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απόσπασμα α΄: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Μετὰ τὰ φυσικά, Α 2, 98b12-28 
 
Διὰ γὰρ τὸ θαυμάζειν οἱ ἄνθρωποι καὶ νῦν καὶ τὸ πρῶτον ἤρξαντο φιλοσοφεῖν, ἐξ ἀρχῆς μὲν τὰ 
πρόχειρα τῶν ἀτόπων θαυμάσαντες, εἶτα κατὰ μικρὸν οὕτω προϊόντες καὶ περὶ τῶν μειζόνων 
διαπορήσαντες, οἷον περί τε τῶν τῆς σελήνης παθημάτων καὶ τῶν περὶ τὸν ἥλιον καὶ τὰ ἄστρα καὶ περὶ 
τῆς τοῦ παντὸς γενέσεως. Ὁ δ’ ἀπορῶν καὶ θαυμάζων οἴεται ἀγνοεῖν (διὸ καὶ ὁ φιλόμυθος φιλόσοφός 
πώς ἐστιν· ὁ γὰρ μῦθος σύγκειται ἐκ θαυμασίων)· ὥστ’ εἴπερ διὰ τὸ φεύγειν τὴν ἄγνοιαν 
ἐφιλοσόφησαν, φανερὸν ὅτι διὰ τὸ εἰδέναι τὸ ἐπίστασθαι ἐδίωκον καὶ οὐ χρήσεώς τινος ἕνεκεν. 
Μαρτυρεῖ δὲ αὐτὸ τὸ συμβεβηκός· σχεδὸν γὰρ πάντων ὑπαρχόντων τῶν ἀναγκαίων καὶ τῶν πρὸς 
ῥᾳστώνην καὶ διαγωγὴν ἡ τοιαύτη φρόνησις ἤρξατο ζητεῖσθαι. Δῆλον οὖν ὡς δι’ οὐδεμίαν αὐτὴν 
ζητοῦμεν χρείαν ἑτέραν, ἀλλ’ ὥσπερ ἄνθρωπος, φαμέν, ἐλεύθερος ὁ αὑτοῦ ἕνεκα καὶ μὴ ἄλλου ὤν, 
οὕτω καὶ αὐτὴν ὡς μόνην οὖσαν ἐλευθέραν τῶν ἐπιστημῶν· μόνη γὰρ αὕτη αὑτῆς ἕνεκέν ἐστιν. 
 
 

απόσπασμα β΄: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Προτρεπτικός πρὸς Θεμίσωνα, απόσπασμα 9 
 
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 τα αρχαία κείμενα: 
 
1. Οι άνθρωποι φιλοσόφησαν για να αποφύγουν την άγνοια. 
2. Οι άνθρωποι που αγαπούν τους μύθους μοιάζουν με τους φιλοσόφους. 
3. Η φιλοσοφία δεν είναι μία ελεύθερη επιστήμη. 
4. Η φιλοσοφία είναι μία καθοδηγητική επιστήμη. 
5. Οι πρακτικές τέχνες μπορούν να κατευθύνουν αλάνθαστα τις επιλογές μας.  

(μονάδες 5) 



 

 

Α2. Να τεκμηριώσετε κάθε απάντησή σας γράφοντας τις λέξεις/φράσεις των  αρχαίων κειμένων που 
την επιβεβαιώνουν. (μονάδες 5) 

Μονάδες 10 
Β1. ὥστ’ εἴπερ διὰ τὸ φεύγειν... οὐ χρήσεώς τινος ἕνεκεν.: Στο συγκεκριμένο απόσπασμα ο 
Αριστοτέλης αξιοποιεί έναρθρα απαρέμφατα. Να τα καταγράψετε και στη συνέχεια να εξηγήσετε ποιος 
είναι ο λειτουργικός τους ρόλος στο επιχείρημα του φιλοσόφου. 

Μονάδες 10 
Β2. Σε ποιο σημείο του αποσπάσματος α΄ διατυπώνεται η θέση ότι η ενασχόληση με τη φιλοσοφία 
απαιτεί ελεύθερο χρόνο; Να το καταγράψετε και να το σχολιάσετε. 

Μονάδες 10 
Β3. Σε ποιο σημείο του αποσπάσματος β΄ γίνεται αναφορά στην τελική κατάληξη του ανθρώπινου βίου 
και πώς την αποδίδει ο φιλόσοφος;  

Μονάδες 10 
Β4.  έναρξη, σοφιστής, συγγένεια, φιλία, είδηση, διωγμός, χρήμα, ραδιούργος, ζητιάνος, απουσία:  
Να εντοπίσετε στο απόσπασμα α΄ έναν ετυμολογικά συγγενή τύπο με καθεμιά από τις λέξεις που σας 
δόθηκαν. 

Μονάδες 10 
Β5.  Ο Αριστοτέλης στο απόσπασμα α΄ φαίνεται να έχει υπόψη του  τους προσωκρατικούς φιλοσόφους. 
Αφού επισημάνετε το αντίστοιχο χωρίο του αρχαίου κειμένου, να συσχετίσετε τις απόψεις του 
αναφορικά  με τον τρόπο προσέγγισης της φιλοσοφίας από τους πρώτους φιλοσόφους με όσα ο ίδιος 
αναφέρει στο παρακάτω μεταφρασμένο κείμενο:  
 
 Ο Θαλής, ο ιδρυτής αυτής της φιλοσοφίας, λέει ότι η αρχή είναι το νερό (γι᾽ αυτό και 
υποστήριξε ότι και η Γη επιπλέει στο νερό). Θα πρέπει μάλλον να κατέληξε σ᾽ αυτή την αντίληψη επειδή 
παρατήρησε ότι η τροφή των πάντων είναι υγρή και ότι η ίδια η θερμότητα γεννιέται και διατηρείται 
ζωντανή από την υγρασία (αυτό όμως από το οποίο γεννιούνται όλα τα πράγματα, αυτό είναι και η 
αρχή τους). Αυτή πρέπει να ήταν η προέλευση της αντίληψής του για το νερό, και ακόμη το γεγονός ότι 
τα σπέρματα όλων των όντων έχουν υγρή φύση, ενώ η αρχή της φύσεως των υγρών πραγμάτων είναι το 
νερό. 
 

Αριστοτέλης, Μετά τα φυσικά 983b20-27 
 
 

Μονάδες 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Γ.ΑΔΙΔΑΚΤΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ 

Λυσίου,Κατὰ  Ἐργοκλέους,12-14 

Ο Εργοκλής,αθηναίος  στρατηγός,συμμετείχε σε μία εκστρατεία στα παράλια της Μ. Ασίας και μόλις επέστρεψε 

στην Αθήνα κατηγορήθηκε για προδοσία και για κατάχρηση δημοσίων  χρημάτων. Ο ρήτορας με αυτόν τον λόγο 

παρουσιάζει τις παρανομίες του Εργοκλή και  προσπαθεί να πείσει τους δικαστές  να τον καταδικάσουν και να 

δημεύσουν  την  περιουσία του. 

Οἶμαι  δ’    Ἐργοκλέα,   ὦ    ἄνδρες   Ἀθηναῖοι,  περὶ   μὲν   Ἁλικαρνασσοῦ   καὶ   περὶ   τῆς   

ἀρχῆς  καὶ  περὶ  τῶν  αὑτῷ  πεπραγμένων  οὐκ  ἐπιχειρήσειν   ἀπολογεῖσθαι,  ἐρεῖν   δὲ  ὡς   

ἀπὸ  Φυλῆς   κατῆλθε καὶ  ὡς  δημοτικός  ἐστι  καὶ  ὡς  τῶν  κινδύνων  τῶν  ὑμετέρων   

μετέσχεν.                            

ἐγὼ   δέ,   ὦ   ἄνδρες    Ἀθηναῖοι,  <οὐ>   τὴν  αὐτὴν  γνώμην  ἔχω  περὶ  τῶν   τοιούτων, ἀλλ’ 

ὅσοι μὲν ἐλευθερίας  καὶ  τοῦ  δικαίου  ἐπιθυμοῦντες  καὶ   τοὺς  νόμους  ἰσχύειν  βουλόμενοι  

καὶ  τοὺς  ἀδικοῦντας  μισοῦντες  τῶν  ὑμετέρων  κινδύνων  μετέσχον,  οὐ  πονηροὺς  εἶναι  

πολίτας, οὐδὲ  ἀδίκως  τούτοις  φημὶ  ἂν  εἶναι  ὑπόλογον   τὴν   ἐκείνων   φυγήν·  ὅσοι   δὲ  

κατελθόντες  ἐν  δημοκρατίᾳ   τὸ   μὲν   ὑμέτερον   πλῆθος    ἀδικοῦσι,   τοὺς   δὲ   ἰδίους  

οἴκους   ἐκ    τῶν   ὑμετέρων   μεγάλους   ποιοῦσι,  πολὺ  μᾶλλον   αὐτοῖς   προσήκει   

ὀργίζεσθαι   ἢ   τοῖς   τριάκοντα. οἱ μὲν γὰρ ἐπὶ τοῦτ’ ἐχειροτονήθησαν, ἵνα κακῶς, εἴ πῃ 

δύναιντο, ὑμᾶς ποιήσειαν·τούτοις δ’ ὑμᾶς αὐτοὺς ἐπετρέψατε, ὡς μεγάλην καὶ ἐλευθέραν 

τὴν  πόλιν  ποιήσωσιν· 

κατῆλθε: επέστρεψε, τὴν φυγήν: η εξορία, προσήκει: (απρόσωπο ρήμα) αρμόζει, κακῶς ποιήσειαν: να 

βλάψουν. 

 

Γ.1.Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω απόσπασμα του κειμένου: «Οἶμαι  δ’    

Ἐργοκλέα,   ὦ    ἄνδρες   Ἀθηναῖοι  … <οὐ>   τὴν  αὐτὴν  γνώμην  ἔχω». 

Μονάδες 10 



 

 

Γ.2.Ποιους θεωρεί ο ρήτορας σωστούς πολίτες, σύμφωνα με το παραπάνω κείμενο; 

Για την απάντησή σας να λάβετε υπόψη σας το ακόλουθο χωρίο:«ἐγὼ   δέ,   ὦ   ἄνδρες    

Ἀθηναῖοι,  <οὐ>   τὴν  αὐτὴν  γνώμην  ἔχω  … οὐ  πονηροὺς  εἶναι  πολίτας». 

Μονάδες 10 

Γ.3.α.Να γράψετε στο τετράδιό σας τους ονοματικούς τύπους που ζητούνται στον παρακάτω 

πίνακα και να αιτιολογήσετε τον τονισμό τους (μονάδες 5): 

 
τῶν κινδύνων 

-Να γράψετε τη δοτική πτώση του ενικού αριθμού: 
-Να αιτιολογήσετε τον τονισμό της λέξης: 

 
τὴν  γνώμην 

-Να γράψετε την ονομαστική πτώση του πληθυντικού αριθμού: 
-Να αιτιολογήσετε τον τονισμό της λέξης: 

 
(τοὺς)  πολίτας 

-Να γράψετε την κλητική πτώση του ενικού αριθμού: 
-Να αιτιολογήσετε τον τονισμό της λέξης: 

 
τὴν    φυγήν 

-Να γράψετε τη γενική πτώση του πληθυντικού αριθμού: 
-Να αιτιολογήσετε τον τονισμό της λέξης: 

 
τοὺς  οἴκους 

-Να γράψετε την κλητική  πτώση του πληθυντικού αριθμού: 
-Να αιτιολογήσετε τον τονισμό της λέξης: 

 

Γ.3.β.Να γράψετε στο τετράδιό σας τους παρακάτω ρηματικούς τύπους (μονάδες 5): 

 τῶν  πεπραγμένων:το β΄ενικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή 

 ἐστι:το γ΄ενικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα 

 ἰσχύειν:τον ίδιο τύπο στον μέλλοντα 

 βουλόμενοι:το α΄ ενικό πρόσωπο  της οριστικής του παρατατικού (σε όλους τους 

τύπους που γνωρίζετε) 

 μετέσχον:το απαρέμφατο του ενεστώτα στην ίδια φωνή. 

Μονάδες 10 

Γ.4.α.«ἐγὼ δέ,ὦ  ἄνδρες   Ἀθηναῖοι, <οὐ>  τὴν  αὐτὴν  γνώμην  ἔχω περὶ  τῶν   τοιούτων»:i.Να 

αναγνωρίσετε την παραπάνω πρόταση του κειμένου (μονάδες 2). ii.Να εντοπίσετε και να 

αναγνωρίσετε τους κύριους όρους της παραπάνω πρότασης (μονάδες 3). 

Γ.4.β.«δημοτικός, ἐλευθερίας, τοὺς  νόμους, μᾶλλον, ὀργίζεσθαι»: Να χαρακτηρίσετε 

συντακτικά τους παραπάνω όρους του κειμένου (μονάδες 5). 

Μονάδες 10 


