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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

ΤΑΞΗ:  Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΓΝΩΣΤΟ 

 

Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Αριστοτέλης, Πολιτικά, Θ 1.3-2.1, 1337a33-b11 

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 ψυχὴν] ἢ τὴν διάνοιαν. 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό που αντιστοιχεί σε καθεμιά 

από τις παρακάτω περιόδους λόγου και δίπλα σε αυτόν τη λέξη «Σωστό», 

αν είναι σωστή, ή τη λέξη «Λάθος», αν είναι λανθασμένη, με βάση το 

αρχαίο κείμενο (μονάδες 5) και να τεκμηριώσετε κάθε απάντησή σας 

γράφοντας τις λέξεις/φράσεις του αρχαίου κειμένου που την 

επιβεβαιώνουν (μονάδες 5). 

 

α. Ο Αριστοτέλης υπερασπίζεται τον δημόσιο χαρακτήρα της παιδείας. 

β.  Είναι συγκεκριμένοι οι στόχοι της παιδείας στην εποχή εκείνη. 

γ. Υπάρχει συμφωνία των πολιτών ως προς τον χαρακτήρα της αρετής. 

δ. Η παιδεία των ελεύθερων πολιτών πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα   
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χρήσιμα πράγματα. 

ε. Βάναυση τέχνη είναι αυτή που εμποδίζει την άσκηση της αρετής. 

Μονάδες 10 

 

Β1. «Ἔκ τε τῆς ἐμποδὼν παιδείας … πρὸς τὴν ἄσκησιν αὐτῆς)»: ο 

Αριστοτέλης αναφέρεται στην σύγχρονή του εκπαίδευση, τονίζοντας την 

σύγχυση που επικρατεί σχετικά με τους στόχους και το περιεχόμενό της. 

Πού οφείλεται αυτή η σύγχυση κατά την άποψή του και ποιοι τύποι 

παιδείας φαίνεται να επικρατούν στην Αθήνα τότε; 

Μονάδες 10 

 

Β2. Για ποιους λόγους η παιδεία σύμφωνα με τον Αριστοτέλη είναι 

πολιτικό θέμα; 

Μονάδες 10 

 

Β3. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό που αντιστοιχεί σε καθεμιά 

από τις παρακάτω περιόδους λόγου και δίπλα σε αυτόν τη λέξη «Σωστό», 

αν είναι σωστή, ή τη λέξη «Λάθος», αν είναι λανθασμένη: 

 

1. Τις απόψεις για την ιδεώδη πολιτεία, την καλλίπολιν, που 

διασφαλίζει στον πολίτη της τον άριστον βίον, εκθέτει ο Πλάτων 

στον διάλογό του Πολιτεία ἢ Περὶ δικαίου. 

2. Οι φύλακες – άρχοντες επωμίζονται στρατιωτικά και διοικητικά 

καθήκοντα και γενικά είναι αφοσιωμένοι στην υπηρεσία του 

κράτους. 

3. Στην αθηναϊκή δημοκρατία, στο όνομα της ισοτιμίας, η ανάθεση 

πολλών αξιωμάτων γινόταν μέσω της εκλογικής διαδικασίας. 

4. Η ιδεώδης πολιτεία κοσμείται από σωφροσύνη, επειδή το κάθε 

στοιχείο εκπληρώνει τη λειτουργία του, χωρίς να παρακωλύει τη 

λειτουργία των άλλων. 

5. Ο Γλαύκων θεωρεί τη δικαιοσύνη ως μια υποκριτική κοινωνική 

σύμβαση που επιβάλλεται από τους πολλούς και αδύνατους για την 

αυτοπροστασία τους. 

Μονάδες 10 
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Β4.α. Για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου που δίνονται στην στήλη Α, 

χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη κατάληξη της στήλης Β, να γράψετε μια 

ετυμολογικά συγγενή λέξη της νέας ελληνικής, απλή ή σύνθετη.  

 

       ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 

1. περιττά -μα 

2. κοινήν -τητα 

3. ταραχώδης -ικός 

4. τείνοντα - ικός 

5. μάθησιν -ακός 

 

(μονάδες 5) 

 

Β4.β. Να γράψετε το κατάλληλο (απλό ή σύνθετο) ουσιαστικό ή επίθετο 

της νέας ελληνικής το οποίο είναι ετυμολογικά συγγενές με τις αρχαίες 

ελληνικές λέξεις της στήλης Α, ώστε να σχηματιστούν ονοματικά σύνολα 

με τις αντίστοιχες λέξεις της στήλης Β.  

 

 

        ΣΤΗΛΗ Α                 ΣΤΗΛΗ Β 

1. τείνοντα  ……………………….. του τριγώνου. 

2. σῶμα  ………………………..………. βλάβη. 

3. φανερόν  καιρικό ………………………............. 

4. ταραχώδης  ψυχική ……………………………….. 

5. ἀσκεῖν  αγιορείτης …………………………… 

 

(μονάδες 5) 

Μονάδες 10 
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Β5. ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Στον «Παναθηναϊκό» ο Ισοκράτης επαινεί την Αθήνα και προβληματίζεται 

αναφορικά με το ιδανικό πολίτευμα.  

 

Ισοκράτους Παναθηναϊκός, 30-32 

 

Ποιους λοιπόν ονομάζω μορφωμένους, αφού αποδοκιμάζω τις τέχνες, 

τις γνώσεις και τις άλλες ικανότητες; Πρώτα-πρώτα αυτούς που 

χειρίζονται καλά τα ζητήματα που τους παρουσιάζονται κάθε μέρα και 

αυτούς που έχουν ορθή άποψη για τις περιστάσεις και μάλιστα τέτοια, 

που να μπορεί να βάζει ως στόχο και να πετυχαίνει τις περισσότερες 

φορές το συμφέρον. Έπειτα, εκείνους που συμπεριφέρονται με αρμόζοντα 

τρόπο και δίκαια σε όσους τους πλησιάζουν, εκείνους που υπομένουν 

καλόκαρδα και εύκολα τη δυσάρεστη και ενοχλητική συμπεριφορά των 

άλλων, ενώ οι ίδιοι φέρονται προς τους φίλους τους με τη μεγαλύτερη 

δυνατή επιείκεια και μετριοπάθεια. Ακόμα μορφωμένους θεωρώ εκείνους 

που πάντοτε κυριαρχούν επί των ηδονών και δεν λυγίζουν μπροστά στις 

συμφορές, αλλά τις αντιμετωπίζουν σαν άντρες και όπως αξίζει στη φύση 

μας. Τέταρτο και πιο σημαντικό, αυτούς που δεν τους διαφθείρουν οι 

επιτυχίες μήτε απαρνιούνται τον εαυτό τους μήτε γίνονται υπερόπτες, 

αλλά παραμένουν σταθερά άνθρωποι λογικοί και δεν ικανοποιούνται 

περισσότερο με τα αγαθά που έχουν χάρη στην εύνοια της τύχης παρά με 

εκείνα που αποκτούν εξαρχής χάρη στον χαρακτήρα και τη φρόνησή τους. 

Ακόμα για μένα, συνετοί, τέλειοι άντρες και προικισμένοι με όλες τις 

αρετές είναι όλοι όσοι προσαρμόζουν τον εσωτερικό τους κόσμο όχι μόνο 

μία από αυτές τις ικανότητες αλλά προς όλες μαζί. 
Μτφρ. Α.Ι. Γιαγκόπουλος - Ζ.Ε. Μαλαθούνη. 2012.  

Ισοκράτης, “Παναθηναϊκός”. Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ. 

 

Να συγκρίνετε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προτείνει ο Αριστοτέλης 

με αυτό που φαίνεται να επιδοκιμάζει ο Ισοκράτης στο παρακάτω κείμενο 

ως προς τις γενικές τους αρχές. 

Μονάδες 10 


