
Επιμέλεια θεμάτων: ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ – ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ» Σελίδα 1 
 

                                                           

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

ΤΑΞΗ:  Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΓΝΩΣΤΟ 

 

 

Κείμενο Αναφοράς 

Ἐπίκουρος, Ἐπιστολή 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. 
 

Α. Να χαρακτηρίσετε τις επόμενες προτάσεις με την ένδειξη Σωστό, αν είναι σωστές  

ή με την ένδειξη Λάθος, αν είναι λανθασμένες, και να παραθέσετε το αντίστοιχο χω-

ρίο του Κειμένου Αναφοράς που επιβεβαιώνει την απάντησή σας 

 

1. Η ενασχόληση με τη φιλοσοφία δεν γνωρίζει ηλικιακούς περιορισμούς. 

2. Τα αποτελέσματα που προσφέρει η φιλοσοφία είναι ίδια σε όλους τους ανθρώπους 

ανεξαρτήτως ηλικίας. 

3. Η φιλοσοφία προσφέρει ψυχική υγεία. 

4. Ο αρνητής της φιλοσοφίας αρνείται την ίδια την ευδαιμονία. 

5. Η ευδαιμονία είναι αδιάφορη στην πλειονότητα των ανθρώπων. 

     [Μονάδες 10] 

 

Β1. γηράσκων νεάζῃ, νέος ἅμα καὶ παλαιὸς ᾖ: Ποιο εκφραστικό σχήμα χρησιμο-

ποιείται στα παραπάνω χωρία και τι τονίζεται με αυτό;  

     [Μονάδες 10] 

 

Β2. Ποιο είναι το περιεχόμενο του όρου ευδαιμονία και ποια φράση του Κειμένου 

Αναφοράς επαληθεύει ότι και για τον Επίκουρο αυτή αποτελεί το τέλος (απώτερο 

σκοπό) της ανθρώπινης ζωής;  

 

      [Μονάδες 10] 

 

 

Β3. φιλοσοφεῖν, ὑπάρχων, πάρωρος, εὐδαιμονίαν, ἀφοβίαν: Να γράψετε τα συνθε-

τικά των λέξεων και από το β΄ συνθετικό να σχηματίσετε ένα παράγωγο επίθετο (α-

πλό ή σύνθετο) στα νέα ελληνικά. 

 

       [Μονάδες 5] 
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Β4. Να χαρακτηρίσετε τις επόμενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ) και 

να διορθώσετε τις λανθασμένες. 

 

1. Δώδεκα χρόνια έμεινε ο Αριστοτέλης στην Ακαδημία και ασχολήθηκε με την επι-

στημονική έρευνα και τη διδασκαλία. 

2. Η διδασκαλία του Αριστοτέλη στην Ακαδημία και οι ιδέες του τον έφεραν συχνά 

αντιμέτωπο με τους συναδέλφους του στην Ακαδημία, τον Ηράκλειτο, τον Σπεύ-

σιππο, τον Ξενοκράτη. 

3. Ο Σωκράτης παραθέτει ο ίδιος εξαρχής κάποια θεωρία ή άποψη. 

4. Ο Σωκράτης κατηγορήθηκε ότι δεν πίστευε στους θεούς, ότι εισήγαγε «καινά δαι-

μόνια» στην πόλη και ότι διέφθειρε τους νέους. 

5. Η μέθοδος που ακολούθησε ο Σωκράτης για να αναζητήσει ακριβώς την απόλυτη 

ουσία των ηθικών εννοιών ήταν η παραγωγική. 

6. Η διαφορά του Σωκράτη από τους προγενέστερους φιλοσόφους και σοφιστές ήταν 

ότι έστρεψε τον φιλοσοφικό στοχασμό κατ’ αποκλειστικότητα σε ζητήματα ηθι-

κής. 

7. Ο Λύκων ήταν βυρσοδέψης και πολιτικός που είχε εκλεγεί και στρατηγός το 409 

π.Χ. και είχε εξοριστεί από τους δημοκρατικούς. 

8. Ο Σωκράτης σημάδεψε οριστικά την πορεία της φιλοσοφίας υποδεικνύοντας πως 

οι αισθήσεις είναι ο μοναδικός οδηγός προς την αλήθεια, το καθολικό και το αιώ-

νιο. 

9. Ο Σωκράτης δημιουργούσε αντιφατικά αισθήματα στους συμπολίτες του. 

10. Ο Πλάτων με τα ταξίδια του κατάφερε να εφαρμόσει το πολιτικό του όραμα. 

 

 

       [Μονάδες 5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΩΡΙΜΗ ΣΚΕΨΗ!! 


