
  

 

  

                                                                      ΑΡΦΑΙΑ 

 

 

             30/03/2020 

 

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 αὐτς πάντα ἔχομεν, ἀπούσης δὲ πάντα 

πράττομεν εἰς τὸ ταύτην ἔχειν. 

 

Παρατηρήσεις 

Α1. Ποια είναι η κατάλληλη ηλικία για να φιλοσοφήσει ο άνθρωπος; Δώστε το ακριβές 

απόσπασμα που αναφέρεται το παραπάνω. 

Μονάδες 5 

 

Α2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λάθος, έχοντας υπόψιν σας 

όσα αναφέρονται στο απόσπασμα «Επίκουρος, επιστολή στον Μενοικέα, 122»: 

α. Κάθε ηλικία επιδιώκει την ψυχική της υγεία. Το ζητούμενο της ψυχικής υγείας αφορά 

όλο το βίο του ανθρώπου. 

β. Η παρουσία ή η απουσία της ευδαιμονίας επηρεάζει καθολικά τον ανθρώπινο βίο. 

 



 

 

 

 

γ. Η προστακτική (μελέττω, κοπιάτω) προσδίδει στο κείμενο δεοντολογικό χαρακτήρα και 

προσιδιάζει στο γραμματειακό είδος του κειμένου, τον προτρεπτικό λόγο / διδακτική 

επιστολή. 

δ. Πάρωρος: παρεληλυθέναι τήν ὥραν / μηκέτι εἶναι την ὥραν. 

ε. Το ρηματικό επίθετο «φιλοσοφητέον» ισοδυναμεί με την πρόταση «χρή καί νέον και 

γέροντα φιλοσοφεῖν» 

Μονάδες 5 

 

Β1. Η φιλοσοφία κατά τον Επίκουρο απευθύνεται και σε νέους και σε μεγαλύτερους σε 

ηλικία. Πώς η φιλοσοφία θα εφοδιάσει με θάρρος για το μέλλον ένα νέο και πώς θα 

προσδώσει στους ηλικιωμένους τέτοια χαρακτηριστικά που θα είχαν αν ήταν νέοι; 

Μονάδες 10 

 

Β2. Ποια η αξία της φιλοσοφίας στο κείμενο αναφοράς και πώς μπορείτε να τη συσχετίσετε 

ως γενικότερη στάση ζωής από τα πρώτα χρόνια εμφάνισής της ως την ελληνιστική 

περίοδο; 

Μονάδες 10 

 

Β3.  

Α. Να βάλετε σε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις τη λέξη σωστό ή λάθος. 

1. Ο Αριστοτέλης φοίτησε σε πολλές σχολές της Αθήνας πριν φοιτήσει στην σχολή του 

Πλάτωνα. 

2. Δεκαπέντε χρόνια διήρκησε η πρώτη παραμονή του Αριστοτέλη στην Αθήνα. 

3. Η συνεργασία του Αριστοτέλη με τους συναδέλφους του δεν ήταν εύκολη υπόθεση. 

4. Ο Αριστοτέλης αφιέρωσε έναν παιάνα στη μνήμη του φίλου του Ερμία, εξαιτίας του 

οποίου κινδύνευσε η ζωή του. 

 



 

 

 

 

5. Ο Αριστοτέλης πέθανε το πρώτο έτος της εκατοστής δεκάτης τέταρτης Ολυμπιάδας. 

Μονάδες 5 

 

Β4 α. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

1. Ο Αριστοτέλης πέθανε στη Χαλκίδα το: 

α. 338 π.Χ. 

β. 322 π.Χ. 

γ. 323 π.Χ.. 

 

2. Ο Αριστοτέλης όρισε ως ευδαιμονία του ανθρώπου: 

α. Δεν είναι κατάσταση αλλά ενέργεια της ψυχής, με τους κανόνες της τέλειας αρετής . 

β. Πρόκειται για κατάσταση της ψυχής που πλησιάζει το τέλος. 

γ. Είναι κατάσταση και ενέργεια της ψυχής που πλησιάζει τους κανόνες της τέλειας 

αρετής.  

 

3. Ο Αριστοτέλης έφθασε στην Αθήνα για να σπουδάσει το: 

α. 367 π.Χ. 

β. 365 π.Χ. 

γ. 359 π.Χ. 

 

4. Ο Αριστοτέλης ονόμασε «επιθυμητικόν» το μέρος της ψυχής που έχει σχέση : 

α. με τη λογική και τη σοφία 

β. με τις αρετές που περιγράφουν το χαρακτήρα του ανθρώπου 

γ. με τις αρετές που δεν αφορούν ούτε το λογικό ούτε το άλογο  

Μονάδες 5 

 

 



 

 

 

Β4 β.  

1. Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης Α με τις αντώνυμές τους της στήλης Β: 

 τήλη Α  τήλη Β 

1 μελλέτω α ῥαθυμῶ 

2 κοπιάτω β καινός 

3 παλαιός γ κάμνω 

4 ὑγιαῖνον δ φαῦλος 

5 ἀγαθοῖς ε σπουδάζω 

Μονάδες 5 

 

2. Να βρείτε στο κείμενο αναφοράς λέξεις με ετυμολογική συγγένεια με τις παρακάτω 

λέξεις: 

εσθλός 

αναρχία  

ρήτρα 

κοπτήρας 

σκηπτούχος 

Μονάδες 5 

 

Β5. Η ευδαιμονία στην αρχαιότητα ήταν απώτατος ανθρώπινος στόχος. Στη συγκεκριμένη 

διδακτική ενότητα ο Επίκουρος λέει: «όταν έχουμε ευτυχία έχουμε τα πάντα». 

Προσπαθήστε να προσεγγίσετε την ευδαιμονία όπως παρουσιάζεται στο κείμενο 

«Επίκουρος, Επιστολή στον Μενοικέα 122», καθώς κι εκείνη του κειμένου «Διογένης ἤ Περί 

Τυραννίδος του Δίωνα Χρυσοστόμου 209 R-210R»: 

«Ο Διογένης επειδή έβλεπε τους άλλους ανθρώπους σε όλη του τη ζωή να είναι 

ταραγμένοι και όλοι τους να αλληλοεπιβουλεύονται και διαρκώς να βρίσκονται σε μύρια  

 

 



 

 

 

 

βάσανα και ποτέ να μην μπορούν να βρουν ησυχία, και όλα αυτά είτε να τα κάνουν είτε να 

τα παθαίνουν για κανένα άλλο λόγο, παρά για το πώς θα μπορέσουν να ζουν, και σε 

μεγάλο βαθμό μάλιστα να φοβούνται μήπως κάποτε τους λείψουν αυτά που λέγονται, ως 

γνωστό, αναγκαία, και ακόμα να φροντίζουν και να επιδιώκουν πως θα αφήσουν 

(κληρονομιά) στα παιδιά τους μεγάλη περιουσία, παραξενευόταν, γιατί ο ίδιος τίποτα 

τέτοιο δεν έκανε, αλλά μόνο αυτός βέβαια από όλους είναι ελεύθερος και γιατί κανένας 

άλλος δεν καταλαβαίνει τη δική του κατ΄ εξοχήν ευτυχία. 

Μονάδες 10 

 

 

Αδίδακτο κείμενο 

O Γοργίας είναι έργο του Πλάτωνα που κύριο θέμα του είναι η ουσία και η αξία της ρητορικής. 

Πρόσωπα του διαλόγου είναι ο Σωκράτης, που διδάσκει ότι μόνο η αλήθεια, η δικαιοσύνη και η αρετή 

πρέπει να είναι ο κανόνας του ανθρώπινου βίου και από την άλλη, οι εκπρόσωποι της σοφιστικής 

ρητορικής, Γοργίας και Καλλικλής, υποστηρίζουν ότι η δύναμη είναι το δίκαιο και η ηδονή το αγαθό. 

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα, ο Σωκράτης με τον Καλλικλή συνδιαλέγονται για τον αληθινό 

προορισμό της ζωής.  

 

Ἐπειδὴ οὖν σου ἀκούω ταὐτὰ ἐμοὶ συμβουλεύοντος ἅπερ τοῖς σεαυτοῦ ἑταιροτάτοις,  

ἱκανόν μοι τεκμήριόν  ἐστιν ὅτι ὡς ἀληθῶς μοι εὔνους εἶ· καὶ μὴν ὅτι γε οἷος 

παρρησιάζεσθαι καὶ μὴ αἰσχύνεσθαι, αὐτός τε φῂς καὶ ὁ λόγος ὃν ὀλίγον πρότερον ἔλεγες 

ὁμολογεῖ σοι. ἔχει δὴ οὑτωσὶ δλον ὅτι τούτων πέρι νυνί: ἐάν τι σὺ  ἐν τοῖς λόγοις 

ὁμολογήσῃς μοι, βεβασανισμένον τοῦτ' ἤδη ἔσται ἱκανῶς ὑπ'ἐμοῦ τε καὶ σοῦ, καὶ οὐκέτι 

αὐτὸ δεήσει ἐπ' ἄλλην βάσανον ἀναφέρειν· οὐ γὰρ ἄν ποτε αὐτὸ συνεχώρησας σὺ οὔτε 

σοφίας ἐνδείᾳ οὔτ' αἰσχύνης περιουσίᾳ, οὐδ ' αὖ ἀπατῶν ἐμὲ συγχωρήσαις ἄν: φίλος γάρ 

μοι εἶ, ὡς καὶ αὐτὸς φῄς. τῷ ὄντι οὖν ἡ ἐμὴ καὶ ἡ σὴ ὁμολογία τέλος ἤδη ἕξει τς 

ἀληθείας. 

Πλάτων  Γοργίας,  487 d-e 

 

 



 

 

 

Παρατηρήσεις:  

Γ1. Μεταφράστε το ακόλουθο  απόσπασμα: 

«Ἐπειδὴ οὖν σου ἀκούω ταὐτὰ… δλον ὅτι τούτων πέρι νυνί» 

Μονάδες 10 

 

Γ2. Ο Σωκράτης λέει  ότι εάν συμφωνήσουν  εκείνος και ο Γοργίας για τον 

αληθινό  προορισμό  της ζωής τότε θα έχουν καταλήξει  στην πλήρη  αλήθεια. 

Πώς καταλήγει σε αυτό  το συμπέρασμα; 

Μονάδες 10 

 

Γ3. Να γράψετε ό,τι  ζητείται  για τον κάθε τύπο  που  ακολουθεί: 

συμβουλεύω  : γ’ ενικό πρόσωπο ευκτικής αορίστου  ενεργητικής  φωνής. 

σεαυτοῦ: αιτιατική πληθυντικού γ’ προσώπου θηλυκού γένους  

εὔνους: δοτική πληθυντικού, θηλυκού και ουδετέρου γένους στο συγκριτικό βαθμό  

φῄς : γ’ ενικό και πληθυντικό, προστακτικής ενεστώτα  

πρότερον: γράψτε τους τρεις βαθμούς του επιθέτου, στην ονομαστική ενικού, στο αρσενικό 

γένος 

ἔσται: β’ πληθυντικό υποτακτικής αορίστου 

αἰσχύνης: γενική και αιτιατική πληθυντικού 

συνεχώρησας: γ’ πληθυντικό προστακτικής και απαρέμφατο του ίδιου χρόνου 

ἐμή: αιτιατική πληθυντικού, ίδιο γένος, β’ πρόσωπο, για πολλούς κτήτορες 

ἕξει: γ’ ενικὀ και πληθυντικό ευκτικής αορίστου στην ίδια φωνή 

Μονάδες 10 

 

Γ4 α. Να μετατρέψετε τη δευτερεύουσα πρόταση στο αντίστοιχο απαρέμφατο: 

«ἱκανόν μοι τεκμήριόν ἐστιν ὅτι ὡς ἀληθῶς μοι εὔνους εἶ» 

Μονάδες 2 

 

 



 

 

 

 

Γ4 β. Να αναγνωριστεί ο υποθετικός λόγος και να μετατραπεί έτσι ώστε να δηλώνει απλή 

σκέψη του λέγοντος: 

«ἐάν τι σὺ ἐν τοῖς λόγοις ὁμολογήσῃς μοι, βεβασανισμένον τοῦτ' ἤδη ἔσται ἱκανῶς 

ὑπ'ἐμοῦ τε καὶ σοῦ»  

Μονάδες 3 

 

Γ 5 α .  Να εξαρτηθεί από τη φράση «Σωκράτης ἔλεγεν» και να μεταφερθεί στον πλάγιο 

λόγο με όλους τους δυνατούς τρόπους: 

«οὐ γὰρ ἄν ποτε αὐτὸ συνεχώρησας σὺ οὔτε σοφίας ἐνδείᾳ οὔτ' αἰσχύνης περιουσίᾳ» 

Μονάδες 3 

 

Γ5β. Να συμπτυχθεί η πρώτη δευτερεύουσα της ημιπεριόδου σε ισοδύναμη μετοχή:  

«Ἐπειδὴ οὖν σου ἀκούω ταὐτὰ ἐμοὶ συμβουλεύοντος ἅπερ τοῖς σεαυτοῦ 

ἑταιροτάτοις,  ἱκανόν μοι τεκμήριόν ἐστιν ὅτι ὡς ἀληθῶς μοι εὔνους εἶ·»  

       Μονάδες 2 

 

Απαντήσεις 

 

Διδαγμένο κείμενο 

Α1. Ο Επίκουρος στο συγκεκριμένο απόσπασμα προτρέπει κάθε άνθρωπο, ανεξαρτήτως 

ηλικίας, να επιδοθεί στη φιλοσοφία, η οποία θα τον οδηγήσει στον απώτερο σκοπό του, την 

ευδαιμονία. Οι νέοι οφείλουν να μην αναβάλουν την ενασχόλησή τους με τη φιλοσοφία και 

οι γέροι να μην την θεωρούν κοπιαστική. Δεν υπάρχει, λοιπόν, για κανέναν ακατάλληλη 

στιγμή για να ασχοληθεί με τη φιλοσοφία, καθώς αυτή διασφαλίζει την υγεία της ψυχής. 

Αν κάποιος τώρα ισχυρίζεται ότι είναι πολύ νωρίς ή πολύ αργά για να φιλοσοφήσει, είναι 

σαν να ισχυρίζεται ότι είναι πολύ νωρίς ή πολύ αργά για να ευτυχήσει. Η ευτυχία απορρέει 

απ’ τη φιλοσοφία, ενώ κάθε άνθρωπος είτε νέος είτε μεγαλύτερος ωφελείται από την 

ενασχόλησή του με αυτήν. Ο νέος διατηρεί την νεανικότητά του, από ευγνωμοσύνη για  



 

 

 

 

όσα έχουν συμβεί, ενώ ο γέρος νιώθει νέος, καθώς απαλλάσσεται από τον φόβο για όσα 

πρόκειται να συμβούν. 

Το απόσπασμα  του κειμένου που αναφέρονται τα παραπάνω είναι: 

«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» 

 

Α2.  

α  Σωστό 

β  Σωστό 

γ  Σωστό 

δ  Σωστό 

ε  Σωστό 

 

Β1.  

Ο Επίκουρος ως ελληνιστής φιλόσοφος, με τη διδασκαλία του επικεντρώνεται στην 

επιδίωξη της ηδονής και της τέρψης. Η φιλοσοφία για τον συγκεκριμένο φιλόσοφο έχει 

κυρίως πρακτικό χαρακτήρα, καθώς βοηθά έμπρακτα τον άνθρωπο να κατακτήσει την 

ευδαιμονία στην καθημερινή του ζωή. Είναι συνυφασμένη με τη μελέτη των φυσικών 

φαινομένων (φυσιολογία) και την άσκησή της στον ευρύτερο χώρο μιας κοινότητας φίλων 

(συμφιλοσοφεῖν). Ο σκοπός της είναι διπλός: θεραπευτικός, καθώς απαλλάσσει τον 

άνθρωπο απ’ τον φόβο για τη φύση, τους θεούς, το θάνατο και τον πόνο, και διδακτικός, 

καθώς μαθαίνει τον άνθρωπο να βρίσκει τα όρια του πόνου και της ηδονής. 

 



 

 

 

 

Στο απόσπασμα «μήτε νέος τις ὤν μελλέτω< πρός τό κατά ψυχήν ὑγιαῖνον», ο Επίκουρος 

προτρέπει τον άνθρωπο σε κάθε ηλικία να φιλοσοφεί. Χρησιμοποιώντας την αόριστη 

αντωνυμία «τις», προσδίδει στη φιλοσοφία καθολικό χαρακτήρα και επίσης με τη χρήση 

της διπλής προστακτικής έγκλισης «μελλέτω , κοπιάτω» παροτρύνει κάθε άνθρωπο, 

ανεξαρτήτως ηλικίας, να ασχοληθεί με τη φιλοσοφία, τονίζοντας το πόσο αναγκαία είναι. 

Η προστακτική προσδίδει στο απόσπασμα δεοντολογικό χαρακτήρα και προσιδιάζει στο 

γραμματειακό είδος του κειμένου, δηλαδή τον προτρεπτικό λόγο. Οι νέοι πρέπει να 

φιλοσοφούν, γιατί με αυτό τον τρόπο θα ωριμάσει η σκέψη τους και θα τους οδηγήσει στο 

να απαλλαγούν από το φόβο για το άγνωστο του μέλλοντος. Το ρήμα «μέλλω» εδώ 

σημαίνει «αναβάλλω». Οι νέοι δεν πρέπει να αναβάλλουν τη σπουδή της φιλοσοφίας, 

επειδή τάχα είναι πολύ νωρίς και είναι ακόμα ανώριμοι για να αναπτύξουν φιλοσοφική 

δραστηριότητα. Με τη φιλοσοφία οι νέοι μπορούν να θέσουν τους εαυτούς τους σε πιθανές 

καταστάσεις, προκειμένου να αντιμετωπίσουν δυσκολίες, να αντλήσουν γνώσεις ή να 

δημιουργήσουν ένα σημαντικό οπλοστάσιο για την αντιμετώπιση του άδηλου μέλλοντός 

τους. Με αυτά τα εφόδια θα οπλιστούν με θάρρος, ώστε να απαλλαγούν από το φόβο για 

τις επικείμενες καταστάσεις του βίου τους. Το επίθετο «ἄωρος» για τους νέους, είναι εκείνο 

που δηλώνει τα διλήμματά τους και τις ενστάσεις τους για την ενασχόληση τους με τη 

φιλοσοφία. Το επίθετο «πάρωρος» (εδώ παρατηρείται αντίθεση), αφορά τους ηλικιωμένους, 

οι οποίοι ενδέχεται να ισχυριστούν ότι είναι πολύ αργά να φιλοσοφήσουν και πως η 

φιλοσοφία είναι ένα κοπιαστικό έργο, που ενισχύει την κόπωση που έχει επέλθει με τα 

χρόνια. Θεωρούν σπατάλη τα χρόνια που τους έχουν απομείνει σε μια δραστηριότητα, η 

οποία δεν μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής τους. Για εκείνους η φιλοσοφία 

αφορά αυτούς που βρίσκονται σε σωματική και πνευματική ακμή. Εδώ, λοιπόν, εστιάζει ο 

Επίκουρος: στο ότι η ψυχική και πνευματική υγεία δε γνωρίζει «ὥραν», δηλαδή κατάλληλη 

χρονική στιγμή . Η φιλοσοφία λειτουργεί ιαματικά, θεραπεύει μια ζωή που ασθενεί 

ψυχικά, υποφέρει από φόβους και πάθη και απομακρύνεται απ’ τη γαλήνη και την ηδονή, 

την ευτυχία δηλαδή. Η φιλοσοφία είναι ο πολύτιμος σύντροφος και βοηθός  



 

 

 

 

σε όλη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου. Στους ηλικιωμένους προσφέρει χαρακτηριστικά 

που υπάρχουν στη νεότητα, εξάλλου η ευγνωμοσύνη για τη ζωή, όπλο των μεγαλύτερων, 

αποτελεί στάση ζωής. Η φιλοσοφία, λοιπόν, θα λειτουργήσει συμπληρωματικά για τις δύο 

ηλικίες, αφορά όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως ηλικίας ή άλλων χαρακτηριστικών, 

εξάλλου η επικούρεια φιλοσοφία ήταν ανοικτή σε όλους που το επιθυμούσαν. Η 

ευδαιμονία, απόρροια της φιλοσοφίας, ήταν εφικτή σε όλους, ανεξάρτητα από φυλετική 

καταγωγή, οικονομική κατάσταση, φύλο, ηλικία και κοινωνική θέση. Μάλιστα, η 

παραπάνω θέση αξιοποιείται με το οξύμωρο σχήμα (γηράσκων νεάζῃ , νέος ἅμα και 

παλαιός ᾖ ). 

Τέλος, εάν θα συνθέταμε τη σκέψη του Επίκουρου σε ένα συλλογισμό, θα είχε την εξής 

μορφή : 

1η προκείμενη:  Η ψυχική υγεία τους αφορά όλους, και τους νέους και τους ηλικιωμένους. 

2η προκείμενη (εννοείται): Η φιλοσοφία εξασφαλίζει ψυχική υγεία. 

Συμπέρασμα: Όλοι, και οι νέοι και οι ηλικιωμένοι, οφείλουν να φιλοσοφούν. 

 

Β2. Ο Επίκουρος στην επιστολή του προς τον Μενοικέα προσπαθεί να τον παρακινήσει, 

ώστε να αρχίσει να φιλοσοφεί χωρίς ενδοιασμούς για το κατάλληλο της ηλικίας ή της 

εκπαίδευσής του. Στην ουσία αποτελεί μία ανοιχτή πρόσκληση σε όλους τους ανθρώπους 

να ασχοληθούν με τη φιλοσοφία. Η φιλοσοφία, λοιπόν, εδώ αποκτά καθολικό χαρακτήρα, 

αφού αφορά κάθε άνθρωπο νέο, γέρο, άνδρα, γυναίκα, ελεύθερο, δούλο, μορφωμένο, 

αμόρφωτο, πλούσιο και φτωχό. Ο μόνος διαχωρισμός που υφίσταται είναι ανάμεσα στους 

ανθρώπους που επιθυμούν να φιλοσοφήσουν και σε αυτούς που δεν το επιθυμούν-οι 

οποίοι θα πειστούν από τον Επίκουρο-, όταν πληροφορηθούν το σκοπό της αληθινής 

φιλοσοφίας. Για τον Επίκουρο, η φιλοσοφία δεν είναι μία απλή θεωρητική γνώση, αλλά 

αποτελεί τρόπο ζωής, που μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στην ευδαιμονία, στο τέλος 

(σκοπό) της ζωής του. Κάποιοι παράγοντες, όπως η ψυχική οδύνη, ο σωματικός πόνος και η 

ταραχή της ψυχής, απειλούν την ηρεμία του ανθρώπου και, κατά συνέπεια, την ευδαιμονία  



 

 

 

 

του. Μην ξεχνάμε ότι η ευδαιμονία στην αρχαιότητα –και όχι μόνο– θεωρείται ως ένα 

ολιστικό κριτήριο για την ανθρώπινη ζωή, αλλά 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 πετύχει το στόχο του και δεν έχει 

ανάγκη από κάτι άλλο. Η φιλοσοφία, λοιπόν, οδηγεί στην ευδαιμονία, γι’ αυτό και η 

σημασία της είναι θεμελιώδης για την ανθρώπινη ζωή.  

Στο κείμενο αναφοράς, ο Επίκουρος τονίζει ιδιαιτέρως ότι όποιος ισχυρίζεται ότι είναι 

ακατάλληλη στιγμή να φιλοσοφήσει, είναι σαν να ισχυρίζεται πως είναι ακατάλληλη 

στιγμή για να ευτυχήσει. Έτσι καταλήγει πως τόσο οι νέοι όσο και οι γέροι πρέπει να 

ασχολούνται με τη φιλοσοφία, γιατί οι πρώτοι καθώς γερνούν θα μπορούν να 

αντιμετωπίζουν με την ωριμότητα των ηλικιωμένων το άδηλο μέλλον και να μην 

φοβούνται, οι δεύτεροι θα νιώθουν νέοι μέσα στα γηρατειά τους.  

Βλέπουμε ότι η φιλοσοφία του Επίκουρου, των ελληνιστικών χρόνων (323-21 π.Χ.), 

παρουσιάζεται ως θεραπευτική τέχνη κι όχι ως θεωρητική ενασχόληση που αφορά τους 

μορφωμένους άνδρες. Σύμφωνα με τον Πλάτωνα, δηλαδή, η φιλοσοφία ήταν επιστέγασμα 

μιας μακρόχρονης παιδευτικής πορείας που δεν απευθύνεται σε όλους. Η φιλοσοφία στην 

αρχαία Ελλάδα είχε ένα μακρύ ταξίδι, ξεκινά από τον 6ο αιώνα π.Χ. και φτάνει στον 6ο μ.Χ. 

αιώνα. Στο πεδίο των φιλοσοφικών θεωριών οι μεταβάσεις και οι ρήξεις είναι πολλές, 

χωρίς να είναι πάντοτε οριστικές ή απόλυτες. Από το μετασχηματισμό των μυθολογικών 

αφηγήσεων φτάνουμε στους Προσωκρατικούς και τις φυσιοκρατικές εξηγήσεις τους. Από 

τις υλιστικές εξηγήσεις της γέννησης του κόσμου, περάσαμε στις τελεολογικές ερμηνείες 

του πλατωνισμού και του αριστοτελισμού. Από την ορθολογική ενασχόληση με τη φύση 

οδηγηθήκαμε στον άνθρωπο που αποτελεί μέρος της φύσης και στον προβληματισμό του 

πολίτη ως μέρος της πολιτείας. Από τη βεβαιότητα του ατόμου για την ενδοκοσμική 

ευτυχία στο πλαίσιο μιας πόλης, καταλήξαμε στα ελληνιστικά χρόνια , στην αγωνία και 

ανασφάλειά του, στη στροφή προς τον κοσμοπολιτισμό ή στην καταφυγή σε μία 

απρόσβλητη εσωτερικότητα. Οι ίδιοι οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι (σοφοί, ποιητές,  



 

 

 

 

αριστοκράτες), οι επαγγελματίες σοφιστές, η κλασική τριάδα του «δαιμόνιου» Σωκράτη, 

του διαλεκτικού Πλάτωνα και του πανεπιστήμονα Αριστοτέλη, οι πρακτικοί φιλόσοφοι της 

αταραξίας και της απάθειας, αλλά και οι θηρευτές της ηδονής στην ελληνιστική εποχή, οι 

πλανόδιοι φιλόσοφοι και οι θεραπευτές, οι εμπνευσμένοι ή οι άνευροι καθηγητές των 

φιλοσοφικών σχολών, οι μυστικιστές και θεουργοί στην ύστερη αρχαιότητα. Κάθε 

κοινωνικής και φυλετικής καταγωγής, άνδρες οι περισσότεροι αλλά σταδιακά και γυναίκες 

έρχονται συχνά σε ρήξη με τις συνήθειες και τη συμπεριφορά των μη φιλοσόφων, 

ηγεμόνων ή καθημερινών ανθρώπων. Τα φιλοσοφικά ερωτήματα του Έλληνα ανθρώπου 

παραλλάσσουν συγχρονικά και διαχρονικά. Έτσι, η αρχαία φιλοσοφία, ως η κατεξοχήν 

δραστηριότητα του πνεύματος και ως προϊόν του πολιτισμού μιας εποχής, συνδέεται στενά 

με την ιστορία. Μέσα από αυτήν μπορούμε να καταλάβουμε ίσως βαθύτερα αρκετές 

πτυχές του αρχαίου κόσμου, γιατί ακριβώς και η φιλοσοφία είναι μία δραστηριότητα που 

αποπειράται να δει την εποχή της μέσα από τα μάτια που η ίδια η εποχή της προσφέρει 

αλλά κυρίως μέσα από μία προοπτική που την υπερβαίνει. 

 

Β3α. 

1.  Λάθος 

2.  Λάθος 

3.  Σωστό 

4.  Σωστό 

5.  Λάθος 

 

Β3β. 

1.  β 

2.  α 

3.  α 

4.  β 



 

 

 

Β4α.  

1.  ε 

2.  α 

3.  β 

4.  γ 

5.   δ 

 

Β4β.  

εσθλός: ὤν, ἐστίν, παρούσης 

αναρχία: ὑπάρχων, ὑπἀρχειν 

ρήτρα: λέγων, λέγοντι 

κοπτήρας: κοπιάτω 

σκηπτούχος: ἔχουσα, περιεχούσης 

 

Β5. 

Ο Επίκουρος στην τελευταία περίοδο του αποσπάσματός του, που αποτελεί και την 

κατακλείδα του, «Μελετᾶν οὗν χρή τά ποιοῦντα την ευδαιμονίαν», εστιάζει στον βασικό 

όρο του κεντρικού νοήματος την ευδαιμονία. Μάλιστα εδώ είναι φανερό το προτρεπτικό 

και διδακτικό του ύφος «χρή μελετᾶν». Για να αντιληφθούμε καλύτερα πώς ο φιλόσοφος 

θέλει να μας προτρέψει προς τη μέριμνα εκείνων που φέρνουν την ευδαιμονία-ευτυχία, θα 

πρέπει να προσδιορίσουμε την έννοια του απαρεμφάτου «μελετᾶν». Μελετῶ σημαίνει 

φροντίζω για κάτι, δίνω προσοχή σε κάτι, το σπουδάζω. Αντίστοιχα, μελέτη σημαίνει 

φροντίδα, επιμέλεια, άσκηση. Στον πλατωνικό διάλογο, Φαίδων (81α), ο Σωκράτης 

αναφέρεται στη φιλοσοφική δραστηριότητα της ψυχής ως μελέτη θανάτου . 

Ο Επίκουρος συμβουλεύει τον άνθρωπο να θυμάται και να μελετά διαρκώς τις βασικές 

αρχές τις επικούρειας φιλοσοφίας και αναλόγως να διαμορφώνει τη ζωή του. Έτσι 

βασίζεται στην πεποίθηση πως ό,τι είναι γήινο, μπορεί να οδηγηθεί στην τέλεια ηδονή και 

γαλήνη, στην ευδαιμονία. Αυτό όμως προϋποθέτει τη δυνατότητα πλήρους γνώσης, η  



 

 

 

 

οποία προέρχεται κατά τον Επίκουρο απ’ τα δεδομένα της εμπειρίας του ανθρώπου. Ο 

Επίκουρος, λοιπόν, συνδέει το «φιλοσοφεῖν», με τον «ευδαίμονα βίον», δηλαδή με την 

ευτυχισμένη ζωή χωρίς να κατακλύζεται από δυσάρεστα συναισθήματα που συχνά τον 

απομακρύνουν από την ευτυχία. Εξάλλου, ευδαιμονία για τους περισσότερους φιλοσόφους 

της αρχαιότητας είναι ο τελικός σκοπός της ανθρώπινης ζωής, το απώτατο αγαθό – αλλά 

δίνουν διαφορετικό περιεχόμενο στην έννοια. Στην επικούρεια φιλοσοφία η ευδαιμονία 

έχει κεντρική θέση, αποτελώντας ένα ιδανικό εφικτό σε όλους τους ανθρώπους, 

ανεξαρτήτως φυλετικής καταγωγής, φύλου, ηλικίας, κοινωνικής θέσης και οικονομικής 

κατάστασης. Η ηδονή είναι το κεντρικό περιεχόμενο της ανθρώπινης ευδαιμονίας: «τήν 

ἡδονήν ἀρχήν και τέλος λέγομεν εἶναι τοῦ μακαρίως ζν». Συνίσταται στη, μέσα από 

νηφάλιο στοχασμό, μετρημένη απόλαυση φυσικών και πνευματικών αγαθών που οδηγεί 

στην απονία και στην αταραξία, την ψυχική γαλήνη. Ο ευδαίμων άνθρωπος, έχοντας 

απαλλαγεί από τον πόνο της ζωής αλλά και τον φόβο του θανάτου, παρομοιάζεται με τον 

θεό.  

Στο δοθέν απόσπασμα η ευδαιμονία – ευτυχία αναφέρεται σε σχέση με τα υλικά αγαθά 

και το πάθος του ανθρώπου για αυτά. Δεν γίνεται καμία αναφορά στη συσχέτισή της με τη 

φιλοσοφία. Ο συγγραφέας - Δίωνας (40μ.Χ- 120 μ.Χ.) – επηρεάστηκε από τη στωική 

φιλοσοφία, στα στοιχεία της που σχετίζονται με τον κυνισμό. Έζησε ένα μεγάλο μέρος της 

ζωής του σαν «κυνικός - ζητιάνος - φιλόσοφος» κι έγραψε λόγους φιλοσοφικούς όπου 

διατηρεί ένα ύφος γεμάτο αξιοπρέπεια και σοβαρότητα. Σ’ αυτό λοιπόν το απόσπασμα ο 

Διογένης παρουσιάζεται τελείως αντίθετος με τα μηνύματα της καταναλωτικής κοινωνίας 

που επικρατεί στην εποχή του. Βλέπει το άγχος των ανθρώπων γύρω του, για να 

εξασφαλίσουν όλο και περισσότερα καταναλωτικά αγαθά για τους ίδιους και τα παιδιά 

τους, και πόσο δύσκολη ζωή ζουν, μέσα σε ένα κλίμα ανησυχίας και φόβου. Απέναντι σ’ 

αυτούς ο Διογένης στέκει ήρεμος, αυτάρκης , ελεύθερος. Είναι μόνο αυτός ευτυχισμένος με 

έναν τρόπο που οι άλλοι δεν μπορούν να καταλάβουν. Πίστευε, πως η ευτυχία του  

 



 

 

 

 

ανθρώπου βρίσκεται στη φυσική ζωή και πως μόνο με την αυτάρκεια, τη λιτότητα, την 

αυτογνωσία και την άσκηση μπορεί να την εξασφαλίσει. 

 

Αδίδακτο κείμενο 

 

Γ1. Μετάφραση 

Επειδή, λοιπόν, σε ακούω να μου δίνεις τις ίδιες συμβουλές που έδινες στους πιο στενούς 

σου φίλους, υπάρχει για μένα επαρκής απόδειξη ότι πράγματι διάκεισαι ευνοϊκά απέναντί 

μου. Και πράγματι και ο ίδιος λες και ο λόγος που λίγο πρωτύτερα έλεγες συμφωνεί μαζί 

σου ότι είσαι ικανός να μιλάς ελεύθερα και να μη νιώθεις ντροπή. Τώρα δα, λοιπόν , 

φανερά το πράγμα σχετικά με αυτά έχει ως εξής. 

 

Γ2. Ο Σωκράτης λέει στο συνομιλητή του ότι βλέπει μια θετική στάση απέναντί του διότι 

του δίνει ίδιες συμβουλές με εκείνες που θα έδινε στους πιο κοντινούς φίλους του. Στη 

συνέχεια, τονίζει πως η συμφωνία του με τον Γοργία σε συγκεκριμένο θέμα θα σήμαινε 

την πλήρη αλήθεια σ’ όλη της τη διάσταση. Αυτό το υποστηρίζει, γιατί θεωρεί ότι ο 

συνομιλητής του είναι φίλος του και φυσικά του επιτρέπεται να εκφράζεται ελεύθερα, 

χωρίς να νιώθει ντροπή, τούτο αποδεικνύει ότι ποτέ δε θα συμφωνήσει μαζί του σε 

οποιοδήποτε θέμα εξαιτίας της έλλειψης γνώσεων, λόγω ενδοιασμών ή επειδή προσπαθεί 

να τον εξαπατήσει. Επομένως, η συμφωνία θα είναι αποτέλεσμα σωστού ελέγχου και από 

τους δύο συνδιαλεγόμενους και δε θα χρειαστεί να επανεξετάσουν το ίδιο θέμα στο 

μέλλον. 

 

Γ3.  

συμβουλεύω : γ’ ενικό  πρόσωπο  ευκτικής  αορίστου ενεργητικής  φωνής  

συμβουλεύσαι,  συμβουλεύσειε 

 



 

 

 

 

σεαυτοῦ: αιτιατική πληθυντικού γ’ προσώπου θηλυκού γένους  ἑαυτάς ή σφᾶς αὐτάς 

ή αὑτάς  

εὔνους: δοτική πληθυντικού , θηλυκού και ουδετέρου γένους στο συγκριτικό βαθμό  

εὐνουστέραις, εὐνουστέροις 

φῄς : γ’ ενικό και πληθυντικό , προστακτικής ενεστώτα  φάτω, φάντων – φάτωσαν. 

πρότερον: γράψτε τους τρεις βαθμούς του επιθέτου, στην αιτιατική ενικού, στο αρσενικό 

γένος  (πρό), πρότερον, πρῶτον 

ἔσται: β’ πληθυντικό υποτακτικής αορίστου  γένησθε 

αἰσχύνης: γενική και αιτιατική πληθυντικού  αἰσχυνῶν, αἰσχύνας 

συνεχώρησας: γ’ πληθυντικό προστακτικής και απαρέμφατο του ίδιου χρόνου  

συγχωρησάντων / συγχωρησάτωσαν , συγχωρσαι 

ἐμή: αιτιατική πληθυντικού, ίδιο γένος, β’ πρόσωπο, για πολλούς κτήτορες  ὑμετέρας 

ἕξει: γ’ ενικό και πληθυντικό ευκτικής αορίστου στην ίδια φωνή  σχοίη, σχοίησαν / 

σχοῖεν 

 

Γ4α.  

ἱκανόν μοι τεκμήριον ἐστίν ὡς ἀληθῶς μοι σε (υποκ. απαρ.) εὔνουν εἶναι  

 

β. 

Υποθετικός λόγος  

Υπόθεση: ἐάν ὁμολογήσῃς (ἐάν +υποτακτική) 

Απόδοση: βεβασανισμένον ἔσται (οριστική Μέλλοντα) 

Είδος: προσδοκώμενο 

 

Μετατροπή σε απλή σκέψη του λέγοντος: 

Υπόθεση : εἰ ὁμολογήσοις (εἰ +ευκτική) 

Απόδοση: βεβασανισμένον ἄν γένοιτο (δυνητική ευκτική) 



 

 

 

 

 

Γ5α.  

Σωκράτης ἔλεγεν ὅτι οὐ γάρ ἄν ποτέ αὐτό συνεχώρησε οὗτος οὔτε σοφίας ἐνδείᾳ οὔτε 

αἰσχύνης περιουσίᾳ. 

Σωκράτης ἔλεγεν οὐ γάρ ἄν ποτέ αὐτό συγχωρσαι τοῦτον οὔτε σοφίας ἐνδείᾳ οὔτε 

αἰσχύνης περιουσίᾳ. 

 

Γ5β. 

Ἐπειδὴ οὖν σου ἀκούω ταὐτὰ ἐμοὶ συμβουλεύοντος : Πρόκειται για δευτερεύουσα 

επιρρηματική αιτιολογική πρόταση που συμπτύσσεται σε ισοδύναμη επιρρηματική 

αιτιολογική μετοχή σε δοτική, συνημμένη  στο μοι (δοτική προσωπική του κρίνοντος 

προσώπου) της κύριας πρότασης: 

 

Ἀκούοντι οὖν σου ταὐτὰ ἐμοὶ συμβουλεύοντος ἅπερ τοῖς σεαυτοῦ ἑταιροτάτοις,  ἱκανόν 

μοι τεκμήριόν ἐστιν ὅτι ὡς ἀληθῶς μοι εὔνους εἶ· 

 

 

Για την παρούσα δημοσίευση χρησιμοποιήθηκε υλικό από την 3η διδακτική 

ενότητα του βιβλίου: Αρχαία Ελληνικά Γ΄Λυκείου Υάκελος Τλικού Υιλοσοφικός 

Λόγος 1ος τόμος, των εκδόσεων Πουκαμισάς 

 

 

Από τον κλασικό τομέα του φιλολογικού τμήματος των 
Υροντιστηρίων ΠΟΤΚΑΜΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ συνεργάστηκαν: 

Ε. Αποστολάκη, Ε. Μαζοκοπάκη, τ. Ξυλούρη,  
Μ. Παγωμένου, Σ. Υασομυτάκη 

 


