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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΦ’ ΟΛΗΣ ΤΗΣ 

ΥΛΗΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Α. 

 Λάθος : «Ἔτι τοίνυν ἄλλαι μέν εἰσιν αἱ ποιοῦσαι ἕκαστον τῶν ἐν τῷ βίῳ      

πλεονεκτημάτων ἐπιστῆμαι, ἄλλαι δὲ αἱ χρώμεναι ταύταις,..». 

 Σωστό : «μόνη ἡ τοῦ κρίνειν ἔχουσα τὴν ὀρθότητα καὶ ἡ τῷ λόγῳ χρωμένη καὶ 

ἡ τὸ ὅλον ἀγαθὸν θεωροῦσα, ἥτις ἐστὶ φιλοσοφία». 

 Λάθος : «ὁ δὲ πρῶτος συστήσας μεγίστων ἀγαθῶν αἴτιος·». 

 Λάθος : «οὕτω καὶ χωρισθεὶς νόμου καὶ δίκης χείριστον πάντων.». 

 Σωστό : «ὁ δὲ ἄνθρωπος ὅπλα ἔχων φύεται φρονήσει καὶ ἀρετῇ,». 

 

 

Β1. 

             Καταρχάς με την λέξη όπλα δεν νοούνται τα πολεμικά όπλα, αλλά οι 

ικανότητες με τις οποίες έχει εφοδιάσει τον άνθρωπο η φύση, δηλαδή  την 

λογική, την συνείδηση και την γλώσσα.  

          Αν κάποιοι αυτές τις ικανότητες τίς χρησιμοποιούν για διάπραξη άδικων 

πράξεων, αυτό είναι κάτι το ανυπόφορο, καθώς αυτές είναι προορισμένες να 

υπηρετούν την φρόνηση και την αρετή. Ωστόσο είναι και κάτι το ολέθριο, 

καθώς με την λογική μπορεί κανείς να επινοήσει πιο αποτελεσματικούς και πιο 

πολλούς τρόπους για να κάνει αδικίες, και μάλιστα όσο πιο ψηλό δείκτη 

νοημοσύνης διαθέτει τόσο πιο εύκολα και πιο μεγάλες γίνονται οι αδικίες του. 

        Ο άνθρωπος, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, έχει την προδιάθεση και την 

ροπή για το αγαθό, διότι γεννιέται προικισμένος με τα όπλα που θα τού 

επιτρέψουν να υπηρετήσει την φρόνηση και την αρετή. 

           Αλλά η φυσική αυτή προδιάθεση του ανθρώπου για το αγαθό δεν 

προεξοφλεί ότι θα καταλήξει οπωσδήποτε σε αυτό. Είναι πιθανό να 

κατρακυλήσει στο κακό, αφού δεν αποκλείεται να χρησιμοποιήσει τα όπλα 

του για εντελώς αντίστροφο σκοπό από εκείνον για τον οποίο αυτά 

προορίζονταν. Τότε ο άνθρωπος θα έχει αποκοπεί από τον νόμο και την 

δικαιοσύνη.  

           Ενώ, λοιπόν, ο άνθρωπος που αξιοποίησε με επιτυχία τις φυσικές 

προδιαθέσεις του για το αγαθό και «τελειώθηκε» ( έφτασε στον σκοπό του 
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και τελειοποιήθηκε) είναι το καλύτερο έμβιο ὄν, ο άνθρωπος που 

αποχωρίζεται από τον νόμο και την δικαιοσύνη είναι το χειρότερο από όλα 

τα έμβια ὄντα, και αυτό διότι δεν είναι απλά άδικος αλλά διαθέτει και τα 

όπλα που θα τού επιτρέψουν να υπηρετήσει καλύτερα την αδικία. Για αυτό 

και η αδικία που διαθέτει όπλα, όπως αναφέραμε πριν, είναι το πιο ανυπόφορο 

και ολέθριο πράγμα.  

   Αν διακρίνουμε την σκέψη του Αριστοτέλη, η πόλη είναι ο χώρος, όπου 

πραγματώνεται η αρετή και ειδικότερα η κατ’ εξοχήν αρετή, δηλαδή η 

δικαιοσύνη. Η αρετή, και ειδικότερα η δικαιοσύνη, εξανθρωπίζει τον 

άνθρωπο, που χωρίς αυτήν καταντά το αγριότερο και πιο ακόλαστο ζώο.  

          Επομένως, η τελείωση του ανθρώπου επιτυγχάνεται στους κόλπους της 

πόλης, η οποία είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την ηθική προαγωγή και 

διάπλαση του πολίτη.  

       Άρα ο Αριστοτέλης, (όταν) αναφέρεται στις προϋποθέσεις της ευταξίας της 

πολιτείας, ενώ το εν γένει θέμα του ήταν οι προϋποθέσεις της τελειοποίησης ή 

της αποκτήνωσης του ανθρώπου, (γίνεται) για τους εξής λόγους : 1. Ο 

άνθρωπος τελειώνεται μόνο αν υπηρετήσει την δικαιοσύνη μέσα στην 

πόλη, και 2. μόνο αν ο κάθε άνθρωπος υπηρετεί την δικαιοσύνη μέσα στην 

πόλη, η ίδια η πόλη θα έχει ευταξία και θα ευρυθμεί. 

 

   Ποιά είναι η δικλείδα ασφαλείας για τον εξευγενισμό του ανθρώπου και 

παράλληλα για την ευπραγία της πολιτικής κοινότητας; Μα βέβαια η παιδεία, 

όπως διαφαίνεται και στο παράλληλο απόσπασμα.  

      Όταν ο  άνθρωπος καταφέρει να ζει σύμφωνα με τις αρχές της δικαιοσύνης 

μέσα στους κόλπους της πολιτικής κοινότητας, επιτυγχάνεται η ευταξία στην 

πολιτεία και η ατομική τελείωσή του.  

            Την καλλιέργεια της δικαιοσύνης και την διασφάλισή της, ώστε να 

προαχθεί και να διαπλαστεί ηθικά ο πολίτης, τήν κατοχυρώνει η παιδεία. Η 

παιδεία είναι ο μηχανισμός εξανθρωπισμού και εξευγενισμού των πολιτών, 

η παιδεία είναι η δικλείδα ασφαλείας για την συντήρηση και την εύρυθμη 

λειτουργία της πολιτείας, εφόσον αυτή είναι δημόσια, ρυθμίζεται από τον 

νομοθέτη και βασικός άξονάς της είναι η διαμόρφωση της κοινής ηθικής 

και πολιτικής συνείδησης στους πολίτες.  

           Γι’ αυτό και ο φιλόσοφος επιμένει στο παράλληλο απόσπασμα ότι τα 

θέματα της παιδείας πρέπει να ρυθμίζονται από τον πολιτικό και τον νομοθέτη 

και απαραιτήτως η παιδεία να έχει δημόσιο χαρακτήρα.  

 

 

Β2. 

     Και στα δύο αποσπάσματα του αρχαίου κειμένου καθοριστικό ρόλο για την 

εξέλιξη του ανθρώπου παίζει η Λογική. 

  Στο πρώτο απόσπασμα η Λογική μπορεί να αξιοποιηθεί ορθά μόνο από την 

Φιλοσοφία. Η φιλοσοφία, επειδή στηρίζεται στην ανώτερη διανοητική αρετή 

της φρόνησης, επιφέρει την γνώση που μπορεί να κατευθύνει το σώμα και 

τις ενέργειες αυτού. Όπως, λοιπόν, η γνώση είναι ανώτερη του σώματος, έτσι 
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και η φιλοσοφία είναι ανώτερη όλων των γνώσεων, τόσο των πρακτικών όσο και 

των θεωρητικών (γνώσεων).  Η φιλοσοφία είναι η μόνη, χάριν της ορθής 

κρίσης και της φρόνησης, που καθοδηγεί όλες τις άλλες γνώσεις για να 

πετύχουν τα αποτελέσματά τους και να οδηγήσουν τον άνθρωπο στον εντελεχή 

στόχο του, ήτοι στην ευδαιμονία.  

    Στο δεύτερο απόσπασμα ο άνθρωπος γεννιέται εφοδιασμένος από την φύση 

με όπλα (Λογική), για να υπηρετήσει την φρόνηση και την αρετή, ειδικά την 

δικαιοσύνη, η οποία υπάρχει μόνο μέσα σε πολιτικά οργανωμένη κοινωνία. Ο 

άνθρωπος, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, έχει την προδιάθεση και την ροπή 

για το αγαθό, διότι γεννιέται προικισμένος με τα όπλα που θα τού 

επιτρέψουν να υπηρετήσει την φρόνηση και την αρετή. Εφόσον, όμως, ένα 

από τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου, πράγμα που αναγνώρισε ο 

Αριστοτέλης, είναι η ανεξαρτησία και το αυτόβουλο, ενδέχεται η φυσική αυτή 

προδιάθεση του ανθρώπου για το αγαθό να τον οδηγήσει να μη καταλήξει 

οπωσδήποτε σε αυτό. Είναι πιθανό να κατρακυλήσει στο κακό, αφού δεν 

αποκλείεται να χρησιμοποιήσει τα όπλα του για εντελώς αντίστροφο σκοπό από 

εκείνον για τον οποίο αυτά προορίζονταν. 

  Πρέπει, λοιπόν, να αξιοποιήσει με επιτυχία τις φυσικές προδιαθέσεις του 

για το αγαθό και να «τελειώθει» (να φτάσει στον σκοπό του) και έτσι να 

είναι το καλύτερο έμβιο ὄν, αλλοιώς, αν αποχωριστεί από τον νόμο και την 

δικαιοσύνη θα γίνει το χειρότερο από όλα τα έμβια ὄντα. 

 

   Στο παράλληλο βλέπουμε την αντίρρηση του ήρωα απέναντι στην Λογική 

και τον ορθολογισμό, καθώς υποστηρίζει την ελεύθερη βούληση και την 

ανεξαρτησία του ανθρώπου, η οποία αντιτίθεται στην Λογική. Ο 

Ντοστογιέφσκι εδώ, επί της ουσίας, αντιτίθεται στον Διαφωτισμό και τον 

ορθολογισμό που επικρατούσε, καθώς θεωρούσε πως εγκλωβίζει το αυτόβουλο 

και ανεξάρτητο του ανθρώπου και πως τό φαλκιδεύει σε ορθολογικά 

μαθηματικά μοντέλα φυσικών νόμων.  

  Επομένως, διαφέρει από τον ορθολογισμό που προκρίνει ο Αριστοτέλης. Για 

τον Ντοστογιέφσκι, ακόμη και το κακό να διαλέξει ο άνθρωπος, προκειμένου να 

καλύψει την ελεύθερη βούλησή του, είναι πιο ωφέλιμο από την μηχανοποιημένη 

υποταγή σε ορθολογιστικά μοντέλα.  

 

 

Β3. 

 Λάθος. 

 Σωστό. 

 Λάθος. 

 Σωστό. 

 Λάθος. 
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Β4α. 

ἄγνοιαι :  ἐπιστῆμαι. 

τυφλουμένη : θεωροῦσα. 

νόμῳ : Φύσει. 

τά ὅμοια : τἀναντία. 

  

Β4β. 

σχολείο : ἔχουσα, περιεχούσης. 

αταξία : ἐπιτακτικὴν, τάξις. 

στάδιο : συστήσας. 

χρήμα : χρωμένη, χρῆσθαι. 

αφοσίωση : ἀνοσιώτατον. 

άκριτος : κρίνειν, κρίσις. 

 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Α1. 

          Δεν είναι λοιπόν λυπηρό και οικτρό να βλέπω τον εχθρό μου να μέ χλευάζει και να 

ακούω με τα ίδια μου τα αυτιά αυτές τις προσβολές; Και όμως τό άντεξα∙ η ζωή μου είναι 

παραδομένη στον κίνδυνο.  

          Την ανατροφή μου τήν πήρα κοντά σας, έχω ζήσει με την δική σας κουλτούρα. Κανείς 

σας δεν ζει χειρότερα εξαιτίας δικών μου ευχαριστήσεων, ούτε έχει στερηθεί τα πολιτικά 

του δικαιώματα, επειδή εγώ παρουσιάστηκα ως κατήγορος εναντίον του όταν γίνονταν οι 

αναθεωρήσεις των καταλόγων των πολιτών, ούτε κατηγορήθηκε κανείς από εμένα, όταν 

ήταν υπόλογος για αρχή που κατείχε. 

 

Α2. 

          Ο Αισχίνης στο απόσπασμα αυτό, από τον λόγο του τον σχετικό με την διένεξη που 

προέκυψε μεταξύ αυτού και του Δημοσθένη για όσα διαδραματίσθηκαν στην πρεσβεία που 

είχε αποσταλεί στον Φίλιππο και στην οποία μέλη ήταν και οι δύο, υπερασπίζεται τον 

εαυτό του για την ανιδιοτέλεια που επέδειξε στο αξίωμα του πρέσβεως, για την υπομονή 

και καρτερία του στις προσβολές και στις συκοφαντίες που δέχτηκε, και τέλος για την 

αθηναϊκό του φρόνημα, την συνείδησή του, την εντιμότητα και σεβασμό του στις 

δημοκρατικές αρχές και στους συμπολίτες του. 

 

Β1α. 

 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ 

ὑπομένων ὑπομεμενηκὼς 

ἀκούειν ἀκηκοέναι 

τρέφῃ/ει τέθραψαι 

τυγχάνων τετυχηκὼς 

ἀντιλέγοντας ἀντειρηκότας 
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Β1β. 

 

ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ ΕΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΥ 

ὕβριν ὕβρεων 

οὖς ὤτων 

πατρίδα πατρίδων 

ἣν  ὧν 

ψευδῆ ψευδῶν 

 

 

Β2α. 

-τῇ πόλει : δοτική αντικειμενική στο εὐνοίας. 

-μόνος : κατηγορ. προσδιορ. στο υποκείμενο ἐγὼ της μτχ. ὑπομείνας. 

-δεινόν : κατηγορούμενο στο υποκείμενο θάνατος από το νοούμενο ἐστὶ.  

-ἐπεγγελῶντος : κατηγορηματική μετοχή από το βλέπειν, συνημμένη στην γενική 

ἐχθροῦ (πρόσωπον ἐχθροῦ ἐπεγγελῶντος = ἐχθρὸν ἐπεγγελῶντα). 

-ἀκοῦσαι : τελικό απαρέμφατο, υποκείμενο στο οἰκτρόν ἐστι. 

-ὑμῶν : γενική διαιρετική στο οὐδεὶς. 

-τῆς πατρίδος : αντικείμενο στο ἐστέρηται. 

-ἀρχῆς : γενική της αιτίας στο ἐκινδύνευσε. 

 

 

Β2β. 

Ἐγὼ δέδωκα τὸ σῶμα τῷ κινδύνῳ. 

 

 

 

 


