
 

 

 

 
 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ : 1-2η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ & ΑΔΙΔΑΚΤΟ 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ΡΟΥΛΑ ΜΑΚΡΗ  

 

 

 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

1. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Μετὰ τὰ φυσικά, Α 2, 98b12-28 

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. 

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. 

2. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, 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 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 κρίνειν 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, ὡς μόνης φιλοσοφίας τὴν ὀρθὴν κρίσιν καὶ τὴν ἀναμάρτητον 

ἐπιτακτικὴν φρόνησιν ἐν ἑαυτῇ περιεχούσης. 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α1. α. Να γράψετε 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: 

i. Ο Αριστοτέλης απαξιώνει εντελώς τους μύθους, καθώς πιστεύει ότι δεν 

έχουν απολύτως καμία σχέση με τη φιλοσοφία. 

ii. Η φιλοσοφία προϋποθέτει ελεύθερο χρόνο. 

iii. Είναι αρκετό να αποκτά ο άνθρωπος τη γνώση χωρίς να απαιτείται η ορθή 

εφαρμογή της. 

iv. Η φιλοσοφία υποτάσσει τις επιμέρους επιστήμες σε μία κεντρική 

καθοδήγηση. 

v. Η φρόνηση κατευθύνει , αλλά όχι αλάνθαστα, τις επιλογές ενός 

ανθρώπου.(μονάδες 5) 

β. Για κάθε μία από τις παραπάνω απαντήσεις να γράψετε το χωρίο του αρχαίου 

κειμένου που την επιβεβαιώνει.(μονάδες 5) 

Μονάδες 10 

Β1. Πώς συνδέεται το θαυμάζειν με το φιλοσοφεῖν σύμφωνα με το απόσπασμα 

που σας δόθηκε από το αριστοτελικό έργο «Μετὰ τὰ φυσικά»; Στην απάντησή 

σας να λάβετε υπόψη και τη σημασία που έχουν τα ρήματα «θαυμάζω» και 

«φιλοσοφῶ». 

Μονάδες 10 

Β2. Σύμφωνα με τη δεύτερη παράγραφο από το έργο «Προτρεπτικός προς 

Θεμίσωνα» ο Αριστοτέλης δομεί τον υποθετικό του συλλογισμό στηριζόμενος στη 

διάκριση των πεδίων γνώσεων. Ποια είναι αυτά τα γνωστικά πεδία και ποιος ο 

συλλογισμός του; Γιατί πρέπει να φιλοσοφεί ο άνθρωπος (σκοπός φιλοσοφίας); 

Μονάδες 10 



 

 

 

 

Β3. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση : 

1.Ο Αριστοτέλης πέθανε στη Χαλκίδα το α. 

382 π.Χ. 

β. 328 π.Χ. 

γ. 322 π.Χ. 

 

 

2. Το τρίτο έτος της εκατοστής δέκατης τέταρτης Ολυμπιάδας πέθανε ο 

Αριστοτέλης σύμφωνα με τους υπολογισμούς του 

α. Διογένη Λαέρτιου β. 

Απολλόδωρου 

γ. Διονυσίου 

3. Ο Αριστοτέλης όταν επέστρεψε στην Αθήνα το 335 π.Χ. , την Ακαδημία 

διηύθυνε ο 

α. Σπεύσιππος β. 

Ξενοκράτης γ. 

Εύδοξος 

4. Μετά το πέρας των σπουδών του ο Αριστοτέλης άσκησε διδακτικό και 

ερευνητικό έργο 

α. στο Λύκειο 

β. στην Ακαδημία 

γ. στον Περίπατο 

5. Ποιο έργο δεν ανήκει σε αυτά που έγραψε ο Αριστοτέλης όταν επέστρεψε στην 

Αθήνα 

α.«Ἠθικὰ Νικομάχεια» 

β.«Περὶ ζῴων μορίων» 

γ.«Μετὰ τὰ φυσικά» 

Μονάδες 10 



 

 

 

 

 

Β4. Να αντιστοιχίσετε στο τετράδιό σας κάθε μία αρχαία ελληνική λέξη της 

στήλης Α   με την ετυμολογικά συγγενή της νεοελληνική λέξη της στήλης Β  . (Στη 

στήλη Β   περισσεύουν τρεις λέξεις.) 

ΣΤΗΛΗ Α   ΣΤΗΛΗ Β   

προϊόντες 

σύγκειται 

ῥᾳστώνην 

θάτερον 

παρείσακτος 

διάξειν 

ραδιούργος 

οντότητα 

εισιτήριο 

ετερώνυμος 

ανάξιος 

κοιτίδα 

ραγδαίος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μονάδες 10 

Β5. Φιλοσοφητέον ἄρα ἡμῖν...διάξειν ὠφελίμως»: Ο Αριστοτέλης στο 

απόσπασμα αυτό από τον «Προτρεπτικό» του λόγο παρακινεί όλους τους 

ανθρώπους να φιλοσοφούν. Nα συγκρίνετε τις απόψεις που διατυπώνει 

αναφορικά με τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει ο άνθρωπος από τη 

φιλοσοφία, με όσα παραθέτει ο Πλάτωνας στο μεταφρασμένο απόσπασμα που 

ακολουθεί: 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Πολιτεία 473D 

Αν δεν συμβεί, είπα εγώ, ή να κυβερνήσουν στις πολιτείες οι φιλόσοφοι ή να 

ασχοληθούν με τη φιλοσοφία, ανυστερόβουλα και άξια, αυτοί τους οποίους τώρα 

τους αποκαλούν βασιλιάδες και άρχοντες, έτσι ώστε η πολιτική δύναμη και η 

φιλοσοφία να συναντηθούν στο αυτό πρόσωπο, κι αν τούτος ο εσμός* όσων 

σήμερα πορεύονται χωριστά προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση δεν εμποδιστεί 

δια της βίας να το κάνει αυτό, δεν θα 'χουν τελειωμό, φίλε Γλαύκων, οι συφορές για 

τις πολιτείες, νομίζω ούτε και για το ανθρώπινο γένος, κι ούτε τούτο το 

πολίτευμα, που τώρα μόλις το περιγράψαμε θεωρητικά, πρόκειται ποτέ να λάβει, 

προτού να γίνουν αυτά, αληθινή υπόσταση και να βγει στο φως του ήλιου. Αυτό 

είναι που ώρα τώρα διστάζω να το πω, καθώς βλέπω πόσο παράδοξο θα 

ακουστεί· δύσκολο, βλέπεις, να το αντιληφθεί κανείς πως δεν είναι δυνατόν να 

υπάρξει άλλος τρόπος να ευτυχήσουν ούτε τα άτομα ούτε το σύνολο! 

*εσμός: συρφετός 

Μτφρ. Ν.Μ. Σκουτερόπουλος (2002) 

Μονάδες 10 



 
 

 

 

Γ. Αδίδακτο κείμενο 

Ξενοφῶντος, Ἀγησίλαος 11, 1-3 

Ο Ξενοφώντας περιγράφει τα ψυχικά χαρίσματα του Σπαρτιάτη βασιλιά 

Αγησιλάου του Β΄. Πριν περάσει στον επίλογο, ο συγγραφέας δηλώνει ότι, με το έργο 

του αυτό, θέλει να εγκωμιάσει τον Αγησίλαο, γιατί όλες του οι αρετές τον 

κατέστησαν υπόδειγμα για τους άλλους. 

 

Βούλομαι δὲ καὶ ἐν κεφαλαίοις ἐπανελθεῖν τὴν ἀρετὴν αὐτοῦ, ὡς ἂν ὁ ἔπαινος 

εὐμνημονεστέρως ἔχῃ. Ἀγησίλαος ἱερὰ μὲν καὶ τὰ ἐν τοῖς πολεμίοις ἐσέβετο, 

ἡγούμενος τοὺς θεοὺς οὐχ ἧττον ἐν τῇ πολεμίᾳ χρῆναι ἢ ἐν τῇ φιλίᾳ συμμάχους 

ποιεῖσθαι· ἱκέτας δὲ θεῶν οὐδὲ ἐχθροὺς ἐβιάζετο, νομίζων ἄλογον εἶναι τοὺς μὲν 

ἐξ ἱερῶν κλέπτοντας ἱεροσύλους καλεῖν, τοὺς δὲ βωμῶν ἱκέτας ἀποσπῶντας 

εὐσεβεῖς ἡγεῖσθαι. ἐκεῖνός γε μὴν ὑμνῶν οὔποτ’ ἔληγεν ὡς τοὺς θεοὺς οἴοιτο 

οὐδὲν ἧττον ὁσίοις ἔργοις ἢ ἁγνοῖς ἱεροῖς ἥδεσθαι. ἀλλὰ μὴν καὶ ὁπότε εὐτυχοίη, 

οὐκ ἀνθρώπων ὑπερεφρόνει, ἀλλὰ θεοῖς χάριν ᾔδει. καὶ θαρρῶν πλείονα ἔθυεν ἢ 

ὀκνῶν ηὔχετο. εἴθιστο δὲ φοβούμενος μὲν ἱλαρὸς φαίνεσθαι, εὐτυχῶν δὲ πρᾷος 

εἶναι. τῶν γε μὴν φίλων οὐ τοὺς δυνατωτάτους ἀλλὰ τοὺς προθυμοτάτους 

μάλιστα ἠσπάζετο. ἐμίσει οὐκ εἴ τις κακῶς πάσχων ἠμύνετο, ἀλλ’ εἴ τις 

εὐεργετούμενος ἀχάριστος φαίνοιτο. ἔχαιρε δὲ τοὺς μὲν αἰσχροκερδεῖς πένητας 

ὁρῶν, τοὺς δὲ δικαίους πλουσίους ποιῶν, βουλόμενος τὴν δικαιοσύνην τῆς ἀδικίας 

κερδαλεωτέραν καθιστάναι. 

ἱλαρός: χαρούμενος 

 

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

φοβούμενος … κερδαλεωτέραν καθιστάναι.» 

 

Μονάδες 10 

Γ2. Πώς αποδεικνύεται από το παραπάνω απόσπασμα η ευσέβεια του 

Αγησιλάου απέναντι στους θεούς; 

Μονάδες 10 

Γ3. α. Να μεταφέρετε τους ακόλουθους τύπους στον άλλο αριθμό: ἀρετήν, θεῶν, 

ἱκέτας, ἔργοις, χάριν. (μονάδες 5) 

β. ἐβιάζετο: να κλίνετε την οριστική παρακειμένου στην ίδια φωνή. (μονάδα 1) 
γ. Να γράψετε τον τύπο που ζητείται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: 
βούλομαι: το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο οριστικής παρατατικού ἐπανελθεῖν: το 
δεύτερο ενικό πρόσωπο προστακτικής του ίδιου χρόνου 

νομίζων: το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο ευκτικής μέλλοντα στην ίδια φωνή 

εἶναι: το πρώτο ενικό πρόσωπο οριστικής υπερσυντελίκου. (μονάδες 4) 



 
 

 

 

Μονάδες 10 

 

Γ4. «ἱκέτας δὲ θεῶν οὐδὲ ἐχθροὺς ἐβιάζετο, νομίζων ἄλογον εἶναι τοὺς μὲν ἐξ 

ἱερῶν κλέπτοντας ἱεροσύλους καλεῖν, τοὺς δὲ βωμῶν ἱκέτας ἀποσπῶντας 

εὐσεβεῖς ἡγεῖσθαι. ἐκεῖνός γε μὴν ὑμνῶν οὔποτ’ ἔληγεν ὡς τοὺς θεοὺς οἴοιτο 

οὐδὲν ἧττον ὁσίοις ἔργοις ἢ ἁγνοῖς ἱεροῖς ἥδεσθαι. ἀλλὰ μὴν καὶ ὁπότε 

εὐτυχοίη, οὐκ ἀνθρώπων ὑπερεφρόνει, ἀλλὰ θεοῖς χάριν ᾔδει. καὶ θαρρῶν 

πλείονα ἔθυεν ἢ ὀκνῶν ηὔχετο.»: να αναγνωρίσετε συντακτικά τους 

υπογραμμισμένους τύπους του παραπάνω αποσπάσματος. 

 

Μονάδες 10 

 

 

 

 

 


