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e-mail: 
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ΤΜΗΜΑ : ___________ 

ΟΝΟΜΑ-ΕΠΩΝΥΜΟ:_______________________________________________________ 

ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ : ________________________________ 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ : ___________________________________________________________ 

ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΕΣ: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΥΡΙΓΟΥ, ΧΡΥΣΑΝΘΗ 

ΚΟΥΡΟΥΚΛΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :  ____ / ____ / ________ 

Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  

 

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. 

 

Α1α. ἄωρος, πάρωρος: Αφού δώσετε τη σημασία των λέξεων, να βρείτε σε 

ποιους όρους της προηγούμενης περιόδου (Μήτε  νέος … φιλοσοφῶν) 

αναφέρονται.  

Μονάδες 4 

  

Α1β. Σε κάθε μία από τις διατυπώσεις που ακολουθούν να δώσετε το 

χαρακτηρισμό «Σωστό» ή «Λάθος», ανάλογα με το αν αποδίδουν το νόημα 

του κειμένου σωστά ή όχι. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας με 

συγκεκριμένη αναφορά στο κείμενο. 

1. Η φιλοσοφία βοηθάει τον άνθρωπο να μην αντιμετωπίζουν με φόβο 

το παρόν. 

2. Όταν έχουμε την ευτυχία δεν την εκτιμούμε. 

3. Όποιος λέει ότι δεν έμεινε πια καιρός να ευτυχήσει μοιάζει με εκείνον 

που λέει ότι δεν ήρθε ακόμα καιρός να φιλοσοφήσει. 

Μονάδες 6 
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Β1. Βασιζόμενοι στο περιεχόμενο του όρου «εὐδαιμονία» στην Επικούρεια 

φιλοσοφία, να σχολιάσετε τη σχέση της με τη φιλοσοφία, όπως αυτή 

προκύπτει μέσα από το κείμενο.   

Μονάδες 10 

  

Β2. Με ποια επιχειρήματα προσπαθεί ο Επίκουρος να πείσει τον Μενοικέα 

να ασχοληθεί με τη φιλοσοφία; Να αποδώσετε σύντομα το νόημα τους. 

Μονάδες 10 

 

Β3. Να επιβεβαιώσετε την ορθότητα των παρακάτω λέξεων, γράφοντας 

δίπλα σε καθεμιά τη λέξη Σωστό ή Λάθος. 

α) Ο Πλάτωνας ήταν ταπεινής καταγωγής. 

β) Η ενασχόληση με την πολιτική δεν ήταν ποτέ στα ενδιαφέροντα του 

Πλάτωνα. 

γ) Οι πρώτοι διάλογοι του Πλάτωνα γράφτηκαν μετά το θάνατο του 

Σωκράτη. 

δ) Είναι βέβαιο ότι ο Πλάτωνας επισκέφτηκε την Αίγυπτο. 

ε) Στις Συρακούσες ο Πλάτωνας προσπάθησε να κάνει πραγματικότητα την 

πολιτική του φιλοσοφία για την ανάγκη ή οι άρχοντες να φιλοσοφήσουν ή 

οι φιλόσοφοι να κυβερνήσουν. 

 Μονάδες 10 

 

Β4. α) Με ποιες λέξεις του αρχαίου κειμένου αναφοράς παρουσιάζουν 

ετυμολογική συγγένεια οι παρακάτω λέξεις: περιουσία, ελεύθερος, σχεδόν, 

περιχαρής, αρχηγός 

  

β) Χρησιμοποιώντας το δεύτερο συνθετικό μέρος της λέξης «εὐδαιμονία» 

να γράψετε πέντε (5) ουσιαστικά (απλά ή σύνθετα)  της ν.ε. 

Μονάδες 10 

 

Β5. Παράλληλο κείμενο: Μάρκος Αυρήλιος, Τὰ εἰς ἑαυτὸν 2.17 

Της ανθρώπινης ζωής η διάρκεια όσο μια στιγμή, η ουσία της ρευστή, η 

αίσθησή της θολή, το σώμα -από τη σύστασή του- έτοιμο να σαπίσει, και η 

ψυχή ένας στρόβιλος, η τύχη άδηλη, η δόξα αβέβαιη. Με δυο λόγια, όλα στο 

σώμα σαν ένα ποτάμι, όλα της ψυχής σαν όνειρο και σαν άχνη, η ζωή ένας 

πόλεμος κι ένας ξενιτεμός, η υστεροφημία λησμονιά. Ποιο είναι αυτό που 

μπορεί να μας δείξει τον δρόμο; Ένα και μόνο: η φιλοσοφία! Κι αυτό 

σημαίνει να φυλάμε τον θεό μέσα μας καθαρό κι αλώβητο, νικητή πάνω 

στις ηδονές και τους πόνους, να μην κάνουμε τίποτε στα τυφλά, τίποτε 

ψεύτικα και προσποιητά, να μην εξαρτιόμαστε από το τι θα πράξει ή τι δεν 

θα πράξει ο άλλος. Κι ακόμη, να αποδεχόμαστε όσα συμβαίνουν κι όσα μας 

λαχαίνουν σαν κάτι που έρχεται κάπου από κει απ᾽ όπου έχουμε έλθει και 
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εμείς· και πάνω απ᾽ όλα, να περιμένουμε τον θάνατο με γαλήνια διάθεση, 

θεωρώντας πως δεν είναι τίποτε άλλο παρά η διάλυση των συστατικών 

στοιχείων από τα οποία είναι συγκροτημένο κάθε ζωντανό πλάσμα. 

Ν.Σκουτερόπουλος 

 

Να συγκρίνετε την άποψη του Μάρκου Αυρήλιου με την άποψη του 

Επίκουρου όσον αναφορά τον σκοπό της φιλοσοφίας. 

Μονάδες 10 
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ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ἀριστοτέλους, Ἀθηναίων πολιτεία 42, 2-5 

Ο Αριστοτέλης για τη συγγραφή του έργου του Πολιτικά συγκέντρωσε περιγραφές 158  
πολιτευμάτων. Η πρώτη  

από τις χαμένες πλέον πολιτείες, φέρει τον τίτλο Ἀθηναίων πολιτεία. Το απόσπασμα που 
ακολουθεί  

αναφέρεται σε δύο θεσμούς που συνδέονται άρρηκτα με την απόκτηση των πολιτικών 
δικαιωμάτων στην Αθήνα.  

Ο πρώτος είναι η δοκιμασία, η διαδικασία για να πολιτογραφηθεί ο νεαρός Αθηναίος, ο 
οποίος στην ηλικία των 18  

ετών ενηλικιωνόταν. Ο δεύτερος θεσμός είναι η ἐφηβεία, η οποία στη μορφή που 
περιγράφεται εδώ (ένα είδος  

υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας με παιδευτικό και μυητικό χαρακτήρα) είχε οργανωθεί 
μόλις το 335/4 π.Χ..  

 

Μετὰ δὲ ταῦτα δοκιμάζει τοὺς ἐγγραφέντας ἡ βουλή, κἄν τις δόξῃ 
νεώτερος ὀκτωκαίδεκ᾽ 

ἐτῶν εἶναι, ζημιοῖ τοὺς δημότας τοὺς ἐγγράψαντας. Ἐπὰν δὲ 
δοκιμασθῶσιν οἱ ἔφηβοι, 

συλλεγέντες οἱ πατέρες αὐτῶν κατὰ φυλὰς ὀμόσαντες αἱροῦνται τρεῖς 
ἐκ τῶν φυλετῶν 

τῶν ὑπὲρ τετταράκοντα ἔτη γεγονότων, οὓς ἂν ἡγῶνται βελτίστους 
εἶναι καὶ 

ἐπιτηδειοτάτους ἐπιμελεῖσθαι τῶν ἐφήβων, ἐκ δὲ τούτων ὁ δῆμος ἕνα 
τῆς φυλῆς ἑκάστης 

χειροτονεῖ σωφρονιστὴν καὶ κοσμητὴν ἐκ τῶν ἄλλων Ἀθηναίων ἐπὶ 
πάντας. Συλλαβόντες 

δ᾽ οὗτοι τοὺς ἐφήβους, πρῶτον μὲν τὰ ἱερὰ περιῆλθον, εἶτ᾽ εἰς Πειραιέα 
διαβαίνουσι καὶ 

φρουροῦσιν οἱ μὲν τὴν Μουνιχίαν οἱ δὲ τὴν Ἀκτήν. Χειροτονεῖ δὲ καὶ 
παιδοτρίβας αὐτοῖς 

δύο, καὶ διδασκάλους, οἵτινες ὁπλομαχεῖν καὶ τοξεύειν καὶ ἀκοντίζειν 
καὶ καταπάλτην 

ἀφιέναι διδάσκουσιν. Δίδωσι δὲ καὶ εἰς τροφὴν τοῖς μὲν σωφρονισταῖς 
δραχμὴν α΄  

ἑκάστῳ, τοῖς δ᾽ ἐφήβοις τέτταρας ὀβολοὺς ἑκάστῳ· τὰ δὲ τῶν φυλετῶν 
τῶν αὑτοῦ  
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λαμβάνων ὁ σωφρονιστὴς ἕκαστος ἀγοράζει τὰ ἐπιτήδεια πᾶσιν εἰς τὸ 
κοινόν, συσσιτοῦσι  

γὰρ κατὰ φυλάς, καὶ τῶν ἄλλων ἐπιμελεῖται πάντων. Καὶ τὸν μὲν 
πρῶτον ἐνιαυτὸν οὕτως 

διάγουσι· τὸν δεύτερον ἐκκλησίας ἐν τῷ θεάτρῳ γενομένης 
ἀποδειξάμενοι οἱ ἔφηβοι  τῷ  

δήμῳ τὰ περὶ τὰς τάξεις καὶ λαβόντες ἀσπίδα καὶ δόρυ παρὰ τῆς 
πόλεως περιπολοῦσι τὴν  

χώραν καὶ διατρίβουσιν ἐν τοῖς φυλακτηρίοις. Φρουροῦσι δὲ τὰ δύο 
ἔτη, χλαμύδας  

ἔχοντες, καὶ ἀτελεῖς εἰσι πάντων· καὶ δίκην οὔτε διδόασιν οὔτε 
λαμβάνουσιν, ἵνα μὴ  

πρόφασις ᾖ τοῦ ἀπιέναι, πλὴν περὶ κλήρου. 

 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

κοσμητής: ο επιμελητής 

καταπάλτης: ο χειρισμός καταπέλτη 

τὰ περὶ τὰς τάξεις: επιδείξεις γυμνασίων 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Γ1. Να μεταφραστεί στα Νέα Ελληνικά το χωρίο του αδίδακτου κειμένου:  

<< Καὶ τὸν μὲν πρῶτον ἐνιαυτὸν … τὸ γένος ἱερωσύνη γένηται. >> 

Μονάδες 10 

 

Γ2. Στο παραπάνω απόσπασμα περιγράφεται η διαδικασία επιλογής 
των δασκάλων των  
εφήβων καθώς και ο ρόλος και τα καθήκοντά τους. Αφού βρείτε το 
σχετικό χωρίο να το  
αποδώσετε νοηματικά.  

Μονάδες 10 

 

Γ3. α. Να γράψετε για κάθε λέξη του κειμένου τον τύπο που σας 

ζητείται: 

δοκιμασθῶσιν: το β΄ ενικό προστακτικής ίδιου χρόνου και φωνής. 
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συλλεγέντες: το γ΄ πληθυντικού οριστικής ίδιου χρόνου και φωνής. 

νεώτερος: τον υπερθετικό βαθμό του επιρρήματος. 

βελτίστους: τον αντίστοιχο τύπο στον συγκριτικό βαθμό. 
Μονάδες 4 

 

β. Μετὰ δὲ ταῦτα δοκιμάζει … ἐκ τῶν ἄλλων Ἀθηναίων ἐπὶ πάντας: από 
το απόσπασμα να  
βρείτε τρεις αντωνυμίες διαφορετικού είδους και να γράψετε το είδος 
της κάθε μιας  
(μονάδες 3). Στη συνέχεια, να γράψετε την αιτιατική πληθυντικού 
αριθμού ουδετέρου  
γένους για κάθε αντωνυμία (μονάδες 3).  

Μονάδες 6 

 

4. α. καὶ οἱ ἔφηβοι δίκην οὐ λαμβάνουσιν, ἵνα μὴ πρόφασις ᾖ τοῦ 
ἀπιέναι, πλὴν περὶ  
κλήρου. 

Nα μεταφέρετε την παραπάνω περίοδο λόγου σε πλάγιο λόγο με 
εξάρτηση  
Ἀριστοτέλης ἔλεγε. 

Μονάδες 6 

 
β. Ἐπὰν δὲ δοκιμασθῶσιν οἱ ἔφηβοι, συλλεγέντες οἱ πατέρες αὐτῶν 
κατὰ φυλὰς  
ὀμόσαντες αἱροῦνται τρεῖς ἐκ τῶν φυλετῶν τῶν ὑπὲρ τετταράκοντα ἔτη 
γεγονότων. 

Να εντοπίσετε τον λανθάνοντα υποθετικό λόγο του παραπάνω 
αποσπάσματος και να τον  
αναγνωρίσετε. 

Μονάδες 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


