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Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:  ΠΛΑΤΩΝ, Πολιτεία 518b-519a 
 
 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 τῷ σώματι στρέφειν πρὸς τὸ φανὸν ἐκ τοῦ σκοτώδους, οὕτω σὺν ὅλῃ τῇ ψυχῇ ἐκ τοῦ 
γιγνομένου περιακτέον εἶναι, ἕως ἂν εἰς τὸ ὂν 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 
ῥᾷστά τε καὶ ἀνυσιμώτατα μεταστραφήσεται, οὐ τοῦ ἐμποιῆσαι αὐτῷ 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—τῷ 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. 
 
 
 
 
Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε μία από τις 
παρακάτω περιόδους λόγου και δίπλα σε αυτόν τη λέξη «Σωστό», αν είναι σωστή, ή τη 
λέξη «Λάθος», αν είναι λανθασμένη, με βάση το αρχαίο κείμενο: 

i. Ο Σωκράτης θεωρεί την παιδεία ως μία διαδικασία που εισάγεται έξωθεν στην 
ψυχή του δέκτη. 

ii. Η γνώση και η επιστήμη απαιτούν μία εσωτερική διεργασία. 
iii. Η παιδεία προάγει την ολιστική προσέγγιση του Αγαθού. 
iv. Η περιαγωγή είναι η διαδικασία της ολικής καταστροφής της ψυχής. 



 

 

v. Ο εθισμός και η άσκηση έχουν «θεϊκή» φύση. 
(μονάδες 5) 

 
 
Α2. Για κάθε μία από τις παραπάνω απαντήσεις να γράψετε στο τετράδιό σας το χωρίο του 
αρχαίου κειμένου που την επιβεβαιώνει. (μονάδες 5) 

Μονάδες 10 
Β1. Με ποιον τρόπο θα μπορέσει ο άνθρωπος να αποκολληθεί από τον παραπλανητικό 
κόσμο των αισθήσεων και να μεταβεί σε μία νοητική θεώρηση του κόσμου; Να 
τεκμηριώσετε την απάντησή σας, κάνοντας συγκεκριμένες αναφορές στο αρχαίο κείμενο. 
[ενδεικτικό όριο απάντησης: 120-150 λέξεις] 

Μονάδες 10 
 
Β2. Να εξηγήσετε γιατί, σύμφωνα με τον φιλόσοφο, το φρονῆσαι διαφοροποιείται από τις 
άλλες ικανότητες που διαθέτει η ανθρώπινη ψυχή. [ενδεικτικό όριο απάντησης: 60-80 
λέξεις] 

Μονάδες 10 
Β3. Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες θέσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ):  

i. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη η πολιτική φιλοσοφία είναι μέρος της ηθικής 
φιλοσοφίας. 

ii. Το τέλος των Ηθικών Νικομαχείων αποτελεί ουσιαστικά τη μετάβαση στα Πολιτικά 
του Αριστοτέλη. 

iii. Κατά την άποψη του Αριστοτέλη οι κυβερνώντες και οι κυβερνώμενοι παύουν να 
διατηρούν τα δικά τους χαρακτηριστικά μέσα στην πόλη-κράτος. 

iv. Η ευδαιμονία της πόλεως προκύπτει από την αυτάρκεια, σύμφωνα με τον 
Αριστοτέλη. 

v. Ο Αριστοτέλης στα Πολιτικά πραγματεύεται μεταξύ άλλων το περιεχόμενο της 
έννοιας «πολιτεία». 

Μονάδες 10 
 
Β4. σημαίνει: Ποιο είναι το νόημα του ρήματος στο αρχαίο κείμενο και με ποιον τρόπο το 
χρησιμοποιεί ο φιλόσοφος;  (μονάδες 4)  
Να γράψετε τρία ομόρριζα επίθετα, απλά ή σύνθετα,  της νέας ελληνικής γλώσσας 
(μονάδες 3) και να σχηματίσετε με αυτά ισάριθμα ονοματικά σύνολα (μονάδες 3). 

Μονάδες 10 
Β5. Ο Σωκράτης και οι σοφιστές παρουσίαζαν πολύ μεγάλη διάσταση απόψεων αναφορικά 
με την παιδεία. Αξιοποιώντας στοιχεία του αρχαίου και του μεταφρασμένου 
αποσπάσματος να σχολιάσετε τις μεταξύ τους διαφορές. [ενδεικτικό όριο απάντησης: 120-
150 λέξεις] 
 

Πλάτων, Σοφιστής, 231d-6e 

 ∆ιαπιστώθηκε, πρώτον, ότι ο σοφιστής είναι αμειβόμενος κυνηγός πλούσιων νέων 
ανθρώπων […] δεύτερον, κάτι σαν χονδρέμπορος των μαθημάτων που θρέφουν την ψυχή 
[…] τρίτον, λιανοπωλητής των ίδιων αυτών πραγμάτων […] τέταρτον, μας φάνηκε ως 
βιοτέχνης που πουλάει δικής του κατασκευής μαθήματα […] πέμπτον, ένα είδος αθλητή 
στο αγώνισμα των λόγων, ο οποίος επάγγελμά του έχει την εριστική […] ωστόσο 



 

 

δεχτήκαμε, συγκαταβατικά, ότι ο σοφιστής καθαρίζει την ψυχή από δοξασίες που 
στέκονται εμπόδιο στη μάθηση. 

Μονάδες 10 

 

Γ. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΠΛΑΤΩΝ,ΝΟΜΟΙ, 625d-626b 

Στο παρακάτω απόσπασμα από τους Νόμους του Πλάτωνα ο Κλεινίας αναφέρεται στους 

νόμους της Κρήτης. 

Κλεινίας:  Ταῦτ᾽   οὖν   πρὸς   τὸν  πόλεμον  ἡμῖν  ἅπαντα  ἐξήρτυται,  καὶ   πάνθ᾽   ὁ   

νομοθέτης,   ὥς   γ᾽   ἐμοὶ  φαίνεται,  πρὸς  τοῦτο   βλέπων  συνετάττετο·   ἐπεὶ    καὶ   τὰ   

συσσίτια   κινδυνεύει  συναγαγεῖν,   ὁρῶν   ὡς   πάντες   ὁπόταν  στρατεύωνται,  τόθ᾽  ὑπ᾽  

αὐτοῦ  τοῦ  πράγματος ἀναγκάζονται   φυλακῆς   αὑτῶν   ἕνεκα   συσσιτεῖν   τοῦτον   τὸν  

χρόνον.  ἄνοιαν   δή   μοι   δοκεῖ   καταγνῶναι   τῶν   πολλῶν   ὡς   οὐ  μανθανόντων  ὅτι   

πόλεμος   ἀεὶ   πᾶσιν   διὰ   βίου    συνεχής    ἐστι    πρὸς   ἁπάσας   τὰς   πόλεις·  εἰ   δὴ   

πολέμου   γε   ὄντος   φυλακῆς   ἕνεκα  δεῖ   συσσιτεῖν  καί  τινας   ἄρχοντας  καὶ  

ἀρχομένους   διακεκοσμημένους    εἶναι   φύλακας  αὐτῶν,   τοῦτο  καὶ  ἐν   εἰρήνῃ   

δραστέον.  ἣν   γὰρ   καλοῦσιν   οἱ  πλεῖστοι  τῶν   ἀνθρώπων  εἰρήνην,   τοῦτ᾽    εἶναι   

μόνον   ὄνομα,   τῷ    δ᾽    ἔργῳ   πάσαις    πρὸς   πάσας   τὰς   πόλεις  ἀεὶ  πόλεμον  

ἀκήρυκτον  κατὰ  φύσιν   εἶναι.  καὶ  σχεδὸν  ἀνευρήσεις,   οὕτω   σκοπῶν,   τὸν   Κρητῶν  

νομοθέτην   ὡς    εἰς    τὸν   πόλεμον    ἅπαντα    δημοσίᾳ    καὶ    ἰδίᾳ   τὰ   νόμιμα    ἡμῖν   

ἀποβλέπων    συνετάξατο,    καὶ    κατὰ   ταῦτα    οὕτω  φυλάττειν  παρέδωκε   τοὺς   

νόμους,   ὡς    τῶν   ἄλλων   οὐδενὸς   οὐδὲν    ὄφελος     ὂν     οὔτε    κτημάτων    οὔτ᾽    

ἐπιτηδευμάτων,     ἂν   μὴ   τῷ  πολέμῳ      ἄρα   κρατῇ    τις,    πάντα     δὲ     τὰ    τῶν    

νικωμένων   ἀγαθὰ   τῶν    νικώντων   γίγνεσθαι. 

Ἀθηναῖος:  Καλῶς   γε,   ὦ   ξένε,   φαίνῃ   μοι  γεγυμνάσθαι  πρὸς   τὸ διειδέναι  τὰ   Κρητῶν  

νόμιμα. 

κινδυνεύει: είναι πιθανό ότι ,  διακεκοσμημένους: με βάρδιες. 

Γ.1.Να μεταφράσετε το παρακάτω χωρίο του κειμένου : «ἄνοιαν δή μοι δοκεῖ  … 

δραστέον.». 

Μονάδες 10 

Γ.2.Τι  αναφέρει  ο  Κλεινίας  στο  παραπάνω  απόσπασμα  α)  για  τα συσσίτια  στην  Κρήτη  

και  β)  για  την  ειρήνη; 

Μονάδες 10 

Γ.3.α.«πόλεμος  ἀεὶ  πᾶσιν  συνεχής   πρὸς  ἁπάσας  τὰς  πόλεις»: Να  μεταφέρετε τα  

πτωτικά  μέρη  του  λόγου  στην  ίδια  πτώση (και στο ίδιο γένος)  στον  άλλο  αριθμό 

(μονάδες 5). 



 

 

Γ.3.β.«καὶ  σχεδὸν  ἀνευρήσεις,  οὕτω  σκοπῶν,  τὸν  Κρητῶν  νομοθέτην  ὡς   εἰς   τὸν   

πόλεμον  ἅπαντα  δημοσίᾳ  καὶ  ἰδίᾳ  τὰ  νόμιμα   ἡμῖν  ἀποβλέπων   συνετάξατο,  καὶ   κατὰ  

ταῦτα  οὕτω  φυλάττειν  παρέδωκε τοὺς νόμους»: Να μεταφέρετε τα ρήματα του 

αποσπάσματος  στο  γ΄ ενικό  πρόσωπο  της  υποτακτικής  του  αορίστου ( α΄ ή  β΄)  στη  

φωνή που βρίσκονται (μονάδες 3). Στη συνέχεια να γράψετε το απαρέμφατο του μέσου 

παρακειμένου των  υπογραμμισμένων ρηματικών τύπων (μονάδες 2).   

Μονάδες 10 

Γ.4.α. «ἐπεὶ  καὶ  τὰ  συσσίτια  κινδυνεύει  συναγαγεῖν,  ὁρῶν  ὡς πάντες  ὁπόταν 

στρατεύωνται, τόθ᾽ ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ πράγματος ἀναγκάζονται  φυλακῆς  αὑτῶν  ἕνεκα  

συσσιτεῖν  τοῦτον  τὸν χρόνον.»: Να  βρείτε  την υπόθεση και την απόδοση του υποθετικού 

λόγου που λανθάνει στο παραπάνω χωρίο και να αναγνωρίσετε το είδος του (μονάδες 3). 

Γ.4.β. « ὡς  οὐ  μανθανόντων,  εἰρήνην,  τῷ   ἔργῳ,  τῶν   νικώντων,  μοι»: Να 

χαρακτηρίσετε συντακτικά τις παραπάνω υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου (μονάδες 

5). Την πρώτη μετοχή να την αναλύσετε στην αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση  (μονάδες 

2). 

Μονάδες 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


