
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2019 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: 

Α1. α. Σ «Διὰ γὰρ τὸ θαυμάζειν οἱ ἄνθρωποι καὶ νῦν καὶ τὸ πρῶτον ἤρξαντο φιλοσοφεῖν.» 

β. Λ «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.» 

γ. Λ «Ὁ δ’ ἀπορῶν καὶ θαυμάζων οἴεται ἀγνοεῖν.» 

δ. Λ «διὰ τὸ εἰδέναι τὸ ἐπίστασθαι ἐδίωκον καὶ οὐ χρήσεώς τινος ἕνεκεν.» 

ε. Σ «ὡς μόνην οὖσαν ἐλευθέραν τῶν ἐπιστημῶν» 

Β1. Η φιλοσοφία σύμφωνα με τον Αριστοτέλη ανάγεται στο θαυμασμό «διὰ γὰρ τὸ θαυμάζειν». 
Το ρήμα θαυμάζω 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 και το 
αποκαλεί «πάθος» το οποίο διέπει τη φιλοσοφική σκέψη σε όλο το σύνολό της και καθ’ όλη τη 
διάρκειά της. Τα πρώτα φαινόμενα που προκάλεσαν τον θαυμασμό ήταν τα παράξενα της 
καθημερινής ζωής όπως οι ελκτικές ιδιότητες, οι βροντές, οι κεραυνοί ενώ στην συνέχεια τα 
πιο σημαντικά παράξενα φαινόμενα όπως οι φάσεις της σελήνης, ο ήλιος, τα άστρα και τέλος 
η γέννηση του σύμπαντος. Αυτή η έκπληξη, η απορία και ο θαυμασμός οδηγούν τον άνθρωπο 
στη συνειδητοποίηση της άγνοιας και στην ανάγκη του για φιλοσοφική αναζήτηση. 

Έτσι οι άνθρωποι θέτοντας ερωτήματα και προβληματισμούς στρέφονται στη φιλοσοφία. Το 
ρήμα φιλοσοφῶ (φιλῶ + σοφία) που σημαίνει «αγαπώ τη σκέψη και γνώση» υποδηλώνει πως η 
φιλοσοφία είναι φιλία, επιθυμία σοφίας. Ο Αριστοτέλης συνδέει άμεσα τη φιλοσοφική 
δραστηριότητα με την αναζήτηση της αλήθειας. Θεωρεί πως η φιλοσοφία είναι η επιστήμη της 
αλήθειας, καθώς 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, την 
αλήθεια των όντων, τη γνώση και τις αξίες. Η φιλοσοφία αποτελεί το μέσο για την υπέρβαση 
της άγνοιας, είναι αυτοαναφορική, υπάρχει και νοηματοδοτείται από τον ίδιο τον εαυτό της, 
χωρίς να έχει πρακτική χρησιμότητα στην κοινωνία. 



Β2. Η ιστορική ματιά του Αριστοτέλη για τα πώς οι άνθρωποι άρχισαν να φιλοσοφούν μας 
επιτρέπει να πούμε ότι ο Αριστοτέλης είναι ένα είδος πρώτου ιστορικού της φιλοσοφίας. 
Προσπαθώντας να διαγράψει την ιστορική πορεία της φιλοσοφίας τόσο στη συγχρονία όσο και 
στη διαχρονία της, χρησιμοποιεί αρχικά το επίρρημα νῦν τοποθετώντας την έναρξη της 
φιλοσοφίας σε οποιαδήποτε στιγμή στο παρόν λόγω της απορίας και του θαυμασμού. Με την 
αιτιατική τὸ πρῶτον αναφέρεται στη διαχρονία της, στη δεδομένη χρονική στιγμή στο 
παρελθόν που εμφανίστηκαν οι πρώτοι φιλόσοφοι. Στη συνέχεια χρησιμοποιεί διάφορους 
χρονικούς προσδιορισμούς: ἐξ ἀρχῆς και εἶτα. Επίσης παραθέτει δύο φορές το ρήμα ἄρχομαι 
(ἤρξαντο, ἤρξατο) για να αναφερθεί στις απαρχές της φιλοσοφικής σκέψης. Με τον όρο 
συμβεβηκός αναφέρεται στο ιστορικό συμβάν, γεγονός και τέλος χρησιμοποιεί ευρέως 
ιστορικούς χρόνους όπως ἐφιλοσόφησαν, ἐδίωκον κ.ά. 

Β3.  Λ,   Λ,   Σ,   Λ,   Σ 

Β4. ἤρξαντο  - πειθαρχία / προϊόντες – εξιτήριο / εἰδέναι – ιστορία / συμβεβηκός – βάθρο / σχεδὸν 
– σχετικός. 

Β5. Κοινό σημείο και των δύο φιλοσόφων είναι η μεγάλη αξία και σημασία που αποδίδουν στη 
φιλοσοφία, καθώς μόνη αυτή η επιστήμη είναι σε θέση να εξυψώσει τον άνθρωπο από την 
άγνοια και να νοηματοδοτήσει τη ζωή το. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη η φιλοσοφία αποτελεί 
την μόνη ελεύθερη επιστήμη που δεν αποσκοπεί σε κάποια χρησιμότητα και υπάρχει μόνο για 
τον εαυτό της χωρίς να υπηρετεί κανένα εξωτερικό σκοπό. Αναζητά την αλήθεια, την καθαρή 
γνώση και αποβλέπει την κατάκτησή της αδιαφορώντας για όποια πρακτική χρηστικότητα. 
Στον αντίποδα ο Μάκρος Αυρήλιος πιστεύει πως η φιλοσοφία οφείλει να λειτουργήσει ως 
οδηγός του ανθρώπου. Θα τον βοηθήσει να αντέξει τις αντιξοότητες και την αβεβαιότητα, θα 
παραμένει ατάραχος στην ιδέα του θανάτου, καθώς η φιλοσοφία συντελεί στο να 
αντιμετωπίσει ο άνθρωπος τα δυσάρεστα γεγονότα με στωικότητα και υπομονή. Άρα για τον 
Μάρκο Αυρήλιο η χρησιμότητα της φιλοσοφίας καθίσταται αναγκαία για την διατήρηση της 
ψυχικής αταραξίας και αρετής μπροστά στα δεινά της ζωής. 

  



 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2019 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: 

1. «Εγώ, άνδρες Αθηναίοι, σας εκτιμώ και σας αγαπώ, θα υπακούσω όμως περισσότερο 
στο θεό παρά σ’ εσάς, και τυχόν όσο έχω πνοή και μπορώ, δεν θα παύσω να φιλοσοφώ 
και να σας συμβουλεύω και να δείχνω σε όποιον από εσάς τυχόν συναντώ ότι λέω όσα 
βέβαια συνήθισα.» 
 

2. Όταν ο Σωκράτης συναντήσει κάποιον Αθηναίο θα τον κατηγορήσει, καθώς αν και 
κατάγεται από τη μεγαλύτερη και πιο ξακουσμένη στη σοφία και στη δύναμη πόλη, δεν 
ντρέπεται να φροντίζει πώς θα αποκτήσει περισσότερα χρήματα, ενώ δεν καταγίνεται 
καθόλου με την υπόληψη, την τιμή, την φρόνηση, την αλήθεια και την ψυχή ώστε να τις 
καλυτερεύσει. 
 
 

3. α) τοῖς ἀνδράσι, τοῖς θεοῖς, ταῖς πόλεσι, τοῖς χρήμασι, ταῖς ψυχαῖς. 
β) ἐντυγχάνοιεν, ἔσοιντο, φροντίζοιεν, ἐξετάσοιεν, ἐρήσοιντο. 

 

4. α) ἄν= αοριστολογικό (= τυχόν) 
«ἕωσπερ ἄν ἐμπνέω»: Δευτερεύουσα χρονικοϋποθετική πρόταση. Εισάγεται με τον 
χρονικό σύνδεσμο ἕωσπερ και δηλώνει το υστερόχρονο. Εκφέρεται με υποτακτική. Στην 
κύρια πρόταση υπάρχει οριστική μέλλοντα δηλώνει το προσδοκώμενο. Συντακτικά 
λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου. 
 
«καὶ οἷος τε ὦ»: Ίδια ακριβώς αναγνώριση με την προηγούμενη. 
 
β) Υπόθεση: ἐὰν τις ὑμῶν ἀμφισβητήσῃ / φῇ ἐπιμελεῖσθαι (ἐάν + υποτακτική) 
Απόδοση: οὐκ εὐθὺς ἀφήσω αὐτὸν (οριστική μέλλοντα) 
Είδος: Δηλώνει το προσδοκώμενο 


