
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ὅηη κὲλ νὖλ λνκνζεηεηένλ πεξὶ παηδείαο θαὶ ηαύηελ θνηλὴλ πνηεηένλ, θαλεξόλ· ηίο δ’ ἔζηαη ἡ 
παηδεία θαὶ πῶο ρξὴ παηδεύεζζαη, δεῖ κὴ ιαλζάλεηλ. Νῦλ γὰξ ἀκθηζβεηεῖηαη πεξὶ ηῶλ 
ἔξγσλ. Οὐ γὰξ ηαὐηὰ πάληεο ὑπνιακβάλνπζη δεῖλ καλζάλεηλ ηνὺο λένπο νὔηε πξὸο ἀξεηὴλ 
νὔηε πξὸο ηὸλ βίνλ ηὸλ ἄξηζηνλ, νὐδὲ θαλεξὸλ πόηεξνλ πξὸο ηὴλ δηάλνηαλ πξέπεη κᾶιινλ ἢ 
πξὸο ηὸ ηῆο ςπρῆο ἦζνο· ἔθ ηε ηῆο ἐκπνδὼλ παηδείαο ηαξαρώδεο ἡ ζθέςηο θαὶ δῆινλ νὐδὲλ 
πόηεξνλ ἀζθεῖλ δεῖ ηὰ ρξήζηκα πξὸο ηὸλ βίνλ ἢ ηὰ ηείλνληα πξὸο ἀξεηὴλ ἢ ηὰ πεξηηηὰ 
(πάληα γὰξ εἴιεθε ηαῦηα θξηηάο ηηλαο)· πεξί ηε ηῶλ πξὸο ἀξεηὴλ νὐζέλ ἐζηηλ 
ὁκνινγνύκελνλ (θαὶ γὰξ ηὴλ ἀξεηὴλ νὐ ηὴλ αὐηὴλ εὐζὺο πάληεο ηηκῶζηλ, ὥζη’ εὐιόγσο 
δηαθέξνληαη θαὶ πξὸο ηὴλ ἄζθεζηλ αὐηῆο). Ὅηη κὲλ νὖλ ηὰ ἀλαγθαῖα δεῖ δηδάζθεζζαη ηῶλ 
ρξεζίκσλ, νὐθ ἄδεινλ· ὅηη δὲ νὐ πάληα, δηῃξεκέλσλ ηῶλ ηε ἐιεπζεξίσλ ἔξγσλ θαὶ ηῶλ 
ἀλειεπζεξίσλ θαλεξόλ, θαὶ ὅηη ηῶλ ηνηνύησλ δεῖ κεηέρεηλ ὅζα ηῶλ ρξεζίκσλ πνηήζεη ηὸλ 
κεηέρνληα κὴ βάλαπζνλ. Βάλαπζνλ δ’ ἔξγνλ εἶλαη δεῖ ηνῦην λνκίδεηλ θαὶ ηέρλελ ηαύηελ θαὶ 
κάζεζηλ, ὅζαη πξὸο ηὰο ρξήζεηο θαὶ ηὰο πξάμεηο ηὰο ηῆο ἀξεηῆο ἄρξεζηνλ ἀπεξγάδνληαη ηὸ 
ζῶκα ηῶλ ἐιεπζέξσλ ἢ ηὴλ δηάλνηαλ. 

Απιζηοηέλοςρ Πολιηικά Θ’ 2.1 - 4  

Α. Από ην θείκελν πνπ ζαο δίλεηαη, λα κεηαθξάζεηε ην απόζπαζκα «Νῦν γὰρ ἀμθιζβηηεῖηαι … 

ηῶν τρηζίμων, οὐκ ἄδηλον»  

(Μονάδερ 10)  

Β1. Ο Αξηζηνηέιεο θάλεη ιόγν γηα ηελ «ἐμποδών παιδεία». Πνην ήηαλ ην πεξηερόκελό ηεο; 

(Μονάδερ 5) 

Β2. Γηαηί νη ππνζηεξηθηέο ηεο άπνςεο όηη ε παηδεία πξέπεη λα ζηνρεύεη ζηελ αξεηή, ζπκθσλνύλ 

κεηαμύ ηνπο, ζρεηηθά κε ην πνην πξέπεη λα είλαη ην δηδαθηηθό αληηθείκελν;  

(Μονάδερ 10) 

Β3. Πνηα έξγα ν Αξηζηνηέιεο ζεσξεί όηη θαζηζηνύλ ηνλ άλζξσπν βάλαπζν; Πνηεο αξεηέο θαη γηαηί 

έπξεπε λα αλαπηύζζεη έλαο ειεύζεξνο άλζξσπνο;  

(Μονάδερ 15)  

Β4. Από πνηεο ηδέεο επεξεάζηεθε ν Αξηζηνηέιεο ζρεηηθά κε ηελ επδαηκνλία θαη πώο όξηζε ν ίδηνο 

ηελ έλλνηα απηή;  

(Μονάδερ 10) 

Β5. Να γξάςεηε δπν νκόξξηδεο ιέμεηο ηεο αξραίαο ή ηεο λέαο ειιεληθήο γιώζζαο, απιέο ή 

ζύλζεηεο, γηα θαζεκηά από ηηο παξαθάησ ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ: θανερόν, ἀρεηήν, διῃρημένων, 

μεηέτονηα, ἐλεσθέρων.  

(Μονάδερ 10)  

 

 



ΑΓΝΩΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ἅπαο ὁ ἀλζξώπσλ βίνο, ὦ ἄλδξεο Ἀζελαῖνη, θἄλ κεγάιελ πόιηλ νἰθῶζη θἄλ κηθξάλ, θύζεη θαὶ 

λόκνηο δηνηθεῖηαη. Τνύησλ δ’ ἡ κὲλ θύζηο ἐζηίλ ἄηαθηνλ θαὶ θαη’ ἄλδξ’ ἴδηνλ ηνῦ ἔρνληνο, νἱ δὲ λόκνη 

θνηλόλ θαὶ ηεηαγκέλνλ θαὶ ηαὐηό πᾶζηλ. Ἡ κὲλ θύζηο, ἄλ ᾗ πνλεξά, πνιιάθηο θαῦια βνύιεηαη ̇  

δηόπεξ ηνὺο ηνηνύηνπο ἐμακαξηάλνληαο εὑξήζεηε. Οἱ δὲ λόκνη ηὸ δίθαηνλ θαὶ ηὸ ζπκθέξνλ βνύινληαη 

θαὶ ηνῦην δεηνῦζηλ, θαὶ ἐπεηδάλ εὑξεζῇ, θνηλόλ ηνῦην πξόζηαγκ’ ἀπεδείρζε, πᾶζηλ ἴζνλ θαὶ ὅκνηνλ, 

θαὶ ηνῦη’ ἔζηη λόκνο. Ὧη πάληαο πείζεζζαη πξνζήθεη δηά πνιιά, θαὶ κάιηζζ’ ὅηη πᾶο ἐζηη λόκνο 

εὕξεκα κέλ θαὶ δῶξνλ ζεῶλ, δόγκα δ’ ἀλζξώπσλ θξνλίκσλ, ἐπαλόξζσκα δὲ ηῶλ ἑθνπζίσλ θαὶ  

ἀθνπζίσλ ἁκαξηεκάησλ, πόιεσο δὲ ζπλζήθε θνηλή, θαζ’ ἥλ πᾶζη πξνζήθεη δῆλ ηνῖο ἐλ ηῇ πόιεη. 

(Δημοσθένους Κατ’ Ἀριστογείτονος Α’ 15 – 16) 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

θύζις = ε αλζξώπηλε θύζε, ν ραξαθηήξαο                                                                                                        
ἄηακηος= αθαζόξηζηνο                                                                                                                                                             
καὶ καη’ ἄνδρα ἴδιον ηοῦ ἔτονηος= δηαθνξεηηθή ζηνλ θάζε άλζξσπν                                                              
ηαὐηό= ην ίδην                                                                                                                                                                                            
βούλομαι θαῦλα =έρσ πνλεξέο επηζπκίεο                                                                                                                                      
διόπερ =γη’ απηό ην ιόγν                                                                                                                        
πρόζηαγμα =πξνζηαγή                                                                                                                            
ἀποδείκνσμαι= αλαδεηθλύνκαη                                                                                                                                
εὕρημα =επηλόεζε                                                                                                                                                  
δόγμα= δνμαζία, πίζηε                                                                                                                                         
θρόνιμος =ινγηθόο                                                                                                                                                          
ἐπανόρθωμα= δηόξζσζε, απνθαηάζηαζε                                                                                                                          
ζσνθήκη =ζπκθσλία  

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1) Να μεηαθπάζεηε ηο παπαπάνω κείμενο.                                                             (Μονάδερ 20) 
2) Να πποζδιοπίζεηε ηη ζςνηακηική θέζη ηων παπακάηω λέξεων: θύζει, ηοῦ ἔσονηορ, 

ἄηακηον, ἐξαμαπηάνονηαρ, καθ’ ἥν 
 (Μονάδερ 5) 

3) ἄν ᾗ πονηπά… βούλεηαι: Να αναγνωπιζηεί ο ςποθεηικόρ λόγορ και να μεηαηπαπεί ζηα 
άλλα είδη. 

(Μονάδερ 5) 
4) Να γπάψεηε ηοςρ ζηηούμενοςρ ηύποςρ για καθεμιά από ηιρ λέξειρ ηος κειμένος:  

 θύζιρ: ηε δνηηθή πιεζπληηθνύ 
 ηοιούηοςρ: ηε γεληθή εληθνύ ζην ζειπθό γέλνο 
 ηὸ δίκαιον: ηε γεληθή πιεζπληηθνύ ζειπθνύ γέλνπο 
 πολλά: ηε δνηηθή εληθνύ νπδέηεξνπ γέλνπο ζηνλ ππεξζεηηθό βαζκό 
 εὕπημα: ηε δνηηθή εληθνύ 
 διοικεῖηαι: ην γ’ πιεζπληηθό πξόζσπν νξηζηηθήο παξαηαηηθνύ ζηελ ελεξγεηηθή θσλή 
 ἐζηίν: ην γ’ πιεζπληηθό πξόζσπν νξηζηηθήο παξαθεηκέλνπ 
 βούλεηαι: ην β’εληθό πξόζσπν νξηζηηθήο ελεζηώηα 
 ἀπεδείσθη: ην γ’ πιεζπληηθό πξόζσπν πξνζηαθηηθήο ελεζηώηα ζηελ ίδηα θσλή 
 ζῆν: ην α’ εληθό πξόζσπν επθηηθήο ανξίζηνπ β’  

(Μονάδερ 10)    

Επιμέλεια: Παγούνης Σάκης – Παηζιάς Βαζίλης – 

 Κωηίηζα Καηερίνα – Μωσζιάδοσ Ιωάννα – Ποργιαλίδοσ Ναηάζα 


