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A. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (Υποδομή Γ΄ Λυκείου) 

 

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. 

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. «σχεδὸν γὰρ πάντων ὑπαρχόντων... ἤρξατο ζητεῖσθαι»: Τι εννοεί ο Αριστοτέλης στο παραπάνω 
χωρίο;  (μονάδες 6) 
 
Α2. «πρὸς τὸ κατὰ ψυχὴν ὑγιαῖνον»: Σε τι αναφέρεται ο Επίκουρος; (μονάδες 4) 

Μονάδες 10 
Β1. Στο κείμενο του Αριστοτέλη υπάρχει μία αναλογία. Να την επισημάνετε και να εξηγήσετε σε τι 
εξυπηρετεί την επιχειρηματολογία του φιλοσόφου.  

Μονάδες 10 
Β2. «πάντα ἔχομεν ...πάντα πράττομεν»: Γιατί, κατά την άποψή σας επαναλαμβάνεται η λέξη 
«πάντα»; Θεωρείτε ότι ο Επίκουρος της αποδίδει την ίδια σημασία; Να τεκμηριώσετε την απάντησή 
σας με συγκεκριμένες αναφορές στο αρχαίο κείμενο. 

Μονάδες 10 



 

 

B3. Να γράψετε στο τετραδιό σας τον αριθμό που υπάρχει σε κάθε κενό και δίπλα σε αυτόν τη λέξη 
που λείπει:  
 
Όταν ο Αριστοτέλης πέθανε στη 1. ………………………….. ήταν —σύμφωνα με τις αρχαίες πηγές μας— 
«τριῶν που καὶ ἑξήκοντα ἐτῶν»· ήταν τότε το τρίτο έτος της εκατοστής δέκατης τέταρτης 2. 
…………………. σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Απολλόδωρου, όπως τους μαθαίνουμε από τον 
Διογένη τον Λαέρτιο (3ος αι. μ.Χ.). Ο 3. ……………….. λοιπόν του Αριστοτέλη συνέβη στα 322 π.Χ 
 
Ένας λόγιος τον οποίο είχε την τύχη να συναντήσει ο Αριστοτέλης στην Ακαδημία, όταν ήρθε να 
σπουδάσει σ' αυτήν, ήταν ο 4. ……………………… 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 5. ……………………….. 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 6. …………………., που τη διηύθυνε τώρα ο 7. ………………….., αλλά στο 8. ………………, 
το δημόσιο γυμναστήριο στον Λυκαβηττό, όπου δίδασκαν συνήθως ρήτορες και σοφιστές. Αργότερα, 
όταν ο 9. ……………… ίδρυσε σχολή που θα διαφύλαττε και θα πρόβαλλε τις διδασκαλίες του 
Αριστοτέλη, αυτή πήρε το όνομα 10. ………………… 

 
Μονάδες 10 

 
Β4. ἐπίστασθαι, σύγκειται, πάρωρος, παρεῖναι, ποιοῦντα: Για κάθε τύπο που σας δόθηκε να γράψετε 
δύο ομόρριζα ουσιαστικά ή  επίθετα, απλά ή σύνθετα, της νέας ελληνικής γλώσσας. 

Μονάδες 10 

 
Β5. Λαμβάνοντας υπόψη σας το αρχαίο απόσπασμα του Επίκουρου καθώς και το μεταφρασμένο 
κείμενο που ακολουθεί να γράψετε ποια είναι η σχέση ανάμεσα στην ηδονή και στην ευδαιμονία. Να 
τεκμηριώσετε την απάντησή σας με χωρία των κειμένων. 
 
 Πράγματι, μία αλάνθαστη θεώρηση των επιθυμιών πρέπει να ανάγει κάθε προτίμηση και κάθε 
αποφυγή στην υγεία του σώματος και την αταραξία της ψυχής, επειδή εκεί βρίσκεται ο τελικός σκοπός 
της μακάριας ζωής. Επειδή κάνουμε τα πάντα για να αποφύγουμε τον σωματικό πόνο και την ταραχή 
της ψυχής. Και από την στιγμή που το επιτύχουμε, σταματά κάθε ψυχική ταραχή, επειδή το ζωντανό ον 
δεν χρειάζεται πλέον να κινηθεί προς κάτι που του λείπει, ούτε να αναζητήσει κάτι άλλο για να 
συμπληρώσει το καλό της ψυχής και του σώματος. Διότι τότε χρειαζόμαστε την ηδονή, όταν πονούμε εξ’ 
αιτίας της απουσίας της, και όταν δεν πονούμε, δεν χρειαζόμαστε καθόλου την ηδονή. Και για τούτο 
λέμε ότι η ηδονή είναι αρχή και ο σκοπός της μακάριας ζωής. Γιατί έχουμε διαγνώσει ότι η ηδονή είναι 
το πρωταρχικό και σύμφυτο αγαθό μέσα μας, και ότι με αυτήν ως αφετηρία διαλέγουμε τι θα πράξουμε 
και τι θα αποφύγουμε, και ότι σε αυτήν καταλήγουμε πάλι, όταν αποτιμάμε κάθε αγαθό με γνώμονα 
αυτό που αισθανόμαστε. Και ακριβώς επειδή η ηδονή είναι το πρωταρχικό και σύμφυτο αγαθό μέσα 
μας, δεν επιλέγουμε κάθε ηδονή, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις όπου προσπερνάμε πολλές ηδονές όταν 
εξαιτίας τους προκύπτουν για μας μεγαλύτερες ενοχλήσεις. 
 

Επίκουρος - Επιστολή στον Μενοικέα, ή "Περί βίου" , 123-126 
 

Μονάδες 10 
 
 



 

 

Γ.ΑΔΙΔΑΚΤΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ, ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΔΟΣΕΩΣ,78-80                                                                                   

(Loeb Classical Library 229. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1929.) 

Ο Ισοκράτης στο παρακάτω απόσπασμα υπερασπίζεται το ρητορικό έργο του και τονίζει την αξία των 
λόγων του, τους οποίους θεωρεί ανώτερους και από τους νόμους. 

[78] Ἐν   μὲν  τοίνυν   τῷ   πρώτῳ   λόγῳ   περὶ   τούτων   τυγχάνω  διειλεγμένος,  ἐν  δὲ  τοῖς  
ὑστέροις  περὶ  ἐλαττόνων  μὲν  ἢ  τηλικούτων,  οὐ  μὴν  περὶ  ἀχρηστοτέρων οὐδ’  ἧττον  τῇ  
πόλει συμφερόντων. γνώσεσθε  δὲ  τὴν  δύναμιν  αὐτῶν,  ἢν  παραβάλλητε   πρὸς  ἕτερα  τῶν  
εὐδοκιμούντων καὶ τῶν ὠφελίμων εἶναι  δοκούντων. 

[79] Οἶμαι  δὴ  πάντας  ἂν  ὁμολογῆσαι  τοὺς  νόμους  πλείστων  καὶ  μεγίστων ἀγαθῶν  αἰτίους  
εἶναι  τῷ  βίῳ  τῶν   ἀνθρώπων·  ἀλλ’  ἡ  μὲν  τούτων  χρῆσις  τοῦτ’ ὠφελεῖν  μόνον  πέφυκεν,  
τὰ  κατὰ   τὴν   πόλιν   καὶ   τὰ   συμβόλαια   τὰ   γιγνόμενα   πρὸς  ἡμᾶς  αὐτούς·  εἰ   δὲ  τοῖς  
λόγοις  πείθοισθε  τοῖς  ἐμοῖς,  ὅλην  τὴν   Ἑλλάδα   καλῶς   ἂν   διοικοῖτε   καὶ   δικαίως  καὶ   τῇ  
πόλει  συμφερόντως·  

[80] χρὴ  δὲ  τοὺς  νοῦν  ἔχοντας  περὶ  ἀμφότερα  μὲν  ταῦτα   σπουδάζειν,   αὐτοῖν  δὲ  τούτοιν  
τὸ  μεῖζον  καὶ  τὸ  πλέονος  ἄξιον  προτιμᾶν,  ἔπειτα  κἀκεῖνο  γιγνώσκειν,  ὅτι  νόμους μὲν 
θεῖναι μυρίοι καὶ τῶν ἄλλων  Ἑλλήνων καὶ τῶν βαρβάρων  ἱκανοὶ  γεγόνασιν,  εἰπεῖν  δὲ  περὶ 
τῶν συμφερόντων  ἀξίως  τῆς  πόλεως   καὶ   τῆς   Ἑλλάδος   οὐκ   ἂν   πολλοὶ  δυνηθεῖεν. 

διειλεγμένος:να έχω συζητήσει,τὰ  κατὰ   τὴν   πόλιν:τις υποθέσεις της πόλης, αὐτοῖν  τούτοιν :από 

αυτά τα δύο, θεῖναι: να θεσπίσουν, μυρίοι: αναρίθμητοι. 

 

 

Γ1.Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας την παράγραφο 80 του παραπάνω κειμένου. 

Μονάδες 10 



 

 

Γ2.Τι υποστηρίζει ο Ισοκράτης για τους νόμους στην παράγραφο 79; Ποια είναι,κατά τη γνώμη 

του,η χρησιμότητα των νόμων και ποια είναι η ωφέλεια που μπορεί να προκύψει από τους 

δικούς του λόγους; 

Μονάδες 10 

Γ3.Να γράψετε τους παρακάτω ζητούμενους τύπους: 

α. 

-τῇ  πόλει:την κλητική πτώση του ενικού αριθμού και την ονομαστική πτώση του πληθυντικού 

αριθμού 

-τὴν  δύναμιν: τη γενική και τη δοτική πτώση του ενικού αριθμού 

-τῶν   ἀνθρώπων:την κλητική πτώση του ενικού αριθμού και τη δοτική πτώση του 

πληθυντικού αριθμού 

-νοῦν:τη δοτική και την κλητική πτώση του ενικού αριθμού 

-τῆς   Ἑλλάδος:την ονομαστική και τη δοτική πτώση του ενικού αριθμού. 

(μονάδες 5) 

β. 

-τυγχάνω: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής  του ίδιου χρόνου 

-διειλεγμένος: το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του υπερσυντελίκου στην ίδια φωνή 

-γνώσεσθε: το απαρέμφατο του παρακειμένου 

-εἶναι: το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ίδιου χρόνου 

-πέφυκεν: το α΄ ενικό πρόσωπο της ευκτικής του ίδιου χρόνου στην ίδια φωνή. 

(μονάδες 5) 

Μονάδες 10 

Γ4α.Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους υπογραμμισμένους όρους στα παρακάτω χωρία 

(μονάδες 6): 

1.Οἶμαι  δὴ  πάντας  ἂν  ὁμολογῆσαι  τοὺς  νόμους  πλείστων  καὶ  μεγίστων ἀγαθῶν  αἰτίους  

εἶναι  τῷ  βίῳ  τῶν   ἀνθρώπων: …………………………………………………………………... 

2. εἰ   δὲ  τοῖς  λόγοις  πείθοισθε  τοῖς  ἐμοῖς:…………………………………………………………….. 



 

 

3. ὅλην  τὴν   Ἑλλάδα   καλῶς   ἂν   διοικοῖτε   καὶ   δικαίως  καὶ   τῇ  πόλει  

συμφερόντως:…………………………………………………………………………………………………………… 

4. χρὴ  δὲ  τοὺς  νοῦν  ἔχοντας  περὶ  ἀμφότερα  μὲν  ταῦτα   

σπουδάζειν:……………….................................................................................................... 

5. αὐτοῖν  δὲ  τούτοιν  τὸ  μεῖζον  καὶ  τὸ  πλέονος  ἄξιον  προτιμᾶν:………………………… 

6. ὅτι  νόμους μὲν θεῖναι μυρίοι καὶ τῶν ἄλλων  Ἑλλήνων καὶ τῶν βαρβάρων  ἱκανοὶ  

γεγόνασιν:………………………………………………………………………………………………………………….. 

Γ4β.Να γράψετε την υπόθεση και την απόδοση των παρακάτω υποθετικών λόγων και να 

αναγνωρίσετε το είδος τους(μονάδες 4):  

i.γνώσεσθε  δὲ  τὴν  δύναμιν  αὐτῶν,  ἢν  παραβάλλητε   πρὸς  ἕτερα  τῶν  εὐδοκιμούντων 

καὶ τῶν ὠφελίμων εἶναι  δοκούντων. 

ii.εἰ   δὲ  τοῖς  λόγοις  πείθοισθε  τοῖς  ἐμοῖς,  ὅλην  τὴν   Ἑλλάδα   καλῶς   ἂν   διοικοῖτε   καὶ   

δικαίως  καὶ   τῇ  πόλει  συμφερόντως. 

Μονάδες 10 

 
 

 

 


