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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Προτρεπτικός πρὸς Θεμίσωνα, απόσπασμα 8 

 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. 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β 6.4-8, 16 

 

 Ἐν παντὶ δὴ συνεχεῖ καὶ διαιρετῷ ἔστι λαβεῖν τὸ μὲν πλεῖον τὸ δ’ ἔλαττον τὸ δ’ ἴσον, 

καὶ ταῦτα ἢ κατ’ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα ἢ πρὸς ἡμᾶς [...]. Λέγω δὲ τοῦ μὲν πράγματος μέσον τὸ 

ἴσον ἀπέχον ἀφ’ ἑκατέρου τῶν ἄκρων, ὅπερ ἐστὶν ἓν καὶ τὸ αὐτὸ πᾶσιν, πρὸς ἡμᾶς δὲ ὃ 

μήτε πλεονάζει μήτε ἐλλείπει· τοῦτο δ’ οὐχ ἕν, οὐδὲ ταὐτὸν πᾶσιν. Οἷον εἰ τὰ δέκα πολλὰ 

τὰ δὲ δύο ὀλίγα, τὰ ἓξ μέσα λαμβάνουσι κατὰ τὸ πρᾶγμα· ἴσῳ γάρ ὑπερέχει τε καὶ 

ὑπερέχεται· τοῦτο δὲ μέσον ἐστὶ κατὰ τὴν ἀριθμητικὴν ἀναλογίαν. Τὸ δὲ πρὸς ἡμᾶς οὐχ 

οὕτω ληπτέον· οὐ γὰρ εἴ τῳ δέκα μναῖ φαγεῖν πολὺ δύο δὲ ὀλίγον, ὁ ἀλείπτης ἓξ μνᾶς 

προστάξει· ἔστι γὰρ ἴσως καὶ τοῦτο πολὺ τῷ ληψομένῳ ἢ ὀλίγον· Μίλωνι μὲν γὰρ ὀλίγον, 

τῷ δὲ ἀρχομένῳ τῶν γυμνασίων πολύ. Ὁμοίως ἐπὶ δρόμου καὶ πάλης. Οὕτω δὴ πᾶς 

ἐπιστήμων τὴν ὑπερβολὴν μὲν καὶ τὴν ἔλλειψιν φεύγει, τὸ δὲ μέσον ζητεῖ καὶ τοῦθ’ 

αἱρεῖται, μέσον δὲ οὐ τὸ τοῦ πράγματος ἀλλὰ τὸ πρὸς ἡμᾶς.  […]  Ἔστιν ἄρα ἡ ἀρετὴ ἕξις 

προαιρετική, ἐν μεσότητι οὖσα τῇ πρὸς ἡμᾶς, ὡρισμένῃ λόγῳ καὶ ᾧ ἂν ὁ φρόνιμος ὁρίσειεν. 

Μεσότης δὲ δύο κακιῶν, τῆς μὲν καθ’ ὑπερβολὴν τῆς δὲ κατ’ ἔλλειψιν· καὶ ἔτι τῷ τὰς μὲν 

ἐλλείπειν τὰς δ’ ὑπερβάλλειν τοῦ δέοντος ἔν τε τοῖς πάθεσι καὶ ἐν ταῖς πράξεσι, τὴν δ’ 

ἀρετὴν τὸ μέσον καὶ εὑρίσκειν καὶ αἱρεῖσθαι. 

 

Α1. καὶ χρῆσθαι αὐτῇ προσηκόντως: Σε τι αναφέρεται  η υπογραμμισμένη λέξη του 

αποσπάσματος; (μονάδες 4) 

Α2. τοῦτο δ’ οὐχ ἕν, οὐδὲ ταὐτὸν πᾶσιν: Σε τι αναφέρεται ο φιλόσοφος; (μονάδες 6) 

Μονάδες 10 



 

 

Β1. συνεχεῖ καὶ διαιρετῷ: Με αφορμή την παραπάνω φράση του αριστοτελικού κειμένου 

μπορείτε να επισημάνετε ποιο είναι το “συνεχές πεδίο” αναφορικά με τις ηθικές αρετές; 

Να σχολιάσετε τη φράση αυτή με συντομία. 

Μονάδες 10 

 

Β2. Ο Αριστοτέλης στο απόσπασμα των Ηθικών Νικομαχείων που σας δόθηκε αξιοποιεί ένα 

αριθμητικό παράδειγμα, αναφερόμενος στη μεσότητα που προσδιορίζεται με 

αντικειμενικά κριτήρια. Να το καταγράψετε και να εξηγήσετε ποιος είναι ο λειτουργικός 

του ρόλος στο επιχείρημα. 

Μονάδες 10 

Β3. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε μία από τις 

παρακάτω περιόδους λόγου και δίπλα σε αυτό τη λέξη «Σωστό», αν είναι σωστή, ή τη λέξη 

«Λάθος», αν είναι λανθασμένη: 

 

i. Ο Σωκράτης έμεινε στο κρατητήριο ένα χρόνο μετά από την καταδικαστική 

απόφαση. 

ii. Ο Ιουστινιανός έκλεισε την Ακαδημία του Πλάτωνα παρόλο που αυτή βρισκόταν σε 

ακμή. 

iii. Οι φύλακες – επίκουροι στην ιδεώδη πολιτεία πρέπει να έχουν κλείσει το 50ο έτος 

της ηλικίας τους. 

iv. Η αγωγή των φυλάκων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την δεκαετή σπουδή της 

διαλεκτικής. 

v. Ο Γλαύκων στην πλατωνική πολιτεία λειτουργεί ως το φερέφωνο της 

αριστοκρατικής ηθικής αναφορικά με της αντιλήψεις του περί δικαιοσύνης. 

 

Μονάδες 10 
 

Β4. κτᾶσθαι: Να σχηματίσετε μία παράγωγη λέξη της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, απλή 

ή σύνθετη, με καθεμιά από τις ακόλουθες καταλήξεις: 

• -τωρ 

• -μα 

• -σις 

• -τός 

• -μων 

Μονάδες 10 

 

 

Β5.  Να μελετήσετε με προσοχή το κείμενο που ακολουθεί και στη συνέχεια να γράψετε 

ποια είναι η άποψη που διατυπώνει ο Επίκτητος για την προαίρεσιν. Εντοπίζετε ομοιότητες 

με τις αριστοτελικές αντιλήψεις, έτσι όπως παρουσιάζονται στο πρωτότυπο κείμενο; Στην 

απάντησή σας να λάβετε υπόψη σας τα εξής χωρία του αρχαίου κειμένου: «Τὰ ὑποκείμενα 

πρὸς τὸν βίον ἡμῖν... αὐτοῖς χρωμένοις» και « Ἔστιν ἄρα ἡ ἀρετὴ ἕξις προαιρετική». 

 



 

 

Επίκτητος, Δ. 33. 14-17 

 
 

*O ύπατος (λατινικά: consul) ήταν αξίωμα της Αρχαίας Ρώμης 

Μονάδες 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%A1%CF%8E%CE%BC%CE%B7


 

 

Γ.ΑΔΙΔΑΚΤΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ,ΙΕΡΩΝ,7.1-7.4 

Στο έργο αυτό του Ξενοφώντα ο ποιητής Σιμωνίδης συνδιαλέγεται με τον τύραννο  των Συρακουσών , 

τον Ιέρωνα. Στο παρακάτω απόσπασμα ο Σιμωνίδης αναφέρεται στη μεγάλη σημασία που έχει για τη ζωή 

σπουδαίων ανδρών  η φιλοδοξία,  δηλαδή  η επιθυμία και η  αγάπη για τις  τιμές και τους επαίνους. 

Ἔοικεν,  ἔφη,  ὦ  Ἱέρων,  μέγα  τι  εἶναι  ἡ  τιμή,  ἧς  ὀρεγόμενοι  οἱ ἄνθρωποι  

πάντα  μὲν  πόνον  ὑποδύονται, πάντα δὲ κίνδυνον ὑπομένουσι.  καὶ  ὑμεῖς,  ὡς  

ἔοικε,  τοσαῦτα  πράγματα  ἐχούσης  ὁπόσα λέγεις  τῆς  τυραννίδος,  ὅμως  

προπετῶς  φέρεσθε  εἰς  αὐτήν,  ὅπως τιμᾶσθε  καὶ  ὑπηρετῶσι  μὲν  ὑμῖν  πάντες  

πάντα  τὰ  προσταττόμενα ἀπροφασίστως,  περιβλέπωσι  δὲ  πάντες, ὑπανιστῶνται 

δ’ ἀπὸ τῶν θάκων  ὁδῶν  τε  παραχωρῶσι,  γεραίρωσι  δὲ  καὶ  λόγοις  καὶ  ἔργοις 

πάντες  οἱ  παρόντες  ἀεὶ  ὑμᾶς·  τοιαῦτα  γὰρ  δὴ  ποιοῦσι  τοῖς  τυράννοις  οἱ  

ἀρχόμενοι  καὶ  ἄλλον  ὅντιν’  ἂν  ἀεὶ  τιμῶντες  τυγχάνωσι.  καὶ  γάρ  μοι  δοκεῖ,  

ὦ  Ἱέρων,  τούτῳ  διαφέρειν  ἀνὴρ  τῶν  ἄλλων   ζῴων,   τῷ   τιμῆς   ὀρέγεσθαι.   

ἐπεὶ   σιτίοις  γε  καὶ  ποτοῖς καὶ  ὕπνοις   καὶ   ἀφροδισίοις   πάντα   ὁμοίως  

ἥδεσθαι  ἔοικε  τὰ  ζῷα·  ἡ  δὲ φιλοτιμία  οὔτ’ ἐν τοῖς ἀλόγοις ζῴοις ἐμφύεται οὔτ’ 

ἐν ἅπασιν ἀνθρώποις·  οἷς  δ’  ἂν  ἐμφύῃ  τιμῆς  τε  καὶ  ἐπαίνου  ἔρως,  οὗτοί  

εἰσιν ἤδη  οἱ  πλεῖστον  μὲν  τῶν  βοσκημάτων  διαφέροντες,  ἄνδρες  δὲ  καὶ 

οὐκέτι  ἄνθρωποι  μόνον  νομιζόμενοι.   ὥστε  ἐμοὶ  μὲν  εἰκότως  δοκεῖτε  ταῦτα   

πάντα   ὑπομένειν   ἃ   φέρετε   ἐν  τῇ  τυραννίδι,  ἐπείπερ   τιμᾶσθε  διαφερόντως  

τῶν  ἄλλων  ἀνθρώπων.  καὶ  γὰρ οὐδεμία  ἀνθρωπίνη  ἡδονὴ   τοῦ   θείου  

ἐγγυτέρω  δοκεῖ  εἶναι  ἢ  ἡ  περὶ  τὰς  τιμὰς   εὐφροσύνη. 

προπετῶς: με ζήλο, ἀπὸ τῶν θάκων: από τις θέσεις (τους) ,ἀφροδισίοις :ερωτικές απολαύσεις, φέρετε: 

υποφέρετε. 

Γ.1.Να μεταφράσετε το παρακάτω απόσπασμα: «ὥστε  ἐμοὶ  μὲν  εἰκότως  δοκεῖτε  

… ἡ  περὶ  τὰς τιμὰς εὐφροσύνη.». 

Μονάδες 10 

Γ.2.Ποια  διαφορά  επισημαίνει  ο  Σιμωνίδης  ανάμεσα  στον  άνθρωπο και στα 

ζώα, σύμφωνα με το παραπάνω κείμενο; Πώς αιτιολογεί την άποψή του; 

Μονάδες 10 



 

 

Γ.3.α. «καὶ  ὑμεῖς,  ὡς  ἔοικε,  τοσαῦτα  πράγματα  ἐχούσης  ὁπόσα λέγεις  τῆς  

τυραννίδος  ,ὅμως  προπετῶς  φέρεσθε  εἰς  αὐτήν »: Να εντοπίσετε στο παραπάνω 

απόσπασμα  τρεις αντωνυμίες  διαφορετικού είδους και να τις αναγνωρίσετε 

(μονάδες 3).Να μεταφέρετε το υπογραμμισμένο ουσιαστικό στην κλητική πτώση 

του ίδιου αριθμού (μονάδα 1). 

Γ.3.β.«ἐγγυτέρω»:Να γράψετε τον θετικό βαθμό του τύπου (μονάδα 1). 

Γ.3.γ.« προπετῶς  φέρεσθε   εἰς  αὐτήν,  ὅπως τιμᾶσθε  καὶ  ὑπηρετῶσι  μὲν  ὑμῖν  

πάντες  πάντα  τὰ  προσταττόμενα ἀπροφασίστως,  περιβλέπωσι  δὲ  πάντες, 

ὑπανιστῶνται δ’ ἀπὸ τῶν θάκων  ὁδῶν  τε  παραχωρῶσι,  γεραίρωσι  δὲ  καὶ  

λόγοις  καὶ   ἔργοις πάντες  οἱ  παρόντες  ἀεὶ  ὑμᾶς»:    i. Να μεταφέρετε τους 

υπογραμμισμένους  ρηματικούς τύπους στο β΄ ενικό πρόσωπο  της  ευκτικής  στον 

ίδιο χρόνο και στην ίδια φωνή (μονάδες 2).  ii.«τιμᾶσθε»: Να μεταφέρετε  τον  

τύπο - όπου βρίσκεται - στον  παθητικό αόριστο (μονάδα 1). iii. «τὰ  

προσταττόμενα» : Να  γράψετε το α΄  ενικό  πρόσωπο  της οριστικής  του  μέσου  

παρακειμένου (μονάδα 1). iv.« οἱ  παρόντες»: Να  γράψετε  το β΄ πληθυντικό 

πρόσωπο της οριστικής του χρόνου που βρίσκεται ο ρηματικός τύπος (μονάδα 1). 

Μονάδες 10 

Γ.4.α.«ἐπείπερ  τιμᾶσθε διαφερόντως  τῶν  ἄλλων  ἀνθρώπων»: Να αναγνωρίσετε 

το είδος  της  παραπάνω  δευτερεύουσας πρότασης (μονάδα 1) και να τη 

μετατρέψετε στην αντίστοιχη επιρρηματική μετοχή (μονάδα 1). 

Γ.4.β.«τιμῶντες, τούτῳ, νομιζόμενοι, εἶναι»:Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους 

παραπάνω υπογραμμισμένους  όρους του κειμένου (μονάδες 4). 

Γ.4.γ. «ἡ   δὲ φιλοτιμία  οὔτ’  ἐν  τοῖς  ἀλόγοις  ζῴοις  ἐμφύεται  οὔτ’  ἐν ἅπασιν 

ἀνθρώποις»: Να μεταφέρετε την παραπάνω πρόταση από τον ευθύ  λόγο  στον  

πλάγιο  (με όλους τους δυνατούς τρόπους)  με εξάρτηση από τη φράση:  

Ὁ Σιμωνίδης εἶπεν (μονάδες 4). 

Μονάδες 10 

 


