
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
 

 

 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :   ΑΡΧΑΙΑ/ΓΝΩΣΤΟ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 3 

Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  

Κείμενο Α. 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  λέγον

τι  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. 

 

Κείμενο Β, Αριστοτέλους Προτρεπτικός πρὸς Θεμίσωνα, Απόσπασμα 8 

Τὰ ὑποκείμενα πρὸς τὸν βίον ἡμῖν οἷον τὸ σῶμα καὶ τὰ περὶ τὸ σῶμα καθάπερ ὄργανά τινα 

ὑπόκειται, τούτων δ᾽ ἐπικίνδυνός ἐστιν ἡ χρῆσις, καὶ πλέον θάτερον ἀπεργάζεται τοῖς μὴ 

δεόντως αὐτοῖς χρωμένοις. δεῖ τοίνυν ὀρέγεσθαι τῆς ἐπιστήμης κτᾶσθαί τ᾽ αὐτὴν καὶ χρῆσθαι 

αὐτῇ προσηκόντως, δι᾽ ἧς πάντα ταῦτα εὖ θησόμεθα. φιλοσοφητέον ἄρ᾽ ἡμῖν, εἰ μέλλομεν ὀρθῶς 

πολιτεύεσθαι καὶ τὸν ἑαυτῶν βίον διάξειν ὠφελίμως. 

 

Α. Ερωτήσεις σύντομης απάντησης και κατανόησης κειμένου 

α) ἄωρος, πάρωρος: Ποια είναι η σημασία των παραπάνω όρων στο κείμενο του Επίκουρου;  

Αφού δώσετε τη σημασία των λέξεων, να βρείτε σε ποιους όρους της προηγούμενης περιόδου 

(Μήτε  νέος … φιλοσοφῶν) αναφέρονται.  

β)  Ποια η σημασία της αντωνυμίας πάντα  στο τέλος του κειμένου του Επίκουρου; Να 

δημιουργήσετε στη συνέχεια μια φράση στη νέα ελληνική, στην οποία η λέξη θα 

χρησιμοποιείται ως επίρρημα.  



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

γ) Με ποιες καταστάσεις παραλληλίζεται η άρνηση της ενασχόλησης με τη φιλοσοφία στο 

παρακάτω χωρίο «Μήτε  νέος … μηκέτι  εἶναι»; 

Μονάδες  10  

 

Β. Ερωτήσεις ανάπτυξης  

Β1. Με ποια επιχειρήματα προσπαθεί ο Επίκουρος να πείσει τον Μενοικέα να 

ασχοληθεί με τη φιλοσοφία; Να δώσετε τη δομή τους.   

Μονάδες 10  

Β2.  Ο Επίκουρος στην επιστολή του και ο Αριστοτέλης στον προτρεπτικό του λόγο 

χρησιμοποιούν το ρηματικό επίθετο «φιλοσοφητέον». Ποια είναι η σημασία του 

επιθέτου αυτού; Πώς δικαιολογεί τη χρήση του ο κάθε φιλόσοφος; Καταλήγουμε 

σε κάποιο κοινό συμπέρασμα για τη σκέψη τους;  

Μονάδες 10  

 

Γ1 .  Να χαρακτηρίσετε ως σωστές ή λανθασμένες τις παρακάτω προτάσεις:  

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 το υ 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  

 

 

Γ.2. Να βρείτε με ποιες λέξεις του αρχαίου κειμένου αναφοράς παρουσιάζουν ετυμολογική 

συγγένεια οι παρακάτω λέξεις: περιουσία, ελεύθερος, σχεδόν, περιχαρής, ανώριμος (Κείμενο Α), 

ένδεια, διαθήκη (Κείμενο Β). 

Μονάδες 10  

 

Δ. Τα παρακάτω ποίημα αποτελεί ένα από τα συμβουλευτικά-φιλοσοφικά ποιήματα του Κ. Π. 

Καβάφη. Ποια άποψη για τη ζωή υιοθετεί ο ποιητής και συμβουλεύει σύμφωνα με αυτήν τους 

αναγνώστες του; Μπορείτε να τη συγκρίνετε με τη στάση ζωής και τις συμβουλές που δίνει ο 

Επίκουρος στους δικούς του αναγνώστες; 

 

Όσο μπορείς 

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

τούτο προσπάθησε τουλάχιστον 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

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. 

 

Κ. Π. Καβάφης 

 

Μονάδες 10 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  

  

 


