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Διδαγμένο κείμενο

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 ταύτη ν ἔχειν.

Παρατηρήσεις

Α. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λάθος,
λαμβάνοντας υπόψη όσα αναφέρονται στο πρωτότυπο κείμενο.

1. Ο νέος, αν και είναι ακόμα νέος, αποκτά ωριμότητα, όπως ένας
ηλικιωμένος, και δεν φοβάται τα μελλούμενα (δυσκολίες, κόπους,
πόνους, αρρώστιες, θάνατο).



2. Ο ηλικιωμένος βρίσκεται μεν σε προχωρημένη ηλικία, αλλά παραμένει
νέος, αφού νιώθει ευγνωμοσύνη για όσα έχει ζήσει, για όσα αγαθά έχει
αποκτήσει και για όσα έχει απολαύσει, για όσες εμπειρίες έχει
αποκτήσει.

3. Ένας από τους τρεις σκοπούς της φιλοσοφίας είναι και ο
διδακτικός,καθώς μαθαίνει τον άνθρωπο να βρίσκει τα όρια του πόνου
και της ηδονής.

4. Η φιλοσοφία και η υγεία της ψυχής συνδέονται μεταξύ τους με μια
σχέση αιτίου αιτιατού.

5. Το ρηματικό επίθετο φιλοσοφητέον ισοδυναμεί με τη φράση δοκεῖ νέον
καὶ γέροντα φιλοσοφεῖν.

Μονάδες 10

Β1α. Ποιο είναι το περιεχόμενο του όρου εὐδαιμονία και ποια η σημασία της
για τη ζωή του ανθρώπου σύμφωνα με τον Επίκουρο;  (Μονάδες 5)

Β1β. Να εντοπίσετε στο κείμενο και να σχολιάσετε τις γλωσσικές επιλογές
του Επίκουρου με τις οποίες προβάλλει τον καθολικό χαρακτήρα της
φιλοσοφίας αλλά και την αναγκαιότητα ενασχόλησης κάθε ανθρώπου,
ανεξαρτήτως ηλικάς,  με αυτήν. (Μονάδες 5)

Μονάδες 10

Β2. Αφού διαβάσετε το  ποίημα Όσο μπορείς του Καβάφη , να σχολιάσετε τον
τόνο που επικρατεί σε αυτό. Εντοπίζετε κοινά χαρακτηριστικά με το κείμενο
αναφοράς;

Μονάδες 10

Όσο μπορείς

Κι αν δεν μπορείς να κάμεις την ζωή σου όπως την θέλεις,

τούτο προσπάθησε τουλάχιστον



όσο μπορείς: μην την εξευτελίζεις

μες στην πολλή συνάφεια του κόσμου,

μες στες πολλές κινήσεις κι ομιλίες.

Μην την εξευτελίζεις πηαίνοντάς την,

γυρίζοντας συχνά κ’ εκθέτοντάς την

στων σχέσεων και των συναναστροφών

την καθημερινήν ανοησία,

ως που να γίνει σα μια ξένη φορτική.

Β3. Να χαρακτηρίσετε την καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις ως
σωστή (Σ)  ή λανθασμένη(Λ):

1. Είκοσι χρόνια έμεινε ο Αριστοτέλης στην Ακαδημία. Μετά τη
συμπλήρωση των βασικών σπουδών του κύριο έργο του είχε πια την
επιστημονική έρευνα και τη συγγραφή.

2. Η σωκρατική μαιευτική  είναι η σταδιακή, βήμα - βήμα, αναίρεση των
θέσεων του συνομιλητή και, στη συνέχεια, η επίσης σταδιακή
προσπάθεια να εξαχθεί ένα νέο συμπέρασμα, μια νέα προσέγγιση της
αλήθειας.

3. Πολλοί φίλοι του Σωκράτη τάχθηκαν με την ακραία μερίδα των
ολιγαρχικών και στήριξαν το πραξικόπημα των Τριάκοντα Τυράννων.

4. Πυρήνας της πολιτικής σκέψης του Πλάτωνα είναι η ιδέα της
δικαιοσύνης, που σημαίνει: ο καθένας να πράττει αυτό για το οποίο
είναι πλασμένος και καταλλήλως εκπαιδευμένος.

5. Ο όρος βασιλεύς στον Πλάτωνα δε δηλώνει απλώς τον άρχοντα, αλλά
τον απόλυτο μονάρχη που αντλεί την εξουσία του από το κληρονομικό
δικαίωμα ή από τη θέληση του Θεού.

(Mονάδες: 10)



Β4α. Να βρείτε με ποιες λέξεις του κειμένου σχετίζονται ετυμολογικά οι
παρακάτω: ετυμολόγηση, άσχημος, ορθοοέπεια, ανθυγιεινός, διέλευση.

Μονάδες 5

Β4β. γηράσκων: Να γράψετε πέντε παράγωγες ή σύνθετες λέξεις στα νέα
ελληνικά με τις καταλήξεις που σας δίνονται:

Μονάδες 5

Αδίδακτο κείμενο

Ο Ξενοφώντας δίνει μεγάλη σημασία στα πολεμικά γεγονότα του
Πελοποννησιακού πολέμου, ωστόσο δεν παραλείπει να τονίσει και περιπτώσεις
μεμονωμένες που αφορούν προσωπικότητες. Εδώ περιγράφεται η πολύκροτη
δίκη και καταδίκη των έξι Αθηναίων στρατηγών, οι οποίοι , ενώ νίκησαν στις
Αργινούσες το 406 π.Χ , δεν περισυνέλεξαν τους ναυαγούς από τη θάλασσα.

μὴ τοίνυν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἀντὶ μὲν τῆς νίκης καὶ τῆς εὐτυχίας ὅμοια
ποιήσητε τοῖς ἡττημένοις τε καὶ ἀτυχοῦσιν, ἀντὶ δὲ τῶν ἐκ θεοῦ ἀναγκαίων
ἀγνωμονεῖν δόξητε, προδοσίαν καταγνόντες ἀντὶ τῆς ἀδυναμίας [οὐχ ἱκανοὺς
γενομένους διὰ τὸν χειμῶνα πρᾶξαι τὰ προσταχθέντα]: ἀλλὰ πολὺ
δικαιότερον στεφάνοις γεραίρειν τοὺς νικῶντας ἢ θανάτῳ ζημιοῦν πονηροῖς
ἀνθρώποις πειθομένους. Ταῦτ ᾽ εἰπὼν Εὐρυπτόλεμος ἔγραψε γνώμ ην κατὰ τὸ
Καννωνοῦ ψήφισμα κρίνεσθαι τοὺς ἄνδρας δίχα ἕκαστον · ἡ δὲ τῆς βουλῆς ἦν
μιᾷ ψήφῳ ἅπαντας κρίνειν. τούτων δὲ διαχειροτονουμένων τὸ μὲν πρῶτον

κατάληξη Παράγωγη/σύνθετη λέξη
-ά
-είο
-η
-ός
-ος



ἔκριναν τὴν Εὐρυπτολέμου · ὑπομοσαμένου δὲ Μενεκλέους καὶ πάλιν
διαχειροτονίας γενομένης ἔκριναν τὴν τῆ ς βουλῆς. καὶ μετὰ ταῦτα
κατεψηφίσαντο τῶν ναυμαχησάντων στρατηγῶν ὀκτὼ ὄντων · ἀπέθανον δὲ οἱ
παρόντες ἕξ. καὶ οὐ πολλῷ χρόνῳ ὕστερον μετέμελε τοῖς Ἀθηναίοις, καὶ
ἐψηφίσαντο, οἵτινες τὸν δῆμον ἐξηπάτησαν, προβολὰς αὐτῶν εἶναι, καὶ
ἐγγυητὰς καταστῆσαι, ἕως ἂν κριθῶσιν, εἶναι δὲ καὶ Καλλίξενον τούτων.
προυβλήθησαν δὲ καὶ ἄλλοι τέτταρες, καὶ ἐδέθησαν ὑπὸ τῶν ἐγγυησαμένων,
ὕστερον δὲ στάσεώς τινος γενομένης, ἐν ᾗ Κλεοφῶν ἀπέθανεν, ἀπέδρασαν
οὗτοι, πρὶν κριθῆναι · Καλλίξενος δὲ κατελθὼν ὅτε καὶ οἱ ἐκ Πειραιῶς εἰς τὸ
ἄστυ, μισούμενος ὑπὸ πάντων λιμῷ ἀπέθανεν.

Ξενοφῶν Ἑλληνικά, Α΄, 7, 33-35

----------------------------

προβολὰς αὐτῶν εἶναι = την παραπομπή σε δίκη εκείνων

Παρατηρήσεις:

Γ1. Να μεταφράσετε το απόσπασμα : «ἡ δὲ τῆς βουλῆς ἦν … πρὶν κριθῆναι ».

Μονάδες 20

Γ2. Να περιγράψετε και να  σχολιάσετε τις βασικές ενέργειες που έγιναν για
τη δίκη, αλλά και  τη στάση των Αθηναίων για την καταδικαστική απόφαση
των έξι στρατηγών.

Μονάδες 10

Γ3. Να γραφούν οι τύποι εκεί, όπου ζητούνται:

ψήφισμα: δοτική πληθυντικού

ἄνδρας: γενική πληθυντικού

κρίνειν : ευκτική µέλλοντα ίδιας φωνής, γ΄πληθυντικό πρόσωπο

κατεψηφίσαντο : προστακτική β΄ ενικό του ίδιου χρόνου, ίδιας φωνής



παρόντες: γενική ενικού στο ίδιο γένος στον αόριστο

οἵτινες: δοτική ενικού

καταστῆσαι : β΄ενικό οριστικής παρατατικού, ίδιας φωνής

κριθῆναι: γ΄ενικό υποτακτικής ίδιου χρόνου, ίδιας φωνής

ἀπέδρασαν: απαρέμφατο ίδιου χρόνου, ίδιας φωνής

ἄστυ: αιτιατική πληθυντικού

Μονάδες 10

Γ4α. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι όροι:

ἅπαντας, διαχειροτονουμένων, χρόνῳ, τούτων.

Μονάδες 4

Γ4β. «καί ἐδέθησαν ὑπό τῶν ἐγγυησαμένων»: Να γίνει μετατροπή της
σύνταξης από παθητική σε ενεργητική

Μονάδες 2

Γ4γ.  «πρίν κριθῆναι» : να αναγνωριστεί πλήρως η δευτερεύουσα πρόταση
(είδος, εκφορά, συντακτική θέση)

Μονάδες 2

Γ4δ. «γενομένης»: να αναλυθεί η μετοχή σε ισοδύναμη δευτερεύουσα
πρόταση

Μονάδες 2



Απαντήσεις
Διδαγμένο κείμενο

Α. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες
(Λ), λαμβάνοντας υπόψη όσα αναφέρονται στο πρωτότυπο κείμενο.

1. Ο νέος, αν και είναι ακόμα νέος, αποκτά ωριμότητα, όπως ένας
ηλικιωμένος, και δεν φοβάται τα μελλούμενα (δυσκολίες, κόπους,
πόνους, αρρώστιες, θάνατο). Σ

2. Ο ηλικιωμένος βρίσκεται μεν σε προχωρημένη ηλικία, αλλά παραμένει
νέος, αφού νιώθει ευγνωμοσύνη για όσα έχει ζήσει, για όσα αγαθά έχει
αποκτήσει και για όσα έχει απολαύσει, για όσες εμπειρίες έχει
αποκτήσει. Σ

3. Ένας από τους τρεις σκοπούς της φιλοσοφίας είναι και ο διδακτικός,
καθώς μαθαίνει τον άνθρωπο να βρίσκει τα όρια του πόνου και της
ηδονής. Λ

4. Η φιλοσοφία και η υγεία της ψυχής συνδέονται μεταξύ τους με μια
σχέση αιτίου αιτιατού. Σ

5. Το ρηματικό επίθετο φιλοσοφητέον ισοδυναμεί με τη φράση δοκεῖ νέον
καὶ γέροντα φιλοσοφεῖν Λ

Μονάδες 10

Β1α.

Εὐδαιμονία σημαίνει ευτυχία. Για τους περισσότερους φιλοσόφους της
αρχαιότητας η εὐδαιμονία είναι ο τελικός σκοπός της ανθρώπινης ζωής, η
επιδίωξη όλων των ανθρώπων, το απώτατο αγαθό –αλλά δίνουν διαφορετικό
περιεχόμενο στην έννοια. Στην επικούρεια φιλοσοφία η εὐδαιμονία έχει
κεντρική θέση, αποτελώντας ένα ιδανικό εφικτό σε όλους τους ανθρώπους,



ανεξαρτήτως φυλετικής καταγωγής, φύλου, ηλικίας, κοινωνικής θέσης και
οικονομικής κατάστασης. Η ἡδονὴ είναι το κεντρικό περιεχόμενο της
ανθρώπινης ευδαιμονίας: τὴν ἡδονὴν ἀρχὴν καὶ τέλος λέγομεν εἶναι τοῦ
μακαρίως ζῆν (Επιστολή στον Μενοικέα, 129). Συνίσταται στη, μέσα από
νηφάλιο στοχασμό, μετρημένη απόλαυση φυσικών και πνευματικών αγαθών,
που οδηγεί στην ἀπονία και στην ἀταραξία, την ψυχική γαλήνη. Ο ευδαίμων
άνθρωπος, έχοντας απαλλαγεί από τον πόνο της ζωής αλλά και τον φόβο του
θανάτου, παρομοιάζεται με τον θεό. Στην περίοδο 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 ο Επίκουρος συνδέει
τη φιλοσοφία με την ευδαιμονία, τονίζοντας ότι όποιος θεωρεί ότι είναι
ακατάλληλη στιγμή για να φιλοσοφήσει, είναι σαν να ισχυρίζεται πως είναι
ακατάλληλη στιγμή για να ευτυχήσει. Έτσι, η υγεία της ψυχής αντιστοιχεί με
τον όρο ευδαιμονία, η οποία αποτελεί το τέλος της ζωής του ανθρώπου και
απορρέει από την ψυχική υγεία, τη θεραπεία των πόνων και την εξασφάλιση
της ηδονής. Επομένως, η φιλοσοφία οδηγεί τον άνθρωπο στην αταραξία και
την ηδονή και τον βοηθά να κατακτήσει την ευδαιμονία.

Η τελευταία περίοδος του αποσπάσματος Μελετᾶν οὖν χρὴ τὰ ποιοῦντα τὴν
εὐδαιμονίαν, εἴπερ παρούσης μὲν αὐτῆς πάντα ἔχομεν, ἀπούσης δὲ πάντα
πράττομεν εἰς τὸ ταύτην ἔχειν (η σύνταξη χρή+τελ. απαρέμφατο
ανταποκρίνεται στον δεοντολογικό χαρακτήρα της επιστολής)  είναι η
κατακλείδα της παραγράφου και εμπεριέχει το συμπέρασμα (οὖν) των
προαναφερθέντων. Αυτό επικεντρώνεται στον όρο ευδαιμονία η οποία είναι
είναι απώτερος σκοπός της ανθρώπινης ζωής: Μελετᾶν οὖν χρὴ τὰ ποιοῦντα
τὴν εὐδαιμονίαν . (Η θέση αυτή δεν αποτελεί  πρωτοτυπία του Επίκουρου, αλλά
κοινή θέση όλων των μετασωκρατικών φιλοσοφικών σχολών. Αυτό που
διαφέρει είναι το περιεχόμενο που προσδίδει κάθε φιλόσοφος στην
ευδαιμονία. Η ευδαιμονία καταξιώνεται ως ο απώτατος ανθρώπινος στόχος,
διότι είναι ένα ολιστικό κριτήριο για την ανθρώπινη ζωή: η παρουσία της
εξασφαλίζει τα πάντα, ενώ η απουσία της μας οδηγεί να πράττουμε τα
πάντα,



για να την αποκτήσουμε. Η ύπαρξή της προσφέρει στον άνθρωπο πληρότητα,
αφού έχει επιτύχει τον στόχο του και δεν έχει ανάγκη από κάτι άλλο. Αν,
πάλι, απουσιάζει η ευδαιμονία από την ανθρώπινη ζωή, όλες οι ενέργειες του
ανθρώπου αποσκοπούν στην απόκτησή της, στην επίτευξη του τέλους του. Η
φιλοσοφία, λοιπόν, οδηγεί στην ευτυχία, γι’ αυτό και η σημασία της είναι
θεμελιώδης για την ανθρώπινη ζωή.

Μονάδες 5

Β1β. Με την αόριστη αντωνυμία τις, ο Επίκουρος προσδίδει καθολικό
χαρακτήρα στη φιλοσοφία και με την διπλή χρήση της προστακτικής
έγκλισης (μελλέτω, κοπιάτω ) προτρέπει κάθε άνθρωπο, ανεξαρτήτως ηλικίας,
να ασχοληθεί με τη φιλοσοφία, τονίζοντας την αναγκαιότητα αυτής της
ενασχόλησης. Η προστακτική προσδίδει στο κείμενο δεοντολογικό χαρακτήρα
και ανταποκρίνεται στο γραμματειακό είδος του κειμένου, τον προτρεπτικό
λόγο / διδακτική επιστολή. Στη συνέχεια, με τις αντιθέσεις νέος - γέρων και
ἄωρος - πάρωρος τονίζεται ότι δεν υπάρχει ακατάλληλη ηλικία ούτε
ακατάλληλη στιγμή για τη φιλοσοφία. Ο Επίκουρος απέδειξε έμπρακτα ότι η
φιλοσοφία αφορά όλους τους ανθρώπους ανεξαιρέτως, καθώς στη σχολή του,
τον Κήπο, δεν συμμετείχαν μόνο ελεύθεροι άνδρες, αλλά και δούλοι, φτωχοί ή
αμόρφωτοι, γυναίκες και εταίρες. Ήταν όλοι ευπρόσδεκτοι, ελεύθεροι να συν-
φιλοσοφήσουν σε ένα κλίμα φιλικό και οικείο.

Στην περίοδο “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 ” το ρηματικό επίθετο φιλοσοφητέον
κατέχει κεντρική θέση. Ισοδυναμεί με την πρόταση «χρή καὶ νέον καὶ γέροντα
φιλοσοφεῖν» (=πρέπει και ο νέος και ο γέρος να φιλοσοφούν) και τονίζει την
αναγκαιότητα της ενασχόλησης με τη φιλοσοφία, τόσο για τους νέους, όσο
και για τους γέρους. Διατηρεί τη συνοχή του λόγου, αφού ταιριάζει στον
δεοντολογικό χαρακτήρα του προτρεπτικού λόγου / της διδακτικής επιστολής,



όπως και η  προστακτική έγκλιση της πρώτης περιόδου. Στην περίοδο υπάρχει
δύο φορές  το οξύμωρο σχήμα (γηράσκων νεάζῃ, νέος ἅμα καὶ παλαιὸς ᾖ ), ώστε

να τονιστεί ότι στη φιλοσοφία δεν έχουν σημασία οι ηλικιακές
διαφοροποιήσεις. Έτσι, αναιρεί και άλλες διακρίσεις μεταξύ των ανθρώπων,
όπως είναι το φύλο, η κοινωνική θέση, η οικονομική κατάσταση και η
μόρφωση. Στην  τελευταία περίοδο του αποσπάσματος Μελετᾶν οὖν χρὴ τὰ
ποιοῦντα τὴν εὐδαιμονίαν, εἴπερ παρούσης μὲν αὐτῆς πάντα ἔχομεν, ἀπούσης δὲ
πάντα πράττομεν εἰς τὸ ταύτην ἔχειν, η σύνταξη  (χρή + τελικό απαρέμφατο)
διατηρεί τον δεοντολογικό χαρακτήρα της επιστολής (προστακτική, ρηματικό
επίθετο). Ταυτόχρονα, αποτελεί  την κατακλείδα της παραγράφου και
εμπεριέχει  το συμπέρασμα (οὖν) όσων προαναφέρθηκαν: είναι αναγκαίο να
ασχοληθεί ο άνθρωπος με τη φιλοσοφία για να κατακτήσει την ευδαιμονία,
τον απώτατο σκοπό της ζωής του.

Μονάδες 5

Β2. Για τον Καβάφη η ανθρώπινη ζωή είναι ένα κυνήγι της ευτυχίας, συνήθως
όμως οι άνθρωποι την αναζητούν με λαθεμένους τρόπους.Η άκριτη
συναναστροφή με άλλους ανθρώπους, αυτή που γίνεται χωρίς προσεκτική
επιλογή,οδηγεί τον άνθρωπο στην απώλεια της ταυτότητας και της
μοναδικότητάς του, στην απώλεια της αξιοπρέπειάς του. Έτσι, ο  άνθρωπος
εξευτελίζει ουσιαστικά τη ζωή του, καθώς χάνει αυτό που τον κάνει
ξεχωριστό και ιδιαίτερο, χάνει την ατομικότητά του. Γι’ αυτό και ο ποιητής,
από τον τίτλο κιόλας του ποιήματος, συμβουλεύει τον αναγνώστη του να
αποφεύγει τις περιττές συναναστροφές όσο μπορεί. Η πρόταση όσο μπορείς, η
οποία αποτελεί και τον τίτλο του ποιήματος υποδηλώνει ότι δεν είναι πάντοτε
εφικτό για έναν άνθρωπο  να αποφεύγει τις ανούσιες παρέες, οφείλει όμως
να προασπίζει την αξιοπρέπειά του, αλλά και την προσωπική του ελευθερία
με το να αποφεύγει τη διαρκή συναναστροφή με ανθρώπους που δεν έχουν
κάτι ουσιαστικό να του προσφέρουν. Η προσπάθεια είναι απαιτητική και
χρειάζεται  αποφασιστικότητα για να επιτευχθεί. Με τις τροπικές μετοχές :
πηαίνοντας, γυρίζοντας και εκθέτοντας αποκαλύπτεται ο τρόπος με τον οποίο
θέτουμε σε κίνδυνο την ατομικότητα και την αξιοπρέπειά μας. Με το να



πηγαίνουμε δηλαδή σε κάθε κοινωνική εκδήλωση, με το να γυρίζουμε
διαρκώς από μέρος σε μέρος και με το να εκθέτουμε τον εαυτό μας στην
ανοησία που συνοδεύει η καθημερινή συνύπαρξη με ανθρώπους που δεν
έχουν να μας προσφέρουν κάτι το ουσιώδες.
Για να αποφευχθεί, επομένως, ο κίνδυνος της αλλοτρίωσης, θα πρέπει να
φροντίζουμε για την ενδυνάμωση της προσωπικότητάς μας, για τη βελτίωση
του εαυτού μας και φυσικά για τη σωστή επιλογή των ανθρώπων με τους
οποίους συναναστρεφόμαστε.
Στο ποίημα Όσο μπορείς βρίσκουμε τον ίδιο προτρεπτικό/διδακτικό και
δεοντολογικό τόνο που συναντάμε στο κείμενο αναφοράς Ο Καβάφης όπως
και ο Επίκουρος δίνει συμβουλές/παραινέσεις για τον τρόπο με τον οποίο
μπορεί κάποιος να φτιάξει μια ευτυχισμένη ζωή.

Μονάδες 10

Β3.

1. Είκοσι χρόνια έμεινε ο Αριστοτέλης στην Ακαδημία. Μετά τη
συμπλήρωση των βασικών σπουδών του κύριο έργο του είχε πια την
επιστημονική έρευνα και τη συγγραφή.Λ

2. Η σωκρατική μαιευτική  είναι η σταδιακή, βήμα - βήμα, αναίρεση των
θέσεων του συνομιλητή και, στη συνέχεια, η επίσης σταδιακή
προσπάθεια να εξαχθεί ένα νέο συμπέρασμα, μια νέα προσέγγιση της
αλήθειας. Λ

3. Πολλοί φίλοι του Σωκράτη τάχθηκαν με την ακραία μερίδα των
ολιγαρχικών και στήριξαν το πραξικόπημα των Τριάκοντα Τυράννων. Σ

4. Πυρήνας της πολιτικής σκέψης του Πλάτωνα είναι η ιδέα της
δικαιοσύνης, που σημαίνει: ο καθένας να πράττει αυτό για το οποίο
είναι πλασμένος και καταλλήλως εκπαιδευμένος. Σ

5. Ο όρος βασιλεύς στον Πλάτωνα δε δηλώνει απλώς τον άρχοντα, αλλά
τον απόλυτο μονάρχη που αντλεί την εξουσία του από το κληρονομικό
δικαίωμα ή από τη θέληση του Θεού. Λ

Μονάδες 10



Β4α. Να βρείτε με ποιες λέξεις του κειμένου σχετίζονται ετυμολογικά οι
παρακάτω: ετυμολόγηση, άσχημος, ορθοοέπεια, ανθυγιεινός, διέλευση.

Μονάδες 5

ετυμολόγηση: ᾖ
άσχημος:ἔχομεν
ορθοέπεια: λέγοντι
ανθυγιεινός: ὑγιαῖνον
διέλευση :παρεληλυθέναι

Β4β. γηράσκων: Να γράψετε πέντε παράγωγες ή σύνθετες λέξεις στα νέα
ελληνικά με τις καταλήξεις που σας δίνονται:

Μονάδες 5

Αδίδακτο κείμενο

Γ1. Μετάφραση

Η άποψη , όμως, της βουλής ήταν να τους δικάσουν όλους γενικά με μία
ψηφοφορία· και όταν αυτά τέθηκαν σε ψηφοφορία με ανάταση του χεριού,
αρχικά ενέκριναν την πρόταση του Ευρυπτόλεμου· αλλά αφού ο Μενεκλής
έκανε ένσταση και αφού πάλι έγινε ψηφοφορία με ανάταση των χειρών,
ενέκριναν την πρόταση της βουλής. Και μετά από αυτά καταδίκασαν τους

Κατάληξη Παράγωγη/σύνθετη λέξη
-είο γηροκομείο
-η γήρανση
-ός γηραιός
-ος γηραλέος



στρατηγούς που πήραν μέρος στη ναυμαχία, οι οποίοι ήταν οχτώ·
θανατώθηκαν, όμως, οι έξι που ήταν παρόντες. Λίγο καιρό αργότερα, ωστόσο,
μετάνιωσαν οι Αθηναίοι και ψήφισαν την παραπομπή σε δίκη εκείνων που
είχαν εξαπατήσει τον λαό, υποχρεώνοντάς τους να παρουσιάσουν εγγυητές
ώσπου να δικαστούν κι ανάμεσα σ᾽ αυτούς ήταν κι ο Καλλίξενος.
Παραπέμφθηκαν κι άλλοι τέσσερις, και φυλακίστηκαν από τους εγγυητές,

αργότερα όμως, αφού έγινε εξέγερση, —κατά τη διάρκεια της οποίας
σκοτώθηκε ο Κλεοφών—δραπέτευσαν αυτοί (οι κατηγορούμενοι) πριν
δικαστούν. Μονάδες 20

Γ2. Πρόκειται για μία δίκη παρωδία, καθώς αντιλαμβανόμαστε ότι η
σωφροσύνη και η σωστή κρίση του αθηναϊκού λαού έχει χαθεί. Ο Καλλίξενος
είναι ένας δημαγωγός και μέλος της Βουλής, που στο απόσπασμα βλέπουμε
να προτείνει την άρση της μυστικής ψηφοφορίας, ώστε να αποφανθεί η Βουλή
για το αν θα καταδικαστούν οι στρατηγοί μετά την παράλειψή τους να
περισυλλέξουν τους ναυαγούς στο τέλος της ναυμαχίας. Συγκεκριμένα, οι
στρατηγοί ήταν οχτώ αλλά μόλις οι έξι συνελήφθησαν. Μπορεί οι Αθηναίοι
να νίκησαν το 406 π.Χ., ωστόσο μέσα στην πόλη η δημαγωγία και ο λαϊκισμός
ήταν φαινόμενα που κατέλυαν ολοένα και πιο πολύ τις δημοκρατικές
διαδικασίες και τους θεσμούς. Φαινομενικά, ο τρόπος λήψης αποφάσεων
δείχνει καθόλα νόμιμος, όπως η ανάταση της χείρας και μυστική ψηφοφορία.
Αρχικά ο Ευρυπτόλεμος είχε καταλάβει τις προθέσεις των πολιτικών
αντιπάλων του και έπεισε τη Βουλή να γίνει μυστικά η ψηφοφορία. Ο λόγος
του προς τους συμπολίτες του τελειώνει με το να τους προτρέπει να
αποδώσουν τιμές στους στρατηγούς αφού υπερνίκησαν όλες τις δυσκολίες και
έφεραν σε πέρας την αποστολή. Ήταν ανθρωπίνως αδύνατη η περισυλλογή
των νεκρών καθώς υπήρχε τρικυμία. Σύμφωνα με τις παραδόσεις και τα
έθιμα οφείλουν να βάλουν στεφάνια και να μην τους αντιμετωπίσουν σαν να
είναι εχθροί τα πατρίδας.  Με τέχνασμα ο Μενεκλής παρεμπόδισε τη
νομιμότητα, παρόλο που ο Ευρυπτόλεμος με σύνεση και λογική αντέκρουσε



την αρχική πρόταση του Καλλίξενου.  Η κατηγορία των στρατηγών αρχικά
βασίστηκε σε θέματα που αφορούν την ασέβεια σε ιερά πρόσωπα ( ναυαγοί)
και το ηθικό τους χρέος να πάρουν πίσω τους πεσόντες και συμπατριώτες που
θυσιάστηκαν για το καθήκον της πατρίδας. Εντούτοις, τα πραγματικά
κίνητρα ήταν πολιτικά και γι’ αυτό οι πολιτικοί αντίπαλοι αντέστρεψαν τις
αρχικές εντυπώσεις διαβάλλοντάς τους. Τέλος, οι ίδιοι οι Αθηναίοι

μετάνιωσαν για την καταδικαστική τους αυτή απόφαση, όταν ήταν πια αργά.
Μάλιστα ο ίδιος ο Καλλίξενος είχε τραγικό τέλος, καθώς αρχικά διέφυγε και
όταν επέστρεψε κανείς δεν τον ήθελε και πέθανε από την πείνα μισητός από
όλους. Η έλλειψη διαυγούς πνεύματος είναι πρόδηλη σε περιόδους που ο λαός
μετατρέπεται σε όχλο. Μέσα στα πλαίσια του Πελοποννησιακού πολέμου
είναι εύκολη η φαλκίδευση της δημοκρατίας.  Επικρατούν οι   εμπάθειες και
τα πολιτικά πάθη. Η διαχρονικότητα του φαινομένου αποδεικνύει την
αναγκαιότητα ψυχραιμίας και λογικής για τη δικαιοσύνη. Εξάλλου, οι
Αθηναίοι απέδειξαν για άλλη μία φορά ότι, όταν δεν είχαν έναν ποδηγέτη να
τους κατευθύνει, η σοφία απουσίαζε από τον τρόπο που αποφάσιζαν.

Μονάδες 10

Γ3.

ψήφισμα: δοτική πληθυντικού: ψηφίσμασι(ν)

ἄνδρας: γενική πληθυντικού: ἀνδρῶν

κρίνειν : ευκτική µέλλοντα γ΄ πληθυντικό,ίδιας φωνής : κρινοῖεν

κατεψηφίσαντο : προστακτική β΄ ενικό του ίδιου χρόνου, ίδιας φωνής:
καταφήφισαι

παρόντες: γενική ενικού στο ίδιο γένος στον αόριστο: παραγενομένου

οἵτινες: δοτική ενικού: ᾧτινι / ὅτῳ

καταστῆσαι: β΄ ενικό οριστικής παρατατικού ίδιας φωνής: καθίστης

κριθῆναι: γ΄ ενικό υποτακτικής ίδιου χρόνου, ίδιας φωνής: κριθῇ



ἀπέδρασαν: απαρέμφατο ίδιου χρόνου ίδιας φωνής,: ἀποδρᾶναι

ἄστυ: αιτιατική πληθυντικού : ἄστη

Μονάδες 10

Γ4α.

ἅπαντας: αντικείμενο στο τελικό απαρέμφατο «κρίνειν».

διαχειροτονουμένων: επιρρηματική χρονική μετοχή, γενική απόλυτη.
Υποκείμενο της μετοχής το «τούτων». Λειτουργεί ως επιρρηματικός
προσδιορισμός του χρόνου στο ρήμα ἔκριναν και εκφράζει το σύγχρονο.

χρόνῳ: επιρρηματικός προσδιορισμός και συγκεκριμένα δοτική του ποσού
/του μέτρου ή της διαφοράς και αναφέρεται στο « ὕστερον».

τούτων: γενική κατηγορηματική διαιρετική από το συνδετικό «εἶναι».

Μονάδες 4

Γ4β : «καί ἔδησαν τούτους οἱ ἐγγυησάμενοι».

Μονάδες 2

Γ4γ. «πρίν κριθῆναι»: Είναι δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση.
Εισάγεται με τον χρονικό σύνδεσμο πρίν και εκφέρεται με απαρέμφατο, το

οποίο λειτουργεί σε θέση ρήματος, καθώς η κύρια πρόταση είναι καταφατική.
Εκφράζει το υστερόχρονο και έχουμε ετεροπροσωπία, υποκείμενο
απαρεμφάτου το τούτους. Η πρόταση λειτουργεί ως επιρρηματικός
προσδιορισμός του χρόνου στο ρήμα ἀπέδρασαν.

Μονάδες 2



Γ4δ. «γενομένης»: ἐπεί ἐγένετο ἡ στάσις

Μονάδες 2

Για τις απαντήσεις στα ερωτήματα Β1α. και Β1β.  (Διδαγμένο κείμενο)

αξιοποιήθηκε υλικό από την 3η διδακτική ενότητα του βιβλίου: Αρχαία Ελληνικά

Γ΄Λυκείου Φάκελος Υλικού Φιλοσοφικός Λόγος 1ος τόμος, των εκδόσεων

Πουκαμισάς

Από τον κλασικό τομέα του φιλολογικού τμήματος των
Φροντιστηρίων ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ συνεργάστηκαν:

Ε. Αποστολάκη, Ε. Μαζοκοπάκη, Στ. Ξυλούρη,
Μ. Παγωμένου, Τ. Φασομυτάκη


