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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 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 
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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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α. Από το κείµενο που σας δίνεται να αποδώσετε στη νέα 
ελληνική το απόσπασµα: «Ὅτι µὲν οὖν τὰ ἀναγκαῖα… τῶν 
ἐλευθέρων ἢ τὴν διάνοιαν». 

Μονάδες 10 

Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις των 
παρακάτω ερωτήσεων:  

Β1. Πώς δικαιολογείται η επιλογή του Αριστοτέλη να 
αναφερθεί εκτενώς στην παιδεία σε ένα πολιτικό έργο; Να 
απαντήσετε τεκµηριώνοντας την άποψή σας  µε στοιχεία του 
κειµένου που σας δόθηκε. 

Μονάδες 10 

Β2. «ἔκ τε τῆς ἐµποδὼν παιδείας… πρὸς τὴν ἄσκησιν αὐτῆς).»: 
Ποιους προβληµατισµούς εκφράζει στο συγκεκριµένο χωρίο ο 
Αριστοτέλης σχετικά µε το περιεχόµενο της παιδείας της 
εποχής του καθώς και µε την προσέγγιση της αρετής: 

Μονάδες 10 

Β3. «ὅτι µέν οὐ ͂ν τά α ̓ναγκαι ͂α δει ͂ διδάσκεσθαι... ἤ την διάνοιαν»: 
Στο απόσπασµα του πρωτότυπου κειµένου ο Αριστοτέλης δίνει 
τους βασικούς στόχους που κατά τη γνώµη του πρέπει να έχει η 
παιδεία. Στο κείµενο που ακολουθεί παρουσιάζει το είδος του 
πολιτεύµατος που θεωρεί ότι είναι η χειρότερη µορφή 



δηµοκρατίας. Να επισηµάνετε τα χαρακτηριστικά αυτού του 
είδους της δηµοκρατίας που περιγράφεται και να 
προσδιορίσετε πώς η παιδεία που προτείνει ο Αριστοτέλης στο 
πρωτότυπο κείµενο θα µπορούσε να εµποδίσει την επικράτηση 
του µη ορθού αυτού πολιτεύµατος. 

 

Αριστοτέλους, Πολιτικά (Δ 4, 22-26)  

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, αλλ’ είναι οι άριστοι πολίτες που 
έχουν την πρωτοκαθεδρία. Οι δηµαγωγοί κάνουν την εµφάνισή 
τους εκεί όπου οι νόµοι δεν αποτελούν την υπέρτατη αρχή. 

Μονάδες 10 

Β4.  Ποια είναι η σηµασία της λέξης  «πόλη» στα Πολιτικά του 
Αριστοτέλη και ποιοι είναι οι στόχοι της; 

Μονάδες 10 

Β5. Να βρείτε στο παραπάνω πρωτότυπο κείµενο µια 
ετυµολογικά συγγενή λέξη για καθεµιά απο τις παρακάτω 
λέξεις της νέας ελληνικής:  

αληθινός, τροχοπέδη, ανατάραξη, ευπρεπώς, διάταση, 
οισοφάγος, διέλευση, παρανοµία, ενδεής, άρτιος. 

Μονάδες 10 

Φιλοσοφοῦµεν γνησίως τε καὶ ἱκανῶς... 
	


