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Διδαγμένο κείμενο : Αριστοτέλης  Μετά τα Φυσικά Α2,98b12-28 

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. 

Επίκουρος, 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. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες ερμηνείες  ως σωστές(Σ) ή λανθασμένες(Λ). 

α. Όποιος αγαπά τους μύθους είναι κατά κάποιο τρόπο φιλόσοφος. 

β. Οι άνθρωποι κατέφυγαν στην φιλοσοφία, για να διευρύνουν τις γνώσεις τους σε 

ειδικά ζητήματα. 

γ. Όποιος φιλοσοφεί φροντίζει την υγεία του σώματος και της ψυχής. 

δ. Ο νέος που φιλοσοφεί δεν απαλλάσσεται ποτέ από τον φόβο για όσα θα γίνουν στο 

μέλλον. 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ :  ΑΡΧΑΙΑ   Γ ΄ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/11/2019 
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ε. Ο άνθρωπος επιδιώκει την ευδαιμονία, γιατί εκείνη εξασφαλίζει τα πάντα στην ζωή 

του. 

                                                                                                                                            Μονάδες 10 

2. Πώς συνδέεται το παρενθετικό επιχείρημα «διὸ και ὁ φιλόμυθος....ἐκ θαυμασίων» 

με το υπόλοιπο απόσπασμα; Γιατί το παραθέτει ο Αριστοτέλης; 

                                                                                                                                            Μονάδες 10 

3. “Ὁ δὲ λὲγων ...πρὸς εὐδαιμονὶαν ἢ μήπω παρεῖναι τὴν ὥραν ἢ μηκέτι εἶναι. ” Να 

σχολιάσετε την φράση, αφού εξηγήσετε την σχέση της φιλοσοφίας με την ευδαιμονία 

σύμφωνα με τον Επίκουρο. 

                                                                                                                                           Μονάδες 10 

4. Χαρακτηρίστε ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες(Λ) τις παρακάτω προτάσεις: 

α. Η καταγωγή του Πλάτωνα δεν επηρέασε τα πολιτικά του φρονήματα. 

β. Η συγγραφή της Πολιτείας ολοκληρώθηκε το 421 π.Χ. 

γ. Θέμα του διαλόγου «Πολιτεία», το οποίο εξετάζεται στο ευρύτερο πλαίσιο μιας 

πόλης κράτους,  είναι η φύση της δικαιοσύνης και της αδικίας. 

δ. Οι φύλακες έχουν επιλεγεί με κριτήρια την καλή σωματική τους διάπλαση και την 

καταγωγή τους. 

ε. Η μοναδική ελπίδα κατά τον Πλάτωνα ήταν είτε να φιλοσοφήσουν οι άρχοντες είτε 

να αναλάβουν τα ηνία του κράτους οι φιλόσοφοι. 

                                                                                                                                  Μονάδες 10 

5. α. Να επισημάνετε τους λεκτικούς τύπους του διδαγμένου κειμένου με τους 

οποίους συγγενεύουν ετυμολογικά οι παρακάτω λέξεις: διαφυγή, ώριμος, 

ραδιούργος, άρχοντας, συκοφάντης. 

 

     β. παρεληλυθέναι τὴν ὥραν : να γράψετε στα νέα ελληνικά μία περίοδο λόγου 

χρησιμοποιώντας τη λέξη «ὥρα» με διαφορετική σημασία από αυτή που έχει στο 

κείμενο. 

                                                                                                                                 Μονάδες 10 

6. Στο παράλληλο κείμενο, που ακολουθεί, ο Σωκράτης κάνει ειδική αναφορά στην 

ηλικιακή φάση κατά την οποία πρέπει να φιλοσοφούν οι άνθρωποι. Να συγκρίνετε τις 

απόψεις του με εκείνες του Επίκουρου στο πρωτότυπο απόσπασμα. 
 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Στην πιο μικρή και στην παιδική τους ηλικία να περιορίζεται το πράγμα σε μια 

παιδιάστικη φιλοσοφία ανάλογη με την ηλικία τους και σ᾽ αυτό τον καιρό, που 
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βλασταίνουν και αντρειεύουν τα σώματα, να δίνουν σ᾽ αυτά όλη τη μεγαλύτερή τους 

φροντίδα, για να μπορούν μια μέρα να τους εξυπηρετούν για τη σπουδή της 

φιλοσοφίας· κι όσο προχωρεί η ηλικία που αρχίζει η ψυχή να τελειοποιείται, με τόσο 

περισσότερη ένταση να καταγίνονται με τα γυμνάσματά της· κι όταν πια τελειώνει η 

δύναμή τους και δεν τους επιτρέπει να λαβαίνουν μέρος στους πολέμους  και στους 

πολιτικούς αγώνες, τότε πια να τους αφήνουν αμολητούς να βόσκουν και τίποτα άλλο 

να μην κάνουν που να χρειάζεται οπωσδήποτε κόπο, αφού προορισμός των είναι να 

ζήσουν ευδαίμονες τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής των κι αφού πεθάνουν να 

στεφανώσουν και στον άλλο κόσμο τη ζωή που ζήσανε εδώ κάτω με τη μοίρα που της 

ταιριάζει.  ( Πλάτωνος  Πολιτεία, Βιβλίο 6, 498a – c μτφρ. Ι. Γρυπάρης) 

                                                                                                                                  Μονάδες 10 

Αδίδακτο κείμενο : Αριστοτέλους,  Ηθικά Νικομάχεια, 1102a-b 

Ο Αριστοτέλης στο έργο του Ηθικά Νικομάχεια διερευνά τη σχέση της ηθικής αρετής με 

την ευδαιμονία. 

Ἐπεὶ δ᾽ ἐστὶν ἡ εὐδαιμονία ψυχῆς ἐνέργειά τις κατ᾽ ἀρετὴν τελείαν, περὶ 

ἀρετῆς ἐπισκεπτέον ἂν εἴη· τάχα γὰρ οὕτως ἂν βέλτιον καὶ περὶ τῆς 

εὐδαιμονίας θεωρήσαιμεν. δοκεῖ δὲ καὶ ὁ κατ᾽ ἀλήθειαν πολιτικὸς περὶ 

ταύτην μάλιστα πεπονῆσθαι· βούλεται γὰρ τοὺς πολίτας ἀγαθοὺς ποιεῖν 

καὶ τῶν νόμων ὑπηκόους. παράδειγμα δὲ τούτων ἔχομεν τοὺς Κρητῶν καὶ 

Λακεδαιμονίων νομοθέτας, καὶ εἴ τινες ἕτεροι τοιοῦτοι γεγένηνται. εἰ δὲ 

τῆς πολιτικῆς ἐστὶν ἡ σκέψις αὕτη, δῆλον ὅτι γίνοιτ᾽ ἂν ἡ ζήτησις κατὰ τὴν 

ἐξ ἀρχῆς προαίρεσιν. περὶ ἀρετῆς δὲ ἐπισκεπτέον ἀνθρωπίνης δῆλον ὅτι· 

καὶ γὰρ τἀγαθὸν ἀνθρώπινον ἐζητοῦμεν καὶ τὴν εὐδαιμονίαν 

ἀνθρωπίνην. ἀρετὴν δὲ λέγομεν ἀνθρωπίνην οὐ τὴν τοῦ σώματος ἀλλὰ 

τὴν τῆς ψυχῆς· καὶ τὴν εὐδαιμονίαν δὲ ψυχῆς ἐνέργειαν λέγομεν. εἰ δὲ 

ταῦθ᾽ οὕτως ἔχει, δῆλον ὅτι δεῖ τὸν πολιτικὸν εἰδέναι πῶς τὰ περὶ ψυχῆς, 

ὥσπερ καὶ τὸν ὀφθαλμοὺς θεραπεύσοντα καὶ πᾶν ‹τὸ› σῶμα, καὶ μᾶλλον 

ὅσῳ τιμιωτέρα καὶ βελτίων ἡ πολιτικὴ τῆς ἰατρικῆς. 

Λεξιλόγιο 

ἐπισκεπτέον ἐστί : πρέπει να μιλήσουμε/να εξετάσουμε 
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πονοῦμαι : κοπιάζω 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. «Ἐπεὶ δ᾽ ἐστὶν ἡ εὐδαιμονία ….. τοιοῦτοι γεγένηνται.» : Να μεταφράσετε το 

απόσπασμα στα νέα ελληνικά. 

                                                                                                                                Μονάδες 10 

2. Ποια είναι η ευθύνη και ο ρόλος του πολιτικού σύμφωνα με τον Αριστοτέλη; 

                                                                                                                                Μονάδες 10 

3 α. «παράδειγμα δὲ τούτων ἔχομεν τοὺς Κρητῶν καὶ Λακεδαιμονίων 

νομοθέτας, καὶ εἴ τινες ἕτεροι τοιοῦτοι γεγένηνται.»: να μεταφέρετε όλους 

τους κλιτούς τύπους στον άλλο αριθμό.                                                                                                                                

β. «εἰ δὲ ταῦθ᾽ οὕτως ἔχει, δῆλον ὅτι δεῖ τὸν πολιτικὸν εἰδέναι πῶς τὰ περὶ 

ψυχῆς»: να κλίνετε το « ἔχει » στην προστακτική αορίστου β΄ ενεργητικής φωνής 

και το «εἰδέναι» στην οριστική ενεστώτα. 

                                                                                                                                                          Μονάδες 10 

4. α. βούλεται γὰρ τοὺς πολίτας ἀγαθοὺς ποιεῖν καὶ τῶν νόμων ὑπηκόους: να 

αναγνωρίσετε συντακτικά  όλους τους όρους της πρότασης. 

β. δεῖ τὸν πολιτικὸν εἰδέναι πῶς τὰ περὶ ψυχῆς (ἔχει): να εντοπίσετε τη 

δευτερεύουσα πρόταση, να  αναγνωρίσετε το είδος της και να δικαιολογήσετε 

την εισαγωγή και τον συντακτικό της ρόλο. 

  γ. δοκεῖ δὲ καὶ ὁ κατ᾽ ἀλήθειαν πολιτικὸς περὶ ταύτην μάλιστα πεπονῆσθαι: 

να τρέψετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ. 

                                                                                                                                 Μονάδες 10 

 


