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Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

απόσπασμα 1: 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 2: 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. 
 
 

απόσπασμα 3: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ, Επιστολή στον Μενοικέα, 122 
 Μήτε νέος τις ὢν μελλέτω φιλοσοφεῖν, μήτε γέρων ὑπάρχων κοπιάτω φιλοσοφῶν· οὔτε γὰρ ἄωρος οὐδείς 
ἐστιν οὔτε πάρωρος πρὸς τὸ κατὰ ψυχὴν ὑγιαῖνον. Ὁ δὲ λέγων ἢ μήπω τοῦ φιλοσοφεῖν ὑπάρχειν ὥραν ἢ 
παρεληλυθέναι τὴν ὥραν, ὅμοιός ἐστιν τῷ λέγοντι πρὸς εὐδαιμονίαν ἢ μήπω παρεῖναι τὴν ὥραν ἢ μηκέτι εἶναι. 
Ὥστε φιλοσοφητέον καὶ νέῳ καὶ γέροντι, τῷ μὲν ὅπως γηράσκων νεάζῃ τοῖς ἀγαθοῖς διὰ τὴν χάριν τῶν γεγονότων, 
τῷ δὲ ὅπως νέος ἅμα καὶ παλαιὸς ᾖ διὰ τὴν ἀφοβίαν τῶν μελλόντων. Μελετᾶν οὖν χρὴ τὰ ποιοῦντα τὴν 
εὐδαιμονίαν, εἴπερ παρούσης μὲν αὐτῆς πάντα ἔχομεν, ἀπούσης δὲ πάντα πράττομεν εἰς τὸ ταύτην ἔχειν. 
 
 

Α1. Τι αναφέρει ο Αριστοτέλης στο απόσπασμα 1 για τους ανθρώπους που αγαπούν τους μύθους; 

(μονάδες 6) 

 



 

 

Α2. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α΄ με τα στοιχεία της στήλης Β΄, σύμφωνα με το απόσπασμα 2  που 

σας δόθηκε. Τρία στοιχεία της στήλης Β΄ περισσεύουν. 

 

 

 

ΣΤΗΛΗ Α΄ ΣΤΗΛΗ Β’ 
1. ὀρέγεσθαι 
 

α. λανθασμένη χρήση της επιστήμης 

2. χρῆσθαι αὐτῇ προσηκόντως 
 

β. η  τελική κατάληξη του βίου 

3. κτᾶσθαί τε αὐτὴν γ. ορθή χρήση της γνώσης 

4. ἡ τὸ ὅλον ἀγαθὸν θεωροῦσα δ. απόρριψη της επιστήμης 
 

 ε. απόκτηση της γνώσης 
 

 στ. οριοθέτηση της γνώσης 
 

 ζ. επιθυμία για τη γνώση 
(μονάδες 4) 

 
Μονάδες 10 

 
Β1. «Διὰ γάρ ... περὶ τῆς τοῦ παντὸς γενέσεως.»: Ποιο είναι το υποκειμενικό στοιχείο που ενυπάρχει στις απαρχές 
της φιλοσοφίας, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη; Να το επισημάνετε και να το σχολιάσετε. [ενδεικτικό όριο 
απάντησης: 120-150 λέξεις] 

Μονάδες 10 
Β2. «Φιλοσοφητέον ἄρα ἡμῖν... περιεχούσης.»: O Αριστοτέλης στον Προτρεπτικό του καλεί με τη βοήθεια της 
φιλοσοφίας να ερευνήσουμε και να εξετάσουμε τη ζωή μας, προβαίνοντας σε αυτοέλεγχο και αυτοεξέταση. Να 
καταγράψετε τα σημεία του αρχαίου κειμένου που επαληθεύουν την άποψη αυτή και να τη σχολιάσετε. 
[ενδεικτικό όριο απάντησης: 120-150 λέξεις] 

Μονάδες 10 
Β3. Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες θέσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):  

i. Ο θάνατος του Αριστοτέλη συνέβη στα 323 π.Χ. 
ii. Ο Αριστοτέλης  έδωσε στον Πλάτωνα το παρανόμι "ο Νους". 

iii. Για την αγωγή του Αλέξανδρου ο Αριστοτέλης χρησιμοποίησε κατά κύριο λόγο τη Θεογονία του Ησιόδου 
αλλά και την Ιστορία του Θουκυδίδη. 

iv. Ο Αριστοτέλης όταν είχε να διαλέξει ανάμεσα στους φίλους και στην αλήθεια πάντα επέλεγε την αλήθεια. 
v. Με τα Ηθικά Νικομάχεια ο Αριστοτέλης προσπάθησε να ορίσει το περιεχόμενο και τους στόχους δύο 

"επιστημών" που άρχισαν να κάνουν, τότε για πρώτη φορά, την εμφάνισή τους: της ηθικής και της 
φιλοσοφίας. 

Μονάδες 10 
 
Β4. οἴεται, προσηκόντως, ὀρέγεσθαι, τὴν ὥραν, παλαιός: Να γράψετε μία συνώνυμη λέξη της αρχαίας ελληνικής 
γλώσσας, διατηρώντας τους τύπους γραμματικά. 

Μονάδες 10 
Β5.  Η περίφημη  Τετραφάρμακος συμπυκνώνει τις διδασκαλίες του Επίκουρου σχετικά  με το πώς πρέπει  να 
διάγει κάθε άνθρωπος  τη ζωή του. Είναι γνωστή από ένα κείμενο του επικούρειου φιλοσόφου Φιλόδημου, το 
οποίο διασώθηκε στην βίλα των παπύρων στο Ηράκλειο της Ιταλίας.  
 



 

 

Ο θεός δεν εμπνέει φόβο, 
ο θάνατος δε φέρνει ταραχή, 
το αγαθό αποκτιέται εύκολα 
και το κακό υποφέρεται εύκολα. 

Ἄφοβον ὁ θεός, 
ἀνύποπτον ὁ θάνατος, 
καὶ τἀγαθόν μὲν εὔκτητον. 
τὸ δὲ δεινόν εὐεκκαρτέρητον. 

(Φιλόδημος, Προς σοφιστάς, IV 10-14) 

 
Λαμβάνοντας υπόψη σας την Τετραφάρμακον του Φιλόδημου και όσα παραθέτει ο Επίκουρος στο πρωτότυπο 
κείμενο να εξηγήσετε με ποιον τρόπο είναι εφικτή η επίτευξη της ευδαιμονίας, σύμφωνα με την επικούρεια 
φιλοσοφία. [ενδεικτικό όριο απάντησης: 150-180 λέξεις] 
 

Μονάδες 10 
 
 

 
Γ.ΑΔΙΔΑΚΤΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΑΝΔΟΚΙΔΟΥ,ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ,34,36,37 

Ο Ανδοκίδης  στο παρακάτω απόσπασμα αναφέρεται στην καταγγελία του Τεύκρου κατά  των 

υπαιτίων για τον ακρωτηριασμό των ερμαϊκών στηλών και τη διακωμώδηση των Ελευσινίων 

Μυστηρίων.Επίσης ο ρήτορας κάνει λόγο για την περαιτέρω έρευνα που ήθελαν να διενεργήσουν 

οι ανακριτές για την ανακάλυψη όλων των δραστών, περιγράφοντας συγχρόνως την εικόνα της 

τρομοκρατίας που επικρατούσε στην Αθήνα. 

Περὶ  δὲ  τῶν  ἀναθημάτων  τῆς  περικοπῆς  καὶ  τῆς  μηνύσεως, ὥσπερ καὶ  ὑπεσχόμην ὑμῖν, οὕτω 

καὶ ποιήσω · ἐξ ἀρχῆς γὰρ ὑμᾶς διδάξω ἅπαντα τὰ γεγενημένα. ἐπειδὴ Τεῦκρος ἦλθε Μεγαρόθεν, 

ἄδειαν εὑρόμενος μηνύει περί τε τῶν μυστηρίων ἃ ᾔδει καὶ ἐκ τῶν περικοψάντων  τὰ  ἀναθήματα  

ἀπογράφει  δυοῖν  δέοντας εἴκοσιν ἄνδρας.  ἐπειδὴ  δὲ  οὗτοι  ἀπεγράφησαν, οἱ μὲν αὐτῶν 

φεύγοντες ὤχοντο,  οἱ  δὲ  συλληφθέντες  ἀπέθανον  κατὰ  τὴν  Τεύκρου  μήνυσιν. …  ἐπειδὴ  δὲ  

ταῦτα  ἐγένετο,  Πείσανδρος  καὶ  Χαρικλῆς,  ὄντες  μὲν  τῶν ζητητῶν,  δοκοῦντες  δ'  ἐν  ἐκείνῳ  τῷ  

χρόνῳ  εὐνούστατοι  εἶναι  τῷ  δήμῳ,  ἔλεγον  ὡς   εἴη   τὰ  ἔργα  τὰ  γεγενημένα  οὐκ  ὀλίγων 

ἀνδρῶν  ἀλλ'   ἐπὶ  τῇ  τοῦ  δήμου  καταλύσει,  καὶ  χρῆναι  ἐπιζητεῖν καὶ μὴ  παύσασθαι.   καὶ   ἡ   

πόλις  οὕτω  διέκειτο,  ὥστ'  ἐπειδὴ  τὴν  βουλὴν  εἰς  τὸ  βουλευτήριον  ὁ  κῆρυξ  ἀνείποι  ἰέναι  καὶ  

τὸ  σημεῖον  καθέλοι,  τῷ  αὐτῷ   σημείῳ   ἡ   μὲν  βουλὴ  εἰς  τὸ  βουλευτήριον  ᾔει, οἱ   δ'   ἐκ   τῆς  

ἀγορᾶς  ἔφευγον,  δεδιότες  εἷς  ἕκαστος  μὴ  συλληφθείη.  ἐπαρθεὶς  οὖν  τοῖς   τῆς   πόλεως  

κακοῖς  εἰσαγγέλλει  Διοκλείδης   εἰς   τὴν  βουλήν, φάσκων  εἰδέναι  τοὺς  περικόψαντας  τοὺς  

Ἑρμᾶς,  καὶ  εἶναι  αὐτοὺς  εἰς  τριακοσίους · ὡς  δ'  ἴδοι  καὶ  περιτύχοι  τῷ  πράγματι,  ἔλεγε.  καὶ 

τούτοις,  ὦ ἄνδρες, δέομαι ὑμῶν προσέχοντας τὸν νοῦν ἀναμιμνῄσκεσθαι,  ἐὰν  ἀληθῆ λέγω, καὶ 

διδάσκειν  ἀλλήλους · ἐν ὑμῖν γὰρ  ἦσαν  οἱ  λόγοι, καί  μοι  ὑμεῖς  τούτων  μάρτυρές  ἐστε.   

-τῶν  ἀναθημάτων: τα αφιερώματα, εδώ εννοεί τα αγάλματα των Ερμών, τις ερμαϊκές στήλες   -

ἄδειαν: ελευθερία - δυοῖν δέοντας εἴκοσιν ἄνδρας : δεκαοκτώ άντρες -ζητητῶν: ζητητής  : 

ανακριτής- ἀνείποι: παράγγελνε,προσκαλούσε - τὸ  σημεῖον  καθέλοι: κατέβαζε τη σημαία. 

Γ.1.Να μεταφράσετε το παρακάτω απόσπασμα του κειμένου:«ἐπειδὴ  δὲ  ταῦτα  ἐγένετο  … καὶ μὴ  

παύσασθαι.». 

Μονάδες 10 

Γ.2.α.Ποιες συνέπειες είχε η καταγγελία του  Τεύκρου  για τους  φερόμενους  ως  δράστες  του  

ακρωτηριασμού  των  Ερμών (μονάδες 5); 



 

 

Γ.2.β.Οι ανακριτές,σύμφωνα με το παραπάνω κείμενο, αποφάσισαν να διενεργήσουν  περαιτέρω  

έρευνα  για  τον  εντοπισμό  και  άλλων υπευθύνων  για  τον  ακρωτηριασμό  των  Ερμών. Ποιες 

επιπτώσεις είχε  στην ψυχολογία των  Αθηναίων  πολιτών αυτή  η κατάσταση(μονάδες 5);  

Μονάδες 10 

Γ.3.α.«ὑμεῖς  τούτων  μάρτυρές  ἐστε»:Να μεταφέρετε τα πτωτικά μέρη του λόγου -όπου 

βρίσκονται- στη δοτική πτώση του ίδιου αριθμού (μονάδες 3). 

Γ.3.β.«Τεῦκρος, Χαρικλῆς»:Να σχηματίσετε την κλητική πτώση των παραπάνω κύριων ονομάτων 

στον αριθμό που βρίσκονται (μονάδες 2). 

Γ.3.γ.« Περὶ  δὲ  τῶν  ἀναθημάτων  τῆς  περικοπῆς  καὶ  τῆς  μηνύσεως, ὥσπερ καὶ  ὑπεσχόμην ὑμῖν, 

οὕτω καὶ ποιήσω · ἐξ  ἀρχῆς  γὰρ  ὑμᾶς διδάξω  ἅπαντα  τὰ  γεγενημένα. ἐπειδὴ  Τεῦκρος  ἦλθε  

Μεγαρόθεν, ἄδειαν  εὑρόμενος  μηνύει » : Να εντοπίσετε όλους τους ρηματικούς τύπους που 

βρίσκονται σε αόριστο β΄ και να γράψετε το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής στον ίδιο χρόνο 

και στη φωνή που βρίσκονται (μονάδες 3). 

Γ.3.δ.« δεδιότες, φάσκων»:Να γράψετε τα απαρέμφατα των ρηματικών τύπων στον χρόνο και στη 

φωνή που βρίσκονται (μονάδες 2). 

Μονάδες 10 

Γ.4.α.«ἐπειδὴ  δὲ  οὗτοι  ἀπεγράφησαν, οἱ μὲν αὐτῶν φεύγοντες ὤχοντο,  οἱ  δὲ  συλληφθέντες  

ἀπέθανον  κατὰ  τὴν  Τεύκρου  μήνυσιν.  ἐπειδὴ  δὲ  ταῦτα  ἐγένετο,  Πείσανδρος  καὶ  Χαρικλῆς,  

ὄντες  μὲν  τῶν ζητητῶν,  δοκοῦντες  δ'  ἐν  ἐκείνῳ  τῷ  χρόνῳ  εὐνούστατοι  εἶναι  τῷ δήμῳ,  ἔλεγον  

ὡς   εἴη   τὰ  ἔργα  τὰ  γεγενημένα  οὐκ  ὀλίγων ἀνδρῶν  ἀλλ'   ἐπὶ  τῇ  τοῦ  δήμου  καταλύσει,  καὶ  

χρῆναι  ἐπιζητεῖν καὶ μὴ  παύσασθαι.»:Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους υπογραμμισμένους 

όρους του παραπάνω  αποσπάσματος  του κειμένου (μονάδες  6). 

Γ.4.β.«καὶ   ἡ   πόλις  οὕτω  διέκειτο,  ὥστ'  ἐπειδὴ  τὴν  βουλὴν  εἰς τὸ  βουλευτήριον  ὁ  κῆρυξ  

ἀνείποι  ἰέναι  καὶ  τὸ  σημεῖον  καθέλοι,  τῷ  αὐτῷ   σημείῳ   ἡ   μὲν  βουλὴ  εἰς  τὸ  βουλευτήριον  

ᾔει, οἱ   δ'   ἐκ   τῆς  ἀγορᾶς  ἔφευγον,  δεδιότες  εἷς  ἕκαστος  μὴ  συλληφθείη.»:Να αναγνωρίσετε το 

είδος των δευτερευουσών προτάσεων στις οποίες ανήκουν τα υπογραμμισμένα ρήματα και να 

γράψετε τι δηλώνει η έγκλιση εκφοράς τους (μονάδες 4). 

Μονάδες 10 

 

 


