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 ΠΛΑΤΩΝ, Πολιτεία 518a-519d 

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. 

Φασὶ γὰρ οὖν, ἔφη. 

Ὁ δέ γε νῦν λόγος, ἦν δ᾽ ἐγώ, σημαίνει ταύτην τὴν ἐνοῦσαν ἑκάστου δύναμιν ἐν τῇ ψυχῇ 

καὶ τὸ ὄργανον ᾧ καταμανθάνει ἕκαστος, οἷον εἰ ὄμμα μὴ δυνατὸν ἦν ἄλλως ἢ σὺν ὅλῳ 

τ σώματι στρέφειν πρὸς τὸ φανὸν ἐκ τοῦ σκοτώδους, οὕτω σὺν ὅλῃ τῇ ψυχῇ ἐκ τοῦ 

γιγνομένου περιακτέον εἶναι, ἕως ἂν εἰς τὸ ὅν καὶ τοῦ ὄντος τὸ φανότατον δυνατὴ 

γένηται ἀνασχέσθαι θεωμένη· τοῦτο δ᾽ εἶναί φαμεν τἀγαθόν. ἦ γάρ; 

Ναί. 

Τούτου τοίνυν, ἦν δ᾽ ἐγώ, αὐτοῦ τέχνη ἂν εἴη, τῆς περιαγωγῆς, τίνα τρόπον ὡς ᾷστά τε 

καὶ ἀνυσιμώτατα μεταστραφήσεται, οὐ τοῦ ἐμποιῆσαι αὐτ τὸ ὁρᾶν, ἀλλ᾽ ὡς ἔχοντι μὲν 

αὐτό, οὐκ ὀρθῶς δὲ τετραμμένῳ οὐδὲ βλέποντι οἷ ἔδει, τοῦτο διαμηχανήσασθαι.  

Ἔοικεν γάρ, ἔφη. 

Αἱ μὲν τοίνυν ἄλλαι ἀρεταὶ καλούμεναι ψυχῆς κινδυνεύουσιν ἐγγύς τι εἶναι τῶν τοῦ 

σώματος —τ ὄντι γὰρ οὐκ ἐνοῦσαι πρότερον ὕστερον ἐμποιεῖσθαι ἔθεσι καὶ 

ἀσκήσεσιν— 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. 

Παρατηρήσεις 

Α. Να εντοπίσετε τα σημεία μέσα από το δοθέν απόσπασμα στα οποία: 

α) Ο Σωκράτης αναφέρεται στους επαγγελματίες δασκάλους της παιδείας. 

β) Γίνεται αναφορά στους τυφλούς ανθρώπους. 

γ) Υπάρχει αντίθεση ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι. 

ΑΡΦΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

 

Διδαγμένο κείμενο 
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δ) Φαίνεται η διαλεκτική μέθοδος. 

ε) Γίνεται παραπομπή στη μαιευτική μέθοδο. 

Μονάδες 10 

Β1. Ποια είναι η βαρύτητα της φιλοσοφικής έννοιας «περιαγωγή»   αναφορικά με τη 

διαδικασία κατάκτησης της αλήθειας;  

Μονάδες 10 

Β2. Ποια είναι η θέση του Πλάτωνα σχετικά με τον ρόλο κάποιων δασκάλων για τη 

διδασκαλία της παιδείας; Ποιο εκφραστικό σχήμα λόγου χρησιμοποιεί;  

Μονάδες 10 

Β3. Να κάνετε την αντιστοίχιση:  

α. Σωκράτης 1. ἐπί Σωκράτους τό ζητεῖν 

περί φύσεως ἔληξε 

β. Μετά τά φυσικά 2. τραγικός ποιητής 

γ. Περί ζῴων μορίων 3.διανοούμενος και 

ολιγαρχικός 

δ. το απόλυτο 4. αθανασία της ψυχής 

ε. Κρίτωνας 5.μέσω της διαλεκτικής η 

εξαγωγή των 

συμπερασμάτων του 

στ. Κριτίας 6. διάδοχος της Ακαδημίας 

ζ. Σπεύσιππος 7. ἐπακτικοί λόγοι 

η. Λύκων 8. ουσία ηθικής 

θ. Αισχύλος 9. επίσημες αποστολές 

ι. Πάραλος 10. ρήτορας 

 

Μονάδες 10 

Β4α. Να βρείτε την ετυμολογία των παρακάτω λέξεων: ἀληθῆ, ἐντιθέναι, ἀνασχέσθαι, 

ἄχρηστον, τέχνη.                                               

Μονάδες 5                                                                                                                                                 
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Β4β. Να σχηματίσετε προτάσεις στα νέα ελληνικά, στις οποίες να χρησιμοποιήσετε τις 

παρακάτω λέξεις με διαφορετική σημασία (σε όποιο γένος, αριθμό και πτώση θέλετε) : 

ἐπιστήμης, λόγος, (τ)ἀγαθόν, περιαγωγῆς, ἀσκήσεσιν. 

   Μονάδες 5 

Β5. Τι πιστεύει ο φιλόσοφος για τις αισθήσεις σχετικά με την απόκτηση της γνώσης; Να 

σχολιάσετε την άποψή του, όπως αυτή παρατίθεται στην πλατωνική πολιτεία και  στο 

μεταφρασμένο κείμενο.  

Μονάδες 10 

Μου φάνηκε λοιπόν, είπε αυτός, ύστερα από αυτά, επειδή είχα αποκάμει να εξετάζω τα 

όντα, πως έπρεπε να προσέξω μην πάθω ό,τι παθαίνουν όσοι παρατηρούν και εξετάζουν 

τον ήλιο όταν γίνεται έκλειψη- γιατί μερικοί καθώς είναι γνωστό χαλούν τα μάτια τους, 

αν δεν εξετάσουν την εικόνα του μέσα στο νερό ή σε κάτι παρόμοιο. Κάτι τέτοιο και εγώ 

συλλογίστηκα και φοβήθηκα μήπως εντελώς τυφλωθώ στην ψυχή μου, κοιτάζοντας με 

τα μάτια μου προς τα πράγματα, καθώς επιχειρώ να τα γνωρίσω με καθεμιά από τις 

αισθήσεις μου. Μου φάνηκε λοιπόν πως έπρεπε να καταφύγω στους λόγους 

(συλλογισμούς) και με εκείνους να εξετάσω την αλήθεια των όντων. Ίσως η παρομοίωση 

μου, κατά έναν τρόπο, δε φαίνεται πετυχημένη. Πραγματικά δεν παραδέχομαι ότι αυτός 

που εξετάζει τα όντα με λόγους τα μελετά με εικόνες περισσότερο από εκείνον που τα 

εξετάζει μέσα στην πραγματικότητα.  

                                   Πλάτωνος Φαίδων, 99 Ε ,μετάφραση Ι.Ε. Πετράκης 

 

Αδίδακτο κείμενο 

Ο Ευφίλητος, ένας φτωχός γεωργός, έχει αναθέσει στον Λυσία να του γράψει τον 

υπερασπιστικό λόγο, ώστε να πείσει το δικαστήριο ότι η πράξη του συνάδει με τους νόμους 

της Αθήνας. Παραδέχεται την ενοχή του επιχειρώντας παράλληλα να παρουσιάσει τη 

σχέση που είχε συνάψει ο Ερατοσθένης με τη γυναίκα του πρώτου και να πείσει ότι ο φόνος 

δε διαπράχθηκε από δόλο.  Τέτοιου είδους συμπεριφορές δικαιολογούσαν την αντίδραση του 

απολογουμένου, καθώς προκαλούσαν απέχθεια στους Αθηναίους. 

Περὶ πολλοῦ ἂν ποιησαίμην, ὦ ἄνδρες, τὸ τοιούτους ὑμᾶς ἐμοὶ δικαστὰς περὶ τούτου τοῦ 

πράγματος γενέσθαι, οἷοίπερ ἂν ὑμῖν αὐτοῖς εἴητε τοιαῦτα πεπονθότες·εὖ γὰρ οἶδ’ ὅτι, εἰ 

τὴν αὐτὴν γνώμην περὶ τῶν ἄλλων ἔχοιτε, ἥνπερ περὶ ὑμῶν αὐτῶν, οὐκ ἂν εἴη ὅστις οὐκ 

ἐπὶ τοῖς γεγενημένοις ἀγανακτοίη, ἀλλὰ πάντες ἂν περὶ τῶν τὰ τοιαῦτα ἐπιτηδευόντων 

τὰς ζημίας μικρὰς ἡγοῖσθε. καὶ ταῦτα οὐκ ἂν εἴη μόνον παρ’ ὑμῖν οὕτως ἐγνωσμένα, ἀλλ’ 

ἐν ἁπάσῃ τῇ Ἑλλάδι· περὶ τούτου γὰρ μόνου τοῦ ἀδικήματος καὶ ἡ αὐτὴ τιμωρία τοῖς  
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ἀσθενεστάτοις πρὸς τοὺς τὰ μέγιστα δυναμένους ἀποδέδοται, ὥστε τὸν χείριστον τῶν 

αὐτῶν τυγχάνειν τ βελτίστῳ· οὕτως, ὦ ἄνδρες, ταύτην τὴν ὕβριν ἅπαντες ἄνθρωποι 

δεινοτάτην ἡγοῦνται. περὶ μὲν οὖν τοῦ μεγέθους τῆς ζημίας ἅπαντας ὑμᾶς νομίζω τὴν 

αὐτὴν διάνοιαν ἔχειν, καὶ οὐδένα οὕτως ὀλιγώρως διακεῖσθαι, ὅστις οἴεται δεῖν 

συγγνώμης τυγχάνειν ἢ μικρᾶς ζημίας ἀξίους ἡγεῖται τοὺς τῶν τοιούτων ἔργων αἰτίους· 

                                               Λυσίου  Ὑπέρ τοῦ Ἐρατοσθένους φόνου, 1-3 

 

Παρατηρήσεις:  

Γ1. Να μεταφραστεί το απόσπασμα: οὕτως, ὦ ἄνδρες, ταύτην τὴν ὕβριν ἅπαντες 

ἄνθρωποι δεινοτάτην ἡγοῦνται. περὶ μὲν οὖν τοῦ μεγέθους τῆς ζημίας ἅπαντας ὑμᾶς 

νομίζω τὴν αὐτὴν διάνοιαν ἔχειν, καὶ οὐδένα οὕτως ὀλιγώρως διακεῖσθαι, ὅστις οἴεται δεῖν 

συγγνώμης τυγχάνειν ἢ μικρᾶς ζημίας ἀξίους ἡγεῖται τοὺς τῶν τοιούτων ἔργων αἰτίους· 

 Μονάδες 10 

Γ2. Με ποια επιχειρήματα αρχίζει η απολογία του κατηγορουμένου και πώς 

συσχετίζεται με την αποκατάσταση της ηθικής τάξης ανεξάρτητα με το πολίτευμα; 

Μονάδες 10 

Γ3. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι:  

ποιησαίμην: απαρέμφατο ίδιου χρόνου ενεργητική φωνή 

πράγματος: δοτική πληθυντικού 

πεπονθότες: ίδιος τύπος στον μέλλοντα 

γνώμην: ονομαστική πληθυντικού 

ἔχοιτε: β΄ενικό προστακτικής αορίστου 

ὅστις: γενική ενικού ουδετέρου 

μέγιστα: κλητική ενικού αρσενικό στον συγκριτικό βαθμό 

ἡγοῦνται: γ΄ενικο παρατατικού 

μεγέθους: αιτιατική πληθυντικού 

τυγχάνειν: β΄πληθυντικό υπερσυντελίκου 

     Μονάδες 10 
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Γ4α. « πεπονθότες» : Να αναγνωριστεί και να  αναλυθεί η μετοχή σε δευτερεύουσα 

πρόταση.  

Μονάδες 3 

Γ4β.  «Περὶ πολλοῦ ἂν ποιησαίμην»: Να δηλωθεί η συγκριτική και η υπερθετική σχέση  

της έκφρασης. Στη συνέχεια να γίνει η απόδοση των νοημάτων στα νέα ελληνικά. 

             

                                                                                       Μονάδες 2 

 

Γ4γ. «ἐν δημοκρατίᾳ καὶ ὀλιγαρχίᾳ»: Τι εκφράζουν οι επιρρηματικές σχέσεις; Να γίνουν 

οι απαραίτητες αλλαγές, ώστε να δηλωθεί η χρονική αφετηρία ( από ) 

Μονάδες 2 

Γ4δ.  «ὥστε τὸν χείριστον τῶν αὐτῶν τυγχάνειν τ βελτίστῳ»·: Να δικαιολογήσετε την 

εκφορά τα πρότασης . Πώς θα εκφραζόταν η προϋπόθεση, όρος - η συμφωνία; ( Να 

γραφούν όλοι οι δυνατοί τρόποι). 

             Μονάδες 3 

                                                                             Απαντήσεις 

Διδαγμένο κείμενο 

Α.  α) Ο Σωκράτης αναφέρεται στους επαγγελματίες δασκάλους της παιδείας.  τὴν 

παιδείαν οὐχ οἵαν τινὲς ἐπαγγελλόμενοί φασιν εἶναι 

β) Γίνεται αναφορά στους τυφλούς ανθρώπους.  οἷον τυφλοῖς ὀφθαλμοῖς ὄψιν 

ἐντιθέντες 

γ) Υπάρχει αντίθεση ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι.  πρὸς τὸ φανὸν ἐκ τοῦ 

σκοτώδους 

δ) Φαίνεται η διαλεκτική μέθοδος.  ἦ γάρ; 

ε) Γίνεται παραπομπή στη μαιευτική μέθοδο.  τοῦτο διαμηχανήσασθαι 

 

Β1.  Από το σημείο «τούτου τοίνυν, ἦν δ΄ἐγώ, …… διαμηχανήσασθαι» επιχειρείται να δοθεί 

ο ορισμός της παιδείας. Η άποψη που ισχύει είναι πως ο ρόλος της παιδείας είναι 

ανάλογος με αυτόν της τέχνης, δηλαδή η ψυχή να είναι ικανή να στρέφεται από τον 

κόσμο των  αισθήσεων σε αυτό των Ιδεών.  Στόχος είναι ο  επαναπροσανατολισμός της 

ψυχής    όσο   πιο   ομαλά    και     σωστά    γίνεται     «ὡς   ῥᾷστά   τε    καὶ    ἀνυσιμώτατα  
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μεταστραφήσεται». Ο προβληματισμός έγκειται, ωστόσο, όχι στο να κάνει την ψυχή να 

δει το νοητό «οὐ τοῦ ἐμποιῆσαι αὐτῷ τὸ ὁρᾶν», καθώς αυτό ήδη το μπορεί «ὡς ἔχοντι μὲν 

αὐτό». Είναι λανθασμένος ο προσανατολισμός «οὐκ ὀρθῶς δὲ τετραμμένῳ οὐδὲ βλέποντι 

οἷ ἔδει, τοῦτο διαμηχανήσασθαι» και η περιαγωγή σχετίζεται με τη μεταστροφή της ψυχής 

προς την αλήθεια. Νωρίτερα ο Σωκράτης παρέθεσε μια παρομοίωση «οἷον» θέλοντας να 

καταστήσει σαφές ότι δεν προαπαιτείται απλά το να στραφούμε μόνο με το όργανο της 

γνώσης που υπάρχει στην ψυχή μας, αλλά με ολόκληρο το σώμα μας. Αντίστοιχα 

γίνεται παρομοίωση με το μάτι ως όργανο της όρασης. Πιο συγκεκριμένα η παιδεία 

θεωρείται ως το μέσον. Είναι η τέχνη της «περιαγωγῆς». Όλη η ύπαρξη του ανθρώπου 

πρέπει να στραφεί, να έχει φορά προς τον Ήλιο που αυτός είναι και η πηγή του Ἀγαθοῦ. 

 Σύμφωνα με τον φάκελο υλικού παραθέτουμε ότι 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 

(521d) 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».  

Ο όρος «περιαγωγή», καθώς και το ρηματικό επίθετο «περιακτέον» σημαίνουν «στρέφω 

κυκλικά» και η ετυμολογία του είναι  <περί+ἄγω . Χωρίς αμφιβολία παραπέμπουν στην 

προηγούμενη διδακτική ενότητα «κύκλῳ δἐ τάς κεφαλάς<.περιάγειν». Η έννοια 

επιτείνεται ακόμα περισσότερο με το ρηματικό επίθετο, το οποίο τονίζει και την 

αναγκαιότητα αυτής της διαδικασίας. Ο δεοντολογικός αυτός χαρακτήρας δηλώνει και 

την απαραίτητη στροφή της ψυχής από τον κόσμο της πλάνης σε αυτόν της γνώσης.  

Παρακάτω, ο φιλόσοφος παραθέτει δύο ζεύγη αντιθετικών εννοιών, τα οποία 

προσδίδουν ακόμα πιο σαφή χαρακτηριστικά στην έννοια της «περιαγωγῆς».Η φρόνηση 

υπάρχει στο λογιστικόν μέρος και μπορεί να αποδοθεί είτε με χρήσιμο και ωφέλιμο 

τρόπο είτε με άχρηστο και βλαβερό (χρήσιμον-ἄχρηστον, ὠφέλιμον-βλαβερόν).  

Ο καθοριστικός παράγοντας είναι η παιδεία και ο τρόπος με τον οποίο ασκείται. Η 

καθολικότητα της παιδείας θα κάνει τον άνθρωπο να στραφεί προς το Ὄν  μέσω της 

ψυχής. Ωστόσο αυτό επιτυγχάνεται μονάχα, όταν προηγείται, γιατί διαφορετικά δεν 

πρυτανεύει το λογιστικόν μέρος. Η νόηση δεν θα έχει στραφεί σωστά και η λειτουργία, 

άρα και ο σκοπός θα έχουν λανθασμένο προσανατολισμό.Να προστεθεί ότι και στη 
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διαλεκτική φιλοσοφία είναι διάχυτες οι αντιθέσεις, προκειμένου να περιγράψουν τις 

αντίρροπες τάσεις αλλά και την αμφισημία των εννοιών.   

Η ανάβαση από το σπήλαιο αποτελεί μια δύσκολη και επίπονη διαδικασία. Είναι 

δυσχερής αυτή η διαδικασία και ένας πρώην δεσμώτης αδυνατεί να δει τα ὄντως ὄντα, 

καθώς και η ίδια η ψυχή δεν μπορεί ακόμα να προσεγγίσει την αλήθεια. Κατά την 

ανάβαση και αφού εξαναγκάστηκε να κατευθυνθεί στο φως υπάρχουν αφηρημένες 

έννοιες. Με σταδιακό τρόπο καταφέρνει να ανακαλύψει και την ίδια τη διαλεκτική. Έτσι, 

η ανοδική αυτή πορεία της ψυχής από την εἰκασίαν προς την νόησιν είναι και κατάκτηση 

της γνώσης. Τότε ακολουθεί και η συνειδητοποίηση πως οι αισθήσεις ήταν πλάνη και 

φενάκη. Η περιαγωγή ταυτίζεται με τη διευρυμένη αντιληπτική ικανότητα του 

ανθρώπου να μπορεί να αντιλαμβάνεται και να κατανοεί με τον νου του τις Ιδέες του 

αγαθού.  

Συνεκδοχικά ο άνθρωπος αδυνατεί να καθοδηγήσει τον εαυτό  του ορθά και με σύνεση. 

Για τον λόγο αυτό αναλαμβάνει ο εμπνευσμένος δάσκαλος και παιδαγωγός που με 

νουθεσία, διδαχή και αρωγή θα διαφωτίσει και θα αποδεσμεύσει από την πλάνη και την 

αμάθεια. Μπορεί να απαιτείται εξαναγκασμός και η πορεία από το σκοτάδι στο φως 

είναι επιτακτική. Καταλήγουμε να αποτιμήσουμε τον ρόλο του δασκάλου ο οποίος δε θα 

αρκεστεί την παροχή απλά γνώσεων. Το χρέος του είναι η επαναφορά των γνώσεων που 

ήδη υπάρχουν στην ψυχή, η «ἀνάμνησις». Τέλος, η περιστροφή δεν είναι απλά μια 

κίνηση. Πρόκειται για ψυχική μεταβολή και είναι καθολική και σφαιρική η ενόραση. Η 

ψυχή δεν αποσκοπεί στη θέαση αντικειμένων και υλικών αγαθών που άπτονται του 

αισθητού κόσμου, αλλά στο να συλλάβει ιδέες και νοητές καταστάσεις.  

Β2. Σύμφωνα με την ερμηνεία της αλληγορίας του σπηλαίου το παρατιθέμενο 

απόσπασμα αρχίζει με δεοντολογικό χαρακτήρα «Δεῖ»  και αποδίδει με αρνητική 

διατύπωση το τι δεν είναι παιδεία. Δεν γίνεται εξαρχής αποδεκτή η άποψη των 

διδασκάλων που επαγγελματικά διδάσκουν την παιδεία και έχουν την πεποίθηση ότι 

δύνανται να «βάλουν» τη γνώση στην ψυχή του ανθρώπου. Μέσα από τη διαλεκτική 

μέθοδο καλεί τους συνομιλητές  του ο Σωκράτης να σκεφτούν, τι είναι τελικά αλήθεια 

και να αξιολογήσουν τους επαγγελματίες δασκάλους. Στο σημείο αυτό χρησιμοποιεί την 

αντωνυμία «ἡμᾶς» συμπεριλαμβάνοντας και τον εαυτό του στη διαδικασία αυτή μέσα 

από βιωματική εμπειρία, ενώ διατηρεί παράλληλα  την παραστατικότητα που αρμόζει 

σε ένα διαλογικό έργο. Σαφέστατα υπαινίσσεται τους σοφιστές, των οποίων η 

διδασκαλία χαρακτηριζόταν χρησιμοθηρική. Παράλληλα αποσκοπούσε στην απλή 

παροχή γνώσεων.  Γνωρίζουμε από το έργο «Πρωταγόρας» πως  ο σοφιστής 

ισχυριζόμενος ότι διδάσκει στους νέους την πολιτική τέχνη δέχτηκε την αμφισβήτηση 

του φιλοσόφου. Κατά γενική ομολογία υπήρχαν την εποχή εκείνη αρκετοί δάσκαλοι που 

ρητόρευαν και γύρω τους συνέρρεε πλήθος μαθητών έναντι αδρής αμοιβής.  
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Στον αντίποδα αυτής της τακτικής βρίσκουμε την άποψη και θέση των φιλοσόφων με 

κυριότερο εκφραστή της τον Σωκράτη. Η γνώση, έλεγε, είναι μέσα μας.  Δεν αφορά μια 

απλή εξωτερική διαδικασία, αλλά διεργασία που γίνεται εσωτερικά. Από αυτό 

προκύπτει ότι όσες γνώσεις λαμβάνουμε από τον εξωτερικό κόσμο, δηλαδή μέσω των 

αισθήσεών μας δεν είναι πραγματικές γνώσεις, πραγματική επιστήμη. Αυτές πολλές 

φορές μας ξεγελούν και δημιουργούν παραπλανητικές πεποιθήσεις σχετικά με τα όσα 

κατέχουμε.  Η διαφοροποίηση του φιλοσόφου αναιρεί άρδην τη διδασκαλία των 

σοφιστών, οι οποίοι όχι σπάνια ρητόρευαν. Αυτοί ήταν απλά επαγγελματίες και δεν 

στόχευαν στην καλλιέργεια της ψυχής μέσω της ἀναμνήσεως.  Να σημειωθεί ότι ο ρόλος 

του δασκάλου αφορούσε στην προσπάθεια επαναφοράς της γνώσης, καθώς η ψυχή 

έπρεπε να καθοδηγείται για να επανέλθουν όσα ξέρει ο άνθρωπος  και με αυτό τον 

τρόπο να τα ξαναθυμηθεί.  Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι αυτός που αφυπνίζει όχι 

μέσα από την παροχή έτοιμης γνώσης αλλά με την καλλιέργεια της έμφυτης 

δυνατότητας της ψυχής. Αναμφισβήτητα η παιδεία διαθέτει τη δύναμη καθολικής 

στροφής προς το Ἀγαθόν. Σε αυτό το σημείο πιστοποιείται η μαιευτική μέθοδος Εξάλλου 

ο ίδιος ο Σωκράτης δε θεωρούσε ότι μεταδίδει γνώση. Καμιά φιλοσοφική θεωρία δεν 

«γέννησε» ο ίδιος , αλλά σαν τη μαία, βοηθάει τον συνομιλητή του να «γεννήσει» από μέσα 

του την αλήθεια. Αυτό σημαίνει ότι 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. ( Φιλοσοφικός Λόγος) 

Άξιο λόγου είναι να παρατηρήσουμε τους τύπους ἐνούσης και ἐντιθέναι, ἐντιθέντες, 

ἐνοῦσαν οι οποίοι έχουν πρώτο συνθετικό την πρόθεση ἐν- και τονίζουν την 

εσωτερικότητα της γνώσης. 

Επιπροσθέτως, στο σημείο «οἷον τυφλοῖς ὀφθαλμοῖς ὄψιν ἐντιθέντες» προβάλλεται το 

σχήμα λόγου που επιλέγει ο Πλάτωνας για να διασαφηνίσει και να κάνει πιο προσιτό το 

νόημα των λόγων του. Αντιτάσσεται στην υπερασπιστική γραμμή των σοφιστών με μία 

παρομοίωση. Πρόκειται, όπως αναφέρει, σαν να τοποθετούν σε ένα τυφλό μάτι τη 

ικανότητα να βλέπει. Ερμηνεύοντας τα λόγια του το τυφλό μάτι αφορά στην απαίδευτη 

ψυχή και η όραση στην ίδια τη γνώση.  

Εντούτοις, ο Σωκράτης διατείνεται ότι δεν υφίσταται τέτοια δυνατότητα. Είναι ανέφικτο 

να τοποθετηθεί η όραση, δηλαδή η γνώση σε κάποιο τυφλό, δηλαδή αμαθή. Αντίστοιχα, 

στην ψυχή εμπεριέχεται το όργανο που συντελεί στην ενόραση της Ιδέας του Αγαθού. 

Εδώ εστιάζουμε στον ρόλο του δασκάλου που θα συντονίσει, θα καθοδηγήσει επομένως 

τον νέο στην ανακάλυψη αλλά και εμβάθυνση της αληθινής γνώσης. Η αφύπνιση, η 

ορθή καθοδήγηση και προσανατολισμός καθοδηγεί προς την αλήθεια.  
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Συνοπτικά, εξετάζοντας συνολικά τον ισχυρισμό του κατανοούμε πόσο πολύ σπουδαία 

αποτιμάται η παιδεία, όπως και ο ρόλος του παιδαγωγού. Ο ιδανικά τέλειος συνδυασμός 

θα αποτελέσει το μέσο προς τη συνολική ευδαιμονία. Ο Πλάτωνας συστηματοποίησε 

την πρόσβαση στην αλήθεια μέσα από τον νοητό κόσμο και πίστευε ότι το «ἕν μέγα» 

είναι η παιδεία. Διαχώρισε με πρόδηλη θέση την εκπαίδευση από την παιδεία και 

ανέθεσε στους φύλακες να αναλάβουν τον ρόλο και την ευθύνη τους στην προσέγγιση 

της διαλεκτικής. 

Β3. 

       α 5 

       β 7 

       γ 1 

       δ 8 

       ε 4 

      στ 3 

      ζ 6 

      η 10 

      θ 2 

       ι 9 

 

Β4α. ἀληθῆ  ἀ (στερητικό)+ λανθάνω 

ἐντιθέναι  ἐν+τίθημι 

ἀνασχέσθαιἀνά +ἔχομαι 

ἄχρηστον ἀ (στερητικό) + χρῶμαι (αοριστικό θέμα χρησ-) 

 τέχνη τίκτω 

 

Β4β. ἐπιστήμης Η πρόοδος της επιστήμης της ιατρικής έχει συντελέσει στην 

καταπολέμηση πολλών ασθενειών. 

λόγος Ο λόγος για τον οποίο απουσίαζε ήταν πολύ σημαντικός. 

 (τ)ἀγαθόν  Η απόκτηση υλικών αγαθών δεν πρέπει να αποτελεί αυτοσκοπό στη ζωή 

του σύγχρονου ανθρώπου. 

περιαγωγῆς Ο φόρος περιαγωγής στην κινητή τηλεφωνία είναι ίδιος για όλες τις 

ευρωπαϊκές χώρες. 

 ἀσκήσεσιν Η σωματική άσκηση συντελεί στην καλή φυσική κατάσταση. 
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Β5.  Στην Πολιτεία ο Σωκράτης κατευθύνει τον λόγο του στην άποψη ότι δεν είναι εφικτό 

οι επαγγελματίες διδάσκαλοι να τοποθετούν μέσα στην ψυχή  τη γνώση σαν να βάζουν 

μάτια σε τυφλούς.  Η γνώση, άρα και η αλήθεια, προϋπάρχει στον άνθρωπο.  Η παιδεία 

είναι το μέσον που θα μεταλαμπαδεύσει τους τρόπους προκειμένου να την επαναφέρει 

στο μυαλό του ο άνθρωπος.  Ο Πλάτωνας την ονομάζει ἀνάμνησιν.  Αυτή επανέρχεται με 

την κατάλληλη βιωματικά γνωστική διαδικασία. Επιβάλλεται να στραφεί η ψυχή  από 

τον αισθητό στον νοητό κόσμο.  Με παρομοίωση ερμηνεύει την αναγκαιότητα να 

κατευθυνθεί από το σκοτάδι στο φως, για να γνωρίζει την Ιδέα του Αγαθού. Μάλιστα 

ενισχύει τη θέση του τονίζοντας ότι προαπαιτείται όχι μόνο το μυαλό αλλά και όλη η 

ψυχική συμβολή σε αυτό. Μόνο όταν η ψυχή επαφίεται με την αλήθεια, αντιλαμβάνεται 

το Ὄν  και μαθαίνει να περιφρονεί τα επίγεια, δηλαδή τον αισθητό κόσμο.  

Στον Φαίδωνα ο Σωκράτης κατά τις τελευταίες του ώρες στο δεσμωτήριο πραγματεύεται 

την αθανασία της ψυχής. Σύμφωνα με το παράθεμα δεν υφίσταται καμία εμπιστοσύνη 

στις αισθήσεις μελετώντας τη φύση των όντων με βάσει τις αισθήσεις. Πάλι ο φιλόσοφος 

με το σχήμα λόγου της παρομοίωσης  μιλάει για την πορεία της γνώσης. Πιστεύει ότι θα 

ήταν καταστροφικό για τη όρασή του να κοιτάξει κατάματα τον ήλιο τη στιγμή της 

έκλειψης. Είναι γνωστό ότι ο Ήλιος  στην πλατωνική φιλοσοφία συμβολίζει το Ἀγαθόν. 

Οι Ιδέες, επομένως, έχουν ύπαρξη και τις κατακτά κάποιος μόνο με τη νόηση 

(νοησιαρχικός φιλόσοφος ο Πλάτωνας). Αντίθετα πρέπει να βρεθούν άλλα μέσα για να 

δει το φως, δηλαδή την αλήθεια. Αυτό οφείλει να διερευνήσει και χωρίς αμφιβολία 

αντιτίθεται εξαρχής σε αυτούς που εσφαλμένα «βλέπουν τον ήλιο όχι μέσω κάποιας 

αντανάκλασης». Να προστεθεί πως οι αισθήσεις για τον Πλάτωνα απορρίπτονται, 

καθώς είναι μεταβλητές , ακαθόριστες και ασαφείς. Η πραγματική γνώση έγκειται στη 

νόηση, κάτι που θεωρείται αμετάβλητο και αιώνιο.  

 Καταλήγουμε ότι αφενός η χρήση των παρομοιώσεων είναι διάχυτη και στα δύο 

κείμενα. Ο Πλάτωνας επιλέγει τέτοια μέσα  περιγραφής σε μία προσπάθεια να είναι όσο 

πιο σαφής και κατανοητός γίνεται σχετικά με την πορεία της γνώσης.  Αφετέρου η 

πορεία της γνώσης για την αλήθεια χρειάζεται όλες τις δυνάμεις της ψυχής με 

απαραίτητη προϋπόθεση να ακολουθεί τον σωστό δρόμο. Με την  ορθή κατευθυντήρια 

πορεία που διδάσκει,θα επιτευχθεί η αλήθεια του  Ἀγαθοῦ. 

Αδίδακτο κείμενο 

Γ1. « Έτσι, άντρες (δικαστές), όλοι γενικά οι άνθρωποι θεωρούν πάρα πολύ φοβερή αυτή 

την ασελγή πράξη. Σχετικά λοιπόν με το μέγεθος της τιμωρίας νομίζω ότι όλοι 

ανεξαιρέτως έχετε την ίδια γνώμη και κανείς δεν αδιαφορεί τόσο, ώστε αυτός να νομίζει  
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ότι πρέπει να συγχωρούνται ή να είναι άξιοι μικρής τιμωρίας οι αίτιοι τέτοιου είδους 

αμαρτημάτων» . 

Γ2. Ο Λυσίας έχει αναλάβει να συνθέσει την απολογία του Ευφίλητου ενώπιον των 

δικαστών στο Δελφίνιο δικαστήριο. Πρόκειται για μοιχεία, και τέτοιες υποθέσεις 

αποτελούν αναμφισβήτητα στοιχείο για την ιδιωτική ζωή των Αθηναίων. Η γυναίκα του 

κατηγορουμένου είχε συνάψει σχέση με τον Ερατοσθένη, κάτι που έγινε αντιληπτό από 

τον σύζυγο. Αυτός όφειλε να αποκαταστήσει όχι μόνο την τιμή του, αλλά ενήργησε προς 

όφελος όλων των Αθηναίων και έτσι προέβη στον φόνο. Ο εναρκτήριος λόγος του 

επιχειρεί να κερδίσει την εύνοια του δικαστηρίου ( ἄν ποιησαίμην) και καλεί τους 

δικαστές με επιείκεια και επιδιώκοντας τη συμπάθεια να μπουν στη θέση του, να 

σκεφτούν δηλαδή αυτοί τι θα έκαναν σε ανάλογη περίπτωση.  Ανάγει τη μοιχεία σε 

πράξη για την οποία δεν υπάρχει ανοχή.  Με αυτό τον τρόπο κινεί το ενδιαφέρον του 

ακροατηρίου και επιτυγχάνει τους στόχους του προοιμίου, πρόσεξιν και εὐμάθειαν. Στη 

συνέχεια τονίζει ότι η αιτία του φόνου συνάδει με όλα τα καθεστώτα στην Ελλάδα 

σύμφωνα με τον νόμο, γιατί πρόκειται για πράξη τιμής. Από αυτό προκύπτει ότι η 

καθολικότητα και γενική ισχύ του νόμου  δεν υπονομεύονται και εφαρμόζονται 

ανεξάρτητα με την κοινωνική- οικονομική θέση κάποιου. Ο ίδιος ο κατηγορούμενος ήταν 

ένας απλός πολίτης και ο φόνος που διέπραξε ήταν σύννομος. Πιστεύει στην ομόφωνη 

αθώωση του, εκφράζει τη σιγουριά του , μια και κανείς δε θα μπορούσε να αγνοήσει την 

ανηθικότητα και την απέχθεια προς τη μοιχεία. Το προοίμιο είναι σύντομο με λιτότητα 

και σαφήνεια. Δεν απουσιάζει σε κάποια σημεία η υπερβολή στον λόγο με τη χρήση του 

πάντες, ἁπάσῃ, οὐδένα, ὅστις. Επίσης έχουμε συχνή αναφορά υπερθετικού βαθμού 

επιθέτων, όπως ἀσθενεστάτοις, τά μέγιστα, τὸν χείριστον, τῷ βελτίστῳ. Υπάρχει το 

σχήμα οὐκ<μόνον<.οὕτως και γενικότερα το αίτιο-αποτέλεσμα (οὕτως….ὥστε, 

οὕτως….οὕτως….ὅστις.. ἤ…). Υπερτονίζονται η απελπισία αλλά και η διασφάλιση της 

αξιοπρέπειάς του μέσα από την παθοποιία με ευστοχία.  

Γ3. 

ποιησαίμην: απαρέμφατο ίδιου χρόνου ενεργητική φωνή ποιῆσαι 

πράγματος: δοτική πληθυντικού πράγμασι(ν) 

πεπονθότες: ίδιος τύπος στον μέλλοντα πεισόμενοι 

γνώμην: ονομαστική πληθυντικού γνῶμαι 

ἔχοιτε: β΄ενικό προστακτικής αορίστου σχές 

ὅστις: γενική ενικού ουδετέρου οὗτινος/ ὅτου 

μέγιστα: κλητική ενικού αρσενικό στον συγκριτικό βαθμό μεῖζον 
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ἡγοῦνται: γ΄ενικο παρατατικού  ἡγεῖτο 

μεγέθους: αιτιατική πληθυντικό μεγέθη 

τυγχάνειν: β΄πληθυντικό υπερσυντελίκου ἐτετυχήκετε 

 

Γ4α. Η μετοχή είναι επιρρηματική υποθετική , συνημμένη στο υποκείμενο του ρήματος 

της πρότασης, στην οποία βρίσκεται (ὑμεῖς). Λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός 

της προϋπόθεσης. Υπάρχει λανθάνων υποθετικός λόγος και αναλύεται: 

- Υπόθεση: εἰ (ὑμεῖς) πεπονθότες εἴητε/ εἶτε 

- Απόδοση: ἄν εἴητε/ εἶτε 

-  Ο υποθετικός λόγος φανερώνει την απλή σκέψη του λέγοντος.  

 

Γ4β. περὶ πολλοῦ ποιοῦμαι αποδίδεται: θεωρώ (κάτι) πολύ σημαντικό. 

 Η συγκριτική έννοια είναι: περὶ πλείονος ποιοῦμαι (τί τινός) και αποδίδεται: θεωρώ κάτι 

πιο σημαντικό από κάτι άλλο 

Η υπερθετική  έννοια είναι: περὶ πλείστου ποιοῦμαι (τί) και αποδίδεται : θεωρώ κάτι το 

πιο σημαντικό (από όλα). 

 

Γ4γ. Οι εμπρόθετοι προσδιορισμοί ἐν δημοκρατίᾳ καὶ (ἐν) ὀλιγαρχίᾳ εκφράζουν τη 

χρονική διάρκεια. 

 Για να δηλωθεί η χρονική αφετηρία: ἐκ δημοκρατίας καὶ (ἐ(κ) ξ) ὀλιγαρχίας. 

 

Γ4δ.  Η δευτερεύουσα είναι επιρρηματική συμπερασματική (εισάγεται με τον ὥστε) και 

εκφέρεται με απαρέμφατο (τυγχάνειν). Δηλώνει αποτέλεσμα ενδεχόμενο, υποκειμενικό 

(απλή σκέψη του λέγοντος), το οποίο δεν αποκλείεται κάποιες φορές να είναι και 

πραγματικό. Για να δηλωθεί προϋπόθεση, όρος ή συμφωνία: 

α) ἐφ΄ ᾧ/ ἐφ΄ ᾧτε<τυχγάνειν. ( Απαρεμφατική σύνταξη) 

β) ἐφ΄ ᾧ/ ἐφ΄ ᾧτε ὁ χείριστος <τεύξεται. ( Με Οριστική Μέλλοντα) 

 

Από τον κλασικό τομέα του φιλολογικού τμήματος των 
Υροντιστηρίων ΠΟΤΚΑΜΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ συνεργάστηκαν: 

Ε. Αποστολάκη, Ε.Μαζοκοπάκη, τ.Ξυλούρη, Μ.Παγωμένου, Σ.Υασομυτάκη 
 


