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Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Προτρεπτικός πρὸς Θεμίσωνα, αποσπάσματα 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 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.  Τι αναφέρει ο Αριστοτέλης για το ανθρώπινο σώμα, σύμφωνα με το κείμενο 
που σας δόθηκε; 

(μονάδες 5) 

Α2. Να γράψετε το σημείο του κειμένου στο οποίο ο φιλόσοφος αναφέρει ότι οι 
επιμέρους γνώσεις πρέπει να υποτάσσονται σε μία κεντρική επιστήμη. Να 
επισημάνετε ποια είναι αυτή η επιστήμη. (μονάδες 5) 

Μονάδες 10 

Β1. «τὸ κυρίως ὂν ἀγαθόν»: Σε τι αναφέρεται ο Σταγειρίτης και πώς αυτό 
σχετίζεται με την τελεολογική του αντίληψη; 

Μονάδες 10 

Β2. «Τὰ ὑποκείμενα πρὸς τὸν βίον ἡμῖν»: Η φιλοσοφία ορίζεται ως τέχνη του βίου. 
Να γράψετε ποια είναι η σημασία της λέξης «βίος»  και να εξηγήσετε πώς 
σχετίζεται με την ανθρώπινη ζωή.  

Μονάδες 10 

Β3. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε μία από τις 
παρακάτω θέσεις και δίπλα σε αυτό τη λέξη που λείπει, ώστε να αποδίδεται 
σωστά το περιεχόμενό τους. 

•  Ένας λόγιος τον οποίο είχε την τύχη να συναντήσει ο Αριστοτέλης στην 
Ακαδημία, όταν ήρθε να σπουδάσει σ' αυτήν, ήταν ο α)  ……………………… από την 
Κνίδο 



 

 

 

•  Στη Μακεδονία ο Αριστοτέλης έμεινε ως το 335. Το κλίμα που επικρατούσε 
τώρα στην Αθήνα ευνοούσε την επάνοδό του εκεί. Συνοδευμένος λοιπόν από τον 
β)  ……………………….. ξαναγύρισε στον τόπο που είχε γίνει γι' αυτόν μια δεύτερη 
πατρίδα. Εκεί συνέχισε τις έρευνές του· μαζί, φυσικά, και τη διδασκαλία του, όχι 
όμως πια στην γ)  …………………., που τη διηύθυνε τώρα ο δ)  ………………….., αλλά 
στο  ε) …………………, το δημόσιο γυμναστήριο στον Λυκαβηττό, όπου δίδασκαν 
συνήθως ρήτορες και σοφιστές.  

Μονάδες 10 

Β4. διακειμενικότητα, οργανισμός, άχρηστος, ανορεξία, γιατροσόφι, 
ανάγωγος, σύνταγμα, απουσία, ενδυνάμωση, κατοχή: Να εντοπίσετε στο 
αρχαίο κείμενο έναν τύπο που συγγενεύει ετυμολογικά με καθεμιά από τις λέξεις 
που σας δόθηκαν. 

Μονάδες 10 

Β5. «Δεῖ τοίνυν ὀρέγεσθαι τῆς ἐπιστήμης κτᾶσθαί τε αὐτὴν καὶ χρῆσθαι αὐτῇ 
προσηκόντως, δι’ ἧς πάντα ταῦτα εὖ θησόμεθα»: Αξιοποιώντας το παραπάνω 
απόσπασμα καθώς και τα στοιχεία του μεταφρασμένου κειμένου που σας δίνεται 
να εξηγήσετε  με ποιον τρόπο πρέπει να χρησιμοποιεί ο άνθρωπος τη γνώση. 

 

ΠΛΑΤΩΝ, ΕΥΘΥΔΗΜΟΣ 289-290d 

Ο Σωκράτης συζητά με τον Κλεινία σχετικά με το ποια «επιστήμη» είναι 
ωφέλιμη. 

Εσύ, Κλεινία, είπα, θύμισέ μου πού σταματήσαμε. Απ' ό,τι θυμάμαι είχαμε 
καταλήξει πως πρέπει να φιλοσοφούμε∙ έτσι δεν είναι; 

― Ναι, είπε εκείνος. 

― Να φιλοσοφείς, όμως, σημαίνει να αποκτάς γνώση∙ δεν είναι έτσι; είπα. 

― Ναι, είπε αυτός. 

― Αλλά ποια γνώση θα ήταν σωστό να επιδιώκουμε να αποκτήσουμε; Είναι απλό: 
εκείνη που θα μας ωφελήσει∙ έτσι δεν είναι; 

― Ασφαλώς, είπε. 

― Θα μας ωφελούσε άραγε σε τίποτε, αν ξέραμε να εντοπίζουμε, περπατώντας 
εδώ κι εκεί, σε ποια σημεία είναι θαμμένο πολύ χρυσάφι; 

― Ίσως, είπε. 

― Έτσι όμως, είπα εγώ, αναιρούμε εκείνο που παραδεχτήκαμε πρωτύτερα, 
δηλαδή ότι δεν θα 'χαμε κανένα όφελος, ακόμη κι αν γινόταν δικό μας όλο το 
χρυσάφι, και μάλιστα χωρίς να κάνουμε τον κόπο να σκάβουμε στη γη∙ ώστε κι αν 
ακόμη είχαμε τον τρόπο να κάνουμε τις πέτρες χρυσάφι, πάλι δεν θα άξιζε τίποτα 
η γνώση αυτή. Γιατί αν παράλληλα δεν θα ξέρουμε πώς να χρησιμοποιήσουμε το 
χρυσάφι, φάνηκε καθαρά ότι δεν θα έχουμε κανένα όφελος απ' αυτό∙ ή μήπως 
δεν το θυμάσαι; ρώτησα εγώ. 



 

 

― Ασφαλώς, απάντησε, το θυμάμαι. [...] 

― Συνεπώς, καλό μου παιδί, είπα, χρειαζόμαστε μια επιστήμη που να μπορεί 
συγχρόνως και να κάνει κάτι και να ξέρει αυτό το κάτι που κάνει να το 
χρησιμοποιεί. 

― Είναι φανερό, είπε. 

Μετάφραση: Ν. Μ. Σκουτερόπουλος 

 

Γ. ΑΔΙΔΑΚΤΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ,ΘΕΑΙΤΗΤΟΣ, 170a-170d 

(.J.Burnet,εκδ. 1900–07.Platonisopera. Ι–V. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1967–
68.) 

Σ΄αυτόν τον διάλογο του Πλάτωνα,(368 - 367 π.Χ.,) παρουσιάζεται ο Σωκράτης να 
εξετάζει τον ορισμό της γνώσης με τη βοήθεια του Θεαίτητου(μαθηματικός της 
κλασικής αρχαιότητας και επιφανές μέλος της Ακαδημίας του Πλάτωνα) και με τη 
συνδρομή του Θεόδωρου του Κυρηναίου,ο οποίος εκτός από τα μαθηματικά 
ασχολήθηκε με τη φιλοσοφία, την αστρονομία και τη μουσική.Ο Σωκράτης 
θεωρεί ότιοι ίδιοι οι άνθρωποιπουπιστεύουνότι έχουν έμφυτη σοφία, 
παραδέχονται ότι έχουν και αμάθεια, καθώς σε κάποιους τομείς 
είναιανεπαρκείςκαιχρειάζονταικαθοδήγηση.  Επομένως το γεγονός ότι 
οιάνθρωποι έχουν άλλοτε αληθείς και άλλοτε ψευδείς γνώμες και δεν είναι το 
ίδιο σοφοί, αναιρεί την άποψη του Πρωταγόρα ότι ο κάθε άνθρωπος είναι το 
μέτρο για όλα τα πράγματα («πάντων χρημάτων μέτρον ἄνθρωπος»). 

 ΣΩ. Οὐκοῦν, ὦ Πρωταγόρα, καὶ ἡμεῖς ἀνθρώπου,  μᾶλλον δὲ πάντων ἀνθρώπων 
δόξας  λέγομεν,  καὶ  φαμὲν  οὐδένα  ὅντινα οὐ τὰ μὲν αὑτὸνἡγεῖσθαι τῶν 
ἄλλωνσοφώτερον,  τὰ δὲἄλλους ἑαυτοῦ, καὶ ἔν γε τοῖς μεγίστοις κινδύνοις,  ὅτανἐν 
στρατείαις ἢ νόσοις ἢ ἐν θαλάττῃ χειμάζωνται,  ὥσπερ πρὸς θεοὺς ἔχειν τοὺς 
ἐνἑκάστοις ἄρχοντας,  σωτῆρας  σφῶν  προσδοκῶντας, οὐκ ἄλλῳ τῳ διαφέροντας ἢ 
τῷ  εἰδέναι∙ καὶ πάντα που μεστὰ τἀνθρώπινα ζητούντων διδασκάλους τε  καὶ 
ἄρχονταςἑαυτῶν τε καὶ τῶν ἄλλων ζῴων τῶν τε  ἐργασιῶν, οἰομένων τεαὖ ἱκανῶν μὲν 
διδάσκειν, ἱκανῶν δὲ ἄρχειν 
εἶναι. καὶ ἐν τούτοις ἅπασι τί ἄλλο φήσομεν ἢ αὐτοὺς τοὺς 
ἀνθρώπους  ἡγεῖσθαι σοφίαν καὶἀμαθίανεἶναι παρὰ σφίσιν; 

ΘΕΟ. Οὐδὲν ἄλλο.  

ΣΩ. Οὐκοῦν τὴν μὲν σοφίαν ἀληθῆ διάνοιαν ἡγοῦνται, τὴν δὲ ἀμαθίαν ψευδῆ δόξαν;  

ΘΕΟ. Τί μήν;  

ΣΩ. Τί οὖν, ὦ Πρωταγόρα, χρησόμεθα τῷ λόγῳ;  πότερονἀληθῆ φῶμεν ἀεὶ τοὺς 
ἀνθρώπους δοξάζειν, ἢ τοτὲ μὲν ἀληθῆ, τοτὲ δὲ ψευδῆ; ἐξ ἀμφοτέρων γάρ που 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1_%CE%A0%CE%BB%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%8C%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%BF_%CE%9A%CF%85%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82


 

 

συμβαίνει μὴ ἀεὶ ἀληθῆ ἀλλ' ἀμφότερα αὐτοὺς δοξάζειν. σκόπει γάρ, ὦ Θεόδωρε, εἰ 
ἐθέλοι ἄν τις τῶν ἀμφὶ Πρωταγόραν ἢ σὺ αὐτὸς διαμάχεσθαι ὡς οὐδεὶς ἡγεῖται 
ἕτερος ἕτερον ἀμαθῆ τε εἶναι καὶ ψευδῆ δοξάζειν.  

ΘΕΟ. Ἀλλ' ἄπιστον, ὦ Σώκρατες.  

ΣΩ. Καὶ μὴν εἰς τοῦτό γε ἀνάγκης ὁ λόγος ἥκει ὁ πάντων χρημάτων μέτρον ἄνθρωπον 
λέγων.  

-χειμάζωνται:βασανίζονται,υφίστανται ταλαιπωρίες -τἀνθρώπινα:οι ανθρώπινες 
κοινωνίες-ζητούντων:ἀνθρώπων ζητούντων(:από ανθρώπους που αναζητούν)  - 
παρὰ  σφίσιν:μέσα τους –δοξάζω:έχω γνώμη -τοτὲ μέν…τοτὲ δέ: άλλοτε μεν…άλλοτε 
δε 

Γ.1. Να μεταφράσετε στη νέα ελληνική το παρακάτω απόσπασμα:«καὶ πάντα που  
μεστά … παρὰ σφίσιν;» 

Μονάδες 10 

Γ.2. Σύμφωνα με το παραπάνω απόσπασμα του Πλάτωνα πώς συμπεριφέρονται οι 
άνθρωποι κάθε φορά που αντιμετωπίζουν μεγάλους κινδύνους; 

Μονάδες 10 

Γ.3.α. «Καὶ μὴν εἰς τοῦτό γε ἀνάγκης ὁ λόγος ἥκει ὁ πάντων χρημάτων μέτρον 
ἄνθρωπον λέγων.»:Να μεταφέρετε τα ουσιαστικά της παραπάνω πρότασης στην 
ίδια πτώση στον άλλο αριθμό.(Μονάδες 5) 

Γ.3.β. «λέγομεν,ἔχειν,διαφέροντας»: Να μεταφέρετε τους παραπάνω ρηματικούς 
τύπους στον αόριστο β΄στην ίδια φωνή.(Μονάδες 3) 

Γ.3.γ. «σκόπει γάρ, ὦ Θεόδωρε, εἰ ἐθέλοι ἄν τις τῶν ἀμφὶ Πρωταγόραν ἢ σὺ αὐτὸς 
διαμάχεσθαι ὡς οὐδεὶς ἡγεῖται ἕτερος ἕτερον ἀμαθῆ τε εἶναι καὶ ψευδῆ 
δοξάζειν.»:Να εντοπίσετε στο παραπάνω απόσπασμα δύο συνηρημένα ρήματα και 
να γράψετε το ίδιο πρόσωπο στην ευκτική στον χρόνο και στη φωνή που βρίσκεται 
το καθένα.(Μονάδες 2) 

Μονάδες 10 

Γ.4.α. «καὶ ἐν τούτοις ἅπασι τί ἄλλο φήσομεν ἢ αὐτοὺς τοὺς 
ἀνθρώπους ἡγεῖσθαι σοφίαν καὶἀμαθίανεἶναι παρὰ σφίσιν;»:Να εντοπίσετε τα 
απαρέμφατα του παραπάνω αποσπάσματος,να γράψετε τη συντακτική λειτουργία 
τους και να βρείτε το υποκείμενό τους.(Μονάδες 4) 

Γ.4.β. «Τί οὖν, ὦ Πρωταγόρα, χρησόμεθα τῷ λόγῳ;  πότερονἀληθῆ φῶμεν ἀεὶ τοὺς 
ἀνθρώπους δοξάζειν, ἢ τοτὲ μὲν ἀληθῆ, τοτὲ δὲ ψευδῆ;»:Να δικαιολογήσετε την 
έγκλιση εκφοράς των παραπάνω ερωτηματικών προτάσεων.(Μονάδες 4) 



 

 

Γ.4.γ.«Καὶ μὴν εἰς τοῦτό γε ἀνάγκης ὁ λόγος ἥκει ὁ πάντων χρημάτων μέτρον 
ἄνθρωπον λέγων.»:Να μετατρέψετε τη μετοχή του παραπάνω αποσπάσματος στην 
αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση.(Μονάδες 2) 

Μονάδες 10 


