
 

 

 

                       

              

Γ΄ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 

 

Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Πλάτων, Πολιτεία 518b-519a 

 

Α1. α.  

1.  Λάθοσ: ἡ δὲ τοῦ φρονῆςαι παντὸσ μᾶλλον κειοτέρου τινὸσ τυγχάνει 

2.  Λάθοσ: ὑπὸ δὲ τῆσ περιαγωγῆσ χρήςιμόν τε καὶ ὠφέλιμον καὶ ἄχρθςτον αὖ καὶ 

βλαβερὸν γίγνεται. 

3. ωςτό: Τούτου τοίνυν, ἦν δ’ ἐγώ, αὐτοῦ τέχνθ ἂν εἴθ, τῆσ περιαγωγῆσ... τοῦτο 

διαμθχανήςαςκαι. 

 

β.1. Η λζξθ  του αρχαίου κειμζνου ςτθν οποία αναφζρεται  θ αντωνυμία ςφεῖσ 

είναι:  «ἐπαγγελλόμενοί».  

2. Η αντωνυμία ᾧ αναφζρεται ςτθ λζξθ:  «τὸ ὄργανον». 

 

Β1. Η ςυνθκιςμζνθ ςτον Ρλάτωνα αντίκεςθ ανάμεςα ςτο φωσ και το ςκοτάδι 
λειτουργεί ςυμβολικά για τθν αντίκεςθ παιδείασ – απαιδευςίασ (ζλλειψθ παιδείασ).  
 

 εἰσ τὸ ὂν καὶ τοῦ ὄντοσ τὸ φανότατον: Με τθ φράςθ αυτι ο φιλόςοφοσ 
εννοεί ότι  μζςω τθσ παιδείασ θ ψυχι κα καταςτεί ικανι να αντζχει να 
αντικρφηει το ον και το πιο φωτεινό από το ον, εννοϊντασ το Ἀγακόν. Από 
τον πλοφτο των αναφορϊν του Ρλάτωνα ςτθν πολυςιμαντθ λζξθ ἀγακόν, 
πρζπει να ζχουμε υπόψθ ότι ο φιλόςοφοσ ταυτίηει το αλθκινά υπαρκτό με 
το αγακό, ακριβζςτερα με τθν Ιδζα του Αγακοφ. Το ὂν είναι το υπαρκτό. Η 
αναηιτθςθ του αλθκινά υπαρκτοφ αποτζλεςε εξ αρχισ για τθ φιλοςοφία 



 

 

μζγα ερϊτθμα, το λεγόμενο οντολογικό ερϊτθμα: τὸ πάλαι τε καὶ νῦν καὶ ἀεὶ 
ηθτούμενον καὶ ἀεὶ ἀπορούμενον, τί τὸ ὄν (Αριςτοτζλθσ, Μετὰ τὰ φυςικά 
1028b2-4). Αυτό που υπάρχει πραγματικά είναι μόνο οι Ιδζεσ, όχι τα 
αιςκθτά. (βλ. το ςχόλιο του ςχολικοφ βιβλίου, φάκελοσ υλικοφ ςελ. 91) 

 τῆσ περιαγωγῆσ: μεταςτροφι. Η λζξθ ζχει φιλοςοφικι βαρφτθτα, διότι 
δείχνει πωσ θ γνϊςθ και θ παιδεία, κακϊσ ςτρζφεται ςτον κόςμο, οφείλει να 
ζχει πάντα κακολικό χαρακτιρα και να μθν εξαντλείται ςε προςζγγιςθ από 
μία επιμζρουσ οπτικι γωνία. Στο ίδιο πλαίςιο εντάςςεται και θ χριςθ του 
δεοντολογικοφ ρθματικοφ επικζτου περιακτζον, το οποίο όμωσ δεν 
προτρζπει απλϊσ ςε μια ευρφτερθ κζαςθ αλλά αποβλζπει ςε μια 
μεταςτροφι τθσ ψυχισ από τον κόςμο των αιςκιςεων προσ τον κόςμο των 
Ιδεϊν. Ρρόκειται, όπωσ και ςτθν περίπτωςθ τθσ παιδείασ, για μια ςτροφι 
όλθσ τθσ φπαρξθσ προσ τον «ιλιο», προσ το αγακό –για μια επϊδυνθ πορεία. 
Λίγο παρακάτω (521d) ο Ρλάτων κα ονομάςει τθν άνοδο τθσ ψυχισ προσ το 
όντωσ Ον, «μεταςτροφι/επιςτροφι τθσ ψυχισ από μια νυχτερινι μζρα ςτθν 
αλθκινι μζρα» –και αυτι είναι θ «αλθκινι φιλοςοφία» (βλ. το ςχόλιο του 
ςχολικοφ βιβλίου, φάκελοσ υλικοφ ςελ. 91) 

 
Από τα παραπάνω, λοιπόν, εφλογα οδθγοφμαςτε ςτο ςυμπζραςμα ότι για τον 
Σωκράτθ θ γνϊςθ και θ επιςτιμθ γεννιοφνται μζςα ςτον άνκρωπο. Επομζνωσ, θ 
διαδικαςία απόκτθςισ τουσ, θ παιδεία είναι μία εςωτερικι, ψυχικι διεργαςία. Ζτςι 
ο άνκρωποσ κα απομακρυνκεί ςταδιακά από το πρόςκαιρο γίγνεςκαι και κα κεακεί 
το Ἀγακὸν μζςα από μία ολιςτικι προςζγγιςι του. 
 
Β2. Η άποψθ που διατυπϊνει ο Σωκράτθσ ςτο χωρίο αυτό είναι θ ακόλουκθ: Η 
παιδεία δεν αποτελεί μία διαδικαςία  με τθν οποία θ επιςτιμθ, δθλαδι θ ορκι και 
τεκμθριωμζνθ γνϊςθ, ειςάγεται ζξωκεν ςτθν ψυχι του δζκτθ τθσ, μολονότι αυτό 
υποςτθρίηουν οριςμζνοι αυτόκλθτοι επαγγελματίεσ τθσ εκπαίδευςθσ (π.χ. οι 
ςοφιςτζσ).   Είναι γνωςτι θ εκ διαμζτρου αντίκεςθ Σωκράτθ και ςοφιςτϊν απζναντι 
ςτθν παιδεία. Άλλωςτε ο ίδιοσ ο Σωκράτθσ ποτζ δεν άςκθςε επαγγελματικά,  οφτε 
με αμοιβι τθ διδαςκαλία. Θεωροφςε ότι δεν μεταδίδει γνϊςεισ αλλά ότι απλά 
βοθκά τον ςυνομιλθτι του να τισ ανακαλφψει μζςα του. Γι’ αυτό και αυτιν τθν 
ζντονα βιωματικι γνωςτικι διαδικαςία τθν ονομάηει ςυμβολικά ἀνάμνθςιν. 
 Ο φιλόςοφοσ ενιςχφει τθν άποψι του με τθν τετραπλι επανάλθψθ τθσ 
πρόκεςθσ «ἐν» (Φαςὶ δέ που οὐκ ἐνούςθσ ἐν τῇ ψυχῇ ἐπιςτήμθσ ςφεῖσ ἐντικέναι, 
οἷον τυφλοῖσ ὀφκαλμοῖσ ὄψιν ἐντικέντεσ.) Στόχοσ του είναι να αιςκθτοποιιςει τον 
εςωτερικό-βιωματικό χαρακτιρα τθσ γνϊςθσ. Βζβαια, παρατθροφμε ότι προβαίνει 
και ςτθ χριςθ μίασ παρομοίωςησ / αναλογίασ: οἷον τυφλοῖσ ὀφθαλμοῖσ ὄψιν 
ἐντιθέντεσ. Πςοι υποςτθρίηουν ότι ζχουν ωσ επάγγελμά τουσ τθν παιδεία, 
ιςχυρίηονται πωσ θ γνϊςθ δεν υπάρχει μζςα ςτθν ψυχι, αλλά αυτοί τθν βάηουν, 
ςαν να βάηουν ςε τυφλοφσ τθν όραςθ. Για τον φιλόςοφο, όμωσ, κάτι τζτοιο δεν 
ςυνιςτά αλθκινι γνϊςθ αλλά παραπλάνθςθ και ψευδαίςκθςθ τθσ κατοχισ τθσ. 
Ππωσ, λοιπόν, είναι αδφνατον να «βάλει» κάποιοσ όραςθ ςε ζναν τυφλό, ζτςι και οι 
αυτοαποκαλοφμενοι επαγγελματίεσ τθσ εκπαίδευςθσ δεν μποροφν να «βάλουν» 
αλθκινι γνϊςθ ςτθν ψυχι ενόσ ανκρϊπου.  
 
 



 

 

Β3.  
1. α (ςελ. ςχολικοφ βιβλίου 33) 
2. γ  (ςελ. ςχολικοφ βιβλίου 35) 
3. β  (ςελ. ςχολικοφ βιβλίου 90) 
4. β (ςελ. ςχολικοφ βιβλίου 35) 
5. γ ( ςελ. ςχολικοφ βιβλίου 91) 
 
Β4. α.  
 
φανόν: φάςμα 
ἀναςχζςκαι: ανακωχή 
περιακτζον: άξονασ 
τετραμμένῳ: ανατροπή 
ἐντικζντεσ: παρακαταθήκη 
ἀπόλλυςι: απώλεια 
 
Οι λζξεισ που περιςςεφουν είναι: τρυφερόσ, απόλυςη 
 
Β4. β.  Ρολλά ινςτιτοφτα αδυνατίςματοσ επαγγζλλονται ότι μποροφν να βοθκιςουν 
ςτθν ταχφτατθ απϊλεια κιλϊν, επειδι εκμεταλλεφονται τθν αναςφάλεια οριςμζνων 
ανκρϊπων. 
επαγγζλλομαι: υπόςχομαι 
Η επιςτήμη τθσ πλθροφορικισ εξελίςςεται διαρκϊσ, γιϋ αυτό απαιτείται διαρκισ 
κατάρτιςθ. 
επιςτήμη: κλάδοσ/τομζασ 
 
Β5.  Σφμφωνα με το πλατωνικό κείμενο, ο τελικόσ ςκοπόσ τθσ παιδείασ είναι να 
επιτρζψει ςτον άνκρωπο να κεακεί τθν απόλυτθ αλικεια (Ἀγακόν) και να 
ςυνειδθτοποιιςει τον ρόλο του Αγακοφ ςτον κόςμο τθσ νόθςθσ, ζχοντασ 
αποδεςμευκεί από τον κόςμο τθσ φλθσ. Εάν ο άνκρωποσ ζχει λάβει τθν ορκι 
παιδεία μζςω τθσ περιαγωγισ, δθλαδι τθσ κακολικισ μεταςτροφισ τθσ ψυχισ προσ 
το αλθκινά υπαρκτό, τότε και θ πορεία του κα προςανατολιςτεί ςε ζναν άξιο τελικό 
ςτόχο μζςα ςτον κόςμο τθσ νόθςθσ.  Η φιλοςοφία ζχει τθν ικανότθτα να διαφωτίηει 
και να απελευκερϊνει. Η κατανόθςθ και θ γνϊςθ του κόςμου, του ανκρϊπου και 
τθσ κοινωνίασ κακϊσ και θ χριςθ του ορκοφ λόγου αποτελοφν τισ αναγκαίεσ 
προχποκζςεισ τόςο για τθ ρφκμιςθ όςο και τθν κακοδιγθςθ ςε ατομικό και 
κοινωνικό επίπεδο. Η παιδειά για τον Σωκράτθ δεν αποτελεί μία εξωτερικι και 
επιφανειακι αποδζςμευςθ αλλά μία ουςιαςτικι μεταςτροφι τθσ ανκρϊπινθσ 
ψυχισ. Είναι μία κακολικι αλλαγι του ανκρϊπου ςτθ ςχζςθ του  με τον εαυτό του 
αλλά και με τον κόςμο.  
 Μελετϊντασ, αντίςτοιχα,  τισ απόψεισ που διατυπϊνει ο Α. Δελμοφηοσ 
αναφορικά με τον ςκοπό τθσ παιδείασ, μποροφμε να εντοπίςουμε τισ εξισ 
ομοιότθτεσ:  Και ο ίδιοσ τθ κεωρεί ωσ ζνα από τα πιο ςθμαντικά μζςα που μποροφν 
να ωφελιςουν τον άνκρωπο ςε ατομικό αλλά και ςυλλογικό επίπεδο («Η 
παιδεία...ατομικι και ςυνολικι προκοπι »),  υποςτθρίηοντασ ότι βελτιϊνει τθ ηωι 
του ανκρϊπου («να κάμθ καλφτερθ»).  Επιπλζον, δίνει ζμφαςθ ςτον 
απελευκερωτικό ρόλο τθσ παιδείασ, όπωσ άλλωςτε παρατθριςαμε και ςτο 



 

 

πλατωνικό κείμενο. Συγκεκριμζνα, ο Α. Δελμοφηοσ τονίηει ότι θ ψυχι του ανκρϊπου 
μζςω τθσ παιδείασ κα απελευκερωκεί  («καλλιεργθμζνθ...θκικι... ελεφκερθ»), 
αφοφ κα ζχει αποδεςμευκεί από τα υλικά αγακά («λυτρϊνεται το άτομο από το 
βάροσ τθσ φλθσ...ελεφκερο άνκρωπο.») 
 Συνεπϊσ, τόςο για τον Ρλάτωνα όςο και για τον Α. Δελμοφηο, ο ςκοπόσ τθσ 
παιδείασ κα ζχει επιτευχκεί μόνον όταν ο άνκρωποσ κα ζχει απεγκλωβιςτεί από τθν 
πρόςδεςθ ςτον παραπλανθτικό κόςμο των αιςκιςεων και, απελευκερωμζνοσ πια, 
κα μπορζςει να αναχκεί ςε μία νοθτικι κεϊρθςθ του κόςμου. Και αυτό κα ςυμβεί 
μζςω τθσ ψυχικισ μεταβολισ που κα βιϊςει με τθ βοικεια τθσ παιδείασ. 
 

 

Γ. ΑΔΙΔΑΚΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Ξενοφών, Πόροι V, 11-13, (OXFORD CLASSICAL TEXTS) 

 

Γ1. Και αν  τυχόν κάποιοσ με ρωτοφςε  «Ρράγματι (ι αλικεια), αν κάποιοσ αδικεί 

τθν πόλθ, λεσ ότι  κατά τθ γνϊμθ ςου πρζπει να ςυνάψουμε ειρινθ  ακόμα και με 

αυτόν »; Δε κα ςυμφωνοφςα· αλλά καλφτερα λζω ότι πολφ γρθγορότερα κα  

τιμωροφςαμε αυτοφσ τουσ ίδιουσ, αν δεν αδικοφςαμε κανζναν · διότι (ζτςι) δεν κα 

ζχουν κανζναν ςφμμαχο. 

 

Γ2. 

Το ςυγκεκριμζνο  απόςπαςμα  αναφζρεται ςτθν οικονομικι ευθμερία τθσ Ακινασ 

ωσ απόρροια τθσ ειρινθσ. Ο Ξενοφϊντασ  υποςτθρίηει ότι ςε περίοδο ειρινθσ θ 

πόλθ αποκτά   οικονομικι ευρωςτία επειδι παρατθρείται αφξθςθ των εςόδων τθσ 

(ἐν εἰρινῃ μὲν πάνυ πολλὰ χριματα εἰσ τὴν πόλιν ἀνενεχκζντα), όπωσ ςυμπεραίνει 

ο ιςτορικόσ ςφμφωνα με όςα ςυνζβθςαν ςτο παρελκόν ςτθν Ακινα, κυρίωσ κατά 

τθν περίοδο που δε ςθμειϊκθκαν  ναυτικζσ ςυγκροφςεισ( ἐπεὶ δὲ εἰρινθ κατὰ 

κάλατταν γεγζνθται, θὐξθμζνασ τε τὰσ προςόδουσ).Επίςθσ ςε καιρό  ειρινθσ θ πόλθ 

μπορεί να αξιοποιιςει με τον καλφτερο δυνατό τρόπο τα ζςοδά τθσ και οι πολίτεσ 

ζχουν τθ δυνατότθτα να χρθςιμοποιιςουν τα χριματα αυτά προσ όφελόσ τουσ 

(ταφταισ ἐξὸν τοῖσ πολίταισ χρῆςκαι ὅ τι βοφλονται).Τζλοσ ο Ξενοφϊντασ κεωρεί ότι 

οι πόλεισ ςε περιόδουσ ειρινθσ μποροφν να ζχουν ςυμμάχουσ που κα τουσ 

βοθκιςουν ςε μελλοντικι πολεμικι ςφρραξθ. Αντίκετα ςε περίοδο πολζμου θ 

οικονομικι κατάςταςθ των πόλεων είναι δυςχερισ  κακϊσ  μία πόλθ αναγκάηεται 

να καταςπαταλιςει τα ζςοδά τθσ χρθςιμοποιϊντασ τα , εκτόσ όλων των άλλων για 

αμυντικοφσ ι επικετικοφσ ςκοποφσ (μὲν τὸν πόλεμον καὶ τῶν προςόδων πολλὰσ 

ἐκλιποφςασ καὶ τὰσ εἰςελκοφςασ εἰσ παντοδαπὰ [πολλὰ] καταδαπανθκείςασ).  



 

 

 

Γ3.α.  

Οι μετοχζσ του αποςπάςματοσ είναι: ἐκλιποφςασ, τὰσ εἰςελθοφςασ, 

καταδαπανηθείςασ. 

ἐκλιποφςασ  :  ἐξζλειπεσ 

εἰςελκοφςασ:  εἰςῄεισ ή εἰςῄειςθα  

 καταδαπανθκείςασ:  κατεδαπανῶ 

[Οι απαντιςεισ ακολουκοφν το ςχολικό βιβλίο τθσ γραμματικισ.] 

 

β.     

α. μᾶλλον (επίρρθμα ςυγκριτικοφ βακμοφ)  

Θετικόσ βακμόσ: μάλα                

Υπερκετικόσ βακμόσ: μάλιςτα 

 β. θᾶττον (επίρρθμα ςυγκριτικοφ βακμοφ)                  

Θετικόσ βακμόσ: ταχζωσ   (ταχφ)          

Υπερκετικόσ βακμόσ: τάχιςτα 

           

γ. 

τισ :  τιςὶ (ν) 
προςόδουσ :  αἱ πρόςοδοι 
πολίταισ: (ὦ)  πολῖτα  

 

Γ4.α. 

 

ἤ εἰρήνην: βϋόροσ ςφγκριςθσ (από τον  ςυγκριτικό βακμό κερδαλεϊτερον με αϋ όρο 

τθ λζξθ: πόλεμον ) ωσ υποκείμενο του ειδικοφ απαρεμφάτου εἶναι (φαινόμενο 

ετεροπροςωπίασ). 

ταῦτα:  υποκείμενο του ριματοσ ἂν κρικείθ. Ραρατθρείται αττικι ςφνταξθ. 



 

 

τῶν προςόδων: ονοματικόσ ετερόπτωτοσ προςδιοριςμόσ ςτο επίκετο  πολλὰσ ωσ 

γενικι διαιρετικι. 

ἄγειν: τελικό απαρζμφατο ωσ υποκείμενο του απροςϊπου ριματοσ χρὴ 

(ετεροπροςωπία). 

 

β. 

Η μετοχι ἀνενεχκζντα είναι κατθγορθματικι μετοχι που αναφζρεται ςτο 

αντικείμενο ( χριματα ) του ριματοσ εὑριςει ωσ κατθγορθματικόσ προςδιοριςμόσ. 

Η μετοχι χαρακτθρίηεται κατθγορθματικι κακϊσ εξαρτάται από το ριμα εὑριςει 

που δθλϊνει αντίλθψθ, επαφι με τον εξωτερικό κόςμο. 

 

 γ. 

πῶσ ἂν ἄμεινον ταῦτα κριθείη: Δευτερεφουςα ονοματικι (καταφατικι και 

επαυξθμζνθ) πλάγια ερωτθματικι πρόταςθ κρίςεωσ (εκφζρεται με δυνθτικι 

ευκτικι), μερικισ άγνοιασ (ειςάγεται με το ερωτθματικό επίρρθμα πῶσ που δθλϊνει 

τρόπο ). Λειτουργεί ςυντακτικά ωσ αντικείμενο του ριματοσ εξάρτθςθσ οὐκ οἶδα 

που δθλϊνει άγνοια. 

ὡσ χρὴ καὶ πρὸσ τοῦτον εἰρήνην ἄγειν: Δευτερεφουςα ονοματικι (καταφατικι και 

επαυξθμζνθ) ειδικι πρόταςθ κρίςεωσ (εκφζρεται με οριςτικι) που δθλϊνει 

υποκειμενικι κρίςθ (ειςάγεται με τον ειδικό ςφνδεςμο ὡσ ). Λειτουργεί ςυντακτικά 

ωσ αντικείμενο του λεκτικοφ ριματοσ λζγεισ.   

 

Φιλολογικόσ κλάδοσ 

 

Ευαγγελία  Αργυράκη 

όνια  ιοφτη 

       Δωροθζα  Λιβανίου  

Βάςια Κατςαργφρη 

άντρα Οςόγια 

Μανώλησ Μεράκησ 



 

 

 


