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Τὰ ὑποκείμενα πρὸς τὸν βίον ἡμῖν, οἷον τὸ σῶμα καὶ τὰ περὶ τὸ σῶμα, καθάπερ ὄργανά τινα 

ὑπόκειται, τούτων δ’ ἐπικίνδυνός ἐστιν ἡ χρῆσις, καὶ πλέον θάτερον ἀπεργάζεται τοῖς μὴ 

δεόντως αὐτοῖς χρωμένοις. Δεῖ τοίνυν ὀρέγεσθαι τῆς ἐπιστήμης κτᾶσθαί τε αὐτὴν καὶ χρῆσθαι 

αὐτῇ προσηκόντως, δι’ ἧς πάντα ταῦτα εὖ θησόμεθα. Φιλοσοφητέον ἄρα ἡμῖν, εἰ μέλλομεν 

ὀρθῶς πολιτεύσεσθαι καὶ τὸν ἑαυτῶν βίον διάξειν ὠφελίμως. 

 

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. 

 

Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό που αντιστοιχεί σε καθεμιά από τις παρακάτω 

περιόδους λόγου και δίπλα σε αυτόν τη λέξη «Σωστό», αν είναι σωστή, ή τη λέξη «Λάθος», αν 

είναι λανθασμένη, με βάση το αρχαίο κείμενο (μονάδες 5) και να τεκμηριώσετε ΚΑΘΕ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ γράφοντας τις λέξεις/φράσεις του αρχαίου κειμένου που την επιβεβαιώνουν 

(μονάδες 5): 

 

1. Όσα διαθέτουμε για τη ζωή μας, όπως π.χ. το σώμα μας, ενέχουν κινδύνους για τη ζωή 

μας. 

2. Η καλή ή η κακή χρήση όσων διαθέτουμε για τη ζωή μας, εξαρτάται από τις επιθυμίες 

μας. 

3. Υπάρχουν διαφορετικά είδη γνώσεων: άλλες γνώσεις μας προσφέρουν τα ωφέλιμα στη 

ζωή μας και άλλες μας εξασφαλίζουν την καλή τους χρήση. 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

4. Η φιλοσοφία, όπως και άλλες επιστήμες, είναι προικισμένη με τη συνολική θεώρηση του 

αγαθού. 

5. Αν θέλουμε να είμαστε καλοί πολίτες πρέπει να φιλοσοφούμε. 

 

Μονάδες  10  

Β1. Φιλοσοφητέον ἄρα ἡμῖν .  Ποιος είναι ο συλλογισμός του Αριστοτέλη που οδηγεί 

σ᾽ αυτό το συμπέρασμα και τι επιδιώκει να αποδείξει ο φιλόσοφος με τον 

συγκεκριμένο συλλογισμό;  

Μονάδες 10  

Β.2.  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 . . :  Πώς θεμελιώνει ο Αριστοτέλης τον ενοποιητικό και καθοδηγητικό 

ρόλο της φιλοσοφίας; Για την τεκμηρίωση της απάντησής σας βασιστείτε στο 

παραπάνω χωρίο.  

Μονάδες 10  

Β.3.  Να χαρακτηρίσετε ως σωστές ή λανθασμένες τις παρακάτω προτάσεις:  

α. Όταν ο Αριστοτέλης πέθανε στη Χαλκίδα ήταν –σύμφωνα με τις αρχαίες πηγές μας– «τριῶν 

που καὶ ἑξήκοντα ἐτῶν»· 

β. Όταν έφτασε στην Ακαδημία ο Αριστοτέλης δεν βρήκε τον Πλάτωνα εκεί. 

γ. Εγκαταστημένος στη Μακεδονία (343/2 π.Χ.) ο Αριστοτέλης ανέλαβε, με πρόσκληση του 

βασιλιά Φίλιππου, την αγωγή του Αλέξανδρου. 

δ. Ο θάνατος του Πλάτωνα επηρέασε το κλίμα για τον Αριστοτέλη στην Αθήνα. 

ε.  Με το πέρασμα των χρόνων η συμπεριφορά του Αριστοτέλη έγινε πιο εριστική απέναντι στις 

γνώμες των γύρω του.  

στ. Οι ιδέες που μετέδιδε στους μαθητές του έφεραν συχνά τον Αριστοτέλη αντιμέτωπο με τους 

συναδέλφους του στην Ακαδημία, τον Ηρακλείδη, τον Σπεύσιππο και τον Εύδοξο. 

ζ. Ο Αριστοτέλης χαρακτήρισε την Αθήνα παγκάλη, δηλαδή με πολλές αρετές. 

η. Όταν επέστρεψε για δεύτερη φορά στην Αθήνα ο Αριστοτέλης την Ακαδημία διηύθυνε ο 

Ξενοκράτης. 

θ. Ο Αριστοτέλης είχε γράψει έναν παιάνα προς τιμήν του Μ. Αλεξάνδρου. 

ι. Για την εκπαίδευση του Μ. Αλεξάνδρου ο Αριστοτέλης χρησιμοποίησε κυρίως τα φιλοσοφικά 

του κείμενα. 

Μονάδες 10  

 

Β.4. Να αντιστοιχίσετε καθεμία αρχαία ελληνική λέξη της στήλης Α’ με τις ετυμολογικά 

συγγενείς της νεοελληνική λέξη της στήλης Β’ (ενδέχεται οι λέξεις της στήλης Α να 

αντιστοιχίζονται με περισσότερες από μια λέξεις της στήλης Β). 

 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Α                                                                                Β 

ἀπεργάζεται                                                 εχέφρων 

θησόμεθα                                                      βιβλιοθήκη 

πλεονεκτημάτων                                         καχεξία 

λόγῳ                                                                παράλογος 

φρόνησιν                                                        εργολάβος 

                                                                          υιοθεσία 

                                                                          ανοχή 

                                                                          φρενοκομείο  

                                                                          διάθεση 

                                                                          ενέργεια 

Μονάδες 10  

 

Β.5. Στο παρακάτω κείμενο ο Σωκράτης κατά τη διάρκεια της Απολογίας του μιλάει για τη 

φιλοσοφία. Α) Ποια είναι η πρακτική και πολιτική της διάσταση και πώς επενεργεί στον 

ανθρώπινο βίο σύμφωνα με τα λεγόμενά του; Β) Ποια είναι η άποψη του Αριστοτέλη πάνω σε 

αυτό το ζήτημα; Γ) Να συγκρίνετε τις απόψεις τους.  

 

 [Μπορεί εσείς να μου πείτε]: «Σωκράτη, εμείς δεν θα πιστεύσουμε τον Άνυτο, αλλά σε 

αθωώνουμε, με τη συμφωνία όμως να μην καταγίνεσαι πια σ᾽ αυτά τα ζητήματα, μήτε να 

φιλοσοφείς· κι αν σε πιάσουμε να ξανακάνεις τα ίδια, θα καταδικασθείς σε θάνατο», αν 

λοιπόν, όπως είπα, με τέτοια συμφωνία με αθωώσετε, θα σας πω ότι εγώ, ω άνδρες 

Αθηναίοι, σας εκτιμώ και σας αγαπώ, θ᾽ ακούσω όμως περισσότερο τον θεό από σας, και, 

όσο έχω πνοή και είμαι δυνατός, δεν θα παύσω να φιλοσοφώ και να σας συμβουλεύω, με 

όποιον κι αν βρεθώ, και να σας λέω εκείνα που συνήθισα, δηλαδή: Ω άνθρωπε, καλύτερε 

απ᾽ όλους, που είσαι Αθηναίος, από την πόλη τη μεγαλύτερη και πιο ξακουσμένη και στη 

σοφία και στη δύναμη, δεν ντρέπεσαι να φροντίζεις για χρήματα, με τί τρόπο ν᾽ 

αποκτήσεις περισσότερα,  και για την υπόληψη και την τιμή, για την φρόνηση και την 

αλήθεια και για την ψυχή σου, πώς να την καλυτερεύσεις, δεν καταγίνεσαι και δεν 

φροντίζεις καθόλου; Και αν κανένας από σας αμφισβητήσει και πει πως φροντίζει, δεν θα 

τον αφήσω και δεν θα φύγω, αλλά θα τον ρωτήσω και θα τον εξετάσω και θα τον 

εξελέγξω και, αν μου φανεί πως δεν έχει στ᾽ αλήθεια αυτή την αρετή,  παρά μόνο με τα 

λόγια, θα τον περιγελάσω, γιατί τόσο λίγο φροντίζει για κείνα που αξίζουν πολύ και τόσο 

πολύ για τα πιο τιποτένια. 

 Πλάτωνος, Σωκράτους ἀπολογία, 29c-30a (Μτφρ. Π. Νιρβάνα) 

 

Μονάδες 10 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 


