
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διδαγμένο κείμενο 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Μετὰ τὰ φυσικά, Α 2, 98b12-28 

 

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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α1.α. «ἐξ ἀρχῆς μὲν τὰ πρόχειρα τῶν ἀτόπων θαυμάσαντες»: Σε ποιους    

αναφέρεται η μετοχή «θαυμάσαντες»;  

β. «μόνη γὰρ αὕτη αὑτῆς ἕνεκέν ἐστιν»: Πού αναφέρεται η αντωνυμία 

«αὕτη»;                                                                       (μονάδες 4) 
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ΤΑΞΗ: Β΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

 
Υπεύθυνη ομάδας Αρχαίων Ελληνικών: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΝΤΖΟΥΛΗ 

Επιμέλεια διαγωνίσματος: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΗΓΟΥΝΑΚΗΣ 



Α1.β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε μία 

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  και να τεκμηριώσετε κάθε απάντησή σας γράφοντας τις 

λέξεις/φράσεις του αρχαίου κειμένου που την επιβεβαιώνουν . 

1.   Οι άνθρωποι άρχισαν να φιλοσοφούν πρώτα «περὶ τῶν μειζόνων». 

2. Η φιλοσοφία είναι ελεύθερη επιστήμη όπως και οι υπόλοιπες επιστήμες.  

3. Οι μύθοι εμπεριέχουν αξιοπερίεργα και παράξενα γεγονότα. 

  (μονάδες 6) 

Μονάδες 10 

 

Β1.   «Διὰ γὰρ τὸ θαυμάζειν οἱ ἄνθρωποι καὶ νῦν καὶ τὸ πρῶτον ἤρξαντο 

φιλοσοφεῖν»: Πώς συνδυάζει ο Αριστοτέλης τα ρήματα «θαυμάζω» και 

«φιλοσοφῶ» στην ανάλυσή του για την επιστήμη της φιλοσοφίας; 

Μονάδες 10 

 

Β2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε μία 

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

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

εισαγωγή του σχολικού βιβλίου:  

1. Δεκαεφτά χρονών ήταν ο γιος του Ασκληπιάδη  Νικόμαχου όταν 

έφτασε μαζί με τον πατέρα του στην Αθήνα στα 367 π.Χ. να 

σπουδάσει στην Ακαδημία, τη σχολή  του Πλάτωνα. 

2. Η σχολή του Πλάτωνα επέδρασε θετικά στην ψυχοσύνθεση του 

Αριστοτέλη.   

3. Χρησιμοποιώντας στίχους από την Ιλιάδα ο Αριστοτέλης λέγεται 

ότι έκανε έναν σαφή υπαινιγμό για τους συκοφάντες που ποτέ 

δεν έλειπαν από την Αθήνα. 

4.  Μετά τον θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το 333 π.Χ., ο 

Αριστοτέλης ανησυχούσε ότι θα  κινδυνεύσει η ζωή του. 

5. Ο παιάνας ήταν ύμνος αφιερωμένος στον θεό Ποσειδώνα. 

Μονάδες 10 

 

Β3.α. Να συνδέσετε κάθε λέξη  της   Α΄ στήλης  με την ομόρριζή της στη Β΄ 

στήλη (δύο λέξεις της Β΄ στήλης περισσεύουν): 

                        



                       Α    ΣΤΗΛΗ                                              Β   ΣΤΗΛΗ 

1  ἤρξαντο Α.  ουσιαστικό 

2  συμβεβηκός Β.  περίσταση 

3  φεύγειν Γ.  πανάρχαιος 

4  διαγωγὴν Δ. πρόσβαση 

5  ἐστίν Ε.  αγέλη  

    Ζ.  φυγόπονος 

 ΣΤ.  βέλος 

(μονάδες 5) 

β.  φεύγειν, παθημάτων : Να γράψετε μία περίοδο λόγου με καθεμία από 

τις δύο παραπάνω λέξεις, χρησιμοποιώντας την κάθε λέξη με διαφορετική 

σημασία από εκείνη που της δίνει ο Αριστοτέλης στο αρχαίο κείμενο. Οι 

λέξεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο ίδιο μέρος του λόγου σε 

οποιονδήποτε γραμματικό τύπο.  (μονάδες 5)     

Μονάδες 10 

Β4. ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Διογένης Λαέρτιος, 

Βίοι καί γνῶμαι τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ εὐδοκιμησάντων, 8.8.8 -12 

 

«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. Υποστήριζε ότι κανένας άνθρωπος δεν είναι 

σοφός παρά μόνο ο θεός. Φιλόσοφος είναι αυτός που αγαπά τη σοφία και  

επιδιώκει την επίτευξή της. 

 Η ζωή, έλεγε,  μοιάζει με τις εορταστικές συνελεύσεις. Όπως σ΄ αυτές άλλοι 

πηγαίνουν για το βραβείο, άλλοι, οι έμποροι, για το κέρδος, οι κατεξοχήν όμως 

ελεύθεροι πηγαίνουν μόνον ως θεατές, έτσι και στη ζωή άλλοι επιδιώκουν τη 

δόξα, άλλοι τη φήμη, άλλοι τον πλούτο, ενώ οι φιλόσοφοι επιδιώκουν να 

γνωρίσουν την αλήθεια». 

 

Ο Διογένης Λαέρτιος αναφέρεται στον Πυθαγόρα και  τις απόψεις του   για 

τη φιλοσοφία. Να συγκριθούν τα λεγόμενά του με όσα παραθέτει ο 

Αριστοτέλης στο πρωτότυπο διδαγμένο κείμενο. 

Μονάδες 10 



Γ. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

                                     ΛΥΣΙΑΣ  Κατὰ  Ἀγοράτου  ἐνδείξεως 34- 35  

Ο Λυσίας απευθύνεται στον κατηγορούμενο Αγόρατο, ο οποίος ήταν ένας από 

τους τριάκοντα τυράννους και ο οποίος δικάζεται για τα εγκλήματά του σε 

βάρος των Αθηναίων. Ο Αγόρατος ήταν υπεύθυνος για τη θανάτωση πολλών 

Αθηναίων πολιτών και για την εδραίωση της τυραννίας στην Αθήνα με τα 

συνακόλουθα δεινά.  

Καί μοι ἀπόκριναι, ὦ Ἀγόρατε. Ἀλλ' οἶμαί σε ἔξαρνον γενήσεσθαι, ἃ 

ἐναντίον Ἀθηναίων ἁπάντων ἐποίησας. Ὁμολογεῖ μὲν καὶ αὐτός, ὅμως δὲ 

καὶ τά ψηφίσματα ὑμῖν τοῦ δήμου ἀναγνώσεται. Ὅτι μὲν ἀπέγραψεν 

Ἀγόρατος οὑτοσὶ τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων τὰ ὀνόματα, καὶ τὰ ἐν τῇ βουλῇ καὶ 

τὰ ἐν τῷ δήμῳ, καὶ ἐστί φονεὺς ἐκείνων, σχεδόν τι οἶμαι ὑμᾶς ἐπίστασθαι. 

Ὡς τοίνυν ἁπάντων τῶν κακῶν αἴτιος τῇ πόλει ἐγένετο καὶ οὐδ' ὑφ' ἑνὸς 

αὐτὸν προσήκει ἐλεεῖσθαι, ἐγὼ οἶμαι  ὑμῖν ἐν κεφαλαίοις ἀποδείξειν. 

Ἐπειδὴ γὰρ ἐκεῖνοι συλληφθέντες ἐδέθησαν, τότε καὶ ὁ Λύσανδρος εἰς τοὺς 

λιμένας τοὺς ὑμετέρους εἰσέπλευσε, καὶ αἱ νῆες αἱ ὑμέτεραι 

Λακεδαιμονίοις παρεδόθησαν, καὶ τὰ τείχη κατεσκάφη, καὶ οἱ τριάκοντα 

κατέστησαν - καὶ τί οὐ τῶν δεινῶν τῇ  πόλει ἐγένετο; Ἐπειδὴ τοίνυν οἱ 

τριάκοντα κατεστάθησαν εὐθέως κρίσιν τοῖς ἀνδράσι τούτοις ἐποίουν ἐν τῇ 

βουλῇ, ὁ δὲ δῆμος "ἐν τῷ δικαστηρίῳ ἐν δισχιλίοις" ἐψήφιστο. Καί μοι 

ἀνάγνωθι τὸ ψήφισμα. Εἰ μὲν οὖν ἐν τῷ δικαστηρίῳ ἐκρίνοντο, ῥᾳδίως ἂν 

ἐσῴζοντο. 

 

 ἔξαρνον  γενήσεσθαι <ἔξαρνος  γίγνομαι  = αρνούμαι    

 ἐν κεφαλαίοις   = περιληπτικά      

  

Γ1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του παρακάτω 

αποσπάσματος: «Ἀλλ' οἶμαί σε ἔξαρνον … ἐν κεφαλαίοις ἀποδείξειν».  

Μονάδες  20 

Γ2.   Ποια άποψη έχει διαμορφώσει ο ρήτορας για τον Αγόρατο; Ποιες 

αρνητικές επιπτώσεις για την Αθήνα ακολούθησαν μετά την εγκληματική 

του δραστηριότητα; 

Μονάδες 10 



Γ3. α. «καὶ ἔστι φονεὺς ἐκείνων, σχεδόν τι οἶμαι ὑμᾶς ἐπίστασθαι»: Να 

εντοπίσετε μία αντωνυμία δεικτική και να γράψετε τη γενική ενικού 

αριθμού στο ίδιο γένος και μία αντωνυμία προσωπική και να γράψετε τη 

δοτική πληθυντικού στο ίδιο πρόσωπο. (μονάδες  4) 

Γ3.β. «Ἐπειδὴ τοίνυν οἱ τριάκοντα κατεστάθησαν εὐθέως κρίσιν τοῖς 

ἀνδράσι τούτοις ἐποίουν ἐν τῇ βουλῇ, ὁ δὲ δῆμος «ἐν τῷ δικαστηρίῳ ἐν 

δισχιλίοις» ἐψήφιστο»:  Να εντοπίσετε ουσιαστικά α΄ και β΄ κλίσης  και να  

γράψετε τη δοτική πληθυντικού.  (μονάδες 3) 

Γ3.γ. Να γράψετε για τα ακόλουθα ρήματα τον τύπο που ζητείται :  

ἀπέγραψεν :  β΄ ενικό προστακτικής ίδιου χρόνου και ίδιας φωνής    

ἔστι  : γ΄ενικό οριστικής μέλλοντα 

ἐγένετο :  γ΄ενικό ευκτικής ίδιου χρόνου  (μονάδες 3) 

Μονάδες 10 

Γ4.α. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους όρους: τὰ ὀνόματα, φονεὺς, 

ἐπίστασθαι, ὑμᾶς, ἐλεεῖσθαι, εἰς τοὺς λιμένας. (μονάδες 6) 

Γ4.β. Να αναγνωρίσετε συντακτικά την παρακάτω πρόταση (είδος, ρόλο, 

εισαγωγή, εκφορά): «Ὅτι μὲν ἀπέγραψεν Ἀγόρατος οὑτοσὶ τῶν ἀνδρῶν 

ἐκείνων τὰ ὀνόματα». (μονάδες  4) 

Μονάδες 10 

 

 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 

 


