
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

Διδαγμένο κείμενο 

Α1.α. 

1. Λ    «αἱ μέν τοίνυν ἄλλαι ἀρεταί…ἔθεσι και        

ἀσκήσεσι» 

2. Λ    «ὑπό δε τῆς περιαγωγῆς…βλαβερόν γίγνεται» 

3. Σ   «τούτου τοίνυν… ἀνυσιμώτατα 

μεταστραφήσεται» 

 

Α1.β. σφεῖς  ἐπαγγελλόμενοι 

              ᾧ      τό ὄργανον 
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Β1. Η παιδεία είναι η τέχνη της περιαγωγής, της 

μεταστροφής της ψυχής από τον κόσμο των αισθήσεων 

προς τον κόσμο των Ιδεών. Η περιαγωγή (σχόλιο σελ. 

91 φάκελός υλικού) είναι η στροφή ολόκληρης της 

ύπαρξης προς τον « ήλιο» , προς το Αγαθό. Ο άνθρωπος 

λοιπόν δεν μπορεί να ολοκληρώσει μόνος του τη 

διαδικασία της μεταστροφής. Έχει ανάγκη από την 

αρωγή του σωστού δασκάλου, που θα τον εξαναγκάσει 

να στραφεί προς την αλήθεια και θα τον καθοδηγήσει 

σωστά, ώστε να ολοκληρώσει αυτή τη δύσκολη πορεία 
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από την άγνοια στη γνώση. Η μεταστροφή του 

ανθρώπου θα συντελεστεί με τη θέαση του  ὄντος 

(σχόλιο φακέλου υλικού σελ. 91). Προκειμένου να 

ερμηνεύσει τη θέση του χρησιμοποιεί μια παρομοίωση: 

Όπως το μάτι στρέφεται μαζί με όλο το σώμα από το 

σκοτάδι στο φως, έτσι και αυτό το όργανο μαζί με όλη 

την ψυχή χρειάζεται τη μεταστροφή από τον αισθητό 

κόσμο (ἐκ τοῦ γιγνομένου) προς το αληθινά υπαρκτό 

(το ὄν) και έτσι φτάνει στην ανώτατη βαθμίδα του 

ὄντος (τό φανότατον) (σχόλιο σελ. 91 Φάκελος υλικού 
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«ὁ φανός») μέχρι να αντέξει να ατενίσει (θεωμένη) το 

πολύ δυνατὀ φως του. Άρα ο  Σωκράτης ταυτίζει το 

φανότατον τοῦ ὄντος με την Ιδέα του Ἀγαθοῦ. 

Καταλήγοντας, σύμφωνα με τον Σωκράτη η παιδεία 

είναι η τέχνη που μπορεί να οδηγήσει την ψυχή από τον 

αισθητό προς τον νοητό κόσμο της Ιδέας του Αγαθού με 

όσο το δυνατόν ευκολότερο και αποτελεσματικότερο 

τρόπο (ὡς ῥᾷστα τε καί ἀνυσιμώτατα).Την παραπάνω 

θέση του διασαφηνίζει με το παράδειγμα της όρασης : 

Το ζητούμενο δεν είναι να εμφυτευτεί στην ψυχή η 
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ικανότητα της όρασης του νοητού κόσμου , την οποία 

διαθέτει. Το πρόβλημα είναι ότι δεν κοιτάζει προς τη 

σωστή κατεύθυνση, δηλ. τον κόσμο των Ιδεών, αλλά 

προς τον αισθητό κόσμο. Πρέπει λοιπόν να βρεθεί λύση 

στο πρόβλημα με τη μεταστροφή.  

 

Β.2. Απαραίτητα σημεία ανάπτυξης:  

Αξιοποιούμε το πρώτο σχόλιο (σελ. 91, Φάκελος υλικού)  

που αναφέρει ότι η γνώση δεν είναι μια πληροφορία 

που λαμβάνει χώρα έξωθεν, αλλά μια έντονα 
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βιωματική διαδικασία (ἀνάμνησις). Η άποψη του 

Σωκράτη ενισχύεται από την τετραπλή χρήση της 

πρόθεσης ἐν (που υποδηλώνει τον εσωτερικό βιωματικό 

χαρακτήρα της παιδείας). Επιπλέον για να κάνει πιο 

κατανοητό τον ισχυρισμό των σοφιστών χρησιμοποιεί 

μια παρομοίωση (είναι σαν να τοποθετούν όραση σε 

μάτια τυφλών: τυφλό μάτι = απαίδευτη ψυχή και η 

ικανότητα όρασης = γνώση). Κατά το Σωκράτη όμως 

δεν μπορεί να τοποθετηθεί  σε ένα τυφλό μάτι η 

ικανότητα της όρασης. Η ψυχή έχει ήδη μέσα της το 
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όργανο της γνώσης και ο δάσκαλος προσπαθεί να τη 

στρέψει προς το Αγαθό, κάνοντάς την να ξαναθυμηθεί 

όσα ήδη γνωρίζει.  Με την παρομοίωση ο Σωκράτης 

τονίζει ότι ορθοί παιδαγωγοί δεν είναι αυτοί που 

υποστηρίζουν ότι γεμίζουν την ψυχή των νέων με 

γνώσεις. 

Αντίθετα, οι σοφιστές υποστηρίζουν πως οι ίδιοι 

εμφυτεύουν τη γνώση στην ψυχή των μαθητών. Η 

παιδεία που ισχυρίζονται ότι παρέχουν έχει 
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χρησιμοθηρικό χαρακτήρα και στοχεύει στην απλή 

παροχή γνώσεων για κοινωνικούς σκοπούς. 
 

Β3. 1  α  2  γ  3  β 

4  β  5  γ 
 

Β4.α. φανόν  φάσμα  

ἀνασχέσθαι  ανακωχή 

περιακτέον  άξονας 

τετραμμένῳ  ανατροπή 

ἐντιθέντες  παρακαταθήκη 

ἀπόλλυσι  απώλεια 
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Β4.β. «ἐπαγγελλόμενοι»: «Η Αμερική εξακολουθεί να 

αποτελεί για πολλούς τη γη της επαγγελίας» 

«ἐπιστήμη»: «Η επιστημονική κοινότητα 

προσαρμόστηκε με γοργούς ρυθμούς στις 

απαιτήσεις της πανδημίας» 

 

Β.5. Στο απόσπασμα του Παπανούτσου η παιδεία 

ανάγεται ως ένα από τα σημαντικότερα αγαθά για το 

άτομο και για το κοινωνικό σύνολο. Υπέρτατος στόχος 
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θεωρείται η βελτίωση της ανθρώπινης ζωής. Είναι 

σαφές ότι όσο περισσότερο ο άνθρωπος επιδιώκει την 

καλλιέργεια της ψυχής του, τόσο περισσότερο 

επιτυγχάνει να απελευθερωθεί ηθικά και να είναι 

ελεύθερος. 

Αντίστοιχα ο Πλάτωνας αναφέρεται στους στόχους της 

παιδείας καθώς πιστεύει ότι δεν ολοκληρώνει μόνο την 

προσωπικότητα των πολιτών, αλλά και διασφαλίζει τη 

συλλογική προκοπή και την ιδανική πολιτεία. 

Επιπρόσθετα, στο παράλληλο κείμενο τονίζεται πως η 
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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. 
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Αδίδακτο κείμενο 

Γ1. Μετάφραση 

«Κι αν κάποιος με ρωτήσει επιπλέον· αλήθεια, αν 

κάποιος αδικεί την πόλη, λες ότι τάχα πρέπει να 

κάνουμε την ειρήνη με αυτόν; Δε θα (το) ισχυριζόμουν· 

αλλά περισσότερο λέω ότι πολύ πιο γρήγορα θα 

τιμωρούσαμε αυτούς, αν πρώτοι δεν αδικούμε κανένα· 

διότι κανένα δε θα είχαμε ως σύμμαχο.» 
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Γ2. Ο Ξενοφών επιχειρεί να συνδυάσει την οικονομική 

ευημερία της πόλης με τα αγαθά της ειρήνης. 

Υπάρχουν κάποιοι που θεωρούν ότι τα οικονομικά 

κέρδη  είναι περισσότερα στον καιρό του πολέμου, 

αλλά είναι απαραίτητο να αποτιμηθεί η οικονομική 

κατάσταση της πόλης και στις δύο περιπτώσεις. Στην 

ειρήνη πολλά χρήματα εισρέουν στην πόλη, αφού 

αξιοποιείται και το θαλάσσιο εμπόριο αυξάνοντας τα 

εισοδήματα των πολιτών, οι οποίοι έχουν τη 

δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσουν κατά βούληση. 
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Αντίθετα, την περίοδο του πολέμου, η πόλη δεν 

κερδίζει απολύτως τίποτε, καθώς δεν υπάρχει 

οικονομική δραστηριότητα, αντίθετα κατασπαταλεί 

τους ήδη υπάρχοντες οικονομικούς πόρους για τις 

πολεμικές δαπάνες. 

 

Γ3.α.  ἐκλιπούσας  ἐξέλειπες 

εἰσελθούσας  εἰσῄεις και εἰσῄεισθα 

καταδαπανηθείσας  κατεδαπανῶ 
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Γ3.β. μᾶλλον  Θετικός: μάλα 

Υπερθετικός: μάλιστα 

θᾶττον  Θετικός: ταχέως 

Υπερθετικός: τάχιστα  
 

Γ3.γ. τις  τισί(ν) 

προσόδους  πρόσοδοι 

πολίταις  (ὦ) πολῖτα 
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Γ4.α. «ἤ εἰρήνην»: β´ όρος σύγκρισης από το 

«κερδαλεώτερον» και υποκείμενο στο «εἶναι» 

«ταῦτα»: υποκείμενο στο ρήμα «ἄν κριθείη» (αττική 

σύνταξη) 

«τῶν προσόδων»: γενική διαιρετική από το «πολλάς» 

«ἄγειν»: τελικό απαρέμφατο, υποκείμενο στο 

απρόσωπο «χρή» 
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Γ4.β. «ἀνενεχθέντα»: κατηγορηματική μετοχή που 

εξαρτάται από το «εὑρήσει» και αποδίδεται στο 

«χρήματα» 
 

Γ4.γ. «πῶς  ἄν ἄμεινον ταῦτα κριθείη»: δευτερεύουσα 

ονοματική πλάγια ερωτηματική πρόταση, μερικής 

άγνοιας, σε θέση αντικειμένου στο ρήμα «οὐκ οἶδα» 

«ὡς χρή καί πρός τοῦτον εἰρήνην ἄγειν»: 

δευτερεύουσα ονοματική ειδική πρόταση 

(υποκειμενικής κρίσης, λόγω του «ὡς»), σε θέση 

αντικειμένου στο ρήμα «λέγεις» 


