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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 κάθε μία 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: 

i. Ο Αριστοτέλης υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι πάντα χρησιμοποιούν τα μέσα που
διαθέτουν για τη ζωή τους  με σωστό τρόπο.

ii. Ο Αριστοτέλης τονίζει ότι μόνο οι επιστήμονες πρέπει να φιλοσοφούν.
iii. Η φιλοσοφία, ως επιστήμη, έχει καθοδηγητικό ρόλο.
iv. Η φιλοσοφία, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, εμπεριέχει μόνο την ορθή κρίση.
v. Ο Αριστοτέλης υποστηρίζει ότι η φρόνηση  κατευθύνει αλάνθαστα τις επιλογές του

ανθρώπου.
(μονάδες 5) 

Α2. Για κάθε μία από τις παραπάνω απαντήσεις να γράψετε στο τετράδιό σας το χωρίο του 
αρχαίου κειμένου που την επιβεβαιώνει. (μονάδες 5) 

Μονάδες 10 

ΣΠ
ΟΥ
ΔΗ



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

Μονάδες 10 
Β2.      ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 
 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Ἠθικὰ Νικομάχεια,1152b 
 Ο εγκρατής, πράγματι, άνθρωπος και ο σώφρων είναι τέτοιας λογής άνθρωποι που να 
μην παρασύρονται από τις σωματικές ηδονές ώστε να κάνουν πράξεις αντίθετες προς τον ορθό 
λόγο, μόνο που ο ένας έχει ευτελείς επιθυμίες, ενώ ο άλλος όχι· ο ένας, επίσης, είναι τέτοιας 
λογής άνθρωπος που να μη βρίσκει ευχαρίστηση σε οτιδήποτε είναι αντίθετο προς τον ορθό 
λόγο, ενώ ο άλλος νιώθει ευχαρίστηση, όμως δεν αφήνεται να φέρεται και να άγεται από 
αυτήν. Ομοιότητα υπάρχει, επίσης, ανάμεσα στον ακρατή και στον ακόλαστο, μολονότι είναι 
πολύ διαφορετικοί: και οι δυο τους επιδιώκουν τις σωματικές ηδονές, μόνο που ο ένας θεωρεί 
ότι έτσι πρέπει να κάνει, ενώ ο άλλος όχι. Ούτε μπορεί ο ίδιος άνθρωπος να είναι φρόνιμος και 
την ίδια στιγμή να είναι ακρατής· γιατί όπως δείξαμε ο φρόνιμος άνθρωπος είναι την ίδια 
στιγμή και ηθικά καλός άνθρωπος. Έπειτα, για να είναι κανείς φρόνιμος δεν είναι αρκετό να 
γνωρίζει μόνο τί είναι το σωστό· πρέπει, επιπλέον, να είναι σε θέση και να το πράττει — και ο 
ακρατής άνθρωπος δεν είναι σε θέση να το πράττει (τίποτε, από την άλλη, δεν εμποδίζει τον 
δεινό άνθρωπο να είναι ακρατής· αυτός είναι και ο λόγος που μερικές φορές κάποιοι 
άνθρωποι θεωρούνται φρόνιμοι, μαζί όμως και ακρατείς, ακριβώς για τον λόγο ότι η δεινότητα 
διαφέρει από τη φρόνηση με τον τρόπο που είπαμε στην πρώτη μας παρουσίαση του θέματος: 
από την άποψη της συλλογιστικής ικανότητας η δεινότητα βρίσκεται πολύ κοντά στη φρόνηση, 
διαφέρει όμως από αυτήν από την άποψη της προαίρεσης), και όχι, πάλι, όπως ο άνθρωπος 
που έχει γνώση και τη χρησιμοποιεί, αλλά όπως ο κοιμισμένος ή ο μεθυσμένος.  
 
Στο πρωτότυπο κείμενο που σας δόθηκε, ο Αριστοτέλης τονίζει ότι ο ίδιος ο άνθρωπος είναι 
υπεύθυνος για τη στάση ζωής που πρέπει να τηρεί και γι΄ αυτό πρέπει να χρησιμοποιεί τη 
γνώση με τον κατάλληλο τρόπο. Να επισημάνετε το αντίστοιχο χωρίο του αρχαίου κειμένου 
και να το σχολιάσετε, λαμβάνοντας υπόψη σας και όσα παραθέτει ο Σταγειρίτης στο 
παραπάνω μεταφρασμένο απόσπασμα.  
 

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. 

 
Στη Μακεδονία ο Αριστοτέλης έμεινε ως το 335. Το κλίμα που επικρατούσε τώρα στην Αθήνα 
ευνοούσε την επάνοδό του εκεί. Συνοδευμένος λοιπόν από τον α)  ……………………….. 
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 β)  …………………., που τη 
διηύθυνε τώρα ο γ)  ………………….., αλλά στο  δ) …………………, το δημόσιο γυμναστήριο στον 
Λυκαβηττό, όπου δίδασκαν συνήθως ρήτορες και σοφιστές. Αργότερα, όταν ο Θεόφραστος 

ΣΠ
ΟΥ
ΔΗ



ίδρυσε σχολή που θα διαφύλαττε και θα πρόβαλλε τις διδασκαλίες του Αριστοτέλη, αυτή 
πήρε το όνομα ε) ………………… 

Μονάδες 10 
Β4. αυτενέργεια, άχρηστος, ανορεξία, ανάγωγος, σύνταγμα: Να εντοπίσετε στο αρχαίο 
κείμενο έναν τύπο που συγγενεύει ετυμολογικά με καθεμιά από τις λέξεις που σας δόθηκαν. 

Μονάδες 10 
 

Γ. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ξενοφῶν, Ἑλληνικὰ Βιβλ.6, κεφ. 4 §§4-6.2 

(έκδ. του E.C. Marchant, Οξφόρδη: Clarendon Press, 1900, ανατ. 1968) 

Η επιμονή των Θηβαίων να μην αφήσουν αυτόνομες τις υπόλοιπες βοιωτικές πόλεις –να μην 

διαλύσουν, επομένως, το Κοινό των Βοιωτών– οδήγησε σε εκστρατεία του Σπαρτιάτη βασιλιά 

Κλεόμβροτου στη Βοιωτία. Η προσπάθεια είχε ατυχή κατάληξη για τους Λακεδαιμόνιους και 

τους συμμάχους τους. 

 

Ταῦτα δὲ ποιήσας καὶ ἀναβὰς ἀπὸ τῆς θαλάττης, ἐστρατοπεδεύσατο ἐν Λεύκτροις τῆς 

Θεσπικῆς. Οἱ δὲ Θηβαῖοι ἐστρατοπεδεύσαντο ἐπὶ τῷ ἀπαντικρὺ λόφῳ οὐ πολὺ διαλείποντες, 

οὐδένας ἔχοντες συμμάχους ἀλλ' ἢ τοὺς Βοιωτούς. Ἔνθα δὴ τῷ Κλεομβρότῳ οἱ μὲν φίλοι 

προσιόντες ἔλεγον·Ὦ Κλεόμβροτε, εἰ ἀφήσεις τοὺς Θηβαίους ἄνευ μάχης, κινδυνεύσεις ὑπὸ 

τῆς πόλεως τὰ ἔσχατα παθεῖν. Ἀναμνησθήσονται γάρ σου καὶ ὅτε εἰς Κυνὸς κεφαλὰς 

ἀφικόμενος οὐδὲν τῆς χώρας τῶν Θηβαίων ἐδῄωσας, καὶ ὅτε ὕστερον στρατεύων 

ἀπεκρούσθης τῆς ἐμβολῆς, Ἀγησιλάου ἀεὶ ἐμβάλλοντος διὰ τοῦ Κιθαιρῶνος. Εἴπερ οὖν ἢ 

σαυτοῦ κήδῃ ἢ τῆς πατρίδος ἐπιθυμεῖς, ἀκτέον ἐπὶ τοὺς ἄνδρας. Οἱ μὲν φίλοι τοιαῦτα ἔλεγον· 

οἱ δ' ἐναντίοι· Νῦν δή, ἔφασαν, δηλώσει ὁ ἀνὴρ εἰ τῷ ὄντι κήδεται τῶν Θηβαίων, ὥσπερ 

λέγεται. Ὁ μὲν δὴ Κλεόμβροτος ταῦτα ἀκούων παρωξύνετο πρὸς τὸ μάχην συνάπτειν. 

------------ 

δῃόω-ῶ: ερημώνω, καταστρέφω μία περιοχή 

ἀκτέον: πρέπει να επιτεθείς (ρηματικό επίθετο από το ἄγω) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Γ1.Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ταῦτα δὲ ποιήσας … διὰ τοῦ 

Κιθαιρῶνος». 

Μονάδες 20 

ΣΠ
ΟΥ
ΔΗ



Γ2.Ο Κλεόμβροτος,επειδή πήρε διαταγή από τους εφόρους στη Σπάρτη να επιτεθεί στους 

Θηβαίους,οδήγησε το στράτευμα στη Βοιωτία και στρατοπέδευσε στα Λεύκτρα.Πώς οι φίλοι 

του προσπάθησαν να τον πείσουν να επιχειρήσει τελικά την εκστρατεία εναντίον των 

Θηβαίων,σύμφωνα με το παραπάνω κείμενο; 

Μονάδες 10 

Γ3.α.«εἰ ἀφήσεις τοὺς Θηβαίους ἄνευ μάχης, κινδυνεύσεις ὑπὸ τῆς πόλεως τὰ ἔσχατα 

παθεῖν.»:Να μεταφέρετε τους υπογραμμισμένους τύπους στην ίδια πτώση στον άλλο αριθμό 

(μονάδες 3). 

Γ3.β.«Εἴπερ οὖν ἢ σαυτοῦ κήδῃ ἢ τῆς πατρίδος ἐπιθυμεῖς, ἀκτέον ἐπὶ τοὺς ἄνδρας.Οἱ μὲν 

φίλοι τοιαῦτα ἔλεγον·»:Να εντοπίσετε τις αντωνυμίες του παραπάνω αποσπάσματος,να 

αναγνωρίσετε το είδος στο οποίο ανήκουν (μονάδες 2) και να τις μεταφέρετε στην ίδια πτώση 

- στο ίδιο πρόσωπο και στο ίδιο γένος- στον άλλο αριθμό(μονάδες 2). 

Γ3.γ.«διαλείποντες,ἔχοντες,ἔλεγον»:Να μεταφέρετε τους παραπάνω ρηματικούς τύπους στο 

β΄ενικό πρόσωπο της προστακτικής του αορίστου β΄στην ίδια φωνή (μονάδες 3). 

Μονάδες 10 

Γ4. 

α. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων λέξεων του 

κειμένου:  

Ταῦτα: είναι …………………………………………………  στο …………………………………………. 

συμμάχους: είναι …………………………………………………  στο …………………………………………. 

σου: είναι …………………………………………………  στο …………………………………………. 

τῶν Θηβαίων: είναι …………………………………………………  στο ……………………………… 

Ἀγησιλάου: είναι …………………………………………………  στο …………………………………………. 

(μονάδες 5) 

β. «Ὦ Κλεόμβροτε, εἰ ἀφήσεις τοὺς Θηβαίους ἄνευ μάχης, κινδυνεύσεις ὑπὸ τῆς πόλεως τὰ 

ἔσχατα παθεῖν»: Οι φίλοι του Κλεόμβροτου διατυπώνουν εδώ μια προειδοποίηση με 

υποθετικό λόγο. Να διακρίνετε την υπόθεση από την απόδοση (μονάδες 2) και να 

αναγνωρίσετε το είδος του υποθετικού λόγου τεκμηριώνοντας την απάντησή σας (μονάδες 3). 

Μονάδες 10 

ΣΠ
ΟΥ
ΔΗ
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