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3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  
 

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ 
ΑΛΗΘΕΙΑΣ - 

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΕΟΣ 
ΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ 

 

8η-9η-10η-11η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΥΤΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΩΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 
 

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ 8η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

 

1ο παράλληλο κείμενο : Ὁμήρου, Ὀδύσσεια Μ 39-55 

 

 Στην Ὀδύσσεια η Κίρκη δίνει οδηγίες στον Οδυσσέα για την 

διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσει φεύγοντας από το νησί 

της, ώστε να προφυλαχτεί και να προφυλάξει τους συντρόφους 

του από τους κινδύνους της θάλασσας. Ένα από τα εμπόδια 

είναι οι Σειρήνες. 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 
Θα φτάσεις πρώτα στις Σειρήνες, αυτές που καταθέλγουν 

όλους τους θνητούς, όποιος βρεθεί στα μέρη τους. 

Αν κάποιος πλησιάσει ανύποπτος κι ακούσει των Σειρήνων 

τη φωνή, δεν γίνεται να τον χαρούν ξανά στον γυρισμό του 

γυναίκες και μικρά παιδιά. τον θέλγουν οι Σειρήνες 

με το οξύφωνο τραγούδι τους, 

σ’ ένα λιβάδι καθισμένες, γύρω σωρός τα κόκαλα, 

σάρκες ανθρώπων σαπισμένες, φαγωμένα δέρματα. 

Σε συμβουλεύω να τις προσπεράσεις. όσο για τους συντρόφους σου, 

γλυκό κερί σαν μέλι μάλαξε και βούλωσε μ’ αυτό τ’ αφτιά τους, 

ώστε κανείς από τους άλλους να μην το ακούσει το τραγούδι τους. 

Μόνος εσύ μπορείς να τις ακούσεις, αν το θελήσεις∙ 

θα πρέπει ωστόσο, εκεί στο πλοίο που θα φεύγει γρήγορα, 

χέρια και πόδια να σε δέσουν, όρθιο πάνω στο κατάρτι, 

με τα σχοινιά πλεγμένα γύρω του∙ κι έτσι να ακούσεις, να απολαύσεις 

των Σειρήνων τη φωνή. 

Κι αν τους συντρόφους σου παρακαλείς, αν τους φωνάζεις να σε λύσουν, 

Εκείνοι ακόμη πιο σφιχτά, με περισσότερα σχοινιά θα πρέπει να σε δέσουν. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ 1ο ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Να συγκρίνετε τους δεσμώτες του πλατωνικού σπηλαίου με 

τους συντρόφους αλλά και με τον Οδυσσέα. Να προσέξετε 

ιδιαίτερα την λειτουργία μιας αίσθησης : της ακοής. 

 

       Οι άνθρωποι και στα δύο κείμενα, δηλαδή και σε αυτό του 

Πλάτωνα και σε αυτό του Ομήρου, παρασύρονται από το ψέμα 

που προσφέρουν οι αισθήσεις. Θα πρέπει, όμως, και στα δύο 

κείμενα, οι άνθρωποι να μη συμπαρασυρθούν από την 

ψευδαίσθηση που προσφέρουν οι αισθήσεις.  

    Η κατάσταση που περιγράφεται στο κείμενο από την Οδύσσεια 

μοιάζει με το σπήλαιο, που είναι ο ψευδής κόσμος, τόσο στο 

επίπεδο της εἰκασίας όσο και στο επίπεδο της πίστεως.  

        Η εἰκασία είναι το πρώτο επίπεδο του σπηλαίου που 

παριστάνει τις εικόνες και τα κάθε λογής ομοιώματα του 

αισθητού κόσμου. Οι δεμένοι στην σπηλιά βλέπουν μπροστά 

τους στον τοίχο να προβάλλονται μόνο οι σκιές των 

αντικειμένων που κινούνται πίσω τους, να ακούν τους 

αντίλαλους αυτών, δηλαδή τα ομοιώματα των αισθητών. Η 

πίστις είναι το δεύτερο επίπεδο του σπηλαίου, που περιέχει τα 

συγκεκριμένα αντικείμενα του ορατού κόσμου∙ περιέχει τα 

πρότυπα των εικόνων και των ομοιωμάτων που εμφανίζονται 

στο επίπεδο της εἰκασίας. Αν, λοιπόν, ελευθερωθούν από τα 

δεσμά τους οι δεσμώτες, θα μπορέσουν να δουν τα ίδια τα 

πράγματα στην λάμψη της τεχνικής φωτιάς, και επίσης και  την 

ίδια την φωτιά, τα οποία ωστόσο δεν παύουν να είναι οι 

απεικονίσεις των ἰδεῶν. Εμπιστεύονται όμως οι άνθρωποι τις 

αισθήσεις τους, όραση και ακοή, δηλαδή την άμεση αισθητική 

αντίληψη.  

   

Ο Πλάτωνας, βέβαια, προτείνει την διαφυγή από τα πάθη της 

ύλης και των αισθήσεων δια της λογικής και της παιδείας, ενώ ο 

Όμηρος δια της βίας και του εξαναγκασμού.  
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ 9η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

 

1ο παράλληλο κείμενο : Ἐπικούρου, ἐπιστολὴν πρὸς Ἡρόδοτον 38 

 

Η Επιστολή στον Ηρόδοτο αποτελεί σύνοψη της φυσικής 

θεωρίας του Επίκουρου, του ατομισμού του που είναι 

επηρεασμένος από τις ιδέες του Δημόκριτου (περ.460-περ.370 

π.Χ.). Στο απόσπασμα εκθέτει μερικές μεθοδολογικές αρχές για 

την πορεία της έρευνας της αλήθειας. 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Ηρόδοτε, πρέπει πρώτα να ορίσουμε επακριβώς τις έννοιες που 

συνδέονται με τις λέξεις, ώστε να μπορούμε - με αναφορά σε 

αυτές τις έννοιες - να εκφέρουμε κρίσεις σχετικά με τις γνώμες, 

τις έρευνες ή τις απορίες μας∙ και να μην αφήνουμε όλα τα 

πράγματα αξεκαθάριστα, γιατί οι αποδείξεις μας θα χάνονται 

στο άπειρο, ούτε να χρησιμοποιούμε κούφιες λέξεις. Γιατί είναι 

ανάγκη το πρωταρχικό νόημα κάθε λέξης να είναι φανερό και να 

μην χρειάζεται πρόσθετη απόδειξη, εφόσον θέλουμε να έχουμε 

κάποιο συγκεκριμένο σημείο αναφοράς, όταν ερευνούμε, 

προβληματιζόμαστε ή εικάζουμε. Επίσης, θα πρέπει να 

στηριζόμαστε εξ ολοκλήρου στις αισθήσεις μας και 

συγκεκριμένα στις άμεσες παραστάσεις είτε του νου είτε κάποιου 

άλλου κριτηρίου [των επιμέρους αισθήσεων], καθώς και στα 

υπαρκτά αισθήματά μας [την ηδονή και τον πόνο], προκειμένου 

με βάση αυτά να μπορούμε να εκφέρουμε κρίσεις τόσο για όσα 

περιμένουν εμπειρική επιβεβαίωση όσο και για τα άδηλα 

πράγματα [που δεν γίνονται αντιληπτά από τις αισθήσεις]. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ 1ο ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Ποιά είναι τα πρώτα βήματα για να ερευνήσουμε κάποιο 

ζήτημα σύμφωνα με τον Επίκουρο; Υπάρχουν ομοιότητες και 

διαφορές σε σχέση με όσα αναφέρονται στο πλατωνικό 

απόσπασμα; 

 

        Ο Επίκουρος προτείνει την ανεύρεση της αλήθειας μέσω των 

αισθήσεων, των ψυχικών αισθημάτων, των ορμών, αλλά και της 

λογικής, ώστε επαγωγικά να κατανοήσουμε και να 

αποφανθούμε τόσο ως προς τα φανερά όσο και ως προς τα 

άδηλα.  

        Για τον Επίκουρο σκοπός της ζωής είναι η ευδαιμονία, η 

οποία βρίσκεται μόνο στις ηδονές, και τις σωματικές και τις 

ψυχικές, διότι είναι σύμφωνες με την φύση μας και απ' αυτές 

ορμώμενοι επιλέγουμε ή αποφεύγουμε κάτι στην ζωή. Οι ψυχικές 

ηδονές αποτελούν την προϋπόθεση για την ευδαιμονία, διότι μάς 

βοηθούν να απαλλαγούμε από τον σωματικό πόνο και την 

ψυχική ταραχή, ώστε με υπεροχή, ηπιότητα και εγκαρτέρηση να 

αντιμετωπίζουμε οποιαδήποτε επικίνδυνη και ταραχώδη 

κατάσταση στην ζωή μας και εν τέλει να ευτυχήσουμε.   

       Στην ψυχική ηδονή, που μπορεί να επιφέρει την ευδαιμονία, 

κατά τον Επίκουρο μπορεί να συμβάλει η φιλοσοφία, ώστε να 

καλλιεργηθούμε ψυχικά με εγκαρτέρηση, ηπιότητα και υπομονή 

για να ευτυχήσουμε.  

 

  Για τον Πλάτωνα, όμως, τα πράγματα είναι εκ διαμέτρου 

αντίθετα. Ο Πλάτωνας απορρίπτει τις αισθήσεις και τις ορμές, ως 

αποτέλεσμα της ύλης που μάς κρατά εγκλωβισμένους στον 

ψευδή κόσμο, απορρίπτει και τις ψυχικές αντιδράσεις. Ο 

Πλάτωνας θεμελιώνει την αλήθεια και την ευδαιμονία μόνο 

στην Λογική και στην Παιδεία, ώστε να ανέλθουμε στον κόσμο 

των Ἰδεῶν.  
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   Για τον Πλάτωνα ο άνθρωπος μπορεί να λυτρωθεί από τα 

δεσμά της φαινομενικότητας που τόν κρατούν εγκλωβισμένο 

στην άγνοια και στην πλάνη, και να ορθωθεί στο φως της 

αλήθειας μόνο μέσω της Λογικής και της Παιδείας.. Η λύτρωσή 

του είναι δύσκολη. Είναι μια συνεχής και επίμοχθη πορεία 

γεμάτη δυσυπέρβλητα εμπόδια και αναγκασμούς [βέβαια, ο 

Σωκράτης στην απολογία του προσθέτει και την διαίσθηση]. 

 

   Τα μόνα κοινά σημεία μεταξύ των δύο φιλοσόφων που 

μπορούμε να εντοπίσουμε είναι εν μέρει η λογική και κυρίως ο 

ακριβής ορισμός των εννοιών. 
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ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΥΤΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΩΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ 
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10η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

1ο κείμενο αυτενέργειας  : Πλάτωνος, Πολιτικὸς 290c - e 

 

Εισαγωγή 

      Στο έργο Πολιτικός διερευνάται η φύση του πολιτικού άνδρα. 

Κατά τον Πλάτωνα, όπως φαίνεται στο έργο αυτό, το πολιτικό 

ιδεώδες ολοκληρώνεται στον αληθινό πολιτικό άνδρα που 

κατέχει την αληθινή γνώση (κόσμου Ἰδεῶν καὶ Ἀγαθοῦ) και που 

χάριν αυτής της κατοχής υπερβαίνει κάθε γραπτή νομοθεσία.  

      Αυτό ακριβώς ισχυριζόταν και στην Πολιτεία, δηλαδή πως 

χάριν της σωστής αγωγής των φυλάκων - κυβερνητών η 

νομοθεσία είναι περιττή. 

       Το έργο αυτό του Πλάτωνα εντάσσεται στα τελευταία έργα 

του, άρα είναι και αρκετά λιγότερες οι επιρροές από τον 

Σωκράτη. Αυτό εξ  άλλου φαίνεται από τό ότι ο Πλάτωνας 

προκρίνει μεν την διαλεκτική, αλλά θεωρεί πως πρέπει να φύγει 

από τον υποκειμενικό τρόπο και να περάσει στο αντικειμενικό 

και επιστημονικό επίπεδο. Την ίδια την θεωρία των Ἰδεῶν τήν 

μεταφέρει σε πιο λογική φάση. 

      Ο πολιτικός πρέπει να είναι σαν τον Θεό, διότι αμφότεροι 

είναι ανώτεροι. Και οι δύο προστατεύουν ως ποιμένες τους 

ανθρώπους. Άρα, η πολιτική είναι η φροντίδα προς το 

ανθρώπινο πλήθος. 

        Στον διάλογο αυτόν κάποια στιγμή ο πολιτικός άνδρας 

παρομοιάζεται με τον υφαντή. Όπως, λοιπόν, ο υφαντής 

χρειάζεται τις βοηθητικές τέχνες για πρώτες ύλες, εργαλεία, 

κ.λπ., έτσι και ο πολιτικός άνδρας χρειάζεται όσους ασκούν 

τις βοηθητικές προς αυτόν και την πόλη τέχνες. Όπως ο 

υφαντής συνάγει και διαιρεί αναζητώντας το ορθό μέτρο, 

έτσι και ο σωστός πολιτικός άνδρας στην φιλοσοφία συνάγει 

και διαιρεί, ώστε τελικά ο μόνος κατάλληλος για διοίκηση 

είναι ο φιλόσοφος, διότι διακατέχεται από φρόνηση. Στο έργο 

αυτό εμφανίζεται ομοίως, όπως στην πολιτεία, η πεποίθηση 

του Πλάτωνα για την ορθή διακυβέρνηση. 
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Στην Αρχαία Αθήνα ο μέγας αρχιερέας λεγόταν βασιλεύς. 

Προήδρευε στις αρχαίες εορτές (Ανθεστήρια, Λήναια) και έκρινε 

τις δίκες ασέβειας και ιεροσυλίας. 

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Ο Πλάτων στον διάλογο αυτό (μεταξύ 367-360 π.Χ.) διερευνά την 

φύση του πολιτικού άνδρα. Οι δύο βασικοί συνομιλητές, ο Ξένος 

και ο Σωκράτης ο νεότερος, συμφωνούν ότι ο πολιτικός έχει την 

ανάγκη όσων ασκούν τις βοηθητικές τέχνες. 

 

Ξένος : εἰσὶ δὲ οἵ τε περὶ μαντικὴν ἔχοντές τινος ἐπιστήμης διακόνου 

μόριον∙ ἑρμηνευταὶ γάρ που νομίζονται παρὰ θεῶν ἀνθρώποις. 

Σωκράτης : Ναί. 

Ξένος : Καὶ μὴν καὶ τὸ τῶν ἱερέων αὖ γένος, ὡς τὸ νόμιμόν φησι, παρὰ μὲν 

ἡμῶν δωρεὰς θεοῖς διὰ θυσιῶν ἐπιστῆμόν ἐστι κατὰ νοῦν ἐκείνοις 

δωρεῖσθαι, παρὰ δὲ ἐκείνων ἡμῖν εὐχαῖς κτῆσιν ἀγαθῶν αἰτήσασθαι∙·ταῦτα 

δὲ διακόνου τέχνης ἐστί που μόρια ἀμφότερα. 

Σωκράτης : Φαίνεται γοῦν. 

Ξένος : Ἤδη τοίνυν μοι δοκοῦμεν οἷόν γέ τινος ἴχνους ἐφ’ ὃ πορευόμεθα 

προσάπτεσθαι. Τὸ γὰρ δὴ τῶν ἱερέων σχῆμα καὶ τὸ τῶν μάντεων εὖ μάλα 

φρονήματος πληροῦται καὶ δόξαν σεμνὴν λαμβάνει διὰ τὸ μέγεθος τῶν 

ἐγχειρημάτων, ὥστε περὶ μὲν Αἴγυπτον οὐδ’ ἔξεστι βασιλέα χωρὶς 

ἱερατικῆς ἄρχειν, ἀλλ’ ἐὰν ἄρα καὶ τύχῃ πρότερον ἐξ ἄλλου γένους 

βιασάμενος, ὕστερον ἀναγκαῖον εἰς τοῦτο εἰστελεῖσθαι αὐτὸν τὸ γένος· ἔτι 

δὲ καὶ τῶν Ἑλλήνων πολλαχοῦ ταῖς μεγίσταις ἀρχαῖς τὰ μέγιστα τῶν περὶ 

τὰ τοιαῦτα θύματα εὕροι τις ἂν προσταττόμενα θύειν. Καὶ δὴ καὶ παρ’ ὑμῖν 

οὐχ ἥκιστα δῆλον ὃ λέγω∙ τῷ γὰρ λαχόντι βασιλεῖ φασιν τῇδε τὰ 

σεμνότατα καὶ μάλιστα πάτρια τῶν ἀρχαίων θυσιῶν ἀποδεδόσθαι. 

 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ  

ἄρα : συμπερασματικό μόριο. 

βιασάμενος : με τη βία. 

εἰστελεῖσθαι : να μυηθεί, να εισχωρήσει. 

τὸ σχῆμα : ο χαρακτήρας. 

τὸ νόμιμον : η παράδοση, τα έθιμα. 
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διάκονος ( επιθ.) : υπηρετικός, χρήσιμος. 

ἐπιστήμων - ον + Απαρέμφατο : ο γνωρίζων ότι / να... 

δωροῦμαι  : λαμβάνω ως δώρον κάτι.  

προσάπτομαι + γενική : πιάνομαι, αγγίζω κάτι. 

βασιλεὺς (στην Αθήνα) : ο μέγας αρχιερέας. 

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

 

Ξένος : Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι που υπηρετούν την 

μαντική τέχνη∙ γιατί αυτοί κρίνονται ως ερμηνευτές των θεών 

στους ανθρώπους. 

Σωκράτης : Έτσι είναι. 

Ξένος : Βέβαια, το ιερατικό γένος, όπως η παράδοσή μας 

θεσπίζει, γνωρίζει κατά την κρίση τους να δίνει δώρα στους 

θεούς από εμάς μέσω θυσιών, και από την άλλη να ζητά από 

εκείνους ( θεούς) για χάρη μας αγαθά μέσω προσευχής. Και οι 

δύο αυτές υπηρεσίες είναι μέρη της κρατικής τέχνης. 

Σωκράτης : Έτσι φαίνεται. 

Ξένος : Μού φαίνεται, λοιπόν, ότι αρχίζουμε να πλησιάζουμε 

στον δρόμο προς τον οποίο πηγαίνουμε. Η ιδιοσυγκρασία των 

ιερέων και των μάντεων είναι πολύ συνετή και γι' αυτό οι ίδιοι 

απολαμβάνουν μεγάλη δόξα εξαιτίας του μεγέθους των 

εγχειρημάτων τους∙ γι' αυτό στην Αίγυπτο δεν είναι δυνατόν ο 

βασιλιάς να εξουσιάζει χωρίς το ιερατικό αξίωμα, αλλά, ακόμη 

και αν έτυχε να γίνει βασιλιάς με την βία προερχόμενος από 

άλλο γένος, είναι ανάγκη ύστερα να μυηθεί σε αυτό το ιερατικό 

γένος∙ επίσης, θα διαπίστωνε κανείς σε πολλές ελληνικές πόλεις 

ότι οι άνθρωποι εκτελούν τις σπουδαιότερες θυσίες (προς τους 

θεούς), οι οποίες μάλιστα επιβλήθηκαν από τους άρχοντες των 

πόλεων.  Και σ' εσάς μάλιστα είναι περισσότερο προφανές αυτό 

που αναφέρω∙ γιατί υποστηρίζουν πως στον βασιλιά που 

κληρώθηκε εδώ (Αθήνα) δόθηκε το δικαίωμα να εκτελεί τις πιο 

σεμνές και πατροπαράδοτες θυσίες. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ 1ο ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΑΥΤΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

1. Να περιγράψετε τα χαρακτηριστικά και τον ρόλο των 

μάντεων και των ιερέων σύμφωνα με το κείμενο (εἰσὶ δὲ οἵ τε 

περὶ […] τῶν ἐγχειρημάτων). 

 

        Οι μάντεις και οι ιερείς γίνονται το διάμεσο μεταξύ θεών και 

ανθρώπων, μέσω των ιερών, των θυσιών και των προσευχών. 

Επίσης, διακατέχονται από φρόνηση και γι' αυτό οι ενέργειές 

τους εκτιμώνται και δοξάζονται, αλλά θεωρούνται και αναγκαίες 

μέσα στην κοινωνία.  

    Γι' αυτούς τους λόγους οι πολιτικοί άνδρες τούς αξιοποιούν και 

πρέπει να τούς αξιοποιούν με σκοπό την ευρυθμία και την ορθή 

διακυβέρνηση της κοινωνίας. 

 

2. ὕστερον ἀναγκαῖον εἰς τοῦτο εἰστελεῖσθαι : Να θέσετε το 

ρήμα που εννοείται στην έγκλιση που απαιτεί το είδος του 

υποθετικού λόγου (ἐὰν ἄρα...). 

 

ἐὰν ἄρα τύχῃ ... ὕστερον ἀναγκαῖον ἐστὶ : υποθετικός λόγος σε 

σχέση της αόριστης επανάληψης στο παρόν – μέλλον. 

 

 

 

3. Η γενική ως ονοματικός προσδιορισμός κάνει πιο 

συγκεκριμένο το νόημα ενός ονόματος. Να βρείτε το είδος της 

στις περιπτώσεις που ακολουθούν : ἐπιστήμης, ἱερέων, 

ἀγαθῶν, ἐγχειρημάτων, θυσιῶν. Σκεφτείτε τί θα άλλαζε στο 

νόημα, αν έλειπαν οι συγκεκριμένοι προσδιορισμοί. 

 

ἐπιστήμης : γενική αντικειμενική στο διακόνου. 

ἱερέων : γενική κτητική στο γένος. 

ἀγαθῶν : γενική αντικειμενική στο  κτήσιν. 

ἐγχειρημάτων : γενική υποκειμενική στο μέγεθος (όχι 

περιεχομ.). 

θυσιῶν : γενική διαιρετική στα σεμνότατα καὶ πάτρια. 
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4. Να αναγνωρίσετε τη λειτουργία των δύο αναφορικών 

προτάσεων : α) ὡς τὸ νόμιμόν φησι. β) ὃ λέγω, γ) ἐφ’ ὃ 

πορευόμεθα. 

 

α) ὡς τὸ νόμιμον φησὶν : αναφορική παρενθετική ( όχι 

παραβολική τρόπου, καθώς δεν επηρεάζει καθόλου το νόημα της 

κύριας). 

 

β) ὅ λέγω : αναφορική αυτόνομη που λειτουργεί ως υποκείμενο 

στο νοούμενο ρήμα ἐστὶ. 

 

γ) ἐφ' ὅ πορευόμεθα : αναφορική προσδιοριστική στο ἴχνους. 
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6η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
 

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ-

Η ΝΕΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ  
 

21η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΥΤΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΩΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 6η 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
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 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ : Πλουτάρχου, Περὶ Ἀλεξάνδρου τύχης καὶ ἀρετῆς, 6 

329Α-D 

 

21η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

Καὶ μὴν ἡ πολὺ θαυμαζομένη πολιτεία τοῦ τὴν Στωικῶν αἵρεσιν 

καταβαλομένου Ζήνωνος εἰς ἓν τοῦτο συντείνει κεφάλαιον, ἵνα 

μὴ κατὰ πόλεις μηδὲ δήμους οἰκῶμεν ἰδίοις ἕκαστοι διωρισμένοι 

δικαίοις, ἀλλὰ πάντας ἀνθρώπους ἡγώμεθα δημότας καὶ 

πολίτας, εἷς δὲ βίος ᾖ καὶ κόσμος, ὥσπερ ἀγέλης συννόμου νόμῳ 

κοινῷ συντρεφομένης. Τοῦτο Ζήνων μὲν ἔγραψεν ὥσπερ ὄναρ ἢ 

εἴδωλον εὐνομίας φιλοσόφου καὶ πολιτείας ἀνατυπωσάμενος, 

Ἀλέξανδρος δὲ τῷ λόγῳ τὸ ἔργον παρέσχεν. Οὐ γάρ, ὡς 

Ἀριστοτέλης συνεβούλευεν αὐτῷ, τοῖς μὲν Ἕλλησιν ἡγεμονικῶς 

τοῖς δὲ βαρβάροις δεσποτικῶς χρώμενος, καὶ τῶν μὲν ὡς φίλων 

καὶ οἰκείων ἐπιμελόμενος τοῖς δ’ ὡς ζῴοις ἢ φυτοῖς 

προσφερόμενος, πολέμων πολλῶν καὶ φυγῶν ἐνέπλησε καὶ 

στάσεων ὑπούλων τὴν ἡγεμονίαν, ἀλλὰ κοινὸς ἥκειν θεόθεν 

ἁρμοστὴς καὶ διαλλακτὴς τῶν ὅλων νομίζων, οὓς τῷ λόγῳ μὴ 

συνῆγε τοῖς ὅπλοις βιαζόμενος καὶ εἰς ταὐτὸ συνενεγκὼν τὰ 

πανταχόθεν, ὥσπερ ἐν κρατῆρι φιλοτησίῳ μίξας τοὺς βίους καὶ 

τὰ ἤθη καὶ τοὺς γάμους καὶ τὰς διαίτας, πατρίδα μὲν τὴν 

οἰκουμένην προσέταξεν ἡγεῖσθαι πάντας, ἀκρόπολιν δὲ καὶ 

φρουρὰν τὸ στρατόπεδον, συγγενεῖς δὲ τοὺς ἀγαθούς, 

ἀλλοφύλους δὲ τοὺς πονηρούς∙ τὸ δ’ Ἑλληνικὸν καὶ βαρβαρικὸν 

μὴ χλαμύδι μηδὲ πέλτῃ μηδ’ ἀκινάκῃ μηδὲ κάνδυι διορίζειν, ἀλλὰ 

τὸ μὲν Ἑλληνικὸν ἀρετῇ τὸ δὲ βαρβαρικὸν κακίᾳ τεκμαίρεσθαι, 

κοινὰς δ’ ἐσθῆτας ἡγεῖσθαι καὶ τραπέζας καὶ γάμους καὶ διαίτας, 

δι’ αἵματος καὶ τέκνων ἀνακεραννυμένους. 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Α. Να απαντήσετε αν είναι ορθές ή όχι οι παρακάτω προτάσεις 

και να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας με αναφορές από το 

κείμενο : 

 Ο Ζήνωνας στην Πολιτεία του θεωρούσε πως όλοι οι 

άνθρωποι πρέπει να νοιώθουν συμπολίτες και να είναι 

ισότιμοι. 

 Ο Μ. Αλέξανδρος μετουσίωσε το όραμα του Ζήνωνα. 

 Ο Μ. Αλέξανδρος θεωρούσε τους Έλληνες ανώτερους και 

τους βαρβάρους δούλους. 

 Οι λαοί κατά τον Μ. Αλέξανδρο δεν έπρεπε να 

αναμιγνύουν τα ήθη και έθιμά τους μεταξύ τους.  

 Το τοπωνύμιο Έλληνας ταυτίστηκε με τον ενάρετο 

άνθρωπο. 

Μονάδες 10 

 

 

Β1. Ποιά κοινά και ποιες διαφορές παρατηρείτε στο κείμενο, 

αξιοποιώντας όμως και τις γενικότερες γνώσεις σας, πως έχουν 

οι Στωικοί (Ζήνωνας) και ο Πλούταρχος; 

Μονάδες 10 

 

Β2. Με βάση το αρχαίο κείμενο και το παρακάτω παράλληλο να 

εξηγήσετε την αξία της οικουμενικότητας τόσο για την αρχαία 

εποχή όσο και για την νεώτερη : 

Η αμφισβήτηση της ιθαγένειας (ή, εν πάση περιπτώσει, 

διαφόρων διαβαθμίσεων και εντάσεων αμφισβητήσεις της) 

βλάσταινε κυρίως στους χώρους των φιλοσόφων και των 

ανήσυχων πνευμάτων, που έθεταν το ερώτημα μιας παγκόσμιας 

αλήθειας, η οποία μοιραἰα σχετικοποιούσε τις ιθαγένειες και την 

αυτάρκεια της πόλης. Δεν είναι τυχαίο ότι, στο πλαίσιο αυτού του 

ερωτήματος, διατυπωνόταν, με διαφόρους τρόπους, και η ιδέα 

μιας μονοθεΐας. Μα ούτε είναι τυχαίο ότι αυτές οι διερωτήσεις 

αντιμετωπίζονταν με εχθρικότητα και περιορίζονταν σε 

ορισμένους κύκλους στοχαστικών ανθρώπων. Για παράδειγμα, ο 

φιλόσοφος Αντισθένης (444-370 π.Χ.), ιδρυτής ουσιαστικά του 
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φιλοσοφικού ρεύματος των Κυνικών, δεχόταν χλευασμούς επειδή 

υπήρχε η φήμη ότι δεν ήταν γνήσιος Αθηναίος. Ο ίδιος, όμως, 

απαντούσε στους Αθηναίους, οι οποίοι κόμπαζαν φρονούντες ότι 

ήταν αυτόχθονες, ότι η καταγωγή τους δεν τους καθιστούσε 

αριστοκρατικότερους από τα σαλιγκάρια και τις άπτερες ακρίδες, 

που κι αυτά είναι γηγενή! Στο ίδιο μήκος κύματος, όταν ο 

Κυνικός Διογένης (π. 412-323 π.Χ.) ρωτήθηκε από πού κατάγεται, 

απάντησε “είμαι κοσμοπολίτης” (“ἐρωτηθεὶς πόθεν εἴη, 

‘κοσμοπολίτης, ἔφη”), κι έτσι εγκαινίασε τον όρο ο οποίος σήμερα 

δηλώνει διεθνώς την οικουμενική συνείδηση και την πρόταξη 

πανανθρώπινων αξιών έναντι αυτών των επί μέρους 

κοινοτήτων. O Aναξαγόρας (π. 500-428 π.Χ.), εξ άλλου, όταν 

κάποιος τον ρώτησε επιτιμητικά αν νοιάζεται για την πατρίδα, ο 

φιλόσοφος έδειξε τον ουρανό και απάντησε, “εγώ έχω τη 

μεγαλύτερη έγνοια για την πατρίδα”. 

…………………………………………………………………………… 

Ο Χρυσόστομος τείνει προς μια θεώρηση των πολιτισμικών 

ταυτοτήτων ως γεγονότων και ως διαδικασιών εν τω γίγνεσθαι –

όχι ως στατικών πραγματικοτήτων. Και ταυτόχρονα κλείνει την 

πόρτα στον πολιτισμικό ιμπεριαλισμό, διότι ουδένα πολιτισμό 

προκρίνει ως ανώτερο. Πρόκειται περίπου γι’ αυτό που είχε 

εκφράσει ο Ευσέβιος Καισαρείας όταν υποστήριζε ότι σε πλήθος 

λαών (δηλαδή μέσα σε καθεμιά από ένα πλήθος ιθαγένειες) 

βρίσκονταν πλέον Χριστιανοί, οι οποίοι ήταν μεν γηγενείς 

Πάρθοι, Μήδοι, Πέρσες, Γάλλοι, Αιγύπτιοι κ.ο.κ, αλλά δεν 

ακολουθούσαν συλλήβδην όλα τα ήθη του λαού τους σαν αυτά 

να ήταν ένα συμπαγές πράγμα. Απέρριπταν, λέει, όσα ήταν 

ανήθικα, απάνθρωπα και αντίθετα προς τη διδασκαλία του 

Χριστού. Εδώ ο Ευσέβιος (ένοχος, κατά τα άλλα, για την 

ενθουσιώδη εγκόλπωση του αυτοκρατορικού ιδεώδους) θέτει 

ακριβώς το ζήτημα που θέτουν σήμερα οι θιασώτες της 

παγκοσμιότητας των ανθρωπίνων αξιών και των δικαιωμάτων 

Παπαθανασίου Αθανάσιου, Σάρκα Ναι, Σαρκοφάγος Όχι!  σελ. 

463-517  

Μονάδες 10 
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Β3. Να δηλώσετε την ορθότητα ή όχι των παρακάτω φράσεων :  

-Κέντρο της φιλοσοφίας κατά την ελληνιστική και ρωμαϊκή 

περίοδο παραμένει η Αθήνα. 

-Η φιλοσοφία με τον Επίκουρο και τους Στωικούς από 

θεωρητική γίνεται πρακτική.  

-Η φιλοσοφία εκείνη την περίοδο συνεχίζει και έχει κοινωνικό 

χαρακτήρα και προσανατολισμό, εστιάζοντας στο πρότυπο 

της αρχαίας πόλης-κράτους.  

-Λόγω της επικράτησης μεγάλων κρατών και βασιλειών ο 

άνθρωπος στρέφεται προς της παραδοσιακές αξίες του τόπου 

του.  

-Οι αρχαίοι φιλόσοφοι, Πλάτων και Αριστοτέλης, επηρεάζουν 

τα νέα ρεύματα και τον Χριστιανισμό, αλλά η φιλοσοφία 

τροποποιείται.  

Μονάδες 10 

 

 

Β4α. Να συνδέσετε στον παρακάτω πίνακα τις λέξεις των δύο 

στηλών βάσει της ετυμολογικής τους συγγένειας :  

 

αἵρεσιν άξιος 

συνενεγκὼν κρασί 

ἀγέλης διένεξη 

ἀνακεραννυμένους αφαίρεση 

εἴδωλον ευσυνείδητος 

Μονάδες 5 

 

 

Β4β. Να βρείτε τα αντώνυμα τα παρακάτω λέξεων στο αρχαίο 

κείμενο : φύσει, θάνατος, μόνους, εἶπεν, γιγνώσκων.   

Μονάδες 5 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Α. 

Σωστό : “εἰς ἓν τοῦτο συντείνει κεφάλαιον, ἵνα μὴ κατὰ πόλεις 

μηδὲ δήμους οἰκῶμεν ἰδίοις ἕκαστοι διωρισμένοι δικαίοις, ἀλλὰ 

πάντας ἀνθρώπους ἡγώμεθα δημότας καὶ πολίτας”. 

Σωστό : “Τοῦτο Ζήνων μὲν ἔγραψεν ὥσπερ ὄναρ ἢ εἴδωλον 

εὐνομίας φιλοσόφου καὶ πολιτείας ἀνατυπωσάμενος, 

Ἀλέξανδρος δὲ τῷ λόγῳ τὸ ἔργον παρέσχεν”. 

Λάθος : “Οὐ γάρ τοῖς μὲν Ἕλλησιν ἡγεμονικῶς τοῖς δὲ βαρβάροις 

δεσποτικῶς χρώμενος”. 

Λάθος : “καὶ εἰς ταὐτὸ συνενεγκὼν τὰ πανταχόθεν, ὥσπερ ἐν 

κρατῆρι φιλοτησίῳ μίξας τοὺς βίους καὶ τὰ ἤθη καὶ τοὺς γάμους 

καὶ τὰς διαίτας” 

Σωστό : “τὸ δ’ Ἑλληνικὸν καὶ βαρβαρικὸν μὴ χλαμύδι μηδὲ 

πέλτῃ μηδ’ ἀκινάκῃ μηδὲ κάνδυι διορίζειν, ἀλλὰ τὸ μὲν 

Ἑλληνικὸν ἀρετῇ τὸ δὲ βαρβαρικὸν κακίᾳ τεκμαίρεσθαι”. 

 

B1. 

Διαφορές Στωικών-Πλουτάρχου  

    Μπορούμε να καταλάβουμε την αντίθεση του Πλουτάρχου με 

τον στωικισμό, καθώς ο Πλούταρχος διαχώριζε τον Θεό από την 

ύλη και τον Κόσμο, και αναγνώριζε μόνο ένα τμήμα θεϊκό στην 

ψυχή του ανθρώπου που ήταν η φρόνηση, επηρεασμένος από τον 

Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, ενώ οι Στωικοί ταύτιζαν τον Θεό 

με τον Κόσμο. 

 

Κοινά Στωικών-Πλουτάρχου μέσω του Μ. Αλεξάνδρου 

           Ωστόσο, υπάρχει ένας έντονος κοινός τόπος μεταξύ τους. 

Αυτός είναι ο κοσμοπολιτισμός.  

         Ο Ζήνων πίστευε πως το ανθρώπινο γένος μπορεί και 

πρέπει να σχηματίσει μία παγκόσμια κοινότητα με τα ίδια ήθη 

και τις ίδιες αρχές. Ο Ζήνων στο έργο του “Πολιτεία” περιγράφει 

αυτήν την “κοσμόπολη”, στην οποία όλοι οι άνθρωποι είμαστε 

συνδημότες και συμπολίτες με κοινούς νόμους, με κοινό δίκαιο, 

με κοινή τάξη, εφόσον όλοι έχουμε κοινή φύση.  

         Ο κοσμοπολιτισμός του Ζήνωνος είναι θετικός, διότι δεν 

θεωρεί την γλώσσα, το χρώμα του δέρματος, την θρησκεία 
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πράγματα που διαχωρίζουν τους ανθρώπους. Τα κοινά ιδεώδη, οι 

κοινές ηθικές αρχές και αξίες μόνο ενώνουν τους ανθρώπους 

όλου του κόσμου. Ούτε όμως κόβει τον ομφάλιο λώρο με την γη 

στην οποία έτυχε να γεννηθεί ο κάθε άνθρωπος. Ο 

κοσμοπολιτισμός αντιστρατεύεται μόνο τον ακραίο εθνικισμό 

και τοπικισμό και όχι τον πατριωτισμό, εφόσον κομβικό στοιχείο 

του κοσμοπολιτισμού είναι ο σεβασμός της διαφορετικότητας.  

      Εν ολίγοις, άλλο πράγμα το έθνος και άλλο η φυλή, τα οποία 

δεν πρέπει να ταυτίζονται, διότι τότε το μείγμα γίνεται 

εθνικιστικό. Τον Ζήνωνα τον πρέσβευσαν πολύ αργότερα οι 

νεώτεροι Στωικοί, όπως ο Επίκουρος και ο Μάρκος Αυρήλιος.  

 

    Την ίδια εποχή με τον Ζήνωνα και ορμώμενος εντελώς από 

άλλα κίνητρα, δηλαδή την αντεκδίκηση προς τους Πέρσες και 

την απελευθέρωση των μικρασιατικών πόλεων, δρα ο Μέγας 

Αλέξανδρος, ο οποίος όμως οδήγησε στην ενότητα της 

ανθρωπότητας με την ελληνική ως κοινή γλώσσα και με βάση τις 

αρχές της ομόνοιας και της κοινωνίας. Και γενικώς οδήγησε στην  

οικουμενικότητα και στην υπερεθνική ομογενοποίηση της 

ανθρωπότητας.  

   

        Για τον Πλούταρχο ο Μέγας Αλέξανδρος μετουσίωσε και 

υλοποίησε το όραμα του Ζήνωνα για την κοσμοπολίτικη 

πολιτεία, στην οποία όλοι είμαστε συνδημότες και συμπολίτες με 

κοινή τάξη, με κοινούς νόμους, με κοινό δίκαιο και κοινές ηθικές 

αξίες.  

       Το κοσμοπολιτικό επίτευγμα του Αλεξάνδρου συνδέθηκε από 

τον Πλούταρχο με το κοσμοπολιτικό όραμα του Ζήνωνος στο 

έργο του “Πολιτεία”.  

         
........................................................................................................................
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ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΣΤΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
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1ο ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ  

 

2η & 7η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ 

 

Ἀριστοτέλους, Προτρεπτικὸς πρὸς Θεμίσωνα, 8-9 &  

Ἀριστοτέλους, Πολιτικά, 1,12, 1253a29-39 

 

[….] 

Ἔτι τοίνυν ἄλλαι μέν εἰσιν αἱ ποιοῦσαι ἕκαστον τῶν ἐν τῷ βίῳ 

πλεονεκτημάτων ἐπιστῆμαι, ἄλλαι δὲ αἱ χρώμεναι ταύταις, καὶ ἄλλαι μὲν 

αἱ ὑπηρετοῦσαι, ἕτεραι δὲ αἱ ἐπιτάττουσαι, ἐν αἷς ἐστιν ὡς ἂν 

ἡγεμονικωτέραις ὑπαρχούσαις τὸ κυρίως ὂν ἀγαθόν. Εἰ τοίνυν μόνη ἡ τοῦ 

κρίνειν ἔχουσα τὴν ὀρθότητα καὶ ἡ τῷ λόγῳ χρωμένη καὶ ἡ τὸ ὅλον 

ἀγαθὸν θεωροῦσα, ἥτις ἐστὶ φιλοσοφία, χρῆσθαι πᾶσι καὶ ἐπιτάττειν κατὰ 

φύσιν δύναται, φιλοσοφητέον ἐκ παντὸς τρόπου, ὡς μόνης φιλοσοφίας 

τὴν ὀρθὴν κρίσιν καὶ τὴν ἀναμάρτητον ἐπιτακτικὴν φρόνησιν ἐν ἑαυτῇ 

περιεχούσης. 

 

 

Φύσει μὲν οὖν ἡ ὁρμὴ ἐν πᾶσιν ἐπὶ τὴν τοιαύτην κοινωνίαν [:την πόλιν]∙ ὁ 

δὲ πρῶτος συστήσας μεγίστων ἀγαθῶν αἴτιος. Ὥσπερ γὰρ καὶ τελεωθεὶς 

βέλτιστον τῶν ζῴων ἄνθρωπός ἐστιν, οὕτω καὶ χωρισθεὶς νόμου καὶ δίκης 

χείριστον πάντων. Χαλεπωτάτη γὰρ ἀδικία ἔχουσα ὅπλα∙ ὁ δὲ ἄνθρωπος 

ὅπλα ἔχων φύεται φρονήσει καὶ ἀρετῇ, οἷς ἐπὶ τἀναντία ἔστι χρῆσθαι 

μάλιστα. 

Διὸ ἀνοσιώτατον καὶ ἀγριώτατον ἄνευ ἀρετῆς, καὶ πρὸς ἀφροδίσια καὶ 

ἐδωδὴν χείριστον. Ἡ δὲ δικαιοσύνη πολιτικόν∙ ἡ γὰρ δίκη πολιτικῆς 

κοινωνίας τάξις ἐστίν, ἡ δὲ δικαιοσύνη τοῦ δικαίου κρίσις. 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Α. Να δηλώσετε την ορθότητα ή όχι των κάτωθι προτάσεων και να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας με αναφορές από τα κείμενα : 

 Όλες οι γνώσεις προσφέρουν στον άνθρωπο ωφέλεια.  

 Η φιλοσοφία κατανοεί το αγαθό για τον άνθρωπο σ’ όλη του την 

έκταση.  
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 Ο πρώτος που σύστησε πολιτική κοινότητα ήταν ο Δίας.  

 Ο άνθρωπος, ακόμη και χωρίς δικαιοσύνη, είναι καλύτερος από 

τα πιο άγρια ζώα. 

 Ο άνθρωπος φέρει μέσα του φυσικά όπλα.  

Μονάδες 10 

 

B1. Με βάση τα αποσπάσματα του αρχαίου κειμένου  ο άνθρωπος, αν δεν 

αξιοποιήσει ορθώς τα φυσικά του εφόδια, ενδέχεται να αποκτηνωθεί. Ποιά 

είναι τα φυσικά του εφόδια και πώς μπορεί να τά αξιοποιήσει ορθώς; Στην 

απάντησή σας να λάβετε υπ’ όψιν και τις απόψεις του Αριστοτέλη από το 

παρακάτω απόσπασμα :  

 

«Ότι, λοιπόν, πρέπει να υπάρξει ειδική νομοθεσία για την παιδεία και ότι 

πρέπει να τής δώσουμε δημόσιο χαρακτήρα, έγινε φανερό από τα 

παραπάνω∙ δεν πρέπει, όμως, να διαφεύγει της προσοχής μας, ποια πρέπει 

να είναι αυτή η παιδεία και με ποιο σύστημα πρέπει να παρέχεται. [….] 

Δεν υπάρχει, βέβαια, αμφιβολία ότι οι νέοι από τα χρήσιμα πρέπει να 

διδάσκονται τα απαραίτητα για την ζωή.  Επίσης, δεδομένου ότι οι ασχολίες 

διακρίνονται σ’ αυτές που ταιριάζουν και σ’ αυτές που δεν ταιριάζουν σ’ 

ελεύθερους ανθρώπους, είναι προφανές ότι δεν πρέπει να διδάσκονται τα 

πάντα, και ότι από τα χρήσιμα πράγματα πρέπει να μαθαίνουν μόνο όσα 

δεν κάνουν αυτόν που τά μαθαίνει αγροίκο (βάναυσο).» 

                                                        Ἀριστοτέλους, Πολιτικὰ Θ, 1.3-2.1 

Μονάδες 10 

 

Β2. Με βάση και τα δύο αποσπάσματα του αρχαίου κειμένου τί είναι αυτό 

που μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο στην εξέλιξη και βελτίωσή του; Να 

συγκρίνετε τις απόψεις του Αριστοτέλη με το παρακάτω απόσπασμα :  

 

«Κι ωστόσο είσαστε απόλυτα πεπεισμένος πως (ο άνθρωπος) απαραίτητα 

θα συνέλθει, όταν ολότελα περάσουν κάτι παλιές κακές συνήθειες κι όταν 

η ορθή σκέψη και μάθηση ολότελα αναμορφώσουν και κανονικά 

καθοδηγήσουν την ανθρώπινη φύση. Είσαστε βέβαιοι πως τότε ο 

άνθρωπος θα πάψει να σφάλλει οικειοθελώς κι αναγκαστικά και δεν θα 

θελήσει να ξεχωρίσει τη θέλησή του απ’ τα κανονικά του συμφέροντα.»  

[……] 
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«Εγώ π.χ. δεν θα απορήσω καθόλου, αν έξαφνα, χωρίς καμία αιτία κι 

αφορμή, μέσα στη γενική μελλοντική φρόνηση και λογική προβάλλει ένας 

τζέντλεμαν με όχι ευγενικιά ή να πούμε καλύτερα οπισθοδρομική και 

ειρωνική φυσιογνωμία, με τα χέρια ακουμπισμένα στη μέση και μας πει 

ολονών : Τι λέτε, κύριοι, δε δίνουμε μία κλωτσιά σ’ όλη αυτή την 

φρονιμάδα και τη λογική, έτσι που όλοι αυτοί οι λογάριθμοι να πάνε στο 

διάολο και ν’ απομείνουμε πάλι με την ανόητη ανεξαρτησία μας;» 

                                                             Ντοστογιέφσκι Φ., Το υπόγειο, κεφ. VII  

Μονάδες 10 

 

Β3. Να δηλώσετε την ορθότητα των παρακάτω φράσεων :  

 Ο Αριστοτέλης καταγόταν από τα Στάγειρα της σημερινής 

Βέροιας. 

 Ο Αριστοτέλης φοίτησε και δίδαξε στην Ακαδημία του Πλάτωνα. 

 Ο Αριστοτέλης ίδρυσε σχολή στην Αθήνα με το όνομα 

“Περίπατος”. 

 Το θέμα των Ηθικών Νικομαχείων είναι η ευδαιμονία.  

 Ο Αριστοτέλης κατέληξε πως ευδαιμονία δήλωνε την εύνοια του 

θείου.  

Μονάδες 10 

 

 

Β4α. Να βρεθούν από το κείμενο τα αντώνυμα των κάτωθι λέξεων : 

ἄγνοιαι, τυφλουμένη, νόμῳ, τά ὅμοια. (Μονάδες 4) 

 

Β4β. Να βρεθούν από το κείμενο οι ετυμολογικά συγγενείς λέξεις των 

κάτωθι λημμάτων : σχολείο, αταξία, στάδιο, χρήμα, αφοσίωση, 

άκριτος. (Μονάδες 6) 

 

Μονάδες 10 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

Α. 

 Λάθος : «Ἔτι τοίνυν ἄλλαι μέν εἰσιν αἱ ποιοῦσαι ἕκαστον τῶν 

ἐν τῷ βίῳ      πλεονεκτημάτων ἐπιστῆμαι, ἄλλαι δὲ αἱ χρώμεναι 

ταύταις,..». 

 Σωστό : «μόνη ἡ τοῦ κρίνειν ἔχουσα τὴν ὀρθότητα καὶ ἡ τῷ 

λόγῳ χρωμένη καὶ ἡ τὸ ὅλον ἀγαθὸν θεωροῦσα, ἥτις ἐστὶ 

φιλοσοφία». 

 Λάθος : «ὁ δὲ πρῶτος συστήσας μεγίστων ἀγαθῶν αἴτιος·». 

 Λάθος : «οὕτω καὶ χωρισθεὶς νόμου καὶ δίκης χείριστον 

πάντων.». 

 Σωστό : «ὁ δὲ ἄνθρωπος ὅπλα ἔχων φύεται φρονήσει καὶ 

ἀρετῇ,». 

 

 

Β1. 

             Καταρχάς, με την λέξη όπλα δεν νοούνται τα πολεμικά 

όπλα, αλλά οι ικανότητες με τις οποίες έχει εφοδιάσει τον 

άνθρωπο η φύση, δηλαδή  την λογική, την συνείδηση και την 

γλώσσα.  

          Αν κάποιοι αυτές τις ικανότητες τίς χρησιμοποιούν για 

διάπραξη άδικων πράξεων, αυτό είναι κάτι το ανυπόφορο, 

καθώς αυτές είναι προορισμένες να υπηρετούν την φρόνηση και 

την αρετή. Ωστόσο, είναι και κάτι το ολέθριο, καθώς με την 

λογική μπορεί κανείς να επινοήσει πιο αποτελεσματικούς και πιο 

πολλούς τρόπους, για να κάνει αδικίες, και μάλιστα όσο πιο ψηλό 

δείκτη νοημοσύνης διαθέτει τόσο πιο εύκολα και πιο μεγάλες 

γίνονται οι αδικίες του. 

        Ο άνθρωπος, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, έχει την 

προδιάθεση και την ροπή για το αγαθό, διότι γεννιέται 

προικισμένος με τα όπλα που θα τού επιτρέψουν να 

υπηρετήσει την φρόνηση και την αρετή. 

           Αλλά η φυσική αυτή προδιάθεση του ανθρώπου για το 

αγαθό δεν προεξοφλεί ότι θα καταλήξει οπωσδήποτε σε αυτό. 

Είναι πιθανό να κατρακυλήσει στο κακό, αφού δεν 

αποκλείεται να χρησιμοποιήσει τα όπλα του για εντελώς 
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αντίστροφο σκοπό από εκείνον για τον οποίο αυτά 

προορίζονταν. Τότε ο άνθρωπος θα έχει αποκοπεί από τον 

νόμο και την δικαιοσύνη.  

           Ενώ, λοιπόν, ο άνθρωπος που αξιοποίησε με επιτυχία τις 

φυσικές προδιαθέσεις του για το αγαθό και «τελειώθηκε» 

(έφτασε στον σκοπό του και τελειοποιήθηκε) είναι το 

καλύτερο έμβιο ὄν, ο άνθρωπος που αποχωρίζεται από τον 

νόμο και την δικαιοσύνη είναι το χειρότερο από όλα τα έμβια 

ὄντα, και αυτό διότι δεν είναι απλά άδικος, αλλά διαθέτει και 

τα όπλα που θα τού επιτρέψουν να υπηρετήσει καλύτερα την 

αδικία. Για αυτό και η αδικία που διαθέτει όπλα, όπως 

αναφέραμε πριν, είναι το πιο ανυπόφορο και ολέθριο πράγμα.  

   Αν διακρίνουμε την σκέψη του Αριστοτέλη, η πόλη είναι ο 

χώρος, όπου πραγματώνεται η αρετή και ειδικότερα η κατ’ 

εξοχήν αρετή, δηλαδή η δικαιοσύνη. Η αρετή, και ειδικότερα η 

δικαιοσύνη, εξανθρωπίζει τον άνθρωπο, που χωρίς αυτήν 

καταντά το αγριότερο και πιο ακόλαστο ζώο.  

          Επομένως, η τελείωση του ανθρώπου επιτυγχάνεται 

στους κόλπους της πόλης, η οποία είναι η απαραίτητη 

προϋπόθεση για την ηθική προαγωγή και διάπλαση του πολίτη.  

       Άρα ο Αριστοτέλης, (όταν) αναφέρεται στις προϋποθέσεις της 

ευταξίας της πολιτείας, ενώ το εν γένει θέμα του ήταν οι 

προϋποθέσεις της τελειοποίησης ή της αποκτήνωσης του 

ανθρώπου, (γίνεται) για τους εξής λόγους : 1. Ο άνθρωπος 

τελειώνεται μόνο αν υπηρετήσει την δικαιοσύνη μέσα στην 

πόλη, και 2. μόνο αν ο κάθε άνθρωπος υπηρετεί την 

δικαιοσύνη μέσα στην πόλη, η ίδια η πόλη θα έχει ευταξία 

και θα ευρυθμεί. 

 

   Ποιά είναι η δικλείδα ασφαλείας για τον εξευγενισμό του 

ανθρώπου και παράλληλα για την ευπραγία της πολιτικής 

κοινότητας; Μα βέβαια η παιδεία, όπως διαφαίνεται και στο 

παράλληλο απόσπασμα.  

      Όταν ο  άνθρωπος καταφέρει να ζει σύμφωνα με τις αρχές 

της δικαιοσύνης μέσα στους κόλπους της πολιτικής κοινότητας, 

επιτυγχάνεται η ευταξία στην πολιτεία και η ατομική 

τελείωσή του.  
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            Την καλλιέργεια της δικαιοσύνης και την διασφάλισή 

της, ώστε να προαχθεί και να διαπλαστεί ηθικά ο πολίτης, 

τήν κατοχυρώνει η παιδεία. Η παιδεία είναι ο μηχανισμός 

εξανθρωπισμού και εξευγενισμού των πολιτών, η παιδεία 

είναι η δικλείδα ασφαλείας για την συντήρηση και την 

εύρυθμη λειτουργία της πολιτείας, εφόσον αυτή είναι 

δημόσια, ρυθμίζεται από τον νομοθέτη και βασικός άξονάς 

της είναι η διαμόρφωση της κοινής ηθικής και πολιτικής 

συνείδησης στους πολίτες.  

           Γι’ αυτό και ο φιλόσοφος επιμένει στο παράλληλο 

απόσπασμα ότι τα θέματα της παιδείας πρέπει να ρυθμίζονται 

από τον πολιτικό και τον νομοθέτη και απαραιτήτως η παιδεία 

να έχει δημόσιο χαρακτήρα.  
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