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Απαντήσεις 
 
Α. 
Έγινε λοιπόν φανερό ότι πρέπει να θεσπιστούν νόμοι για την παιδεία και ότι πρέπει 
να την κάνουμε ίδια για όλους. τώρα, ποιος θα πρέπει να είναι ο χαρακτήρας της και 
με ποιον τρόπο πρέπει αυτή να ασκείται ‐ αυτά δεν πρέπει να διαφύγουν την προσοχή 
μας.  Γιατί  σήμερα  υπάρχουν  διαφορετικές  αντιλήψεις  ως  προς  το  εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα.  Δηλαδή  δεν  έχουν  όλοι  την  ίδια  γνώμη  ως  προς  αυτά  που  πρέπει  να 
μαθαίνουν οι  νέοι  είτε με στόχο  την αρετή  είτε με στόχο  τον καλύτερο  τρόπο ζωής. 
ούτε  είναι  φανερό  αν  πρέπει  η  παιδεία  να  έχει  στόχο  της  την  άσκηση  και  την 
καλλιέργεια  του νου ή  τη  διαμόρφωση ηθικού χαρακτήρα. Αν ξεκινήσουμε από  την 
εκπαίδευση που παρέχεται σήμερα,  η  έρευνά μας θα βρεθεί αντιμέτωπη με μεγάλη 
σύγχυση, και δεν είναι καθόλου φανερό αν η παιδεία πρέπει να προσφέρει αυτά που 
είναι χρήσιμα για τη ζωή ή αυτά που οδηγούν στην αρετή ή τα παραπανίσια  (αυτά 
που  απλώς  προάγουν  τη  γνώση):  όλες  αυτές  οι  απόψεις  έχουν  βρει  κάποιους 
υποστηρικτές. Δεν υπάρχει καμιά συμφωνία (ομοφωνία) για τις σπουδές που οδηγούν 
στην αρετή (εξάλλου δεν έχουν όλοι την ίδια ιδέα για την αρετή που τιμούν. επομένως 
είναι φυσικό να υποστηρίζουν διαφορετικές γνώμες και ως προς την άσκησή της). 
 
Β. 
Β1. 
  Στην  αρχή  του  κειμένου  ο Αριστοτέλης  διατυπώνει  δύο  θέσεις  σχετικά  με  τα 
χαρακτηριστικά  της  παιδείας:  α.  τα  θέματα  της  παιδείας  πρέπει  να  ρυθμίζονται 
νομοθετικά και β. η παρεχόμενη παιδεία πρέπει να είναι ίδια για όλους. 
  Στη συνέχεια διατυπώνονται  τα ακόλουθα ερωτήματα και οι προβληματισμοί 
σχετικά  με  τα  θέματα  της  παιδείας:  α.  ποιος  πρέπει  να  είναι  ο  χαρακτήρας  της 
παιδείας, β. με ποιον τρόπο πρέπει να παρέχεται η παιδεία, γ. ποιο πρέπει να είναι το 
περιεχόμενο  της  παρεχόμενης  γνώσης  (τί  δεῖ  μανθάνειν  τούς  νέους),  για  να 
αποκτήσουν αρετή και για να ζουν καλύτερα,  δ. ποιοι πρέπει να είναι οι στόχοι της 
παιδείας, η άσκηση του νου ή η διαμόρφωση ηθικού χαρακτήρα. 
  Ειδικά  στα  χρόνια  του  Αριστοτέλη  δεν  είναι  ξεκαθαρισμένο  ποιο  πρέπει  να 
είναι  το περιεχόμενο των γνώσεων και ποιοι οι στόχοι  της εκπαίδευσης αν,  δηλαδή, 
πρέπει να παρέχονται: α) γνώσεις χρήσιμες για τη ζωή με στόχο να ζουν καλύτερα οι 
νέοι;  β)  γνώσεις  που  οδηγούν  στην  αρετή,  με  στόχο  την  κατάκτησή  της;  (και  ποιες 
είναι οι γνώσεις που οδηγούν στην κατάκτηση της αρετής;) γ) γνώσεις που ασκούν το 
νου, χωρίς να είναι χρήσιμες στη ζωή; 
  Ως  προς  την  παιδεία  που  παρέχεται  στις  μέρες  του  Αριστοτέλη  (ἐμποδών 
παιδεία)  επικρατεί  μεγάλη  σύγχυση  σχετικά  με  το  περιεχόμενο  των  γνώσεων  και 
κυρίως  με  τους  στόχους  που  πρέπει  να  έχει  η  εκπαίδευση.  Έτσι,  α)  άλλοι 



υποστηρίζουν ότι η παιδεία πρέπει να κάνει τους νέους ικανούς να εξασφαλίζουν τα 
χρήσιμα  στη  ζωή  τους,  β)  άλλοι  να  τους  ασκεί  στην  αρετή  και  γ)  άλλοι  να  τους 
παρέχει στοιχεία που απλώς προάγουν τη γνώση (τὰ περιττά). 
  Σε ένα άλλο σημείο των Πολιτικῶν ο Αριστοτέλης αναφέρει ότι τα αντικείμενα 
της παιδείας της εποχής του ήταν: α) ανάγνωση και γραφή, αντικείμενο χρήσιμο για 
τη  ζωή,  β)  γυμναστική,  που  συντελεί  στην  καλλιέργεια  της  ανδρείας,  γ)  μουσική,  η 
οποία  και  είναι  χρήσιμη  για  τη  ζωή  και  ασκεί  ηθική  επίδραση  και  δ)  σχέδιο  και 
ζωγραφική (όχι πάντα). και αυτό το αντικείμενο χαρακτηρίζεται χρήσιμο για τη ζωή. 
Δεν αναφέρεται η αριθμητική, επειδή ίσως αυτή στην Αθήνα διδασκόταν στο σπίτι και 
όχι στο σχολείο. 
  Αυτά, λοιπόν, τα οποία διδάσκονταν τα παιδιά την εποχή του Αριστοτέλη είναι 
και  χρήσιμα  και  αναγκαία.  Επίσης,  ηθικοποιούν  τον  άνθρωπο  και  του  προσφέρουν 
πρακτικές  γνώσεις,  δίνοντάς  του  τη  δυνατότητα  να  ασκήσει  ένα  επάγγελμα. 
Παράλληλα,  οι  γνώσεις  αυτές  είναι  ουσιαστικά  κοινές  για  όλους  τους  πολίτες,  με 
αποτέλεσμα  να  συμβάλλουν  στη  διατήρηση  του  πολιτεύματος  και  την  αρμονική 
συμβίωσή  των  πολιτών.  Με  αυτόν  τον  τρόπο  επιτυγχάνεται  ο  σκοπός  της  πόλεως, 
δηλαδή η ευδαιμονία. 
 
Β2. 
  Ο Αριστοτέλης αναφέρει ότι πρέπει να διδάσκονται όσα είναι χρήσιμα για τη 
ζωή.  Αυτά  τα  περιορίζει  σε  μεγάλο  βαθμό,  καθώς  λέει  ότι  πρέπει,  βέβαια,  να 
διδάσκονται  τα  χρήσιμα,  όμως  όχι  όλα,  αλλά  από  αυτά  μόνο  όσα  είναι  πρώτης 
πρακτικής ανάγκης. Αλλά και αυτά όχι όλα, γιατί άλλα είναι σχετικά με τις ασχολίες 
που  ταιριάζουν  σε  ανελεύθερους  ανθρώπους.  Επομένως,  από  τα  χρήσιμα  και 
αναγκαία πρέπει να διδάσκονται όσα ταιριάζουν σε ελεύθερους ανθρώπους  (και όχι 
τα ευτελή, που κάνουν τον άνθρωπο αγροίκο και τον εμποδίζουν στην κατάκτηση της 
αρετής). Ο Αριστοτέλης, λοιπόν, θεωρεί ότι τα παιδιά θα πρέπει να διδάσκονται αυτά 
που θα τα βοηθήσουν να αποκτήσουν την ηθική αρετή, δηλαδή το στοιχείο εκείνο που 
θα  τα  ολοκληρώσει  ως  μέλη  ενός  οργανωμένου  κοινωνικού  συνόλου  και  θα  τα 
βοηθήσουν να επιτελέσουν το έργο για το οποίο είναι προορισμένα, δηλαδή να ικανά 
να  ανταποκριθούν  στις  καθημερινές  συναλλαγές  τους  και  στην  άσκηση  των 
πολιτικών καθηκόντων τους. 
 
Β3. 

Ο  Αριστοτέλης  αναφέρεται  στους  ίδιους  τους  πολίτες  οι  οποίοι  μαζί  με  τους 
εκλεγμένους άρχοντες θα μεριμνήσουν να προσφέρουν τέτοια εκπαίδευση τα παιδιά, 
ώστε να είναι σε θέση να γίνουν ενεργοί πολίτες ενός δημοκρατικού πολιτεύματος. Ο 
νομοθέτης,  λοιπόν,  με  τους  νόμους  διασφαλίζει  το  δημόσιο  χαρακτήρα  της 
εκπαίδευσης, πράγμα με το οποίο οι πολίτες αποκτούν τις ίδιες αρχές, τα ίδια ιδανικά. 
Έτσι, μπορούν να επικοινωνούν με επιτυχία και να συμβιώνουν αρμονικά. 
 
Β4. 
  Στη Μακεδονία ο Αριστοτέλης έμεινε ως το 335. Το κλίμα που επικρατούσε τότε 
στην  Αθήνα  ευνοούσε  την  επάνοδό  του  εκεί.  Συνοδευόμενος  λοιπόν  από  το 



Θεόφραστο ξαναγύρισε στον τόπο που είχε γίνει γιʹ αυτόν μια δεύτερη πατρίδα. Εκεί 
συνέχισε τις έρευνές του και φυσικά τη διδασκαλία του, όχι όμως πια στην Ακαδημία 
που τη διηύθυνε τώρα ο Ξενοκράτης, αλλά στο Λύκειον, το δημόσιο γυμναστήριο στο 
Λυκαβηττό,  όπου  δίδασκαν  συνήθως  ρήτορες  και  σοφιστές.  Αργότερα,  όταν  ο 
Θεόφραστος  ίδρυσε σχολή που θα διαφύλαττε και θα πρόβαλλε τις διδασκαλίες του 
Αριστοτέλη,  αυτή  πήρε  το  όνομα  Περίπατος,  ίσως  από  τον  «περίπατον»,  τη 
στεγασμένη στοά του Λυκείου. 
  Δώδεκα  χρόνια  έζησε  τη  δεύτερη  αυτή φορά  ο Αριστοτέλης  στην Αθήνα.  Και 
ήταν  όλα  χρόνια  απερίσπαστης  δουλειάς.  Ο  φιλόσοφος  συνθέτει  τώρα  το 
σημαντικότερο μέρος των Πολιτικών του (έχει άλλωστε προηγηθεί ‐ κατά την περίοδο 
των  ταξιδιών  του  ‐  η  συγκέντρωση  των  158  «Πολιτειῶν»  του,  των  μορφών 
διακυβέρνησης  ή,  όπως  θα  λέγαμε  εμείς  σήμερα,  των  συνταγμάτων  ενός  πλήθους 
ελληνικών  πόλεων),  ενώ  παράλληλα  συγγράφει  σημαντικό  μέρος  από  τα Μετά  τα 
φυσικά  του,  το  βιολογικού  περιεχομένου  έργο  «Περί  ζῴων  γενέσεως»,  τα  «Ἠθικά 
Νικομάχεια». 
 
Β5. 
λανθάνειν: λάθος, λαθραίος 
μανθάνειν: μάθημα, μάθηση 
εἴληφε: λαβή, υπόληψη 
διαφέρονται: φορτίο, εύφορος 
νομίζειν: νόμισμα, διανομή 
 
Γ1. 
  Και ο Αντισθένης είπε «Πώς λοιπόν, Σωκράτη, αν και έχεις αυτή τη γνώμη δεν 
εκπαιδεύεις και εσύ την Ξανθίππη, αλλά συμπεριφέρεσαι στη γυναίκα σαν να είναι η 
πιο δύστροπη από αυτές που υπάρχουν και, νομίζω, από αυτές που έχουν υπάρξει και 
από αυτές που θα υπάρξουν;» 
  Είπε  «(Της  συμπεριφέρομαι  έτσι)  γιατί  βλέπω  ότι  και  αυτοί  που  θέλουν  να 
γίνουν ικανοί ιππείς αποκτούν όχι τα πιο υπάκουα αλλά τα πιο ατίθασα άλογα. Γιατί 
θεωρούν  ότι,  αν  μπορούν  να  κατέχουν  τέτοια  (άλογα),  εύκολα  βέβαια  θα 
μεταχειριστούν και τα άλλα άλογα. Και εγώ βέβαια επειδή θέλω να μεταχειρίζομαι 
και να συναναστρέφομαι με ανθρώπους αυτήν έχω παντρευτεί, επειδή γνωρίζω καλά 
ότι αν αυτήν υπομείνω, εύκολα βέβαια θα συναναστρέφομαι και όλους τους άλλους 
ανθρώπους.» 
 
Γ2.α. 
ἔφη: φάθι 
γιγνώσκων: ἐγνώκατε 
ὁρῶ: ἑώρας 
νομίζουσι: νομιοῦσι(ν) 
κατέχειν: κατάσχῃ 
 
Γ2.β. 



σὺ: ὑμῖν 
γυναικὶ: γύναι 
θυμοειδεῖς: θυμοειδές 
ἵππους: ἵππῳ 
ἅπασιν: ἁπάσης 
 
Γ3.α. 
γυναικὶ: αντικείμενο στο ρήμα «χρῇ» 
τῶν  οὐσῶν:  επιθετική μετοχή με  υποκείμενο  το άρθρο  της  «τῶν»,  γενική  διαιρετική 
στο επίθετο υπερθετικού βαθμού «χαλεπωτάτη» 
κτωμένους:  κατηγορηματική  μετοχή  που  αναφέρεται  στο  αντικείμενο  του  ρήματος 
«ὁρῶ», «τοὺς βουλομένους» 
χρῆσθαι: τελικό απαρέμφατο, αντικείμενο της μετοχής «βουλόμενος» με υποκείμενο 
«ἐγὼ» (ταυτοπροσωπία) 
εὖ: επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου στη μετοχή «εἰδὼς» 
ἅπασιν: κατηγορηματικός προσδιορισμός στο «τοῖς ἀνθρώποις» 
 
Γ3.β. 
α) Υπόθεση: ἢν δύνωνται (ἢν + Υποτακτική) 
Απόδοση:  χρήσεσθαι  (ειδικό  απαρέμφατο  χρόνου  μέλλοντα  που  ισοδυναμεί  με 
οριστική μέλλοντα) 
Πλάγιος υποθετικός λόγος που δηλώνει το προσδοκώμενο 
β) Υπόθεση: εἰ ὑποίσω (εἰ + οριστική μέλλοντα) 
Απόδοση:  ὅτι  συνέσομαι:  δευτερεύουσα  ειδική  πρόταση  που  εκφέρεται  με  οριστική 
μέλλοντα 
Πλάγιος  υποθετικός  λόγος  που  δηλώνει  το  πραγματικό  και  συγκεκριμένα  το 
προσδοκώμενο του πραγματικού. 
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