
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2019 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Μετὰ τὰ φυσικά, Α 2, 98b12-28 [149 λ.] 

Διὰ γὰρ τὸ θαυμάζειν οἱ ἄνθρωποι καὶ νῦν καὶ τὸ πρῶτον ἤρξαντο φιλοσοφεῖν, ἐξ ἀρχῆς μὲν 
τὰ πρόχειρα τῶν ἀτόπων θαυμάσαντες, εἶτα κατὰ μικρὸν οὕτω προϊόντες καὶ περὶ τῶν 
μειζόνων διαπορήσαντες, οἷον περί τε τῶν τῆς σελήνης παθημάτων καὶ τῶν περὶ τὸν ἥλιον καὶ 
τὰ ἄστρα καὶ περὶ τῆς τοῦ παντὸς γενέσεως. Ὁ δ’ ἀπορῶν καὶ θαυμάζων οἴεται ἀγνοεῖν (διὸ 
καὶ ὁ φιλόμυθος φιλόσοφός πώς ἐστιν· ὁ γὰρ μῦθος σύγκειται ἐκ θαυμασίων)· ὥστ’ εἴπερ διὰ 
τὸ φεύγειν τὴν ἄγνοιαν ἐφιλοσόφησαν, φανερὸν ὅτι διὰ τὸ εἰδέναι τὸ ἐπίστασθαι ἐδίωκον καὶ 
οὐ χρήσεώς τινος ἕνεκεν. Μαρτυρεῖ δὲ αὐτὸ τὸ συμβεβηκός· σχεδὸν γὰρ πάντων ὑπαρχόντων 
τῶν ἀναγκαίων καὶ τῶν πρὸς ῥᾳστώνην καὶ διαγωγὴν ἡ τοιαύτη φρόνησις ἤρξατο ζητεῖσθαι. 
Δῆλον οὖν ὡς δι’ οὐδεμίαν αὐτὴν ζητοῦμεν χρείαν ἑτέραν, ἀλλ’ ὥσπερ ἄνθρωπος, φαμέν, 
ἐλεύθερος ὁ αὑτοῦ ἕνεκα καὶ μὴ ἄλλου ὤν, οὕτω καὶ αὐτὴν ὡς μόνην οὖσαν ἐλευθέραν τῶν 
ἐπιστημῶν· μόνη γὰρ αὕτη αὑτῆς ἕνεκέν ἐστιν. 
 
Παρατηρήσεις: 

Α1. α) Δίπλα σε καθεμιά από τις παρακάτω περιόδους να γράψετε Σ, αν είναι σωστή, ή Λ, αν 
είναι λανθασμένη, με βάση το αρχαίο κείμενο. 

β) Για καθεμιά από τις απαντήσεις να γράψετε το απόσπασμα του αρχαίου κειμένου που την 
επιβεβαιώνει. 

α. Όπως συμβαίνει και τώρα οι άνθρωποι άρχισαν για πρώτη φορά να φιλοσοφούν από 
περιέργεια και θαυμασμό. 

β. Έπειτα προχωρώντας σιγά – σιγά κατ’ αυτό τον τρόπο άρχισαν να προβληματίζονται για τα 
παράξενα της καθημερινής ζωής όπως για παράδειγμα για τα φαινόμενα της σελήνης και του 
ήλιου και για τα αστέρια και για την γέννηση του σύμπαντος. 

γ. Αυτός που απορεί και θαυμάζει δεν συνειδητοποιεί ότι αγνοεί. 

δ. Επιδίωξαν την ακριβή γνώση για χάρη κάποιας χρησιμότητας. 

ε. Η φιλοσοφία είναι η μόνη ελεύθερη από τις επιστήμες. 

Μονάδες 10 



Β1. Για ποιο λόγο οι άνθρωποι άρχισαν να φιλοσοφούν; Ποια ανάγκη ικανοποιεί η φιλοσοφία, 
κατά τον Αριστοτέλη; 

Μονάδες 10 

Β2. Σε ποια σημεία του κειμένου φαίνεται το ενδιαφέρον του Αριστοτέλη για την ιστορικότητα 
της φιλοσοφίας; 

Μονάδες 10 

Β3. Να γράψετε Σωστό ή Λάθος δίπλα σε κάθε περίοδο: 

α. Ο Σωκράτης δεν ειρωνεύτηκε τον δελφικό χρησμό. 

β. Μετά την καταδίκη του ο Σωκράτης έμεινε περίπου ένα χρόνο στο δεσμωτήριο. 

γ. Κύρια πηγή πληροφοριών για τη ζωή του Πλάτωνα είναι μια επιστολή γραμμένη από τον 
ίδιο. 

δ. Ο θυρωρός υποδέχεται με χαρά το Σωκράτη στο σπίτι του Καλλία. 

ε. Ως μύθος μπορεί να οριστεί μια αφήγηση που  έχει ποιητικό χαρακτήρα, είτε προέρχεται από 
την παράδοση είτε είναι επινόηση κάποιου διανοητή. 

Μονάδες 10 

Β4. Να αντιστοιχίσετε καθεμία αρχαία ελληνική λέξη στη Στήλη Α με την ετυμολογικά 
συγγενή της νεοελληνικής λέξης της Στήλης Β. (Στη Στήλη Β περισσεύουν δύο λέξεις). 

Στήλη Α Στήλη Β 
ἤρξαντο ιστορία 

προϊόντες σχετικός 
εἰδέναι ηγέτης 

συμβεβηκός πειθαχία 
σχεδόν βάθρο 

 εξιτήριο 
 βολίδα 

Μονάδες 10 

Β5. Να συγκρίνετε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τη φιλοσοφία ο Μάρκος Αυρήλιος στο 
παρακάτω απόσπασμα από τα Εις Εαυτόν με τον τρόπο που την αντιμετωπίζει ο Αριστοτέλης 
στο κείμενο αναφοράς. 

Μονάδες 

Της ανθρώπινης ζωής ο χρόνος είναι μια στιγμή, η ουσία της ρευστή, οι αισθήσεις αμυδρές, του 
κορμιού η σύσταση φθαρτή, η ψυχή μια σβούρα, η τύχη ανεξιχνίαστη και η φήμη προϊόν 
ακρισίας. Με δυο λόγια, όλα του σώματος είναι ρευστά σαν ποταμός, ενώ της ψυχής είναι 
όνειρο και ψευδαίσθηση. Η ίδια η ζωή είναι πόλεμος και ταξίδι σε ξένο τόπο, κι η υστεροφημία 
είναι λήθη. Ποιος μπορεί να μας παρασταθεί στο δρόμο; Η φιλοσοφία και μόνο αυτή. Και 
φιλοσοφία θα πει να διατηρείς τον δαίμονα πού’χεις μέσα σου απρόσβλητο, σώο και αβλαβή, 
υπεράνω πόνων και ηδονών. Τίποτα να μην κάνεις στα κουτουρού, τίποτα στα ψεύτικα και με 



υποκρισία. Φιλοσοφία θα πει να μην έχει ανάγκη από το τι κάνει ή τι δεν κάνει ο άλλος. Κι 
ακόμα ό,τι σου προκύψει και ό,τι σου στέλνει ο άλλος. Κι ακόμα ό,τι σου προκύψει και ό,τι σου 
στέλνει η μοίρα, ο δαίμονάς σου, να τα δέχεσαι ως προερχόμενα κάπου από κει, απ’ όπου 
προέρχεται κι αυτός. Και πάνω απ’ όλα, να περιμένεις τον θάνατο με γαλήνιο νου, ως κάτι που 
δεν είναι μια ακόμα διάλυση στοιχείων. 

(Μάρκος Αυρήλιος, Εἰς Ἑαυτόν, μτφ. Γιάννης Αβραμίδης, εκδόσεις Θύραθεν) 

 

 

 

 

Καλή επιτυχία!!! 

  



 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2019 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: 

Πλάτωνος, Σωκράτους απολογία 29d-30α 

«Ἐγὼ ὑμᾶς, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἀσπάζομαι μὲν καὶ φιλῶ, πείσομαι δὲ μᾶλλον τῷ θεῷ ἢ ὑμῖν, 

καὶ ἕωσπερ ἂν ἐμπνέω καὶ οἷός τε ὦ, οὐ μὴ παύσομαι φιλοσοφῶν καὶ ὑμῖν παρακελευόμενός 

τε καὶ ἐνδεικνύμενος ὅτῳ ἂν ἀεὶ ἐντυγχάνω ὑμῶν, λέγων οἷάπερ εἴωθα, ὅτι “Ὦ ἄριστε ἀνδρῶν, 

Ἀθηναῖος ὤν, πόλεως τῆς μεγίστης καὶ εὐδοκιμωτάτης εἰς σοφίαν καὶ ἰσχύν, χρημάτων μὲν 

οὐκ αἰσχύνῃ ἐπιμελούμενος ὅπως σοι ἔσται ὡς πλεῖστα, καὶ δόξης καὶ τιμῆς, φρονήσεως δὲ καὶ 

ἀληθείας καὶ τῆς ψυχῆς ὅπως ὡς βελτίστη ἔσται οὐκ ἐπιμελῇ οὐδὲ φροντίζεις;” καὶ ἐάν τις 

ὑμῶν ἀμφισβητήσῃ καὶ φῇ ἐπιμελεῖσθαι, οὐκ εὐθὺς ἀφήσω αὐτὸν οὐδ᾽ ἄπειμι, ἀλλ᾽ ἐρήσομαι 

αὐτὸν καὶ ἐξετάσω καὶ ἐλέγξω, καὶ ἐάν μοι μὴ δοκῇ κεκτῆσθαι ἀρετήν, φάναι δέ, ὀνειδιῶ ὅτι τὰ 

πλείστου ἄξια περὶ ἐλαχίστου ποιεῖται, τὰ δὲ φαυλότερα περὶ πλείονος. 

Λεξιλόγιο: 

ἀσπάζομαι= εκτιμώ 

οἷος τ’ εἰμι= μπορώ, είναι δυνατός 

εἴωθα= συνηθίζω 

Παρατηρήσεις: 

1. Να μεταφραστεί το απόσπασμα: «Ἐγὼ ὑμᾶς … εἴωθα.» 
Μονάδες 10 

 
2. Ποια είναι τα ζητήματα που θα θέσει ο Σωκράτης όταν θα συναντήσει κάποιον Αθηναίο; 

(“Ὦ ἄριστε … φροντίζεις;”) 
Μονάδες 10 



 
3. α) ὦ ἄνδρες, τῷ θεῷ, πόλεως, χρημάτων, τῆς ψυχῆς: Να τοποθετηθούν στη δοτική 

πληθυντικού. 
Μονάδες 5 

 
β) Να τοποθετηθούν οι ακόλουθοι τύποι στο γ’ πληθυντικό της Ευκτικής του ίδιου 
χρόνου και της ίδιας φωνής: ἐντυγχάνω, ἔσται, φροντίζεις, ἐξετάσω, ἐρήσομαι. 

Μονάδες 5 
 

4. α) «ἕωσπερ ἂν ἐμπνέω καὶ οἷός τε ὦ, οὐ μὴ παύσομαι φιλοσοφῶν»: Να προσδιοριστεί 
η χρήση του ἂν και να αναγνωριστούν οι δευτερεύουσες προτάσεις. 
β) «καὶ ἐάν τις ὑμῶν ἀμφισβητήσῃ καὶ φῇ ἐπιμελεῖσθαι, οὐκ εὐθὺς ἀφήσω αὐτὸν»: 
Να προσδιοριστεί ο υποθετικός λόγος (υπόθεση – απόδοση – είδος). 

Μονάδες 10 
 
 
 
 
 

Καλή επιτυχία!!! 

 

 

 

 


