
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α1.α.  θαυμάσαντες: αναφέρεται στη λέξη  «ἄνθρωποι».  

  αὕτη: αναφέρεται στη λέξη  «φρόνησιν/φιλοσοφίαν». 

Α1.β. 

1. Λάθος:  ἐξ ἀρχῆς μὲν τὰ πρόχειρα τῶν ἀτόπων θαυμάσαντες. 

2. Λάθος:  ὡς μόνην οὖσαν ἐλευθέραν τῶν ἐπιστημῶν. 

3. Σωστό:  ὁ γὰρ μῦθος σύγκειται ἐκ θαυμασίων 

 

Β1. Ο Αριστοτέλης στη συγκεκριμένη ενότητα αναφέρεται στις απαρχές 

της φιλοσοφίας, στα αίτια που οδήγησαν τον άνθρωπο να φιλοσοφήσει και 

στους στόχους της φιλοσοφίας κάνοντας μια ιστορική αναδρομή και 

τονίζοντας ότι είναι η μόνη ελεύθερη επιστήμη. Κεντρική θέση στην 

ανάλυσή του έχουν τα ρήματα «θαυμάζω» και «φιλοσοφώ». 

  Συγκεκριμένα με το ρήμα «θαυμάζω» η φιλοσοφία ανάγεται στον 

θαυμασμό, σε μια πρωτογενή έκπληξη και περιέργεια. Το ρήμα «θαυμάζω» 

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: «έντονα ο φιλόσοφος βιώνει την έκπληξη 

και τον θαυμασμό. Και δεν είναι άλλη η αρχή της φιλοσοφίας παρά ακριβώς 

αυτή». Είναι αξιοσημείωτο ότι ο Αριστοτέλης τοποθετεί στην αφετηρία και 

έναρξη μιας λογικής δραστηριότητας (ακριβέστερα: της κατεξοχήν λογικής 

δραστηριότητας, της φιλοσοφίας) ένα πάθος, τον θαυμασμό. Αν λάβουμε 

επιπλέον υπόψη ότι το συγκεκριμένο πάθος δεν εξαντλείται στην 
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διεγερτική για το φιλοσοφείν λειτουργία του, αλλά διέπει εξ αρχής και εξ 

ολοκλήρου τη φιλοσοφία στο σύνολο και τη διάρκειά της γίνεται φανερό 

ότι η φιλοσοφική δραστηριότητα τείνει να αφορά τον άνθρωπο ολιστικά και 

όχι μόνο διανοητικά. Όποιος «θαυμάζει», δηλαδή απορεί, αντιλαμβάνεται 

την άγνοιά του για κάποια θέματα και αναζητεί λογικές απαντήσεις μέσω 

του «φιλοσοφεῖν». 

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 καλείται η φιλοσοφία επιστήμη της αλήθειας. 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. 

Όπως επισημαίνει ο Μ. Heidegger «το πάθος του θαυμασμού δεν βρίσκεται 

απλώς στην έναρξη της φιλοσοφίας, όπως λόγου χάρη το νίψιμο των χεριών 

προηγείται της χειρουργικής επέμβασης. Ο θαυμασμός είναι ο φορέας της 

φιλοσοφίας και τη διέπει εξ ολοκλήρου […]. Ο θαυμασμός είναι ἀρχή –διέπει 

εξ ολοκλήρου κάθε βήμα της φιλοσοφίας». 

Β2.    1. Λάθος     2.Σωστό      3. Λάθος      4. Λάθος      5. Λάθος 

Β3α.    1Γ      2Δ       3Ζ      4Ε       5Α 

β.  φεύγειν 

 Όποτε φεύγει  για ταξίδι είναι πολύ χαρούμενος. 

παθημάτων   

Πρέπει τα παθήματα να μας γίνονται μαθήματα. 

 

Β4. Ο Αριστοτέλης στο πρωτότυπο κείμενο ερευνά την αρχή της 

φιλοσοφίας αποδίδοντάς της στο «θαυμάζειν» δηλαδή στην απορία των 

ανθρώπων αρχικά για τα καθημερινά θέματα («ἐξ ἀρχῆς μὲν τὰ πρόχειρα 

τῶν ἀτόπων θαυμάσαντες») και έπειτα για τα πιο σημαντικά («προϊόντες 

καὶ περὶ τῶν μειζόνων»).  Η συναίσθηση της άγνοιας οδήγησε στην 



αναζήτηση απαντήσεων και έτσι  γεννήθηκε η φιλοσοφία, η επιστήμη που 

βοηθά τον άνθρωπο να απαγκιστρωθεί από την άγνοιά του («διὰ τὸ 

φεύγειν τὴν ἄγνοιαν ἐφιλοσόφησαν»).  Τα αξιοπερίεργα  και παράξενα  

δημιουργούν θαυμασμό, ο θαυμασμός συνειδητοποίηση της άγνοιας, η 

συνειδητοποίηση της άγνοιας ανάγκη για γνώση και άρα φιλοσοφία. Στον 

πυρήνα της φιλοσοφικής γνώσης δεν βρίσκεται η χρηστικότητα και η 

ανάγκη (όπως συμβαίνει με άλλες επιστήμες) αλλά η ελευθερία: η 

φιλοσοφία υπάρχει μόνο για τον εαυτό της και οδηγεί στη γνώση («δῆλον 

οὖν ὡς δι’ οὐδεμίαν αὐτὴν ζητοῦμεν χρείαν ἑτέραν»). 

   Παραπλήσιες είναι και οι απόψεις που εκφράζονται στο παράλληλο 

κείμενο.  Ο Διογένης Λαέρτιος κάνει, όπως και ο Αριστοτέλης, μια ιστορική 

αναδρομή, αναφέροντας ότι «οι Έλληνες λοιπόν είναι εκείνοι που 

δημιούργησαν τη φιλοσοφία. Πρώτος όμως που χρησιμοποίησε τον όρο 

φιλοσοφία  και ονόμασε τον εαυτό του φιλόσοφο ήταν ο Πυθαγόρας».  Εκεί 

που διαπιστώνουμε απόλυτη ταύτιση είναι στην άποψη για  τον  ρόλο και 

τον στόχο της φιλοσοφίας.  Για τον Διογένη τον Λαέρτιο η  φιλοσοφία 

οδηγεί στην απόκτηση σοφίας και άρα γνώσης.  Για τον Πυθαγόρα «οι 

φιλόσοφοι επιδιώκουν να γνωρίσουν την αλήθεια», για να δώσουν 

απαντήσεις σε άλυτα προβλήματα, αλλά και για τον Αριστοτέλη η 

φιλοσοφία απομακρύνει την άγνοια («διὰ τὸ φεύγειν τὴν ἄγνοιαν 

ἐφιλοσόφησαν»). 

 

Γ1.  Αλλά θεωρώ ότι εσύ θα αρνηθείς αυτά τα οποία έκανες εναντίον όλων 

ανεξαιρέτως των Αθηναίων.  Συμφωνεί (το παραδέχεται) αφενός και 

αυτός, αφετέρου οι αποφάσεις του λαού θα διαβαστούν σ’ εσάς.  Ότι, όμως, 

αυτός εδώ ο Αγόρατος κατέγραψε τα ονόματα εκείνων, και αυτά στη βουλή 

και αυτά ενώπιον  του λαού, και ότι είναι  δολοφόνος εκείνων, σχεδόν 

νομίζω ότι εσείς το γνωρίζετε καλά. Ότι, λοιπόν, έγινε υπαίτιος όλων των 

κακών για την πόλη και ότι δεν αρμόζει ούτε από έναν να δέχεται 

ελεημοσύνη, εγώ νομίζω ότι θα σας το αποδείξω (παρουσιάσω) 

περιληπτικά.  

 

Γ2. Ο Λυσίας απευθυνόμενος στον Αγόρατο που δικάζεται, εκφράζει τη 

βεβαιότητά του ότι αυτός  θα αρνηθεί τα εγκλήματα που διέπραξε κατά της 

Αθήνας («σε ἔξαρνον γενήσεσθαι»), αν και ήταν σε όλους γνωστά. Ένα από 

αυτά ήταν η καταγραφή σε κατάλογο των ονομάτων πολλών Αθηναίων 



πολιτών οι οποίοι οδηγήθηκαν στον θάνατο.  Άρα, για τον Λυσία ο 

Αγόρατος θεωρείται   δολοφόνος εκείνων («ἐστί φονεὺς ἐκείνων»), κάτι που 

το γνωρίζουν όλοι στην Αθήνα («οἶμαι ὑμᾶς ἐπίστασθαι»).  Στη συνέχεια, 

θέλοντας να δημιουργήσει εχθρικό κλίμα για τον Αγόρατο,  προτρέπει τους 

Αθηναίους να μην επιδείξουν οίκτο γι’ αυτόν,  καθώς ήταν ο υπεύθυνος 

όλων των συμφορών που έπληξαν την Αθήνα («ἁπάντων τῶν κακῶν αἴτιος 

τῇ πόλει ἐγένετο»).  Τέλος, αναφέρει κάποια από τα δεινά που 

ακολούθησαν μετά τη σύλληψη και θανάτωση των πολιτών, όπως ήταν η 

άφιξη του Λυσάνδρου («Λύσανδρος εἰς τοὺς λιμένας τοὺς ὑμετέρους 

εἰσέπλευσε»), η παράδοση των πλοίων στους Σπαρτιάτες(«αἱ νῆες αἱ 

ὑμέτεραι Λακεδαιμονίοις παρεδόθησαν») και το γκρέμισμα των τειχών («τὰ 

τείχη κατεσκάφη»).  Η σημαντικότερη, όμως, συμφορά σε πολιτικό και 

κοινωνικό επίπεδο ήταν η ανάληψη της εξουσίας από τους τριάκοντα 

τυράννους («οἱ τριάκοντα κατεστάθησαν»), οι οποίοι με παράνομη 

δικαστική διαδικασία οδήγησαν στον θάνατο τους πολίτες που είχε 

καταγράψει ο Αγόρατος. 

 

Γ3.α.   ἐκείνων: ἐκείνου 

ὑμᾶς: ὑμῖν  

  

β.   τῇ βουλῇ: ταῖς βουλαῖς  

ὁ δὲ δῆμος:  τοῖς δήμοις 

τῷ δικαστηρίῳ: τοῖς δικαστηρίοις  

  

γ. ἀπέγραψεν :  ἀπόγραψον    

ἔστι : ἔσται 

ἐγένετο :  γένοιτο  

  

Γ4.α.     

τὰ ὀνόματα:  αντικείμενο στο «ἀπέγραψεν». 

φονεύς: κατηγορούμενο στο «Ἀγόρατος» μέσω του συνδετικού «ἐστί».  

ἐπίστασθαι: ειδικό απαρέμφατο , αντικείμενο στο ρήμα «οἶμαι» 

ὑμᾶς: υποκείμενο στο απαρέμφατο «ἐπίστασθαι », ετεροπροσωπία . 

ἐλεεῖσθαι: τελικό απαρέμφατο υποκείμενο στο απρόσωπο ρήμα  

«προσήκει ». 

εἰς τούς λιμένας: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός του 

τόπου(κατεύθυνση) στο ρήμα «εἰσέπλευσε».  



 

Γ4.β. Δευτερεύουσα ονοματική ειδική πρόταση, εισάγεται με τον ειδικό 

σύνδεσμο  ὃτι, γιατί δηλώνει αντικειμενική γνώμη, και εκφέρεται με 

έγκλιση οριστική (ἀπέγραψεν), γιατί δηλώνει κάτι το πραγματικό. 

Εξαρτάται από το απαρέμφατο «ἐπίστασθαι» της κύριας πρότασης στο 

οποίο επέχει θέση αντικειμένου. 

 

 

 

 

 

 

 


