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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΟΥΛΑ ΜΑΚΡΗ  

 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

                                               

ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ Ι 

Αριστοτ λους , Προτρεπτικός πρὸς 

Θεμίσωνα, Αποσπάσματα 8-9 

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 τ᾽ αὐτὴν καὶ χρῆσθαι αὐτῇ προσηκόντως, δι᾽ ἧς πάντα ταῦτα 

εὖ θησόμεθα. φιλοσοφητέον ἄρ᾽ ἡμῖν, εἰ μέλλομεν ὀρθῶς πολιτεύεσθαι καὶ τὸν 

ἑαυτῶν βίον διάξειν ὠφελίμως. 

 

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

ἐπιστῆμαι, ἄλλαι δ᾽ αἱ χρώμεναι ταύταις, καὶ ἄλλαι μὲν αἱ ὑπηρετοῦσαι, ἕτεραι 

δ᾽ αἱ ἐπιτάττουσαι, ἐν αἷς ἐστιν ὡς ἂν ἡγεμονικωτέραις ὑπαρχούσαις τὸ κυρίως 

ὂν ἀγαθόν. εἰ τοίνυν μόνη ἡ τοῦ κρίνειν ἔχουσα τὴν ὀρθότητα καὶ ἡ τῷ λόγῳ 

χρωμένη καὶ ἡ τὸ ὅλον ἀγαθὸν θεωροῦσα, ἥτις ἐστὶ φιλοσοφία, χρῆσθαι πᾶσιν καὶ 

ἐπιτάττειν κατὰ φύσιν δύναται, φιλοσοφητέον ἐκ παντὸς τρόπου, ὡς μόνης 

φιλοσοφίας τὴν ὀρθὴν κρίσιν καὶ τὴν ἀναμάρτητον ἐπιτακτικὴν φρόνησιν ἐν 

ἑαυτῇ περιεχούσης. 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΙΙ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Πολιτικά, Θ 1.3-2.1, 1337a33-b11 

Ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον περὶ παιδείας καὶ ταύτην κοινὴν ποιητέον, φανερόν 

τίς δ’ ἔσται ἡ παιδεία καὶ πῶς χρὴ παιδεύεσθαι, δεῖ μὴ λανθάνειν. νῦν γὰρ 

ἀμφισβητεῖται περὶ τῶν ἔργων. Οὐ γὰρ ταὐτὰ πάντες ὑπολαμβάνουσι δεῖν 

μανθάνειν τοὺς νέους οὔτε πρὸς ἀρετὴν οὔτε πρὸς τὸν βίον τὸν ἄριστον, οὐδὲ 

φανερὸν πότερον πρὸς τὴν διάνοιαν πρέπει μᾶλλον ἢ πρὸς τὸ τῆς ψυχῆς ἦθος· 

Ἔκ τε τῆς ἐμποδὼν παιδείας ταραχώδης ἡ σκέψις καὶ δῆλον οὐδὲν πότερον 
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ἀσκεῖν δεῖ τὰ χρήσιμα πρὸς τὸν βίον ἢ τὰ τείνοντα πρὸς ἀρετὴν ἢ τὰ περιττά 

(πάντα γὰρ εἴληφε ταῦτα κριτάς τινας)· περί τε τῶν πρὸς ἀρετὴν οὐθέν ἐστιν 

ὁμολογούμενον (καὶ γὰρ τὴν ἀρετὴν οὐ τὴν αὐτὴν εὐθὺς πάντες τιμῶσιν, ὥστ’ 

εὐλόγως διαφέρονται καὶ πρὸς τὴν ἄσκησιν αὐτῆς). Ὅτι μὲν οὖν τὰ ἀναγκαῖα δεῖ 

διδάσκεσθαι τῶν χρησίμων, οὐκ ἄδηλον ὅτι δὲ οὐ πάντα, διῃρημένων τῶν τε 

ἐλευθερίων ἔργων καὶ τῶν ἀνελευθερίων φανερόν, καὶ ὅτι τῶν τοιούτων δεῖ 

μετέχειν ὅσα τῶν χρησίμων ποιήσει τὸν μετέχοντα μὴ βάναυσον. Βάναυσον δ’ 

ἔργον εἶναι δεῖ τοῦτο νομίζειν καὶ τέχνην ταύτην καὶ μάθησιν, ὅσαι πρὸς τὰς 

χρήσεις καὶ τὰς πράξεις τὰς τῆς ἀρετῆς ἄχρηστον ἀπεργάζονται τὸ σῶμα τῶν 

ἐλευθέρων [ἢ τὴν ψυχὴν] ἢ τὴν διάνοιαν. 

 

Παρατηρήσεις 

Α1. α. 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 τα αρχαία κείμενα που σας δόθηκαν. 

 

1. Η απόκτηση και η ορθή χρήση της γνώσης συμβάλλει στην        αξιοποίηση των 

οργάνων των σωμάτων. 

2. Υπάρχουν γνώσεις που καθοδηγούν όλες τις άλλες. 

3. Η παρεχόμενη παιδεία πρέπει να έχει εξατομικευμένο χαρακτήρα. 

4. Οι άνθρωποι διαφωνούν σχετικά με το περιεχόμενο και τον τρόπο 

άσκησης της αρετής. 

5. Τα παιδιά πρέπει να διδάσκονται όλα τα χρήσιμα. 

                                                                                                               Μονάδες 5 

 β. Για κάθε μία από τις παραπάνω απαντήσεις να γράψετε στο 

τετράδιό σας το χωρίο του αρχαίου κειμένου που την επιβεβαιώνει. 

Μονάδες 5 

 

Β1. Με βάση το κείμενο αναφοράς Ι, ποια χαρακτηριστικά της φιλοσοφίας 

επιβεβαιώνουν τον ηγεμονικό ρόλο που έχει έναντι των άλλων 

επιστημών; 

Μονάδες 10 

 

Β2. Με βάση το κείμενο αναφοράς ΙΙ, ποιες προτάσεις καταθέτει ο 

Αριστοτέλης  σχετικά με την παρεχόμενη στους νέους παιδεία; 

Μονάδες 10 
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Β3. Να κατατάξετε κατά χρονική σειρά (αρχίζοντας από αυτό που συνέβη 

πρώτα) τα ακόλουθα ιστορικά γεγονότα: 

α. Ολοκλήρωση συγγραφής του έργου «Πολιτεία» 

β. Πρώτο ταξίδι Πλάτωνα στη Σικελία 

γ. Άφιξη Αριστοτέλη στην Αθήνα σε ηλικία 17 ετών. 

δ. Θάνατος Σωκράτη. 

ε. Αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Αθήνα μετά την τυραννία των 

τριάκοντα. 

στ. Γέννηση Αριστοτέλη στα Στάγειρα της Χαλκιδικής. 

ζ. Θάνατος Διονυσίου του Ι. 

η. Γνωριμία Πλάτωνα – Αριστοτέλη. 

θ. Τρίτο ταξίδι Πλάτωνα στη Σικελία. 

ι. Εγκατάσταση Αριστοτέλη στη Μακεδονία. 

                                                                                                                  Μονάδες 10 

 

Β4. α. διάξειν, πλεονεκτημάτων, ἀναμάρτητον, νομοθετητέον, διῃρημένων: 

Να αναλύσετε τις παραπάνω σύνθετες λέξεις στα συνθετικά τους μέρη και από 

το δεύτερο συνθετικό τους να σχηματίσετε ένα παράγωγο ουσιαστικό της νέας 

ελληνικής γλώσσας για καθένα απ’ αυτά. 

Μονάδες 5 

 

β. Να αντιστοιχίσετε κάθε μία αρχαία ελληνική λέξη της στήλης Α με 

την ετυμολογικά συγγενή της νεοελληνική λέξη της στήλης Β (Στη στήλη Β 

περισσεύουν 2 λέξεις. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

                                                                                          Μονάδες 5 

Στήλη Α Στήλη Β 

1. προϊόντες 

2. εἰδέναι 

3. ἔσται 

4. ἀμφισβητεῖται 

5. εἴληφε 

α. πυροσβέστης 

β. παρόν 

γ. έλλειψη 

δ. συνέλευση 

ε.   παραλαβή 

 στ. προϊστορικός 

ζ. διάβαση 
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Β5. Ποιους στόχους οφείλει να επιδιώκει η εκπαίδευση σύμφωνα με τον 

Ισοκράτη στο παράλληλο κείμενο που ακολουθεί; Να συσχετίσετε τις 

απόψεις που εκφράζει ο ρήτορας με τους προβληματισμούς του 

Αριστοτέλη στο ακόλουθο χωρίο του κειμένου αναφοράς ΙΙ: «Οὐ γὰρ 

ταὐτὰ πάντες ὑπολαμβάνουσι… κριτάς τινάς» 

 

Ισοκρατης,Παναθηναικος 30-32 

Ποιους λοιπόν ονομάζω μορφωμένους […]; Πρώτα πρώτα αυτούς που 

χειρίζονται καλά τα ζητήματα που τους παρουσιάζονται κάθε μέρα και 

έχουν τη νοημοσύνη να επωφελούνται των περιστάσεων και να είναι 

ικανοί να πετυχαίνουν τις περισσότερες φορές εκείνο που συμφέρει· 

έπειτα εκείνους που είναι αξιοπρεπείς και δίκαιοι προς αυτούς που τους 

συναναστρέφονται συχνά και που ανέχονται ήρεμοι τους δυσάρεστους 

και οχληρούς τύπους, ενώ οι ίδιοι φέρονται προς τους φίλους τους με τη 

μεγαλύτερη καλοσύνη και ηπιότητα. 

Επιπλέον εκείνους που είναι πάντοτε εγκρατείς εις τας ηδονάς, και δεν 

τους κατασυντρίβουν οι συμφορές, παρά τηρούν ανδρική στάση και 

αντάξια της φύσεως της ανθρωπίνης· τέταρτον, το και σπουδαιότερο, 

αυτούς που δεν τους διαφθείρει της τύχης η εύνοια, που μήτε γίνονται 

άλλοι άνθρωποι μήτε γίνονται υπερήφανοι, αλλά παραμένουν άνθρωποι 

λογικοί και που δεν χαίρουν για τα αγαθά που τους έδωσε η τύχη 

περισσότερο παρά για τα αγαθά που απέκτησαν εξ αρχής με το φυσικό 

τους χαρακτήρα και την ορθοφροσύνη τους. 

Μονάδες 10 
 

 
 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Ξενοφῶντος, Οἰκονομικός 13,9-12 
 
Ο Ισχόμαχος διαβεβαίωσε το Σωκράτη ότι δε βιαζόταν να φύγει από την 
αγορά, γιατί τις αγροτικ ς εργασίες του τις επ βλεπαν οι επιστάτες του. 
Θ μα της συζήτησης είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Ισχόμαχος κατορθώνει 
να τους εκπαιδεύσει και να τους φιλοτιμήσει.  
 
 

Ἀνθρώπους δ’ ἔστι πιθανωτέρους ποιεῖν καὶ λόγῳ, ἐπιδεικνύοντα ὡς συμφέρει 

αὐτοῖς πείθεσθαι, τοῖς δὲ δούλοις καὶ ἡ δοκοῦσα θηριώδης παιδεία εἶναι πάνυ 

ἐστὶν ἐπαγωγὸς πρὸς τὸ πείθεσθαι διδάσκειν· τῇ γὰρ γαστρὶ αὐτῶν ἐπὶ ταῖς 

ἐπιθυμίαις προσχαριζόμενος ἂν πολλὰ ἁνύτοις παρ’ αὐτῶν. Αἱ δὲ φιλότιμοι τῶν 

φύσεων καὶ τῷ ἐπαίνῳ παροξύνονται. Πεινῶσι γὰρ τοῦ ἐπαίνου οὐχ ἧττον ἔνιαι 
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        κρείττω: τον ίδιο τύπο στον υπερθετικό 

βαθμό 

τῶν φύσεων ἢ ἄλλαι τῶν σίτων τε καὶ ποτῶν. Ταῦτά τε οὖν, ὅσαπερ αὐτὸς ποιῶν 

οἶμαι πιθανωτέροις ἀνθρώποις χρῆσθαι, διδάσκω οὓς ἂν ἐπιτρόπους βούλωμαι 

καταστῆσαι καὶ τάδε συλλαμβάνω αὐτοῖς· ἱμάτιά τε γὰρ ἃ δεῖ παρέχειν ἐμὲ τοῖς 

ἐργαστῆρσι καὶ ὑποδήματα οὐχ ὅμοια πάντα ποιῶ, ἀλλὰ τὰ μὲν χείρω, τὰ δὲ 

βελτίω, ἵνα ᾖ τὸν κρείττω τοῖς βελτίοσι τιμᾶν, τῷ δὲ χείρονι τὰ ἥττω διδόναι. 

πάνυ γάρ μοι δοκεῖ, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἀθυμία ἐγγίγνεσθαι τοῖς ἀγαθοῖς, ὅταν 

ὁρῶσι τὰ μὲν ἔργα δι’ αὑτῶν καταπραττόμενα, τῶν δὲ ὁμοίων τυγχάνοντας 

ἑαυτοῖς τοὺς μήτε πονεῖν μήτε κινδυνεύειν ἐθέλοντας, ὅταν δέῃ. Αὐτός τε οὖν 

οὐδ’ ὁπωστιοῦν τῶν ἴσων ἀξιῶ τοὺς ἀμείνους τοῖς κακίοσι τυγχάνειν, τούς τε 

ἐπιτρόπους, ὅταν μὲν εἰδῶ διαδεδωκότας τοῖς πλείστου ἀξίοις τὰ κράτιστα, 

ἐπαινῶ, ἂν δὲ ἴδω ἢ κολακεύμασί τινα προτιμώμενον ἢ καὶ ἄλλῃ τινὶ ἀνωφελεῖ 

χάριτι, οὐκ ἀμελῶ, ἀλλ’ ἐπιπλήττω καὶ πειρῶμαι διδάσκειν, ὦ Σώκρατες, ὅτι οὐδ’ 

αὑτῷ σύμφορα ταῦτα ποιεῖ. 

 

ἐπαγωγός: δελεαστικός  

ἀνύτω: κατορθώνω  

οὐδ’ ὁπωστιοῦν: με κανένα τρόπο 

 

 

Παρατηρήσεις 
 

Γ1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του αποσπάσματος: 

«Αὐτός τε οὖν οὐδ’ ὁπωστιοῦν … ὅτι οὐδ’ αὑτῷ σύμφορα ταῦτα 

ποιεῖ.»                                                                                                     Μονάδες 10 

Γ2. Με ποιους τρόπους κατορθώνει ο Ισχόμαχος να εκπαιδεύσει και 

να φιλοτιμήσει τους εργάτες και τους επιστάτες των κτημάτων του; 

Μονάδες 10 

 

Γ3.α. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμία από τις 

παρακάτω λέξεις του κειμένου: 

δοκοῦσα: τη δοτική πτώση πληθυντικού αριθμού στο αρσενικό γένος 

σίτων: την αιτιατική πτώση πληθυντικού αριθμού 

 

 αὐτῶν: τη δοτική πτώση πληθυντικού αριθμού θηλυκού γένους του 

δεύτερου προσώπου 

ἀνωφελεῖ χάριτι: την ίδια πτώση του άλλου αριθμού 

τινα: την ονομαστική πτώση πληθυντικού αριθμού στο ουδέτερο γένος.  

                                                                                                          (μονάδες 3,5)   
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Γ3.β. εἰδῶ - ἴδω: i. να αναγνωρίσετε πλήρως γραμματικά τα παραπάνω ρήματα 

&  να γράψετε σε ποια συζυγία ανήκουν (μονάδες 1,2) ii. να κλίνετε την 

προστακτική  του χρόνου στον οποίο βρίσκονται τα παραπάνω ρήματα 

(μονάδες 1,8).    

 

 Γ3.γ. i. «τῇ γὰρ γαστρὶ αὐτῶν ἐπὶ ταῖς ἐπιθυμίαις προσχαριζόμενος ἂν 

πολλὰ  ἁνύτοις παρ’ αὐτῶν», «τῷ δὲ χείρονι τὰ ἥττω διδόναι»: να 

μετασχηματίσετε όλους τους ρηματικούς τύπους των παραπάνω 

αποσπασμάτων στο μέσο μέλλοντα (μονάδες 2) ii. «Αὐτός τε οὖν οὐδ’ 

ὁπωστιοῦν τῶν ἴσων ἀξιῶ τοὺς ἀμείνους τοῖς κακίοσι τυγχάνειν,  

τούς τε ἐπιτρόπους ἐπαινῶ»: να μετασχηματίσετε όλους τους 

ρηματικούς τύπους του παραπάνω αποσπάσματος, ώστε να αναφέρονται 

στο παρελθόν (το ποιόν ενεργείας να είναι στιγμιαίο).      (μονάδες 1,5) 

 

Γ4.α. «Αὐτός τε οὖν οὐδ’ ὁπωστιοῦν τῶν ἴσων ἀξιῶ τοὺς ἀμείνους τοῖς 

κακίοσι τυγχάνειν, τούς τε ἐπιτρόπους, ὅταν μὲν εἰδῶ διαδεδωκότας τοῖς 

πλείστου ἀξίοις τὰ κράτιστα, ἐπαινῶ, ἂν δὲ ἴδω ἢ κολακεύμασί τινα 

προτιμώμενον ἢ καὶ ἄλλῃ τινὶ ἀνωφελεῖ χάριτι, οὐκ ἀμελῶ, ἀλλ’ 

ἐπιπλήττω καὶ πειρῶμαι διδάσκειν, ὦ Σώκρατες, ὅτι οὐδ’ αὑτῷ σύμφορα 

ταῦτα ποιεῖ.»: να αναγνωρίσετε πλήρως συντακτικά τους 

υπογραμμισμένους τύπους του παραπάνω αποσπάσματος.  (μονάδες 5) 

 

Γ4.β. «ἵνα ᾖ τὸν κρείττω τοῖς βελτίοσι τιμᾶν, τῷ δὲ χείρονι τὰ ἥττω 

διδόναι»: να αναγνωρίσετε πλήρως συντακτικά την παραπάνω 

δευτερεύουσα πρόταση (μονάδες 2) 
 

Γ4.γ. «Αἱ δὲ φιλότιμοι τῶν φύσεων καὶ τῷ ἐπαίνῳ παροξύνονται»: να 

μεταφέρετε το παραπάνω απόσπασμα στον πλάγιο λόγο με όλους τους 

δυνατούς τρόπους με ρήμα εξάρτησης «Ἰσχόμαχος εἶπεν…» (μονάδες 3) 
 

Μονάδες 10 

 

 

 


