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ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

Αριστοτέλης, Προτρεπτικὸς πρὸς Θεμίσωνα, αποσπ. 8-9 

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 τ ῷ  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 ὅν ἀγαθόν. 
Εἰ τοίνυν μόνη ἡ τοῦ κρίνειν ἔχουσα τὴν ὀρθότητα καὶ ἡ τ ῷ  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.  
 
ΘΕΜΑΤΑ  
Α.  α .   Να γράψετε τον αριθμό που αντιστοιχεί σε καθεμία από τις παρακάτω  

περιόδους λόγου και δίπλα σε αυτόν τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι ορθή, 
ή ΛΑΘΟΣ , αν είναι λανθασμένη, με βάση το αρχαίο κείμενο.  
1. Το σώμα και τα μέλη του είναι όργανα της ψυχής . 

2. Η φιλοσοφική γνώση , επειδή έχει καθαρά θεωρητικό χαρακτήρα , δεν μπορεί να 

επηρεάσει ( είτε θετικά είτε αρνητικά ) τον καθημερινό μας  βίο. 

3. Ο φιλόσοφος δεν πρέπει να ασχολείται με την πολιτική. 

4. Ο θαυμασμός και η απορία αποτελούν την αφετηρία της φιλοσοφικής αναζήτησης . 

5. Η φιλοσοφική γνώση  δεν έχει καμία πρακτική χρησιμότητα. 

β.   Για καθεμία από τις παραπάνω απαντήσεις να γράψετε ένα χωρίο του κειμένου 
του την επιβεβαιώνει.  

10 ΜΟΝΑΔΕΣ  
Β1.  Να αναλύσετε το παρενθετικό επιχείρημα του Αριστοτέλη το οποίο αναφέρεται 

στους μύθους .  
10 ΜΟΝΑΔΕΣ  
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Β2.   Με ποιον τρόπο η φιλοσοφία λειτουργεί ευεργετικά στην καθημερινή ζωή; Για την 

απάντησή σας να αξιοποιήσετε το απόσπασμα :‹‹  Τὰ ὑποκείμενα πρὸς… ἑαυτῇ 

περιεχούσης.››  
10 ΜΟΝΑΔΕΣ  

Β3.   
α  ὀρέγεσθαι, κτᾶσθαί ,χρῆσθαι, διάξειν, ἐπιτάττειν: Να γράψετε ένα ομόρριζο ουσιαστικό της ν.ε 

για καθένα από τα παραπάνω απαρέμφατα του κειμένου. 

β ὑποκείμενα, ἀναμάρτητον: Ποια είναι η σημασία των λέξεων στο αρχαίο κείμενο; Να γράψετε 

μία περίοδο λόγου στη  ν.ε., όπου η ίδια λέξη  σε οποιαδήποτε μορφή της, θα χρησιμοποιείται 

με διαφορετική σημασία από αυτή που έχει στο  αρχαίο κείμενο. 

10 ΜΟΝΑΔΕΣ  

Β4.  Να επιβεβαιώσετε ή να διαψεύσετε το περιεχόμενο των παρακάτω προτάσεων 

χρησιμοποιώντας την ένδειξη ΣΩΣΤΟ , αν η πρόταση είναι ορθή , ή ΛΑΘΟΣ , αν είναι εσφαλμένη 

1. Λόγω του επαγγέλματος του πατέρα του ο Αριστοτέλης μελέτησε τα 
συγγράμματα του Πλάτωνα.  

2. Ο πλατωνικός λόγος προσέλκυσε τον Αριστοτέλη στην Ακαδημία.  

3. Η απουσία του Πλάτωνα από την Αθήνα έπαιξε σημαντικό ρόλο στην 
επιστημονική διαμόρφωση του νεαρού Αριστοτέλη.  

4. Η Ακαδημία ήταν το σημείο συνάντησης σημαντικών λογίων της εποχής, που 
προωθούσαν όλοι μαζί την επιστημονική έρευνα ακολουθώντας πιστά τις 
φιλοσοφικές κατευθύνσεις του Πλάτωνα.  

5. Ο Εύδοξος από την Κνίδο ήταν μαθηματικός, αστρονόμος και γεωγράφος, και 
ο Πλάτωνας δεν  δίστασε καθόλου να του εμπιστευθεί, κατά τη διάρκεια της 
απουσίας του, τη διεύθυνση της σχολής του.  

6. Με την απουσία του Πλάτωνα ο Αριστοτέλης είχε, από την πρώτη στιγμή, την 
ευκαιρία να δεχτεί εκείνην ακριβώς την επίδραση που πρέπει να 
ανταποκρινόταν πολύ αμεσότερα στη δική του ψυχοσύνθεση, την ποιητική.  

7. Ο Πλάτων θαύμασε πιο πολύ στον Αριστοτέλη την οξύνοιά του.  

8. Η αγάπη και προσήλωση του Αριστοτέλη στην αναζήτηση στην αλήθεια τον 
έκανε ιδιαίτερα αγαπητό στην Ακαδημία και αντικείμενο θαυμασμού.  

9. Κατά την διάρκεια της παραμονής του στη Μίεζα συνθέτει το σημαντικότερο 
μέρος των  Πολιτικῶν  του .  

10. Για την αγωγή του Αλέξανδρου ο Αριστοτέλης χρησιμοποίησε κατά κύριο λόγο 
τα ομηρικά έπη (με την ευκαιρία μάλιστα αυτή ο φιλόσοφος επιμελήθηκε μια 
καινούργια έκδοση των ομηρικών επών).  

11. Η επιστροφή του Αριστοτέλη στην Αθήνα συνδυάστηκε με την επιστροφή του 
στην Ακαδημία.  

12. Προς το τέλος της ζωής του ο Αριστοτέλης γίνεται πολύ αυστηρός κριτής των 
απόψεων των άλλων, με αποτέλεσμα να αποκτήσει πολλούς εχθρούς.  



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 
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13. Ο Αριστοτέλης εγκατέλειψε την Αθήνα, για να μην αποτελέσει αφορμή αυτή 
να εγκληματήσει για δεύτερη φορά εναντίον της φιλοσοφίας.  

14. Ο θάνατος του Μ. Αλεξάνδρου άλλαξε προς το χειρότερο το κλίμα στην Αθήνα 
για τους Μακεδόνες, πράγμα που ανάγκασε τον Αριστοτέλη να μετοικίσει στην 
Χαλκίδα.  

15. Η μεγαλύτερη κοινωνική πληγή της Αθήνας ήταν η συκοφαντία.  

16. Στο Α’ βιβλίο των Ηθικών Νικομαχείων ο Αριστοτέλης αναφέρεται στην 
ευδαιμονία.  

17. Ο Αριστοτέλης ανήκει στους φιλοσόφους που προσπάθησαν να προσδιορίσουν 
τους στόχους της ηθικής και της αγωγής .  

18. Ο σοφιστής Πρωταγόρας λ.χ. υποστήριζε (όπως μαθαίνουμε από τον ομώνυμο 
πλατωνικό διάλογο) πως ήταν σε θέση να διδάσκει στους μαθητές του την 
εὐβουλίαν ,  δηλαδή  την  ικανότητα  να  βουλεύονται  στην  Εκκλησία  του  Δήμου .  

19. Ο Αριστοτέλης πιστεύει πως ο άνθρωπος μπορεί να κατακτήσει την ηθική 
αρετή μόνο μέσα από την ευδαιμονία.  

20. Ο Αριστοτέλης και ο Πλάτωνας δίνουν την ίδια ονομασία στο μέρος της ψυχής 
που αφορά στα ένστικτα και στις βιολογικές ανάγκες του ανθρώπου 
(επιθυμητικόν).  

10 ΜΟΝΑΔΕΣ  
 
Β5.   ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ   
 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ , Ἠθικὰ Νικομάχεια (1177a)  
 
Αν, τώρα, η ευδαιμονία είναι ενέργεια κατά τους κανόνες της αρετής, είναι λογικό η  
αρετή αυτή να είναι η ανώτερη από όλες τις άλλες· αυτή, τότε, δεν μπορεί παρά να 
είναι η αρετή αυτού που είναι το καλύτερο μέσα μας.  Είτε λοιπόν αυτό είναι ο νους 
είτε είναι κατιτί  άλλο, που κατά την κοινή παραδοχή έχει εκ φύσεως την αρχή και την 
ηγεμονία, αλλά και την ικανότητα να σκέφτεται πράγματα ωραία και θεϊκά (είτε όντας 
το ίδιο κάτι το θεϊκό είτε όντας το πιο θεϊκό μέσα μας στο ιχείο),  αυτού του στοιχείου 
η ενέργεια κατά τους κανόνες της δικής του αρετής πρέπει να είναι η τέλεια 
ευδαιμονία. Ότι η ενέργεια αυτή έχει να κάνει με τις νοητικές και πνευματικές 
ενασχολήσεις, το έχουμε ήδη πει. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ότι  βρίσκεται σε σ υμφωνία 
και με όσα έχουμε ήδη πει παραπάνω και με την αλήθεια.  

 

www.greek- language.gr › ancient_greek › l ibrary  
Με  βάση  το  παραπάνω  απόσπασμα  και  το  απόσπασμα  :‹‹  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.›› να εξηγήσετε γιατί,  κατά 



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 
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τον Αριστοτέλη, ο θεωρητικός βίος ,  δηλαδή η ενασχόληση με τις θεωρητικ΄ες επιστήμες 
και τη φιλοσοφία, είναι ανώτερος και προτιμότερος  
 

10 ΜΟΝΑΔΕΣ  

 

Αδίδακτο Κείμενο : Δημοσθένης, Κατ' Αριστογείτονος Α 15 – 17. 

Στον συγκεκριμένο λόγο του ο Δημοσθένης στρέφεται ενάντια σε κάποιον δημαγωγό, θίγοντας 

παράλληλα σημαντικά ζητήματα της πολιτικής πραγματικότητας της εποχής του. Στο 

ακόλουθο απόσπασμα ο ρήτορας εκθέτει ορισμένους στοχασμούς του για τη λειτουργία και την 

αξία των νόμων. 

Ἅπας ὁ τῶν ἀνθρώπων βίος͵ ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι͵ κἂν μεγάλην πόλιν οἰκῶσι κἂν 

μικράν͵ φύσει καὶ νόμοις διοικεῖται. τούτων δ΄ ἡ μὲν φύσις ἐστὶν ἄτακτον καὶ κατ΄ 

ἄνδρ΄ ἴδιον τοῦ ἔχοντος͵ οἱ δὲ νόμοι κοινὸν καὶ τεταγμένον καὶ ταὐτὸ πᾶσιν. ἡ μὲν 

οὖν φύσις͵ ἂν ᾖ πονηρά͵ πολλάκις φαῦλα βούλεται· διόπερ τοὺς τοιούτους 

ἐξαμαρτάνοντας εὑρήσετε. οἱ δὲ νόμοι τὸ δίκαιον καὶ τὸ καλὸν καὶ τὸ συμφέρον 

βούλονται͵ καὶ τοῦτο ζητοῦσιν͵ καὶ ἐπειδὰν εὑρεθῇ͵ κοινὸν τοῦτο πρόσταγμ΄ 

ἀπεδείχθη͵ πᾶσιν ἴσον καὶ ὅμοιον͵ καὶ τοῦτ΄ ἔστι νόμος. ᾧ πάντας πείθεσθαι 

προσήκει διὰ πολλά͵ καὶ μάλισθ΄ ὅτι πᾶς ἐστι νόμος εὕρημα μὲν καὶ δῶρον 

θεῶν͵ δόγμα δ΄ ἀνθρώπων φρονίμων͵ ἐπανόρθωμα δὲ τῶν ἑκουσίων καὶ 

ἀκουσίων ἁμαρτημάτων͵ πόλεως δὲ συνθήκη κοινή͵ καθ΄ ἣν πᾶσι προσήκει 

ζῆν τοῖς ἐν τῇ πόλει. ἀλλὰ μὴν ὅτι νῦν Ἀριστογείτων τοῖς μὲν τῆς ἐνδείξεως 

δικαίοις ἅπασιν ἑάλωκεν͵ ἕτερος δ΄ οὐδὲ εἷς ἔστιν ἀνεκτὸς αὐτῷ λόγος͵ περὶ τούτων 

ῥᾴδιον διδάξαι. δυοῖν γὰρ ὄντοιν͵ ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι͵ ὧν ἕνεκα πάντες τίθενται οἱ 

νόμοι͵ τοῦ τε μηδένα μηδὲν ὃ μὴ δίκαιόν ἐστι ποιεῖν͵ καὶ τοῦ τοὺς παραβαίνοντας 

ταῦτα κολαζομένους βελτίους τοὺς ἄλλους ποιεῖν͵ ἀμφοτέροις τούτοις οὗτος ἔνοχος 

ὢν φανήσεται. 



ΑΡΧΗ 5ης ΣΕΛΙΔΑΣ 
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Παρατηρήσεις 

Γ.1.  Να μεταφράσετε στη νεοελληνική γλώσσα το χωρίο του αδίδακτου κειμένου: « οἱ δὲ 

νόμοι τὸ δίκαιον … τοῖς ἐν τῇ πόλει.» .   

             Μονάδες 10 

Γ.2.  Ο Δημοσθένης συγκρίνει δύο παράγοντες που ρυθμίζουν την ανθρώπινη ζωή. 

Ποιοι είναι αυτοί; Ποιος, κατά τη γνώμη του, υπερέχει έναντι του άλλου και για 

ποιους λόγους; Να αναφέρετε έναν από αυτούς.      

          Μονάδες 10 

Γ3.  α.  τῶν ἑκουσίων καὶ ἀκουσίων ἁμαρτημάτων͵ πόλεως δὲ συνθήκη κοινή: 

να μεταφερθούν οι ονοματικοί τύποι στον άλλο αριθμό 

β.  ἔχοντος, ᾖ, ἐξαμαρτάνοντας, πείθεσθαι : να γραφεί το απαρέμφατο αορίστουβ 

των ρηματικών τύπων στη φωνή που βρίσκεται το καθένα  

           Μονάδες 10 

Γ4. α.  κἂν μεγάλην πόλιν οἰκῶσι: Να συμπτυχθεί η δευτερεύουσα πρόταση σε μετοχή 

β.  τοὺς παραβαίνοντας: Να αναλυθεί η μετοχή σε δευτερεύσουσα πρόταση 

γ.  διόπερ τοὺς τοιούτους ἐξαμαρτάνοντας εὑρήσετε: Να μετατραπεί η ενεργητική 

σύνταξη σε παθητική. 

          Μονάδες 10 

 

 

 

 

  
 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 

 


