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ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ΡΟΥΛΑ ΜΑΚΡΗ 

 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Α1.  

α. 1. Σωστό 

2. Σωστό 

3. Λάθος 

4. Σωστό 

5. Λάθος. 

 

β. i. Δεῖ τοίνυν ὀρεγεσθαι τῆς ἐπιστήμης κτᾶσθαί τέ αὐτήν καί 

χρῆσθαι αὐτῇ προσηκόντως, δι’ ἧς πάντα ταῦτα εὖ θησόμεθα 

 ii. ἕτέραι δέ αἱ ἐπιτάττουσαι 

 iii. ταύτην κοινήν ποιητέον 

 iv. καί γάρ την ἀρετήν οὐ την αὐτήν εὐθύς πάντες τιμῶσιν, ὥστ’ 

εὐλόγως διαφέρονται καί πρός τήν ἄσκησιν αὐτῆς. 

 v. Ὅτι μέν οὖν τά ἄναγκαῖα δεῖ διδάσκεσθαι τῶν χρησίμων. 

 

Β1. Ο Αριστοτέλης στην δεύτερη παράγραφο του κειμένου αναφοράς Ι 

παραθέτει διαφορετικά πεδία γνώσεων - επιστημών με διαφορετική 

στόχευση το καθένα. Ο όρος «επιστήμη» δηλώνει την ακριβή γνώση και 

αντίστοιχα το ρήμα «ἐπίσταμαι» σημαίνει «γνωρίζω καλά», «γνωρίζω με 

βεβαιότητα». Κατά τον Αριστοτέλη η επιστήμη συνδέεται άμεσα με την 

λογική λειτουργία του ανθρώπου. Η επιστήμη υπερβαίνει την απλή 

εμπειρική μάθηση αλλά και την γνώση μίας τέχνης. Αποτελεί σύνολο 

τεκμηριωμένων γνώσεων σε συγκεκριμένο και διακριτό τομέα του 

επιστητού (σχόλιο φακέλου υλικού). Για το φιλόσοφο όλες οι επιμέρους 

γνώσεις πρέπει να υποτάσσονται σε μία κεντρική καθοδήγηση την οποία, 
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αναμφίβολα, ασκεί η φιλοσοφία. Η φιλοσοφία λοιπόν κατέχει πρωτεύουσα 

θέση ανάμεσα στις επιστήμες και διαδραματίζει έναν ηγεμονικό ρόλο 

έναντι των άλλων πεδίων γνώσεων γιατί συνδυάζει τρία στοιχεία: λογική, 

φρόνηση, θεωρία του αγαθού. Τα τρία αυτά χαρακτηριστικά της 

φιλοσοφίας αποδίδονται με αντίστοιχες επιθετικές μετοχές («ἔχουσα, 

χρωμένη, θεωροῦσα»). Ειδικότερα, η φιλοσοφία έχει ως οπλισμό της την 

ικανότητα ορθής κρίσης («ἡ τοῦ κρίνειν ἔχουσα τήν ὀρθότητα»). Με τον όρο 

«ορθή κρίση», ο Αριστοτέλης αναφέρεται στην ευβουλία, στην ορθή 

νοητική επεξεργασία των δεδομένων, που θα οδηγήσει τον άνθρωπο στην 

ορθή απόφαση και στάση. Πρόκειται για την ορθή κρίση που απαιτεί 

λογισμό και είναι ιδιότητα του φρόνιμου ανθρώπου, που θεωρεί με το νου 

του όλους τους σχετικούς παράγοντες, ώστε να καταλήξει σε μία όσο το 

δυνατό καλύτερη απόφαση για το τι πρέπει να πράξει. Το δεύτερο 

χαρακτηριστικό της είναι ο λόγος (ἡ τῷ λόγῳ χρωμένη), με τον οποίο 

δηλώνεται η συνάφεια της γλώσσας με την λογική σκέψη, που διακρίνει 

τον άνθρωπο από τα ζώα. Ο λόγος στον πολιτικό άνδρα και ευρύτερα στο 

πεδίο της πόλης είναι η δυνατότητα για την καλή ή την κακή χρήση του, 

είναι η δυνατότητα για επικοινωνία, που όταν υπερβεί την απλή συμβίωση 

καθίσταται η οδός προς το τελικό αγαθό, την ευδαιμονία. Ο λόγος είναι το 

μέσο για την πνευματική αναγωγή προς την αλήθεια. Τέλος, το τρίτο 

στοιχείο που επιβεβαιώνει τον ηγεμονικό ρόλο της φιλοσοφίας έναντι των 

άλλων επιστημών είναι το γεγονός ότι διαθέτει την ικανότητα της 

συνολικής θεώρησης του αγαθού («ἡ τό ὅλον ἀγαθόν θεωροῦσα»). Ο 

Αριστοτέλης ορίζει το ἀγαθόν ως το τέλος, τον σκοπό μίας σειράς 

ανθρωπίνων πράξεων. Κυριολεκτικό και ολικό ἀγαθόν είναι εκείνο που δεν 

αποτελεί μέσο για την επίτευξη ενός επόμενου σκοπού, αλλά είναι ο 

απώτατος σκοπός και η τελική κατάληξη του ανθρώπινου βίου. Κατά τον 

Αριστοτέλη το κατεξοχήν αγαθό είναι η ευδαιμονία: ζωή σπουδαῖα 

(φάκελος υλικού). 

 

Β2. Ο Αριστοτέλης στο κείμενο αναφοράς ΙΙ, έπειτα από την παρουσίαση των 

προβληματισμών σχετικά με τον χαρακτήρα και τους στόχους της 

παιδείας, καταθέτει ορισμένες δικές του προτάσεις πάνω σε αυτά τα 

ζητήματα. Ο φιλόσοφος, λοιπόν ακολουθεί τη μέση οδό και υποστηρίζει ότι 

βασικό κριτήριο επιλογής της διδακτέας ύλης είναι η μεσότητα, η 

εφαρμογή της οποίας θα διασφαλίσει ότι οι νέοι δεν θα μάθουν τίποτε 

λιγότερο ή τίποτε περισσότερο από όσα πρέπει, για να διαμορφώσουν 

ηθικό χαρακτήρα. Τονίζει, λοιπόν, ότι οι νέοι πρέπει ασφαλώς να 

μαθαίνουν γνώσεις χρήσιμες για τη ζωή, όπως η ανάγνωση, η γραφή, η 

αριθμητική και το  σχέδιο, αλλά από αυτές όχι όλες, παρά μόνο τις 

αναγκαίες («τά ἀναγκαῖα δεῖ διδάσκεσθαι τῶν χρησίμων»). Και από τις 

αναγκαίες γνώσεις, όμως πρέπει να μαθαίνουν όσες ταιριάζουν σε 

ελεύθερους ανθρώπους και όχι τις ευτελείς που ασκούν οι δούλοι 

(«διῃρημένων τῶν τε ἐλευθερίων ἔργων και τῶν ἀνελευθερίων») και οι 

οποίες αμβλύνουν τον νου αδρανοποιούν το σώμα και καθιστούν τον 
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άνθρωπο αγροίκο, άξεστο («βάναυσον»). Για τον Αριστοτέλη, λοιπόν, δεν 

αρμόζει στους ελεύθερους ανθρώπους να αναζητούν σε κάθε γνώση τη 

χρησιμότητα γιατί αυτή μπορεί να τους οδηγήσει στην μονομέρεια. Ο 

φιλόσοφος, βέβαια, δε αποδοκιμάζει καμία διάσταση της γνώσης και 

θεωρεί ότι οι χρήσιμες γνώσεις είναι απαραίτητες αλλά δεν πρέπει να 

αποτελούν αυτοσκοπό. Ο Αριστοτέλης προβάλλει ένα πρότυπο γνώσης 

που συνθέτει τη χρησιμότητα, την αναγκαιότητα, τη επιστημονική 

αλήθεια, με κυρίαρχο τον ηθοπλαστικό προσανατολισμό. 

 

Β3. ε (403 π.Χ.) 

 δ (399 π.Χ.) 

 β (398-390 π.Χ.) 

 στ (384 π.Χ.) 

 α (374 π.Χ.) 

 ζ (367 π.Χ.) 

 γ (367 π.Χ.) 

 η (365 π.Χ.) 

 θ (361 π.Χ.) 

 ι (343/2 π.Χ.). 

 

Β4. α. διάξειν: διά + ἄγω  εισαγωγή 

  πλεονεκτημάτων: πλέον + ἔχω  παροχή 

  ἀναμάρτητον: α (στερητικό) + ἁμαρτάνω  αμαρτία 

  νομοθετητέον: νόμος + τίθημι  έκθεση 

  διῃρημένων: διά + αἱρεω –ῶ (αἱροῦμαι)  αφαίρεση. 

 

Β4. β. 1. δ 

  2. στ 

  3. β 

  4. ζ  

  5. ε 

  Περισσεύουν οι: α, γ. 

 

Β5.  Ο ρήτορας Ισοκράτης στο απόσπασμα από τον Παναθηναϊκό περιγράφει 

τις ιδιότητες – αρετές ενός μορφωμένου ανθρώπου και, εμμέσως, 

προσδιορίζει τους στόχους μίας ολοκληρωμένης εκπαίδευσης. Πιο 

συγκεκριμένα, το πρώτο στοιχείο που αναφέρει είναι ικανότητα 

αξιοποίησης των ευκαιριών ώστε να επιτυγχάνονται οι άμεσες, πρακτικού 

χαρακτήρα επιδιώξεις του («εκείνο που συμφέρει»). Ο Ισοκράτης, στη 

συνέχεια, προσθέτει στα χαρίσματα του μορφωμένου ανθρώπου κάποιες 

ηθικές και κοινωνικές αρετές «αξιοπρεπείς και δίκαιοι», «ήρεμοι», «με τη 

μεγαλύτερη καλοσύνη και ηπιότητα»). Το τρίτο στοιχείο του 

«πεπαιδευμένου» ανθρώπου είναι η σωφροσύνη («εγκρατείς εις τας 

ηδονάς») και το θάρρος απέναντι στις δυσκολίες της ζώης («ανδρική 

στάση»). Ολοκληρώνεται το απόσπασμα από τον Παναθηναϊκό με τον 
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επιτονισμό του σημαντικότερου χαρακτηριστικού που δεν είναι άλλο από 

την κυριαρχία της λογικής και τον έλεγχο της στις συναισθηματικές 

διαθέσεις του ανθρώπου («άνθρωποι λογικοί που δεν χαίρουν… και την 

ορθοφροσύνη τους»). 

 Ο Αριστοτέλης, αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παιδαγωγικής του έρευνας 

καταγραφεί κάποιες πιθανές στοχοθεσίες της εκπαίδευσης της εποχής του 

για τις οποίες διατυπώνονται αντικρουόμενες απόψεις, καθώς οι άνθρωποι 

διαφωνούν για την παρεχόμενη παιδεία. Ως πιθανή σκοποί της παιδείας 

παρατίθενται διαζευκτικά η αρετή ή η ευτυχία, η ανάπτυξη του πνεύματος 

ή η καλλιέργεια της ψυχής, η χρηστικότητα της γνώσης ή η αυταξία της 

(φάκελος υλικού). Αναλυτικότερα, το πρώτο ερώτημα σχετικά με τους 

στόχους της παιδείας που θέτει ο Αριστοτέλης αφορά την αρετή ή τον 

«ἄριστον βίον» και στη συνέχεια προσθέτει ένα ακόμη δίλημμα σχετικά με 

το αν πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην καλλιέργεια του νου και στην 

παροχή γνώσεων ή στην ηθοπλαστική καλλιέργεια, στη διαμόρφωση 

χρηστού χαρακτήρα («προς την διάνοιαν – πρός τό τῆς ψυχῆς ἦθος»). 

Επιπλέον, παραθέτει τρεις τύπους παιδείας της εποχής του που 

συγκεντρώνουν τόσο υποστηρικτές όσο και επικριτές σχετικά με την 

ορθότητά τους. Αυτοί οι τρεις τύποι παιδείας σχετίζονται με τον 

ωφελιμιστικό χαρακτήρα της («τα χρήσιμα πρός τόν βίον»), τον 

ηθοπλαστικό χαρακτήρα της («τά τείνοντα πρός ἀρετήν») και τέλος τον 

γνωσιοκεντρικό – νοησιαρχικό χαρακτήρα («τά περιττά»). Συνεπώς, το 

πρώτο στοιχείο που πρέπει να διαθέτει ο μορφωμένος άνθρωπος του 

Ισοκράτη σχετίζεται με τον ωφελιμιστικό χαρακτήρα που ανέφερε ο 

Αριστοτέλης και τα δύο επόμενα στοιχεία που αναφέρονται στον 

Παναθηναϊκό είναι ανάλογα με τον ηθοπλαστικό προσανατολισμό της 

παιδείας του φιλοσόφου. Τέλος το τέταρτο και σπουδαιότερο -κατά τον 

Ισοκράτη- στοιχείο της παιδείας αντιστοιχεί με αυτό στο οποίο ο 

Αριστοτέλης θεωρέι ότι πρέπει να αποσκοπεί η παιδεία με τη φράση «πρός 

τή διάνοιαν πρέπει μᾶλλον». Διαπιστώνουμε λοιπόν πως τόσο ο Ισοκράτης 

όσο και ο Αριστοτέλης δεν απορρίπτουν κανέναν από τους διαφορετικούς 

τύπους εκπαίδευσης και θεωρούν απαραίτητο έναν συνδυασμό 

στοχεύσεων που για τον Ισοκράτη θα οδηγεί στην κυριαρχία της λογικής 

ενώ γα τον Αριστοτέλη –παρόλο που δεν αναφέρεται στο συγκεκριμένο 

χωρίο– η παιδεία θα πρέπει να έχει κυρίως ως στόχο τον ηθικοπλαστικό 

χαρακτήρα της. 
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ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Γ1.  

Και ο ίδιος λοιπόν θεωρώ ότι με κανέναν τρόπο δεν είναι δίκαιο οι καλύτεροι να 

παίρνουν τις ίδιες αμοιβές με τους χειρότερους, και τους επιστάτες επαινώ, όταν 

αφενός μαθαίνω ότι έχουν δώσει στους πιο άξιους εργάτες τα καλύτερα, αν 

αφετέρου δω ότι προτιμούν κάποιον (εργάτη), επειδή τους κολακεύει ή επειδή 

τους κάνει κάποια άλλη ανώφελη χάρη, τότε δεν αδιαφορώ, αλλά τους 

επιπλήττω και προσπαθώ να τους εξηγήσω, Σωκράτη, ότι αυτές οι πράξεις δεν 

είναι ωφέλιμες ούτε και για τους ίδιους. 

 

Γ2.  

    Στον Οἰκονομικό παρουσιάζεται ο Σωκράτης να συζητά αρχικά με τον 

Κριτόβουλο και στη συνέχεια με τον Ισχόμαχο για ζητήματα οικιακής 

οικονομίας και αγροτικής παραγωγής.  

    Στο συγκεκριμένο απόσπασμα ο Ισχόμαχος διαβεβαιώνει το Σωκράτη ότι δεν 

έχει κανένα λόγο να μεταβεί στα κτήματά του, καθώς έχει απόλυτη 

εμπιστοσύνη στους επιστάτες και στους εργάτες που ασχολούνται με τις 

αγροτικές εργασίες των κτημάτων του, αφού έχει βρει τρόπους να τους 

εκπαιδεύσει και να τους φιλοτιμήσει. Η εμπιστοσύνη του προς αυτούς πηγάζει 

από το γεγονός ότι έχει κατορθώσει, μέσω νουθεσιών και συζήτησης, να τους 

πείσει ότι συμφέρον τους είναι να υπακούνε («Ἀνθρώπους δ’ ἔστι πιθανωτέρους 

ποιεῖν καὶ λόγῳ, ἐπιδεικνύοντα ὡς συμφέρει αὐτοῖς πείθεσθαι»).  

    Αρχικά, όσον αφορά στους δούλους είναι αρκετή να τους διδάξει την υπακοή η 

εκπαίδευση που θεωρείται κατάλληλη μόνο για τα ζώα, με την προϋπόθεση ότι 

ικανοποιείται η ανάγκη τους για τροφή («τοῖς δὲ δούλοις καὶ ἡ δοκοῦσα θηριώδης 

παιδεία εἶναι πάνυ ἐστὶν ἐπαγωγὸς πρὸς τὸ πείθεσθαι διδάσκειν· τῇ γὰρ γαστρὶ 

αὐτῶν ἐπὶ ταῖς ἐπιθυμίαις προσχαριζόμενος ἂν πολλὰ ἁνύτοις παρ’ αὐτῶν»). 

Αντίθετα, όσοι είναι από τη φύση τους φιλότιμοι, παρακινούνται στο να είναι 

υπάκουοι μόνο με τον έπαινο. Δηλαδή, υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που από τη 

φύση τους επιζητούν τον έπαινο, ενώ κάποιοι άλλοι έχουν το νου τους μόνο στο 

φαγητό και στο ποτό («Αἱ δὲ φιλότιμοι τῶν φύσεων καὶ τῷ ἐπαίνῳ παροξύνονται. 

Πεινῶσι γὰρ τοῦ ἐπαίνου οὐχ ἧττον ἔνιαι τῶν φύσεων ἢ ἄλλαι τῶν σίτων τε καὶ 

ποτῶν»).  

    Πιο συγκεκριμένα, τονίζει ότι εκτιμά και αναγνωρίζει την προθυμία των 

ικανών εργατών παραγγέλνοντας γι΄ αυτούς καλύτερα υποδήματα σε σύγκριση 

με τα υποδήματα που αγοράζει για τους απρόθυμους και ανίκανους εργάτες 

(«ἱμάτιά τε γὰρ ἃ δεῖ παρέχειν ἐμὲ τοῖς ἐργαστῆρσι καὶ ὑποδήματα οὐχ ὅμοια 

πάντα ποιῶ, ἀλλὰ τὰ μὲν χείρω, τὰ δὲ βελτίω, ἵνα ᾖ τὸν κρείττω τοῖς βελτίοσι 

τιμᾶν, τῷ δὲ χείρονι τὰ ἥττω διδόναι.»). Θεωρεί δίκαιο οι καλύτεροι εργάτες να 

έχουν μεγαλύτερες ανταμοιβές από τους ανάξιους, γιατί σε περίπτωση που οι 

καλύτεροι ανταμείβονται λιγότερο, ενώ κάνουν τις δουλειές τους τέλεια, 
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αποθαρρύνονται («πάνυ γάρ μοι δοκεῖ, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἀθυμία ἐγγίγνεσθαι τοῖς 

ἀγαθοῖς, ὅταν ὁρῶσι τὰ μὲν ἔργα δι’ αὑτῶν καταπραττόμενα, τῶν δὲ ὁμοίων 

τυγχάνοντας ἑαυτοῖς τοὺς μήτε πονεῖν μήτε κινδυνεύειν ἐθέλοντας, ὅταν δέῃ»). 

Τέλος, ισχυρίζεται ότι άξιοι για μεγάλους επαίνους είναι και οι επιστάτες, όταν 

δίνουν στους πιο άξιους εργάτες τα καλύτερα. Σε περίπτωση, όμως, που ένας 

επιστάτης προτιμά να επαινέσει έναν ανάξιο εργάτη, μόνο και μόνο επειδή ο 

τελευταίος είναι κόλακας και του κάνει προσωπικές χάρες, τότε ο Ισχόμαχος 

επιπλήττει αυτόν τον επιστάτη και του εξηγεί ότι η πράξη του αυτή δεν τον 

ωφελεί («τούς τε ἐπιτρόπους, ὅταν μὲν εἰδῶ διαδεδωκότας τοῖς πλείστου ἀξίοις τὰ 

κράτιστα, ἐπαινῶ, ἂν δὲ ἴδω ἢ κολακεύμασί τινα προτιμώμενον ἢ καὶ ἄλλῃ τινὶ 

ἀνωφελεῖ χάριτι, οὐκ ἀμελῶ, ἀλλ’ ἐπιπλήττω καὶ πειρῶμαι διδάσκειν, ὦ 

Σώκρατες, ὅτι οὐδ’ αὑτῷ σύμφορα ταῦτα ποιεῖ.»). 

 

Γ3.α.   

δοκοῦσι 

σῖτα 

κράτιστον 

ὑμῖν αὐταῖς 

ἀνωφελέσι(ν) χάρισι(ν) 

τινά/ἄττα. 

 

Γ3.β.  

i. εἰδῶ: πρώτο ενικό πρόσωπο υποτακτικής ενεστώτα του ρήματος «οἶδα», 

το ρήμα ανήκει στη β΄ συζυγία 

ἴδω: πρώτο ενικό πρόσωπο υποτακτικής αορίστου β΄ του ρήματος «ὁρῶ», το 

ρήμα ανήκει στην α΄ συζυγία. 

 

ii. Προστακτική  

     (οἶδα) ἴσθι, ἴστω, ἴστε, ἴστων/ἴστωσαν 

     (ὁρῶ) ἰδέ, ἰδέτω, ἴδετε, ἰδόντων. 

Γ3.γ. 

i. προσχαριούμενος, δώσεσθαι 

ii. Αόριστος (το ποιόν ενεργείας είναι στιγμιαίο): ἠξίωσα, τυχεῖν, ἐπῄνεσα. 

 

Γ4.α. 

τῶν ἴσων: αντικείμενο στο απαρέμφατο «τυγχάνειν»  

τυγχάνειν: άναρθρο τελικό απαρέμφατο, έμμεσο αντικείμενο στο ρήμα «ἀξιῶ», 

ετεροπροσωπία, με υποκείμενο απαρεμφάτου το «τοὺς ἀμείνους» 
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διαδεδωκότας: κατηγορηματική μετοχή από το γνωστικό ρήμα «εἰδῶ», 

αναφέρεται στο εννοούμενο αντικείμενο του ρήματος «τούς ἐπιτρόπους»   

ἀξίοις: έμμεσο αντικείμενο της μετοχής «διαδεδωκότας» 

αὑτῷ: ονοματικός ετερόπτωτος προσδιορισμός, δοτική αντικειμενική από το 

«σύμφορα». 

 

Γ4.β. 

«ἵνα ᾖ τὸν κρείττω τοῖς βελτίοσι τιμᾶν, τῷ δὲ χείρονι τὰ ἥττω διδόναι»: 

δευτερεύουσα επιρρηματική τελική πρόταση επιθυμίας, εισάγεται με τον τελικό 

σύνδεσμο «ἵνα», εκφέρεται με υποτακτική («ᾖ»), γιατί δηλώνει τον 

προσδοκώμενο σκοπό, λειτουργεί συντακτικά ως επιρρηματικός προσδιορισμός 

του σκοπού στο ρήμα «ποιῶ». 
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Γ4.γ. 

Με ειδική πρόταση: Ἰσχόμαχος εἶπεν ὅτι αἱ δὲ φιλότιμοι τῶν φύσεων καὶ τῷ 

ἐπαίνῳ παροξύνοιντο. 

Με ειδικό απαρέμφατο: Ἰσχόμαχος εἶπεν τάς δὲ φιλοτίμους τῶν φύσεων καὶ τῷ 

ἐπαίνῳ παροξύνεσθαι. 

 

 


