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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Το βιβλίο αυτό έρχεται να συμπληρώσει το δίτομο έργο μου στον Φάκελο
Υλικού των αρχαίων Γ΄ Λυκείου, που εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2020 από
τις εκδόσεις “Γρηγόρη” και περιέχει όλα τα κείμενα αναφοράς, εκτενείς αναλύσεις, απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού, τα παράλληλα κείμενα και τα
κείμενα αυτενέργειας αναλυμένα.
Το παρόν βιβλίο περιέχει κριτήρια αξιολόγησης σε κάθε διδακτική ενότητα,
ώστε να βοηθήσει τους καθηγητές και τους μαθητές να εμπεδώσουν την
διδακτέα κάθε φορά ενότητα, αλλά και να εγκλιματιστούν στον νέο τρόπο
εξέτασης.
Οι παρατηρήσεις μου για το παρόν πόνημα και για ορθή καθοδήγηση είναι οι
εξής ως προς κάθε ζητούμενο που απαιτείται :
1. Μετάφραση πρέπει να ζητείται και να είναι γνωστή επαρκώς, ώστε ο μαθητής
να μπορεί να απαντήσει στο ζητούμενο των ερωτήσεων ανοικτού τύπου που
αφορά στην απόδοση του αρχαίου κειμένου.
2. Πρέπει να είναι γνωστό επαρκώς το λεξιλόγιο του κάθε κειμένου, διότι
αυτό θα χρησιμεύσει και στο ζητούμενο των ερωτήσεων ανοικτού τύπου
που αφορά στην απόδοση του αρχαίου κειμένου, αλλά και στο τελευταίο που
αφορά στις λεξιλογικές.
3. Πρέπει να γίνεται εύληπτο το νοηματικό κέντρο κάθε διδακτικής, η προέκταση και ο στόχος του κάθε συγγραφέα για το παρόν κείμενο. Αυτό είναι
απαραίτητο, ώστε να απαντώνται εύστοχα οι ερμηνευτικές ερωτήσεις.
4. Πρέπει να επεξηγείται ο στόχος του συγγραφέα, το φιλοσοφικό του υπόβαθρο και οι διαφορές ή ομοιότητες που είχε με την περιρρέουσα ατμόσφαιρα
της εποχής του. Αυτή η γνώση θα αξιοποιηθεί για την ερώτηση με το παράλληλο κείμενο, είτε αυτό αφορά κείμενο αρχαίου είτε νέου συγγραφέα.
5. Πρέπει να μελετάται λεπτομερώς η εισαγωγή, ώστε να απαντάται εύστοχα η
ερώτηση εισαγωγής κλειστού τύπου.
Να ευχαριστήσω θερμά στην παρούσα εισαγωγή την συνάδελφο Ειρήνη
Απέργη για την ποιοτική διόρθωση που έκανε και με βοηθά κάθε φορά τα
μέγιστα για τις εκδόσεις των βιβλίων μου.
Εύχομαι το παρόν πόνημα να βοηθήσει καθηγητές και μαθητές.
Χολαργός 11/7/2020
Δημήτρης Νάτσης
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3

η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Ἐπικούρου, Ἐπιστολὴ πρὸς 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.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α.

Να δηλώσετε την ορθότητα ή όχι των παρακάτω προτάσεων και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας με αναφορές από το κείμενο :
•
•
•
•
•

Ο νέος ή ο γέρος δεν πρέπει να ασχολούνται με την φιλοσοφία. Σ / Λ
Δεν υπάρχει ακατάλληλη στιγμή για την φροντίδα της ψυχής. Σ / Λ
Γιατην επιδίωξητηςευτυχίαςδενείναι όλεςοι στιγμέςπρόσφορες. Σ / Λ
Η φιλοσοφία μπορεί να βοηθήσει έναν νέο να μη φοβάται το μέλλον.Σ / Λ
Η ευτυχία είναι η προϋπόθεση για να έχουμε τα πάντα. Σ / Λ
(Μονάδες 10)

Β1.

Με ποιόν τρόπο η φιλοσοφία μπορεί να οδηγήσει στην ευτυχία κατά
τον Επίκουρο βάσει του κειμένου και των γνώσεών σας για τον Επίκουρο;
(Μονάδες 15)

Β2.

Ποια είναι η κατάλληλη ηλικία για έναν άνθρωπο ώστε να φιλοσοφήσει
βάσει του αρχαίου κειμένου; Να συγκρίνετε την πεποίθηση του Επίκουρου με
αυτήν του Πλάτωνα, όπως παρουσιάζεται στο παράλληλο κείμενο.

Σωκράτης : «Όλες, λοιπόν, οι απαιτήσεις, όσες είχαμε πει προηγουμένως, δεν
είχαν ως τελικό σκοπό τους αυτήν την προφύλαξη, δηλαδή το να είναι κόσμιοι
και ισορροπημένοι αυτοί που θα δεχτούν την διαλεκτική (φιλοσοφία) και να
μη φτάνει στην σπουδή τους ο πρώτος τυχών χωρίς να έχει καμία καταλληλότητα για αυτήν, πράγμα που γίνεται σήμερα;
Γλαύκων : Βεβαιότατα, είπε.».
……

Σωκράτης : «Και πρέπει ακόμη να δοκιμαστούν και μέσα στις υπηρεσίες αυτές, αν θα μείνουν δηλαδή ακλόνητοι αντιμετωπίζοντας τους πειρασμούς που θα
τούς σπρώχνουν σε όλες τις παρεκκλίσεις ή θα υποστούν κάποιον κλονισμό…. Όταν γίνουν πια πενήντα χρονών, όσοι επιζήσουν και αριστεύσουν
και στα έργα και στις επιστήμες, αυτούς πρέπει τότε πια να τούς οδηγήσουμε
στην τελευταία βαθμίδα και να τούς αναγκάσουμε να στρέψουν τα μάτια τους
σ’ αυτό που χαρίζει το φως (Αγαθόν)….».
Πλάτωνος, Πολιτεία 539d-540a.
(Μονάδες 15)

Β3. Να δηλωθεί η ορθότητα ή όχι των παρακάτω προτάσεων :
•
•
•
•
•

Η φιλοσοφία σε ωθεί να έχεις στοχαστική σκέψη μέσα στον κόσμο.
Σ/Λ
Η φιλοσοφία γεννήθηκε στην Βαβυλώνα, αλλά αναπτύχθηκε στην Ελλάδα. Σ / Λ
Κατά τον Επίκουρο δεν είναι όλες οι ηλικίες κατάλληλες για έναν άνθρωπο να φιλοσοφήσει. Σ / Λ
Η φιλοσοφία αποκτά αυτονομία και ορίζεται σημασιολογικά με τον
Πλάτωνα. Σ / Λ
Ο Πλάτωνας έλαβε την παιδεία που ταίριαζε σε μία λαϊκή οικογένεια
της εποχής. Σ / Λ
(Μονάδες 10)

Β4. Να βρείτε στο αρχαίο κείμενο τις ετυμολογικά συγγενείς λέξεις των παρακάτω λημμάτων (2 λέξεις περισσεύουν) : μελλοθάνατος (το 1ο συνθετικό),
επαρχιώτης, ωραίος, μαζί, συγχαρητήρια, θυρωρός, ανανέωση, αμελής, συσχετισμός, ατημέλητος.
(Μονάδες 10)
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Α)

Ἀριστοτέλους, Πολιτικά, Γ 6,3-4 + Δ 4, 2-3
Περὶ μὲν οὖν τῶν ἄλλων ἔστω τις ἕτερος λόγος· ὅτι δὲ δεῖ κύριον εἶναι μᾶλλον τὸ πλῆθος ἢ τοὺς ἀρίστους μὲν ὀλίγους δέ, δόξειεν ἂν λέγεσθαι καί τιν’
ἔχειν ἀπορίαν τάχα δὲ κἂν ἀλήθειαν. Τοὺς γὰρ πολλούς, ὧν ἕκαστός ἐστιν οὐ
σπουδαῖος ἀνήρ, ὅμως ἐνδέχεται συνελθόντας εἶναι βελτίους ἐκείνων, οὐχ ὡς
ἕκαστον ἀλλ’ ὡς σύμπαντας, οἷον τὰ συμφορητὰ δεῖπνα τῶν ἐκ μιᾶς δαπάνης
χορηγηθέντων· πολλῶν γὰρ ὄντων ἕκαστον μόριον ἔχειν ἀρετῆς καὶ φρονήσεως, καὶ γίνεσθαι συνελθόντων, ὥσπερ ἕνα ἄνθρωπον τὸ πλῆθος, πολύποδα καὶ
πολύχειρα καὶ πολλὰς ἔχοντ’ αἰσθήσεις, οὕτω καὶ περὶ τὰ ἤθη καὶ τὴν διάνοιαν. Διὸ καὶ κρίνουσιν ἄμεινον οἱ πολλοὶ καὶ τὰ τῆς μουσικῆς ἔργα καὶ τὰ
τῶν ποιητῶν· ἄλλοι γὰρ ἄλλο τι μόριον, πάντα δὲ πάντες.
[…….]
Δημοκρατία μὲν οὖν ἐστι πρώτη μὲν ἡ λεγομένη μάλιστα κατὰ τὸ ἴσον. Ἴσον
γάρ φησιν ὁ νόμος ὁ τῆς τοιαύτης δημοκρατίας τὸ μηδὲν μᾶλλον ὑπερέχειν τοὺς ἀπόρους ἢ τοὺς εὐπόρους, μηδὲ κυρίους εἶναι ὁποτερουσοῦν,
ἀλλ’ὁμοίους ἀμφοτέρους. Εἴπερ γὰρ ἐλευθερία μάλιστ’ ἔστιν ἐν δημοκρατίᾳ,
καθάπερ ὑπολαμβάνουσί τινες, καὶ ἰσότης, οὕτως ἂν εἴη μάλιστα, κοινωνούντων ἁπάντων μάλιστα τῆς πολιτείας ὁμοίως. Ἐπεὶ δὲ πλείων ὁ δῆμος, κύριον δὲ
τὸ δόξαν τοῖς πλείοσιν, ἀνάγκη δημοκρατίαν εἶναι ταύτην. Ἓν μὲν οὖν εἶ- δος
δημοκρατίας τοῦτο.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α.

Να δηλωθεί η ορθότητα ή όχι των παρακάτω προτάσεων και να γίνουν
αναφορές από το κείμενο :
• Ο κάθε πολίτης ατομικά είναι κάτι το αξιόλογο. Σ / Λ
• Η κριτική στην τέχνη θέλει κατάρτιση. Σ / Λ
• Το πλήθος μπορεί να ασκήσει την εξουσία καλύτερα από τους αρίστους. Σ
/Λ
• Η δημοκρατία ευνοεί τους αδυνάτους οικονομικά. Σ / Λ
• Η δημοκρατία έχει θεμέλιο την ισότητα και ελευθερία. Σ / Λ
(Μονάδες 10)

Β1.

«Περὶ μὲν οὖν τῶν ἄλλων …..πάντα δὲ πάντες.» : Να εξηγήσετε από
πού απορρέουν τα πλεονεκτήματα της συλλογικής εξουσίας, έτσι όπως τά
στοιχειοθετεί ο Αριστοτέλης στο συγκεκριμένο απόσπασμα.
(Μονάδες 15)

Β2.

«Δημοκρατία μὲν οὖν ἐστι πρώτη …..Ἓν μὲν οὖν εἶδος δημοκρατίας
τοῦτο.». Να αναλύσετε τα θετικά που εντοπίζει ο Αριστοτέλης στην δημοκρατία βάσει του συγκεκριμένου αποσπάσματος από το κείμενο. Να συγκρίνετε την άποψη του Αριστοτέλη με το παρακάτω απόσπασμα :

«Ἡ δημοκρατία χρειάζεται καὶ μεταχειρίζεται ὡς ἐνεργὰ μέλη της ὅλους τοὺς
πολῖτές της. Ἔτσι τὸ ἄτομο μπορεῖ νὰ ὑιοθετεῖ μιὰ σειρὰ στάσεων καὶ ἀποφάσεων, μὲ τὶς ὁποῖες ἐπηρεάζει θετικὰ ἢ ἀρνητικὰ τὴν πορεία τοῦ κοινωνικοῦ καὶ
ἱστορικοῦ γίγνεσθαι. Ἀπὸ ἐδῶ ἐκπηγάζει ἕνα μεγάλο χρέος τοῦ ἐλεύθερου
ἀτόμου : Νὰ μὴ δέχεται ἄκριτα καὶ ἀνεξέταστα τὸ δεδομένο πλαίσιο ζωῆς του.
Καὶ ἂν ἀκόμη συμφωνεῖ μὲ αὐτὸ τὸ πλαίσιο, διακρίνει ὡστόσο περιθώρια βελτιώσεώς του. Ἄν, ἀντιθέτως, διαφωνεῖ, ὀφείλει νὰ ἀγωνισθεῖ γιὰ τὴν μερικὴ ἢ
ὁλικὴ ἀλλαγή του. Ἔτσι ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀτόμου ὡς πολίτη τοῦ ἐπιτρέπει νὰ
γίνει μοχλὸς στὴν ἐξελικτικὴ διεργασία τῆς κοινωνίας. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι εἰσέρχεται στὴν σκηνὴ τῆς ἱστορίας ὡς ἕνας ἀπὸ τοὺς σπουδαίους παῖκτες…».
Γρηγ. Φιλ. Κωσταρᾶ, δρόμοι πολιτικῆς παιδείας, δοκίμιο, Ἀθήνα 1997 : Ἡ
πρόοδος ἔργο ἐλευθερίας καὶ ὄχι ἀνάγκης.
(Μονάδες 15)

Β3.

Να δηλώσετε την ορθότητα ή όχι των παρακάτω προτάσεων :

• Ο Αριστοτέλης ήταν Αθηναίος. Σ / Λ
• Ο Αριστοτέλης φοίτησε στην Ακαδημία του Πλάτωνος. Σ / Λ
• Η ιδιοσυγκρασία του Αριστοτέλη ήταν κατά βάση ποιητική. Σ / Λ

- 75 -

• Ο Αριστοτέλης ήταν ο δάσκαλος του Φιλίππου. Σ / Λ
• Ο Αριστοτέλης απεβίωσε στην Χαλκίδα. Σ / Λ
(Μονάδες 10)

Β4α.

Να γράψετε μία ομόρριζη λέξη της αρχαίας ή της νέας ελληνικής
γλώσσας, απλή ή σύνθετη, για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:
δόξειεν, ἀλήθειαν, κρίνουσιν, ὑπερέχειν, ὑπολαμβάνουσί.
(Μονάδες 5)

Β4β.

Να δώσετε την σημασία των παρακάτω λέξεων του κειμένου και ύστερα
να τίς χρησιμοποιήσετε με διάφορη σημασία στα νέα ελληνικά (σε όποιο
γένος, αριθμό, πτώση, φωνή, πρόσωπο ή έγκλιση θέλετε) : αἰσθήσεις, ἔργα,
νόμος, κοινωνούντων.
(Μονάδες 5)
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η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Μάρκου Αὐρηλίου, τὰ εἰς ἑαυτόν, 4,3

Ἀναχωρήσεις αὑτοῖς ζητοῦσιν ἀγροικίας καὶ αἰγιαλοὺς καὶ ὄρη, εἴωθας δὲ καὶ σὺ
τὰ τοιαῦτα μάλιστα ποθεῖν. Ὅλον δὲ τοῦτο ἰδιωτικώτατόν ἐστιν, ἐξόν, ἧς ἂν
ὥρας ἐθελήσῃς, εἰς ἑαυτὸν ἀναχωρεῖν. Οὐδαμοῦ γὰρ οὔτε ἡσυχιώτερον οὔτε
ἀπραγμονέστερον ἄνθρωπος ἀναχωρεῖ ἢ εἰς τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν, μάλι- σθ’
ὅστις ἔχει ἔνδον τοιαῦτα, εἰς ἃ ἐγκύψας ἐν πάσῃ εὐμαρείᾳ εὐθὺς γίνεται· τὴν δὲ
εὐμάρειαν οὐδὲν ἄλλο λέγω ἢ εὐκοσμίαν. Συνεχῶς οὖν δίδου σεαυτῷ ταύτην
τὴν ἀναχώρησιν καὶ ἀνανέου σεαυτόν· βραχέα δὲ ἔστω καὶ στοιχειώ- δη ἃ εὐθὺς
ἀπαντήσαντα ἀρκέσει εἰς τὸ πᾶσαν λύπην ἀποκλύσαι καὶ ἀποπέμ- ψαι σε μὴ
δυσχεραίνοντα ἐκείνοις ἐφ’ ἃ ἐπανέρχῃ.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α.

Να δηλώσετε την ορθότητα των παρακάτω φράσεων και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας με αναφορές από το κείμενο :
•
•
•
•
•

Ο κόσμος αναζητεί την ηρεμία σε θέρετρα. Σ / Λ
Είναι ανόητο να επιζητείς την ηρεμία στην ενδοσκόπηση. Σ / Λ
Η γαλήνη είναι αρμονία. Σ / Λ
Η αυτεπίγνωση μπορεί να σέ απαλύνει ψυχικά. Σ / Λ
Η καταφυγή στην εξοχή σέ ανανεώνει για να αντιμετωπίσεις τις καθημερινές δυσκολίες. Σ / Λ
(Μονάδες 10)

Β1.

«Οὐδαμοῦ γὰρ οὔτε ἡσυχιώτερον οὔτε ἀπραγμονέστερον ἄνθρωπος
ἀναχωρεῖ ἢ εἰς τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν». Ποιά η ακριβής προτροπή του Αυρηλίου
προς τους ανθρώπους σε αυτήν την φράση και ποιά η ομοιότητα με το
παρακάτω απόσπασμα;

Ο Θρασύβουλος (αρχηγός των δημοκρατικών) μιλά στους ολιγαρχικούς
«Τότε ο Θρασύβουλος είπε∙ σάς συμβουλεύω, κύριοι ολιγαρχικοί, να έχετε
επίγνωση∙ θα μπορέσετε όμως να καταλάβετε καλύτερα τον εαυτό σας, αν
αναλογιστείτε χάριν ποιού δεδομένου εσείς πρέπει να έχετε τόσο μεγάλη ιδέα
για τον εαυτό σας, ώστε να επιχειρείτε να μάς διοικείτε.».
Ξενοφῶντος, Ἑλληνικὰ Β, 4, 40.
(Μονάδες 15 )

Β2.

Ποιά η γενικότερη στάση του Μάρκου Αυρηλίου και εν γένει των Στωικών απέναντι στην ζωή, όπως διαγράφεται στο αρχαίο κείμενο και στο παρακάτω απόσπασμα;
«Να θυμάσαι ότι πρέπει να συμπεριφέρεσαι σαν σε συμπόσιο. Κάτι που προσφέρεται έχει φτάσει και μπροστά σου· άπλωσε το χέρι και πάρε το διακριτικά. Πέρασε κάτι άλλο χωρίς να σού προσφερθεί· μη τό πάρεις. Δεν έφτασε
ακόμη η ώρα· μην αφήσεις την επιθυμία σου να αυξηθεί περισσότερο, αλλά
περίμενε μέχρι να φτάσει σε σένα. Το ίδιο να συμπεριφέρεσαι προς τα παιδιά
σου, προς την σύζυγό σου, προς τα αξιώματα, προς τον πλούτο· και κάποια
μέρα θα αξιωθείς να παρευρεθείς στο ίδιο συμπόσιο με τους θεούς.».
Ἐπικτήτου, Ἐγχειρίδιον, 15.
(Μονάδες 10)

Β3.

Να δηλώσετε την ορθότητα ή όχι των παρακάτω φράσεων :

• Η πνευματική ελίτ των στοχαστών εκείνη την εποχή συγκεντρώνεται
στην Ρώμη. Σ / Λ
• Η φιλοσοφία με τον Επίκουρο και τους Στωικούς παραμένει θεωρητική.
Σ/Λ
• Ο άνθρωπος στρέφεται προς τις οικουμενικές αξίες. Σ / Λ
• Οι δάσκαλοι διάβαζαν μαζί με τους μαθητές τους φιλοσόφους της δικής
τους σχολής. Σ / Λ
• Η φιλοσοφία εκείνη την εποχή απορρίπτει τα θεϊκά στοιχεία. Σ / Λ
(Μονάδες 10)

Β4α. Να βρείτε τις ετυμολογικά συγγενείς λέξεις στο κείμενο με τα παρακάτω λήμματα : αλμύρα, στενόχωρος, κλυδωνισμός αντίχειρας.
(Μονάδες 4)

Β4β.

Να δώσετε την σημασία των παρακάτω λέξεων από το αρχαίο κείμενο
και να τις χρησιμοποιήσετε σε νεοελληνικές προτάσεις με διάφορη σημασία (σε
όποια πτώση-αριθμό-γένος ή φωνή-έκλιση-πρόσωπο θέλετε) : ἰδιωτικώτατόν,
εὐμάρειαν, ἀπαντήσαντα.
(Μονάδες 6)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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