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Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (Υποδομή Γ΄ Λυκείου) 
 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Προτρεπτικός πρὸς Θεμίσωνα 9 
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. 

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. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 
τὸ ὅλον ἀγαθόν: Ο Αριστοτέλης αναφέρεται: 
α. στη φιλοσοφία 
β. στην αταραξία 
γ. στην ευδαιμονία 
δ. σε όλα τα παραπάνω 

(μονάδες 4) 
 
 
Α2. πρὸς τὸ κατὰ ψυχὴν ὑγιαῖνον: Σε τι αναφέρεται ο Επίκουρος; (μονάδες 6) 

Μονάδες 10 
 
 
Β1. Ο Αριστοτέλης θεωρεί  τη φιλοσοφία ως τη μοναδική επιστήμη που μπορεί να κατευθύνει 
αλάνθαστα τους ανθρώπους. Πώς τεκμηριώνει αυτή την άποψη; Να αξιοποιήσετε τα στοιχεία 
του αποσπάσματος που σας δόθηκε. 



 

Μονάδες 10 
 
 
 
 
Β2. Ο Επίκουρος στο κείμενο που σας δόθηκε δεν χρησιμοποιεί εξειδικευμένους φιλοσοφικούς 
όρους. Μπορείτε να εξηγήσετε για ποιους λόγους; Τι επιτυγχάνει με τον τρόπο αυτό; Να 
τεκμηριώσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 10 
Β3. Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες θέσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ): 
α. Ο Άρειος Πάγος έκρινε τον Σωκράτη ένοχο με μεγάλη πλειοψηφία. 
β. Ο Σωκράτης μέσω της παραγωγικής μεθόδου κατέληγε σε ένα καθολικό σύμπέρασμα. 
γ. Στόχος του Σωκράτη ήταν να εκμαιεύσει την αλήθεια από τον εκάστοτε συνομιλητή του. 
δ. Ένας από τους μηνυτές του Σωκράτη ήταν ο Αλκιβιάδης. 
ε. Ένας από τους μαθητές του Σωκράτη ήταν ο Άνυτος. 

Μονάδες 10 
Β4. πάντα: Να χρησιμοποιήσετε τη λέξη αυτή ως α΄ συνθετικό και να σχηματίσετε πέντε 
σύνθετες λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας. 

Μονάδες 10 
Β5. Να διαβάσετε με προσοχή το κείμενο που ακολουθεί. Ποια είναι τα οφέλη που 
προκύπτουν από τη φιλοσοφία σύμφωνα με τον Σωκράτη; Εντοπίζετε ομοιότητες με όσα 
αναφέρει ο Επίκουρος στο αρχαίο κείμενο; Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας. 
 
Στο κείμενο που ακολουθεί ο Σωκράτης κολακεύει τους Αθηναίους, για να τους πει αμέσως 
μετά ότι δε θα τους υπακούσει, αν του απαγορεύσουν να φιλοσοφεί. 
  
 Εγώ, Αθηναίοι, σας εκτιμώ και σας αγαπώ, αλλά θα υπακούσω στον θεό και όχι σε σας 
και όσο θα αναπνέω και θα έχω τη δύναμη, δε θα σταματήσω να φιλοσοφώ και να σας 
παρακινώ και να κάνω υποδείξεις σε όποιον από σας τύχει να συναντήσω, λέγοντας αυτά που 
συνηθίζω: «Άνθρωπε σπουδαίε, ενώ είσαι Αθηναίος, πολίτης της μεγαλύτερης και της πιο 
φημισμένης πόλης για τη σοφία και την ισχύ της, δεν ντρέπεσαι από τη μια να πασχίζεις να 
αποκτήσεις όσο γίνεται περισσότερα χρήματα, φήμη και τιμές, ενώ από την άλλη για τη 
φρόνηση και την αλήθεια και το πώς η ψυχή σου θα γίνει όσο το δυνατόν καλύτερη ούτε 
φροντίζεις ούτε μεριμνάς;» […] Γιατί, να το ξέρετε καλά, αυτά διατάζει ο θεός και εγώ νομίζω 
ότι ποτέ δεν υπήρξε μεγαλύτερο καλό για την πόλη από τη δική μου δραστηριότητα στην 
υπηρεσία του θεού. Γιατί εγώ δεν κάνω τίποτε άλλο από το να τριγυρίζω και να προσπαθώ να 
σας πείσω όλους, νέους και γέρους, να μη φροντίζετε πρώτα από όλα και με τόσο ζήλο για το 
σώμα σας και τα χρήματα, αλλά για το πώς θα κάνετε την ψυχή σας όσο το δυνατόν καλύτερη.  

Πλάτων, Ἀπολογία Σωκράτους, 29d – 30a-b 
 

Μονάδες 10 
 
 
 
 



 

Γ. ΑΔΙΔΑΚΤΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ 

Λουκιανός, Μακρόβιοι,1-4 

Στο παρακάτω κείμενο- η γνησιότητα του οποίου αμφισβητείται- ο Λουκιανός με αφορμή τα γενέθλια 

του Κυιντίλλου, αναφέρει σπουδαίες προσωπικότητες που έζησαν για πάρα πολλά χρόνια. 

Ταύτην οὖν αἰσιωτάτην νομίζων τὴν τῶν σῶν γενεθλίων ἡμέραν δίδωμί σοι τοὺς 

ἱστορημένους εἰς μακρὸν γῆρας ἀφικέσθαι ἐν ὑγιαινούσῃ τῇ ψυχῇ καὶ ὁλοκλήρῳ 

τῷ σώματι. καὶ γὰρ ἂν καὶ ὄφελος γένοιτό τί σοι ἐκ τοῦ συγγράμματος διπλοῦν· 

τὸ μὲν εὐθυμία τις καὶ ἐλπὶς ἀγαθὴ καὶ αὐτὸν ἐπὶ μήκιστον δύνασθαι βιῶναι, τὸ 

δὲ διδασκαλία τις ἐκ παραδειγμάτων, εἰ ἐπιγνοίης ὅτι οἱ μάλιστα ἑαυτῶν 

ἐπιμέλειαν ποιησάμενοι κατά τε σῶμα καὶ κατὰ ψυχήν, οὗτοι δὴ εἰς μακρότατον 

γῆρας ἦλθον σὺν ὑγιείᾳ παντελεῖ. Νέστορα μὲν οὖν  τὸν σοφώτατον τῶν Ἀχαιῶν 

ἐπὶ τρεῖς παρατεῖναι γενεὰς Ὅμηρος λέγει, ὃν συνίστησιν ἡμῖν γεγυμνασμένον 

ἄριστα καὶ ψυχῇ καὶ σώματι. καὶ Τειρεσίαν δὲ τὸν μάντιν ἡ τραγῳδία μέχρις ἓξ 

γενεῶν παρατεῖναι λέγει. πιθανὸν δʼ ἂν εἴη ἄνδρα θεοῖς ἀνακείμενον 

καθαρωτέρᾳ διαίτῃ χρώμενον ἐπὶ μήκιστον βιῶναι. Καὶ γένη δὲ ὅλα μακρόβια 

ἱστορεῖται διὰ τὴν δίαιταν, ὥσπερ Αἰγυπτίων οἱ καλούμενοι ἱερογραμματεῖς, 

Ἀσσυρίων δὲ καὶ Ἀράβων οἱ ἐξηγηταὶ τῶν μύθων, Ἰνδῶν δὲ οἱ καλούμενοι 

Βραχμᾶνες, ἄνδρες ἀκριβῶς φιλοσοφίᾳ σχολάζοντες, καὶ οἱ καλούμενοι δὲ 

μάγοι, […] παρὰ πολλοῖς ἄλλοις βαρβάροις, ἐρρωμένοι τέ εἰσι καὶ πολυχρόνιοι 

διὰ τὸ μαγεύειν διαιτώμενοι καὶ αὐτοὶ ἀκριβέστερον. 

καὶ αὐτὸν: και εσύ ο ίδιος, ἐπὶ μήκιστον: για πάρα πολλά χρόνια, παρατεῖναι: ότι εξακολούθησε να ζει, 

συνίστησιν: δείχνει,παρουσιάζει,ἓξ :(αριθμητικό)έξι, πιθανὸν ἂν εἴη: (απρόσωπη έκφραση)θα ήταν 

πιθανόν, ἀνακείμενον:αφιερωμένος , σχολάζοντες: ασχολούμενοι. 

Γ.1.Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω απόσπασμα του κειμένου: 

«οἱ μάλιστα ἑαυτῶν ἐπιμέλειαν ποιησάμενοι … γεγυμνασμένον  ἄριστα  καὶ  

ψυχῇ  καὶ  σώματι.». 

Μονάδες 10 

Γ.2.Ποια παραδείγματα ανθρώπων που έζησαν για πάρα πολλά χρόνια αναφέρει 

ο Λουκιανός στο παραπάνω κείμενο; 

Μονάδες 10 

https://el.wikisource.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AD%CE%B1%CF%82:%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82


 

Γ.3.α.«ἄνδρα θεοῖς ἀνακείμενον καθαρωτέρᾳ διαίτῃ χρώμενον»: Να εντοπίσετε 

στο παραπάνω απόσπασμα όλα τα ουσιαστικά και να τα μεταφέρετε στην 

κλητική πτώση του ενικού αριθμού (μονάδες 3). 

Γ.3.β.«ὃν συνίστησιν ἡμῖν γεγυμνασμένον ἄριστα καὶ ψυχῇ καὶ σώματι»: Να 

εντοπίσετε τις αντωνυμίες  του αποσπάσματος  και  να  τις μεταφέρετε στην ίδια 

πτώση ,στο ίδιο γένος και στο ίδιο πρόσωπο στον άλλο αριθμό από αυτόν στον 

οποίο βρίσκονται (μονάδες 2). 

Γ.3.γ.«ποιησάμενοι, λέγει»: Να γράψετε το γ΄ενικό πρόσωπο της ευκτικής στον 

χρόνο και στη φωνή που βρίσκονται οι παραπάνω ρηματικοί τύποι (μονάδες 2). 

Γ.3.δ.«εἴη»:Να μεταφέρετε το ρήμα  

i.στην υποτακτική έγκλιση στο ίδιο πρόσωπο και στον ίδιο χρόνο  

ii.στην προστακτική έγκλιση στο ίδιο πρόσωπο και στον ίδιο χρόνο  

iii.στον μέλλοντα στην ίδια έγκλιση και στο ίδιο πρόσωπο(μονάδες 3). 

Μονάδες 10 

Γ.4.α.«τῶν Ἀχαιῶν, τὸν μάντιν, ὅλα,τῶν μύθων»: Να χαρακτηρίσετε συντακτικά 

τους παραπάνω όρους του κειμένου (μονάδες 2). 

Γ.4.β.«οἱ καλούμενοι δὲ μάγοι παρὰ πολλοῖς ἄλλοις βαρβάροις, ἐρρωμένοι τέ 

εἰσι καὶ πολυχρόνιοι διὰ τὸ μαγεύειν»: 

i.Να εντοπίσετε τα κατηγορούμενα που συναντώνται στο παραπάνω απόσπασμα 

(μονάδες 3). 

ii.Να γράψετε το είδος στο οποίο ανήκει η υπογραμμισμένη μετοχή καθώς και τη 

συντακτική λειτουργία της μέσα στην πρόταση (μονάδες 2). 

 

Γ.4.γ.Να αντιστοιχίσετε τα απαρέμφατα που απαντώνται στα αποσπάσματα της 

στήλης Α΄με τη συντακτική αναγνώρισή τους που δίνεται στη στήλη Β΄(δύο 

στοιχεία της στήλης Β΄περισσεύουν)(μονάδες 3): 

 



 

 
Στήλη Α΄ 

 
Στήλη Β΄ 

1.Τειρεσίαν δὲ τὸν μάντιν ἡ 
τραγῳδία μέχρις ἓξ γενεῶν 
παρατεῖναι λέγει 

 
α.έναρθρο απαρέμφατο 

 
2. πιθανὸν δʼ ἂν εἴη ἄνδρα ἐπὶ 
μήκιστον βιῶναι 

 
β. άναρθρο απαρέμφατο ως 

υποκείμενο του ρήματος 
 

 
3. διὰ τὸ μαγεύειν 
 

 
γ. άναρθρο απαρέμφατο ως 

αντικείμενο του ρήματος 

  
δ.άναρθρο απαρέμφατο ως 

επεξήγηση 
 

  
ε.άναρθρο απαρέμφατο ως  

κατηγορούμενο 

 

Μονάδες 10 

 
 

 


