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ΝΟΥΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2022 

 

ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
 

Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

1.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. 

 

2.ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ, 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 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 
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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. 

 

Α1.α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό που αντιστοιχεί σε καθεμιά 

από τις παρακάτω περιόδους λόγου και δίπλα σε αυτόν τη λέξη «Σωστό», αν 

είναι σωστή, ή τη λέξη «Λάθος», αν είναι λανθασμένη, με βάση το αρχαίο 

κείμενο (μονάδες 5) και να τεκμηριώσετε κάθε απάντησή σας γράφοντας τις 

λέξεις/φράσεις του αρχαίου κειμένου που την επιβεβαιώνουν (μονάδες 5): 

 

1. Η μυθολογία και η φιλοσοφία εκτελούν, κατά τον Αριστοτέλη, συναφείς 

λειτουργίες. 

2. Η ενασχόληση με τη φιλοσοφία προϋποθέτει την αναγνώριση της 

άγνοιας εκ μέρους του ατόμου. 

3. Η φιλοσοφία αποσκοπεί στην κάλυψη χρηστικών αναγκών. 

4. Ο Επίκουρος συμφωνεί με τον Πλάτωνα που υποστήριζε ότι με τη 

σπουδή της φιλοσοφίας μπορεί να ασχοληθεί ένας ώριμος πνευματικά 

άνθρωπος.  

5. Η φιλοσοφία κάνει τον ηλικιωμένο να παραμένει νέος. 

 

Μονάδες 10 

Β1. «θαυμάζειν», «φιλοσοφεῖν»: Ποιο περιεχόμενο δίνει στους όρους 

θαυμάζειν και φιλοσοφεῖν ο Αριστοτέλης;  

Μονάδες 10 

Β2.α.Πώς συνδέονται η φιλοσοφία με την ευδαιμονία στη σκέψη του 

Επίκουρου (μονάδες 5);  

β.Στο δεύτερο απόσπασμα παρατηρείται έντονη παρουσία αντιθετικών 

ζευγών. Να τα εντοπίσετε και να αναλύσετε τη συνεισφορά τους στην 

απόδοση του νοήματος του κειμένου (μονάδες 5).  

Μονάδες  10 

Β3.α.Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό που αντιστοιχεί σε καθεμιά 

από τις παρακάτω περιόδους λόγου και δίπλα σε αυτόν τη λέξη «Σωστό» , 

αν είναι σωστή , ή τη λέξη «Λάθος» , αν είναι λανθασμένη. 

(μονάδες 5) 

1.Κατά την περίοδο που ο Αριστοτέλης επέστρεψε στην Αθήνα την Ακαδημία 

τη διηύθυνε ο Σπεύσιππος.  

2.Οι Αθηναίοι κατηγόρησαν τον Αριστοτέλη για ασέβεια προς τους θεούς. 

3.Ο Αριστοτέλης ονόμασε τη σχολή του Περίπατος, ίσως από τον Περίπατον, 

τη στεγασμένη στοά του Λυκείου. 

4. Το ἀκρότατον πάντων τῶν πρακτῶν ἀγαθῶν είναι σύμφωνα με τον 

Αριστοτέλη η εὐτυχία. 
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5. Μετά τα Πολιτικά ο Αριστοτέλης συγκέντρωσε τις 158 Πολιτείες του.  

 

Β3.β. Να αντιστοιχίσετε τα πρόσωπα της στήλης Α με τις φιλοσοφικές θέσεις 

τους στη στήλη Β: 

(μονάδες 5) 

 

Στήλη Α Στήλη Β 

1. Σωκράτης α. Το συμφέρον του ισχυρού 

καθορίζει τι είναι δίκαιο. 

2. Πλάτων  β. ἐστίν ἡ εὐδαιμονία ψυχῆς ἐνέργεια 

τις κατ’ἀρετήν τελείαν. 

3. Αριστοτέλης γ. Ἓν οἶδα,  ὅτι οὐδέν οἶδα. 

4. Θρασύμαχος δ. Θα πρέπει είτε να φιλοσοφήσουν 

οι άρχοντες της πολιτείας είτε να 

αναλάβουν τις τύχες της οι 

φιλόσοφοι. 

5. Ηράκλειτος ε. Ούτε ο ήλιος δεν μπορεί να υπερβεί 

τα μέτρα μέσα στα οποία κινείται.  

 

Μονάδες  10 

Β4.α. Να αντιστοιχίσετε στο τετράδιό σας καθεμιά αρχαία ελληνική λέξη της 
Στήλης Α με την ετυμολογικά συγγενή της νεοελληνική λέξη της Στήλης Β 
(στη Στήλη Β περισσεύουν τρεις λέξεις).  
 

Στήλη Α Στήλη Β 

1. προϊόντες α. χρώμα 

2. χρείαν β. εξοχή 

3. ἔχειν γ. ανιστόρητος 

4. παρεῖναι δ. προικισμένος 

5. μελλέτω ε. χρησμός 

6.εἰδέναι στ. μελλόνυμφος 

 ζ. ουσιαστικός 

 η. ανεξίτηλος 

 θ. επιμέλεια 

 
(μονάδες 6) 

Β4.β. Για καθεμιά από τις δύο παρακάτω λέξεις να γράψετε μία περίοδο λόγου 
στα νέα ελληνικά, όπου η ίδια λέξη, στο ίδιο μέρος του λόγου, σε 
οποιαδήποτε μορφή της (πτώση, αριθμό, γένος), χρησιμοποιείται με 
διαφορετική σημασία από αυτήν που έχει στο αρχαίο κείμενο: «πρόχειρα», 
«διαγωγήν».     (μονάδες 4)  

Μονάδες 10 
 

Β5. ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  

Στο απόσπασμα που ακολουθεί από την πλατωνική Πολιτεία ο Σωκράτης 
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παρουσιάζει τα προαπαιτούμενα στάδια εκπαίδευσης τα οποία θα 

προετοιμάσουν τους Φύλακες Επίκουρους για την επιτυχή ενασχόλησή τους 

με τη μελέτη της διαλεκτικής . 

-Όσοι δείχνουν σ’όλα αυτά , και στους κόπους και στα μαθήματα και στους 

κινδύνους, δείχνουν τη μεγαλύτερη ορμή και αντοχή, όλους αυτούς θα τους 

ξεχωρίσεις κατά μέρος. 

-Σε ποιαν ηλικία; 

-Στην ηλικία που τελειώνουν τα υποχρεωτικά γυμνάσια·γιατί σ’αυτό τον καιρό, 

είτε δυο είτε τρία χρόνια βαστά, δεν έχει τη δύναμη το παιδί να κάνει και 

τίποτα άλλο· ο κόπος και ο ύπνος είναι οι φυσικοί εχθροί των μαθημάτων. Κι 

από την άλλη μεριά είναι κι αυτό μια από τις δοκιμασίες, κι όχι η μικρότερη, να 

δούμε τι θα φανεί ο καθένας στις γυμναστικές ασκήσεις.  

-Πώς όχι;  

-Ύστερα απ’αυτή την περίοδο, όταν φτάσουν τα είκοσι, εκείνοι που θα 

ξεχωρίσεις θα παίρνουν μεγαλύτερες από τους άλλους τιμές [537c] και τα 

μαθήματα, που στην εκπαίδευση της παιδικής των ηλικίας τούς τα δίναμε 

σκορπιστά και χώρια, θα τα παρουσιάζεις σ’αυτούς τώρα συντεταγμένα σ’ένα 

σύνολο, ώστε να μπορούν με μια ματιά να διακρίνουν τις σχέσεις που έχουν οι 

επιστήμες και μεταξύ τους και με τη φύση του όντος.  

Μόνο πραγματικώς μ’αυτή τη μέθοδο μπορούν να στερεωθούν μέσα τους οι 

γνώσεις που θα αποκτήσουν. 

Και το ασφαλέστερο ακόμα μέσο για να διακρίνεις τη διαλεκτική από τη μη 

διαλεκτική φύση· γιατί ο ικανός να αντιλαμβάνεται με μια ματιά αυτή τη 

συνάφεια είναι διαλεκτικός, κάθε άλλος όμως όχι. 

-Και εγώ την ίδια γνώμη έχω. 

-Σ’αυτά λοιπόν είναι ανάγκη να δώσεις όλη σου την προσοχή και όσοι [537d] 

δειχτούν τέτοιοι και στα μαθήματα σταθεροί, σταθεροί και στον πόλεμο και 

στις άλλες νόμιμες υποχρεώσεις των, αυτούς πάλι, όταν τελειώνουν τα 

τριάντα τους, να τους ξεχωρίσεις από εκείνους που είχες ξεχωρίσει πριν, να 

τους προβιβάσεις σε μεγαλύτερες τιμές και δοκιμάζοντάς τους με τη δύναμη 

της διαλεκτικής να προσπαθήσεις να καταλάβεις ποιος είναι ικανός, δίχως πια 

να χρησιμοποιεί καθόλου τα μάτια του και τις άλλες αισθήσεις παρά μονάχα 

στην αλήθεια στηριγμένος,να υψώνεται ως το καθαυτό ον. Και εδώ είναι που 

πρέπει, φίλε μου, να λάβεις τις μεγαλύτερές σου προφυλάξεις . 

Πλάτων, Πολιτεία 537a-d 

Θεόδωρος Γ. Μαυρόπουλος , Εκδόσεις Ζήτρος 

 

Να προσδιορίσετε τη στάση που τηρεί ο Πλάτωνας απέναντι στη 

σπουδή της φιλοσοφίας και να τη συσχετίσετε με τις αντίστοιχες 

εισηγήσεις του Επίκουρου προς τον Μενοικέα. 

Μονάδες 10 
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Γ.ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ, 172-174 

Στον Πανηγυρικό λόγο του ο  Ισοκράτης εκθέτει τα μεγάλα επιτεύγματα της 
Αθήνας και προβάλλει την πανελλήνια ιδέα, δηλαδή τη σύνενωση των 
ελληνικών πόλεων σε ένα κοινό μέτωπο εναντίον των βαρβάρων. Ο ρήτορας 
στο συμβουλευτικό μέρος του λόγου απευθύνει έκκληση στους Έλληνες να 
ξεπεράσουν τις εσωτερικές διαμάχες και να ενωθούν σε μία πανελλήνια 
εκστρατεία εναντίον του κοινού εχθρού, των Περσών. Τονίζει μάλιστα ότι οι 
περιστάσεις απαιτούν  οι πολιτικοί ταγοί να ασχοληθούν με τα ζητήματα που 
θα καταστήσουν ασφαλέστερη τη ζωή στις πόλεις αλλά και την ανάγκη να 
εδραιωθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης 

Οὐ μὴν ἀλλ’ ὅσῳ μικροψυχότεροι τυγχάνουσιν ὄντες οἱ προεστῶτες 

ἡμῶν, τοσούτῳ τοὺς ἄλλους ἐρρωμενεστέρως δεῖ σκοπεῖν ὅπως 

ἀπαλλαγησόμεθα τῆς παρούσης ἔχθρας. νῦν μὲν γὰρ μάτην 

ποιούμεθα τὰς περὶ τῆς εἰρήνης συνθήκας· οὐ γὰρ διαλυόμεθα τοὺς 

πολέμους ἀλλ’ ἀναβαλλόμεθα, καὶ περιμένομεν τοὺς καιροὺς ἐν οἷς 

ἀνήκεστόν τι κακὸν ἀλλήλους ἐργάσασθαι δυνησόμεθα. Δεῖ δὲ ταύτας 

τὰς ἐπιβουλὰς ἐκποδὼν ποιησαμένους ἐκείνοις τοῖς ἔργοις ἐπιχειρεῖν, ἐξ ὧν τάς 

τε πόλεις ἀσφαλέστερον οἰκήσομεν καὶ πιστότερον διακεισόμεθα πρὸς ἡμᾶς 

αὐτούς. ἔστι δ’ ἁπλοῦς καὶ ῥᾴδιος ὁ λόγος ὁ περὶ τούτων· οὔτε γὰρ εἰρήνην 

οἷόν τε βεβαίαν ἀγαγεῖν, ἢν μὴ κοινῇ τοῖς βαρβάροις πολεμήσωμεν, οὔθ’ 

ὁμονοῆσαι τοὺς Ἕλληνας, πρὶν ἂν καὶ τὰς ὠφελείας ἐκ τῶν αὐτῶν καὶ τοὺς 

κινδύνους πρὸς τοὺς αὐτοὺς ποιησώμεθα. 

 

Γ1.Να μεταφρασθεί το χωρίο : «Οὐ μὴν ἀλλ’ ὅσῳ μικροψυχότεροι . . . 

ἀλλήλους ἐργάσασθαι δυνησόμεθα.» 

Μονάδες 10 

Γ2. Τι προτείνει ο Ισοκράτης για την απαλλαγή των Ελλήνων από τη μεταξύ 

τους έχθρα ;  

Μονάδες 10 

Γ3. Να γράψετε ό,τι ζητείται για κάθε έναν από τους τύπους που ακολουθούν:  

τυγχάνουσιν : το απαρέμφατο του μέλλοντα 

οἱ προεστῶτες : ο αντίστοιχος τύπος στον ενεστώτα 

σκοπεῖν : το β ενικό της προστακτικής στον ίδιο χρόνο 

ἀπαλλαγησόμεθα : το απαρέμφατο του παθητικού αορίστου β  

τῆς παρούσης ἔχθρας : να μεταφέρετε το ονοματικό σύνολο στην 

ονομαστική του πληθυντικού αριθμού 
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ἀναβαλλόμεθα : το απαρέμφατο του παρακειμένου στην ίδια φωνή 

ὧν : η αιτιατική ενικού στο ίδιο γένος 

ῥᾴδιος : οι δύο άλλοι βαθμοί  

ἀσφαλέστερον : ο αντίστοιχος τύπος στον θετικό βαθμό 

Ἕλληνας : η δοτική στον ίδιο αριθμό 

Μονάδες 10 

Γ4.α.Να δηλωθεί ο συντακτικός ρόλος των παρακάτω λέξεων : ὄντες, 

σκοπεῖν, ἔχθρας,  ἀνήκεστόν,  ἀλλήλους 

Μονάδες 5 

β. Να γίνει πλήρης συντακτική ανάλυση της δευτερεύουσας πρότασης στην 

οποία ανήκει το ρήμα ἀπαλλαγησόμεθα 

Μονάδες 3 

γ. Να εντοπισθεί και να δηλωθεί το είδος του υποθετικού λόγου που λανθάνει 

στο παρακάτω χωρίο : «Δεῖ δὲ ταύτας τὰς ἐπιβουλὰς ἐκποδὼν 

ποιησαμένους ἐκείνοις τοῖς ἔργοις ἐπιχειρεῖν, ἐξ ὧν τάς τε πόλεις 

ἀσφαλέστερον οἰκήσομεν καὶ πιστότερον διακεισόμεθα πρὸς ἡμᾶς 

αὐτούς.» 

Μονάδες 2 

ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

Επιμέλεια Θεμάτων :  

Ελένη Γέραγα 
Ελένη Γιαννούλη 
Χρήστος Τσιούρης 

από την ομάδα Φιλολόγων του Ομίλου Πρότυπων Φροντιστηρίων ΝΟΥΣ  
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
 

1.  Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, 
εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Καμιά άλλη σημείωση 
δεν επιτρέπεται να γράψετε.  
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα 
φωτοαντίγραφα.  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.  
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μαύρο στυλό διαρκείας και 

μόνον ανεξίτηλης μελάνης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για 
σχέδια, διαγράμματα και πίνακες.  

5.  Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.  
6. Διάρκεια εξέτασης: τρείς (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.  
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων 


