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ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΥΛΙΚΟΥ



1ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

 

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ Γ΄ 

ΛΥΚΕΙΟΥ [1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ]  

Ἀριστοτέλους, Μετὰ τὰ Φυσικὰ Α, 2, 98b12-28 

Ἀριστοτέλους, Προτρεπτικὸς πρὸς Θεμίσωνα, 8-9 

Ἐπικούρου, Ἐπιστολὴ πρὸς Μενοικέα 122 

 

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.   

[……………] 

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. Ἔτι 

τοίνυν ἄλλαι μέν εἰσιν αἱ ποιοῦσαι ἕκαστον τῶν ἐν τῷ βίῳ πλεονεκτημάτων 

ἐπιστῆμαι, ἄλλαι δὲ αἱ χρώμεναι ταύταις, καὶ ἄλλαι μὲν αἱ ὑπηρετοῦσαι, 

ἕτεραι δὲ αἱ ἐπιτάττουσαι, ἐν αἷς ἐστιν ὡς ἂν ἡγεμονικωτέραις ὑπαρχούσαις 

τὸ κυρίως ὂν ἀγαθόν. Εἰ τοίνυν μόνη ἡ τοῦ κρίνει ἔχουσα τὴν ὀρθότητα καὶ 

ἡ τῷ λόγῳ χρωμένη καὶ ἡ τὸ ὅλον ἀγαθὸν θεωροῦσα, ἥτις ἐστὶ φιλοσοφία, 

χρῆσθαι πᾶσι καὶ ἐπιτάττειν κατὰ φύσιν δύναται, φιλοσοφητέον ἐκ παντὸς 

τρόπου.  

[………….] 

Μήτε νέος τις ὢν μελλέτω φιλοσοφεῖν, μήτε γέρων ὑπάρχων κοπιάτω 

φιλοσοφῶν· οὔτε γὰρ ἄωρος οὐδείς ἐστιν οὔτε πάρωρος πρὸς τὸ κατὰ ψυχὴν 

ὑγιαῖνον. Ὁ δὲ λέγων ἢ μήπω τοῦ φιλοσοφεῖν ὑπάρχειν ὥραν ἢ 



παρεληλυθέναι τὴν ὥραν, ὅμοιός ἐστιν τῷ λέγοντι πρὸς εὐδαιμονίαν ἢ 

μήπω παρεῖναι τὴν ὥραν ἢ μηκέτι εἶναι. Ὥστε φιλοσοφητέον καὶ νέῳ καὶ  

γέροντι, τῷ μὲν ὅπως γηράσκων νεάζῃ τοῖς ἀγαθοῖς διὰ τὴν χάριν τῶν 

γεγονότων, τῷ δὲ ὅπως νέος ἅμα καὶ παλαιὸς ᾖ διὰ τὴν ἀφοβίαν τῶν 

μελλόντων. Μελετᾶν οὖν χρὴ τὰ ποιοῦντα τὴν εὐδαιμονίαν, εἴπερ 

παρούσης μὲν αὐτῆς πάντα ἔχομεν, ἀπούσης δὲ πάντα πράττομεν εἰς τὸ 

ταύτην ἔχειν.  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Α. Να δώσετε την ορθότητα ή όχι των κάτωθι προτάσεων και να 

δικαιολογήσετε την απάντησή σας με αναφορές από τα κείμενα :   

 Οι άνθρωποι άρχισαν να φιλοσοφούν εξαιτίας της επιστημονικής 

τους έρευνας.  

 Τα όργανα του σώματός μας, αν δεν χρησιμοποιηθούν σωστά, 

γίνονται επικίνδυνα.  

 Η φιλοσοφία μάς βοηθάει να γίνουμε καλοί πολίτες.  

 Ο νέος πρέπει να φιλοσοφεί, για να θυμάται τα ωραία πράγματα 

που πέρασε στην ζωή του.   

Μονάδες 10  

 

Β1. Στο πρώτο κείμενο ο Αριστοτέλης ισχυρίζεται πως η φιλοσοφία είναι 

εγγενής στον άνθρωπο και δεν έχει χρησιμοθηρικό χαρακτήρα, ενώ στο 

δεύτερο κείμενο αναλύει τον πρακτικό και χρήσιμο σκοπό που έχει η 

φιλοσοφία. Νομίζετε ότι αντιφάσκει;  

Μονάδες 15  

 

Β2. Να παρουσιάσετε την αξία και σκοπό της φιλοσοφίας με βάση και τα 

τρία αρχαία κείμενα. Να συγκρίνετε, μετά, την άποψή σας, όπως απορρέει 

από τα αρχαία κείμενα, με το κάτωθι παράλληλο απόσπασμα :  

 

«Παραδεχόμαστε πώς εἶναι ὁ θάνατος κάτι; ―῾Oπωσδήποτε, παρενέβη ὁ 

Σιμμίας. ― Μήπως εἶναι τίποτε ἄλλο παρά ὁ χωρισμός τοῦ σώματος ἀπό 

τήν ψυχή; Καί πώς ὁ θάνατος σημαίνει τό να εἶναι τό σῶμα μόνο του 

χωριστά ἀπό τήν ψυχή, καί ἡ ψυχή νά μείνη μόνη της χωριστά ἀπό τό  

σῶμα; ῏Aραγε μήπως εἶναι κάτι ἄλλο ὁ θάνατος ἀπ’ αὐτό; ―῎Oχι, αὐτό 

εἶναι, εἶπε. ― Σκέψου λοιπόν, καλέ μου, ἄν ἔχης τήν ἴδια γνώμη μ’ ἐμένα. 

Γιατί ἀπ’ αὐτό μᾶλλον νομίζω πώς θά φωτισθῆτε γι’ αὐτά πού μελετοῦμε. 

Σοῦ φαίνεται πώς εἶναι χαρακτηριστικό φιλοσόφου νά ἐνδιαφέρεται γιά τίς 



καλούμενες ἡδονές, ὅπως τό φαΐ καί τό πιοτό; ―Καθόλου, Σωκράτη, εἶπε ὁ 

Σιμμίας. ― Kαί γιά τίς σαρκικές; ―Kαθόλου. ―Τί δέ; Τίς ἄλλες 

περιποιήσεις τοῦ σώματος νομίζεις πώς τις ἐκτιμᾶ αὐτός; Π.χ. τήν 

ἀπόκτηση ἀκριβῶν ἐνδυμάτων καί ὑποδημάτων καί τούς ἄλλους 

καλλωπισμούς τοῦ σώματος, τί ἀπό τά δυό, νομίζεις πώς τά ἐκτιμᾶ ἤ τά 

περιφρονεῖ, ἀφοῦ δέν εἶναι μεγάλη ἀνάγκη νά μετέχη σ’ αὐτά; ―Νομίζω 

πώς τά περιφρονεῖ ὁ ἀληθινός φιλόσοφος, εἶπε. ―῾Επομένως, εἶπε, θεωρεῖς 

πώς ἡ φροντίδα ἑνός τέτοιου ἀνθρώπου δέν πρέπει νά ἀναφέρεται στό 

σῶμα, ἀλλά ὅσον τό δυνατόν να ἀπομακρύνεται ἀπ’ αὐτό, νά στρέφεται δέ 

πρός τήν ψυχή; ―Συμφωνῶ. ―῏Aραγε, κατά πρῶτον λοιπόν σ’ αὐτές τίς 

περιπτώσεις δέν σοῦ φαίνεται ὅτι ὁ φιλόσοφος ἀποχωρίζει ὅσο μπορεῖ τήν 

ψυχή ἀπό τήν ἐπικοινωνία μέ τό σῶμα πιό πολύ ἀπ’ ὅλους τούς 

ἀνθρώπους; ―῎Ετσι φαίνεται.» 

                                                                                        Πλάτωνος, Φαίδων 64c-65a  

Μονάδες 15  

 

  

B3. Να δηλώσετε την ορθότητα ή όχι των κάτωθι προτάσεων :   

 Ο Αριστοτέλης επηρεάστηκε από τον Εύδοξο στην Ακαδημία του 

Πλάτωνα.  

 Ο Σωκράτης συντάχθηκε με το σοφιστικό κίνημα.  

 Ο Αριστοτέλης στην Αθήνα απόλαυσε τα δικαιώματα του πολίτη.   

 Ο Πλάτωνας ήταν μαθητής του Αριστοτέλη.  

Μονάδες 10  

 

Β4α. Να συνδέσετε τις λέξεις του κειμένου στην στήλη Α με τις 

ετυμολογικά συγγενείς λέξεις της στήλης Β (δύο λέξεις στην στήλη Β 

περισσεύουν).  

 

Α. Β. 

θαυμάσαντες     ωραίος 

σύγκειται     ανάγωγος 

δεόντως      ολιγωρία 

διάξειν       θαυματουργός 

ὥραν     κειμήλιο 

χάριν    διάβημα 

 δέηση 

     ευχαρίστηση 

(Μονάδες 6)  



 

  

 

Β4β. Να δώσετε την σημασία των κάτωθι λέξεων του κειμένου και μετά να 

τίς χρησιμοποιήσετε με άλλη σημασία σε φράση των νέων ελληνικών (σε 

όποιο γένος, αριθμό, πτώση ή χρόνο, έγκλιση, πρόσωπο θέλετε) : τὰ 

πρόχειρα, θεωροῦσα. (Μονάδες 4) 

 

Μονάδες 10 
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6ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

3η-4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ Γ΄ 

ΛΥΚΕΙΟΥ [10η-13η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ] 

 

Πλάτωνος, Πολιτεία 520a 

                 Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β 1, 5-6 

 

 

Ἔπειτ’, ἔφη, ἀδικήσομεν αὐτούς, καὶ ποιήσομεν χεῖρον ζῆν, δυνατὸν 

αὐτοῖς ὂν ἄμεινον; 

Ἐπελάθου, ἦν δ’ ἐγώ, πάλιν, ὦ φίλε, ὅτι νόμῳ οὐ τοῦτο μέλει, 

ὅπως ἕν τι γένος ἐν πόλει διαφερόντως εὖ πράξει, ἀλλ’ ἐν ὅλῃ τῇ 

πόλει τοῦτο μηχανᾶται ἐγγενέσθαι, συναρμόττων τοὺς πολίτας 

πειθοῖ τε καὶ ἀνάγκῃ, ποιῶν μεταδιδόναι ἀλλήλοις  τῆς ὠφελίας  

ἣν ἂν ἕκαστοι τὸ κοινὸν δυνατοὶ ὦσιν ὠφελεῖν καὶ αὐτὸς ἐμποιῶν 

τοιούτους  ἄνδρας  ἐν τῇ πόλει,  οὐχ ἵνα ἀφιῇ τρέπεσθαι ὅπῃ 

ἕκαστος βούλεται, ἀλλ’ ἵνα καταχρῆται αὐτὸς αὐτοῖς ἐπὶ τὸν 

σύνδεσμον τῆς πόλεως. 

Ἀληθῆ, ἔφη· ἐπελαθόμην γάρ.  

 

Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν· οἱ γὰρ νομοθέται 

τοὺς πολίτας ἐθίζοντες ποιοῦσιν ἀγαθούς, καὶ τὸ μὲν βούλημα 

παντὸς νομοθέτου τοῦτ’ ἐστίν, ὅσοι δὲ μὴ εὖ αὐτὸ ποιοῦσιν 

ἁμαρτάνουσιν, καὶ διαφέρει τούτῳ πολιτεία πολιτείας ἀγαθὴ 

φαύλης. Ἔτι ἐκ τῶν αὐτῶν καὶ διὰ τῶν αὐτῶν καὶ γίνεται πᾶσα 

ἀρετὴ καὶ φθείρεται, ὁμοίως δὲ καὶ τέχνη· ἐκ γὰρ τοῦ κιθαρίζειν 

καὶ οἱ ἀγαθοὶ καὶ κακοὶ γίνονται κιθαρισταί. ἀνάλογον δὲ καὶ 

οἰκοδόμοι καὶ οἱ λοιποὶ πάντες· ἐκ μὲν γὰρ τοῦ εὖ οἰκοδομεῖν 

ἀγαθοὶ οἰκοδόμοι ἔσονται, ἐκ δὲ τοῦ κακῶς κακοί. εἰ γὰρ μὴ 

οὕτως εἶχεν, οὐδὲν ἂν ἔδει τοῦ διδάξοντος, ἀλλὰ πάντες ἂν 

ἐγίνοντο ἀγαθοὶ ἢ κακοί. Oὕτω δὴ καὶ ἐπὶ τῶν ἀρετῶν ἔχει· 

πράττοντες γὰρ τὰ ἐν τοῖς συναλλάγμασι τοῖς πρὸς τοὺς 

ἀνθρώπους γινόμεθα οἳ μὲν δίκαιοι οἳ δὲ ἄδικοι, πράττοντες δὲ τὰ 



ἐν τοῖς δεινοῖς καὶ ἐθιζόμενοι φοβεῖσθαι ἢ θαρρεῖν οἳ μὲν 

ἀνδρεῖοι οἳ δὲ δειλοί. 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Α. Σε ποιούς αναφέρονται οι κάτωθι λέξεις του κειμένου; : ἕν τι 

γένος, αὐτοῖς (το 2ο στο πρώτο κείμενο), φαύλης, διὰ τῶν 

αὐτῶν. 

Μονάδες 10 

 

Β1. Πώς και με ποιά μέσα κατά τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, 

βάσει των αρχαίων κειμένων, βοηθά ο νόμος στην ευρυθμία και 

ευπραγία της κοινωνίας; Την απάντησή σας να τήν συγκρίνετε 

με τα κάτωθι παράλληλα αποσπάσματα : 

 

«Μετά τον Πρόδικο πήρε τον λόγο ο Ιππίας ο σοφός και είπε: 

Άνθρωποι της  συντροφιάς, εγώ σάς θεωρώ όλους συγγενείς και 

φίλους και συμπολίτες - μάς  συνδέει η φύση, όχι ο νόμος· γιατί η 

φύση συνδέει με συγγένεια το όμοιο με το  όμοιο, ενώ ο νόμος, 

των ανθρώπων ο δυνάστης, συχνά επιβάλλει με την βία  σχέσεις, 

που δεν τίς ανέχεται η φύση.»  

                                                                  Πλάτωνος, Πρωταγόρας 337c 

 

«Και όταν πια φύγουν αυτοί [δηλ. οι νέοι άνδρες] από τους 

δασκάλους, η πόλη, με την σειρά της, τούς αναγκάζει να μάθουν 

τους νόμους και να ζουν σύμφωνα με αυτούς, ώστε να μην 

ενεργούν από μόνοι τους και όπως νομίζουν οι ίδιοι [...]. Έτσι, και 

η πόλη, υπογραμμίζοντας τους νόμους, αυτά τα επινοήματα των 

καλών και παλαιῶν νομοθετῶν, αναγκάζει και όσους ασκούν 

ένα αξίωμα και όσους άρχονται να συμμορφώνονται με αυτούς.» 

                                                                Πλάτωνος, Πρωταγόρας 326e 

Μονάδες 15 

 

Β2. Τί είναι αυτό που διαφοροποιεί την ποιότητα των πολιτών 

βάσει και των δύο κειμένων; Να συγκρίνετε την άποψή σας με το 

κάτωθι παράλληλο κείμενο :  

 



«Αν τελικά αποφασίσουμε να αντικρίσουμε τον κίνδυνο 

περισσότερο διά αυτού του άνετου τρόπου ζωής μας παρά από 

την επίπονη άσκηση, και μάλιστα με ανδρεία που δεν εκπηγάζει 

από θεσμικό τρόπο αλλά από τον τρόπο ζωής μας, τότε μάς μένει 

ως κέρδος να μην κουραζόμαστε προκαταβολικά για δεινά που 

πρόκειται να έρθουν, αλλά, όταν έρθει η στιγμή να τά 

αντιμετωπίσουμε, να είμαστε εξίσου γενναίοι με αυτούς που 

αδιάκοπα μοχθούν να γίνουν (γενναίοι)·»           Θουκυδίδου, Β39                                                                                                                                                                                                                        

Μονάδες 15 

 

Β3. Να συσχετίσετε τις φράσεις της στήλης Α με τις ορθές 

φράσεις της στήλης Β.  

 

Α. Β. 

Μία από τις μεθόδους του 

Σωκράτη ήταν 

α. η επαγωγή. 

β. η διάλεξη. 

Ο ορισμός της δικαιοσύνης 

κατά τον Σωκράτη στην 

Πολιτεία προϋποθέτει 

α. την πολυπραγμοσύνη. 

β. την αυτογνωσία. 

Ο Αριστοτέλης κατά τις 

σπουδές του στην Ακαδημία 

του Πλάτωνος εκτιμήθηκε 

α. από τον Εύδοξο. 

 

β. από τον Ξενοκράτη. 

Η ευδαιμονία κατά τον 

Αριστοτέλη εξαρτάται από 

α. την τύχη. 

β. την συμπεριφορά του 

ανθρώπου. 

Μονάδες 10 

 

Β4α. Να βρεθούν οι ετυμολογικά συγγενείς λέξεις από το 

κείμενο των κάτωθι λημμάτων : λαθραίος, όμως, 

συναρμολόγηση, άφθαρτος, ελλιπής, δωμάτιο. 

(Μονάδες 6) 

 

Β4β. Να δώσετε την σημασία των κάτωθι λέξεων του κειμένου 

και να τίς χρησιμοποιήσετε με διάφορη σημασία στα νέα 

ελληνικά (σε όποιον αριθμό και πτώση ή έγκλιση-αριθμό-φωνή 

θέλετε) : σύνδεσμον, φθείρεται. (Μονάδες 4) 

 

Μονάδες 10 



………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 



7ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

5η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ Γ΄ 

ΛΥΚΕΙΟΥ [5η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ] 

 
Ἀριστοτέλους, Πολιτικὰ Α 1, 1-8 

Ἀριστοτέλους, Πολιτικὰ Α 1, 10-11 

Ἀριστοτέλους, Πολιτικὰ Γ 6, 3-4 

Ἀριστοτέλους, Πολιτικά, Δ 4, 2 

 

Ἐπειδή πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινα οὖσαν καὶ πᾶσαν 

κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γάρ εἶναι 

δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν πάντα πράττουσιν πάντες), δῆλον ὡς 

πᾶσαι μέν ἀγαθοῦ τινος στοχάζονται, μάλιστα δὲ καὶ τοῦ 

κυριωτάτου πάντων ἡ πασῶν κυριωτάτη καὶ πάσας περιέχουσα 

τὰς ἄλλας. Αὐτὴ δ' ἐστίν ἡ καλουμένη πόλις καὶ ἡ κοινωνία ἡ 

πολιτική.  

Ἡ δ’ ἐκ πλειόνων κωμῶν κοινωνία τέλειος πόλις, ἤδη πάσης 

ἔχουσα πέρας τῆς αὐταρκείας ὡς ἔπος εἰπεῖν, γινομένη μὲν τοῦ 

ζῆν ἕνεκεν, οὖσα δὲ τοῦ εὖ ζῆν. Διὸ πᾶσα πόλις φύσει ἔστιν, εἴπερ 

καὶ αἱ πρῶται κοινωνίαι. Τέλος γὰρ αὕτη ἐκείνων, ἡ δὲ φύσις τέλος 

ἐστίν. 

[…….] 

Διότι δὲ πολιτικὸν ὁ ἄνθρωπος ζῷον πάσης μελίττης καὶ παντὸς 

ἀγελαίου ζῴου μᾶλλον, δῆλον. Οὐθὲν γάρ, ὡς φαμέν, μάτην ἡ 

φύσις ποιεῖ· λόγον δὲ μόνον ἄνθρωπος ἔχει τῶν ζῴων· ἡ μὲν οὖν 

φωνὴ τοῦ λυπηροῦ καὶ ἡδέος ἐστὶ σημεῖον, διὸ καὶ τοῖς ἄλλοις 

ὑπάρχει ζῴοις (μέχρι γὰρ τούτου ἡ φύσις αὐτῶν ἐλήλυθε, τοῦ ἔχειν 

αἴσθησιν λυπηροῦ καὶ ἡδέος καὶ ταῦτα σημαίνειν ἀλλήλοις), ὁ δὲ 

λόγος ἐπὶ τῷ δηλοῦν ἐστι τὸ συμφέρον καὶ τὸ βλαβερόν, ὥστε καὶ 

τὸ δίκαιον καὶ τὸ ἄδικον· […….] 

Τοὺς γὰρ πολλούς, ὧν ἕκαστός ἐστιν οὐ σπουδαῖος ἀνήρ, ὅμως 

ἐνδέχεται συνελθόντας εἶναι βελτίους ἐκείνων, οὐχ ὡς ἕκαστον 

ἀλλ’ ὡς σύμπαντας, οἷον τὰ συμφορητὰ δεῖπνα τῶν ἐκ μιᾶς 

δαπάνης χορηγηθέντων· πολλῶν γὰρ ὄντων ἕκαστον μόριον ἔχειν 

ἀρετῆς καὶ φρονήσεως, καὶ γίνεσθαι συνελθόντων, ὥσπερ ἕνα 



ἄνθρωπον τὸ πλῆθος, πολύποδα καὶ πολύχειρα καὶ πολλὰς ἔχοντ’ 

αἰσθήσεις, οὕτω καὶ περὶ τὰ ἤθη καὶ τὴν διάνοιαν.  

[……] 

Δημοκρατία μὲν οὖν ἐστι πρώτη μὲν ἡ λεγομένη μάλιστα κατὰ τὸ 

ἴσον. Ἴσον γάρ φησιν ὁ νόμος ὁ τῆς τοιαύτης δημοκρατίας τὸ 

μηδὲν μᾶλλον ὑπερέχειν τοὺς ἀπόρους ἢ τοὺς εὐπόρους, μηδὲ 

κυρίους εἶναι ὁποτερουσοῦν, ἀλλ’ ὁμοίους ἀμφοτέρους. Εἴπερ γὰρ 

ἐλευθερία μάλιστ’ ἔστιν ἐν δημοκρατίᾳ, καθάπερ ὑπολαμβάνουσί 

τινες, καὶ ἰσότης, οὕτως ἂν εἴη μάλιστα, κοινωνούντων ἁπάντων 

μάλιστα τῆς πολιτείας ὁμοίως. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Α1. Να δηλώσετε σε ποιούς ή σε τί αναφέρονται οι κάτωθι λέξεις ή 

φράσεις του κειμένου : τοῦ κυριωτάτου, ἀγελαίου, ἐκείνων (στο 

3ο κείμενο). 

Μονάδες 6 

 

Α2. Να δηλώσετε την ορθότητα ή όχι των κάτωθι προτάσεων με 

αναφορές από τα κείμενα :  

 Η πόλη προσφέρει στους ανθρώπους την ευδαιμονία.  

 Στο ορθό πολίτευμα δεν μπορούν οι πτωχοί να είναι ίσοι με 

τους πλουσίους. 

Μονάδες 4 

 

Β1. Να αποδείξετε με βάση το πρώτο αρχαίο κείμενο, «Ἐπειδή 

πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν …. Τέλος γὰρ αὕτη ἐκείνων, ἡ δὲ φύσις 

τέλος ἐστίν.», ότι ο συλλογικός σκοπός, δηλαδή της κοινωνίας, με 

τον ατομικό σκοπό, δηλαδή του πολίτη, είναι ο ίδιος. Για την 

απάντησή σας να συνυπολογίσετε και το κάτωθι παράλληλο 

απόσπασμα :  

Ο Περικλής μιλά στους Αθηναίους 

«Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι, αν η πόλη ακμάζει στο σύνολό της, 

τότε προωθεί το συμφέρον των πολιτών στους περισσότερους 

τομείς παρά αν ευτυχούν μεμονωμένοι πολίτες και την ίδια στιγμή 

η πόλη δυστυχεί στο σύνολό της. Γιατί όποιος πολίτης ευτυχεί στις 

ιδιωτικές του υποθέσεις, την στιγμή που η πόλη δυστυχεί, 

συμπαρασύρεται και αυτός μαζί της εξ ίσου. Ωστόσο, όποιος 

δυσπραγεί σε μία πόλη ανεπτυγμένη, έχει περισσότερες 



πιθανότητες να σωθεί και αυτός. Επειδή, λοιπόν, ως γνωστόν, η 

πόλη αντέχει να σηκώσει το φορτίο των προσωπικών συμφορών 

του κάθε πολίτη, ενώ ο πολίτης από μόνος του δεν είναι ικανός να 

βαστάξει το βάρος των δημοσίων συμφορών, με ποιά λογική τότε 

δεν είναι χρέος όλων των πολιτών να βοηθούν αυτήν και να μην 

ενεργούν, όπως τώρα εσείς ενεργείτε;»              Θουκυδίδου, Β60                                                                                                                

Μονάδες 15 

 

Β2. Να αποδείξετε με βάση τα αρχαία κείμενα και τα κάτωθι 

παράλληλα κείμενα γιατί η Δημοκρατία είναι το ορθό πολίτευμα 

και γιατί δεν μπορεί να είναι ανεξέλεγκτη και χωρίς όρια.  

« Πρέπει λοιπόν, οι μεν ολιγαρχικοί και οι ζώντες με πολίτευμα 

που έχει ως βάσιν την ανισότητα να προφυλάσσωνται από 

εκείνους, οι οποίοι είναι ικανοί να ανατρέπουν τα πολιτεύματα διά 

της δυνάμεως των όπλων, ημείς δε που έχομεν πολίτευμα 

στηριζόμενον επί της ισότητος και των νόμων, να τιμωρώμεν 

εκείνους οι οποίοι ομιλούν ή έχουν ζήσει παρά τους νόμους. Διότι 

τότε θα έχετε δύναμιν, όταν έχετε καλούς νόμους και δεν 

καταλύεσθε από εκείνους, οι οποίοι παραβαίνουν τους νόμους και 

ζουν αισχρώς. Εγώ δε τουλάχιστον νομίζω, ότι, όταν θέτωμεν 

νόμους, πρέπει τούτο να προσέχωμεν, πώς θα θέσωμεν νόμους 

καλούς και συμφέροντας εις την πολιτείαν, όταν δε θέσωμεν τους 

νόμους, να πειθώμεθα εις αυτούς, τους δε μη πειθομένους εις 

αυτούς να τιμωρώμεν, αν θέλωμεν τα πράγματα της πόλεως να 

πηγαίνουν καλά. Σκεφθήτε πράγματι, άνδρες Αθηναίοι, πόσην 

πρόνοιαν έλαβεν ο Σόλων εκείνος, ο παλαιός Αθηναίος, και ο 

Δράκων και οι κατά τους χρόνους εκείνους νομοθέται διά να 

διατηρηθούν τα χρηστά ήθη της πόλεως.» 

                                                                           Ἀισχίνου, κατὰ Τιμάρχου 5-6 

 

Ο Σωκράτης συνομιλεί με τον Γλαύκωνα 

«Κατά τον ίδιο τρόπο και η απληστία εκείνου που θεωρείται στην 

δημοκρατία υπέρτατο αγαθό, δεν επιφέρει και αυτής την 

καταστροφή;   

Και ποιο είναι αυτό το αγαθό;  

Η ελευθερία· γιατί αυτό θα ακούσεις να λένε σε μια 

δημοκρατούμενη πολιτεία,  ότι είναι το καλύτερο πράγμα που 

υπάρχει, και γι’ αυτό μόνο τέτοια πολιτεία αξίζει να ζει ένας που 

είναι από την φύση του ελεύθερος.  



Πραγματικά λέγεται και πολύ μάλιστα αυτός ο λόγος.  

∆εν είναι λοιπόν και αυτό ακριβώς επρόκειτο να πω τώρα, η 

απληστία της  ελευθερίας και η αδιαφορία για όλα τα άλλα που 

φέρνει την κατάπτωση και αυτού του πολιτεύματος και κάνει 

αισθητή την ανάγκη της τυραννίδας;» 

                                                                 Πλάτωνος, Πολιτεία 562b-562c 

Μονάδες 15 

 

Β3. Να συσχετίσετε τις φράσεις της στήλης Α με τις ορθές φράσεις 

της στήλης Β.  

 

Α. Β. 

 

Ο Αριστοτέλης καταγόταν 

α. από τα Στάγειρα της 

Χαλκιδικής. 

 

β. από την Πέλλα. 

 

Ο Αριστοτέλης φοίτησε 

α. στην ρητορική σχολή του 

Ισοκράτη. 

 

β. στην Ακαδημία του Πλάτωνα. 

 

Ο Αριστοτέλης απεβίωσε 

α. το 323 π.Χ. στην Αθήνα. 

 

β. το 322 π.Χ. στην Χαλκίδα. 

 

Ένα από τα θέματα στα 

Πολιτικά είναι 

α. τα είδη των πολιτευμάτων. 

 

β. η ανάδειξη της Δημοκρατίας. 

Μονάδες 10 

 

Β4α. Να βρείτε στα αρχαία κείμενα τις ετυμολογικά συγγενείς 

λέξεις των κάτωθι λημμάτων : τηλεπικοινωνία, εύστοχος, 

αντίφωνο, αηδία, άνθρωπος, εγχείριση. 

(Μονάδες 6) 

 

Β4β. Να βρείτε στα αρχαία κείμενα τις αντώνυμες λέξεις των 

κάτωθι λημμάτων : ἄδηλον, ὀλίγους, λυσιτελές, φειδοῦς. 

(Μονάδες 4) 

 

Μονάδες 10 



………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 



1ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

 

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ Γ΄ 

ΛΥΚΕΙΟΥ [1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ]  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

Α. 
 Λάθος : “Διὰ γὰρ τὸ θαυμάζειν οἱ ἄνθρωποι καὶ νῦν καὶ τὸ πρῶτον 

ἤρξαντο φιλοσοφεῖν”. 

 Σωστό : “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”. 

 Σωστό : “Φιλοσοφητέον ἄρα ἡμῖν, εἰ μέλλομεν ὀρθῶς 

πολιτεύσεσθαι”. 

 Λάθος : “Ὥστε φιλοσοφητέον καὶ νέῳ καὶ γέροντι, τῷ μὲν ὅπως 

γηράσκων νεάζῃ τοῖς ἀγαθοῖς διὰ τὴν χάριν τῶν γεγονότων, τῷ δὲ 

ὅπως νέος ἅμα καὶ παλαιὸς ᾖ διὰ τὴν ἀφοβίαν τῶν μελλόντων”. 

 

Β1.  

Στο πρώτο κείμενο ο φιλόσοφος ορθώς ισχυρίστηκε ότι όλες οι 

γνώσεις για τον ήλιο, την γη, τις βιολογικὲς δυνάμεις των ζώων και 

των φυτών σχετίζονται με την εξωτερικότητα του ανθρώπου- και δεν 

πρέπει να θεωρούνται αμελητέες. Αυτὲς οι γνώσεις είναι που ώθησαν 

τον άνθρωπο στην κατανόηση του Κόσμου, στην χρησιμότητά του, 

στην παρέμβαση προς την βελτίωσή του, ώστε ο άνθρωπος μέσα σε 

αυτὸν να ευπραγεί.   

Την εκπαίδευση τὴν έχουμε ανάγκη, για να προσδιορίσουμε την 

εγκόσμια παρουσία μας, τον ρόλο μας σε αυτὸν τον κόσμο, τις 

κοσμικές μας συντεταγμένες. Ο άνθρωπος καταφέρνει και 

τοποθετεί τον εαυτό του απέναντι στα Αντι-κείμενα,……… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 



6ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

3η-4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ Γ΄ 

ΛΥΚΕΙΟΥ [10η-13η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ] 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  

Α. 

 ἕν τι γένος : Με την φράση αυτή ο Σωκράτης εννοεί 

οποιαδήποτε “τάξη” ανθρώπων μέσα στην ιδεώδη πολιτεία. Ο 

Πλάτωνας, για να προφυλάξει την ιδεώδη πολιτεία του  από τις 

μάστιγες της διαφθοράς, του νεποτισμού (=οικογενειοκρατίας), 

της φιλαρχίας, της ιδιοτέλειας, θεσπίζει αυστηρότατους κανόνες 

για την διαβίωση των αρχόντων. Έτσι, η εξουσία αποβαίνει έργο 

κοπιώδες και δυσάρεστο που όλοι προσπαθούν, 

συναισθανόμενοι το βάρος των ευθυνών που συνεπάγεται, να τό 

αποφύγουν. Όμως, οι φύλακες πρέπει να αναλαμβάνουν την 

εξουσία (επιστρέφοντας στο σπήλαιο), διότι στόχος της πολιτείας 

ήταν η ευδαιμονία του συνόλου, όπως είχαν αποδεχτεί οι 

συνομιλητές του διαλόγου, και όχι μίας συγκεκριμένης ομάδας ή 

“τάξης”.  

 αὐτοῖς (το 2ο στο πρώτο κείμενο) : Με την λέξη αυτή εννοεί 

τους πολίτες. Ο νόμος θα Διαμορφώσει κοινωνικό ήθος 

(Ἐμποιῶν τοιούτους ἄνδρας ἐν τῇ πόλει …ἐπὶ τὸν σύνδεσμον τῆς 

πόλεως), ώστε κάθε άτομο με την συμπεριφορά του να είναι 

παράγων ενότητας της κοινωνίας. Συγκεκριμένα, η φράση “ ἐπὶ 

τὸν σύνδεσμον τῆς πόλεως ” πρέπει να εξηγηθεί «για να δένει σε 

μία ενότητα την πόλη»· παρόμοια γράφει ο Πλάτωνας και στους 

Νόμους 921c “νόμος βοηθῶν ἔστω τῳ τῆς πόλεως συνδέσμῳ 

μετὰ θεῶν”.  

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 



7ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

5η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ Γ΄ 

ΛΥΚΕΙΟΥ [5η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ] 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 

Β3. 

 Ο Αριστοτέλης καταγόταν από τα Στάγειρα της Χαλκιδικής. 

 Ο Αριστοτέλης φοίτησε στην Ακαδημία του Πλάτωνα. 

 Ο Αριστοτέλης απεβίωσε το 322 π.Χ. στην Χαλκίδα. 

 Ένα από τα θέματα στα Πολιτικά είναι τα είδη των 

πολιτευμάτων. 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

Β4β. 

ἄδηλον : δῆλον. 

ὀλίγους : πολλούς. 

λυσιτελές : βλαβερόν. 

φειδοῦς : δαπάνης. 
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………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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