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Πανελλαδικές εξετάσεις 2020 
Ενδεικτικές απαντήσεις στο μάθημα «Αρχαία Ελληνικά» 

Θέμα Α 

Α.1.α.Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό που αντιστοιχεί σε καθεμιά από τις παρακάτω 

περιόδους λόγου και δίπλα σε αυτόν τη λέξη «Σωστό», αν είναι σωστή, ή τη λέξη «Λάθος», αν είναι 

λανθασμένη, με βάση το αρχαίο κείμενο (μονάδες 3) και να τεκμηριώσετε κάθε απάντησή σας 

γράφοντας τις λέξεις/φράσεις του αρχαίου κειμένου που την επιβεβαιώνουν (μονάδες 3):  

1.Η φρόνηση ως αρετή της ψυχής καλλιεργεἰται με τον εθισμό και την ἀσκηση. Λάθος   

Αἱ μὲν τοίνυν ἄλλαι ἀρεταὶ καλούμεναι ψυχῆς κινδυνεύουσιν ἐγγύς τι εἶναι τῶν τοῦ σώματος –τῷ ὄντι 

γὰρ οὐκ ἐνοῦσαι πρότερον ὕστερον ἐμποιεῖσθαι ἔθεσι καὶ ἀσκήσεσιν 

 

2. Η αρετή της φρόνησης αποβαίνει πάντα ωφέλιμη για τον άνθρωπο. Λάθος   

 ἡ δὲ τοῦ φρονῆσαι παντὸς μᾶλλον θειοτέρου τινὸς τυγχάνει, ὡς ἔοικεν, οὖσα, ὃ τὴν μὲν δύναμιν 

οὐδέποτε ἀπόλλυσιν, ὑπὸ δὲ τῆς περιαγωγῆς χρήσιμόν τε καὶ ὠφέλιμον καὶ ἄχρηστον αὖ καὶ βλαβερὸν 

γίγνεται.  

 

3. Η τέχνη της παιδείας στρέφει την ψυχή στην ορθή κατεύθυνση. Σωστό 

οὕτω σὺν ὅλῃ τῇ ψυχῇ ἐκ τοῦ γιγνομένου περιακτέον εἶναι, ἕως ἂν εἰς τὸ ὂν καὶ τοῦ ὄντος τὸ φανότατον 

δυνατὴ γένηται ἀνασχέσθαι θεωμένη· τοῦτο δ’ εἶναί φαμεν τἀγαθόν. Ἦ γάρ;  

Τούτου τοίνυν, ἦν δ’ ἐγώ, αὐτοῦ τέχνη ἂν εἴη, τῆς περιαγωγῆς, τίνα τρόπον ὡς ῥᾷστα τε καὶ 

ἀνυσιμώτατα μεταστραφήσεται 

 

β. 1. «σφεῖς ἐντιθέναι…»: Σε ποια λέξη του αρχαίου κειμένου αν 

αφέρεται η αντωνυμία «σφεῖς»;  

σφεῖς= οἱ ἐπαγγελλόμενοι 

2. «ᾧ καταμανθάνει ἕκαστος»: Σε ποια λέξη του αρχαίου κειμένου αναφέρεται η αντωνυμία «ᾧ»;  

ᾧ= τό  ὂργανον 
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Θέμα Β 

 Β.1. «εἰς τὸ ὄν καὶ τοῦ ὄντος τὸ φανότατον», «τῆς περιαγωγῆς»: Αξιοποιώντας τους παραπάνω 

όρους του κειμένου να εξηγήσετε πώς αντιλαμβάνεται ο Σωκράτης την έννοια της παιδείας. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Το πρόβλημα της παιδείας και της διαμόρφωσης του μελλοντικού πολίτη κατέχει κεντρική θέση στην πολιτική 

φιλοσοφία του Πλάτωνα και στον διάλογό του στην Πολιτεία, στον οποίο προσπαθεί να θεμελιώσει τη δίκαιη 

πολιτεία. Η παιδεία είναι αναγκαία για την ψυχή και τον πολίτη: αφυπνίζει την ψυχή για να μάθει αυτό 

που ήδη γνωρίζει (από την πρότερη ζωή της στον υπερουράνιο τόπο). Είναι η περιαγωγή της ψυχής από 

τα αισθητά στα νοητά, από τα πάθη στην αρετή, από τη φύση στις Ιδέες· δεν είναι απλώς μάθηση αλλά 

μεταστροφή της όλης ύπαρξης. Ο εξαναγκασμός της παιδείας είχε υπονοηθεί στην αλληγορία, κατά τη 

βίαιη και επώδυνη έξοδο του απελευθερωμένου στην κακοτράχαλη ανηφόρα, και εκφράζεται σε 

πολλές μορφές της εκπαίδευσης (στη γυμναστική, τη μουσική, τον χορό)· έχει σκοπό να υποτάξει και 

να μεταμορφώσει τις άλογες δυνάμεις της ψυχής. 

Στη συνέχεια του λόγου του ο Σωκράτης παρατηρεί πως η αλληγορία φανερώνει ακριβώς το αντίθετο: 

στην ψυχή κάθε ανθρώπου ενυπάρχουν η δυνατότητα της μάθησης και κατάλληλο όργανο για τη 

μάθηση. 

οὐκ ἐνούσης ἐν τῇ ψυχῇ ἐπιστήμης  / τὴν ἐνοῦσαν ἑκάστου δύναμιν ἐν τῇ ψυχῇ:  Ο Πλάτων δεν  

πιστεύει ότι  ο άνθρωπος αποκτά τη γνώση ως πληροφορία που  λαμβάνει χώρα έξωθεν, αλλά  ότι την 

ανακαλύπτει και  την  παράγει μέσα του.  Γι’ αυτό  και  αυτήν την  έντονα βιωματική γνωστική 

διαδικασία την ονομάζει συμβολικά ἀνάμνησιν (Φαίδων 76a). 

Για να επεξηγήσει τη θέση του χρησιμοποιεί μια παρομοίωση: όπως ένα μάτι (όμμα) στρέφεται μαζί με 

όλο το σώμα από το σκοτεινό μέρος προς το φωτισμένο, αν δεν είναι δυνατό να δει το φως διαφορετικά, 

έτσι και αυτό το όργανο μαζί με όλη την ψυχή χρειάζεται να μεταστραφεί από τον μεταβαλλόμενο 

κόσμο της εμπειρίας (ἐκ τοῦ γιγνομένου) προς την αντίθετη κατεύθυνση: να ανυψωθεί προς το 

αληθινά υπαρκτό (τό ὂν) και να φτάσει ως την πιο κατάφωτη βαθμίδα του όντος (τό φανότατον), μέχρι 

να αντέξει να ατενίσει (θεωμένη) το πολύ δυνατό φως του. Ο Σωκράτης διευκρινίζει πως το φανότατον 

τοῦ ὂντος είναι η Ιδέα του Αγαθού. Άρα, ο Σωκράτης ταυτίζει το αληθινά υπαρκτό με το αγαθό και 

ακριβέστερα με την Ιδέα του Αγαθού. 

ὁ φανός, -ή, -όν: φωτεινός, λαμπρός. Η λέξη σκοτώδης, που ακολουθεί, είναι  αντίθετη. Η συνηθισμένη 

στον  Πλάτωνα αντίθεση ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι λειτουργεί συμβολικά για την αντίθεση 

παιδείας – απαιδευσίας (έλλειψη παιδείας). 

τὸ ὄν: Θα κατανοήσουμε καλύτερα αυτήν την ουσιαστικοποιημένη μετοχή του εἰμί, αν σκεφτούμε ότι 

αποδίδει την υπαρκτική σημασία του ρήματος. Το ὂν είναι  το υπαρκτό. Η αναζήτηση του αληθινά 

υπαρκτού αποτέλεσε εξ  αρχής για  τη  φιλοσοφία μέγα  ερώτημα, το  λεγόμενο οντολογικό ερώτημα: 
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τὸ πάλαι  τε καὶ νῦν καὶ ἀεὶ ζητούμενον καὶ ἀεὶ ἀπορούμενον, τί τὸ ὄν (Αριστοτέλης, Μετὰ τὰ φυσικά 

1028b24). Αυτό  που υπάρχει πραγματικά είναι  μόνο  οι Ιδέες, όχι τα αισθητά. 

ἀγαθόν:  Από  τον  πλούτο των  αναφορών του  Πλάτωνα στην  πολυσήμαντη λέξη  ἀγαθόν,  εδώ  να 

τονιστεί μόνο  ότι ο φιλόσοφος ταυτίζει το αληθινά υπαρκτό με το αγαθό, ακριβέστερα με την Ιδέα του 

Αγαθού. 

Ο κόσμος, όπως τον αναλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις, χαρακτηρίζεται ως γίγνεσθαι, γιατί σε αυτόν 

κυριαρχεί η μεταβολή, η εξέλιξη. Η έννοια του γίγνεσθαι στη φιλοσοφία αντιδιαστέλλεται προς την 

έννοια του είναι της ουσίας των όντων).Η αναζήτηση λοιπόν για το ποιο είναι το αληθινά υπαρκτό, το 

είναι ή το γίγνεσθαι, και για το ποια είναι η φύση του αποτέλεσε και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα 

ερωτήματα της φιλοσοφίας: το λεγόμενο οντολογικό ερώτημα.Η ψυχή δηλαδή αρχικά στρέφεται προς 

τις Ιδέες και τελικά πρέπει να κατορθώσει να θεαθεί την Ιδέα του Αγαθού. Στην αλληγορία του 

σπηλαίου την ιδέα του Αγαθού συμβολίζει ο ήλιος, ο οποίος με το δυνατό φως του αρχικά προκαλεί 

πόνο στα μάτια των δεσμωτών που τόλμησαν αμέσως να στραφούν προς αυτόν, μόλις βγήκαν από το 

σπήλαιο, επειδή τα μάτια τους ακόμα δεν είχαν συνηθίσει το φως. 

Η γνώση είναι ανάμνηση 

Κατά τον Σωκράτη (και για τον Πλάτωνα), η γνώση είναι ανάμνηση. Αυτό σημαίνει πως «ο άνθρωπος 

γνωρίζει την αλήθεια, την Ιδέα, και πως η προσπάθεια της φιλοσοφικής σκέψης έγκειται στο να 

βοηθήσει τον άνθρωπο να την ξαναθυμηθεί, να την επαναφέρει στη μνήμη του»  

Την ιδέα αυτή έχει αναπτύξει πάλι με έναν μύθο στον διάλογο   Μένων. Πριν από τη γέννηση μας, 

οπότε η ψυχή μας εισήλθε στο σώμα μας, αυτή είχε περιπλανηθεί στους ουράνιους τόπους και είχε 

γνωρίσει τις Ιδέες. Το γεγονός ότι εισήλθε στο σώμα μας στάθηκε η αιτία να ξεχάσει τις Ιδέες. Στη 

συνέχεια η λήθη αυτή παγιώθηκε και η ψυχή μας άρχισε να τροφοδοτείται από τις αισθήσεις μας με 

ομοιώματα των Ιδεών. Το χειρότερο όμως δεν είναι η ίδια η πλάνη μας αλλά το γεγονός ότι δεν έχουμε 

συνείδηση της. Επειδή έχουμε ξεχάσει τις Ιδέες, δε συνειδητοποιούμε ότι αυτά που βλέπουμε με τις 

αισθήσεις μας είναι απατηλές εικόνες των όντων και πιστεύουμε ότι είναι τα αληθινά υπαρκτά όντα. 

Με την αλληγορία αυτή ο Πλάτων εκφράζει την πεποίθηση του πως ο άνθρωπος διαθέτει έμφυτη την 

ικανότητα της νόησης και τη δυνατότητα της έγκυρης γνώσης (η οποία δε θα βασίζεται στην εμπειρία 

αλλά στην καθαρή λογική). 

Τούτου τοίνυν, ἦν δ’ ἐγώ, αὐτοῦ τέχνη ἂν εἴη, τῆς περιαγωγῆς, τίνα τρόπον ὡς ῥᾷστά τε καὶ 

ἀνυσιμώτατα μεταστραφήσεται, οὐ τοῦ ἐμποιῆσαι αὐτῷ τὸ ὁρᾶν, ἀλλ’ ὡς ἔχοντι μὲν αὐτό, οὐκ 

ὀρθῶς δὲ τετραμμένῳ οὐδὲ βλέποντι οἷ ἔδει, τοῦτο διαμηχανήσασθαι. 

Στη συνέχεια της διήγησης ο Σωκράτης καταλήγει στο συμπέρασμα του συλλογισμού του, 

διατυπώνοντας έναν ορισμό της παιδείας. 

  



 

 4 

Ορισμός της παιδείας 

Ορίζει την παιδεία ως την τέχνη που θα βοηθήσει την ψυχή στη μεταστροφή της από τον κόσμο των 

αισθητών όντων στον νοητό κόσμο των Ιδεών, ώστε να καταφέρει να θεαθεί τις Ιδέες και την Ιδέα του 

Αγαθού. 

Αντικείμενο λοιπόν διερεύνησης θα ήταν με ποιον τρόπο θα επαναπροσανατολιστεί η ψυχή όσο 

γίνεται πιο εύκολα και πιο αποτελεσματικά {ῥᾶστά τε και ἀνυψώτατα μεταστραφήσεται). 

Διευκρινίζει τη θέση του, επανερχόμενος στο παράδειγμα της όρασης: το ζητούμενο δεν είναι 

εμφυτευτεί στην ψυχή η ικανότητα της όρασης του νοητού κόσμου (οὐ τοῦ ἐμποιῆσαι αὐτῷ τό ὁρᾶν), 

αφού την ικανότητα αυτή τη διαθέτει («ὡς ἒχοντι μεν αὐτό). Όμως, δεν είναι σωστά 

προσανατολισμένη, αφού δεν κοιτάζει προς τα εκεί που θα έπρεπε να κοιτάζει (οὐκ ὀρθῶς δέ 

τετραμμένῳ ουδέ βλέποντι οἷ ἒδει), δηλαδή προς τον νοητό κόσμο των Ιδεών, αλλά είναι 

προσανατολισμένη προς τον αισθητό κόσμο. Άρα, πρέπει να "επινοήσουν τη λύση σε αυτό το 

πρόβλημα (τοῦτο διαμηχανήσασθαι). 

περιαγωγή: «μεταστροφή. Η λέξη έχει φιλοσοφική βαρύτητα, διότι δείχνει πως η γνώση και η παιδεία, 

καθώς στρέφεται στον κόσμο, οφείλει να έχει πάντα καθολικό χαρακτήρα και να μην εξαντλείται σε 

προσέγγιση από μία επιμέρους οπτική γωνία. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η χρήση του 

δεοντολογικού ρηματικού επιθέτου περιακτέον, το οποίο όμως δεν προτρέπει απλώς σε μια ευρύτερη 

θέαση, αλλά αποβλέπει σε μια μεταστροφή της ψυχής από τον κόσμο των αισθήσεων προς τον κόσμο 

των Ιδεών. Πρόκειται, όπως και στην περίπτωση της παιδείας, για μια στροφή όλης της ύπαρξης προς 

τον "ήλιο", προς το αγαθό - για μια επώδυνη πορεία. Λίγο παρακάτω (521 α) ο Πλάτων θα ονομάσει την 

άνοδο της ψυχής προς το όντως Ον, "μεταστροφή/επιστροφή της ψυχής από μια νυχτερινή μέρα στην 

αληθινή μέρα" -και αυτή είναι η "αληθινή φιλοσοφία"»  

 

 

Β.2. 

Δεῖ δή, εἶπον, ἡμᾶς τοιόνδε νομίσαι περὶ αὐτῶν, εἰ ταῦτ’ ἀληθῆ· τὴν παιδείαν οὐχ οἵαν τινὲς 

ἐπαγγελλόμενοί  φασιν εἶναι τοιαύτην καὶ εἶναι. Φασὶ δέ που οὐκ ἐνούσης ἐν τῇ ψυχῇ ἐπιστήμης  

σφεῖς ἐντιθέναι, οἷον τυφλοῖς ὀφθαλμοῖς ὄψιν ἐντιθέντες. 

Ο Σωκράτης συνεχίζει τη διήγηση της αλληγορίας του σπηλαίου, επιχειρώντας να ορίσει την έννοια 

της παιδείας. Ξεκινά τη διατύπωση του αρνητικά, προσδιορίζοντας αρχικά τι δεν είναι παιδεία. Έτσι, 

καλεί τους συνομιλητές του (ἡμᾶς) να παραδεχτούν πως αν είναι αληθινά (εἰ ταῦτ' ἀληθῆ) όλα όσα 

έχει προαναφέρει, τότε πρέπει να παραδεχτούν και πως η παιδεία δεν είναι τέτοια όπως την ορίζουν 

όσοι την έχουν για επάγγελμα τους {ἐπαγγελλόμενοι}. Αυτοί ισχυρίζονται πως στην ψυχή δεν υπάρχει 

γνώση και πως αυτή ο άνθρωπος την αποκτά μέσα από τη διαδικασία της μάθησης. Άρα, οι ίδιοι με τη 
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διδασκαλία τους εμφυτεύουν (ἐντιθέναι) τη γνώση στην ψυχή των μαθητών ως επαγγελματίες 

δάσκαλοι, όπως  καταφαίνεται από την επανάληψη της πρόθεσης ἐν στους ρηματικούς τύπους << 

ἐντιθέντες -ἐντιθέναι >> καθώς και με τη χρήση της παρομοίωσης /αναλογίας << οἷον τυφλοῖς 

ὀφθαλμοῖς ὄψιν ἐντιθέντες>>: σαν να βάζουν την ικανότητα της όρασης στα μάτια ενός τυφλού! Με τη 

χρήση της παρομοίωσης ο Σωκράτης θέλει να τονίσει ότι η παιδεία δεν είναι η σταδιακή και βαθμιαία 

απόκτηση νέων γνώσεων ξένων προς το άτομο αλλά η ανάπτυξη γνώσεων που ήδη υπάρχουν σε αυτό, 

με τη μεταστροφή της ψυχής από ένα κατώτερο σε ένα ανώτερο επίπεδο νόησης, στη θέαση των Ιδεών 

και της ιδέας του Αγαθού. Αυτή είναι η ανώτερη βαθμίδα γνώσης. Ωστόσο, η μεταστροφή αυτή της 

ψυχής, η οποία έχει τη δυνατότητα να βλέπει και να γνωρίζει τα όντα, μπορεί να επιτευχθεί με τους 

κατάλληλους παιδαγωγούς οι οποίοι διαπνέονται από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.Κατά τον Πλάτωνα 

λοιπόν χρέος του παιδαγωγού «δεν είναι να φορτώσει το μυαλό του μαθητή με εγκυκλοπαιδικές 

γνώσεις, αλλά να του ανοίξει το όμμα της ψυχής, με άλλα λόγια να του διδάξει πώς θα σκέπτεται ο 

ίδιος.  

οὐκ ἐνούσης ἐν τῇ ψυχῇ ἐπιστήμης  / τὴν ἐνοῦσαν ἑκάστου δύναμιν ἐν τῇ ψυχῇ:  Ο Πλάτων δεν  

πιστεύει ότι  ο άνθρωπος αποκτά τη γνώση ως πληροφορία που  λαμβάνει χώρα έξωθεν, αλλά  ότι την 

ανακαλύπτει και  την  παράγει μέσα του.  Γι’ αυτό  και  αυτήν την  έντονα βιωματική γνωστική 

διαδικασία την ονομάζει συμβολικά ἀνάμνησιν (Φαίδων 76a). 

Στο σημείο αυτό ο Σωκράτης κάνει έναν δριμύ υπαινιγμό εναντίον των σοφιστών, οι οποίοι είχαν ως 

επάγγελμα τους τη μόρφωση, έναντι αδρής αμοιβής. Για παράδειγμα, ο Πρωταγόρας στον ομώνυμο 

πλατωνικό διάλογο παρουσιάζεται να απαντά στον Σωκράτη ότι μπορεί να διδάξει έναν νέο να 

αποκτήσει την ικανότητα να σκέφτεται και να αποφασίζει σωστά (ευβουλία) για κάθε θέμα που έχει 

σχέση τόσο με τον ιδιωτικό βίο όσο και με τον δημόσιο. Άλλο ανάλογο παράδειγμα ήταν οι 

ρητοροδιδάσκαλοι. Γενικότερα, στις ελληνικές πόλεις οι γονείς, ανάλογα με τις οικονομικές 

δυνατότητες τους, έστελναν τους γιους τους σε δασκάλους επί πληρωμή. Έτσι, για να καλυφθούν οι 

νέες εκπαιδευτικές ανάγκες που δημιούργησαν οι μεγάλες κοινωνικοπολιτικές αλλαγές στις ελληνικές 

πόλεις μετά τους Περσικούς Πολέμους, αναπτύχθηκε -πλάι στους παραδοσιακούς δασκάλους της 

γραφής και της ανάγνωσης- και μια επαγγελματική ομάδα διανοουμένων (σοφιστές) που δίδασκαν επί 

πληρωμή νομικά, ρητορική, πολιτική θεωρία, φιλοσοφία. 

 Αυτοί «οι περιοδεύοντες δάσκαλοι προσφέρουν και πουλούν τη θεωρητική τους μόρφωση, διδάσκουν 

τους πολίτες να μιλούν, να σκέπτονται, να κρίνουν».  

«Δεν ήταν απλώς φιλόσοφοι αλλά και δάσκαλοι με μαθητές όχι μόνον εκείνους που επιθυμούσαν να 

ασχοληθούν ειδικά με τη φιλοσοφία. Οι σοφιστές παρουσιάζονταν ως ικανοί να διδάξουν όλα όσα 

μπορούσαν να είναι αναγκαία σε κάποιον που ήθελε να γίνει ολοκληρωμένος πολίτης, συνεπώς 

μαθητές τους ήταν όσοι ήθελαν να λάβουν μια καλή εκπαίδευση και να ξεχωρίσουν τόσο στα πολιτικά 
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πράγματα της πόλης τους όσο και στις ιδιωτικές τους υποθέσεις. Οι σοφιστές δεν δίδασκαν μόνον 

φιλοσοφία, αλλά και ρητορική, πολιτική θεωρία, νομικά, μαθηματικά και άλλες επιστήμες. Και οι 

νεωτεριστικές απόψεις τους δεν αφορούσαν μόνον τα καθαρά φιλοσοφικά ζητήματα, αλλά 

επεκτείνονταν και στον τρόπο με τον οποίο προσέγγιζαν οποιαδήποτε επιστήμη και οποιοδήποτε 

ζήτημα».  

 

Β.3. 

1.=α 

2.=γ 

3.=β 

4.=β 

5.=γ 

 

Β.4.α. 

φανόν=φάσμα 

ἀνασχέσθαι=ανακωχή 

περιακτέον=άξονας 

τετραμμένῳ= ανατροπή 

ἐντιθέντες= παρακαταθήκη 

ἀπόλλυσι=απώλεια 

 

β.  

<< ἐπαγγελόμενοι>>: Στο κείμενο η έννοια του όρου είναι: <<αυτοί που έχουν για επάγγελμά τους>>  

Χρήση όρου με διαφορετική σημασία: Πολλοί αφελείς πολίτες εμπιστεύονται τυφλά τις 

επαγγελίες των πολιτικών  

<< ἐπιστήμης>> : Στο κείμενο η έννοια του όρου είναι: << γνώση>> 

Χρήση όρου με διαφορετική σημασία: Κύριο χαρακτηριστικό της σύγχρονης εποχής είναι η 

αλματώδης ανάπτυξη των θετικών επιστημών 

 

Β5.ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Οι πλατωνικές απόψεις για την παιδεία μπορούν να θεωρηθούν διαχρονικές εφόσον αυτή είναι μία 

πρόταση στροφής του ανθρώπου μέσα του, που πραγματώνεται από άλλους λιγότερο κι άλλους 

περισσότερο με βάση τη φύση τους και την ατομική τους προσπάθεια. Η παιδεία ως μία τέχνη 

περιαγωγής , που επανατοποθετεί τη ψυχή προς τους σωστούς στόχους της ζωής και την 
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απελευθερώνει από τα πάθη(«τίνα τρόπον ὡς ῥᾷστα τε καὶ ἀνυσιμώτατα μεταστραφήσεται»), 

εκφράζεται τόσο στο κείμενο αναφοράς όσο και στο παράλληλο του Ε. Π. Παπανούτσου, ο οποίος 

μεταφέρει απόψεις του Α. Δελμούζου. Και στα δύο κείμενα η παιδεία δεν είναι μια έξωθεν διαδικασία 

αλλά μια απελευθερωτική δύναμη, μια εσωτερική βιωματική διεργασία που μεταμορφώνει την ψυχή, 

με έκδηλα τα στοιχεία της ατομικής προσπάθειας. Δηλωτικό αυτής της εσωτερικής λειτουργίας είναι η 

χρήση των προθέσεων «ἐν-»(=μέσα) στο κείμενο αναφοράς όσο και η αναφορά του Δελμούζου ότι η 

καλλιέργεια της ψυχής και η ελευθερία είναι καρποί που ωριμάζουν μέσα μας με αδιάκοπο προσωπικό 

και μακροχρόνιο αγώνα. Επιπρόσθετα, στο παράλληλο κείμενο τονίζεται πως η ψυχική ολοκλήρωση 

αποτελεί μια διηνεκή επίπονη και κοπιαστική προσπάθεια. Ο δοκιμιογράφος παραθέτει ότι η 

πνευματική ωρίμανση δεν προκύπτει από τον υλικό κόσμο αλλά από τον κόσμο του πνεύματος και της 

γνώσης. Ομοίως ο Σωκράτης πιστεύει ότι μέσα στην ψυχή υπάρχει η δύναμη της γνώσης και η 

μόρφωση δεν παρέχεται με στείρες γνώσεις. Δεν είναι επιφανειακή διαδικασία, αλλά αποτέλεσμα 

εσωτερικής διεργασίας. Δεν έρχεται απ’ έξω προς τα μέσα, αφού ο άνθρωπος οφείλει να στραφεί με 

όλη του την ψυχή προς το φως. 

Ταυτόχρονα, υπογραμμίζεται και στα δύο κείμενα ο απελευθερωτικός ρόλος τής παιδείας. Με τον μύθο 

του σπηλαίου παρουσιάζεται μια δυναμική εικόνα για την ισχυρή ικανότητα που έχει η φιλοσοφία να 

διαφωτίζει και να ελευθερώνει. Η γνώση του κόσμου, του ανθρώπου και της κοινωνίας, η χρήση της 

λογικής για τη ρύθμιση και καθοδήγηση της ζωής σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο, απεικονίζονται 

στο Σπήλαιο ως κάτι βαθύτατα απελευθερωτικό. Δεν πρόκειται για μια εξωτερική και επιφανειακή 

αποδέσμευση, αλλά για ουσιαστική, υπαρξιακή μεταστροφή, μια αλλαγή του όλου ανθρώπου και της 

σχέσης του με τον κόσμο. Ο άνθρωπος που αρχίζει να στοχάζεται παρουσιάζεται σαν κάποιος που 

σπάει τα δεσμά της συμμόρφωσης στην συνηθισμένη εμπειρία και στην παραδεδεγμένη γνώμη (ἐκ τοῦ 

γιγνομένου), ενώ η πρόοδος της απαλλαγής από τις πλανερές αντιλήψεις απεικονίζεται σαν ταξίδι από 

το σκοτάδι προς το φως. Ομοίως και στο μεταφρασμένο απόσπασμα επισημαίνεται η σύνδεση τής 

παιδείας με την απελευθέρωση από τις δεσμεύσεις τού υλικού κόσμου («Με προσπάθεια και δοκιμασία 

λυτρώνεται με τον καιρό το άτομο από το βάρος της ύλης και υψώνεται σκαλί το σκαλί προς τον 

ελεύθερο άνθρωπο») 

Παρότι η πλατωνική παιδεία είναι φιλοσοφική παιδεία και προορίζεται για τους φύλακες της ιδανικής 

πολιτείας, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι απευθύνεται σε όλους, διότι δεν απαιτεί τίποτα περισσότερο 

από τη χρήση της απλής λογικής, προνόμιο όλων των ανθρώπων (σημαίνει…..καταμανθάνει ἓκαστος). 

Ο Σωκράτης λοιπόν, παρουσιάζοντας την παιδεία ως τέχνη της μεταστροφής δηλώνει ότι αυτή η 

παιδεία μπορεί να καθοδηγήσει όλους τους ανθρώπους σε επαναπροσδιορισμό των στόχων τους μέσα 

από την αυτογνωσία. Ο στόχος αυτός και βάσει του παράλληλου κειμένου είναι εφικτός από όλους όχι 

βέβαια στον ίδιο βαθμό, επειδή καθένας με βάση τις ιδιαιτερότητές του θα αξιοποιήσει ποσοτικά και 
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ποιοτικά διαφορετικά τις δυνάμεις που κρύβει μέσα του και θα αναβαθμίσει την ύπαρξή του ως 

νοήμονος όντος.  

 

 

 

Θέμα Γ  

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Γ.1 

Εάν δε κανείς με ρωτήσει, πραγματικά, αν κάποιος αδικεί την πόλη, λες ότι τάχα πρέπει να έχουμε 

ειρήνη και προς αυτόν; Δεν θα το ισχυριζόμουν (αρνιόμουν). Αλλά περισσότερο υποστηρίζω ότι πολύ 

πιο γρήγορα θα τιμωρούσαμε αυτούς, εάν δεν αδικούσαμε κανέναν. Γιατί κανέναν δεν θα είχαν 

σύμμαχο. 

 

Γ2. Στο παρακάτω απόσπασμα ο Ξενοφών συνδέει την οικονομική  ευημερία της Αθήνας με τα αγαθά 

της ειρήνης, παρουσιάζοντας τα πλεονεκτήματά της καθώς και τα μειονεκτήματα ενός πολέμου. 

Συγκεκριμένα: 

Παλιότερα εισήχθησαν πολλά χρήματα στην πόλη κατά τη διάρκεια της ειρήνης ενώ στην εποχή 

πολέμου ξοδεύτηκαν αρκετά για την αγορά πολεμικού εξοπλισμού και μισθοφορικού στρατού. 

Αναφερόμενος στην εποχή του, υποστηρίζει τα έσοδα μειώθηκαν για να καλύψουν ποικίλες πολεμικές 

ανάγκες. Από τη στιγμή που υπάρχει ειρήνη, δεν διεξάγονται χορηγίες για την κατασκευή πλοίων. 

Έτσι, θα διαπιστώσει κάποιος ότι τα έσοδα αυξάνονται και οι Αθηναίοι πολίτες μπορούν να 

χρησιμοποιούν τα έσοδα αυτά, όπως θέλουν. Καταληκτικά, ο Ξενοφών εκθέτει την άποψή του, ότι 

δηλαδή όσο  γρηγορότερα εκδικηθούμε αυτούς που  διαπράττουν αδικήματα στην πόλη με βασική 

προϋπόθεση να μην τους δίνουμε αφορμές να αδικούν , τόσο αυτοί δεν θα βρίσκουν κανένα σύμμαχο.  

 

Γ3.α.  

ἐκλιπούσας: ἐξέλειπες 

εἰσελθούσας: εἰσῂεις –εἰσῄεισθα 

καταδαπανηθείσας: κατεδαπανῶ 

 

β. μᾶλλον: μάλα -  μᾶλλον - μάλιστα 

θᾶττον :ταχέως, ταχύ – θᾶττον – τάχιστα 



 

 9 

γ. τις: τισίν 

προσόδους: αἱ πρόσοδοι 

πολίταις: ὦ πολῖτα  

 

Γ4.α.  

ἤ εἰρήνην: υποκείμενο του ειδικού απαρεμφάτου εἶναι ( ετεροπροσωπία )και β’ όρος σύγκρισης 

ταῦτα: υποκείμενο του ρήματος ἄν κριθείη ( αττική σύνταξη) 

τῶν προσόδων: ονοματικός ετερόπτωτος προσδιορισμός, γενική διαιρετική στο επίθετο πολλάς 

ἄγειν: υποκείμενο στο απρόσωπο ρήμα χρή και τελικό απαρέμφατο 

 

β. ἀνενεχθέντα:  κατηγορηματική μετοχή, συνημμένη (αναφέρεται στο αντικείμενο του ρήματος 

εὑρήσει). Η μετοχή λαμβάνεται ως κατηγορηματική λόγω της εξάρτησής της από το ρήμα 

αντίληψης/γνώσης εὑρήσει. 

 

γ. «πῶς  ἄν ἄμεινον ταῦτα κριθείη»: δευτερεύουσα ονοματική, πλάγια ερωτηματική πρόταση, μερικής 

άγνοιας. Εισάγεται  με το ερωτηματικό επίρρημα πῶς, εκφέρεται με δυνητική ευκτική (ἄν κριθείη)  

γιατί δηλώνει το δυνατό στο παρόν –μέλλον και λειτουργεί ως αντικείμενο στο ρήμα οὐκ οἶδα. 

ὡς χρή και προς τοῦτον εἰρήνην ἄγειν: δευτερεύουσα ονοματική ειδική πρόταση, ως αντικείμενο στο 

ρήμα λέγεις. Εισάγεται με τον ειδικό σύνδεσμο ὡς  (υποκειμενική άποψη), εκφέρεται με οριστική,  γιατί 

δηλώνει το πραγματικό γεγονός. 

 

 


