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Ἀριστοτέλους, ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ  
 

Διά γάρ τό θαυμάζειν  

οἱ ἄνθρωποι καί νῦν  

καί τό πρῶτον  

ἤρξαντο φιλοσοφεῖν,  

ἐξ ἀρχῆς  

μέν τά πρόχειρα τῶν ἀτόπων 

θαυμάσαντες,  

εἶτα  

κατά μικρόν οὕτω προϊόντες  

καί περί τῶν μειζόνων 

διαπορήσαντες, οἷον  

περί τε τῶν τῆς σελήνης παθημάτων  

καί τῶν περί τόν ἥλιον καί τά ἄστρα 

καί περί τῆς τοῦ παντός γενέσεως.  

Ὁ δέ ἀπορῶν καί θαυμάζων  

οἴεται ἀγνοεῖν  

(διό καί ὁ φιλόμυθος  

φιλόσοφός πώς ἐστιν.  

ὁ γάρ μῦθος σύγκειται  

ἐκ θαυμασίων). ὥστ’  

εἴπερ διά τό φεύγειν τήν ἄγνοιαν 

ἐφιλοσόφησαν,  

φανερόν ὅτι διά τό εἰδέναι  

τό ἐπίστασθαι ἐδίωκον  

καί οὐ χρήσεώς τινος ἕνεκεν. 

Μαρτυρεῖ δέ αὐτό  

τό συμβεβηκός.  

σχεδόν γάρ πάντων ὑπαρχόντων τῶν 

ἀναγκαίων  

καί τῶν πρός ῥᾳστώνην καί διαγωγήν 

Από περιέργεια και θαυμασμό  

οι άνθρωποι, όπως συμβαίνει και τώρα,  

έτσι και την πρώτη φορά  

άρχισαν να φιλοσοφούν,  

αρχικά  

επειδή θεώρησαν άξια θαυμασμού  

τα παράξενα της καθημερινής ζωής,  

κι αργότερα  

προχωρώντας έτσι σιγά σιγα,  

επειδή άρχισαν να προβληματίζονται  

για τα πιο σημαντικά, όπως λ.γ.  

για τα φαινόμενα της σελήνης  

και του ήλιου και για τα άστρα  

και τη γέννηση του σύμπαντος. 

Αυτός όμως που απορεί και θαυμάζει  

αντιλαμβάνεται ότι αγνοεί  

(γι’ αυτό και όποιος αγαπά τους μύθους 

είναι κατά κάποιο τρόπο και φιλόσοφος.  

γιατί ο μύθος συντίθεται  

από γεγονότα θαυμαστά). Επομένως, 

εφόσον φιλοσόφησαν (οι άνθρωποι)  

για να αποφύγουν την άγνοια,  

είναι φανερό ότι επεδίωκαν τη γνώση  

για την ίδια τη γνώση  

και όχι για χάρη κάποιας χρησιμότητας.    

Το μαρτυρά / αποδεικνύει αυτό  

και η πορεία των πραγμάτων.    

Όταν δηλαδή σχεδόν όλες οι ανάγκες 

ικανοποιήθηκαν  

και για την άνεση και την απόλαυσή τους,  



ἡ τοιαύτη φρόνησις  

ἤρξατο ζητεῖσθαι.  

Δῆλον οὖν ὡς  

δι’ οὐδεμίαν αὐτήν ζητοῦμεν  

χρείαν ἑτέραν, ἀλλ’  

ὥσπερ ἄνθρωπος, φαμέν, ἐλεύθερος 

ὁ αὑτοῦ ἕνεκα  

καί μή ἄλλου ὤν, 

οὕτω καί αὐτήν  

ὡς μόνην οὖσαν ἐλευθέραν  

τῶν ἐπιστημῶν.  

μόνη γάρ αὕτη αὑτῆς ἕνεκεν ἐστιν. 

τότε οι άνθρωποι στράφηκαν σε αυτού του 

είδους την πνευματική αναζήτηση.  

Είναι λοιπόν φανερό ότι  

(τη γνώση αυτή) δεν την επιζητούμε  

για να καλύψει άλλη ανάγκη, αλλά,  

όπως άνθρωπος ελεύθερος λέγεται  

αυτός που υπάρχει για τον εαυτό του  

και όχι για κάποιον άλλο,  

έτσι και (επιζητούμε) αυτήν  

ως την μόνο ελεύθερη  

από τις επιστήμες / γνώσεις.  

γιατί αυτή υπάρχει για αυτήν την ίδια.   

 

 

Α1. Να χαρακτηρίσετε το περιεχόμενο των προτάσεων που ακολουθούν ως 

ορθό με τη λέξη «Σωστό» ή ως λανθασμένο με τη λέξη «Λάθος» (5 μονάδες) 

και να παραπέμψετε στο χωρίο του αρχαίου κειμένου που επιβεβαιώνει το 

χαρακτηρισμό σας (10 μονάδες).  

1. Ο άνθρωπος αρχικά εκδήλωσε ενδιαφέρον για σημαντικά φαινόμενα που 

ξεπερνούσαν τα όρια της εμπειρίας του.  

2. Η φιλοσοφία χαρακτηρίζεται ως «ἐλευθέρα» γιατί δεν υποτάσσεται σε καμία 

άλλη επιστήμη.  

3. Ο άνθρωπος ξεκίνησε την ενασχόλησή του με τη φιλοσοφία παράλληλα με 

την ικανοποίηση των βιοποριστικών του αναγκών.  

4. Στην αφετηρία της φιλοσοφίας τοποθετείται ένα συναίσθημα, η επιθυμία για 

γνώση.  

5. Ο άνθρωπος επιδιώκει τη φιλοσοφική γνώση για να ικανοποιήσει 

βιοποριστικές ανάγκες.  

 

Α2. Να αντιστοιχίσετε το αρχαίο χωρίο με το ερμηνευτικό σχόλιο που 

ταιριάζει (5 μονάδες):  

1.Ανιούσα κλιμάκωση στην 

πορεία της ανθρώπινης 

διανόησης  

Α. ὥσπερ ἄνθρωπος, φαμέν, ἐλεύθερος 

ὁ αὑτοῦ ἕνεκα καί μή ἄλλου ὤν, οὕτω καί αὐτήν 

ὡς μόνην οὖσαν ἐλευθέραν τῶν ἐπιστημῶν.  

2.Η γνώση στη φιλοσοφία 

είναι αυτοσκοπός.  

Β. διό καί ὁ φιλόμυθος φιλόσοφός πώς ἐστιν. ὁ 

γάρ μῦθος σύγκειται ἐκ θαυμασίων 

3. Η ιστορία της φιλοσοφίας 

συνιστά απόδειξη του μη 

χρηστικού χαρακτήρα της.  

Γ. οἷον περί τε τῶν τῆς σελήνης παθημάτων καί 

τῶν περί τόν ἥλιον καί τά ἄστρα καί περί τῆς τοῦ 

παντός γενέσεως.  

4. Αναλογικός συλλογισμός 

για τη σχέση της φιλοσοφίας 

με άλλες επιστήμες.   

Δ. διά τό εἰδέναι τό ἐπίστασθαι ἐδίωκον  

καί οὐ χρήσεώς τινος ἕνεκεν 

5.Ο φιλόσοφος και ο 

«φιλόμυθος»  έχουν κοινή 

αφετηρία.  

Ε. Μαρτυρεῖ δέ αὐτό τό συμβεβηκός 

 

 



 

Β1. Βασιζόμενοι στο κείμενο να γράψετε ένα κείμενο (100-120 λέξεις) στο 

οποίο απαριθμείτε και παρουσιάζετε σύντομα τα στάδια που συναποτελούν 

την πορεία του ανθρώπου προς τη φιλοσοφία (10 μονάδες) 

 

Β2. «Μαρτυρεῖ δέ αὐτό τό συμβεβηκός. σχεδόν γάρ πάντων ὑπαρχόντων τῶν 

ἀναγκαίων καί τῶν πρός ῥᾳστώνην καί διαγωγήν ἡ τοιαύτη φρόνησις 

ἤρξατο ζητεῖσθαι»: πώς επιχειρεί στο συγκεκριμένο χωρίο να αποδείξει ο 

Αριστοτέλης ότι η φιλοσοφία δεν έχει «χρηστικό» ρόλο (10 μονάδες);  

 

Β3. Να γράψετε δυο ομόρριζα της νέας ελληνικής (ένα ουσιαστικό και ένα 

ρήμα) για κάθε ένα από τους παρακάτω όρους του κειμένου (10 μονάδες):  

- ζητοῦμεν 

- φρόνησις 

- ἀπορῶν 

- φεύγειν  

- ἤρξαντο 

 

Β4. Να εντοπίσετε στο κείμενο δύο όρους των οποίων η σημασία στα νέα 

ελληνικά είναι διαφοροποιημένη σε σύγκριση με τα αρχαία ελληνικά (2 

μονάδες), να γράψετε τη σημασία τους στα νέα ελληνικά (2 μονάδες) και να 

συντάξετε για κάθε μία από αυτές μία περίοδο με την οποία θα 

αναδεικνύεται η σημερινή της σημασία (6 μονάδες).  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΙΣΧΙΝΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΙΜΑΡΧΟΥ 

Ο Αισχίνης αναφέρει τον αυστηρό τρόπο με τον οποίο οι 
Αθηναίοι αντιμετώπιζαν τη 

γυναίκα που δεν διαφύλαττε την τιμή της. 
 

[182] Ἵνα δὲ μὴ δοκῶ Λακεδαιμονίους θεραπεύειν1, καὶ τῶν 
ἡμετέρων προγόνων  

μνησθήσομαι. οὕτω γὰρ ἦσαν πρὸς τὰς αἰσχύνας χαλεποί, 
καὶ περὶ πλείστου τῶν τέκνων  

τὴν σωφροσύνην ἐποιοῦντο, ὥστ’ ἀνὴρ εἷς2 τῶν πολιτῶν, 
εὑρὼν τὴν ἑαυτοῦ θυγατέρα  

διεφθαρμένην, καὶ τὴν ἡλικίαν οὐ καλῶς διαφυλάξασαν 
μέχρι γάμου, ἐγκατῳκοδόμησεν 

αὐτὴν μεθ’ ἵππου εἰς ἔρημον οἰκίαν, ὑφ’ οὗ προδήλως 
ἔμελλεν ἀπολεῖσθαι 

συγκαθειργμένη3. καὶ ἔτι καὶ νῦν τῆς οἰκίας ταύτης ἵσταται 
τὰ οἰκόπεδα ἐν τῷ ὑμετέρῳ  

ἄστει, καὶ ὁ τόπος οὗτος καλεῖται παρ’ ἵππον καὶ κόρην4.  

[183] ὁ δὲ Σόλων ὁ τῶν νομοθετῶν ἐνδοξότατος γέγραφεν 
ἀρχαίως καὶ σεμνῶς περὶ τῆς  

τῶν γυναικῶν εὐκοσμίας. τὴν γὰρ γυναῖκα, ἔφη, ἐφ’ ᾗ ἂν 
ἁλῷ μοιχός, οὐκ ἐᾷ κοσμεῖσθαι,  

οὐδὲ εἰς τὰ δημοτελῆ ἱερὰ εἰσιέναι, ἵνα μὴ τὰς ἀναμαρτήτους 
τῶν γυναικῶν  

ἀναμειγνυμένη διαφθείρῃ· ἐὰν δ’ εἰσίῃ ἢ κοσμῆται, τὸν 

ἐντυχόντα κελεύει  

καταρρηγνύναι τὰ ἱμάτια καὶ τὸν κόσμον ἀφαιρεῖσθαι καὶ 
τύπτειν, εἰργόμενον5 θανάτου  

καὶ τοῦ ἀνάπηρον  ποιῆσαι, ἀτιμῶν τὴν τοιαύτην γυναῖκα καὶ 
τὸν βίον ἀβίωτον αὐτῇ  

κατασκευάζων. 



 
 

Λεξιλογικά 

1. θεραπεύω: κολακεύω, υπηρετώ 

2. εἷς: ένας 

3. συγκαθείργνυμαι: αποκλείομαι ή φυλακίζομαι μαζί με κάποιον 

4. παρ’ ἵππον καὶ κόρην: τόπος του κοριτσιού και του αλόγου 

5. εἵργνυμαι: εμποδίζομαι 

Γ1. Να μεταφραστεί στα Νέα Ελληνικά το χωρίο του 
αδίδακτου κειμένου: << Ἵνα δὲ μὴ  

δοκῶ Λακεδαιμονίους θεραπεύειν … ἀπολεῖσθαι 
συγκαθειργμένη. >> 

Μονάδες 10 

 

Γ2. Ο Σόλων θέλοντας να αποτρέψει τις γυναίκες από τη 
μοιχεία είχε προβλέψει  
αυστηρές ποινές. Να εξηγήσετε ποιες ήταν αυτές 
συγκεκριμένα. 

Μονάδες 10 

 

Γ3. α. Στο απόσπασμα οὕτω γὰρ ἦσαν πρὸς τὰς 
αἰσχύνας χαλεποί, καὶ περὶ πλείστου  

τῶν τέκνων τὴν σωφροσύνην ἐποιοῦντο να γράψετε για 

κάθε επίθετο την αιτιατική  

πληθυντικού αριθμού στον συγκριτικό βαθμό για το 
θηλυκό γένος.              (Μονάδες 2) 

 

β. εὑρὼν τὴν ἑαυτοῦ θυγατέρα διεφθαρμένην, καὶ τὴν 
ἡλικίαν οὐ καλῶς  

διαφυλάξασαν: να μεταφέρετε τα ουσιαστικά του 

αποσπάσματος στη δοτική ενικού  

και τις μετοχές στο αρσενικό γένος στην ίδια πτώση και 
αριθμό.                  (Μονάδες 4) 

 

γ. δοκῶ, ἐποιοῦντο: να γράψετε το β΄ ενικό 
προστακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή για  



κάθε ρήμα.           (Μονάδες 2) 

 

δ. ἦσαν, γέγραφεν: να μεταφέρετε τα ρήματα στο γ΄ 
πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής  

αορίστου.        (Μονάδες 2)  
Μονάδες 10 

 

Γ4. α. ὥστ’ ἀνὴρ εἷς τῶν πολιτῶν, εὑρὼν τὴν ἑαυτοῦ 

θυγατέρα διεφθαρμένην, καὶ τὴν  
ἡλικίαν οὐ καλῶς διαφυλάξασαν μέχρι γάμου, 

ἐγκατῳκοδόμησεν αὐτὴν μεθ’ ἵππου εἰς  
ἔρημον οἰκίαν: να σημειώσετε τον συντακτικό ρόλο των 
υπογραμμισμένων λέξεων 
(Μονάδες 3). Στη συνέχεια, να εντοπίσετε τις λέξεις που 
λειτουργούν συντακτικά ως  
αντικείμενα και τους ρηματικούς τύπους από τους οποίους 
εξαρτώνται (Μονάδες 3). 

 
β. ἐὰν δ’ εἰσίῃ ἢ κοσμῆται, τὸν ἐντυχόντα κελεύει 
καταρρηγνύναι τὰ ἱμάτια: να  

αναγνωρίσετε τον υποθετικό λόγο.         (Μονάδες 2) 
 

γ. καταρρηγνύναι: να γράψετε το υποκείμενο του 

απαρεμφάτου και να αιτιολογήσετε  

την πτώση του.      (Μονάδες 2) 
Μονάδες 10 

 
 


