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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  

1.Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες ερμηνείες ως σωστές(Σ) ή λανθασμένες(Λ): 

α. Όποιος αγαπά τους μύθους είναι κατά κάποιο τρόπο φιλόσοφος.Σ 

β. Οι άνθρωποι κατέφυγαν στην φιλοσοφία για να διευρύνουν τις γνώσεις τους σε ειδικά 

ζητήματα. Λ 

γ. Όποιος φιλοσοφεί φροντίζει την υγεία του σώματος και της ψυχής.Λ 

δ. Ο νέος που φιλοσοφεί δεν απαλλάσσεται ποτέ από τον φόβο για όσα θα γίνουν στο 

μέλλον.Λ 

ε. Ο άνθρωπος επιδιώκει την ευδαιμονία γιατί εκείνη εξασφαλίζει τα πάντα στην ζωή 

του. Σ 

2. Πώς συνδέεται το παρενθετικό επιχείρημα «διὸ και ὁ φιλόμυθος....ἐκ θαυμασίων» 

με το υπόλοιπο απόσπασμα; Γιατί το παραθέτει ο Αριστοτέλης; 

 

Με το παρενθετικό επιχείρημα ο Αριστοτέλης αναφέρεται στην σχέση μύθου και 

φιλοσοφίας. Υποστηρίζει πως όσοι είναι φιλόσοφοι είναι κατά κάποιο τρόπο φιλόμυθοι 

χρησιμοποιώντας ως συνδετικό κρίκο τα φαινόμενα που προκαλούν θαυμασμό. Ως μύθο 

μπορούμε να ορίσουμε κάθε αφήγηση που έχει ποιητικό χαρακτήρα, είτε προέρχεται 

από την παράδοση είτε πρόκειται για κατασκευή κάποιου διανοητή. Ο Αριστοτέλης 

εκτός από τους αρχαίους μυθογράφους, αναφέρεται φυσικά και στον Πλάτωνα ο οποίος 

χρησιμοποίησε πολλές φορές τον μύθο, πάντοτε όμως για να συμπληρώσει μιαν 

αυστηρή φιλοσοφική απόδειξη και όχι ως αυτόνομο τρόπο, ισοδύναμο με τις άλλες 

φιλοσοφικές μεθόδους, για να οδηγηθεί ο άνθρωπος στην γνώση. 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  ΣΤΑ  ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚA  / Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/11/2019 
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Πιο συγκεκριμένα, η ιδέα που συνδέει το παρενθετικό επιχείρημα με το υπόλοιπο 

απόσπασμα είναι πως τόσο η φιλοσοφία όσο και ο μύθος αποτελούν τρόπους διαφυγής 

του ανθρώπου από την άγνοια. Αυτό διαφαίνεται και από την επανάληψη των όρων 

ἀγνοείν-ἄγνοια καθώς η πρώτη λέξη βρίσκεται  αμέσως πριν από την παρένθεση και η 

δεύτερη λέξη αμέσως μετά. Ο Αριστοτέλης γνωρίζει ότι το πέρασμα από τον μύθο στον 

λόγο είναι στοιχείο που χαρακτηρίζει την πορεία του αρχαιοελληνικού στοχασμού, 

χωρίς όμως ποτέ να απαξιωθεί εντελώς ο μύθος στην αρχαία Ελλάδα. Άλλωστε και ο 

δάσκαλός του ο Πλάτωνας όπως προαναφέρθηκε χρησιμοποίησε πολλές φορές τον 

μύθο πάντοτε βέβαια για να συμπληρώσει μια αυστηρή φιλοσοφική απόδειξη. Η 

συλλογιστική πορεία που ακολουθεί ο φιλόσοφος είναι η εξής: 

1η προκείμενη:Ο μύθος συντίθεται από γεγονότα άξια θαυμασμού 

2η προκείεμενη:Όπως συμβαίνει και τώρα οι άνθρωποι άρχισαν να φιλοσοφούν από 

περιέργεια και θαυμασμό 

Συμπέρασμα:Όποιος αγαπά τους μύθους είναι κατά κάποιο τρόπο και φιλόσοφος 

3. “Ὁ δὲ λὲγων ...πρὸς εὐδαιμονὶαν ἢ μήπω παρεῖναι τὴν ὥραν ἢ μηκέτι εἶναι.” Να 

σχολιάσετε την φράση, αφού εξηγήσετε την σχέση της φιλοσοφίας με την ευδαιμονία 

σύμφωνα με τον Επίκουρο. 

Ο Επίκουρος στο παραπάνω απόσπασμα ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει κατάλληλη στιγμή 

για να φιλοσοφήσει ο άνθρωπος καθώς και ο νέος και ο γέρος οφείλουν να φιλοσοφούν 

για τους δικούς του λόγους ο καθένας.Για να ισχυροποιήσει λοιπόν την άποψή του αυτή 

επισημαίνει ότι η φιλοσοφία σε κάθε ηλικία οδηγεί στην ευδαιμονία. Για τους 

περισσότερους φιλοσόφους της αρχαιότητας η εὐδαιμονία είναι ο τελικός σκοπός της 

ανθρώπινης ζωής, η επιδίωξη όλων των ανθρώπων και  το απώτατο αγαθό όμως δίνουν 

διαφορετικό περιεχόμενο στην έννοια. Στην επικούρεια φιλοσοφία η εὐδαιμονία έχει 

κεντρική θέση, αποτελώντας ένα ιδανικό, εφικτό σε όλους τους ανθρώπους, 

ανεξαρτήτως φυλετικής καταγωγής, φύλου, ηλικίας, κοινωνικής θέσης και οικονομικής 

κατάστασης. Η ἡδονὴ είναι το κεντρικό περιεχόμενο της ανθρώπινης ευδαιμονίας: «τὴν 
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ἡδονὴν ἀρχὴν καὶ τέλος λέγομεν εἶναι τοῦ μακαρίως ζῆν»(Επιστολή στον Μενοικέα, 129). 

Συνίσταται στη, μέσα από νηφάλιο στοχασμό, μετρημένη απόλαυση φυσικών και 

πνευματικών αγαθών, που οδηγεί στην ἀπονία και την ἀταραξία, την ψυχική γαλήνη. Ο 

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

θανάτου, παρομοιάζεται με τον θεό. 

Η προσέγγιση αυτή συνδέεται ασφαλώς με την εποχή στην οποία ζει και διαμορφώνει 

τις θέσεις του  ο Επίκουρος. Η Αθήνα είναι πλέον ανίσχυρη, έρμαιο στις διαθέσεις των 

επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου ενώ το πολιτικό σύστημα της πόλης-κράτους έχει 

καταρρεύσει και οι αξίες που το καθόριζαν και το στήριζαν έχουν εγκαταλειφθεί. Μέσα 

σ’ένα τέτοιο περιβάλλον ο άνθρωπος βιώνει ανασφάλεια και βρίσκεται σε σύγχυση. 

Σ’αυτόν τον άνθρωπο απευθύνεται ο Επίκουρος ο οποίος προσπαθεί να τον στηρίξει και 

να τον καθοδηγήσει. Η φιλοσοφία του λοιπόν, αντιπροσωπεύει μία εποχή που έχει χάσει 

το αίσθημα της ασφάλειας και ανταποκρίνεται στην ανάγκη των ανθρώπων να βρουν  

ψυχική γαλήνη και δύναμη να αντιμετωπίσουν την επικίνδυνη αβεβαιότητα των 

εξωτερικών περιστάσεων. Γι’αυτό η φιλοσοφία παρουσιάζεται ως πολύτιμος βοηθός του 

ανθρώπου σε όλη την διάρκεια της ζωής του, εγγυήτρια της εσωτερικής σταθερότητας 

και της ψυχικής ισορροπίας και ευφροσύνης, ως στάσης ζωής που τον παρηγορεί και τον 

στηρίζει στην συχνά ακατανόητη και χαώδη ζωή του. 

4. Χαρακτηρίστε ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες(Λ) τις παρακάτω προτάσεις: 

α. Η καταγωγή του Πλάτωνα δεν επηρέασε τα πολιτικά του φρονήματα.Λ 

β. Η συγγραφή της Πολιτείας ολοκληρώθηκε το 421 π.Χ.Λ 

γ. Θέμα του διαλόγου «Πολιτεία», το οποίο εξετάζεται στο ευρύτερο πλαίσιο μιας πόλης 

κράτους,  είναι η φύση της δικαιοσύνης και της αδικίας. Σ 

δ. Οι φύλακες έχουν επιλεγεί με κριτήρια την καλή σωματική τους διάπλαση και την 

καταγωγή τους.Λ 

ε. Η μοναδική ελπίδα κατά τον Πλάτωνα ήταν είτε να φιλοσοφήσουν οι άρχοντες είτε 

να αναλάβουν τα ηνία του κράτους οι φιλόσοφοι. Σ 
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5. α. Να επισημάνετε τους λεκτικούς τύπους του διδαγμένου κειμένου με τους 

οποίους συγγενεύουν ετυμολογικά οι παρακάτω λέξεις: διαφυγή, ώριμος, ραδιούργος, 

άρχοντας, συκοφάντης. 

διαφυγή = φεύγειν 

ώριμος = πάρωρος 

ραδιούργος = ῥᾳστώνην 

άρχοντας = ὑπαρχόντων 

συκοφάντης = φανερὸν 

   β. «παρεληλυθέναι τὴν ὥραν» : να γράψετε στα νέα ελληνικά μία περίοδο λόγου 

χρησιμοποιώντας τη λέξη ὥρα με διαφορετική σημασία από αυτή που έχει στο κείμενο. 

 

Η δύσκολη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε διήρκησε περίπου τρεις ώρες. 

 

6. Στο μεταφρασμένο κείμενο ο Σωκράτης κάνει ειδική αναφορά στην ηλικιακή φάση 

κατά την οποία πρέπει να φιλοσοφούν οι άνθρωποι. Να συγκρίνετε τις απόψεις του με 

εκείνες του Επίκουρου στο πρωτότυπο απόσπασμα. 

 

Ο Πλάτωνας στο δοθέν απόσπασμα της Πολιτείας επισημαίνει τις ενασχολήσεις των 

πολιτών ανάλογα με την ηλικιακή βαθμίδα στην οποία ανήκουν. Αρχικά, τα παιδιά 

οφείλουν να απασχολούνται με την φιλοσοφία εκείνη που ταιριάζει στην ηλικία τους 

και η οποία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εξομοιωθεί με την φιλοσοφία της 

ανώτερης ηλικίας που οδηγεί στην θέαση του Αγαθού. Στην συνέχεια οι νέοι οφείλουν 

να γυμνάζονται και να δυναμώνουν το σώμα τους καθώς θεωρείται απαραίτητο 

συστατικό για την ενασχόληση με την φιλοσοφία. Πιο συγκεκριμένα, μέχρι δεκαοκτώ 

ετών όλοι ασκούνται στη γυμναστική και διδάσκονται μαθηματικά, ανάγνωση, μουσική 

και όρχηση· κάποιοι από αυτούς θα γίνουν ∆ημιουργοί. Όσοι διακριθούν για την επίδοση 

τους, θα συνεχίσουν ανώτερες σπουδές στα μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες και την 

αρμονία μέχρι την ηλικία των τριάντα ετών · αυτοί θα αποτελέσουν τους Φύλακες. Όσοι 

από τους Φύλακες, άνδρες και γυναίκες, διακριθούν, θα συνεχίσουν μελετώντας 
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διαλεκτική για πέντε χρόνια, έτσι ώστε να κατορθώσουν να γνωρίσουν τις Ιδέες και την 

Ιδέα του Αγαθού (τό μέγιστον μάθημα). Ακολούθως, για τα επόμενα δεκαπέντε χρόνια 

θα ασκηθούν σε ζητήματα πρακτικής πολιτικής, ώστε να αποκτήσουν εμπειρία, και όταν 

φτάσουν στην ηλικία των πενήντα ετών, θα αναλάβουν τη διακυβέρνηση της πολιτείας 

ως Φιλόσοφοι-Βασιλείς. Επομένως ο φιλόσοφος καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η 

ουσιαστική ενασχόληση με την φιλοσοφία μπορεί να γίνει με την πάροδο των χρόνων 

και  σε προχωρημένη ηλικία όταν πια η σωματική εξάσκηση έχει ολοκληρωθεί και ο 

άνθρωπος παρουσιάζεται να μπορεί να κατανοήσει την ζωή και τα πάθη του όχι τόσο με 

τις αισθήσεις του αλλά ενστερνιζόμενος τον πραγματικό κόσμο,τον ανώτερο κόσμο των 

Ιδεών. 

Από την άλλη πλευρά, βασικό επιχείρημα του Επίκουρου στο πρωτότυπο απόσπασμα, 

είναι ότι για την φιλοσοφία δεν υπάρχει κατάλληλη χρονική περίοδος. Ποτέ δεν είναι 

ούτε νωρίς ούτε πολύ αργά για να φροντίσει κανείς την υγεία της ψυχής. Αναλυτικότερα, 

με την χρήση των προτρεπτικών προστακτικών «μελλέτω, κοπιάτω» είναι φανερός ο 

δεοντολογικός χαρακτήρας του φιλοσόφου, οι οποίες απευθύνονται σε ανθρώπους κάθε 

ηλικίας, νέους και γέρους. Κατ’επέκταση έχουν αποδέκτες όλους τους ανθρώπους , 

άνδρες και γυναίκες, ελεύθερους και δούλους, πλούσιους και φτωχούς, μορφωμένους 

και αμόρφωτους. Επιπλέον στηρίζει την άποψή του αυτή με αιτιολογήσεις που αφορούν 

τόσο τους νέους όσο και τους γέρους καθώς ούτε οι νέοι θα πρέπει να θεωρούν τον εαυτό 

τους ανώριμο ούτε οι μεγαλύτερης  ηλικίας τον εαυτό τους υπερώριμο καθώς το 

ζητούμενο της πνευματικής υγείας δεν γνωρίζει «ὥραν» δηλαδή κατάλληλη χρονική 

περίοδο.Αυτό ακριβώς υπογραμμίζει και η χρήση των συγγενών ετυμολογικά επιθέτων 

«ἄωρος» και «πάρωρος». Άλλωστε, είναι ευδιάκριτο στην φιλοσοφία του Επίκουρου πως 

η φιλοσοφία αποτελεί θέμα προσωπικό καθώς κάθε άνθρωπος μπορεί να οικοδομήσει 

την δική του προσωπική ευτυχία χωρίς να υποστηρίζει  ούτε ότι είναι νωρίς να φτάσει σε 

κατάσταση ευδαιμονίας ούτε αργά για να βιώσει μια τέτοια κατάσταση στην ζωή του. 
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ΑΔΙΔΑΚΤΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ  

1. Μετάφραση 

 Αφού λοιπόν η ευδαιμονία είναι ενέργεια της ψυχής σύμφωνη με την τέλεια αρετή, 

πρέπει τώρα να μιλήσουμε για την αρετή. Ίσως με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε, 

επίσης, να διακρίνουμε ακόμη καλύτερα την ουσία της ευδαιμονίας. Όλοι, άλλωστε, το 

παραδέχονται ότι και ο γνήσιος, ο αληθινός πολιτικός για αυτήν κοπιάζει κατά κύριο 

λόγο. Πραγματικά, αυτό που θέλει ο πολιτικός είναι να κάνει τους πολίτες αγαθούς και 

υπάκουους στους νόμους. Παράδειγμα έχουμε τους νομοθέτες των Κρητών και των 

Λακεδαιμονίων  και όσους άλλους υπήρξαν σαν κι αυτούς.  

2.  Ο Αριστοτέλης στο έργο του «Ηθικά Νικομάχεια» διατυπώνει τις φιλοσοφικές του 

απόψεις για το ανώτατο και σπουδαιότερο «αγαθό» στο οποίο στοχεύουν, συνειδητά 

ή ασυνείδητα, με τις πράξεις τους οι άνθρωποι. Αυτό το «αγαθό» το ονόμασε 

«ευδαιμονία» και θεώρησε την ηθική αρετή προϋπόθεση για την απόκτησή του. Η 

ηθική αρετή αφορά τη διαχείριση των συναισθημάτων και τη συμπεριφορά των 

ανθρώπων. Θεώρησε, επομένως, πως η ηθική αρετή έχει κοινωνική διάσταση, εφόσον 

σχετίζεται με την οργανωμένη κοινωνική ζωή. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στο 

ρόλο του πολιτικού, ο οποίος οφείλει να κάνει τους πολίτες αγαθούς, δηλαδή φορείς 

της αρετής. Η υπακοή στους νόμους είναι καίρια για την εύρυθμη κοινωνική 

λειτουργία και επικαλείται ως πρότυπα τους Κρήτες και Λακεδαιμόνιους πολιτικούς. 

Για τον Αριστοτέλη η ευδαιμονία είναι ενέργεια της ψυχής που ακολουθεί τους 

κανόνες της αρετής. Ο πολιτικός οφείλει να στοχάζεται πάνω στα θέματα της ψυχής 

και πιστεύει πως η πολιτική είναι ανώτερη από την ιατρική καθώς η ιατρική 

ασχολείται μόνο με το σώμα.                                                                                                                                                                 

3. α. παραδείγματα δὲ τούτου ἔχω τόν Κρητός καὶ Λακεδαιμονίου νομοθέτην, καὶ εἴ τις 

ἕτερος τοιοῦτος γεγένηται.  

β. σχές, σχέτω, σχέτε, σχόντων / οῖδα, οῖσθα, οῖδε,ἴσμεν, ,ἴστε, ,ἴσασιν. 

4. α. βούλεται - ρήμα 
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ποιεῖν – τελικό απαρέμφατο ως αντικείμενο του ρήματος 

τοὺς πολίτας – αντικείμενο στο ποιεῖν 

ἀγαθοὺς – κατηγορούμενο στο πολίτας 

ὑπηκόους - κατηγορούμενο στο πολίτας 

τῶν νόμων – γενική αντικειμενική στο ὑπηκόους 

β. πῶς τὰ περὶ ψυχῆς (ἔχει): δευτερεύουσα ονοματική πλάγια ερωτηματική πρόταση, 

αφού εξαρτάται από το γνωστικό εἰδέναι. Εισάγεται με το ερωτηματικό επίρρημα πῶς 

γιατί δηλώνει μερική άγνοια και λειτουργεί συντακτικά ως αντικείμενο του εἰδέναι. 

 

  γ. ὁ κατ᾽ ἀλήθειαν πολιτικὸς περὶ ταύτην μάλιστα πεπόνηται. 

 

 


