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Διδαγμένο κείμενο:
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.
Αριστοτέλης, Πολιτικά Θ2, 1-4

Είναι φυσική λοιπόν η τάση του ανθρώπου να συνυπάρχει μαζί με άλλους σε μια τέτοια κοινωνία. Κι
εκείνος όμως που πρώτος τη συγκρότησε, υπήρξε ένας από τους πιο μεγάλους ευεργέτες του ανθρώπου.
Γιατί όπως ο άνθρωπος είναι το ανώτερο από όλα τα όντα όταν φτάνει στην τελειότητά του, έτσι όταν
σπάζει τη σχέση του με τον νόμο και τη δικαιοσύνη γίνεται το χειρότερο από όλα. Δεν υπάρχει πιο
ανυπόφορο και πιο ολέθριο πράγμα από την αδικία που διαθέτει όπλα. Ο άνθρωπος, από την άλλη, γεννιέται
εφοδιασμένος από τη φύση με όπλα για να υπηρετήσει τη φρόνηση και την αρετή, που όμως μπορεί να τα
χρησιμοποιήσει εξ ολοκλήρου και για αντίθετους σκοπούς. Γι' αυτό ο δίχως αρετή άνθρωπος είναι από όλα
τα όντα το πιο ανόσιο και το πιο άγριο, το χειρότερο από όλα στις ερωτικές απολαύσεις και στις απολαύσεις
του φαγητού. Η δικαιοσύνη είναι στοιχείο συστατικό της πόλης· είναι αυτό που συγκρατεί την τάξη στην
πολιτική κοινωνία.
Αριστοτέλης, Πολιτικά Α2, 15-16
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Παρατηρήσεις:
Α. Να αποδοθεί στα νέα ελληνικά το απόσπασμα: «Ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον ... εὐλόγως διαφέρονται καὶ
πρὸς τὴν ἄσκησιν αὐτῆς ». (10 μονάδες)
Β 1) Ποιές απόψεις σχετικά με το ρόλο της παιδείας διατυπώνονται στο απόσπασμα; (10 μονάδες)
Β2) Για ποιό λόγο ο Αριστοτέλης τοποθέτησε ένα θέμα για την παιδεία σε ένα έργο που σχετίζεται με
πολιτικά ζητήματα; Να λάβετε υπόψιν στην απάντησή σας και το μεταφρασμένο κείμενο που σας δόθηκε.
(10 μονάδες)
Β3) Υπερ ποιας παιδείας κλίνει ο Αριστοτέλης; (10 μονάδες)
Γ. Η διαίρεση της ψυχής κατά Αριστοτέλη. (10μονάδες)
Δ. Να βρεθούν συνώνυμα στην αρχαία ελληνική των παρακάτω λέξεων : παιδεία , λανθάνειν, βάναυσος,
ἀμφισβητεῖται ( 10 μονάδες)
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Αδίδακτο :
Ξενοφώντος Ελληνικά, 4,8,1-3
Καὶ ὁ μὲν δὴ κατὰ γῆν πόλεμος οὕτως ἐπολεμεῖτο. ἐν ᾧ δὲ πάντα ταῦτα ἐπράττετο, τὰ κατὰ θάλατταν αὖ
καὶ τὰς πρὸς θαλάττῃ πόλεις γενόμενα διηγήσομαι, καὶ τῶν πράξεων τὰς μὲν ἀξιομνημονεύτους γράψω, τὰς
δὲ μὴ ἀξίας λόγου παρήσω. πρῶτον μὲν τοίνυν Φαρνάβαζος καὶ Κόνων, ἐπεὶ ἐνίκησαν τοὺς Λακεδαιμονίους
τῇ ναυμαχίᾳ, περιπλέοντες καὶ τὰς νήσους καὶ πρὸς τὰς ἐπιθαλαττιδίας πόλεις τούς τε Λακωνικοὺς
ἁρμοστὰς ἐξήλαυνον καὶ παρεμυθοῦντο τὰς πόλεις ὡς οὔτε ἀκροπόλεις ἐντειχίσοιεν ἐάσοιέν τε
αὐτονόμους. οἱ δ᾽ ἀκούοντες ταῦτα ἥδοντό τε καὶ ἐπῄνουν καὶ ξένια προθύμως ἔπεμπον τῷ Φαρναβάζῳ. καὶ
γὰρ ὁ Κόνων τὸν Φαρνάβαζον ἐδίδασκεν ὡς οὕτω μὲν ποιοῦντι πᾶσαι αὐτῷ αἱ πόλεις φίλιαι ἔσοιντο, εἰ δὲ
δουλοῦσθαι βουλόμενος φανερὸς ἔσοιτο, ἔλεγεν ὡς μία ἑκάστη πολλὰ πράγματα ἱκανὴ εἴη παρέχειν καὶ
κίνδυνος εἴη μὴ καὶ οἱ Ἕλληνες, εἰ ταῦτα αἴσθοιντο, συσταῖεν. ταῦτα μὲν οὖν ἐπείθετο ὁ Φαρνάβαζος.
ἀποβὰς δ᾽ εἰς Ἔφεσον τῷ μὲν Κόνωνι δοὺς τετταράκοντα τριήρεις εἰς Σηστὸν εἶπεν ἀπαντᾶν, αὐτὸς δὲ πεζῇ
παρῄει ἐπὶ τὴν αὑτοῦ ἀρχήν.

Παρατηρήσεις :
Α. Να μεταφραστεί το απόσπασμα ( 20 μονάδες)
Β. α) Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται:
ἐάσοιέν : ο ίδιος τύπος στον ενεστώτα στη φωνή που βρίσκεται
παρήσω: β’ ενικό αορίστου οριστικής στη φωνή που βρίσκεται
ἔσοιντο : γ’ ενικό υποτακτικής ενεστώτα στη φωνή που βρίσκεται
δουλοῦσθαι: β’ ενικό υποτακτικής ενεστώτα στην ενεργητική φωνή
ἀποβὰς : β ΄ενικό προστακτικής του ίδιου χρόνου και της ίδιας φωνής
β) Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται;
Πόλεις: αιτιατική πληθυντικού
τῷ Κόνωνι : κλητική ενικού
οἱ ἀκούοντες : δοτική πληθυντικού
τριήρεις: γενική ενικού
ταῦτα: κλητική ενικού θηλυκού γένους
(10 μονάδες)
Γ α) να αναγνωριστούν συντακτικά οι όροι: τὰς μὴ ἀξίας, λόγου, τῇ ναυμαχίᾳ, ξένια, τῷ Φαρναβάζῳ
β) ἀκούοντες, ποιοῦντι, ἀποβὰς, βουλόμενος : να αναλυθούν οι μετοχές στις αντίστοιχες προτάσεις.
γ)Να βρείτε τους πλάγιους λόγους του κειμένου και να τους μετατρέψετε σε ευθείς.
(10 μονάδες)
τύχῃ ἀγαθῇ !

