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Πρόλογος  

Το  Τετράδιο Σπουδής είναι ένα βοήθημα μαθητή που περιλαμβάνει τα δυο πρώτα 

κεφάλαια της ύλης των αρχαίων προσανατολισμού Γ λυκείου, περιλαμβάνει δηλαδή 

τις πρώτες εφτά διδακτικές ενότητες.  

Σκοπός είναι η κατανόηση του γνωστού κειμένου μέσα από ερωτήσεις σύντομης 

απάντησης και  ερωτήσεις ανάπτυξης και εξάσκησή του σε θέματα που απαντούν σε 

αντίστοιχα των πανελληνίων εξετάσεων στο γνωστό κείμενο, καθώς και η εξάσκηση 

σε  λεξιλογικές ασκήσεις, παράλληλο κείμενο, ερωτήσεις εισαγωγής ανοιχτού και 

κλειστού τύπου.   

Το βοήθημα περιλαμβάνει ασκήσεις προετοιμασίας και για το άγνωστο κείμενο. Σε 

κάθε ενότητα υπάρχουν γραμματικές και συντακτικές ασκήσεις πάνω στην 

απαιτούμενη ύλη με επεξηγηματικές σημειώσεις και υπενθυμίσεις θεωρίας και στο 

τέλος κάθε διδακτικής ενότητας υπάρχει ολοκληρωμένη εξέταση ενός αγνώστου 

θέματος για την κατάλληλη προετοιμασία της εξέτασης του αγνώστου κειμένου στις 

πανελλήνιες εξετάσεις.     

                                                                                            Βαλάντης Λιάτσος   
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1η διδακτική ενότητα 

Αριστοτέλης, Μετὰ τὰ φυσικά, Α 2, 98b12-28 [149 λ.] 

 

      Στόχοι της ενότητας  

✓ Κατανόηση και ανάπτυξη  ερμηνευτικών ερωτήσεων  

✓ Επανάληψη στην εισαγωγή του Αριστοτέλη. 

✓ Εξάσκηση σε γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα της ενότητας 

 

                    Α.        Κείμενο                                                         Μετάφραση  

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 

Γιατί εξαιτίας της περιέργειας και του 

θαυμασμού οι άνθρωποι και τώρα και για 

πρώτη φορά άρχισαν να φιλοσοφούν,  

στην αρχή βέβαια επειδή θεώρησαν άξια 

θαυμασμού τα παράξενα που είχαν άμεσα 

μπροστά τους, έπειτα σιγά σιγά με αυτόν τον 

τρόπο προοδεύοντας επειδή άρχισαν να 

προβληματίζονται και για τα πιο σημαντικά, 

όπως για παράδειγμα και για τα φαινόμενα 

της σελήνης και του Ηλίου και για τα άστρα 

και για τη γέννηση των πάντων. 

Αυτός όμως που απορεί και που θαυμάζει 

αντιλαμβάνεται ότι βρίσκεται σε άγνοια (γι’ 

αυτό και όποιος αγαπά τους μύθους είναι 

κατά κάποιον τρόπο φιλόσοφος· γιατί ο 

μύθος συντίθενται από γεγονότα θαυμάσια)· 

επομένως, αν βέβαια οι άνθρωποι 

φιλοσόφησαν για να ξεφύγουν από την 
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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. 

άγνοιά τους, είναι φανερό ότι επιζήτησαν την 

επιστήμη για τη γνώση και όχι για κάποια 

πρακτική χρησιμοποίηση.  

Άλλωστε αυτό το επιβεβαιώνει και αυτό που 

έχει συμβεί· μπορούμε δηλαδή να πούμε, 

όταν όλες οι άμεσες ανάγκες ικανοποιήθηκαν 

και αυτές που αποβλέπουν στην καλοζωίακαι 

στην εξύψωση της ζωής, άρχισε να 

αναζητείται μιας τέτοια βαθύτερη ενατένιση. 

Είναι λοιπόν φανερό ότι για καμία άλλη 

ανάγκη δεν επιζητούμε αυτή τη γνώση, αλλά, 

όπως ακριβώς άνθρωπος ελεύθερος, λέμε, 

είναι όποιος υπάρχει για τον εαυτό του και 

όχι για κάποιον άλλον, έτσι και αυτή, γιατί 

πιστεύουμε πως μόνη αυτή είναι ελεύθερη 

από τις επιστήμες· γιατί μόνη αυτή υπάρχει 

για τον εαυτό της. 

 

Β. Ερμηνευτικές  ερωτήσεις  σύντομης απάντησης 

1. Δίπλα σε καθεμία από τις παρακάτω περιόδους λόγου να γράψετε Σ, αν είναι 

σωστή, ή Λ, αν είναι λανθασμένη, με βάση το αρχαίο κείμενο. Για καθεμία από τις 

παραπάνω απαντήσεις  να γράψετε το απόσπασμα που το επιβεβαιώνει. 

 

●  Οι άνθρωποι άρχισαν να φιλοσοφούν για να βρουν λύσεις στα προβλήματα  

της καθημερινότητας.     

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………  

● Αρχικά οι άνθρωποι προβληματίστηκαν για τα φυσικά φαινόμενα.  

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………  

 

●   Η γέννηση του σύμπαντος απασχόλησε τη φιλοσοφική σκέψη του ανθρώπου. 

………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………  

●  Η επιδίωξη της φιλοσοφίας έγινε για την εξυπηρέτηση πρακτικών στόχων.  

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………  

●  Η φιλοσοφία υπήρξε αποτέλεσμα και του άνετου βίου του ανθρώπου. 

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………  

2. Α1. αὐτὴν: Σε ποια έννοια αναφέρεται η αντωνυμία; Ποιες άλλες λέξεις 

χρησιμοποιούνται στο κείμενο για να δηλώσουν την ίδια έννοια; 

……………………………………………………………………………… ..…..…

………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………... 

 

3. Να αναλύσετε τα επιχειρήματα του αποσπάσματος. Να προσεχθεί ιδιαίτερα ο 

ρόλος του συνδέσμου γαρ. 

 

….……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………….. 

 

4.Να παρουσιάσετε επιγραμματικά και με αναφορά στο αρχαίο κείμενο  την 

πορεία του ανθρώπου από το θαυμασμό στη φιλοσοφία. 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  
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Γ. Ερμηνευτικές ερωτήσεις ανάπτυξης 

 

1. Γιατί ο φιλόμυθος είναι κατά κάποιο τρόπο φιλόσοφος για τον Αριστοτέλη;  

Διερευνήστε τη σχέση μύθου και φιλοσοφικού στοχασμού στην αρχαία ελληνική 

φιλοσοφία. 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  

 

 

2. Ο Αριστοτέλης χαρακτηρίζει τη φιλοσοφία ως μόνην οῦσαν ὲλευθέραν τῶν 

επιστημῶν. Ποιά έννοια δίνει το επίθετο; Με ποιά αναλογία υποστηρίζει την 

άποψή του; 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

3.Να αναλύσετε με ποιά εκφραστικά και υφολογικά στοιχεία δίνεται η πορεία προς 

τη φιλοσοφία και με ποιά δίνεται η κατάληξη του βέβαιου συμπεράσματος του 

Αριστοτέλη. 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

4. Να αναλύσετε τις περιοχές της επιστήμης σύμφωνα με τον Αριστοτέλη. 
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……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

 

Δ. Λεξιλογικές ασκήσεις 

 

1.Να γράψετε από ποιές λέξεις του κειμένου προέρχονται οι παρακάτω: ειδύλλιο, 

σταυρός, φωνή, ιθαγενής, πατριάρχης, οντότητα. 

 

Ειδύλλιο:…………………………………………………………  

 

Σταυρός: …………………………………………………………  

 

Φωνή: ……………………………………………………………  

 

Ιθαγενής: …………………………………………………………  

 

Πατριάρχης:………………………………………………………  

 

Οντότητα: ……………………………………………………....  

 

 

 

2.Να γράψετε δύο παράγωγες λέξεις από το β συνθετικό των παρακάτω λέξεων : 

σύγκειται, διαπορήσαντες, ὲπίστασθαι, διαγωγήν. 

 

Σύγκειται: ………………………………………………………………………  

 

Διαπορήσαντες: ………………………………………………………………...  

 

Ὲπίστασθαι: ……………………………………………………………………  

 

Διαγωγήν: ………………………………………………………………………  

 

 

3.Να γράψετε δύο συνώνυμες λέξεις στα αρχαία ελληνικά για τις παρακάτω 

λέξεις: φεύγειν, μικρόν, ὰγνοεῖν, ὲδίωκον. 
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Φεύγειν: ………………………………………………………………………..  

 

Μικρόν: ……………………………………………………………………….. 

 

Ὰγνοεῖν: ………………………………………………………………………..  

 

Ὲδίωκον: ……………………………………………………………………….  

 

 

 

 

 Ε. Γραμματικές-συντακτικές ασκήσεις 

 

1. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους των παρακάτω ρημάτων στον αόριστο β 

στην ενεργητική και μέση φωνή : ἁιρῶ, ὲχω,  συλλέγω,  ‘ορῶ,  λείπω, φέρω 

 

Ἁιρῶ (β εν, υποτ) : ……………………………………………………………  

 

Ἒχω (γ εν, ευκτ) : ……………………………………………………………..  

 

Συλλέγω (γ πληθ, προστ): ………………………………………………….....  

 

‘ορῶ (β εν, προστ): …………………………………………………………...  

 

Λείπω (β πληθ, οριστ): ………………………………………………………  

 

 

Φέρω (γ πληθ, υποτ):…………………………………………………………  

 

 

Σημείωση!!  

Προσοχή στις χρονικές και εγκλιτικές αντικαταστάσεις λειτουργούμε πάντα με το 

κλιτικό παράδειγμα. Στη συγκεκριμένη άσκηση θυμόμαστε τον αόριστο β ἒβαλον στην 

ενεργητική και μέση φωνή. Προσέχουμε και τις ιδιαιτερότητες των πέντε ρημάτων 

στην προστακτική αορίστου στην ενεργητική φωνή: εἶπον, ῆλθον, εἷδον, ηῦρον, 

ἒλαβον και στη μέση φωνή την προστακτική του ἒχω. Προσοχή και στην αύξηση που 

υπάρχει μόνο στην οριστική των παρελθοντικών χρόνων. 
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2. Να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις των ουσιαστικών στον ενικό και πληθυντικό 

αριθμό: ἡ δράκαινα, ἡ πόλις, ὁ ποιητής, το σώμα, ή νῆσος, ἡ μᾶζα, ο λέων, το μῆλον, 

ἡ ἂμπελος, ὁ βότρυς, ἠ ὰκτίς. 

 

 ἡ δράκαινα: 

………………………………………………………………………...........  

………………………………………………………………………...........  

 

 ἡ πόλις: 

………………………………………………………………………...........  

………………………………………………………………………...........  
 

 ὁ ποιητής: 

………………………………………………………………………..........……  

………………………………………………………………………..........……  

 

 το σώμα: 

………………………………………………………………………...........  

………………………………………………………………………...........  
 

 ή νῆσος: 

………………………………………………………………………...........  

………………………………………………………………………...........  
 

 ἡ μᾶζα: 

………………………………………………………………………. ..........  

………………………………………………………………………...........  
 

 ο λέων: 

………………………………………………………………………...........  

………………………………………………………………………...........  
 

το μῆλον: 

 

………………………………………………………………………...........  

………………………………………………………………………...........  
 

 

ἡ  ἂμπελος: 

 

………………………………………………………………………...........  

………………………………………………………………………...........  
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ὁ βότρυς: 

………………………………………………………………………...........  

………………………………………………………………………...........  
 

ἠ ὰκτίς: 

………………………………………………………………………...........  

………………………………………………………………………...........  

 

Σημείωση! 

Προσοχή στις ασκήσεις ουσιαστικών. Πρέπει να ξεχωρίζουμε τις καταλήξεις για να 

καταλάβουμε σε ποια κλίση βρίσκεται το ουσιαστικό. Έπειτα αν πρόκειται για 

ουσιαστικό α ή β κλίσης κοιτάμε τον τονισμό για να καταλάβουμε αν είναι σαν 

κλιτικό παράδειγμα οξύτονο, παροξύτονο ή προπαροξύτονο. Κοιτάμε επίσης τους 

ιδιαίτερους κανόνες τονισμού τις α και β κλίσης. Αν πρόκειται για ουσιαστικό γ κλίσης 

κοιτάμε με βάση το κλιτικό παράδειγμα και αν δεν μπορούμε να καταλάβουμε αμέσως 

κοιτάμε το θέμα της γενικής που σε πολλές περιπτώσεις είναι το κανονικό θέμα καθώς 

η ονομαστική έχει υποστεί μεταβολή.  

 

 

3. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους των ρημάτων στον παθητικό αόριστο: 

ὰγω, ὲκπλήττω, πείθω, κτῶμαι. 

 

΄Ὰγω (β εν, προστ): 

 

……………………………………………………………………………  

 

Ὲκπλήττω (γ πληθ, ευκτ): 

 

……………………………………………………………………………  

 

Πείθω (β πληθ υπ, ορ): 

 

……………………………………………………………………………  

Κτῶμαι (γ εν, ευκτ, προστ): 

 

……………………………………………………………………………  

 

 

Σημείωση ! 

Το κλιτικό παράδειγμα του παθητικού αορίστου του λύω στη μέση φωνή ὲλύθην. Ο 

παθητικός αόριστος βρίσκεται μόνο στη μέση φωνή και σχηματίζεται στα περισσότερα 
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ρήματα καθώς σχηματίζεται στο βασικό κλιτικό παράδειγμα του ρήματος λύω. Ο 

παθητικός αόριστος β ὲγράφην είναι το ίδιο στην κλίση μόνο στην προστακτική είναι 

γράφηθι ενώ το λύω λύθητι για φωνολογικούς λόγους. 

 

 

 

 

 

4 . Αφού εντοπίσετε στο κείμενο τα έναρθρα απαρέμφατα να πείτε την ονοματική 

ή την ρηματική λειτουργία τους. 

 

……………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………  

 
Σημείωση για το έναρθρο απαρέμφατο!! 

το απαρέμφατο είναι ρηματικός τύπος. Όμως με το άρθρο μπροστά του 

ονοματοποιείται και έχει λειτουργία ονόματος  ( υποκείμενο , αντικείμενο => 

Ονοματικός προσδιορισμός ) ή μπορεί να έχει και πρόθεση που να το κάνει μέρος ενός 

εμπρόθετου προσδιορισμού  ( επιρρηματικός προσδιορισμός => προσδιορίζει ένα 

ρηματικό τύπο).  

 
5. Να βρείτε τον συντακτικό ρόλο των παρακάτω  λέξεων μέσα στο κείμενο 

 

1.Διὰ τὸ θαυμάζειν:  

……………………………………………………………………………  

2.φιλοσοφεῖν:  

……………………………………………………………………………  

3.τὸ συμβεβηκός:  

……………………………………………………………………………  

4.διαπορήσαντες:  

……………………………………………………………………………  

5.ἐλευθέραν : 

……………………………………………………………………………  

6.τῶν ἐπιστημῶν·: 

……………………………………………………………………………  
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Σημείωση! 

Για την σύνταξη των παραπάνω λέξεων κατανοούμε πολύ καλά την μετάφραση λέξη 

προς λέξη με το αρχαίο κείμενο. 

 

6.Να βρείτε τα Υποκείμενα των υπογραμμισμένων τύπων (είτε υπάρχουν είτε 

εννοούνται). Να γράψετε τι μέρος του λόγου είναι και να δηλώσετε (για υποκείμενα 

των απαρεμφάτων) την ταυτοπροσωπία ή την ετεροπροσωπία.  

1. Και μην εὶ ὑφησόμεθα και ἐπί βασιλεῖ γενησόμεθα, τί ὀιόμεθα πείσεσθαι.  

……………………………………………………………………………  

 

2. Δέομαι δ'  ὑμῶν, ώ ἂνδρες δικασταί, μή την ὰυτήν γνώμην ἒχειν τοῖς συκοφάνταις. 

 

………………………………………………………………………………… 

 

3. Και τον ὃλον κόσμον και τά θεία και τάς καλουμένας ὣρας νόμος και  τάξις διοικεῖν 

Φαίνεται. 

 

…………………………………………………………………………………. 

 

 

4 ΄Ώστε παρά  μέν των κατηγόρων ὴδέως  ἂν ό δήμος δίκην  ἒλαβε, τόν δ' εἰς Σικελίαν 

στρατηγόν ἐχειροτόνησεν.  

 

……………………………………………………………………………  

5.  Ό δε κατά το στρατόπεδον διά φυλακής μάλλον  ἤδη  ἒχων ή δι' ὲκουσίων κινδύνων 

ὲπεμελείτο. 

 

……………………………………………………………………………  

 
Σημείωση!! 

● Υποκείμενο προσωπικού ρήματος σε πτώση ονομαστική (πάντα) 

● Υποκείμενο απρόσωπου ρήματος είναι απαρέμφατο ή δευτερεύουσα 

ονοματική πρόταση  

● Υποκείμενο απαρεμφάτου:  

1) ίδιο με υποκείμενο του ρήματος (ονομαστική-ταυτοπροσωπία) 

 2) διαφορετικό από υποκείμενο του ρήματος ( πάντα σε αιτιατική      -

ετεροπροσωπία) 

●  Υποκείμενο μετοχής :  
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1) είναι στην ίδια πτώση με τη μετοχή  

2) Αν το υποκείμενο της μετοχής είναι ίδιο με το υποκείμενο ή το 

αντικείμενο του ρήματος => συνημμένη ( το γράφουμε αναλυτικά που 

είναι συνημμένη) 

 3) Αν το υποκείμενο της μετοχής είναι σε διαφορετική πτώση από το 

υποκείμενο ή το αντικείμενο του ρήματος => απόλυτη συνήθως σε γενική  

 Αν και τα υποκείμενα των ρηματικών τύπων ( απαρέμφατα, μετοχές) μπορεί να μην 

βρίσκονται σε ονομαστική πτώση στη σύνταξη η μετάφραση θα είναι κανονικά σε 

ονομαστική όπως κάθε υποκείμενο. 

 

 

7. Στις παρακάτω προτάσεις να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε 

παθητική  και την παθητική σε ενεργητική. 

 

1. Σωκράτης ἐδίδαξεν τοῖς Ἀθηναίοις τὴν ἀρετήν. 

……………………………………………………………………………  

2. Ταῦτα ὡμολόγητο ἡμῖν τε καὶ σοί. 

……………………………………………………………………………  

3. Οἱ Φαρσάλιοι  παρακατέθεντο αὐτῷ τὴν ἀκρόπολιν. 

……………………………………………………………………………  

 
Σημείωση!! 

Κατά την μετατροπή της ενεργητικής σύνταξης σε παθητική ή αντίστροφα 

διατηρείται ο χρόνος του ρήματος, αλλάζει η φωνή και το πρόσωπο. 

Το ποιητικό αίτιο εκφέρεται τις περισσότερες φορές με ὑπὸ+γενική. Σπανιότερα 

όμως εκφέρεται με τις προθέσεις ἀπό, ἐκ, πρός, παρὰ + γενική και με δοτική του 

ενεργούντος προσώπου (ονόματος ή αντωνυμίας) 

 

8. Να αναγνωρίσετε τα είδη των υποθετικών λόγων και να τους μετατρέψετε 

στο είδος που σας ζητείται. 

 

1. Εἰ τοῦτο ποιεῖς, τὴν πόλιν βλάπτεις. 

     Να γίνει μετατροπή στο μη πραγματικό. 

……………………………………………………………………………  

 

2. Εἰ δὲ τοῖς λόγοις πείθοισθε τοῖς ἐμοῖς, ὅλην τὴν Ἑλλάδα καλῶς ἂν διοικοῖτε. 

Να γίνει μετατροπή στην αόριστη επανάληψη στο παρόν - μέλλον. 

……………………………………………………………………………  
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      3.   Εἰ μὴ εἴχομεν φῶς, ὅμοιοι τοῖς τυφλοῖς ἂν ἦμεν. 

          Να γίνει μετατροπή στην απλή σκέψη του λέγοντος. 

……………………………………………………………………………  

Σημείωση! 

Στις  ασκήσεις υποθετικών λόγων κοιτάμε την εισαγωγή , την υποθετική πρόταση 

δηλαδή τον τρόπο εισαγωγής της, δηλαδή  εάν εισάγεται με ὲι ή ὲάν, ἂν, ἢν και τον 

τρόπο εκφορά της αν είναι δηλαδή με οριστική ή υποτακτική ή ευκτική για να 

βρούμε το είδος του υποθετικού λόγου και έπειτα προχωρούμε στη μεταβολή στην 

υπόθεση αν χρειάζεται και στην απόδοση αν μας ζητηθεί μετατροπή. 

            

ΣΤ. Δραστηριότητες για το σπίτι 

Α. Παράλληλο κείμενο 

Πλάτων  Συμπόσιον 203e-204b 

Το αρχαιοελληνικό συμπόσιο, εκτός από το δείπνο, περιλάμβανε συζήτηση, 

διασκέδαση, ύμνους προς τους θεούς κ.λπ. Στο ομότιτλο έργο του Πλάτωνα βασικό 

θέμα συζήτησης, για το οποίο μιλούν διαδοχικά ορισμένοι από τους συνδαιτυμόνες, 

είναι ο έρωτας. Το ακόλουθο απόσπασμα ανήκει σε συζήτηση που είχε ο Σωκράτης με 

τη σοφή ιέρεια Διοτίμα, η οποία μιλά για τον έρωτα ως γιο του Πόρου και της Πενίας, 

ως μια ενδιάμεση κατάσταση όπου η αίσθηση της έλλειψης γεννά την επιδίωξη της 

ολοκλήρωσης –συμβαίνει και με τη φιλοσοφία. Τον λόγο της μεταφέρει ο Σωκράτης 

στους συνδαιτυμόνες του Συμποσίου (αφηγημένος πλάγιος λόγος). 

«Ούτε άπορος ποτέ τελείως είν’ ο Έρως, ούτε πλούσιος εις μέσα. Και πάλι ευρίσκεται 

εις το μέσον μεταξύ σοφίας και μωρίας. Τα πράγματα δηλαδή έχουν ως εξής: Θεός 

κανένας δεν φιλοσοφεί, ούτε ποθεί σοφός να γίνει, αφού είναι. ομοίως και οιοσδήποτ’ 

άλλος είναι σοφός, δεν φιλοσοφεί. Αφ’ ετέρου ούτε οι μωροί φιλοσοφούν, ούτε ποθούν 

σοφοί να γίνουν. Διότι αυτό ακριβώς είναι το κακόν της μωρίας, το ότι, χωρίς να είναι 

κανείς ωραίος και καλός και φρόνιμος, είναι ικανοποιημένος από τον εαυτόν του· 

εκείνος επομένως, που δεν φαντάζεται ότι του λείπει τίποτε, δεν έχει τον πόθον εκείνου, 

το οποίον δεν φαντάζεται πως του χρειάζεται». «Και ποίοι είναι τότε οι φιλοσοφούντες, 

Διοτίμα» ηρώτησα εγώ «αφού δεν είναι μήτε οι σοφοί μήτε οι μωροί;». «Μα αυτό 

επιτέλους» είπε, «είναι και εις ένα παιδί φανερόν: ακριβώς όσοι ευρίσκονται εις το 

μέσον αυτών των δύο. Μεταξύ αυτών θα πρέπει να είναι και ο Έρως. Διότι η σοφία 

ανήκει φυσικά εις τα ωραιότερα πράγματα. ο Έρως είναι έρως προς το ωραίον. κατ’ 

ανάγκην άρα ο Έρως είναι φιλόσοφος, και ως φιλόσοφος που είναι, ευρίσκεται μεταξύ 

της σοφίας και της μωρίας. Οφείλεται δε και τούτο εις την καταγωγήν του. επειδή είναι 
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από πατέρα μεν σοφόν και πολυμήχανον, από μητέρα δε αμήχανον και όχι σοφήν». 

(μετάφραση Ι. Συκουτρής) 

1.Το απόσπασμα είναι τυπικό για δύο γνωστά χαρακτηριστικά της πλατωνικής 

φιλοσοφικής γραφής: τον διάλογο και τις μυθολογικές αναφορές. Θεωρείτε ότι 

αυτά τα δύο χαρακτηριστικά προάγουν για έναν φιλόσοφο την αναζήτηση της 

αλήθειας, όπως την εννοεί ο Αριστοτέλης στο Κείμενο Αναφοράς; 

……………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………  
 

2.  Ποιο είναι, σύμφωνα με το κείμενο, το βασικό χαρακτηριστικό όσων 

φιλοσοφούν; 

……………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………  

 

Β. Ερωτήσεις εισαγωγής 

1.Να γράψετε στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε καθεμία από 

τις παρακάτω θέσεις, τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν είναι 

λανθασμένη: 

● Ο Αριστοτέλης γεννήθηκε το 348 π.Χ. στα Στάγειρα. ………………  

● Ο φιλόσοφος κατά τη δεύτερη παραμονή του στην Αθήνα συγγράφει τα 

Ἠθικὰ Νικομάχεια. ………………  

●  Κατά την περίοδο που ο Αριστοτέλης επέστρεψε στην Αθήνα την Ακαδημία 

τη διηύθυνε ο Σπεύσιππος. ………………  

● Ο Αριστοτέλης ήθελε να ακολουθήσει το επάγγελμα του πατέρα του. 

………………  

● Ο Πλάτωνας έδωσε στον Αριστοτέλη το παρανόμι “ο Νους”. 

………………  
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Γ. Άγνωστο κείμενο 

Εισαγωγή-ιστορικό πλαίσιο 

Το απόσπασμα που ακολουθεί είναι από τον φιλοσοφικό διάλογο Γοργίας, στον οποίο 

ο Σωκράτης και οι συνομιλητές του αναφέρονται σε θέματα όπως το δίκαιο του 

ισχυροτέρου, η αντίθεση νόμου-φύσης, η ρητορική, η πειθώ και άλλα ζητήματα ηθικής 

και πολιτικής. 

 

Πλάτωνος, Γοργίας, 483 b - d 

Ἀλλ᾿ οἶμαι οἱ τιθέμενοι τοὺς νόμους οἱ ἀσθενεῖς ἄνθρωποί εἰσιν καὶ οἱ πολλοί. Πρὸς 

αὑτοὺς οὖν καὶ τὸ αὑτοῖς συμφέρον τούς τε νόμους τίθενται καὶ τοὺς ἐπαίνους ἐπαινοῦσιν 

καὶ τοὺς ψόγους ψέγουσιν· ἐκφοβοῦντες τοὺς ἐρρωμενεστέρους τῶν ἀνθρώπων καὶ 

δυνατοὺς ὄντας πλέον ἔχειν, ἵνα μὴ αὐτῶν πλέον ἔχωσιν, λέγουσιν ὡς αἰσχρὸν καὶ ἄδικον 

τὸ πλεονεκτεῖν, καὶ τοῦτό ἐστιν τὸ ἀδικεῖν, τὸ πλέον τῶν ἄλλων ζητεῖν ἔχειν· ἀγαπῶσι 

γὰρ οἶμαι αὐτοὶ ἂν τὸ ἴσον ἔχωσιν φαυλότεροι ὄντες. Διὰ ταῦτα δὴ νόμῳ μὲν τοῦτο ἄδικον 

καὶ αἰσχρὸν λέγεται, τὸ πλέον ζητεῖν ἔχειν τῶν πολλῶν, καὶ ἀδικεῖν αὐτὸ καλοῦσιν· ἡ δέ 

γε οἶμαι φύσις αὐτὴ ἀποφαίνει αὐτό, ὅτι δίκαιόν ἐστιν τὸν ἀμείνω τοῦ χείρονος πλέον 

ἔχειν καὶ τὸν δυνατώτερον τοῦ ἀδυνατωτέρου. 

1.Να γίνει χρονική αντικατάσταση στους παρακάτω ρηματικούς τύπους του 

κειμένου, στην ίδια φωνή: 

τίθενται 

……………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………..  

      ἔχειν 

……………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………..  

      ἐπαινοῦσιν 

……………………………………………………………………………..  
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……………………………………………………………………………..  

ὄντας 

……………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………..  

Λέγεται 

……………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………..  

ἀποφαίνει 

……………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………..  

καλοῦσιν 

……………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………..  

 

2.Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 

  ὄντας: γ΄ ενικό πρόσωπο, οριστικής μέλλοντα, της ίδιας φωνής. 

…………………………………………………………………………….. 

λέγουσιν: β΄ενικό πρόσωπο, προστακτικής αορίστου β΄, της ίδιας φωνής. 

 

………………………………………………………………………  

ἀποφαίνει γ΄ πληθυντικό πρόσωπο, οριστικής μέλλοντα, της ίδιας φωνής. 

 

……………………………………………………………………………  

      ἔχωσιν: β΄ πληθυντικό πρόσωπο, της ευκτικής του ίδιου χρόνου, της ίδιας φωνής. 

 

……………………………………………………………………………. 

ἀδικεῖν: 

γενική πληθυντικού, του αρσενικού γένους της μετοχής, του αντίστοιχου χρόνου, της 

ίδιας φωνής. 

……………………………………………………………………………  
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ζητεῖν: 

β΄ενικό πρόσωπο, προστακτικής του ίδιου χρόνου, της άλλης φωνής. 

……………………………………………………………………………  

 

3.Να εντοπίσετε και να αναγνωρίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις του 

κειμένου. 

 

…………………………………………………………………………………………………..  
 

……………………………………………… .………………………………………………….  
 

…………………………………………………………………………………………………  

 

…………………………………………………………………………………………………  

 

…………………………………………………………………………………………………  

 

………………………………………………………………………………………………..  

 

………………………………………………………………………………………………. . .  
 

………………………………………………………………………………………………. .  
 

…………………………………………………………………………………………………  

 

4. Να γίνει συντακτική αναγνώριση των παρακάτω τύπων του κειμένου: 

 

 τοὺς ἐπαίνους 

 
……………………………………………………………………………………  

 

 

τῶν ἀνθρώπων 

 
…………………………………………………………………………………  

 

 

ἔχειν 
……………………………………………………………………………….  

 

ἀδικεῖν (αὐτὸ καλοῦσιν) 

 

……………………………………………………………………………  

 

 

τοῦ χείρονος 
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……………………………………………………………………………  

 

 

5. Να μεταφράσετε το παραπάνω άγνωστο κείμενο  

……………………………………………………………………………  
 

……………………………………………………………………………  

 

……………………………………………………………………………  

 

……………………………………………………………………………  

 

……………………………………………………………………………  

 

……………………………………………………………………………  

 

……………………………………………………………………………  

 

……………………………………………………………………………  

 

6. Ερμηνευτική ερώτηση αγνώστου  

Ποια είναι η άποψη του Γοργία για την ταξική διάκριση των ατόμων σε μία 

κοινωνία και ποια η γνώμη του για τους νόμους της δημοκρατίας;  

 

…………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………… 

 

 

 

  



 

Αρχαία Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου  – 1ο Τετράδιο Σπουδής  

 

Απλά και Κατανοητά η Γνώση! 
 

Σολωμού 29 Αθήνα      τηλ: 210 38 22 157      info@arnos.gr      www.arnos.gr 

 

19 

 

 

2η Διδακτική Ενότητα 

ΑΡΙΣΤΟΤΈΛΗΣ, Προτρεπτικός πρὸς Θεμισωνα, 
αποσπάσματα 8-9 

 

Στόχοι της ενότητας: 

Κατανόηση και ανάπτυξη ερμηνευτικών ερωτήσεων 

Επανάληψη στην εισαγωγή του Αριστοτέλη 

Εξάσκηση σε γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα της ενότητας 

               

    Α.       Κείμενο                                           Μετάφραση 
Τὰ ὑποκείμενα πρὸς τὸν βίον ἡμῖν, 

οἷον τὸ σῶμα καὶ τὰ περὶ τὸ σῶμα, 

καθάπερ ὄργανά  τινα ὑπόκειται, 

τούτων δ’ ἐπικίνδυνός ἐστιν ἡ χρῆσις, 

καὶ πλέον θάτερον ἀπεργάζεται τοῖς 

μὴ δεόντως αὐτοῖς χρωμένοις. 

 

 Δεῖ τοίνυν ὀρέγεσθαι τῆς ἐπιστήμης 

κτᾶσθαί τε αὐτὴν καὶ χρῆσθαι αὐτῇ 

προσηκόντως, δι’ ἧς πάντα ταῦτα εὖ 

θησόμεθα.  

 

 

 

Φιλοσοφητέον ἄρα ἡμῖν, εἰ μέλλομεν 

ὀρθῶς πολιτεύσεσθαι καὶ τὸν ἑαυτῶν 

βίον διάξειν ὠφελίμως.  

 

 

Αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας 

για να ζήσουμε, όπως το σώμα και τα 

σχετικά με το σώμα, τα διαθέτουμε 

ως ένα είδος εργαλείου· η χρήση 

τους ωστόσο, είναι επικίνδυνη και 

μάλλον φέρνει το αντίθετο 

αποτέλεσμα σε όσους δεν 

ταχρησιμοποιούν όπως πρέπει.  

 

Πρέπει, λοιπόν , να επιθυμούμε τη 

γνώση  και να την κάνουμε κτήμα 

μας και να την χρησιμοποιούμε όπως 

αρμόζει, ώστε χάρη σε αυτή θα 

χρησιμοποιύμε όλα αυτά τα εργαλεία  

με τρόπο εποικοδομητικό.  

 

Επομένως, πρέπει να φιλοσοφούμε, 

εάν πρόκειται να είμαστε καλοί 

πολίτες και να διάγουμε το βίο μας 

με ορθό τρόπο. 

 






