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Α. ∆Ι∆ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Α1. α.
1. Λάθος
«Α༁ µ༁ν το༁νυν ༁λλαι ༁ρετα༁ καλο༁µεναι ψυχ༁ς—ο༁κ ༁νο༁σαι πρ༁τερον ༁στερον
༁µποιε༁σθαι ༁θεσι κα༁ ༁σκ༁σεσιν—༁ δ༁ το༁ φρον༁σαι παντ༁ς µ༁λλον θειοτ༁ρου τιν༁ς
τυγχ༁νει»
2. Λάθος
«༁ δ༁ το༁ φρον༁σαι ༁π༁ δ༁ τ༁ς περιαγωγ༁ς χρ༁σιµ༁ν τε κα༁ ༁φ༁λιµον κα༁ ༁χρηστον α༁ κα༁
βλαβερ༁ν γ༁γνεται.»
3. Σωστό
«ο༁ το༁ ༁µποι༁σαι α༁τ༁ τ༁ ༁ρ༁ν, ༁λλ’ ༁ς ༁χοντι µ༁ν α༁τ༁, ο༁κ ༁ρθ༁ς δ༁ τετραµµ༁ν༁ ο༁δ༁
βλ༁ποντι ο༁ ༁δει, το༁το διαµηχαν༁σασθαι.»
β.
1. Η αντωνυµία σφε༁ς αναφέρεται στη λέξη ༁παγγελλ༁µενοι
2. Η αντωνυµία ༁ αναφέρεται στη λέξη τ༁ ༁ργανον

ÏÌ

ÉË

ÏÓ

Β1.
• Σε αντίθεση µε τους ισχυρισµούς των σοφιστών και γενικά των επαγγελµατιών της
σοφίας ότι η γνώση δεν υπάρχει µέσα στην ψυχή, αλλά αυτοί την τοποθετούν σαν να
βάζουν όραση σε τυφλούς, 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.
• Ο φιλόσοφος υποστηρίζει ότι η γνώση και η παιδεία οφείλει να έχει πάντα καθολικό
χαρακτήρα. Ο άνθρωπος πρέπει να επιτύχει την πλήρη µεταστροφή της όλης ύπαρξής
του προς την αλήθεια, την Ιδέα και την ύψιστη ιδέα του Αγαθού. Όπως, λοιπόν, για να
δούµε κάτι πρέπει να στρέψουµε όλο µας το σώµα και όχι µόνο τα µάτια, έτσι και η
ψυχή, για να φτάσει στην ουσία, στο αληθινά υπαρκτό, ε༁ς τ༁ ༁ν κα༁ το༁ ༁ντος τ༁
φαν༁τατον, πρέπει να κατευθυνθεί ολοκληρωτικά προς το Αγαθό.
• Το επίθετο ༁ φανός, -ή, -όν σηµαίνει ο φωτεινός, ο λαµπρός. Η φράση το༁ ༁ντος τ༁
φαν༁τατον αναφέρεται στο Αγαθόν, τη θεία γνώση, τη µία και αναλλοίωτη αλήθεια, που
απαλλάσσει τους ανθρώπους από το σκότος της πλάνης και της αµάθειας και τον φθαρτό
και ψευδή κόσµο των αισθήσεων. Ο Πλάτων συνηθίζει, µάλιστα, να χρησιµοποιεί την
αντίθεση ανάµεσα στο φως και το σκοτάδι, η οποία λειτουργεί συµβολικά για να
δηλώσει την αντίθεση παιδείας – απαιδευσίας (έλλειψη παιδείας).
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Όσον αφορά ειδικά τ༁ ༁ν, θα κατανοήσουµε καλύτερα αυτήν την ουσιαστικοποιηµένη
µετοχή του ε༁µί, αν σκεφτούµε ότι αποδίδει την υπαρκτική σηµασία του ρήµατος. Το ༁ν
είναι το υπαρκτό. Ο φιλόσοφος ταυτίζει το αληθινά υπαρκτό µε το αγαθό, ακριβέστερα
µε την Ιδέα του Αγαθού. Η αναζήτηση του αληθινά υπαρκτού αποτέλεσε εξ αρχής για τη
φιλοσοφία µέγα ερώτηµα, το λεγόµενο οντολογικό ερώτηµα: τ༁ π༁λαι τε κα༁ ν༁ν κα༁ ༁ε༁
ζητο༁µενον κα༁ ༁ε༁ ༁πορο༁µενον, τ༁ τ༁ ༁ν (Αριστοτέλης, Μετ༁ τ༁ φυσικά 1028b2-4).
Αυτό, λοιπόν, που υπάρχει πραγµατικά είναι µόνο οι Ιδέες, όχι τα αισθητά.
Η λέξη περιαγωγή σηµαίνει µεταστροφή και έχει φιλοσοφική βαρύτητα, διότι δείχνει
πως η γνώση και η παιδεία, καθώς στρέφεται στον κόσµο, οφείλει να έχει πάντα
καθολικό χαρακτήρα, όπως προαναφέρθηκε, και να µην εξαντλείται σε προσέγγιση από
µία επιµέρους οπτική γωνία. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η προηγούµενη 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».
Ανακεφαλαιωτικά, 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. ∆εν είναι απλώς µάθηση, αλλά µεταστροφή της όλης ύπαρξης.
Η ανατροφή, η διαπαιδαγώγηση, η «Ιθάκη» για την εύρεση της αλήθειας, ξεπερνώντας
κάθε είδους ψευδαισθήσεις, αµάθειες και σκοταδισµούς, αποτελούν τα σηµαντικά
εχέγγυα που θα βοηθήσουν τον άνθρωπο να αποµακρυνθεί από τη µεταβλητότητα των
αισθήσεων και να οδηγηθεί στον άφθαρτο κόσµο των Ιδεών.
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Β2.
• Στο συγκεκριµένο χωρίο ο Σωκράτης διατυπώνει την εξής άποψη: οι επαγγελµατίες της
εκπαίδευσης (σοφιστές) ισχυρίζονται ότι η γνώση δεν υπάρχει µέσα στον άνθρωπο αλλά
την τοποθετούν αυτοί. Στην προηγούµενη περίοδο µε αποφατική πρόταση («τ༁ν
παιδε༁αν ο༁χ ο༁αν τιν༁ς ༁παγγελλ༁µενο༁ φασιν ε༁ναι τοια༁την κα༁ ε༁ναι») γίνεται η
ανασκευή των ισχυρισµών των σοφιστών από το Σωκράτη, δηλαδή παιδεία δεν είναι η
τοποθέτηση γνώσεων στην ψυχή του ανθρώπου.
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 ༁νάµνησιν. H
τετραπλή χρήση της πρόθεσης ༁ν που σηµαίνει µέσα (ο༁κ ༁νο༁σης, ༁ν, ༁ντιθ༁ναι,
༁ντιθ༁ντες) αισθητοποιεί τον εσωτερικό και βιωµατικό χαρακτήρα της γνώσης.

•

Η αναλογία / παροµοίωση που χρησιµοποιεί ο Πλάτων είναι η εξής: οι σοφιστές
ισχυρίζονται ότι τοποθετούν τη γνώση µέσα στην ψυχή σαν να βάζουν την όραση στα
µάτια των τυφλών («ο༁ον τυφλο༁ς ༁φθαλµο༁ς ༁ψιν ༁ντιθ༁ντες»). Μέσω αυτής της
αναλογίας δίνει µια οικεία εικόνα στους αναγνώστες (όραση στα µάτια των τυφλών) για
να γίνει πιο εύληπτη η θέση του για την παιδεία. Έµµεσα επικρίνει τους επαγγελµατίες
της εκπαίδευσης για την εγκυρότητα των ισχυρισµών τους εφόσον µέσω της
αναλογίας/παροµοίωσης διαφαίνεται ότι η τοποθέτηση της γνώσης στην ψυχή του
ανθρώπου είναι αδύνατη αν δεν υπάρχουν εγγενή στοιχεία σ’ αυτήν (όπως αδύνατον
είναι και το να δει ένας τυφλός). Η πλατωνική παιδαγωγική κινείται στη βάση ύπαρξης
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εγγενών στοιχείων µέσα στην ψυχή και συνεπώς δε θεωρεί έργο της να δώσει έτοιµη
γνώση στην ψυχή, αλλά να ενεργοποιήσει λανθάνοντα µέσα σ’ αυτή στοιχεία.
Β3.
1. α. η διαφθορά των νέων
2. γ. ήρθε σε επαφή µε τον Πυθαγορισµό
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3. β. από αίσθηση καθήκοντος
4. β. κατά την πρώτη δεκαετία µετά τον θάνατο του Σωκράτη
5. γ. τον Πολέµαρχο

Β4. α.
φανόν: φάσµα
ανασχέσθαι: ανακωχή
περιακτέον: άξονας
τετραµµέν༁: ανατροπή
༁ντιθέντες: παρακαταθήκη
༁πόλλυσι: απώλεια

Πλεονάζουν οι λέξεις τρυφερός και απόλυση.
β.
•
•

Πολλοί πρόσφυγες-µετανάστες θεωρούν τον δυτικό κόσµο ως γη της επαγγελίας.
Ο επιστήµονας, ως πνευµατικός άνθρωπος, οφείλει να αποκαλύπτει και να
προασπίζεται την αλήθεια.

Β5.
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Τόσο το κείµενο αναφοράς όσο και το παράλληλο κείµενο προβάλλουν την αξία της
παιδείας και τον τρόπο µε τον οποίο δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για την καλυτέρευση της
ζωής. Η καλλιέργεια της ψυχής και ο αποτελεσµατικότερος τρόπος προσέγγισης της γνώσης
αποτελούν τα δύο σηµεία σύγκλισης των κειµένων.
Αρχικά, ο ∆ελµούζος θέτει ως πρωταρχικό σκοπό της παιδείας για την καλυτέρευση
της ζωής του ανθρώπου την καλλιέργεια της ψυχής. Αυτή επιτυγχάνεται µέσω µιας
εσωτερικής ωρίµανσης και αδιάκοπης ατοµικής προσπάθειας.
Ως µια έντονα βιωµατική γνωστική διαδικασία παρουσιάζεται και από τον Πλάτωνα (
«ο༁κ ༁νο༁σης ༁ν τ༁ ψυχ༁»). Ο άνθρωπος και για τους δύο διαθέτει τα µέσα και την
εσωτερική δύναµη για να το πετύχει. Για τον Πλάτωνα η δύναµη αυτή είναι η διανοητική
ικανότητα της φρόνησης που µέσω της περιαγωγής αποβαίνει χρήσιµη και ωφέλιµη ( «༁ δ༁
το༁ φρον༁σαι παντ༁ς µ༁λλον θειοτ༁ρου …τ༁ς περιαγωγ༁ς χρ༁σιµ༁ν τε κα༁ ༁φ༁λιµον» ),
γιατί µόνο έτσι µπορεί να υποτάξει τα πάθη και τις άλογες δυνάµεις της ψυχής. Όµοια και ο
∆ελµούζος κάνει λόγο για τα γόνιµα στοιχεία, τα διαλεχτά, που όσο περισσότερο
καλλιεργούνται τόσο υψώνεται ο άνθρωπος στο ιδανικό εγώ του.
Επιπλέον, και στα δύο κείµενα προβάλλεται έντονα ο ρόλος της παιδείας που
κατορθώνει να λυτρώσει και να απεγκλωβίσει τον άνθρωπο από τον κόσµο του γίγνεσθαι,
δηλαδή από τον αισθητό, παροδικό και ψεύτικο κόσµο που εµµένει στην ύλη («༁κ το༁
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σκοτ༁δους» , «༁κ το༁ γιγνοµ༁νου») και να τον οδηγήσει στον κόσµο του ε༁ναι, τον αιώνιο,
νοητό και αληθινό κόσµο όπου θα µπορέσει να θεαθεί την ύψιστη αλήθεια, δηλαδή το Αγαθό
( «πρ༁ς τ༁ φαν༁ν», «༁ως ༁ν ε༁ς τ༁ ༁ν …το༁το δ’ ε༁να༁ φαµεν τ༁γαθ༁ν»). Πρόκειται για µια
επώδυνη και κοπιαστική διαδικασία που οδηγεί σταδιακά τον άνθρωπο στην απελευθέρωσή
και στην αυτοπραγµάτωσή του.

Β. Α∆Ι∆ΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Γ1.
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Κι αν κάποιος πάλι µε ρωτούσε: Στ’ αλήθεια, ακόµα ισχυρίζεσαι ότι πρέπει, αν
κάποιος αδικεί την πόλη, να κάνουµε ειρήνη και µ’ αυτόν; ∆ε θα το έλεγα απεναντίας
µάλιστα εννοώ ότι πολύ πιο γρήγορα θα τιµωρούσαµε αυτούς, αν δεν αδικούσαµε κανέναν
γιατί δε θα είχαν κανέναν (ως) σύµµαχο.
Γ2.

Στο συγκεκριµένο απόσπασµα ο Ξενοφών αντιπαραθέτει τα αγαθά της ειρήνης µε τα
δεινά του πολέµου σε οικονοµικό επίπεδο. Αρχικά λοιπόν, κάνοντας µία σύντοµη αναφορά
στο παρελθόν της Αθήνας, διαπιστώνει πως σε καιρό ειρήνης υπήρχε µεγάλη εισροή
χρηµάτων στην πόλη, ενώ σε καιρό πολέµου όλα αυτά δαπανήθηκαν πλήρως («ε༁ρήσει γάρ
… καταδαπανηθέντα»). Στη συνέχεια, κρίνοντας από τη σύγχρονή του πραγµατικότητα,
θεωρεί ότι εξαιτίας του πολέµου πολλά έσοδα χάθηκαν και όσα έφτασαν στην πόλη
ξοδεύτηκαν σε κάθε είδους δαπάνες, ενώ, µόλις επανήλθε η ειρήνη στη θάλασσα, και τα
έσοδα αυξήθηκαν και ήταν στη διάθεση των πολιτών, για να τα χρησιµοποιήσουν όπως
ήθελαν («γνώσεται δ’ … βούλονται»).
Γ3.
α. ༁ξέλειπες / ε༁σ༁εις / ε༁σ༁εισθα, κατεδαπαν༁.
β. µάλα – µάλιστα, ταχέως / ταχύ – τάχιστα.
γ. τισί, πρόσοδοι, πολ༁τα.

ÏÓ

Γ4.
α. ༁ ε༁ρήνην: β΄ όρος σύγκρισης εξαρτώµενος από το «κερδαλεώτερον».
τα༁τα: υποκείµενο του ρήµατος «༁ν κριθείη», αττική σύνταξη.
τ༁ν προσόδων: (ονοµατικός ετερόπτωτος προσδιορισµός), γενική διαιρετική στο «πολλάς».
༁γειν: τελικό απαρέµφατο ως υποκείµενο του απρόσωπου ρήµατος «χρή».

ÉË

β. ༁νενεχθέντα: κατηγορηµατική µετοχή, εξαρτώµενη από το ρήµα γνώσης / αντίληψης
«ε༁ρήσει», η οποία αναφέρεται στο αντικείµενό του «χρήµατα».

ÏÌ

γ. «π༁ς ༁ν ༁µεινον τα༁τα κριθείη»: δευτερεύουσα ονοµατική πλάγια ερωτηµατική πρόταση
µερικής άγνοιας, κρίσης, ως αντικείµενο του ρήµατος «ο༁κ ο༁δα».
«༁ς χρ༁ κα༁ πρ༁ς το༁τον ε༁ρήνην ༁γειν»: δευτερεύουσα ονοµατική ειδική πρόταση, κρίσης,
ως αντικείµενο του ρήµατος «λέγεις».
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