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ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 6 

 Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
Ἐν παντὶ δὴ συνεχεῖ καὶ διαιρετῷ ἔστι λαβεῖν τὸ μὲν πλεῖον τὸ δ’ ἔλαττον τὸ δ’ ἴσον, καὶ 

ταῦτα ἢ κατ’ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα ἢ πρὸς ἡμᾶς… Λέγω δὲ τοῦ μὲν πράγματος μέσον τὸ ἴσον 

ἀπέχον ἀφ’ ἑκατέρου τῶν ἄκρων, ὅπερ ἐστὶν ἓν καὶ τὸ αὐτὸ πᾶσιν, πρὸς ἡμᾶς δὲ ὃ μήτε 

πλεονάζει μήτε ἐλλείπει· τοῦτο δ’ οὐχ ἕν, οὐδὲ ταὐτὸν πᾶσιν. Οἷον εἰ τὰ δέκα πολλὰ τὰ δὲ 

δύο ὀλίγα, τὰ ἓξ μέσα λαμβάνουσι κατὰ τὸ πρᾶγμα· ἴσῳ γάρ ὑπερέχει τε καὶ ὑπερέχεται· 

τοῦτο δὲ μέσον ἐστὶ κατὰ τὴν ἀριθμητικὴν ἀναλογίαν. Τὸ δὲ πρὸς ἡμᾶς οὐχ οὕτω ληπτέον· 

οὐ γὰρ εἴ τῳ δέκα μναῖ φαγεῖν πολὺ δύο δὲ ὀλίγον, ὁ ἀλείπτης ἓξ μνᾶς προστάξει· ἔστι γὰρ 

ἴσως καὶ τοῦτο πολὺ τῷ ληψομένῳ ἢ ὀλίγον· Μίλωνι μὲν γὰρ ὀλίγον, τῷ δὲ ἀρχομένῳ τῶν 

γυμνασίων πολύ. Ὁμοίως ἐπὶ δρόμου καὶ πάλης. Οὕτω δὴ πᾶς ἐπιστήμων τὴν ὑπερβολὴν 

μὲν καὶ τὴν ἔλλειψιν φεύγει, τὸ δὲ μέσον ζητεῖ καὶ τοῦθ’ αἱρεῖται, μέσον δὲ οὐ τὸ τοῦ 

πράγματος ἀλλὰ τὸ πρὸς ἡμᾶς. 

Ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τὰς πράξεις ἔστιν ὑπερβολὴ καὶ ἔλλειψις καὶ τὸ μέσον. Ἡ δ' ἀρετὴ περὶ 

πάθη καὶ πράξεις ἐστίν, ἐν οἷς ἡ μὲν ὑπερβολὴ ἁμαρτάνεται καὶ ψέγεται καὶ ἡ ἔλλειψις, τὸ 

δὲ μέσον ἐπαινεῖται καὶ κατορθοῦται· ταῦτα δ' ἄμφω τῆς ἀρετῆς. Μεσότης τις ἄρα ἐστὶν ἡ 

ἀρετή, στοχαστική γε οὖσα τοῦ μέσου. 

Ἔστιν ἄρα ἡ ἀρετὴ ἕξις προαιρετική, ἐν μεσότητι οὖσα τῇ πρὸς ἡμᾶς, ὡρισμένη λόγῳ καὶ ᾧ 

ἂν ὁ φρόνιμος ὁρίσειεν. Μεσότης δὲ δύο κακιῶν, τῆς μὲν καθ' ὑπερβολὴν τῆς δὲ κατ' 

ἔλλειψιν· καὶ ἔτι τῷ τὰς μὲν ἐλλείπειν τὰς δ' ὑπερβάλλειν τοῦ δέοντος ἔν τε τοῖς πάθεσι καὶ 

ἐν ταῖς πράξεσι, τὴν δ' ἀρετὴν τὸ μέσον καὶ εὑρίσκειν καὶ αἱρεῖσθαι. 
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ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

Α1. Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε το περιεχόμενο των παρακάτω προτάσεων: 

1. Με του όρους κατ’ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα ἢ πρὸς ἡμᾶς ο Αριστοτέλης εννοεί το 

αντικειμενικό και το υποκειμενικό μέσο αντίστοιχα. 

2. Το αντικειμενικό μέσο είναι ένα και κοινό για άλλους. 

3. Σε καθετί που έχει συνοχή και μπορεί να διαιρεθεί μπορούμε να πάρουμε μόνο ένα 

κομμάτι μικρότερο ή ένα κομμάτι μεγαλύτερο.  

4. Το υποκειμενικό μέσο αποδίδεται με τη φράση «πρὸς ἡμᾶς».  

5. Ο Μίλωνας και κάποιος που τώρα αρχίζει τις γυμναστικές ασκήσεις δεν έχουν τις 

ίδιες ανάγκες σε μερίδες φαγητού.  

Μονάδες 5 

 Α2. Να συσχετίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με τα στοιχεία της στήλης Β. 

 

Στήλη Α 

 

Στήλη Β 

1. κατ’ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα 

2. πρὸς ἡμᾶς 

α) ἐστὶν ἓν 

β) μήτε πλεονάζει μήτε 

ἐλλείπει 

γ) πᾶς ἐπιστήμων τὸ δὲ μέσον 

ζητεῖ 

δ) τὸ αὐτὸ πᾶσιν 

ε) κατὰ τὴν ἀριθμητικὴν 

ἀναλογίαν 

  

Μονάδες 5 

Β1.  Ο αριστοτελικός ορισμός της αρετής είναι τυπικός ως προς τη δομή του. Ποια είναι η 

έννοια του γένους της αρετής και ποια η ειδοποιός διαφορά της; Πώς προσδιορίζονται 

ακριβέστερα αφενός η έννοια γένους , αφετέρου η ειδοποιός διαφορά; 

Μονάδες 10 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 
Β2. Με ποιο επιχείρημα ο Αριστοτέλης καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η αρετή είναι 

μεσότητα; Να τον παρουσιάσετε με τη μορφή ενός τυπικού συλλογισμού (προκείμενες 

και συμπέρασμα) και να σχολιάστε την έγκλιση εκφοράς του συμπεράσματος. 

Μονάδες 10 

Γ1. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση σε καθεμία από τις παρακάτω περιπτώσεις: 

α.  Ο Αριστοτέλης δεν διαπληκτίστηκε με τον: 

i. Ξενοκράτη 

ii. Θεόφραστο 

iii. Ηρακλείδη 

β.  Ο Σταγειρίτης στην Ακαδημία δεν διδάχθηκε από τον: 

i. Πλάτωνα 

ii. Εύδοξο τον Κνίδιο 

iii. Σπεύσιππο 

γ.  Στην τρίτη περίοδο της φιλοσοφικής δραστηριότητας του Αριστοτέλη δεν ανήκει το 

έργο: 

i. Ἠθικὰ Νικομάχεια 

ii. Περὶ ζῴων γενέσεως 

iii. Περὶ ἑρμηνείας 

δ.  Ο Αριστοτέλης δεν δίδαξε: 

i. στην Ακαδημία 

ii. στον Περίπατο 

iii. στο Λύκειο 

ε.  Ο Αριστοτέλης δεν έζησε: 

i. στη Σικελία 

ii. στη Μακεδονία 

iii. στην Αθήνα 

Μονάδες 5 

Γ2. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω περιόδους λόγου με βάση τις γνώσεις σας. 

α. Τον Πλάτωνα πάντως ο Αριστοτέλης δεν τον βρήκε τότε στην Αθήνα· ο μεγάλος 

δάσκαλος είχε πριν από λίγο αναχωρήσει για τη Σικελία· …………………………………….που 

επιχείρησε στην περιοχή εκείνη του ελληνισμού κυνηγώντας το όνειρό του, να δει, 

με τη βοήθεια των ισχυρών φίλων που είχε εκεί, να παίρνουν ζωή οι πολιτικές του 

ιδέες και διδασκαλίες. 

 



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 
β. Ο έμπειρος δάσκαλος δεν χρειάστηκε πολύ για να διακρίνει με τι αρετές ήταν 

προικισμένος ο νεαρός μαθητής του. Ό,τι βέβαια θα θαύμασε πιο πολύ σ' αυτόν θα 

ήταν………... Στην αρχαιότητα υπήρχε το ανέκδοτο ότι ο Πλάτωνας έδωσε στον 

Αριστοτέλη το παρανόμι ………………….. 

 

γ. Στη Μακεδονία ο Αριστοτέλης έμεινε ως το………. Το κλίμα που επικρατούσε τώρα 

στην Αθήνα ευνοούσε την επάνοδό του εκεί. Συνοδευμένος λοιπόν από τον 

……………….ξαναγύρισε στον τόπο που είχε γίνει γι' αυτόν μια ……………….  

 

δ.  Η κατηγορία βασίστηκε στο γεγονός ότι το ποίημα αυτό του Αριστοτέλη είχε τη 

μορφή ενός……………………, του ……………………….. στον θεό Απόλλωνα. 

 

ε. Η παράδοση λέει πως όταν έφευγε ο Αριστοτέλης από την Αθήνα, τον ρώτησαν 

«………………………………». Εκείνος χαρακτήρισε την πόλη που τον φιλοξένησε τριάντα 

τόσα χρόνια με ένα αληθινά εντυπωσιακό επίθετο· την ονόμασε …………………. 

Μονάδες 5 

 Δ.  Να γράψετε δύο ομόρριζες λέξεις της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας, απλές ή 

σύνθετες, για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: ἀναλογία, ληπτέον, 

αἱρεῖται, ἄγουσα, προσθεῖναι. 

 Μονάδες 10 

 Ε.  Το ακόλουθο απόσπασμα είναι από την Πολιτεία του Πλάτωνα. Πώς προσδιορίζει την 

αρετή ο Πλάτων σε αυτό και ποια χαρακτηριστικά της αποδίδει; Να συγκρίνετε τη θέση 

του με τον ορισμό της αρετής του Αριστοτέλη. 

Και τότε ένας προφήτης, αφού πρώτα τους έβαλε να παραταχθούν με τάξη, πήρε έπειτα 

από τα γόνατα της Λάχεσης κλήρους και παραδείγματα βίων κι ανεβαίνοντας σ' ένα 

ψηλό βήμα φώναξε: «Της κόρης Λάχεσης, θυγατέρας της Ανάγκης, είναι τούτος ο λόγος. 

Ψυχές της μιας ημέρας, αρχίζει για το θνητό γένος άλλος ένας κύκλος με κατάληξη το 

θάνατο. Δεν θα σας πάρει με κλήρο κάποιος δαίμονας, θα τον διαλέξετε εσείς το 

δαίμονα. Οποιανού λάχει ο πρώτος κλήρος, αυτός πρώτος να διαλέξει τη ζωή που 

αναγκαστικά θα ζήσει. Δεν έχει δεσπότη η αρετή· ανάλογα αν την τιμάει κανείς ή την 

περιφρονεί, θα 'ναι και πιο μεγάλο ή πιο μικρό το μερτικό του επάνω της. Η ευθύνη 

είναι αυτουνού που διαλέγει· ο θεός δεν έχει ενοχή».  

Πλάτων, Πολιτεία, 617d-e 

  Μονάδες 10 

 



ΑΡΧΗ 5ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 
Αδίδακτο Κείμενο : Λυκούργος, Κατά Λεωκράτους 128 – 129. 

Ο Λυκούργος κατηγορεί τον Λεωκράτη για προδοσία, στο απόσπασμα 

περιγράφει πώς οι Λακεδαιμόνιοι αντιμετώπισαν ένα παράδειγμα προδοσίας. 

Οὐ μόνον τοίνυν ἡ πόλις ὑμῶν οὕτως ἔσχεν πρὸς τοὺς προδιδόντας, ἀλλὰ καὶ 

Λακεδαιμόνιοι. καὶ μή μοι ἀχθεσθῆτε ὦ ἄνδρες, εἰ πολλάκις μέμνημαι τῶν 

ἀνδρῶν τούτων· καλὸν γάρ ἐστιν ἐκ πόλεως εὐνομουμένης περὶ τῶν δικαίων 

παραδείγματα λαμβάνειν, <ἵν’> ἀσφαλέστερον {γὰρ} ἕκαστος ὑμῶν τὴν δικαίαν 

καὶ τὴν εὔορκον ψῆφον θῆται. Παυσανίαν γὰρ τὸν βασιλέα αὐτῶν προδιδόντα τῷ 

Πέρσῃ τὴν Ἑλλάδα λαβόντες, ἐπειδὴ ἔφθασε καταφυγὼν εἰς τὸ τῆς Χαλκιοίκου 

ἱερόν, τὴν θύραν ἀποικοδομήσαντες καὶ τὴν ὀροφὴν ἀποσκευάσαντες καὶ κύκλῳ 

περιστρατοπεδεύσαντες, οὐ πρότερον ἀπῆλθον πρὶν ἢ τῷ λιμῷ ἀπέκτειναν, καὶ 

πᾶσιν ἐπίσημον ἐποίησαν τὴν τιμωρίαν, ὅτι οὐδ’ αἱ παρὰ τῶν θεῶν ἐπικουρίαι 

τοῖς προδόταις βοηθοῦσιν, εἰκότως· οὐδὲν γὰρ πρότερον ἀδικοῦσιν ἢ περὶ τοὺς 

θεοὺς ἀσεβοῦσι, τῶν πατρίων νομίμων αὐτοὺς ἀποστεροῦντες. Μέγιστον δὲ τῶν 

ἐκεῖ γεγενημένων τεκμήριόν ἐστιν ὃ μέλλω λέγειν· νόμον γὰρ ἔθεντο περὶ 

ἁπάντων τῶν μὴ θελόντων ὑπὲρ τῆς πατρίδος κινδυνεύειν, διαρρήδην λέγοντα 

ἀποθνῄσκειν, εἰς αὐτὸ τοῦτο τὴν τιμωρίαν τάξαντες, εἰς ὃ μάλιστα φοβούμενοι 

τυγχάνουσι, καὶ τὴν ἐκ τοῦ πολέμου σωτηρίαν ὑπεύθυνον ἐποίησαν κινδύνῳ μετ’ 

αἰσχύνης. ἵνα δ’ εἰδῆτε ὅτι οὐ λόγον ἀναπόδεικτον εἴρηκα, ἀλλὰ μετ’ ἀληθείας 

ὑμῖν παραδείγματα, φέρε αὐτοῖς τὸν νόμον. 

Παρατηρήσεις 

Γ1. Να μεταφράσετε στη νεοελληνική γλώσσα το χωρίο του αδίδακτου 

κειμένου: « Μέγιστον δε … τον νόμον.» .       

Μονάδες 10 

Γ2. Με ποιον τρόπο τιμώρησαν οι Σπαρτιάτες τον βασιλιά τους Παυσανία και για 

ποιον λόγο;    

          Μονάδες 10 

Γ3.  α.  ὦ ἄνδρες, ψῆφον, τοῖς προδόταις, τὸν βασιλέα,  τῷ λιμῷ: στα 

παραπάνω ουσιαστικά να γραφεί η ίδια πτώση στον άλλο αριθμό 

          Μονάδες 5 



ΑΡΧΗ 6ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 
β.  ἀχθεσθῆτε, μέμνημαι, καταφυγὼν, ἀπέκτειναν, εἰδῆτε : να γραφεί 

το απαρέμφατο των ρηματικών τύπων που δίνονται στο χρόνο που 

βρίσκονται.         

Μονάδες 5 

Γ4. α.  Οὐ μόνοὗν τοίνυν ἡ πόλις ὑμῶν οὕτως ἔσχεν πρὸς τοὺς 

προδιδόντας, ἀλλὰ καὶ Λακεδαιμόνιοι. Να μεταφερθεί η φράση στον 

πλάγιο λόγο με εξάρτηση “Οὗτος ἔφη...” 

 β.   Μέγιστον δὲ τῶν ἐκεῖ γεγενημένων τεκμήριόν ἐστιν ὃ μέλλω λέγειν. 

Να μεταφερθεί η φράση στον πλάγιο λόγο με εξάρτηση “Οὗτος 

ἔγνω...” 

          Μονάδες 10 

 

 

 

 ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 


