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ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΗΝ 2η ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 

 

1ο παράλληλο κείμενο : Πλάτωνος, Θεαίτητος 173e-174b 

 

Στο χωρίο αυτό του πλατωνικού διαλόγου ο Σωκράτης 

συνομιλεί με τον γεωμέτρη Θεόδωρο και από κοινού συγκρίνουν 

τον φιλόσοφο με τους άλλους σοφούς, για να δουν κατά πόσο 

είναι διαφορετικός στην ιδιωτική και δημόσια ζωή του, καθώς 

και για ποιόν λόγο ο πολύς κόσμος τόν χλευάζει. 

 

KEIMENO 

 

την πραγματικότητα μόνο το σώμα του φιλοσόφου βρίσκεται 

στην πόλη και ζει σ’ αυτήν, ενώ η σκέψη του, επειδή όλα αυτά τα 

θεώρησε μικρά, ένα τίποτε, και δεν τα λογαριάζει καθόλου, 

ολούθε πετά *...+. Όλα τα όντα από κάθε άποψη τα ερευνά, χωρίς 

καθόλου να αφήνει τον εαυτό του να ταξιδεύει μαζί με κείνα που 

είναι πολύ κοντά μας. 

Σι εννοείς μ’ αυτό, ωκράτη; 

Να, αυτό ακριβώς που λένε και για τον Θαλή, Θεόδωρε, που 

παρατηρούσε τα άστρα, με το κεφάλι ψηλά γυρισμένο και έπεσε 

στο πηγάδι. Και μια γυναίκα από τη Θράκη, έξυπνη και 

χαριτωμένη υπηρέτρια, λένε πως τον πείραξε, ότι με ζήλο 

καταγίνεται να μάθει τα ουράνια, δεν βλέπει όμως όσα είναι 

μπροστά του, μέσα στα πόδια του. Σο ίδιο πείραγμα ταιριάζει σε 

όλους όσοι περνούν τη ζωή τους φιλοσοφώντας. Ένας τέτοιος 

άνθρωπος στ’ αλήθεια δεν ξέρει για τον διπλανό του και τον 

γείτονά του, όχι μόνο τι κάνει, αλλά σχεδόν κι αν ακόμη είναι 

άνθρωπος, ή κάποιο άλλο θρεφτό. Σι όμως είναι ο άνθρωπος και 

τι δυνάμεις και ιδιότητες ταιριάζει να ξεχωρίζουν τέτοια φύση 

από τα άλλα όντα, αυτά ερευνά και ερευνώντας τα συναντά 

δυσκολίες. 

 



ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΣΟ 1ο ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

1. την πρώτη παράγραφο του κειμένου ο ωκράτης αποδίδει 

στη φιλοσοφική σκέψη έναν εποπτικό ρόλο συχνά απόμακρο 

από τα ίδια τα πράγματα και προβληματικό. υμφωνεί η 

παραπάνω άποψη με τη θέση του Αριστοτέλη, όπως 

διατυπώνεται στο Κείμενο Αναφοράς; 

 

           Η άποψη του ωκράτη για τους φιλοσοφοῦντες και την 

φιλοσοφική σκέψη δεν συμφωνεί με την θέση του Αριστοτέλη στο 

κείμενο αναφοράς για τα ίδια ζητήματα.  

       Η πραγματική θέση, βέβαια, του ωκράτη δεν είναι αυτή που 

παρατίθεται στο κείμενο, αλλά στο σημείο αυτό δια της 

διαλεκτικής, της μαιευτικής και της ειρωνείας προσπαθεί να 

ξεγεννήσει από τον Θεόδωρο και τον Θεαίτητο την αλήθεια περί 

της γνώσης.  

     Παρ’ όλα αυτά στο κείμενο η φιλοσοφία αποκόπτεται από την 

πόλη, από τους ανθρώπους και από τα επιμέρους.  

   Αντιθέτως για τον Αριστοτέλη, βάσει του κειμένου αναφοράς, η 

φιλοσοφία έχει πρακτικό και χρήσιμο ρόλο στην κοινωνία και 

στην καθημερινότητα του ανθρώπου. Ο Αριστοτέλης στο κείμενο 

αναφοράς προσπαθεί να συνδέσει την αξία της γνώσης που 

προέρχεται από την φιλοσοφία με το πρακτικό ενδιαφέρον.  

         Έτσι, λοιπόν, επιδιώκει να δώσει στην φιλοσοφία και στην 

ενασχόληση με αυτήν αυτά ακριβώς τα στοιχεία, δηλαδή αφενός 

να καταδείξει την χρησιμότητά της στον ιδιωτικό και δημόσιο βίο, 

αλλά και ότι μόνο μέσω αυτής πραγματώνεται ο σκοπός του 

ανθρώπου που είναι η ευδαιμονία του. 

 

2. Ποια φιλοσοφική στάση εκφράζει το πείραγμα της 

γυναίκας από τη Θράκη προς τον Θαλή; 

 

      Η στάση της γυναίκας από την Θράκη ταιριάζει με την θέση 

του Αριστοτέλη στο κείμενο αναφοράς.  

      Δηλαδή η φιλοσοφία, η οποία ερείδεται στην φρόνηση και 

ορθή κρίση, θα πρέπει να ασχολείται με τον άνθρωπο και την 

κοινωνία, διότι σχετίζεται με τον ιδιωτικό και δημόσιο βίο, αλλά 

και διότι μόνο μέσω αυτής πραγματώνεται ο σκοπός του 

ανθρώπου που είναι η ευδαιμονία του. Η φιλοσοφία θα μπορέσει 



να βοηθήσει τον άνθρωπο να διαχειριστεί την ιδιωτική και 

δημόσια ζωή του, ώστε να φτάσει στον σκοπό του, ήτοι στην 

ευδαιμονία.  

   
Να αναπτύξετε σε μια παράγραφο εκατό (100) περίπου λέξεων 

τις σκέψεις σας για τον παραλληλισμό ιατρικής και φιλοσοφίας. 

 

Ο Επίκουρος θεωρεί πώς η φιλοσοφία είναι ένα είδος 

ενέργειας, που σκοπό έχει να θεραπεύσει την ψυχή και να 

επιλύσει τα πρακτικά προβλήματα της ζωής και όχι τα 

θεωρητικά, ώστε να επέλθει η ευδαιμονία στην ζωή μας. 

 Η θεωρητική γνώση διά της λογικής και της διαλεκτικής 

δεν έχουν ιδιαιτέρα αξία και αποκτούν μόνο εφόσον μπορούν να 

επιλύσουν πρακτικά προβλήματα της ζωής. 

           Επίσης, θεωρούσε πως η γνώση της φυσικής είναι χρήσιμη 

και ωφέλιμη, διότι μάς βοηθά να απαλλαγούμε από τον φόβο 

των θεών, και τις δεισιδαιμονίες. 

        Η προσωκρατική διδασκαλία, κυρίως των Πυθαγόρειων 

δίδασκε ότι αυτό που γεννάει και συντηρεί την υγεία στον 

άνθρωπο είναι η τήρηση του μέτρου και της αρμονίας, η 

ισορροπία των αντίθετων δυνάμεων, των αντιθέσεων που 

βρίσκονται στην βάση του κόσμου, οι οποίες όμως δένονται 

τελικά σε μια «τάξη», σε μια αρμονία.  

         Η θεωρία αυτή επεκτάθηκε και διερευνήθηκε από τον 

Ιπποκράτη. Κατά την ιπποκρατική ιατρική, προϋπόθεση--όρος 

της σωματικής υγείας του ανθρώπου αποτελεί η τήρηση του 

μέτρου και της αρμονίας μεταξύ των αντιθέσεων. Ύστερα ο 

Αριστοτέλης απλώς μετέφερε τους όρους και τις προϋποθέσεις 

της σωματικής υγείας στην ψυχική και ηθική υγεία του 

ανθρώπου, με την αναγωγή της έννοιας της μεσότητας σε ηθική 

αρχή. 

         Αυτήν την ομοιότητα μεταξύ σωματικής και ψυχικής υγείας 

την παρατηρούμε και στα δύο αυτά κείμενα.  

               Για τους δύο αυτούς φιλοσόφους, Επίκουρο και Διογένη, 

στην ψυχική ηδονή, που μπορεί να επιφέρει την ευδαιμονία, 

μπορεί να συμβάλει η φιλοσοφία, ώστε να καλλιεργηθούμε 

ψυχικά με εγκαρτέρηση, ηπιότητα και υπομονή για να 

ευτυχήσουμε. 



 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ 1η  

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 
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2ο ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ : Ἐπικούρου, Ἐπιστολὴ πρὸς Μενοικέα 122 

 

 

3η ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 

 

Μήτε νέος τις ὢν μελλέτω φιλοσοφεῖν, μήτε γέρων ὑπάρχων κοπιάτω 

φιλοσοφῶν· οὔτε γὰρ ἄωρος οὐδείς ἐστιν οὔτε πάρωρος πρὸς τὸ κατὰ 

ψυχὴν ὑγιαῖνον. Ὁ δὲ λέγων ἢ μήπω τοῦ φιλοσοφεῖν ὑπάρχειν ὥραν ἢ 

παρεληλυθέναι τὴν ὥραν, ὅμοιός ἐστιν τ λέγοντι πρὸς εὐδαιμονίαν ἢ 

μήπω παρεῖναι τὴν ὥραν ἢ μηκέτι εἶναι. Ὥστε φιλοσοφητέον καὶ νέῳ καὶ 

γέροντι, τ μὲν ὅπως γηράσκων νεάζῃ τοῖς ἀγαθοῖς διὰ τὴν χάριν τῶν 

γεγονότων, τ δὲ ὅπως νέος ἅμα καὶ παλαιὸς ᾖ διὰ τὴν ἀφοβίαν τῶν 

μελλόντων. Μελετᾶν οὖν χρὴ τὰ ποιοῦντα τὴν εὐδαιμονίαν, εἴπερ 

παρούσης μὲν αὐτῆς πάντα ἔχομεν, ἀπούσης δὲ πάντα πράττομεν εἰς τὸ 

ταύτην ἔχειν. 

 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

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

αιτιολογήσετε την απάντησή σας με αναφορές από το κείμενο :  

 Ο νέος ή ο γέρος δεν πρέπει να ασχολούνται με την φιλοσοφία. 

 Δεν υπάρχει ακατάλληλη στιγμή για την φροντίδα της ψυχής. 

 Για την επιδίωξη της ευτυχίας δεν είναι όλες οι στιγμές 

πρόσφορες. 

 Η φιλοσοφία μπορεί να βοηθήσει έναν νέο να μη φοβάται το 

μέλλον.  

 Η ευτυχία είναι η προϋπόθεση για να έχουμε τα πάντα.  

Μονάδες 10 

 

Β1. Με ποιόν τρόπο η φιλοσοφία μπορεί να οδηγήσει στην ευτυχία κατά 

τον Επίκουρο βάσει του κειμένου και τις γνώσεις σας για τον Επίκουρο; 

Μονάδες 15 

 



Β2. Ποια είναι η κατάλληλη ηλικία για έναν άνθρωπο ώστε να 

φιλοσοφήσει βάσει του αρχαίου κειμένου; Να συγκρίνετε την πεποίθηση 

του Επίκουρου με αυτήν του Πλάτωνα,  όπως παρουσιάζεται στο 

παράλληλο κείμενο.  

 

ωκράτης : «Όλες, λοιπόν, οι απαιτήσεις, όσες είχαμε πει προηγουμένως, 

δεν είχαν ως τελικό σκοπό τους αυτήν την προφύλαξη, δηλαδή το να είναι 

κόσμιοι και ισορροπημένοι αυτοί που θα δεχτούν την διαλεκτική 

(φιλοσοφία) και να μη φτάνει στην σπουδή τους ο πρώτος τυχών χωρίς να 

έχει καμία καταλληλότητα για αυτήν, πράγμα που γίνεται σήμερα;  

Γλαύκων : Βεβαιότατα, είπε.».  

<< 

ωκράτης : «Και πρέπει ακόμη να δοκιμαστούν και μέσα στις υπηρεσίες 

αυτές, αν θα μείνουν δηλαδή ακλόνητοι αντιμετωπίζοντας τους 

πειρασμούς που θα τούς σπρώχνουν σε όλες τις παρεκκλίσεις ή θα 

υποστούν κάποιο κλονισμό<. Όταν γίνουν πια πενήντα χρονών, όσοι 

επιζήσουν και αριστεύσουν και στα έργα και στις επιστήμες, αυτούς 

πρέπει τότε πια να τούς οδηγήσουμε στην τελευταία βαθμίδα και να τούς 

αναγκάσουμε να στρέψουν τα μάτια τους σ’ αυτό που χαρίζει το φως 

(Αγαθόν)<.».  

                                                                       Πλάτωνος, Πολιτεία 539d-540a 

Μονάδες 15 

 

 

Β3. Να δηλωθεί η ορθότητα ή όχι των παρακάτω προτάσεων : 

-Η φιλοσοφία σε ωθεί να έχεις στοχαστική σκέψη μέσα στον κόσμο.  

-Η φιλοσοφία γεννήθηκε στην Βαβυλώνα, αλλά αναπτύχθηκε στην 

Ελλάδα. 

-Κατά τον Επίκουρο δεν είναι όλες οι ηλικίες κατάλληλες για έναν 

άνθρωπο να φιλοσοφήσει. 

-Η φιλοσοφία αποκτά αυτονομία και ορίζεται σημασιολογικά με τον 

Πλάτωνα. 

-Ο Πλάτωνας έλαβε την παιδεία που ταίριαζε σε μία λαϊκή οικογένεια 

της εποχής.   

Μονάδες 10 

 

Β4. Να βρείτε στο αρχαίο κείμενο τις ετυμολογικά συγγενείς λέξεις των 

παρακάτω λημμάτων (2 λέξεις περισσεύουν) : μελλοθάνατος (το 1ο 



συνθετικό), επαρχιώτης, ωραίος, μαζί, συγχαρητήρια, θυρωρός, 

ανανέωση, αμελής, συσχετισμός, ατημέλητος. 

Μονάδες 10 



ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

 

 

 

Α. 

Λάθος : “Μήτε νέος τις ὢν μελλέτω φιλοσοφεῖν, μήτε γέρων ὑπάρχων 

κοπιάτω φιλοσοφῶν”. 

ωστό : “οὔτε γὰρ ἄωρος οὐδείς ἐστιν οὔτε πάρωρος πρὸς τὸ κατὰ ψυχὴν 

ὑγιαῖνον”. 

Λάθος : “Ὁ δὲ λέγων ἢ μήπω τοῦ φιλοσοφεῖν ὑπάρχειν ὥραν ἢ 

παρεληλυθέναι τὴν ὥραν, ὅμοιός ἐστιν τ λέγοντι πρὸς εὐδαιμονίαν ἢ 

μήπω παρεῖναι τὴν ὥραν ἢ μηκέτι εἶναι”. 

ωστό : “Ὥστε φιλοσοφητέον καὶ νέῳ καὶ γέροντι <.. τ δὲ ὅπως νέος 

ἅμα καὶ παλαιὸς ᾖ διὰ τὴν ἀφοβίαν τῶν μελλόντων”. 

ωστό : “Μελετᾶν οὖν χρὴ τὰ ποιοῦντα τὴν εὐδαιμονίαν, εἴπερ παρούσης 

μὲν αὐτῆς πάντα ἔχομεν”. 

 

 

Β1. 

        Για τον Επίκουρο σκοπός της ζωής είναι η ευδαιμονία. Η ευδαιμονία, 

όμως, παραδόξως κατά τον Επίκουρο βρίσκεται μόνο στις ηδονές, διότι 

είναι σύμφωνες με την φύση μας και απ' αυτές ορμώμενοι επιλέγουμε ή 

αποφεύγουμε κάτι στην ζωή.  

         Βεβαίως για τον Επίκουρο δεν είναι μόνο η σωματική ηδονή, η οποία 

έχει μεν αξία αλλά είναι για λίγο χρόνο, αλλά η ψυχική ηδονή που διαρκεί 

εφ’ όρου.  

        Οι ψυχικές ηδονές αποτελούν την προϋπόθεση για την ευδαιμονία,  

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

           Γι' αυτό και πιστεύει πως όλοι πρέπει να ασχολούνται με την 

φιλοσοφία είτε νέοι, είτε γέροι, διότι οι μεν πρώτοι θα διατηρούν ως τα 

γηρατειά την πνευματική ακμή που τούς προσφέρει η φιλοσοφία, οι δε 

δεύτεροι θα έχουν αναταθεί ψυχικά και δεν θα φοβούνται το αβέβαιον του 

θανάτου. 

 

Β2. 

   Ο Επίκουρος θεωρεί πως η φιλοσοφία είναι ένα είδος ενέργειας, που 

σκοπό έχει να θεραπεύσει την ψυχή και να επιλύσει τα πρακτικά 



προβλήματα της ζωής και όχι τα θεωρητικά, ώστε να επέλθει η 

ευδαιμονία στην ζωή μας. 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

  το παράλληλο από τον Πλάτωνα τα δεδομένα είναι εκ διαμέτρου 

αντίθετα. Καταρχάς φιλοσοφία είναι μόνο η διαλεκτική έχοντας 

θεωρητικό χαρακτήρα και ιδεαλιστικό.  

         Ο τελικός σκοπός της παιδείας κατά τον Πλάτωνα είναι η ασχολία με 

την διαλεκτική,  

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<. 

 

Β3. 

ωστό. 

Λάθος. 

Λάθος. 

ωστό. 

Λάθος. 

 

 

Β4. 

μελλοθάνατος : μελλέτω, μελλόντων.  

επαρχιώτης : ὑπάρχειν. 

ωραίος : ἄωρος, πάρωρος, ὥραν. 

μαζί : ὅμοιός, ἅμα. 

συγχαρητήρια : χάριν. 

θυρωρός : -- (θύρα + ὤρα = φροντίδα). 

ανανέωση : νέος, νεάζῃ. 

αμελής : Μελετᾶν. 

συσχετισμός : ἔχομεν, ἔχειν. 



 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5η ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 
 

Ο ΑΝΘΡΨΠΟ ΜΕΑ ΣΗΝ ΠΟΛΗ – Η 
ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΕΣΗ 

 

16η-17η-18η-19η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΤΣΕΝΕΡΓΕΙΑ Ω ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 



 

16η ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 

2ο κείμενο αυτενέργειας  :  Θουκυδίδου, Β 60, 2-5 

 

Εισαγωγή 

 

         Σο παρακάτω κείμενο είναι ένα απόσπασμα από την 

τελευταία δημηγορία του Περικλή ενώπιον του αθηναϊκού δήμου, 

την στιγμή που οι Αθηναίοι είχαν αρχίσει να δυσανασχετούν με 

τον Πελοποννησιακό πόλεμο, στον οποίο ο Περικλής τούς έπεισε 

να συμμετάσχουν, και έχουν αρχίσει να επιρρίπτουν ευθύνες 

στον ίδιο για την κατάσταση αυτή. 

 

        ' αυτό το θαυμάσιο κείμενο από την τελευταία 

δημηγορία του Περικλή, πριν πεθάνει από τον λοιμό, 

μπορούμε να κατανοήσουμε για ποιόν λόγο οι Αθηναίοι (και 

γενικώς οι αρχαίοι Έλληνες) πρώτα θεωρούσαν τον εαυτό 

τους πολίτη και μετά άτομο.  

 

Ο Περικλής, προσπαθώντας να ανυψώσει το ηθικό των 

συμπολιτών του, ώστε να μην εγκαταλείψουν τον πόλεμο, 

παρουσιάζει την αιτία, εξαιτίας της οποίας μέσω αυτού του 

πολέμου η πόλη θα ακμάσει και θα αυξηθεί και θα μπορεί να 

ηγεμονεύσει άπαξ δια παντός. Η αιτία, βεβαίως, είναι πως μόνο 

δια της συλλογικής αυτάρκειας και ευδαιμονίας μπορεί και ο 

κάθε πολίτης, ως μέλος αυτής, να ευτυχήσει και να ευπραγεί. 

 

Αυτό ακριβώς είναι το κοινό του με τον Αριστοτέλη, ότι 

δηλαδή μόνο δια της συλλογικής ευτυχίας μπορεί ο 

άνθρωπος - πολίτης να πετύχει τον σκοπό του που δεν είναι 

άλλος από την ευδαιμονία. 

 

 

 

ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΤΣΕΝΕΡΓΕΙΑ Ω ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ 



ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Μετά την δεύτερη εισβολή των Πελοποννησίων στην Αττική οι 

Αθηναίοι έχουν χάσει το ηθικό τους και αρχίζουν να κατηγορούν 

τον Περικλή για τις συμφορές τους. Ο Περικλής συγκαλεί 

συνέλευση και προσπαθεί να απαντήσει στις κατηγορίες τους. 

 

Ἐγὼ γὰρ ἡγοῦμαι πόλιν πλείω ξύμπασαν ὀρθουμένην ὠφελεῖν 

τοὺς ἰδιώτας ἢ καθ’ ἕκαστον τῶν πολιτῶν εὐπραγοῦσαν, ἁθρόαν 

δὲ σφαλλομένην. Καλῶς μὲν γὰρ φερόμενος ἀνὴρ τὸ καθ’ ἑαυτὸν 

διαφθειρομένης τῆς πατρίδος οὐδὲν ἧσσον ξυναπόλλυται, 

κακοτυχῶν δὲ ἐν εὐτυχούσῃ πολλ μᾶλλον διασῴζεται. Ὁπότε 

οὖν πόλις μὲν τὰς ἰδίας ξυμφορὰς οἵα τε φέρειν, εἷς δ’ ἕκαστος 

τὰς ἐκείνης ἀδύνατος, πῶς οὐ χρὴ πάντας ἀμύνειν αὐτῇ, καὶ μὴ ὃ 

νῦν ὑμεῖς δρᾶτε· ταῖς κατ’ οἶκον κακοπραγίαις ἐκπεπληγμένοι 

τοῦ κοινοῦ τῆς σωτηρίας ἀφίεσθε, καὶ ἐμέ τε τὸν παραινέσαντα 

πολεμεῖν καὶ ὑμᾶς αὐτοὺς οἳ ξυνέγνωτε δι’ αἰτίας ἔχετε. Καίτοι 

ἐμοὶ τοιούτῳ ἀνδρὶ ὀργίζεσθε ὃς οὐδενὸς ἥσσων οἴομαι εἶναι 

γνῶναί τε τὰ δέοντα καὶ ἑρμηνεῦσαι ταῦτα, φιλόπολίς τε καὶ 

χρημάτων κρείσσων. 

 

 

ΜΕΣΑΥΡΑΗ 

 

Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι, αν η πόλη ακμάζει στο σύνολό της, 

τότε προωθεί το συμφέρον των πολιτών στους περισσότερους 

τομείς παρά αν ευτυχούν μεμονωμένοι πολίτες και την ίδια 

στιγμή η πόλη δυστυχεί στο σύνολό της. Γιατί όποιος πολίτης 

ευτυχεί στις ιδιωτικές του υποθέσεις, την στιγμή που η πόλη 

δυστυχεί, συμπαρασύρεται και αυτός μαζί της εξ ίσου. Ωστόσο, 

όποιος δυσπραγεί σε μία πόλη ανεπτυγμένη, έχει περισσότερες 

πιθανότητες να σωθεί και αυτός. Επειδή, λοιπόν, ως γνωστόν, η 

πόλη αντέχει να σηκώσει το φορτίο των προσωπικών συμφορών 

του κάθε πολίτη, ενώ ο πολίτης από μόνος του δεν είναι ικανός 

να βαστάξει το βάρος των δημοσίων συμφορών, με ποιά λογική 

τότε δεν είναι χρέος όλων των πολιτών να βοηθούν αυτήν και να 

μην ενεργούν, όπως τώρα εσείς ενεργείτε; Δηλαδή, τρομαγμένοι 

από τις προσωπικές σας δυστυχίες, παραιτείστε από τον αγώνα 

για την κοινή σωτηρία, και παράλληλα κατηγορείτε εμένα, διότι 



σάς συμβούλευσα να μπούμε στον πόλεμο, αλλά και τους 

εαυτούς σας, διότι συμφωνήσατε μαζί μου. Και όμως οργίζεστε μ' 

έναν τέτοιο πολίτη, αν και θεωρώ ότι είμαι ανώτερος 

οποιουδήποτε στό να γνωρίζω αυτά που πρέπει να γίνουν και να 

τά εξηγώ, και παράλληλα είμαι φιλόπατρις και ανιδιοτελής στο 

έπακρον. 

 

 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΣΟ 2ο ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΑΤΣΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

1. Ποιά είναι η βασική θέση του Περικλή στο παραπάνω 

απόσπασμα; Με ποιό σκεπτικό αιτιολογεί την θέση του; 

 

           Η βασική θέση του Περικλή είναι πως ο κάθε άνθρωπος 

νοείται μόνο ως πολίτης, ως μέρος του συνόλου της πολιτικής 

κοινότητας, και όχι ως άτομο.  

           Ως εκ τούτου, η ευτυχία ή η δυσπραγία της πολιτικής 

κοινότητας συμπαρασύρει και το κάθε μέλος της, και όχι το 

αντίστροφο.  

         Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο οι πολίτες πρέπει να βοηθούν 

και να έχουν ενεργό ρόλο στους στόχους και στην προσπάθεια 

ευπραγίας της πόλης, καθώς αυτό συμφέρει και τους ίδιους.  

        Αυτήν ακριβώς την άποψη έχει και ο Αριστοτέλης και στο 

κείμενο αναφοράς, αλλά και εν γένει όλοι οι στοχαστές της 

αρχαιότητας. 

 



2. Να εντοπίσετε όλες τις χρονικές μετοχές του κειμένου, οι 

οποίες έχουν ταυτόχρονα και μια υποθετική χροιά και να 

προσδιορίσετε την ιδιαίτερη σημασία που προσδίδει αυτή η 

υποθετική χροιά (στηριζόμενοι στα είδη των υποθετικών 

λόγων και την σημασία τους). 

 

- ὀρθουμένην...ἢ εὐπραγοῦσαν....δὲ σφαλλομένην. 

- διαφθειρομένης....  

        Οι μετοχές αυτές μπορούν να εκληφθούν ως χρονικό - 

υποθετικές. Για την ακρίβεια αυτές οι μετοχές κυρίως έχουν 

υποθετικό χαρακτήρα, καθώς δηλώνουν την αόριστη επανάληψη 

στο παρόν και στο μέλλον, σε συνάρτηση με την απόδοσή τους 

ὠφελεῖν στην 1η περίπτωση και ξυναπόλλυται στην 2η  

περίπτωση. 

 

 

 

3. ὁπότε οὖν πόλις μὲν τὰς ἰδίας ξυμφορὰς οἵα τε φέρειν, εἷς δ’ 

ἕκαστος τὰς ἐκείνης ἀδύνατος: Να συμπληρώσετε το ρήμα των 

δευτερευουσών αυτών προτάσεων και να δικαιολογήσετε την 

έγκλιση που επιλέξατε για αυτά. 

 

ὁπότε οὖν πόλις μὲν τὰς ἰδίας ξυμφορὰς οἵα τ' ἐστὶν φέρειν, 

εἷς δ' ἕκαστος τὰς ἐκείνης ἀδύνατος (ἐστὶν φέρειν) ---> οι 

προτάσεις, βέβαια, είναι αιτιολογικές και όχι χρονικές, καθώς 

προσδιορίζουν το ρήμα δεοντολογίας της κύριας χρὴ. Επιλέγεται 

η οριστική έγκλιση, διότι παρουσιάζεται από τον Περικλή ως 

(επαναληπτικό) γεγονός. 



<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ 5η 

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 

 



<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<..  



2ο ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ : Ἀριστοτέλους, Πολιτικά, Γ 6,3-4 + Δ 4, 2-3 

18η-19η ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 

Περὶ μὲν οὖν τῶν ἄλλων ἔστω τις ἕτερος λόγος· ὅτι δὲ δεῖ κύριον 

εἶναι μᾶλλον τὸ πλῆθος ἢ τοὺς ἀρίστους μὲν ὀλίγους δέ, δόξειεν 

ἂν λέγεσθαι καί τιν’ ἔχειν ἀπορίαν τάχα δὲ κἂν ἀλήθειαν. Σοὺς 

γὰρ πολλούς, ὧν ἕκαστός ἐστιν οὐ σπουδαῖος ἀνήρ, ὅμως 

ἐνδέχεται συνελθόντας εἶναι βελτίους ἐκείνων, οὐχ ὡς ἕκαστον 

ἀλλ’ ὡς σύμπαντας, οἷον τὰ συμφορητὰ δεῖπνα τῶν ἐκ μιᾶς 

δαπάνης χορηγηθέντων· πολλῶν γὰρ ὄντων ἕκαστον μόριον ἔχειν 

ἀρετῆς καὶ φρονήσεως, καὶ γίνεσθαι συνελθόντων, ὥσπερ ἕνα 

ἄνθρωπον τὸ πλῆθος, πολύποδα καὶ πολύχειρα καὶ πολλὰς ἔχοντ’ 

αἰσθήσεις, οὕτω καὶ περὶ τὰ ἤθη καὶ τὴν διάνοιαν. Διὸ καὶ 

κρίνουσιν ἄμεινον οἱ πολλοὶ καὶ τὰ τῆς μουσικῆς ἔργα καὶ τὰ τῶν 

ποιητῶν· ἄλλοι γὰρ ἄλλο τι μόριον, πάντα δὲ πάντες. 

*<<.+ 

Δημοκρατία μὲν οὖν ἐστι πρώτη μὲν ἡ λεγομένη μάλιστα κατὰ τὸ 

ἴσον. Ἴσον γάρ φησιν ὁ νόμος ὁ τῆς τοιαύτης δημοκρατίας τὸ 

μηδὲν μᾶλλον ὑπερέχειν τοὺς ἀπόρους ἢ τοὺς εὐπόρους, μηδὲ 

κυρίους εἶναι ὁποτερουσοῦν, ἀλλ’ὁμοίους ἀμφοτέρους. Εἴπερ γὰρ 

ἐλευθερία μάλιστ’ ἔστιν ἐν δημοκρατίᾳ, καθάπερ ὑπολαμβάνουσί 

τινες, καὶ ἰσότης, οὕτως ἂν εἴη μάλιστα, κοινωνούντων ἁπάντων 

μάλιστα τῆς πολιτείας ὁμοίως. Ἐπεὶ δὲ πλείων ὁ δῆμος, κύριον δὲ 

τὸ δόξαν τοῖς πλείοσιν, ἀνάγκη δημοκρατίαν εἶναι ταύτην. Ἓν μὲν 

οὖν εἶδος δημοκρατίας τοῦτο. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

Α. Να δηλωθεί η ορθότητα ή όχι των παρακάτω προτάσεων και 

να γίνουν αναφορές από το κείμενο :  

 Ο κάθε πολίτης ατομικά είναι κάτι το αξιόλογο. 

 Η κριτική στην τέχνη θέλει κατάρτιση. 

 Σο πλήθος μπορεί να ασκήσει την εξουσία καλύτερα από 

τους αρίστους. 

 Η δημοκρατία ευνοεί τους αδυνάτους οικονομικά. 

 Η δημοκρατία έχει θεμέλιο την ισότητα και ελευθερία. 

Μονάδες 10 

  

 



Β1. “Περὶ μὲν οὖν τῶν ἄλλων <..πάντα δὲ πάντες.” : Να 

εξηγήσετε από πού απορρέουν τα πλεονεκτήματα της 

συλλογικής εξουσίας, έτσι όπως τα στοιχειοθετεί ο Αριστοτέλης 

στο συγκεκριμένο απόσπασμα. 

Μονάδες 15 

 

Β2. “Δημοκρατία μὲν οὖν ἐστι πρώτη <..Ἓν μὲν οὖν εἶδος 

δημοκρατίας τοῦτο.”. Να αναλύσετε τα θετικά που εντοπίζει ο 

Αριστοτέλης στην δημοκρατία βάσει του συγκεκριμένου 

αποσπάσματος από το κείμενο. Να συγκρίνετε την άποψη του 

Αριστοτέλη με το παρακάτω απόσπασμα :  

 

 Ἡ δημοκρατία χρειάζεται καὶ μεταχειρίζεται ὡς ἐνεργὰ μέλη 

της ὅλους τοὺς πολῖτές της. Ἔτσι τὸ ἄτομο μπορεῖ νὰ ὑιοθετεῖ 

μιὰ σειρὰ στάσεων καὶ  ἀποφάσεων, μὲ τὶς ὁποῖες ἐπηρεάζει 

θετικὰ ἢ ἀρνητικὰ τὴν πορεία τοῦ κοινωνικοῦ καὶ ἱστορικοῦ 

γίγνεσθαι. Ἀπὸ ἐδῶ ἐκπηγάζει ἕνα μεγάλο χρέος τοῦ 

ἐλεύθερου ἀτόμου : Νὰ μὴ δέχεται ἄκριτα καὶ ἀνεξέταστα τὸ 

δεδομένο πλαίσιο ζωῆς του. Καὶ ἂν ἀκόμη συμφωνεῖ μὲ αὐτὸ 

τὸ πλαίσιο, διακρίνει ὡστόσο περιθώρια βελτιώσεώς του. Ἄν, 

ἀντιθέτως, διαφωνεῖ, ὀφείλει νὰ ἀγωνισθεῖ γιὰ τὴν μερικὴ ἢ 

ὁλικὴ ἀλλαγή του. Ἔτσι ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀτόμου ὡς πολίτη 

τοῦ ἐπιτρέπει νὰ γίνει μοχλὸς στὴν ἐξελικτικὴ διεργασία τῆς 

κοινωνίας. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι εἰσέρχεται στὴν σκηνὴ τῆς 

ἱστορίας ὡς ἕνας ἀπὸ τοὺς σπουδαίους παῖκτες< 

(Γρηγ. Φιλ. Κωσταρᾶ, δρόμοι πολιτικῆς παιδείας, δοκίμιο,  Ἀθήνα 

1997 : Ἡ πρόοδος ἔργο ἐλευθερίας καὶ ὄχι ἀνάγκης) 

Μονάδες 15 

 



Β3.  Να δηλώσετε την ορθότητα ή όχι των παρακάτω προτάσεων :  

- Ο Αριστοτέλης ήταν Αθηναίος.   

- Ο Αριστοτέλης φοίτησε στην Ακαδημία του Πλάτωνος.  

- Η ιδιοσυγκρασία του Αριστοτέλη ήταν κατά βάση ποιητική.  

- Ο Αριστοτέλης ήταν ο δάσκαλος του Υιλίππου.  

- Ο Αριστοτέλης απεβίωσε στην Φαλκίδα. 

 Μονάδες 10 

 

 

Β4α.  

Να γράψετε μία ομόρριζη λέξη της αρχαίας ή της νέας ελληνικής 

γλώσσας, απλή ή σύνθετη, για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις 

του κειμένου : δόξειεν, ἀλήθειαν, κρίνουσιν,  ὑπερέχειν, 

ὑπολαμβάνουσί. 

Μονάδες 5 

 

Β4β. 

Να δώσετε την σημασία των παρακάτω λέξεων του κειμένου και 

ύστερα να τίς χρησιμοποιήσετε με διάφορη σημασία στα νέα 

ελληνικά (σε όποιο γένος, αριθμό, πτώση, φωνή ή άλλη μορφή 

γραμματική) : αἰσθήσεις, ἔργα, νόμος, ἀπόρους, 

κοινωνούντων. 

Μονάδες 5 

 

 

 

 

 

 



ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

 

Α.   

 Λάθος : “Σοὺς γὰρ πολλούς, ὧν ἕκαστός ἐστιν οὐ σπουδαῖος 

ἀνήρ”. 

 Λάθος : “Διὸ καὶ κρίνουσιν ἄμεινον οἱ πολλοὶ<.πάντα δὲ 

πάντες.”. 

 ωστό : “ὅτι δὲ δεῖ κύριον εἶναι μᾶλλον τὸ πλῆθος<δὲ κἂν 

ἀλήθειαν.”. 

 Λάθος : “Ἴσον γάρ φησιν ὁ νόμος <. ἀλλ’ὁμοίους 

ἀμφοτέρους.”. 

 ωστό : “ἐλευθερία μάλιστ’ ἔστιν ἐν δημοκρατίᾳ, <. καὶ 

ἰσότης”. 

   

Β1. Παρότι ο Αριστοτέλης γνώριζε την παρακμή της αθηναϊκής 

δημοκρατίας και επηρεάστηκε από την απαισιοδοξία του 

διδασκάλου του Πλάτωνα σχετικά με την ωριμότητα και το ήθος 

του πλήθους, ωστόσο προσχωρεί στην αισιόδοξη δημοκρατική 

παράδοση και χαρακτηρίζει τους πολλούς ικανότερους από τους 

λίγους να αποφαίνονται σε δημόσια θέματα. 

            Σό κάνει όμως με κάποιες επιφυλάξεις *<μάλλον να τήν 

ασκεί το πλήθος, <ίσως και κάποια αλήθεια, <είναι ενδεχόμενο 

να είναι καλύτεροι από εκείνους+.  

 

        Σα πλεονεκτήματα : Σο κάθε επιμέρους άτομο  

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

            Εν τούτοις, ο Αριστοτέλης δεν δέχεται έτσι 

ανεπιφύλακτα την άσκηση εξουσίας από το πλήθος.  

          Θεωρεί ότι κάθε άνθρωπος, ακόμα και αν δεν είναι κάτι 

αξιόλογο, πρέπει να διαθέτει έστω και λίγα στοιχεία αρετής, 

φρόνησης, εξυπνάδας.  

      Επίσης, πρέπει ο καθένας μέσα στο πλήθος να διατηρεί την 

προσωπικότητά του, την ιδιοπροσωπία του και τις προσωπικές 

απόψεις και κρίσεις του, και εντέλει να τίς συνενώνει με των 

υπολοίπων. Δηλαδή, το πλήθος να μη λειτουργεί ως μάζα, στην 

οποία το κάθε άτομο έχει χάσει τις ικανότητες που διέθετε.  



           Εν ολίγοις, τα άτομα που απαρτίζουν το πλήθος πρέπει να 

διατηρούν την ατομικότητά τους και το πλήθος να μη λειτουργεί 

ως ἀνδράποδον.  

         

Β2.   

            Αυτό το είδος δημοκρατίας που παρουσιάζει σε αυτήν την 

ενότητα ο φιλόσοφος ταυτίζεται με την «πολιτεία», το ιδανικό 

για αυτόν πολίτευμα, δηλαδή μία συνταγματική δημοκρατία. 

Πρόκειται για το είδος της δημοκρατίας, στο οποίο πλούσιοι και 

πτωχοί ισορροπούν, με αποτέλεσμα καμία απ’ τις δύο πλευρές να 

μη κυριαρχεί πάνω στην άλλη.  

         

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

Όποιος συμμετέχει άμεσα και ουσιαστικά στις πολιτικές 

διαδικασίες που επηρεάζουν την υπόστασή του ως άτομο και ως 

κοινωνικό ὅν, αυτός μόνο θεωρείται πολίτης. 

           Να σημειωθεί ότι τις ίδιες απόψεις συναντούμε και στο 

απόσπασμα του Κωσταρά. Δηλαδή, δημοκρατία είναι το 

πολίτευμα, στο οποίο υπάρχει ελευθερία, ισότητα και 

ισοπολιτεία.  

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.. 

 

 

Β3. 

-Λάθος.  

-ωστό.  

-Λάθος.  

-Λάθος.  

-ωστό. 

 

 

Β4α. 

δόξειεν : δοκίμιο, δόγμα 

ἀλήθειαν : λήθη, λαθραίος 

κρίνουσιν : κριτική, κρίμα 

ὑπερέχειν : σχήμα, έξοχος 

ὑπολαμβάνουσί : λήμμα, λάφυρο. 



 

 

Β4β.  

αἰσθήσεις : στο κείμενο δηλώνει την φυσική αίσθησή μας.  

π.χ. Σα λόγια του μού προκάλεσαν την αίσθηση πως δεν θα 

βοηθήσει το εγχείρημά μας.  

 

ἔργα : στο κείμενο δηλώνει το έργο τέχνης, εδώ της μουσικής.  

π.χ. Από τα έργα του έγινε αντιληπτό στους πολίτες ότι 

πρόκειται για έναν γενναίο και σθεναρό φιλόπατρη.  

 

νόμος : στο κείμενο δηλώνει τον συνταγματικό νόμο, εν γένει 

το ίδιο το σύνταγμα. 

π.χ. Με υπουργικό νόμο ανακλήθηκαν οι προσλήψεις.  

 

ἀπόρους : στο κείμενο δηλώνει τον πτωχό.  

π.χ.  Με τις δηλώσεις που έκανε μου προκλήθηκαν απορίες. 

 

κοινωνούντων : στο κείμενο δηλώνει όσους μετέχουν (στην 

εξουσία). 

π.χ. υνηθίζουν οι πιστοί μετά την νηστεία να κοινωνούν στην 

θεία λειτουργία.  



<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<. 
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