του οποίου είναι ο κάθε πολίτης. Το μόριο δεν είναι 

δυνατόν να αποφασίζει για το όλον, αλλά, αντίθετα,  το όλον για το 

μέρος. Την άποψη αυτή ο Αριστοτέλης υποστηρίζει και στο χωρίο: 



 

 

“Στην τάξη της φύσης η πόλη προηγείται από την οικογένεια κι απ’ τον 

καθένα μας ως άτομο· ο λόγος είναι ότι το όλον αναγκαστικά 

προηγείται του μέρους”  .              

   Κατά τον Σταγειρίτη, το όλον αναγκαστικά προηγείται του μέρους. 

Η προτεραιότητα του όλου είναι και οντολογική καθώς η πόλη 

προϋπήρχε ως θεσμός όλων των άλλων κοινωνικών μορφών, αλλά 

και αξιολογική καθώς μόνο μέσα στα πλαίσια της πόλης ο άνθρωπος 

μπορεί να εξασφαλίσει την αυτάρκεια και να ολοκληρωθεί ως ον. Από 

τα παραπάνω διαφαίνεται ότι ο άνθρωπος ως μονάδα δεν μπορεί να 

υφίσταται. Η ύπαρξή του αποκτά νόημα μόνο όταν βρίσκεται εντός 

κοινωνικού πλαισίου, διότι μόνο η συντεταγμένη πολιτεία μπορεί να 

εξασφαλίσει την ευδαιμονία του. Συνεπώς, αν στόχος της πολιτείας 

είναι να οδηγήσει τους πολίτες  στην αρετή και κατ’ επέκταση στην 

ευδαιμονία, που είναι ο ύψιστος σκοπός, ο σκοπός αυτός θα 

επιτευχθεί, μόνο αν παρέχεται κοινό περιεχόμενο μόρφωσης σε όλους 

τους πολίτες. 

 

Β2. Με τη φράση «ἐμποδὼν παιδείας» ο Αριστοτέλης εννοεί την 

παιδεία με την οποία είμαστε καθημερινά σε επαφή, την παιδεία που 

ισχύει στην κοινωνία μας. Σε ένα παρακάτω χωρίο των Πολιτικών 

(Πολιτικά1337 b 23) αναφέρει τι αποτελούσε συνήθως την παιδεία του 

καιρού του. Τα μαθήματα, λοιπόν, που διδάσκονταν εκείνη την εποχή, 

τα διακρίνει στους εξής  κλάδους:   

α)ανάγνωση και γραφή,   β)γυμναστική,  γ)μουσική, δ) μερικές φορές 

σχέδιο και ζωγραφική. 

(Ένας λόγος που δεν αναφέρει την αριθμητική είναι  ίσως ότι στην 

Αθήνα αυτή διδασκόταν στο σπίτι και όχι στο σχολείο.) Κατά τον 

Παναγή Γ. Λεκατσά με τον όρο «γράμματα» που αναφέρεται στο 

κείμενο εννοείται όχι μόνον ανάγνωση, γραφή, αλλά και στοιχεία 
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γραμματικής και μαθηματικά. Για τα αντικείμενα (α) και (δ) λέει ο 

Αριστοτέλης ότι είναι χρήσιμα πρός τόν βίον, για το (β) ότι συντελεί 

στην καλλιέργεια της ανδρείας και για τη μουσική (γ), ότι είναι ένα 

παιδευτικό αγαθό χρήσιμο και για ηθικούς σκοπούς και για τη 

διαμόρφωση του άριστου βίου , όπως μαθαίνουμε σε παρακάτω χωρίο 

των Πολιτικών («...οἰητέον πρὸς ἀρετὴν τι τείνειν τὴν μουσικήν, ὡς 

δυναμένην... τὸ ἦθος ποιόν τι ποιεῖν, ἐθίζουσαν δύνασθαι χαίρειν ὀρθῶς, 

ἢ πρὸς διαγωγήν τι συμβάλλεται καὶ πρὸς φρόνησιν»). Άρα, και 

χρησιμότητα για τη ζωή έχει και ηθική επίδραση στον άνθρωπο ασκεί. 

 

Β3. Ήδη στα  Ηθικά Νικομάχεια ο Αριστοτέλης αναφέρθηκε  στο πιο 

μεγάλο αγαθό που επιδιώκουν με τις πράξεις τους οι άνθρωποι, 

δηλαδή στην ευδαιμονία, την οποία όρισε όχι ως ψυχική κατάσταση, 

αλλά ως ενέργεια της ψυχής με τους κανόνες της τέλειας αρετής (ἡ 

εὐδαιμονία ἐστί ψυχῆς ἐνέργεια τῆς κατ’ ἀρετήν τελείαν). Την 

ευδαιμονία,  που είναι το αποτέλεσμα της αυτάρκειας (της απόλυτης 

μακάρι ανεξαρτησίας από οτιδήποτε βρίσκεται έξω από την πόλιν) 

την εξασφαλίζουν οι άνθρωποι μόνο με την κατάκτηση της αρετής 

μέσα από την καθημερινή συμπεριφορά και δράση τους. Τις αρετές 

του ο αρχαίος Έλληνας δεν τις επιδίωκε για χάρη του εαυτού του. 

Εκείνο που είχε σημασία γι' αυτόν ήταν ότι με την κατάκτηση των 

αρετών θα λειτουργούσε με το σωστό τρόπο μέσα στην πόλη. 

Καταλαβαίνουμε έτσι ότι η ηθική φιλοσοφία είναι μέρος της 

πολιτικής. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο φιλόσοφος στο  παραπάνω 

απόσπασμα, στόχος της πόλεως είναι η αυτάρκεια και κατά συνέπεια 

η ευδαιμονία (πόλιν δὲ τὸ τῶν τοιούτων πλῆθος ἱκανὸν πρὸς 

αὐτάρκειαν ζωῆς). Επομένως, το υπέρτατο αγαθό για το άτομο 

ταυτίζεται με το υπέρτατο αγαθό για την πόλιν. Το άτομο επιτυγχάνει 

με τις πράξεις του την ευδαιμονία· με τις πράξεις του ως πολίτης θα 

επιτευχθεί και το υπέρτατο αγαθό για την πόλιν. Η τελευταία είναι 

ένα «όλον» που απαρτίζεται από ένα πλήθος (ηθικά αρτιωμένων) 



 

 

πολιτών. Η συμπεριφορά τους έχει πολιτικό περιεχόμενο και από τις 

πράξεις τους θα εξαρτηθεί, εάν η πόλις θα οδηγηθεί στο 

επιδιωκόμενο «τέλος», στην ευδαιμονία. Η συλλογική ευδαιμονία θα 

επιφέρει αναπόδραστα και την ατομική, αφού το «μέρος» (άτομο) 

βρίσκεται σε άμεση εξάρτηση από το «όλον» (πόλις). Σε αντίθεση 

λοιπόν με τον δάσκαλό του τον Πλάτωνα, που θεωρούσε πως μόνο 

μέσω της φιλοσοφίας μπορεί να προσεγγίσει κανείς το Αγαθό, ο 

Αριστοτέλης πίστευε ότι η ευδαιμονία είναι μια ανθρώπινη επιδίωξη 

προσιτή στον ελεύθερο πολίτη μέσα από την ενάρετη ζωή. 

 

  Β4.  

1. Ο Αριστοτέλης γεννήθηκε στα Στάγειρα, πόλη της 

Μακεδονίας. Λ 

2. Ο Σταγειρίτης πίστευε ακράδαντα πως του αληθινού 

φιλοσόφου γνώρισμα είναι να έχει το κουράγιο ακόμη «καὶ τὰ 

οἰκεῖα μή ἀναιρεῖν ἐπὶ σωτηρίᾳ τῆς ἀληθείας». Λ 

3. Για την αγωγή του Αλέξανδρου ο Αριστοτέλης χρησιμοποίησε 

κατά κύριο λόγο τα ομηρικά έπη. Σ 

4. Όταν επέστρεψε ο Αριστοτέλης στην Αθήνα συνέχισε τις 

έρευνές του μαζί, φυσικά, και τη διδασκαλία του, όχι όμως πια 

στην Ακαδημία, που τη διηύθυνε τώρα ο Θεόφραστος, αλλά στο 

Λύκειο. Λ 

5. Όταν έφτασε στην Αθήνα η είδηση ότι πέθανε ο Αλέξανδρος, ο 

Αριστοτέλης αισθάνθηκε πως η ζωή του βρισκόταν πάλι μπροστά 

στον πιο μεγάλο κίνδυνο. Σ 

6. Η απόκτηση ή η μη απόκτηση των αρετών από το άτομο ήταν 

μια αποκλειστικά δική του υπόθεση, κάτι δηλαδή που αφορούσε 

μόνο τον ίδιο. Λ 

7. Η ηθική φιλοσοφία είναι στην πραγματικότητα μέρος της 

πολιτικής φιλοσοφίας. Σ 
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8. Ως όλον η πόλις - κράτος αποτελείται από ανόμοια μεταξύ 

τους στοιχεία· μερικά από αυτά ασκούν εξουσία, τα άλλα 

υπακούουν. Σ 

9. Ως όλον η πόλις έχει,-σύμφωνα με τον Αριστοτέλη -για στόχο 

της  τη δικαιοσύνη, την ανώτερη όλων των αρετών. Λ 

10. Ο Αριστοτέλης ασχολείται με την κριτική εξέταση γνωστών 

πολιτειακών μορφών στο Β βιβλίο των “Πολιτικών” του. Σ 

 

Β5α.  

α. η έκφραση πολύ επικριτικών ή και υβριστικών κρίσεων για κάποιον 

ή για κάτι:   καταφορά 

β. αυτός που έχει και μεταφέρει φωτιά (επίθετο). πυρφόρος 

γ. συναισθηματική, ψυχική ένταση, ορμή, έξαψη, που οδηγεί σε 

ανεξέλεγκτες, συχνά βίαιες συμπεριφορές. παραφορά 

δ.  επίθετο (ουδέτερο) για δέντρο  που παράγει φρούτα.  οπωροφόρο  

ε. πολύ δυσάρεστη μυρωδιά, έντονη δυσοσμία.  αποφορά 

 

Β5β.  

δεῖ : χρή 

ὑπολαμβάνουσι :  νομίζουσι 

ἀρετήν: ἀνδρείαν 

μετέχοντα: κοινωνοῦντα 

ἀπεργάζονται: ποιοῦσι 

 

 



 

 

Γ1. Μετάφραση 

Διότι εγώ, Αλκιβιάδη, αν σε έβλεπα ότι αγαπάς όσα ανέφερα 

διεξοδικά τώρα δα κι ότι νομίζεις ότι πρέπει να ζήσεις με αυτά, από 

παλιά θα είχα παραιτηθεί από τη φιλία (προς εσένα), όπως πιστεύω 

για τον εαυτό μου· τώρα όμως θα καταμαρτυρήσω πάλι κάποιες 

άλλες σκέψεις σε εσένα τον ίδιο, με το οποίο θα καταλάβεις ότι 

πράγματι έχω στραμμένη τη προσοχή μου διαρκώς σε εσένα. Μου 

φαίνεσαι, λοιπόν, αν κάποιος από τους θεούς σου έλεγε «Αλκιβιάδη, 

ποιο από τα δύο: θέλεις να ζεις έχοντας όσα τώρα έχεις ή να πεθάνεις 

αμέσως, αν δεν είναι δυνατό σε εσένα να αποκτήσεις μεγαλύτερα;» 

μου φαίνεσαι ότι θα προτιμούσες να πεθάνεις· αλλά τώρα με ποια 

βέβαια ελπίδα ζεις, εγώ θα σου πω. 

 

Γ2. Ο Σωκράτης, μελετώντας τη συμπεριφορά του Αλκιβιάδη, 

προβαίνει σε ένα σκιαγράφημα της ψυχολογίας και της 

προσωπικότητάς του. Ο Αλκιβιάδης είναι τόσο φιλόδοξος και 

επιδιώκει τόσο υπέρμετρα τη εξουσία, που θα προτιμούσε να πεθάνει 

αν οι θεοί δεν του επέτρεπαν να κυριαρχήσει όχι μόνο στην Ελλάδα, 

αλλά και όλο τον κόσμο. Διότι η μανία του για εξουσία είναι 

καθολική, δεν περιορίζεται γεωγραφικά (δε θα μπορούσε να 

εξουσιάζει την Ευρώπη, χωρίς να έχει βλέψεις και στην Ασία), δε 

θεωρεί ότι του αξίζουν τιμές μόνο στην πόλη του και μάλιστα πολύ 

ανώτερες από οποιονδήποτε άλλο Αθηναίο, αλλά με κάθε τρόπο θα 

επιδίωκε να εξαπλώσει το όνομα και τη δύναμή του σε όλους γενικά 

τους ανθρώπους. Ωστόσο, αυτό που ο Σωκράτης θέλει να επισημάνει 

είναι ότι οι πολιτικοί ηγέτες πρέπει να διαθέτουν αυτογνωσία και 

παιδεία. Οφείλουν να καταπολεμούν την αλαζονεία και την άμετρη 

φιλοδοξία και να είναι συνετοί και σώφρονες και για τον εαυτό τους 

και για τους λαούς που κυβερνούν. 
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Γ3. διανοήματα: δοτική ενικού: διανοήματι 

μείζω: αιτιατική ενικού στο ίδιο γένος και αριθμό: μεῖζον 

ἠπείρῳ: ονομαστική πληθυντικού: ἤπειροι 

δυνάμεως: δοτική πληθυντικού: δυνάμεσι(ν) 

πάντας: κλητική ενικού στο ίδιο γένος: πᾶς 

γνώσῃ: β’ ενικό ευκτική στον ίδιο χρόνο: γνώσοιο 

τεθνάναι: ονομαστική ενικού της μετοχής στον ίδιο χρόνο στο 

αρσενικό: τεθνηκώς και τεθνεώς 

οἰκοῦσιν: β’ πληθυντικό οριστικής Παρατατικού στην ίδια φωνή: 

ᾠκεῖτε 

διαβῆναι: ο ίδιος τύπος στον Μέλλοντα: διαβήσεσθαι 

ἐπιθέσθαι: β’ ενικό προστακτικής του ίδιου χρόνου στην άλλη φωνή: 

ἐπίθες 

 

Γ4. προσέχων: κατηγορηματική μετοχή που εξαρτάται από το ρήμα 

«διατετέλεκα» και αναφέρεται στο εννοούμενο υποκείμενο του 

ρήματος «διατετέλεκα» («ἐγώ»)  

 ἡμερῶν: γενική του χρόνου, επιρρηματικός πρσδιορισμός στο 

«ἔσεσθαι» 

τιμᾶσθαι: απαρέμφατο της αναφοράς από το «ἄξιος» 

ἡμῖν:  δοτική αντικειμενική, ετερόπτωτος προσδιορισμός στο «τῇ 

αὐτῇ» 

τοῦ ὀνόματος: έμμεσο αντικείμενο στο «ἐμπλήσεις» 

 

Γ5. «τινός σοι εἰπόντος θεῶν» 

 

Γ6. Υπόθεση: εἰ + Οριστική ιστορικού χρόνου :  «εἰ μέν σε ἑώρων 

[…] ἀγαπῶντα καὶ οἰόμενον δεῖν ἐν τούτοις καταβιῶναι»  

 



 

 

Απόδοση: Δυνητική Οριστική:  «ἐγὼ γάρ, ὦ Ἀλκιβιάδη, πάλαι ἂν 

ἀπηλλάγμην τοῦ ἔρωτος» 

 

Απλός και ανεξάρτητος υποθετικός λόγος του β’ είδους που 

δηλώνει το μη πραγματικό. 

 

 

Από τον κλασικό τομέα του Φιλολογικού τμήματος των 

φροντιστηρίων Πουκαμισάς Ηρακλείου συνεργάστηκαν:  Έφη 

Αποστολάκη,  Ειρήνη Μαζοκοπάκη,  Μαρία Παγωμένου. 

 


