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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΡΧΑΙΩΝ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ : 1η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ + ΑΔΙΔΑΚΤΟ 

 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Α. 

Σωστό : “Διὰ γὰρ τὸ θαυμάζειν οἱ ἄνθρωποι καὶ νῦν καὶ τὸ πρῶτον ἤρξαντο φιλοσοφεῖν”. 

Λάθος : “διὸ καὶ ὁ φιλόμυθος φιλόσοφός πώς ἐστιν· ὁ γὰρ μῦθος σύγκειται ἐκ 

θαυμασίων”. 

Σωστό : “ὥστ’ εἴπερ διὰ τὸ φεύγειν τὴν ἄγνοιαν ἐφιλοσόφησαν”. 

Λάθος : “Δῆλον οὖν ὡς δι’ οὐδεμίαν αὐτὴν ζητοῦμεν χρείαν ἑτέραν”. 

Σωστό : “οὕτω καὶ αὐτὴν ὡς μόνην οὖσαν ἐλευθέραν τῶν ἐπιστημῶν· μόνη γὰρ αὕτη 

αὑτῆς ἕνεκέν ἐστιν”. 

  

 

Β1. 

          Η φιλοσοφία εξ αρχής και όσο θα υπάρχει ο άνθρωπος ποτέ δεν απαντά, αλλά 

διερωτάται σε υπαρξιακά, κοινωνικά, ανθρωποκεντρικά προβλήματα. Αυτός είναι ο 

στόχος της, όχι δηλαδή να απαντήσει αλλά να θέσει ερωτήματα που θα προβληματίσουν 

τον άνθρωπο, θα τόν οδηγήσουν σε υψηλότερες πνευματικές κορυφές, διαμορφώνοντας 

έτσι τις δικές του θέσεις – αρχές. Ο φιλοσοφικός στοχασμός ως η σημαντικότερη μορφή 

παίδευσης οδηγεί τον άνθρωπο προς τις πρώτες αρχές της ύπαρξης και του «εἶναι», προς 

την καθολικότητα. Τόν βοηθά να κατανοήσει ότι πίσω από τα φαινόμενα, που πλέον 

ερμηνεύονται επιστημονικά, κρύβεται το μυστήριο του κόσμου, ο ωκεανός του χρόνου, οι 

πρώτες αρχές. Ο άνθρωπος δια της φιλοσοφίας οικοδομεί μίαν ερευνητική διάθεση 

ώστε να μην αρκείται στην επιφάνεια, αλλά να γίνεται διορατικός, να επιδιώκει την 

διερεύνηση της ανθρώπινης φύσης και να εργάζεται με ζήλο για την εξατομίκευσή 

του. 

Αυτό είναι φιλοσοφία και αυτός που επεξεργάζεται αυτά είναι φιλόσοφος. Η φιλοσοφία 

δεν στοχεύει στην ανθρώπινη κοινωνικά επιτυχία, όπως πρέσβευαν οι σοφιστές και ο 

Διαφωτισμός, αλλά σε ωθεί στην αναζήτηση των πρώτων αρχών του Κόσμου και στην 

εξατομίκευσή σου. Γι’ αυτό ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης χαρακτηρίστηκαν φιλόσοφοι. 

           Στο κείμενο αυτό ο Αριστοτέλης προσπαθεί να καταδείξει αυτό ακριβώς, δηλαδή 

πως είναι έμφυτη η ορμή του ανθρώπου για διερεύνηση του κόσμου και του εαυτού 

του, πως διαρκώς επιδιώκει την γνώση για να φύγει από το επίπεδο του ζώου, χωρίς 

να υπάρχει στην ερευνητική συνείδησή του κάποιο πρακτικό και χρησιμοθηρικό 
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όφελος. Βέβαια ο άνθρωπος δια της γνώσης επιβίωσε και δημιούργησε πολιτική κοινωνία 

στην οποία πέτυχε τον σκοπό του, δηλαδή την ευδαιμονία, αλλά κατά τον Αριστοτέλη 

αυτά δεν έγιναν ωφελιμιστικά και χρησιμοθηρικά. Έγιναν από την κινητήρια έμφυτη 

δύναμη και διάθεση για Γνώση. Ίσως για τον Αριστοτέλη αυτό είναι και φιλοσοφία, 

δηλαδή η έμφυτη έφεση για γνώση και εξατομίκευση. 

  Όμοια πράγματα θεωρεί και αναφέρει ο Καζαντζάκης στο παράλληλο κείμενο. Η 

φιλοσοφία και η πνευματική αναζήτηση αρχικώς, στο πρώτο απόσπασμα, έγκειται στην 

αναβάθμιση του ατόμου προσωπικά από ζώο σε άνθρωπο, η απομάκρυνση από την 

άγνοια και η κατάληξη στην γνώση και επίγνωση. Η πνευματική αναζήτηση έχει 

χαρακτήρα ενδοσκόπησης για την προσωπική εξατομίκευση και όχι για την προσωπική 

καταξίωση. Ομοίως και ο Αριστοτέλης θεωρεί πως η φιλοσοφία είναι προσωπική υπόθεση 

του κάθε ανθρώπου και στοχεύει στην απομάκρυνση από το κτηνώδες και ζωώδες, ώστε 

να επέλθει η αναβάθμισή του.  

  Στο δεύτερο απόσπασμα, ο Καζαντζάκης θεωρεί πως η πνευματική αναζήτηση είναι 

δύσκολη και ανηφορική και γι’ αυτό ελάχιστοι τήν καταφέρνουν. Παρόμοια, αν 

σκεφτούμε σε βάθος, πρεσβεύει και ο συμβολισμός στον μύθο της Οδύσσειας. Στόχος του 

ανθρώπου η εξατομίκευση, πράγμα δύσκολο, αλλά και διαρκές. Ο Αριστοτέλης ομοίως 

θεωρεί πως η φιλοσοφία δεν σταματά ποτέ, είναι η κινητήρια δύναμη του ανθρώπου για 

την εξατομίκευσή του. Και οι δύο αποδεικνύουν πως η φιλοσοφία είναι αυτάρκης και 

στοιχειοθετεί το ανθρώπινο είδος μοναδικά.  

 

 

 

Β2. 

      Η τάση του ανθρώπου για φιλοσοφία θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι έμφυτη. 

Αυτό συμβαίνει επειδή ο άνθρωπος είναι εκ φύσεως ερευνητικό ὂν. Προσπαθεί να 

ανακαλύψει τις συντεταγμένες του στον κόσμο είτε ως προς τα εξωτερικά όντα (αντί – 

κείμενα) είτε ως προς τον εαυτό του και την συνείδηση του (υπό – κείμενο).   

Ο Χρήστος Μαλεβίτσης αποκαλεί τον άνθρωπο πρώτα ἒμμυθον ὂν, διότι πολύ απλά 

κατάλαβε πως ο άνθρωπος – ασχέτως της τεκμηριωμένης και αποδεδειγμένης 

επιστημονικής εξέλιξής του -, όταν ενεργοποιήθηκε η λογική και η συνείδησή του, έπλασε 

μύθους για να εξηγήσει τα φαινόμενα γύρω του.  

   Και για τους δύο ο Μύθος και ο Λόγος συνυφαίνονται και συλλειτουργούν. Ο 

Αριστοτέλης έχει πιο αφαιρετική σκέψη και έτσι απλώς τό αναφέρει, χωρίς να αναλύσει 

ιδιαιτέρως τις αιτίες της συνταύτισής τους, ίσως διότι εκείνη την εποχή ήταν δεδομένη η 

αλληλεξάρτησή τους. Ας μη παραβλέψουμε πως εκείνη την περίοδο οποιαδήποτε 

στοχαστική προσπάθεια για την εξήγηση της εξέλιξης του ανθρώπου γινόταν μέσω 

μύθου, πρβλ. μύθο Προμηθέα-Οδυσσέα-Ηρακλή-κ.λπ. 

  Ο Χρήστος Μαλεβίτσης μάς το εξηγεί δια της αναλύσεώς του αυτό το δεδομένο εκείνης 

της εποχής. Σε ένα άλλο δοκίμιό του, στο “Μῦθος καὶ Λόγος” αναφέρει τα εξής :  «γιὰ τὸν 

ἄνθρωπο ἐκείνης τῆς ἐποχῆς, ἡ γῆ εἶναι ἄγνωστο τὶ πέρατα ἔχει, ἡ γῆ χάνεται στὶς ἐσχατιὲς 

τοῦ μυθικοῦ ὠκεανοῦ….ἡ γλῶσσα, λοιπόν, μέσα σὲ αὐτὴ τὴν περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα δὲν 

ἦταν ξερὸ ὄργανο ἐπικοινωνίας, ἀλλὰ χλωρὸς μίσχος μετοχῆς καὶ δημιουργίας κόσμων. Εἶχε 

τὸ βάρος τῆς μαγικῆς ἰσχὺος καὶ τῆς ποιητικῆς ἀποτελεσματικότητας, μέσα σ' ἕναν 

πνευματικὸ καὶ ψυχικὸ χῶρο μὲ ὅρια ἀσαφῆ καὶ παλλόμενα ἀπὸ μυστηριακὸ ρῖγος. Λέξεις 
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ποὺ ἔχουν φτάσει σὲ ἐμᾶς φωνητικὰ ἀτόφιες, ὅπως φύσις, ἀήρ, ἥλιος, πῦρ, ὠκεανός, ἔχουν 

υποστεῖ στὸ μεταξὺ ἐσωτερικὲς βιωματικὲς μεταβολές, ποὺ εἶναι δύσκολο, ἂν ὄχι 

ἀκατόρθωτο, νὰ ἀντιληφθοῦμε τὸ τοτινὸ βάθος καὶ πλάτος τους. Ὁ Ἀναξιμένης, π.χ., εἶπε 

πὼς πρώτη ἀρχὴ τοῦ κόσμου εἶναι ὁ ἀήρ. Ἀλλὰ ἐνῶ ἐννοοῦσε καὶ τὸν ἀτμοσφαιρικὸ ἀέρα ποὺ 

ἐννοοῦμε καὶ ἐμεῖς, σὲ αὐτὸν τότε δὲν εἶχε τὴν διακεκριμένη καὶ ἐξαντικειμενισμένη 

ἐπιστημονικὴ ἀντίληψη. Ὁ ἀὴρ γιὰ αὐτὸν ἦταν ἡ κινητικὴ ἀρχὴ τοῦ κόσμου καὶ ταυτόχρονα 

ψυχή, θεὸς καὶ πνεῦμα.».   

 

 

 

 

 

Β3. 

Σωστό. 

Λάθος. 

Λάθος. 

Σωστό. 

Λάθος.  

 

Β4α. 

φίλαρχος : ἤρξαντο. 

πένθος : παθημάτων. 

κειμήλιο : σύγκειται. 

πέρασμα : διαπορήσαντες. 

κατάφαση : φαμέν. 

διάβαση : συμβεβηκός. 

 

Β4β. 

τὰ πρόχειρα : η λέξη πρόχειρος στο αρχαίο κείμενο σημαίνει “ αυτός που βρίσκεται κοντά 

στα χέρια σου, ο πλησίον”. 

Η κατασκευή του ήταν πρόχειρη και γι’ αυτό δεν άντεξε στους ανέμους.  

 

παθημάτων : τὸ πάθημα στο αρχαίο κείμενο σημαίνει “η μεταβολή”. 

Το πάθημα μετά από αυτήν την συμπεριφορά τόν συνέτισε.  

 

 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Γ1α. 

Φίλε μου Κρίτωνα, η προθυμία σου είναι αξιόλογη, αν βέβαια είναι κάπως ορθή∙ 

αν όμως δεν είναι, όσο μεγαλύτερη είναι, τόσο περισσότερο δυσβάσταχτη είναι. 

Πρέπει λοιπόν πρώτα να εξετάσουμε αν αυτά πρέπει να τα πράξουμε ή όχι∙ 

γιατί εγώ όχι μόνο τώρα, αλλά και πάντοτε είμαι τέτοιος ώστε να μην πείθομαι 

σε τίποτα άλλο από αυτά που με συνιστούν ως άνθρωπο παρά μόνο στην 

λογική, η οποία μου φαίνεται όταν σκέφτομαι η πιο σημαντική. Τους 
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ισχυρισμούς μου, που παλαιότερα έλεγα, δεν μπορώ τώρα να τους απορρίψω, 

επειδή με βρήκε αυτή η συμφορά, αλλά μου φαίνονται σχεδόν ίδιοι, και τους 

ίδιους πρεσβεύω και τιμώ με αυτούς που πρέσβευα παλαιότερα∙  

 

Γ1β. 

Στον πλατωνικό αυτό διάλογο, κατά τον οποίο διαδραματίζονται οι τελευταίες 

στιγμές του Σωκράτη στην φυλακή, πριν θανατωθεί, οι μαθητές του προβαίνουν 

στις τελευταίες απέλπιδες προσπάθειες να πείσουν τον δάσκαλό τους να 

αποδράσει, χρησιμοποιώντας όποιο εύλογο επιχείρημα έχουν στην φαρέτρα 

τους. Εν προκειμένω, ο Σωκράτης απαντά στον Κρίτωνα ότι δεν πρόκειται να 

προδώσει τις αρχές του και τις πεποιθήσεις που είχε σε όλη την ζωή του, οι 

οποίες πάντα στηρίζονταν στην λογική, καθότι δεν πρόκειται να βρεθεί 

πεποίθηση πιο λογική, επομένως και πιο ισχυρή, ώστε να πειστεί και να 

αποδράσει, ακόμη και τώρα που βρίσκεται μπροστά στο κατώφλι του θανάτου 

και όπως κάθε άνθρωπος φοβείται. 

 

Γ2. 

σκοποίη/σκοποῖ. 

πεπεισμένοι εἰσιν, πεποίθασιν. 

φήνασθαι, φανῆναι. 

εἰπέ, εἰπέτω, εἴπετε, εἰπόντων/εἰπέτωσαν. 

ἴστε, εἰδῆτε. 

μέγα, μείζονα/μείζω, μέγιστον. 

μηδέσι, μηδένας. 

ᾧπερ. 

δύναμι. 

πολλά, πλείονα/πλείω, πλεῖστα. 

 

 

Γ3α. 

ὅσῳ : δοτική του μέτρου ή της διαφοράς στο μείζων. 

χαλεπωτέρα : κατηγορούμενο του υποκειμένου προθυμία. 

ἡμᾶς : υποκείμενο του απαρεμφάτου σκοπεῖσθαι. 

μηδενὶ : αντικείμενο του απαρεμφάτου πείθεσθαι. 

ἢ τῷ λόγῳ : β΄ όρος σύγκρισης (ο α΄ είναι το μηδενί). 

μοι : δοτική προσωπική του κρίνοντος προσώπου στο φαίνηται. 

οὓς : αντικείμενο του ρήματος ἔλεγον. 

ὅμοιοι : κατηγορούμενο στο υποκειμένο λόγοι. 

ὧν : γενική συγκριτική. 

λέγειν : αντικείμενο του ρήματος ἔχωμεν. 

πλείω : σύστοιχο αντικείμενο του μορμολύττηται. 

χρημάτων : γενική αντικειμενική στο ἀφαιρέσεις. 
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Γ3β. 

-εἴτε ταῦτα πρακτέον εἴτε μή : πλάγια, διμελής ολικής αγνοίας. Οι διμελείς του 

τύπου εἴτε..εἴτε μπορεί να παίρνουν άρνηση οὐ ή μή. Λειτουργεί ως αντικείμενο 

του απαρεμφάτου σκοπεῖσθαι. Το ρηματικό επίθετο αναλύεται σε δεῖ ἡμᾶς 

πράττειν ταῦτα ἤ μή. 

-οἷος τῶν ἐμῶν μηδενὶ ἄλλῳ πείθεσθαι ἢ τῷ λόγῳ : αναφορική-

συμπερασματική πρόταση (γι’ αυτό και εκφέρεται απαρεμφατικά, 

ακολουθώντας την δομή των συμπερασματικών απαρεμφατικών προτάσεων). 

Ως προς την αναφορικότητά της είναι παραβολική ποιού (τοιοῦτος-οἷος), ενώ ως 

προς την επιρρηματικότητά της λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του 

αποτελέσματος στο περιεχόμενο της προηγουμένης κύριας πρότασης. 

-οὕσπερ καὶ πρότερον : αναφορική πρόταση, που νοούνται τα ρήματα 

ἐπρέσβευον καὶ ἐτίμων. Σε μία πρώτη ανάγνωση, η αναφορική φαίνεται να 

λειτουργεί ως προσδιοριστική στο τοὺς αὐτοὺς (λόγους). Η αλήθεια όμως είναι 

ότι η αναφορική λειτουργεί ως δοτική αντικειμενική στο επίθετο ταυτότητος 

τοὺς αὐτοὺς, δηλαδή πρεσβεύω καὶ τιμῶ τοὺς αὐτοὺς προτέροις λόγοις 

(αντίστοιχο δείγμα στο   Ἰσοκράτους ἐπιστολαὶ Γ Φιλίππῳ 4-5 : εἰ μὲν οὖν εἶχον 

τὴν αὐτὴν δύναμιν ἥνπερ πρότερον). 

 

Γ3γ. 

-ὧν: το αναφορικό αυτό ὧν, λόγω του ότι υπάγεται στην υποθετική πρόταση ἂν 

μὴ βελτίω ἔχωμεν λέγειν ἐν τῷ παρόντι και όχι στην επόμενη πρόταση εὖ ἴσθι 

ὅτι οὐ μή σοι ξυγχωρήσω (πράγμα που την καθιστά κύρια) δεν δύναται να 

λειτουργεί ως αναφορική αντωνυμία, αλλά μόνο ως δεικτική αντί του τούτων. 

-ὥσπερ : το ὥσπερ αυτό, που συνοδεύει το παῖδας, δεν εισάγει αναφορική 

παραβολική πρόταση, αλλά επρόκειτο για το ὥσπερ το τροποποιητικό. Εκεί 

πρέπει να εννοηθεί η μετοχή ὄντας, που την συνοδεύει το ὥσπερ αυτό και 

μεταφράζεται «σαν». Δηλαδή εν πλήρει διατυπώσει η φράση είναι ὥσπερ 

παῖδας ὄντας ἡμᾶς (= σα να είμαστε παιδιά). Αντίστοιχα αυτού του ὥσπερ στo 

θέμα πανελληνιὼν 2011 : ὥσπερ τοῦτο ἐπιτεταγμένον αὐτοῖς, στο Πλάτωνος 

Κρατύλος 384c : ὥσπερ ὑποπτεύω αὐτὸν σκώπτειν. 

 

 

 

 


