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Α.1 α) 

1. Λάθος «Αἱ μὲν… τυγχάνει»

2. Λάθος «ὑπὸ δὲ… γίγνεται.»

3. Σωστό «Τούτου τοίνυν… μεταστραφήσεται»

β) 1. Η αντωνυμία «σφεῖς» αναφέρεται στη λέξη του αρχαίου κειμένου

«ἐπαγγελλόμενοι». 

2. Η αντωνυμία «ᾧ» αναφέρεται στη λέξη του αρχαίου κειμένου «ὄρ-

γανον». 

Β1.  Ο Σωκράτης για να διευκρινίσει την έννοια της παιδείας χρησιμο-

ποιεί  μια παρομοίωση. Αναφέρει ότι, όπως το μάτι προκειμένου να στραφεί 

από το σκοτάδι  στο φως στρέφεται μαζί με ολόκληρο το σώμα (αν δεν είναι 

δυνατόν να δει το φως διαφορετικά), έτσι και η ψυχή πρέπει να πραγματώ-

σει μια μεταστροφή (περιακτέον) εξ΄ ολοκλήρου από τον κόσμο των αισθή-

σεων και τον μεταβαλλόμενο κόσμο της εμπειρίας (ἐκ τοῦ γιγνομένου), 

προς το αληθινά υπαρκτό, δηλαδή τον κόσμο των Ιδεών, «το Αγαθό», «τό 

ὄντως ὄν». Πρόκειται για μια στροφή ολόκληρης της ψυχής προς τον  «ήλιο»  

τοῦ ὄντος τό φανότατον, που είναι η ιδέα του Αγαθού. Η αντίθεση ανάμεσα 

στο φως και το σκοτάδι είναι συνηθισμένη στον Πλάτωνα, για να καταστεί 

έκδηλη η αντίθεση ανάμεσα στην παιδεία και την απαιδευσία. 

Το ὄν ως ουσιαστικοποιημένη μετοχή του ειμί, αποδίδει την υπαρκτική ση-

μασία του  ρήματος. Το ὄν είναι το υπαρκτό. Η αναζήτηση του αληθινά υ-

παρκτού αποτέλεσε εξ αρχής για τη φιλοσοφία μέγα ερώτημα, το λεγόμενο 

οντολογικό ερώτημα: «τό πάλαι τε καί νῦν καί ἀεί ζητούμενον καί ἀεί ἀπο-

ρούμενον, τί τό ὄν». Αυτό που υπάρχει πραγματικά είναι μόνο οι Ιδέες, όχι 

τα αισθητά (φάκελος υλικού σελ. 91).  

Αξίζει  να επισημάνουμε από τον πλούτο των αναφορών του Πλάτωνα την 

πολυσήμαντη λέξη ἀγαθόν, ταυτίζοντάς το με το αληθινά υπαρκτό, ακρι-

βέστερα με την ίδέα του Αγαθού. Ἀγαθόν πάντως είναι: α) το είναι και ότι 
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διατηρεί το είναι β) η τάξη, ο κόσμος και η ενότητα που διαπερνά και συνέ-

χει την πολλαπλότητα. γ) ό,τι παρέχει την αλήθεια και την επιστήμη. 

Ο Πλάτωνας δίνει στο αγαθό την ύψιστη θέση στο σύστημα Ιδεών, αφήνο-

ντάς το ωστόσο ακαθόριστο, υπό την έννοια πως το αγαθό υπερέχει όλων 

των άλλων εννοιών και αρετών ακόμη κα της ίδιας της ύπαρξης. 

Η επόμενη έννοια με την οποία συνδέει την έννοια της παιδείας είναι η πε-

ριαγωγή – μεταστροφή της ψυχής. 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 μετα-

στροφή της ψυχής από τον κόσμο των αισθήσεων προς τον κόσμο των Ι-

δεών. Πρόκειται, όπως και στην περίπτωση της παιδείας, για μια  στροφή 

όλης της ύπαρξης προς τον «ήλιο», προς το αγαθό - για μια επώδυνη πο-

ρεία. 

Ο  Πλάτων θα ονομάσει την άνοδο της ψυχής προς το ὄντως ὄν,  «μετα-

στροφή/ επιστροφή της ψυχής από μια νυχτερινή μέρα στην αληθινή μέρα» 

- και αυτή είναι η «αληθινή φιλοσοφία». 

Σύμφωνα με τη θέση αυτή, η διαδικασία της περιαγωγής, της μεταστροφής 

της ψυχής, γίνεται μέσω της παιδείας και συγκεκριμένα της κατάλληλης 

παιδείας η ψυχή να στραφεί στην ιδανική γνώση και να στραφεί από τον 

αισθητό κόσμο, στον κόσμο των Ιδεών. Η πλατωνική παιδεία αποβλέπει  

στην ευδαιμονία, στο ιδανικό της καλοαγαθίας, την καλλιέργεια ηθικών 

αρχών και την ενατένιση του αγαθού. 

 

Β2.   Ο Σωκράτης στο χωρίο «Φασὶ δέ… ἐντιθέντες» αποφαίνεται με μία 

αρνητική διατύπωση στο τι δε συνιστά την παιδεία. Παιδεία, λοιπόν, δεν 

είναι αυτό που ορισμένοι ισχυρίζονται ότι διδάσκουν (τινὲς ἐπαγγελλόμε-

νοί), δηλαδή η απόκτηση της γνώσης μέσα από τη διαδικασία της μάθησης. 

Σύμφωνα με αυτόν τον ισχυρισμό η ψυχή του ανθρώπου είναι άπειρη και 

αδαής αναφορικά με τη γνώση, συνεπώς ο δάσκαλος χρέος έχει να εμφυ-

σήσει και να μεταλαμπαδεύσει τη γνώση (ἐντιθέναι). Η άποψη του Πλά-

τωνα ενισχύεται με την επανάληψη της πρόθεσης «ἐν»: (ἐνούσης, ἐν τῇ 

ψυχῇ, ἐντιθέναι, ἐντιθέντες), η οποία παρατηρείται τόσο σε σύνθετους ρη-

ματικούς τύπους όσο και στο προθετικό σύνολο. 

Σύμφωνα με τον Πλάτωνα ο άνθρωπος ανακαλύπτει και παράγει 

μέσα του τη γνώση. Δεν είναι η γνώση μια απλή πληροφορία που αντλεί 

από το εξωτερικό περιβάλλον. Η γνώση ενυπάρχει στην ανθρώπινη ψυχή 

και μέσω μιας έντονης βιωματικής και γνωστικής διαδικασίας, που ονομά-

ζει «ανάμνησις», αυτή ανακαλείται. Ο άνθρωπος, δηλαδή, γνωρίζει την α-

λήθεια, την ιδέα και η φιλοσοφική σκέψη τον βοηθά να την επαναφέρει στη 

μνήμη του. Η ολοκλήρωση του ατόμου θα επέλθει μέσω της ανάμνησης, 
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αλλά και της αγωγής και της εκπαίδευσης. Η έννοια της μάθησης είναι συ-

μπληρωματική της φύσης, καθώς επιλέγοντας την κατάλληλη φύση, δια-

σφαλίζεται και η επιτυχία στην εκπαίδευση. 

Μάλιστα για να αποδώσει με παραστατικότερο τρόπο τη διαδικασία της δι-

δασκαλίας, την παρομοιάζει με την «τοποθέτηση» της όρασης σε μάτια τυ-

φλών (οἷον τυφλοῖς ὀφθαλμοῖς ὄψιν ἐντιθέντες). Αυτό συνεπάγεται ότι, ό-

πως ένας τυφλός δεν μπορεί να δει, έτσι και η ψυχή δεν μπορεί να γνωρίζει, 

να κατακτήσει τη γνώση δίχως τη διδασκαλία. Αναφέρεται δηλαδή στους 

επαγγελματίες της εκπαίδευσης, οι οποίοι υποστηρίζουν πως οι ψυχές των 

ανθρώπων είναι κενές από γνώσεις και πως οι ίδιοι έχουν την ικανότητα 

να βάζουν στις ψυχές τους τη γνώση σαν να έβαζαν μέσα σε τυφλούς οφ-

θαλμούς τη δυνατότητα της όρασης.  

Παράλληλα, μέσω της παρομοίωσης αυτής τάσσεται ενάντια των σοφι-

στών, οι οποίοι έναντι αδράς αμοιβής, δίδασκαν στους νέους της εποχής την 

«εὐβουλία», δηλαδή την ικανότητα να σκέφτονται και να αποφασίζουν σω-

στά για θέματα που αφορούν την ιδιωτική και δημόσια ζωή. Η χρήση της 

παρομοίωσης έχει ως στόχο να δείξει το ανέφικτο και το άτοπο των υπο-

σχέσεων των σοφιστών αφενός, και αφετέρου να συνδεθεί η παιδεία με το 

φως και η απαιδευσία με το σκοτάδι. Η αντίθεση φωτός και σκότους κατα-

δεικνύει κατά τον φιλόσοφο τη διαφορά του πεπαιδευμένου από τον φιλό-

σοφο.   

 

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 

 

Β4.β. 

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαγγέλλεται την οικονομική ανόρθωση των 

χωρών – μελών. 

 Οι θετικές επιστήμες έχουν μεγαλύτερη ζήτηση λόγω της άμεσης ε-

παγγελματικής αποκατάστασης. 
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Β5. Παράλληλο κείμενο 

Το κείμενο αναφοράς από την Πολιτεία του Πλάτωνα αναφέρεται στη δύ-

ναμη της παιδείας ως μέσο που μπορεί να οδηγήσει στην «περιαγωγή» της 

ψυχής, δηλαδή τη μεταστροφή της προς την ιδανική γνώση. Η παιδεία για 

τον Πλάτωνα είναι το μέσο με το οποίο ο άνθρωπος, έχοντας μέσα στην 

ψυχή του τη δύναμη να μαθαίνει και τον τρόπο (το όργανο) για να το επι-

τυγχάνει, μπορεί να την μεταστρέψει από την περιοχή «τοῦ γίγνεσθαι» στο 

Αγαθό «ὁ δε γε νῦν λόγος… τἀγαθόν». Το Αγαθό ισοδυναμεί με την ύψιστη 

πηγή γνώσης και τον απόλυτο αναβαθμό αντίληψης που αποτελεί ταυτό-

χρονα και πηγή δικαιοσύνης, γιατί αποδίδει σε κάθετι την ιδιαίτερη αξία 

του. Απώτερος σκοπός, μέσα από τη μετάβαση του ανθρώπου από τον αι-

σθητό κόσμο στον κόσμο των Ιδεών, είναι η ευδαιμονία σε συλλογικό και 

ακολούθως σε ατομικό επίπεδο. Επιπλέον, η πλατωνική παιδεία αποσκοπεί 

στο ιδανικό της καλοκαγαθίας, στην καλλιέργεια ηθικών αρχών και την 

ενατένιση του Αγαθού. Ο Πλάτωνας επικεντρώνεται σε ένα τέτοιο εκπαι-

δευτικό σύστημα που θα διαμορφώνει ανθρώπους συνετούς και αγαθούς 

βάσει τόσο της φύσης όσο και της εκπαίδευσής τους. Στοχεύει στη διαμόρ-

φωση ψυχής, πνεύματος, ήθους με την παράλληλη ενίσχυση της σοφίας, 

ανδρείας, σωφροσύνης. Η παιδεία, λοιπόν, είναι μέσο απελευθέρωσης 

πνευματικής και ηθικής για τον άνθρωπο.  

Αντίστοιχα, στο παράλληλο κείμενο ο Παπανούτσος αναφερόμενος στον 

Αλέξανδρο Δελμούζο υποστηρίζει ότι η παιδεία μπορεί συνολικά να κάνει 

την ανθρώπινη ζωή καλύτερη. Ο άνθρωπος διαθέτει τις δυνάμεις για να 

επιτύχει την ηθική του ανάταση και την πνευματική του καλλιέργεια προ-

κειμένου να ολοκληρωθεί ως οντότητα. Όμως, χρειάζεται η προσωπική 

συμβολή για να πλησιάσει το ιδανικό, την ατομική και συνολική προκοπή. 

Αυτός ακριβώς θεωρεί πως είναι ο σκοπός της παιδείας, να υπηρετήσει δη-

λαδή την ανθρώπινη ζωή καθιστώντας την ποιοτικότερη ως προς την καλ-

λιέργεια, το ήθος και την ελευθερία του ανθρώπου. Ειδικότερα, η ψυχική 

καλλιέργεια και η ελευθερία βρίσκονται εν δυνάμει μέσα μας.  

Συνεπώς, ως κοινά σημεία μεταξύ των δύο κειμένων σε σχέση με τον σκοπό 

της παιδείας επισημαίνονται αφενός η συμβολή της στη συλλογική και α-

τομική πρόοδο, καθώς εξελίσσει τον άνθρωπο και υπηρετεί τελεολογικά το 

αγαθό της ευδαιμονίας, και αφετέρου η απελευθερωτική και λυτρωτική δύ-

ναμή της στο πνεύμα και την ψυχή του ανθρώπου.    

 

Γ. Αδίδακτο κείμενο 

Γ1.  

Αν όμως κάποιος με ρωτήσει∙ πράγματι, αν κάποιος αδικεί την πόλη, υπο-

στηρίζεις ότι πρέπει να έχουμε ειρήνη και γι΄ αυτόν; Δε θα το ισχυριζόμουν∙ 

αλλά περισσότερο λέω ότι πολύ γρηγορότερα θα εκδικούμασταν αυτούς, 

αν δεν αδικούμε κανέναν∙ γιατί δεν θα μπορούσαν να έχουν κανένα σύμ-

μαχο. 
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Γ2.  

Το δοθέν απόσπασμα αναφέρεται στα πλεονεκτήματα της ειρήνης και α-

ντιστοίχως στα μειονεκτήματα του πολέμου στην Αθήνα. Ο συγγραφέας 

εξετάζοντας όσα συνέβησαν στο παρελθόν υποστηρίζει ότι σε περίοδο ει-

ρήνης η πόλη ευημερούσε «εὑρήσει γάρ… ἀνενεχθέντα», ενώ σε  περίοδο 

πολέμου δαπανούσε πολλά χρήματα «ἐν πολέμῳ δέ... καταδαπανηθέντα». 

Εξετάζοντας την τωρινή κατάσταση της πόλης παρατηρεί ότι πολλά από 

τα έσοδά της εξαιτίας του πολέμου χάνονται «τῶν προσόδων πολλάς ἐκλι-

πούσας» και δαπανώνται αρκετά σε διάφορες πολεμικές δραστηριότητες 

«τάς εἰσελθούσας… καταδαπανηθείσας». Ωστόσο, σε περίοδο ειρήνης στη 

θάλασσα η πόλη έχει αυξημένα έσοδα «ηὐξημένας τε τάς προσόδους» και 

δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να τα αξιοποιήσουν όπως οι ίδιοι κρί-

νουν «ταύταις ἐξόν… ὅ τι βούλονται». 

 

Γ3. 

α.  ἐκλιπούσας →ἐξέλειπες 

εἰσελθούσας → εἰσῂεις/εἰσῂεισθα 

καταδαπανηθείσας→ κατεδαπανῶ 

β.  μᾶλλον → μάλα (θετ) μάλιστα (υπερθ) 

θᾶττον → ταχέως (θετ) τάχιστα (υπερθ) 

Στον θετικό βαθμό το επίρρημα παρουσιάζει και τον τύπο ταχύ. 

γ.  τις → τισί(ν) 

προσόδους → πρόσοδοι 

πολίταις → πολῖτα 

 

Γ4. 

α.  ἤ εἰρήνην: β΄ όρος σύγκρισης από το κερδαλεώτερον, με α΄ όρο το 

πόλεμον 

ταῦτα: υποκείμενο στο ἄν κριθείη, αττική σύνταξη 

τῶν προσόδων: ονοματικός, ετερόπτωτος, γενική διαιρετική στο πολ-

λάς 

ἄγειν: τελικό απαρέμφατο, υποκείμενο στο απρόσωπο ρήμα χρή, α-

ναγκαστική ετεροπροσωπία. 

β.  ἀνενεχθέντα: κατηγορηματική μετοχή, εξαρτάται από το ρήμα 

εὑρήσει και αναφέρεται στο χρήματα. 

γ.  «πῶς ἄν ἄμεινον ταῦτα κριθείη»: δευτερεύουσα ονοματική πλάγια 

ερωτηματική, μερικής άγνοιας, αντικείμενο στο οὐκ οἶδα  

«ὡς χρή καί πρός τοῦτον εἰρήνην ἄγειν»: δευτερεύουσα ονοματική 

ειδική, αντικείμενο στο λέγεις. 
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