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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2022 : ΑΡΧΑΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

 
ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Α1α. 
 

1. Σωστό : «διὸ καὶ ὁ φιλόμυθος φιλόσοφός πώς ἐστιν· ὁ γὰρ μῦθος σύγκειται ἐκ θαυμασίων». 

2. Λάθος : «σχεδὸν γὰρ πάντων ὑπαρχόντων τῶν ἀναγκαίων καὶ τῶν πρὸς ῥᾳστώνην καὶ διαγωγὴν 

ἡ τοιαύτη φρόνησις ἤρξατο ζητεῖσθαι». 

3. Σωστό : «Βάναυσον δ’ ἔργον εἶναι δεῖ τοῦτο νομίζειν καὶ τέχνην ταύτην καὶ μάθησιν, ὅσαι πρὸς 

τὰς χρήσεις καὶ τὰς πράξεις τὰς τῆς ἀρετῆς ἄχρηστον ἀπεργάζονται τὸ σῶμα τῶν ἐλευθέρων [ἢ 

τὴν ψυχὴν] ἢ τὴν διάνοιαν». 

Α1β.  

1-β. 

2-β. 

 

 

Β1. 

Ο Αριστοτέλης ορθώς ισχυρίστηκε πώς ο άνθρωπος έχει εκ φύσεως την τάση και έφεση να 

γνωρίσει, να μάθει τον κόσμο που τόν περιβάλλει. Γι’ αυτό διακαώς πασχίζει να κατανοήσει 

όσα κείνται απέναντι του, όσα είναι έξω απ’ αυτόν, τα “Αντί – κείμενα”. 

Όλες οι γνώσεις για τον ήλιο, την γη, τις βιολογικὲς δυνάμεις των ζώων και των φυτών 

σχετίζονται με την εξωτερικότητα του ανθρώπου- καιδεν πρέπει να θεωρούνται αμελητέες. Αυτὲς οι 

γνώσεις είναι που ώθησαν τον άνθρωπο στην κατανόηση του Κόσμου, στην χρησιμότητά του, στην 

παρέμβαση προς την βελτίωσή του, ώστε ο άνθρωπος μέσα σε αυτὸν να ευπραγεί. 

Και την γνώση αυτήν τὴν χρειαζόμαστε οχι απλὰ και μόνο χρησιμοθηρικά, δηλαδὴ για να 

κάνουμε την ζωή μας πιο άνετη. Την εκπαίδευση τὴν έχουμε ανάγκη για να προσδιορίσουμε 

την εγκόσμια παρουσία μας, τον ρόλο μας σε αυτὸν τον κόσμο, τις κοσμικές μας 

συντεταγμένες. Ο άνθρωπος καταφέρνει και τοποθετεί τον εαυτό του απέναντι στα Αντι- 

κείμενα, γνωρίζοντάς τα. 

Το ερώτημα όμως που έρχεται αυτόματα στον νού του καθενός είναι το εξής : Αν ένας 

άνθρωπος γνωρίσει τις εξωτερικὲς διαστάσεις του, αυτὸ σημαίνει πως μπορεί να αντιμετωπίσει τα 

προβλήματα της ζωής και πωςη γνώση αυτὴ καθορίζει την στάση ζωής ενὸς ατόμου; 

Η απάντηση είναι οπωσδήποτε αρνητική. Ο άνθρωπος πέρα απὸ την εξωτερικὴ διάστασή 

του, έχει και την εσωτερική. Ο άνθρωπος δεν ειναι Αντὶ-κείμενο, είναι Υπὸ-κείμενο, ύπαρξη με 
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Λόγο και συνείδηση, και ως εκ τούτου τὸν ταλανίζουν πολὺ σοβαρὰ ζητήματα πουσχετίζονται 

με το Είναι του και την ύπαρξή του σε αυτὸν τον κόσμο. Ερωτήματα βαθύτερα και μύχια, που 

αφορούν την εσωτερικότητά του, όπως «ποιός είμαι, ποιός ο σκοπός μου σε αυτὸν τον 

κόσμο, ποιά η αξία και ποιός ο τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων συνύπαρξης,», κ.λπ. Σε 

αυτὴν την περίπτωση η απάντηση δεν έρχεται μέσω της γνώσης, αλλὰ μέσω της Επὶ-γνώσης. 

Μόνο ο δρόμος της φιλοσοφίας σαν μία ενεργὴ διάθεση προς το «γνησίως φιλοσοφεῖν», 

το οποίο πρέπει να νοηθεί ως ένας δια βίου πνευματικὸς αγώνας, μας οδηγεί στην επίγνωση. Ο 

Σωκράτης στόχο είχε ο κάθε άνθρωπος να προσεγγίσει την μοναδικὴ αλήθεια κάθε ηθικής 

αξίας∙ επίσης δίδασκε με τέτοιο τρόπο, ώστε ο καθένας να κατανοήσει την άγνοιά του, να 

διακρίνει τις αλήθειες, να συλλάβει τα βαθύτερα προβλήματά του, ώστε να τά επιλύσει∙ 

απώτερος στόχος, θα λέγαμε, ήταν η εξεύρευση της αλήθειας και όχι, χρησιμοθηρικά, η 

ατομικὴ μόνο ευτυχία. 

 

1η γλωσσική επιλογή : Σχέση αιτίας-αιτιατού > Διὰ γὰρ τὸ θαυμάζειν οἱ ἄνθρωποι καὶ νῦν 

καὶ τὸ πρῶτον ἤρξαντο φιλοσοφεῖν. 

2η γλωσσική επιλογή : Σχέση αντίθεση – εναντιωματικότητα > «πάντων ὑπαρχόντων τῶν 

ἀναγκαίων καὶ τῶν πρὸς ῥᾳστώνην καὶ διαγωγὴν ἡ τοιαύτη φρόνησις ἤρξατο ζητεῖσθαι». 

 

Β2. 

Στο δεύτερο κείμενο αναφέρεται ότι δεν είναι όλα τα χρήσιμα κατάλληλα για διδασκαλία, όπως 

τονίζει ο Αριστοτέλης. Είναι μόνο όσα ταιριάζουν σε ελεύθερους ανθρώπους, και όχι οι ασχολίες των  

ανελεύθερων (ὅτι δὲ οὐ πάντα…. ποιήσει τὸν μετέχοντα μὴ βάναυσον). Αυτές οι τελευταίες δεν 

επιτρέπεται να ενταχθούν στο πρόγραμμα διδασκαλίας των νέων. 

Οι ασχολίες, που ταιριάζουν σε ελεύθερους ανθρώπους και με τις οποίες οι νέοι πρέπει να 

ασχοληθούν, είναι όσες δεν θα τόνκάνουν άξεστο και αγροίκο (μὴ βάναυσον). 

Η λέξη βάναυσος (= αγροίκος, άξεστος) χαρακτήριζε τις κατασκευαστικές τέχνες και τις 

χειρωνακτικές εργασίες και είναι φορτισμένη με τις αρνητικές υποδηλώσεις της καταισχύνης και της 

περιφρόνησης. Οι βάναυσες τέχνες θεωρούνταν ταυτόχρονα και ανελεύθερες, επειδή ασκούνταν 

από δούλους, άρα κρίνονταν ασυμβίβαστες με την κοινωνική υπόσταση και το ήθος ενός ελεύθερου 

ανθρώπου. Επομένως, απορρίπτονται από τον φιλόσοφο για το πρόγραμμα εκπαίδευσης, καθώς θα 

εμποδίσουν την χρήση και άσκηση της αρετής (βάναυσον δ’ ἔργον εἶναι …ἢ τὴν διάνοιαν). 

Μόνο μέσω μίας κοινής και ρυθμισμένης από τον νομοθέτη παιδείας θα διαμορφωθεί μία 

ενιαία πολιτική συνείδηση (ενιαίο πολιτικό ήθος) συνταγματικής δημοκρατίας, μία ενιαία κοινωνική  

συνείδηση, ώστε ο άνθρωπος να καταλάβει αφενός ότι αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συνόλου, 

αφετέρου ότι πρωταρχικό στοιχείο για την ευδαιμονία των πολιτών μέσα στην πόλη αποτελεί η 

ενότητά της, και τέλος ότι ο σκοπός της πόλεως ταυτίζεται με τον σκοπό κάθε πολίτη. 

Στο πρώτο κείμενο τονίζεται πως ο άνθρωπος είναι το μόνο ὂν που είναι πρόσωπο και 

υποστασιάζει την ύπαρξη του μόνο για τον εαυτό του και για κανέναν άλλον (ὥσπερ ἄνθρωπος, 

φαμέν, ἐλεύθερος ὁ αὑτοῦ ἕνεκα καὶ μὴ ἄλλου ὤν). 

Άρα κατανοούμε πως εφόσον ένας άνθρωπος είναι ελεύθερο ὂν φύσει, δηλαδή έχει προαίρεση, η 

οποία συνδυάζει την λογική, την απόφαση, την βούληση, πρέπει να λαμβάνει και την παιδεία την 

αντίστοιχη και όχι αυτήν για τους δούλους. 

Προσοχή, όμως… Είναι ελεύθερος, αλλά μέσα σε κοινωνικό σώμα, πράγμα που το φανερώνει το 

δόγμα «ἀσυγχύτως καὶ ἀδιαιρέτως». 
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Β3. 

 Λ 

 Σ 

 Λ 

 Λ 

 Λ. 

 

Β4α. 

1-γ, 2-α, 3-στ, 4-ε, 5-β, 6-δ. 

 

 

Β4β. 

Στο κείμενο ὁ πρόχειρος : αυτός που βρίσκεται κοντά στα χέρια σου, ο πλησίον, 

Χρησιμοποίησε το πρόχειρο τετράδιό σου για τις σημειώσεις κατά την παράδοση του μαθήματος. 

 

Στο κείμενο ἡ διαγωγὴ : η διασκέδαση, η άνεση στον ελεύθερο χρόνο. 

Η διαγωγή που επέδειξε στα μαθητικά του χρόνια ήταν υπόδειγμα για τους υπολοίπους. 

 
Β5. 

Η τάση του ανθρώπου για φιλοσοφία κατά τον Αριστοτέλη στο κείμενο θα μπορούσαμε να 

πούμε ότι είναι έμφυτη. Αυτό συμβαίνει επειδή ο άνθρωπος είναι εκ φύσεως ερευνητικό ὂν. 

Προσπαθεί να ανακαλύψει τις συντεταγμένες του στον κόσμο είτε ως προς τα εξωτερικά όντα (αντί 

– κείμενα) είτε ωςπρος τον εαυτό του και την συνείδηση του (υπό – κείμενο). 

Η φιλοσοφία εξ αρχής και όσο θα υπάρχει ο άνθρωπος ποτέ δεν απαντά, αλλά διερωτάται σε 

υπαρξιακά, κοινωνικά, ανθρωποκεντρικά προβλήματα. Αυτός είναι ο στόχος της, όχι δηλαδή να 

απαντήσει αλλά να θέσει ερωτήματα που θα προβληματίσουν τονάνθρωπο, θα τόν οδηγήσουν σε 

υψηλότερες πνευματικές κορυφές, διαμορφώνοντας έτσι τις δικές του θέσεις – αρχές. Ο φιλοσοφικός 

στοχασμός ως η σημαντικότερη μορφή παίδευσης οδηγεί τον άνθρωπο προς τις πρώτες αρχές της 

ύπαρξης και του «εἶναι», προς την καθολικότητα. Τόν βοηθά να κατανοήσει ότι πίσω από τα 

φαινόμενα, που πλέον ερμηνεύονται επιστημονικά, κρύβεται το μυστήριο του κόσμου, ο ωκεανός 

του χρόνου, οι πρώτες αρχές. Ο άνθρωπος δια της φιλοσοφίας οικοδομεί μίαν ερευνητική διάθεση 

ώστε να μην αρκείται στην επιφάνεια, αλλά να γίνεται διορατικός, να επιδιώκει την διερεύνηση της 

ανθρώπινης φύσης και να εργάζεται με ζήλο για την εξατομίκευσή του. 

Αυτό είναι φιλοσοφία και αυτός που επεξεργάζεται αυτά είναι φιλόσοφος. Η φιλοσοφία δεν 

στοχεύει στην ανθρώπινη κοινωνικά επιτυχία, όπως πρέσβευαν οι σοφιστές και ο Διαφωτισμός, 

αλλά σέ ωθεί στην αναζήτηση των πρώτων αρχών του Κόσμου και στην εξατομίκευσή σου. Γι’ αυτό 

ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης χαρακτηρίστηκαν φιλόσοφοι. 

Η φιλοσοφία κατά τον Αριστοτέλη δεν έχει χρησιμοθηρικό σκοπό, ασχέτως ότι οι άνθρωποι 

μέσω της φιλοσοφίας μπορούν να βελτιώσουν τον βίο τους στα ἴδια καὶ δημόσια, όπως αναφέρει ο 

φιλόσοφος στην επόμενη διδακτική ενότητα. 

Επίσης η φιλοσοφία, όπως και ο άνθρωπος, είναι ελεύθερη φύσει. Άρα ταιριάζει στην 

ιδιοσυγκρασία του ανθρώπου, θα έλεγα στην ίδια του την υπόσταση, εφόσον μόνο ο άνθρωπος 

φιλοσοφεί και χωρίς τον άνθρωπο φιλοσοφία δεν μπορεί να υπάρξει. 

Άρα το κείμενο του Αριστοτέλη μοιάζει με του Κωσταρά ως προς το ότι σκοπός της φιλοσοφίας και  

για τους δύο είναι η ελευθερία, η προαίρεση θα έλεγα. Και για τους δύο παρουσιάζεται μία 
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αμφίδρομη κίνηση μεταξύ φιλοσοφίας και ανθρώπου, εφόσον αίτιο και αιτιατό είναι το ίδιο, δηλαδή 

η φιλοσοφία. Ένας συλλογισμός και από τους δύο συγγραφείς, ο οποίος καταλήγει στο ότι υπάρχει  

εγγενής διάθεση-ορμή του ανθρώπου για έρευνα και φιλοσοφία. 

Και οι δύο δεν αποδίδουν την ορμή αυτήν του ανθρώπου σε χρησιμοθηρικό σκοπό, ασχέτως των  

πρακτικών αποτελεσμάτων που επιφέρει. 

Επίσης ο Κωσταράς υποστηρίζει πως η αλήθεια συνδέεται με την φιλοσοφία, όπως και ο 

Αριστοτέλης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 
Γ1. 

[Κλεινίας : Έχεις παρουσιάσει αυτήν την κατάσταση εντελώς αληθινή, φίλε μου∙ πες μας, όμως, τί  

καλό θα προσφέρει σε εμάς το θέμα το σχετικό μ’ αυτό το ζήτημα, αν ο θεσμός που σχετίζεται με τα 

συμπόσια γινόταν με κανονικότητα; Για παράδειγμα, αυτό που προ ολίγου λέγαμε, δηλαδή ότι, αν 

ένα στράτευμα έχει ορθή διοίκηση, θα νικήσουν στον πόλεμο οι στρατιώτες (αυτοί που υπακούν),  

αυτό το πράγμα, λοιπόν, είναι μεγάλο καλό και τα υπόλοιπα ομοίως (είναι μεγάλα καλά)∙ αν, 

λοιπόν, ένα συμπόσιο διευθύνεται ορθά, τί καλό θα προσφέρει στην πόλη ή στους ιδιώτες;] 

 

Αθηναίος : Γιατί; (Μήπως αναρωτιέσαι) τί καλό υποστηρίζουμε πως θα προκύψει για την πόλη, αν  

διαπαιδαγωγηθεί με ορθό τρόπο ένα παιδί ή έστω ένας χορός; Αν ερωτηθούμε αυτό, θα λέγαμε ότι 

θα προέκυπτε ένα μικρός όφελος για την πόλη στην περίπτωση που εκπαιδευόταν σωστά μόνο ένα 

παιδί, ενώ, αν ρωτάς τί καλό θα προσφέρει στην πόλη η παιδεία των ανθρώπων που 

διαπαιδαγωγούνται, δεν είναι δύσκολο να πούμε ότι, αν εκπαιδεύονται σωστά, θα γίνουν ενάρετοι 

άνδρες και, εφόσον γίνουν τέτοιοι, θα πράττουν και τα υπόλοιπα ορθά και θα μπορούν επιπλέον να 

νικήσουν και τους εχθρούς στην μάχη. Η παιδεία, λοιπόν, φέρει την νίκη, η νίκη όμως μερικές φορές  

την απαιδευσία…. ∙ γιατί πολλοί, επειδή νικούν στους πολέμους, γίνονται πλέον αλαζόνες και 

πραγματοποιούν χιλιάδες άλλα κακά λόγω της έπαρσής τους∙ η παιδεία ποτέ δεν είναι μία Πύρρειος 

νίκη, ενώ τέτοιες νίκες έχουν γίνει και θα γίνουν. 
 

Γ2. 

Οι ωφέλειες της ορθής παιδείας στους πολίτες κατά τον Αθηναίο είναι αρκετές. 

Γίνονται ενάρετοι πολίτες και πράττουν ορθά στα ἴδια και δημόσια. Επίσης, μπορούν λόγω της 

παιδείας τους να διαχειριστούν τις μάχες και να νικήσουν, προφανώς λόγω αυταπάρνησης και 

αλτρουισμού. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, όμως, των νικών, η παιδεία τούς διατηρεί ταπεινούς, χωρίς 

αίσθημα αλαζονείας και έπαρσης. 
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Γ3α. 

 λέξομεν, ἐροῦμεν 

 τεύξοιτο 

 τοῖς ἑψομένοις 

 γενήσοιτο ή ἔσοιτο 

 ὀρθῆς-ὀρθοτέρας-ὀρθοτάτης. 

 

Γ3β. 

εἰ δ' ὅλως ἐρωτᾶτε παιδείας τοῦ παιδευθέντος. 

 

 

Γ4α. 

 παιδὸς : υποκείμενο της μτχ. παιδαγωγηθέντος, γενική απόλυτη. 

 εἰπεῖν : τελικό απαρέμφατο, υποκείμενο της απρόσωπης έννοιας χαλεπόν (ἐστι). 

 εὖ : επίρρημα τρόπου στην μετοχή παιδευθέντες. 

 ὑβριστότεροι : κατηγορούμενο στο υποκείμ. πολλοὶ της μτχ. γενόμενοι. 

 κακῶν : αντικείμενο του ρήματος ἐνεπλήσθησαν. 

 δι’ ὕβριν : εμπρόθετος αιτίας στο ρήμα ἐνεπλήσθησαν. 

 

Γ4β. 

παιδαγωγηθέντος : γενική απόλυτη με υποκείμενό της συμποσίου, υποθετική μετοχή. Σχηματίζει 

λανθάνοντα υποθετικό λόγο της απλής σκέψης του λέγοντος σε σχέση με την απόδοσή της γίγνοιτ’ 

ἄν. 

Ανάλυσή της : εἰ συμπόσιον παιδαγωγηθείη … γίγνοιτ’ ἄν. 
 

 

 

 

 

 
 


