
 

 

Απαντήσεις Αρχαίων Ελληνικών (Νέο Διαγώνισμα) 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Α1. α.  

1. Λάθος: «Αἱ μὲν τοίνυν ἄλλαι ἀρεταὶ… ἐμποιεῖσθαι ἔθεσι καὶ ἀσκήσεσιν». 

2. Λάθος: «ὑπὸ δὲ τῆς περιαγωγῆς… καὶ βλαβερὸν γίγνεται.». 

3. Σωστό: «Τούτου τοίνυν, ἦν δ’ ἐγώ, αὐτοῦ τέχνη ἂν εἴη, τῆς περιαγωγῆς». 

Α1. β.  

1. Στη φράση «σφεῖς ἐντιθέναι» η αντωνυμία «σφεῖς» αναφέρεται σε όσους 

ισχυρίζονται πως δεν υπάρχει μέσα στη ψυχή επιστήμη, αλλά εκείνοι τη βάζουν. 

Πρόκειται για τους επαγγελματίες της εκπαίδευσης της εποχής του Πλάτωνα. 

Επομένως η αντωνυμία αναφέρεται στη μετοχή «ἐπαγγελλόμενοί».  

2. Στη φράση «ᾧ καταμανθάνει ἕκαστος» η αντωνυμία «ᾧ» αναφέρεται στη λέξη «τὸ 

ὄργανον» που προηγείται. Δηλαδή αναφέρεται στο εργαλείο με το οποίο ο καθένας 

κατακτά τη μάθηση.  

Β1. Προκειμένου να στηρίξει την ερμηνεία του για τη μάθηση, ο Σωκράτης 

χρησιμοποιεί μια παρομοίωση, που την αντλεί από τον τρόπο λειτουργίας του 

ανθρώπινου οργανισμού, ώστε η αίσθηση της όρασης να του παράσχει την όσο το 

δυνατόν καλύτερη θέαση του φωτός, όταν έχει προηγηθεί η παραμονή του στο σκοτάδι. 

Το μάτι, αν δεν είναι δυνατόν να ατενίσει διαφορετικά το φως, πρέπει να στραφεί με 

ολόκληρο το σώμα από τον σκοτεινό χώρο προς τον φωτεινό. Παρόμοια και το όργανο 

της μάθησης του ανθρώπου πρέπει να στραφεί μαζί με όλη την ψυχή από τον χώρο του 

γίγνεσθαι (έκ του γιγνομένου) προς τον χώρο του είναι (είς τό όν) και να καταφέρει να 

αντικρίσει τον πιο φωτεινό χώρο του (τού όντος τό φανότατον), και μάλιστα να 

παραμείνει σε αυτό τον χώρο ώσπου να αποκτήσει τη δύναμη να αντέχει τη θέα του 

φωτός. Χαρακτηριστική στη δόμηση της παρομοίωσης είναι η αντίθεση ανάμεσα στο 

φως και το σκοτάδι, η οποία αποδίδει συμβολικά την αντίθεση της παιδείας με την 

απαιδευσία (έλλειψη παιδείας). Προηγείται η λέξη φανός για να δηλώσει τον φωτεινό 

χώρο και ακολουθεί η λέξη σκοτώδης, που είναι αντίθετή της. O Πλάτωνας εσκεμμένα 

επιλέγει την αίσθηση της όρασης, εφόσον αναφέρεται σε εικόνες και την οποία θεωρεί 

ως την πολυτελέστατη των ανθρώπινων αισθήσεων, εφόσον χρειάζεται το φως. Το φως 

στην πλατωνική αλληγορία του σπηλαίου και η πηγή της υπέρτατης μορφής του, ο 

ήλιος, αποδίδουν συμβολικά την Αλήθεια.  

Η μετοχή «τὸ ὂν, τοῦ ὄντος» είναι ουσιαστικοποιημένη και χρησιμοποιείται με την 

υπαρκτική σημασία. Με τη χρήση της ο Πλάτωνας θεωρεί πως το όν είναι το υπαρκτό. 

Από την αρχή της φιλοσοφίας το λεγόμενο οντολογικό ερώτημα αποτέλεσε βασικό 

πεδίο της αναζήτησής της. Επανέρχεται λοιπόν o Πλάτωνας στη γνωστή του θέση πως 

αυτό που πραγματικά υπάρχει είναι μόνο οι Ιδέες. 

Το συμπέρασμα από τα παραπάνω είναι πως η παιδεία συνιστά μια τέχνη της 

μεταστροφής της ψυχής από τον κόσμο των αισθήσεων στον κόσμο της νόησης και 

των Ιδεών. Ορίζεται λοιπόν η παιδεία ως μια τέχνη της περιαγωγής της ψυχής (τέχνη 

άν είη, τής περιαγωγής), μια τέχνη που θα βοηθήσει την ψυχή να στραφεί όσο το 

δυνατόν πιο εύκολα και αποτελεσματικά στον κόσμο των Ιδεών. Η επιτυχία του έργου 

της παιδείας έχει ως βασική προϋπόθεση την επίγνωση πως το ζητούμενο δεν είναι να 

εμφυτευτεί εντός της ψυχής η ικανότητα προσέγγισης και αντίληψης του νοητού 



 

 

κόσμου, εφόσον η ψυχή ήδη τη διαθέτει αλλά η μεταστροφή της, εφόσον η άγνοια και 

η απαιδευσία της συνίστανται στο ότι δεν είναι σωστά προσανατολισμένη, ώστε να 

μπορεί να διακρίνει ό,τι ανήκει στον νοητό κόσμο. Η παιδεία πρέπει να μηχανευτεί 

τρόπους ώστε να αλλάξει ο προσανατολισμός της ψυχής.  

Ο Πλάτωνας χρησιμοποιεί τον όρο 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. Πρόκειται για μια στροφή όλης 

της ύπαρξης προς τον "ήλιο", προς το Αγαθό. 

Φαίνεται πως ο Σωκράτης αναφέρεται στη μεταστροφή της ψυχής που επιφέρει η 

παιδεία αναλογιζόμενος την παροιμιακή έκφραση όστράκου περιστροφή, που 

χρησιμοποιούνταν για να αποδοθεί η τυχαία μεταβολή των καταστάσεων. Υπήρχε ένα 

δημοφιλές παιχνίδι μεταξύ των παιδιών στην αρχαία Αθήνα η όστρακίνδα, που 

παιζόταν με ένα όστρακο λευκό από τη μια πλευρά και αλειμμένο με πίσσα από την 

άλλη. Τα παιδιά το έριχναν φωνάζοντας ήμέρα ή νύξ και ανάλογα με την πλευρά που 

έπεφτε καθοριζόταν ποια ομάδα θα καταδίωκε την άλλη. Η αληθινή παιδεία είναι αυτή 

που στρέφει τα μάτια της ψυχής από το σκοτάδι της νύχτας στο φως της ημέρας.  

Η παιδεία που θα λάβει ο απελευθερωμένος δεσμώτης είναι πολύ διαφορετική από την 

παιδεία των επαγγελματιών της εκπαίδευσης. Πρόκειται για μια περιαγωγή της ψυχής, 

για την καθοριστική στροφή των οφθαλμών της ψυχής προς την αληθινή γνώση. Οι 

πεφωτισμένοι δάσκαλοι αναλαμβάνουν να καθοδηγήσουν το στοιχείο που ενυπάρχει 

ήδη μέσα στον άνθρωπο προς την αληθινή περιοχή του όντος. Γι' αυτό είναι σημαντικό 

η παιδευτική διαδικασία να ξεκινήσει νωρίς, από την παιδική ηλικία, ώστε η ψυχή να 

καθαρθεί από τα σωματικά πάθη και τις φαύλες επιθυμίες. 

Β2. Ο Σωκράτης αποπειράται να προσεγγίσει το περιεχόμενο και τη λειτουργία της 

παιδείας. Αναφέρεται αρχικά στους επαγγελματίες της εκπαίδευσης, οι οποίοι 

υποστηρίζουν πως οι ψυχές των ανθρώπων είναι κενές από γνώση και πως οι ίδιοι 

έχουν την ικανότητα να βάζουν μέσα στις ψυχές τους τη γνώση, σαν να έβαζαν μέσα 

σε τυφλούς οφθαλμούς τη δυνατότητα της όρασης. Η χρήση της παρομοίωσης έχει ως 

στόχο να δείξει το ανέφικτο των υποσχέσεων των σοφιστών. Βέβαια είναι ιδιαίτερα 

προσφιλής στον Πλάτωνα η σύνδεση της παιδείας με το φως και της απαιδευσίας με 

σκοτάδι. Η αντίθεση φωτός και σκότους καταδεικνύει, κατά τον φιλόσοφο τη διαφορά 

πεπαιδευμένου από τον απαίδευτο. 

Η προσέγγιση της παιδείας γίνεται κατ' αρχάς αρνητικά. Ο Σωκράτης αναφέρεται στο 

τι δεν είναι η παιδεία και καλεί τους συνομιλητές του να συμφωνήσουν. Παραθέτει τον 

ισχυρισμό των επαγγελματιών της εκπαίδευσης, δηλαδή σοφιστών, ρητόρων, 

φιλοσόφων και στοχαστών, και όλων όσοι υπόσχονται στους νέους ότι έχουν τη 

δυνατότητα να τους διδάξουν κάποιο μάθημα. Αυτοί, προκειμένου να εξηγήσουν την 

εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και να προσδιορίσουν τον δικό τους ρόλο, υποστηρίζουν 

πως δεν υπάρχει εκ των προτέρων κάποια γνώση στις ψυχές των ανθρώπων, αλλά πως, 

χάρη στη δική τους διδασκαλία, υφίσταται η γνώση στις ψυχές των μαθητών τους. 

O Πλάτωνας, διά στόματος Σωκράτη, φαίνεται να απορρίπτει τον ισχυρισμό των 

επαγγελματιών της εκπαίδευσης κατηγορηματικά. Ο λόγος αρχίζει με δεοντολογική 



 

 

διατύπωση (δει νομίσαι). Ο Πλάτωνας 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 αυτή την βιωματική γνωστική διαδικασία την ονομάζει 

συμβολικά άνάμνησιν. Η βάση της επιχειρηματολογίας βρίσκεται στην παραδοχή πως 

οι ψυχές μας κατ' ανάγκη υπήρχαν και πριν ενταχθούν σε υλικά σώματα, και, πιθανόν, 

να συνεχίσουν να υπάρχουν και μετά τον θάνατό μας. Οι ψυχές, αν ισχύει πως είναι 

αθάνατες, διαθέτουν πλήρη νόηση, ανεξάρτητα από το αν είναι ενωμένες με το σώμα.  

Ο λόγος του Σωκράτη διαποτίζεται με λεπτή ειρωνεία και αμφισβήτηση των 

υποσχέσεων των κατ' επάγγελμα δασκάλων. Είναι πιθανό ο Πλάτωνας να υπαινίσσεται 

τους σοφιστές, οι οποίοι είχαν αναλάβει σε μεγάλο βαθμό την εκπαίδευση των νέων 

της Αθήνας. Στον διάλογο Σοφιστής ο Πλάτωνας περιγράφει τον σοφιστή ως έναν 

έμμισθο θηρευτή με δόλωμα την κολακεία και την πειθώ των πλούσιων νέων. Ως 

βασικό χαρακτηριστικό των σοφιστών αναδεικνύεται η φαινομενική τους 

παντογνωσία. 

Η πρόθεση «ἐν» αξιοποιείται στον εμπρόθετο «ἐν τῇ ψυχῇ» και αποτελεί το α’ 

συνθετικό των ρηματικών τύπων «ἐν-τιθέναι, ἐν-τιθέντες». Η όλη πραγμάτευση του 

θέματος της γνώσης και της δυνατότητας του ανθρώπου να την κατακτήσει, αλλά και 

η ερμηνεία της αλληγορίας αποδεικνύουν κατά τον Σωκράτη πως «μέσα» στην ψυχή 

του ανθρώπου βρίσκονται και η δυνατότητα της μάθησης και το κατάλληλο όργανο για 

τη μάθηση. Συνεπώς η επανάληψη της πρόθεσης προσδίδει έμφαση στην πεποίθηση 

του Πλάτωνα ότι η παιδεία αφορά τη ψυχή και επιτυγχάνεται στο βάθος, στην ψυχή 

του κάθε ανθρώπου.  

Β3.  

1. α (η διαφθορά των νέων) 

2. γ (ήρθε σε επαφή με τον Πυθαγορισμό) 

3. β (από αίσθηση καθήκοντος) 

4. β (κατά την πρώτη δεκαετία μετά το θάνατο του Σωκράτη)  

5. γ (τον Πολέμαρχο) 

Β4. α.  

φανόν: φάσμα 

ἀνασχέσθαι: ανακωχή 

περιακτέον: άξονας 

τετραμμένῳ: ανατροπή 

ἐντιθέντες: παρακαταθήκη 

ἀπόλλυσι: απώλεια 

Β4. β.  

- Οι πρόσφυγες καταφθάνουν μαζικά στην Ευρώπη αναζητώντας τη «Γη της 

Επαγγελίας».  

 

- Οι επιστήμονες κάνουν πειράματα στα εργαστήρια, ώστε να ανακαλύψουν όσο το 

δυνατόν πιο σύντομα το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού.  

 

Β5.     Ο Ε. Π. Παπανούτσος καταγράφει στο απόσπασμα απόψεις του Αλ. Δελμούζου 

για την παιδεία. Σύμφωνα με τον Αλ. Δελμούζο ο άνθρωπος εξασφαλίζει μια 



 

 

ποιοτικότερη ζωή «όσο περισσότερο δουλεύεται η ψυχή του». Με την ηθική του 

καλλιέργεια ο άνθρωπος σταδιακά καθίσταται ολοένα και πιο ελεύθερος, κάτι που 

επιτυγχάνεται ανάλογα με τη δύναμη και τη θέληση του καθένα. Τα μέσα για να 

επιτύχει κανείς την πολυπόθητη «λύτρωση» που προσφέρει η παιδεία είναι η 

«προσπάθεια» και η «δοκιμασία». Μόνο με την ατομική προσπάθεια το άτομο θα 

απαλλαγεί «από το βάρος της ύλης» και αξιοποιώντας τη δύναμη που κρύβεται μέσα 

του θα κατακτήσει τα ανώτερα «ύψη» που μόνο η παιδεία μπορεί να προσφέρει.  

 Στο απόσπασμα από την Πολιτεία του Πλάτωνα, ο Σωκράτης προσπαθεί να 

προσεγγίσει το περιεχόμενο και τη λειτουργία της παιδείας. Η ψυχή, σύμφωνα με τον 

Πλάτωνα, διαθέτει εντός της και τη δύναμη και το εργαλείο για να οδηγηθεί στη 

μάθηση. Σκοπός της παιδείας είναι να μεταστρέψει την ψυχή στον νοητό κόσμο. Οι 

ηθικές αρετές κατακτώνται με εθισμό και άσκηση («ἔθεσι καὶ ἀσκήσεσιν»), ενώ η 

φρόνηση αποτελεί ένα εσωτερικό δεδομένο, καθώς μετέχει σε πιο θεϊκή φύση, δεν 

χάνει ποτέ τη δύναμή της και με τη μεταστροφή άλλοτε γίνεται χρήσιμη και ωφέλιμη, 

άλλοτε πάλι άχρηστη και επιβλαβής.  

 Συμπερασματικά, ο Αλ. Δελμούζος φαίνεται να συμφωνεί με τον Πλάτωνα 

στην αξία της παιδείας. Συγκεκριμένα συνδέει την παιδεία με τον ανθρώπινη 

ελευθερία, ενώ αντίστοιχα ο Πλάτωνας, δια στόματος Σωκράτη, θεωρεί την παιδεία 

μια τέχνη για τη μεταστροφή της ψυχής, ώστε εκείνη να δει «το φως». Μια ακόμα 

ομοιότητα θεωρείται η πίστη και των δύο ότι υπεύθυνος για την παιδεία καθίσταται ο 

ίδιος ο άνθρωπος, ο οποίος με ατομική προσπάθεια, θέληση και δοκιμασία, θα στραφεί 

ψυχή τε και σώματι προς τη σωστή κατεύθυνση.   

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Γ1. Kαι αν κανείς με ρωτήσει: Kαλά, τι εννοείς, αν κάποιος βλάπτει την πόλη, ότι 

πρέπει να κάνουμε ειρήνη μαζί του; Δεν θα το έλεγα· αυτό που εννοώ είναι ότι πολύ 

γρηγορότερα θα τους τιμωρούσαμε, αν δεν προκαλούσαμε καμιά αδικία· γιατί δεν θα 

είχαν κανέναν σύμμαχο. (Η μετάφραση αντλήθηκε από την «πύλη για την ελληνική 

γλώσσα, http://www.greek-language.gr) 

Γ2. Όταν επικρατεί ειρήνη, η πόλη αποκτά έσοδα («ἐν εἰρήνῃ μέν πάνυ πολλά χρήματα 

εἰς τήν πόλιν ἀνενεχθέντα»). Πιο συγκεκριμένα, η ειρήνη στη θάλασσα («ἐπεί δέ 

εἰρήνην κατά θάλατταν γεγένηται,..») αύξησε τα έσοδα («ηὐξημένας τάς προσόδους»), 

τα οποία ήταν στη διάθεση των πολιτών, προκειμένου να τα αξιοποιήσουν όπως ήθελαν 

(«καί ταύταις ἐξόν τοῖς πολίταις χρῆσθαι ὅ,τι βούλονται»). Αντίθετα, κατά τη διάρκεια 

του πολέμου, τα χρήματα κατασπαταλήθηκαν («πάντα ταῦτα κατασπαταληθέντα»). 

Μάλιστα πολλά από τα έσοδα που είχε η πόλη δαπανήθηκαν σε κάθε είδους έξοδα 

(«καί τῶν προσόδων πολλάς ἐκλιπούσας καί τάς εἰσελθούσας εἰς παντοδαπά 

καταδαπανηθείσας»).  

Γ3α. ἐξέλειπες, εἰσῄεις/ εἰσῄεισθα, κατεδαπανῶ 

Γ3β. μάλα, μάλιστα- ταχέως, τάχιστα 

Γ3γ. τισί(ν), πρόσοδοι, πολῖτα 

Γ4α. ἤ εἰρήνην: β’ όρος σύγκρισης, λόγω του συγκρ. βαθμού κερδαλεώτερον (με α’ 

όρο πόλεμον) 

ταῦτα: υποκείμενο στο ρήμα κριθείη, αττική σύνταξη 

τῶν ποσόδων: (ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός) γενική διαιρετική στο πολλάς 

http://www.greek-language.gr/


 

 

ἄγειν: υποκείμενο στο απρόσωπο ρήμα χρή και τελικό απαρέμφατο. 

Γ4β. ἀνενεχθέντα: κατηγορηματική μετοχή, αναφέρεται στο ουσιαστικό (αντικ. του 

ρημ εὑρήσει) χρήματα, λόγω εξάρτησης από το ρήμα εὑρήσει. 

Γ4γ. πῶς ἄν ἄμεινον ταῦτα κριθείη: Δευτερεύουσα ονοματική πλάγια ερωτηματική 

πρόταση (μερικής άγνοιας) η οποία λειτουργεί ως αντικείμενο στο ρήμα οἶδα. 

ὡς χρή καί πρός τοῦτον εἰρήνην ἄγειν: Δευτερεύουσα ονοματική ειδική πρόταση, η 

οποία λειτουργεί αντικείμενο στο ρήμα λέγεις. 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μυτιληναίος Γιάννης 

  Θεοδωροπούλου Μεταξία 


