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ΝΟΥΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2022 

 

ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 
 

Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Α1.α. 

1. Σωστό / «Διὰ γὰρ τὸ θαυμάζειν οἱ ἄνθρωποι καὶ νῦν καὶ τὸ πρῶτον 

ἤρξαντο φιλοσοφεῖν» - « ὁ γὰρ μῦθος σύγκειται ἐκ θαυμασίων» 

2. Σωστό / «Ὁ δ’ ἀπορῶν καὶ θαυμάζων οἴεται ἀγνοεῖν» 

3. Λάθος / «ὡς δι’ οὐδεμίαν αὐτὴν ζητοῦμεν χρείαν ἑτέραν» 

4. Λάθος / «οὔτε γὰρ ἄωρος οὐδείς ἐστιν οὔτε πάρωρος πρὸς τὸ κατὰ 

ψυχὴν ὑγιαῖνον» 

5. Σωστό / «τῷ μὲν ὅπως γηράσκων νεάζῃ τοῖς ἀγαθοῖς διὰ τὴν χάριν τῶν 

γεγονότων» 

 

Β1. 

    Η αρχή της φιλοσοφίας βρίσκεται στον θαυμασμό και στην έκπληξη του 

ανθρώπου για τα παράδοξα με τα οποία έρχεται σε επαφή. Το ρήμα 

θαυμάζω, με την αρχαιοελληνική του σημασία, σημαίνει «μένω έκθαμβος 

νιώθω έκπληξη για κάτι. Το ρήμα δεν μπορεί να αποδοθεί πλήρως στα νέα 

ελληνικά, καθώς περιλαμβάνει τόσο την έκπληξη (ευχάριστη ή δυσάρεστη, 

άρα και την αμηχανία) όσο και την περιέργεια και τον θαυμασμό. Το 

θαυμάζειν αποτελεί και για τον Πλάτωνα αρχή της φιλοσοφίας: μάλα γὰρ 

φιλοσόφου τοῦτο τὸ πάθος͵ τὸ θαυμάζειν. οὐ γὰρ ἄλλη ἀρχὴ φιλοσοφίας ἢ 

αὕτη [: έντονα ο φιλόσοφος βιώνει την έκπληξη και τον θαυμασμό. και δεν 

είναι άλλη η αρχή της φιλοσοφίας παρά ακριβώς αυτή] (Θεαίτητος 155d). 

Θαύμα είναι κάτι που αρχικά μας εκπλήσσει και στην πρώτη επαφή μαζί του 

αδυνατούμε να το ερμηνεύσουμε, ένα φαινόμενο ανεξήγητο, πέρα από τις 

δυνατότητες της ανθρώπινης κατανόησης. 

    Το ρήμα φιλοσοφῶ στην αρχική του ετυμολογική σημασία (φιλῶ + 

σοφία) σημαίνει «αγαπώ τη σκέψη και τη γνώση». Η φιλοσοφία είναι φιλία, 

επιθυμία σοφίας. Στην Πολιτεία (475b) του Πλάτωνα λέγεται: καὶ τὸν 

φιλόσοφον σοφίας φήσομεν ἐπιθυμητὴν εἶναι. Ο Αριστοτέλης συνδέει άμεσα 

τη φιλοσοφική δραστηριότητα με την αναζήτηση της αλήθειας: ὀρθῶς δ΄ ἔχει 

καὶ τὸ καλεῖσθαι τὴν φιλοσοφίαν ἐπιστήμην τῆς ἀληθείας [: είναι σωστό που 
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καλείται η φιλοσοφία επιστήμη της αλήθειας] (Μετὰ τὰ Φυσικά, 993b19-20). 

Γι’ αυτόν η φιλοσοφία αποσκοπεί στην καθαρή γνώση και όχι στη 

χρησιμότητα. Ήδη, λοιπόν, από την αρχαιότητα το ρήμα φιλοσοφῶ άρχισε να 

αποκτά την ειδικότερη σημασία που έχει και σήμερα: στοχάζομαι, αναζητώ και 

ερευνώ σε έκταση και βάθος τη φύση των πραγμάτων και την αλήθεια των 

όντων, τη γνώση, τις αξίες κ.λπ, μια σημασία που η λέξη έχει και σήμερα.  

 
Β2.α.Για τον Επίκουρο η φιλοσοφία 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 απαλλάσει τον άνθρωπο από τον φόβο για τη φύ ση, 

της θεούς, τον θάνατο και τον πόνο, και διδακτικός, καθώς μαθαίνει τον 

άνθρωπο να βρίσκει τα όρια του πόνου και της ηδονής. Θα λέγαμε πως η 

φιλοσοφία αποτελεί το μέσο για την ηθική τελείωση του ανθρώπου. 

Η πρόταση-κατακλείδα της παραγράφου «Μελετᾶν οὖν χρὴ τὰ 

ποιοῦντα τὴν εὐδαιμονίαν, …..εἰς τὸ ταύτην ἔχειν» (το δείχνει ο σύνδεσμος 

οὖν )επικεντρώνεται στον όρο-κλειδί του κεντρικού νοήματος: την εὐδαιμονία. 

Αυτή καταξιώνεται ως απώτατος ανθρώπινος στόχος, διότι είναι ένα ολιστικό 

κριτήριο για την ανθρώπινη ζωή: η παρουσία της εξασφαλίζει τα πάντα, ενώ η 

απουσία της μας οδηγεί να πράττουμε τα πάντα, ώστε να την αποκτήσουμε.  

Φιλοσοφία για την ευτυχία, λοιπόν. Όπως για τους περισσότερους 

φιλοσόφους της αρχαιότητας, έτσι και για τον Επίκουρο η ευδαιμονία αποτελεί 

τον τελικό σκοπό στον ανθρώπινο βίο, την κύρια επιδίωξη όλων των 

ανθρώπων, το απώτατο αγαθό. Επειδή η επικούρεια φιλοσοφία ήταν ανοικτή 

σε όλους τους ανθρώπους που το επιθυμούσαν,και η ευδαιμονία ήταν εφικτή 

σε όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως φυλετικής καταγωγής, φύλου, 

ηλικίας, κοινωνικής θέσης και οικονομικής κατάστασης. Η ευδαιμονία του 

ανθρώπου, κατά τον Επίκουρο, που αποτελεί και τον ύψιστο σκοπό του βίου 

του, συνίσταται στο ἡδέως καί μακαρίως ζῆν και ως αρχή και τέλος αυτού του 

βίου τίθεται η ηδονή. Η ηδονή είναι το κεντρικό περιεχόμενο της ανθρώπινης 

ευδαιμονίας: τὴν ἡδονὴν ἀρχὴν καὶ τέλος λέγομεν εἶναι τοῦ μακαρίως ζῆν (Επι 

στολή στον Μενοικέα, 129). Στην ίδια επιστολή ο φιλόσοφος εκθέτει τις 

απόψεις του για το πώς εννοεί ο ίδιος την ηδονή. Συνίσταται στη μετρημένη 

απόλαυση φυσικών και πνευματικών αγαθών μέσα από νηφάλιο στοχασμό και 

οδηγεί στην ἀπονία και στην ἀταραξία, στην ψυχική γαλήνη. Ο ευδαίμων 

άνθρωπος, έχοντας απαλλαγεί από τον πόνο της ζωής αλλά και τον φόβο του 

θανάτου, παρομοιάζεται με τον θεό.  

β)Βασικό μέλημα του Επίκουρου στο δοθέν απόσπασμα είναι να καταστήσει 

σαφές τόσο στον Μενοικέα όσο και στους υπόλοιπους αναγνώστες της 

επιστολής, ότι η ενασχόληση με τη φιλοσοφία είναι ανοικτή σε όλους, χωρίς 

διακρίσεις . Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός  ότι η σχολή του Επίκουρου, ο 

Κήπος, ήταν ανοιχτή σε όλους, άνδρες και γυναίκες, Έλληνες και βαρβάρους, 

ελεύθερους και δούλους, πλούσιους και φτωχούς, μορφωμένους και 
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αμόρφωτους, διαπιστώνουμε ότι ο μόνος διαχωρισμός είναι ανάμεσα σε όσους 

θέλουν να φιλοσοφήσουν και σε όσους δεν το επιδιώκουν. Προκειμένου να 

καταστήσει την παραπάνω θέση σαφέστερη και ευδιάκριτη στο κοινό του – το 

κοινό του Επίκουρου δεν ήταν εξοικειωμένο με εξειδικευμένους φιλοσοφικούς 

όρους- επιλέγει να εντάξει στο κείμενό του πληθώρα αντιθετικών ζευγών: 

μήτε νέος - μήτε γέρων, μελλέτω - κοπιάτω, οὒτε ἂωρος – οὒτε πάρωρος(και 

ομοιοτέλευτο), ὑπάρχειν - παρεληλυθέναι, γηράσκων - νεάζη, νέος - παλαιός, 

γεγονότων - μελλόντων, παρούσης - ἀπούσης.  

Αρχικά, το πρώτο αντιθετικό ζεύγος νέος-γέρων, οριοθετεί χρονικά τα 

δύο ηλικιακά άκρα των ενδιαφερόμενων να φιλοσοφήσουν. Ο Επίκουρος 

σπεύδει να απορρίψει τις ενδεχόμενες ενστάσεις καθεμίας ηλικιακής ομάδας 

δηλώνοντας ότι ούτε οι πρώτοι είναι ανώριμοι ούτε οι δεύτεροι έχουν 

ξεπεράσει την κατάλληλη ηλικία (οὔτε γὰρ ἄωρος οὐδείς ἐστιν οὔτε πάρωρος- 

ὑπάρχειν - παρεληλυθέναι,) και επίσης ότι δεν έχει έρθει ακόμα ή έχει 

παρέλθει ο κατάλληλος  καιρός  για να εντρυφήσουν στη φιλοσοφία. Έπειτα, 

για να παρουσιάσει τα οφέλη που θα αποκομίσουν τόσο οι νέοι όσο και οι 

γέροντες από τη φιλοσοφική ενασχόληση καταφεύγει στη χρήση ενός διπλού 

οξύμωρου (γηράσκων νεάζῃ - νέος ἅμα καὶ παλαιὸς ᾖ). Οι ηλικιωμένοι στην 

πορεία του βίου τους προς τα γηρατειά θα ανανεώνονται και θα 

αντιμετωπίζουν σαν να ήταν νέοι ό,τι τους συμβαίνει και οι νέοι αφετέρου θα 

αντιμετωπίζουν με ωριμότητα το άγνωστο του μέλλοντος απαλλαγμένοι από 

κάθε φόβο. Τέλος, στα παρακάτω αντιθετικά ζεύγη, γεγονότων, μελλόντων- 

παρούσης, ἀπούσης, παρατηρούμε την έντονη χρονικότητα που αποπνέουν 

(στη διαχρονία το πρώτο, στη συγχρονία το δεύτερο). Αντανακλούν την 

κατασταλαγμένη πεποίθηση του Επίκουρου ότι η γέννηση και ο θάνατος 

περικλείουν αυστηρά την ανθρώπινη ζωή· ούτε προΰπαρξη της ψυχής 

υπάρχει, ούτε μεταθανάτια ζωή (αθανασία της ψυχής).Ειδικότερα η τελευταία 

αντίθεση καταδεικνύει τη στάση και τις πράξεις του ανθρώπου όταν κατέχει 

και όταν επιδιώκει , αντίστοιχα, την ευδαιμονία.  

Β3.α. 

1. Λάθος 

2. Σωστό 

3. Λάθος  

4. Λάθος 

5. Λάθος 

 

β. 

1-γ 

2-δ 

3-β 

4-α 

5-ε 
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Β4.α. 
1. η 
2. ε 
3. β 
4. ζ 
5. στ 
6. γ  
Από τη Στήλη Β περισσεύουν τα: α,δ,θ 

 
Β4.β. 

- Τις ασκήσεις τις γράφω πρώτα στο πρόχειρο και μετά στο καθαρό. 
- Του μείωσαν την ποινή λόγω καλής διαγωγής. 

 

Β5. 

 Η αναζήτηση της κατάλληλης ηλικίας για την ενασχόληση με τη 

φιλοσοφία αποτελεί το κεντρικό θέμα των υπό εξέταση αποσπασμάτων, αν και 

οι εκτιθέμενες απόψεις διίστανται αισθητά. Ο Επίκουρος, στο πρωτότυπο 

κείμενο, το οποίο προέρχεται από την επιστολή που απευθύνει ο φιλόσοφος 

στον Μενοικέα εκφράζει την άποψη ότι η σπουδή της φιλοσοφίας είναι μια 

δραστηριότητα κατάλληλη για όλες τις ηλικίες , ενώ ο Πλάτωνας , στο 

μεταφρασμένο απόσπασμα της Πολιτείας, διατυπώνει τη θέση ότι η 

ενασχόληση με τη φιλοσοφία μπορεί να πραγματοποιηθεί με αξιώσεις μόνο σε 

μεγάλη ηλικία. 

 Στο πρωτότυπο κείμενο, ο συγγραφέας σπεύδει να δηλώσει την 

πεποίθησή του ότι η φιλοσοφική μελέτη είναι ανοικτή σε άτομα κάθε 

ηλικίας.Οι νέοι δεν πρέπει να αποστρέφονται τη φιλοσοφία (Μήτε νέος τις ὢν 

μελλέτω φιλοσοφεῖν) με τη δικαιολογία ότι δεν έχουν φτάσει ακόμη στο 

κατάλληλο επίπεδο ωριμότητας προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία 

στις απαιτήσεις  της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Στον αντίποδα, τα άτομα 

μεγαλύτερης ηλικίας επιβάλλεται να ασχολούνται με τη φιλοσοφία και να μην 

την αποφεύγουν, χρησιμοποιώντας ως πρόφαση την προχωρημένη τους 

ηλικία και την κόπωση που αισθάνονται λόγω αυτής (μήτε γέρων ὑπάρχων 

κοπιάτω φιλοσοφῶν). Πρόκειται για δραστηριότητα για όλες τις ηλικίες καθώς 

ασκεί καταλυτική επίδραση στην ψυχική υγεία του ατόμου (οὔτε γὰρ ἄωρος 

οὐδείς ἐστιν οὔτε πάρωρος πρὸς τὸ κατὰ ψυχὴν ὑγιαῖνον). Για τον ίδιο η 

ενασχόληση με την φιλοσοφία είναι εξίσου σημαντική με την κατάκτηση της 

ευδαιμονίας .Όπως κάθε άνθρωπος,ανεξαρτήτως ηλικίας, επιδιώκει σε κάθε 

στιγμή του βίου του να κατακτήσει την πολυπόθητη ευτυχία , έτσι επιβάλλεται 

να αξιοποιεί κάθε ευκαιρία για να εντρυφήσει στη φιλοσοφία. Εύλογα 

συνάγεται το συμπέρασμα ότι είναι ανάγκη όλοι οι άνθρωποι να στραφούν 

στη φιλοσοφική μελέτη αδιακρίτως ηλικίας .  

 Τις απόψεις του Επίκουρου φαίνεται ότι απορρίπτει ο Πλάτων , 

σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνει αναφορικά με την εκπαίδευση των 

Φυλάκων στην Πολιτεία του. Για τον ίδιο η ενασχόληση με τη φιλοσοφία 

αποτελεί επιστέγασμα μιας μακρόχρονης διαδικασίας εκπαίδευσης, η οποία 
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απευθύνεται σε μία ολιγομελή ομάδα «εκλεκτών» οι οποίοι θα θεωρηθούν 

κατάλληλοι για την εμβάθυνση στη σπουδή της διαλεκτικής φιλοσοφίας. 

Σύμφωνα με το απόσπασμα , στην ηλικία των είκοσι ετών όσοι κριθούν 

κατάλληλοι θα προχωρήσουν στο επόμενο εκπαιδευτικό επίπεδο « ώστε να 

μπορούν με μια ματιά να διακρίνουν τις σχέσεις που έχουν οι επιστήμες και 

μεταξύ τους και με τη φύση του όντος». Αφού ολοκληρώσουν με επιτυχία και 

αυτό το στάδιο, «όταν τελειώνουν τα τριάντα τους» θα πραγματοποιηθεί μια 

δεύτερη διαδικασία επιλογής προκειμένου να επιλεγούν ορισμένοι που θα 

αναλάβουν μεγαλύτερες τιμές αι θα ασχοληθούν με τη σπουδή της 

διαλεκτικής. Από τη μελέτη του πλατωνικού αποσπάσματος διαπιστώνουμε 

ότι, σε αντίθεση με τον Επίκουρο, ο δάσκαλος του Αριστοτέλη δεν πιστεύει 

ότι τα άτομα νεαρής ηλικίας μπορούν να ασχοληθούν με επιτυχία με τη 

φιλοσοφική μελέτη . Ο ίδιος προτείνει μια μακρόχρονη -άνω των δέκα ετών- 

διαδικασία προπαρασκευής του ανθρώπινου πνεύματος πριν το άτομο κριθεί 

κατάλληλο για την ουσιαστική ενασχόληση με τη διαλεκτική-φιλοσοφία. 

 Αγεφύρωτο χάσμα χωρίζει τους δύο διανοητές όσον αφορά την 

κατάλληλη ηλικία για τη στροφή του ατόμου στη σπουδή της φιλοσοφία 

γεγονός που σχετίζεται άμεσα με τα προσδοκόμενα οφέλη. Ο Επίκουρος 

βλέπει σε αυτή ένα πολύτιμο εργαλείο για την επίτευξη της ευδαιμονίας. Σε 

αντίθεση με την «ιδιωτική» διάσταση που προσδίδει ο Επίκουρος στη 

φιλοσοφική ενασχόληση, ο Πλάτων την αντιμετωπίζει ως μέσο για την 

προετοιμασία των Φυλάκων Παντελών, των ιδανικών κυβερνητών της 

ιδεώδους πολιτείας. Απέναντι στον ιδιωτικό χαρακτήρα της φιλοσοφίας του 

Επίκουρου ο Πλάτωνας αντιπαραθέτει την κοινωνική -πολιτική διάσταση της 

φιλοσοφικής σπουδής .  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Γ1. Αλλά όμως όσο πιο μικρόψυχοι τυχαίνει να είναι αυτοί που μας 

διοικούν τόσο πιο τολμηρά πρέπει εμείς οι υπόλοιποι να εξετάζουμε με 

ποιον τρόπο θα απαλλαγούμε από την τωρινή έχθρα μεταξύ μας. Γιατί 

τώρα μάταια συνάπτουμε τις συνθήκες για την ειρήνη γιατί δε σταματάμε 

οριστικά τους πολέμους, αλλά τους αναβάλλουμε και περιμένουμε την 

κατάλληλη στιγμή που θα μπορέσουμε να κάνουμε ο ένας στον άλλον 

κάποιο ανεπανόρθωτο κακό 

Γ2. Ο Ισοκράτης χαρακτηρίζοντάς τους πολιτικούς ηγέτες της Ελλάδας 

μικρόψυχους διαφωνεί με την τακτική που ακολουθούν. Θεωρεί πώς με τη 

σύναψη συνθηκών ειρήνης δεν επέρχεται η πραγματική συμφιλίωση 

μεταξύ των Ελλήνων, γιατί με αυτές δεν επιτυγχάνεται η ολοκληρωτική 

παύση των πολέμων παρά μόνο η αναβολή τους, ενώ παράλληλα ο 

καθένας περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να κατορθώσει 

ανεπανόρθωτο πλήγμα στον αντίπαλο του. Για το λόγο αυτό προτείνει οι 
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πολίτες και οι πολιτικοί να ασχοληθούν σοβαρά και δυναμικά με το θέμα 

της οριστικής λήξης του εμφυλίου πολέμου με την εξάλειψη των 

κακόβουλων σχεδίων από τις αντίπαλες πόλεις καθώς και με την 

ενασχόληση με εκείνες τις δραστηριότητες που θα επιτρέπουν πιο 

ασφαλή διαβίωση στις πόλεις και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη του ενός 

απέναντι στον άλλον. 

Γ3. τεύξεσθαι 

προϊστάμενοι 

σκόπει 

ἀπαλλαγῆναι 

αἱ παροῦσαι  ἔχθραι 

ἀναβεβλῆσθαι 

ὃ 

 ῥᾴων,  ῥᾷστος  

ἀσφαλῶς 

Ἕλλησι 

Γ4α. ὄντες : κατηγορηματική μετοχή από το ρήμα τυγχάνουσι σε θέση 

κατηγορουμένου στη μετοχή  οἱ προεστῶτες 
σκοπεῖν : τελικό απαρέμφατο υποκείμενο του απρόσωπου ρήματος δεῖ 

(Αναγκαστική ετεροπροσωπία λόγω απρόσωπης σύνταξης. Υποκείμενο 

απαρεμφ. : ἡμᾶς) 

 ἔχθρας : αντικείμενο του ρήματος ἀπαλλαγησόμεθα 

 ἀνήκεστόν : ομοιόπτωτος ονοματικός επιθετικός προσδιορισμός στο 

κακόν   

ἀλλήλους : άμεσο αντικείμενο στο απαρέμφατο ἐργάσασθαι 

 

Γ4β. ὅπως ἀπαλλαγησόμεθα τῆς παρούσης ἔχθρας : δευτερεύουσα 

ονοματική πλάγια ερωτηματική πρόταση μερικής άγνοιας αντικείμενο 

του απαρεμφάτου σκοπεῖν, εισάγεται με το αναφορικό επίρρημα ὅπως και 

εκφέρεται με οριστική ἀπαλλαγησόμεθα γιατί δηλώνει ερώτηση για το 

πραγματικό 
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Γ4γ. Ο λανθάνων υποθετικός λόγος εντοπίζεται στην χρονικό υποθετική 

μετοχή ποιησαμένους. Θα αναλυθεί με υποτακτική γιατί σε σχέση με την 

προσδιοριζόμενη απόδοση  ἐπιχειρεῖν (απαρέμφατο = μελλοντική 

έκφραση) σχηματίζει υποθετικό λόγο που δηλώνει το προσδοκώμενο. 

Υπόθεση:  ποιησαμένους =  ἐπειδάν ποιησώμεθα  

Απόδοση : ἐπιχειρεῖν 

 

 
ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

 
 

Επιμέλεια Απαντήσεων :  

Ελένη Γέραγα 
Ελένη Γιαννούλη 
Χρήστος Τσιούρης 

από την ομάδα Φιλολόγων του Ομίλου Πρότυπων Φροντιστηρίων ΝΟΥΣ  
 


