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ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΑΡΧΑΙΩΝ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ [1η-2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ] 

[2η-7η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ] 

 

Ἀριστοτέλους, Προτρεπτικὸς πρὸς Θεμίσωνα, 8-9 & 

Ἀριστοτέλους, Πολιτικά, 1,12, 1253a29-39 

 

[….] 

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.  

 
 

Φύσει μὲν οὖν ἡ ὁρμὴ ἐν πᾶσιν ἐπὶ τὴν τοιαύτην κοινωνίαν 

[:την πόλιν]· ὁ δὲ πρῶτος συστήσας μεγίστων ἀγαθῶν 

αἴτιος. Ὥσπερ γὰρ καὶ τελεωθεὶς βέλτιστον τῶν ζῴων 

ἄνθρωπός ἐστιν, οὕτω καὶ χωρισθεὶς νόμου καὶ δίκης 

χείριστον πάντων. Χαλεπωτάτη γὰρ ἀδικία ἔχουσα ὅπλα· 

ὁ δὲ ἄνθρωπος ὅπλα ἔχων φύεται φρονήσει καὶ ἀρετῇ, οἷς 

ἐπὶ τἀναντία ἔστι χρῆσθαι μάλιστα. 

 
1η- 2η  ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ   



  

 

 

 

 
 

Διὸ ἀνοσιώτατον καὶ ἀγριώτατον ἄνευ ἀρετῆς, καὶ πρὸς 

ἀφροδίσια καὶ ἐδωδὴν χείριστον. Ἡ δὲ δικαιοσύνη 

πολιτικόν· ἡ γὰρ δίκη πολιτικῆς κοινωνίας τάξις ἐστίν, ἡ 

δὲ δικαιοσύνη τοῦ δικαίου κρίσις. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Α. Να δηλώσετε την ορθότητα ή όχι των κάτωθι προτάσεων 

και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας με αναφορές από 

τα κείμενα: 

 Όλες οι γνώσεις προσφέρουν στον άνθρωπο ωφέλεια. 

 Η φιλοσοφία κατανοεί το αγαθό για τον άνθρωπο σ’ 

όλη του την έκταση. 

 Ο πρώτος που σύστησε πολιτική κοινότητα ήταν ο 

Δίας. 

 Ο άνθρωπος, ακόμη και χωρίς δικαιοσύνη, είναι 

καλύτερος από τα πιο άγρια ζώα. 

 Ο άνθρωπος φέρει μέσα του φυσικά όπλα. 

Μονάδες 10 

 

B1. Με βάση τα αποσπάσματα του αρχαίου κειμένου ο 

άνθρωπος, αν δεν αξιοποιήσει ορθώς τα φυσικά του 

εφόδια, ενδέχεται να αποκτηνωθεί. Ποιά είναι τα φυσικά 

του εφόδια και πώς μπορεί να τά αξιοποιήσει ορθώς; Στην 

απάντησή σας να λάβετε υπ’ όψιν και τις απόψεις του 

Αριστοτέλη από το παρακάτω απόσπασμα: 

 

«Ότι, λοιπόν, πρέπει να υπάρξει ειδική νομοθεσία για την 

παιδεία και ότι πρέπει να τής δώσουμε δημόσιο χαρακτήρα, 

έγινε φανερό από τα παραπάνω· δεν πρέπει, όμως, να 

διαφεύγει της προσοχής μας, ποιά πρέπει να είναι αυτή 

η παιδεία και με ποιό σύστημα πρέπει να παρέχεται. [….] 

Δεν υπάρχει, βέβαια, αμφιβολία ότι οι νέοι από τα χρήσιμα 

πρέπει να διδάσκονται τα απαραίτητα για την ζωή. 



  

 

 

 

 
 

Επίσης, δεδομένου ότι οι ασχολίες διακρίνονται σ’ αυτές 

που ταιριάζουν και σ’ αυτές που δεν ταιριάζουν σ’ 

ελεύθερους ανθρώπους, είναι προφανές ότι δεν πρέπει να 

διδάσκονται τα πάντα, και ότι από τα χρήσιμα πράγματα 

πρέπει να μαθαίνουν μόνο όσα δεν κάνουν αυτόν που τά 

μαθαίνει αγροίκο (βάναυσο).» 

Ἀριστοτέλους, Πολιτικὰ Θ, 1.3-2.1 

Μονάδες 10 

 

Β2. Με βάση και τα δύο αποσπάσματα του αρχαίου κειμένου 

τί είναι αυτό που μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο στην 

εξέλιξη και βελτίωσή του; Να συγκρίνετε τις απόψεις του 

Αριστοτέλη με το παρακάτω απόσπασμα: 

 

«Κι ωστόσο είσαστε απόλυτα πεπεισμένος πως (ο άνθρωπος) 

απαραίτητα θα συνέλθει, όταν ολότελα περάσουν κάτι 

παλιές κακές συνήθειες κι όταν η ορθή σκέψη και μάθηση 

ολότελα αναμορφώσουν και κανονικά καθοδηγήσουν την 

ανθρώπινη φύση. Είσαστε βέβαιοι πως τότε ο άνθρωπος 

θα πάψει να σφάλλει οικειοθελώς κι αναγκαστικά και δεν 

θα θελήσει να ξεχωρίσει τη θέλησή του απ’ τα κανονικά 

του συμφέροντα.» 

[……] 

«Εγώ π.χ. δεν θα απορήσω καθόλου, αν έξαφνα, χωρίς καμία 

αιτία κι αφορμή, μέσα στη γενική μελλοντική φρόνηση 

και λογική προβάλλει ένας τζέντλεμαν με όχι ευγενικιά 

ή να πούμε καλύτερα οπισθοδρομική και ειρωνική 

φυσιογνωμία, με τα χέρια ακουμπισμένα στη μέση και μας 

πει ολονών: Τι λέτε, κύριοι, δε δίνουμε μία κλωτσιά σ’ όλη 

αυτή την φρονιμάδα και τη λογική, έτσι που όλοι αυτοί οι 

λογάριθμοι να πάνε στο διάολο και ν’ απομείνουμε πάλι 

με την ανόητη ανεξαρτησία μας;» 

Ντοστογιέφσκι Φ., Το υπόγειο, κεφ. VII 

Μονάδες 10 



  

 

 

 

 
 

Β3. Να δηλώσετε την ορθότητα των παρακάτω φράσεων: 

 Ο Αριστοτέλης καταγόταν από τα Στάγειρα της            

σημερινής Βέροιας. 

 Ο Αριστοτέλης φοίτησε και δίδαξε στην Ακαδημία του         

Πλάτωνα. 

 Ο Αριστοτέλης ίδρυσε σχολή στην Αθήνα με το όνομα 

“Περίπατος”. 

 Το θέμα των Ηθικών Νικομαχείων είναι η ευδαιμονία. 

 Ο Αριστοτέλης κατέληξε πως ευδαιμονία δήλωνε την 

εύνοια του θείου. 

Μονάδες 10 

 

Β4α. Να βρεθούν από το κείμενο τα αντώνυμα των κάτωθι 

λέξεων: ἄγνοιαι, τυφλουμένη, νόμῳ, τά ὅμοια. (Μονάδες 

4) 

 

Β4β. Να βρεθούν από το κείμενο οι ετυμολογικά συγγενείς 

λέξεις των κάτωθι λημμάτων: σχολείο, αταξία, στάδιο, 

χρήμα, αφοσίωση, άκριτος. (Μονάδες 6) 

 

Μονάδες 10 
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ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΑΡΧΑΙΩΝ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ [3η-6η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ] 

[10η-21η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ] 
 

Πλουτάρχου, Περὶ Ἀλεξάνδρου τύχης καὶ ἀρετῆς, 6 329B-C 

Πλάτωνος, Πολιτεία 520a 

 

Καὶ μὴν ἡ πολὺ θαυμαζομένη πολιτεία τοῦ τὴν Στωικῶν 

αἵρεσιν καταβαλομένου Ζήνωνος εἰς ἓν τοῦτο συντείνει 

κεφάλαιον, ἵνα μὴ κατὰ πόλεις μηδὲ δήμους οἰκῶμεν ἰδίοις 

ἕκαστοι διωρισμένοι δικαίοις, ἀλλὰ πάντας ἀνθρώπους 

ἡγώμεθα δημότας καὶ πολίτας, εἷς δὲ βίος ᾖ καὶ κόσμος, ὥσπερ 

ἀγέλης συννόμου νόμῳ κοινῷ συντρεφομένης. Τοῦτο Ζήνων 

μὲν ἔγραψεν ὥσπερ ὄναρ ἢ εἴδωλον εὐνομίας φιλοσόφου καὶ 

πολιτείας ἀνατυπωσάμενος, Ἀλέξανδρος δὲ τῷ λόγῳ τὸ ἔργον 

παρέσχεν. Ἀλέξανδρος δὲ τῷ λόγῳ τὸ ἔργον παρέσχεν. Οὐ 

γάρ, ὡς Ἀριστοτέλης συνεβούλευεν αὐτῷ, τοῖς μὲν Ἕλλησιν 

ἡγεμονικῶς τοῖς δὲ βαρβάροις δεσποτικῶς χρώμενος, καὶ 

τῶν μὲν ὡς φίλων καὶ οἰκείων ἐπιμελόμενος τοῖς δ’ ὡς ζῴοις 

ἢ φυτοῖς προσφερόμενος, πολέμων πολλῶν καὶ φυγῶν 

ἐνέπλησε καὶ στάσεων ὑπούλων τὴν ἡγεμονίαν, ἀλλὰ κοινὸς 

ἥκειν θεόθεν ἁρμοστὴς καὶ διαλλακτὴς τῶν ὅλων νομίζων, 

οὓς τῷ λόγῳ μὴ συνῆγε τοῖς ὅπλοις βιαζόμενος καὶ εἰς ταὐτὸ 

συνενεγκὼν τὰ πανταχόθεν, ὥσπερ ἐν κρατῆρι φιλοτησίῳ 

μίξας τοὺς βίους καὶ τὰ ἤθη καὶ τοὺς γάμους καὶ τὰς διαίτας, 

πατρίδα μὲν τὴν οἰκουμένην προσέταξεν ἡγεῖσθαι πάντας, 

ἀκρόπολιν δὲ καὶ φρουρὰν τὸ στρατόπεδον, συγγενεῖς δὲ τοὺς 

ἀγαθούς, ἀλλοφύλους δὲ τοὺς πονηρούς·τὸ δ’ Ἑλληνικὸν 

 
3η- 6η  ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ   



  

 

 

 

 
 

καὶ βαρβαρικὸν μὴ χλαμύδι μηδὲ πέλτῃ μηδ’ ἀκινάκῃ 

μηδὲ κάνδυι διορίζειν, ἀλλὰ τὸ μὲν Ἑλληνικὸν ἀρετῇ τὸ δὲ 

βαρβαρικὸν κακίᾳ τεκμαίρεσθαι, κοινὰς δ’ ἐσθῆτας ἡγεῖσθαι 

καὶ τραπέζας καὶ γάμους καὶ διαίτας, δι’ αἵματος καὶ τέκνων 

ἀνακεραννυμένους. 

[……..] 

 

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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Α1. Σε ποιους ή σε τι αναφέρονται οι κάτωθι λέξεις-φράσεις 

των κειμένων; οὐ δεσποτικῶς χρώμενος (στο 1ο κείμενο), ἕν 

τι γένος (στο 2ο κείμενο). 

Μονάδες 6 

 

Α2. Να δηλώσετε την ορθότητα των κάτωθι προτάσεων και 

να δικαιολογήσετε την απάντησή σας με αναφορές από τα 

κείμενα: 

 Ο Μ. Αλέξανδρος προσπάθησε να συνενώσει την 

οικουμένη τόσο με τον λόγο όσο και με τα όπλα. 

 Στόχος του νόμου είναι να ευτυχήσουν όλοι οι 

πολίτες. 

Μονάδες 4 



  

 

 

 

 
 

Β1. Και στα δύο κείμενα αναφέρεται μία κοινή πολιτεία. Ποιά 

είναι αυτή κατά τους δύο συγγραφείς; 

Μονάδες 10 

 

 

Β2. Να καταδείξετε με βάση το πρώτο και το δεύτερο αρχαίο 

κείμενο ότι σε μία ορθή πολιτεία στόχος είναι η ευδαιμονία 

όλων των πολιτών. Για την απάντησή σας να συνυπολογίσετε 

και το κάτωθι παράλληλο κείμενο. 

 

«Αν η ικανότητα της νόησης είναι κοινή σ’ εμάς τους 

ανθρώπους, τότε κοινός είναι και ο Λόγος που μάς κάνει 

έλλογα ὄντα· αν είναι έτσι, τότε κοινός είναι και ο Λόγος που 

προστάζει τί πρέπει να κάνουμε και τί όχι· αν ισχύει αυτό, 

τότε και ο νόμος είναι κοινός· αν έχουν έτσι τα πράγματα, 

τότε                  είμαστε                   συμπολίτες,                   και 

άρα συμμετέχουμε όλοι σε μια κοινή πολιτεία, και η οικουμένη 

είναι μια μεγάλη πόλη· σε ποιό άλλο κοινό πολίτευμα θα 

μπορούμε να πει κανείς ότι μετέχει το ανθρώπινο γένος;» 

Μάρκου Αὐρηλίου, τὰ εἰς ἑαυτόν, 4,4 

Μονάδες 10 

 

 

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

φράσεις της στήλης Β. 

 
Α. Β. 

Ο Σωκράτης αμφισβήτησε τον 
χρησμό 

α. του θεού Απόλλωνα. 
β. της θεάς Αθηνάς. 

Μία από τις μεθόδους των 
σοφιστών ήταν 

α. η διαλεκτική. 
β. η διάλεξη. 

Ο Αριστοτέλης ήταν δάσκαλος 
α. του Αλεξάνδρου. 

β. του Φιλίππου. 



  

  
Μονάδες 10 

 

Β4α. Να συνδέσετε τις λέξεις από τα αρχαία κείμενα στην 

στήλη Α με τις ετυμολογικά νεοελληνικές λέξεις της στήλης Β. 

 

Α. Β. 

αἵρεσιν ανάρμοστος 

διαλλακτὴς επαλήθευση 

ἀλλοφύλους απαλλοτρίωση 

συναρμόττων αρχαιρεσία 

Ἐπελάθου Εμφύλιος 

(Μονάδες 5) 

 

Β4β. Να δώσετε την σημασία των κάτωθι λέξεων από τα 

αρχαία κείμενα και μετά να τίς χρησιμοποιήσετε με διάφορη 

σημασία σε προτάσεις των νέων ελληνικών (σε όποιον αριθμό 

ή πτώση θέλετε): τὰς διαίτας, σύνδεσμον. (Μονάδες 5) 

 

Μονάδες 10 

Ο Αριστοτέλης επέστρεψε από 
την Μακεδονία στην Αθήνα 

μαζί με τον 

 

α. Ξενοκράτη. 
β. Θεόφραστο. 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΑΡΧΑΙΩΝ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ [2η-7η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ] 

 

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. 

 

 

 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

4ο Kριτήριο Αξιολόγησης - 1η και 2η Θεματική Ενότητα 



  

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 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. 
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Β4α. 

ἄγνοιαι: ἐπιστῆμαι. 

τυφλουμένη: θεωροῦσα. 

νόμῳ: Φύσει. 

τά ὅμοια: τἀναντία. 
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ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ [10η-21η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ] 

 

 

Α1. 

 οὐ δεσποτικῶς χρώμενος: Το ρηματικό αυτό σύνολο 

αναφέρεται στην συμπεριφορά του Μ. Αλεξάνδρου 

απέναντι στα βαρβαρικά φύλα που συναντούσε στην 

εκστρατεία του. Ο Μ. Αλέξανδρος προσπάθησε να συ- 

νενώσει τους λαούς μεταξύ τους, σμίγοντας τους βίους, 

τα ήθη και τις παραδόσεις τους, και τούς έκανε όλους 

να θεωρούν πατρίδα τους την οικουμένη. 

 ἕν τι γένος: Ο πλατωνικός Σωκράτης εδώ με το ονο- 

ματικό αυτό σύνολο αναφέρεται σε μία οποιαδήποτε 

τάξη-γένος της ιδεώδους πολιτείας, είτε είναι οι δημι- 

ουργοί είτε οι φύλακες είτε οι φύλακες-παντελείς. 

 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

9ο Kριτήριο Αξιολόγησης - 3η-6η Θεματική Ενότητα 



  

Β2. 
Ο Πλούταρχος στο πρώτο κείμενο υποστηρίζει ότι ο Μέγας 
Αλέξανδρος οδήγησε στην ενότητα της ανθρωπότητας με 
την ελληνική ως κοινή γλώσσα και με βάση τις αρχές της 
ομόνοιας και της κοινωνίας. Και γενικώς οδήγησε στην 
οικουμενικότητα και στην υπερεθνική ομογενοποίηση 
της ανθρωπότητας, καθώς πίστευε πως όλοι οι άνθρωποι 
εκ φύσεως γεννιόμαστε ίσοι. 
Για τον Πλούταρχο ο Μέγας Αλέξανδρος μετουσίωσε και 
υλοποίησε το όραμα του Ζήνωνα για την κοσμοπολίτικη 
πολιτεία, στην οποία όλοι είμαστε συνδημότες και συμπολίτες 
με κοινή τάξη, με κοινούς νόμους, με κοινό δίκαιο και κοινές 
ηθικές αξίες. 
Το κοσμοπολιτικό επίτευγμα του Αλεξάνδρου συνδέθηκε 
από τον Πλούταρχο με το κοσμοπολιτικό όραμα του Ζήνωνος 
στο έργο του “Πολιτεία”. 
Ο Αλέξανδρος κατά τον Πλούταρχο εμφανίστηκε ως ο 
θεόσταλτος κατάλληλος άνθρωπος που συμβίβασε τα πάντα, 

σμίγει τους βίους και τα ήθη και τις παραδόσεις, τούς έκανε 
όλους να θεωρούν πατρίδα την οικουμένη. 
Η προσπάθεια αυτή της κοινοπολιτείας έγινε με την πειθώ- 
παιδεία και μόνο σε περίπτωση απείθειας με την χρήση βίας 
και όπλων, όπως ακριβώς το ίδιο ισχυρίζεται και ο πλατωνικός 
Σωκράτης στο 2ο κείμενο. 

 

Για τον Πλάτωνα ευδαιμονία της πόλης δεν είναι το 
άθροισμα της ευδαιμονίας του κάθε πολίτη, αλλά το 
άθροισμα της ευτυχίας που προσιδιάζει σε κάθε τάξη (τῶν 
Δημιουργῶν καὶ τῶν Φυλάκων). Στόχος είναι η ευτυχία 
όλων των ανθρώπων μέσα από την τάξη-γένος στο οποίο 
βρίσκονται. Για τον Πλάτωνα ευδαιμονία δεν είναι η 
προσωπική επιτυχία στην ζωή, αλλά η συναίσθηση ότι 
με τις ενέργειές σου βοηθάς τους άλλους να ευτυχήσουν. 
Αυτός, όμως, ο βαθμός αλτρουισμού σπάνια είναι εφικτός. 

Επιμένει πως ἡ παιδεία καὶ ἡ πειθὼ θα προταχθούν για την 
συναρμογή των πολιτών στο κοινωνικό όφελος, προφανώς 
με την επιχειρηματολογία ότι η ηθική τους ανάπλαση 
και η πολιτική τους αναγέννηση θα αποβούν τελικά προς 



  

όφελός τους. Αν, όμως, δεν ευοδώσουν οι προσπάθειες, 
τότε ο εξαναγκασμός κρίνεται αναγκαίος, ώστε να 
δραστηριοποιηθούν στό να ωφελήσουν όσο και όπως μπορούν 
ο ένας τον άλλον και όλοι μαζί το σύνολο. 

 
 

Το παράλληλο κείμενο του Μ. Αυρηλίου, ο οποίος ήταν 
εκπρόσωπος του Στωικισμού, όπως ο Επίκτητος, μοιάζει 
και με τα δύο κείμενα, εφόσον θεωρεί πως το άτομο 
πρέπεινα συμμορφώνεται προς τις ανάγκες και σκοπούς 
της πόλεως, διότι είναι πολίτης αυτού του ευρύτερου 
Κόσμου, όπως όλοι οι άνθρωποι και απώτερος στόχος 
είναι η συλλογική ευτυχία. Όλοι είμαστε συμπολίτες και 
ίσοι μεταξύ μας, εφόσον έχουμε κοινά στοιχεία εκ φύσεως, 
τον Λόγο, την προαίρεση και την φρόνηση. 

 

 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 
Β4α. 
αἵρεσιν – αρχαιρεσία. 
διαλλακτὴς – απαλλοτρίωση. 
ἀλλοφύλους – εμφύλιος. 
συναρμόττων – ανάρμοστος. 
Ἐπελάθου – επαλήθευση. 
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