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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

 
ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Αριστοτέλης, Πολιτικά (Θ 2 1-4 /Δ 4, 22-26) 

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ: 

 

    Ὅτι μεν οὖν νομοθετητέον περί παιδείας καί ταύτην κοινήν ποιητέον, 

φανερόν · τίς δ’ ἔσται ἡ παιδεία καί πῶς χρή παιδεύεσθαι, δεῖ μή 

λανθάνειν. Νῦν γάρ ἀμφισβητεῖται περί τῶν ἔργων. Οὐ γάρ ταὐτά πάντες 

ὑπολαμβάνουσιν δεῖ  μανθάνειν τούς νέους οὔτε πρός ἀρετήν οὔτε πρός 

τόν βίον τόν ἄριστον, οὐδέ φανερόν πότερον πρός την διάνοιαν πρέπει 

μᾶλλον ἤ πρός τό τῆς ψυχῆς ἦθος · ἐκ τέ τῆς ἐμποδών παιδείας 

ταραχώδης ἡ σκέψις καί δῆλον οὐδέν πότερον ἀσκεῖν δεῖ τά χρήσιμα 

πρός τόν βίον ἤ τά τείνοντα πρός ἀρετήν ἤ τά περιττά ( πάντα γάρ εἴληφε 

ταῦτα κριτάς τινάς ) · περί τῶν πρός ἀρετήν οὐθέν ἐστίν ὁμολογούμενον ( 

καί γάρ καί τήν  ἀρετήν οὐ τήν αὐτήν πάντες τιμῶσιν ὥστ’ εὐλόγως 

διαφέρονται καί πρός  τήν  ἄσκησιν  αὐτῆς ). Ὅτι μέν οὖν τά ἀναγκαῖα 

δεῖ διδάσκεσθαι τῶν χρησίμων, οὐκ ἄδηλον · ὅτι δέ οὐ πάντα, 

διῃρημένων τῶν τέ ἐλευθερίων ἔργων καί τῶν ἀνελευθερίων φανερόν, 

καί ὅτι τῶν τοιούτων δεῖ μετέχειν ὅσα τῶν χρησίμων ποιήσει τον 

μετέχοντα μή βάναυσον. Βάναυσον δ’ ἔργον εἶναι δεῖ τοῦτο νομίζειν καί 

τέχνην ταύτην καί μάθησιν, ὅσαι προς τάς χρήσεις καί τάς πράξεις τάς 

ἀρετῆς ἄχρηστον ἀπεργάζονται τό σῶμα τῶν ἐλευθέρων ἤ τήν διάνοιαν.  

 

                                                             ( Αριστοτέλης, Πολιτικά, Θ 2 1-4  ) 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: 

 

      Μια άλλη μορφή δημοκρατίας είναι αυτή στην οποία ισχύουν όλα τα 

προηγούμενα, η υπέρτατη όμως αρχή είναι τώρα ο λαός, όχι ο νόμος ∙ 

είναι η περίπτωση κατά την οποία τα ψηφίσματα έχουν μεγαλύτερη ισχύ 

από τον νόμο ∙ αυτό συμβαίνει όταν στην πόλη υπάρχουν και δρουν 

δημαγωγοί. Στις δημοκρατικές πόλεις που κυβερνιούνται κατά τον νόμο, 

δεν κάνει ποτέ την εμφάνισή του δημαγωγός αλλά είναι οι άριστοι 

πολίτες που έχουν την πρωτοκαθεδρία. Οι δημαγωγοί κάνουν την 

εμφάνισή τους εκεί όπου οι νόμοι δεν αποτελούν την υπέρτατη αρχή.  

     

                                                         ( Αριστοτέλης, Πολιτικά, Δ 4, 22-26 ) 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Α. « ἐκ τέ τῆς ἐμποδών παιδείας… τό σῶμα τῶν ἐλευθέρων ἤ τήν 

διάνοιαν.  » : Να μεταφραστεί το απόσπασμα. 

                                                                                              ( μονάδες 10 ) 

 

Β. 1. ἐκ τέ τῆς ἐμποδών παιδείας : Τι περιελάμβανε σύμφωνα με τον 

Αριστοτέλη η παιδεία του καιρού του ;  

                                                                                              ( μονάδες 10 ) 

     2.  « Βάναυσον δ’ ἔργον εἶναι … τό σῶμα τῶν ἐλευθέρων ἤ τήν 

διάνοιαν. » Με βάση το συγκεκριμένο απόσπασμα ποιος πρέπει ναι είναι 

ο χαρακτήρας της παιδείας, κατά τον Αριστοτέλη και που πρέπει να 

στοχεύει ; 

( μονάδες 10 ) 

 

     3.  « Στις δημοκρατικές πόλεις που κυβερνιούνται κατά τον νόμο 

… είναι οι άριστοι πολίτες που έχουν την πρωτοκαθεδρία. » : Τι 

γνωρίζετε για τον νόμο και τα ψηφίσματα;  

 ( μονάδες 10 ) 

 

 

     

   4.  Ποια θέματα απασχολούν τη σκέψη του Αριστοτέλη στα Πολιτικά 

και πως βλέπει το θεσμό της πόλεως; 

( μονάδες 10 ) 

 

   5. α) ιταμός – ταινία – τοκετός – άληστος – ανεξαιρέτως : να 

βρεθούν ετυμολογικά συγγενείς λέξεις των τύπων μέσα από τα κείμενα 

από το κείμενο από πρωτότυπο. 

                                                                                                          

                                                                                       ( μονάδες 5 ) 

 

        β) δῆλον - διῃρημένων – παιδεία – ταραχώδης – πάντες: να 

γραφούν τα αντώνυμα των τύπων στα αρχαία ελληνικά. 

 

                                                                                       ( μονάδες 5 ) 
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Γ΄ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  

 

   Καί ἐγώ ἀκούσας ἐξεπλάγην καί προσβλέπων αὐτόν ἐφοβούμην καί μοι 

δοκῶ, εἰ μή πρότερος ἑωράκη αὐτόν ἤ ἐκεῖνος ἐμέ ἄφωνος ἄν γενέσθαι. 

Νῦν δέ ἡνίκα ὑπό τοῦ λόγου ἤρχετο ἐξαγριαίνεσθαι, προσέβλεψα αὐτόν 

πρότερος, ὥστε αὐτῷ οἷος τ’ἐγενόμην ἀποκρίνασθαι καί εἶπον 

ὑποτρέμων. Ὦ Θρασύμαχε, μή χαλεπός ἡμῖν ἴσθι. Εἰ γάρ ἐξαμαρτάνομεν 

ἐν τῇ τῶν λόγων σκέψει ἐγώ τέ καί ὅδε, εὖ ἴσθι ὅτι ἄκοντες ἁμαρτάνομεν. 

Μή γάρ δή οἴου, εἰ μέν χρυσίον ἐζητοῦμεν, οὐκ ἄν ποτέ 

ὑποκατακλίνεσθαι ἀλλήλοις ἐν τῇ ζητήσει καί διαφθείρειν τήν  εὕρεσιν 

αὐτοῦ, δικαιοσύνην δέ ζητοῦντας, πρᾶγμα πολλῶν χρυσίων τιμιώτερον, 

οὕτως ἀνοήτως ὑπείκειν ἀλλήλοις καί οὐ σπουδάζειν ὅτι μάλιστα 

φανῆναι αὐτό.                                     

                                                                   (Πλάτωνας, Πολιτεία, 346c-d) 

 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

ὑποκατακλίνομαι = ὑπείκω: ενδίδω, υποχωρώ 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

1. Να μεταφραστεί το κείμενο. 

( μονάδες 20 ) 

2. Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται: 

 

σκέψει : να γραφεί η δοτική πληθυντικού. 

 

ἄκοντες: να γραφεί η κλητική ενικού στο ίδιο γένος. 

 

ὅδε: να γραφεί η δοτική πληθυντικού στο θηλυκό γένος. 

 

χαλεπός: να γραφεί η δοτική ενικού στο θηλυκό γένος στο 

συγκριτικό βαθμό. 

 

μάλιστα: να γραφεί ο τύπος στο θετικό βαθμό.   

                                                    

ἐξεπλάγην: να γραφεί το β΄ ενικό της προστακτικής του ίδιου  

χρόνου. 
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ἁμαρτάνομεν:  να γραφεί το απαρέμφατο του αορίστου β΄ στην  

              ίδια φωνή. 

 

          διαφθείρειν: να γραφεί το απαρέμφατο του μέλλοντα στην ίδια  

              φωνή. 

 

          φανῆναι: να γραφεί η μετοχή του ίδιου χρόνου στο αρσενικό,   

              γενική ενικού.                                                                                                                                                

                                                                                               ( μονάδες 10 ) 

 

                       

                                                                                              

3. α) ἐμέ – ἀποκρίνασθαι – ἄκοντες  - διαφθείρειν – ζητοῦντας – 

πρᾶγμα: να αναγνωριστούν συντακτικά οι τύποι.                                            

                                                                                      ( μονάδες 6 ) 

 

          β) « Ὦ Θρασύμαχε, μή χαλεπός ἡμῖν ἴσθι » : να μετατρέψετε  

               τον ευθύ λόγο σε πλάγιο χρησιμοποιώντας ως ρήμα εξάρτησης  

              το κελεύουσιν…            

                                                                                                 ( μονάδες 2 ) 

 

          γ) « Καί ἐγώ ἀκούσας … ἄν γενέσθαι » : να βρεθεί ο  

                υποθετικός λόγος της περιόδου, να γραφεί η υπόθεση και η                                                  

                απόδοσή του καθώς και το είδος του.                                                                             

                                                                                                 ( μονάδες 2 ) 

                 

 

 

 

 

                                                                                    Τύχῃ ἀγαθῇ ! 
 

 
 

 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΑΡΑΤΖΙΩΤΟΥ 

 

 

 

 

 


