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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ 

 
Α1.  
α. 1. Λ 
« ἡ δὲ τοῦ φρονῆσαι παντὸς μᾶλλον θειοτέρου τινὸς τυγχάνει» 
 
2. Λ 
«καὶ ἄχρηστον αὖ καὶ βλαβερὸν γίγνεται» 
 
3. Σ 
«ἀλλ’ ὡς ἔχοντι μὲν αὐτό, οὐκ ὀρθῶς δὲ τετραμμένῳ οὐδὲ βλέποντι οἷ ἔδει, τοῦτο 
διαμηχανήσασθαι.» 
 
β. 1. «σφεῖς ἐντιθέναι…» 
Η αντωνυμία «σφεῖς» αναφέρεται στη λέξη «τινὲς ἐπαγγελλόμενοί» του αρχαίου 
κειμένου, δηλαδή στους επαγγελματίες της εκπαίδευσης, οι οποίοι υποστηρίζουν πως 
οι ψυχές των ανθρώπων είναι κενές από γνώση και πως οι ίδιοι έχουν την ικανότητα 
να βάζουμε μέσα στις ψυχές τους τις γνώσεις.  
 
2. «ᾧ καταμανθάνει ἕκαστος» 
Η αντωνυμία «ᾧ» αναφέρεται στη λέξη «ὄργανον »του αρχαίου κειμένου, δηλαδή στο 
όργανο που είναι κατάλληλο για τη μάθηση.  
 
Β1. Ο Σωκράτης εκφράζει την άποψη ότι η παιδεία συνιστά μια τέχνη της 
μεταστροφής της ψυχής («τῆς περιαγωγῆς») από τον χώρο του γίγνεσθαι, από τον 
κόσμο των αισθήσεων και των δεδομένων τους, στον χώρο του εἶναι ( εἰς τὸ ὂν), στον 
κόσμο της νόησης και των Ιδεών και να καταφέρει να αντικρίσει τον πιο φωτεινό 
χώρο του, την πιο κατάφωτη βαθμίδα του (« τοῦ ὄντος τὸ φανότατον»). Η μετοχή του 
ρήματος εἰμί είναι ουσιαστικοποιημένη και χρησιμοποιείται με την υπαρκτική 
σημασία του ρήματος. Με τη χρήση της δηλώνεται πως το ὄν είναι υπαρκτό. Από την 
αρχή της φιλοσοφίας το λεγόμενο οντολογικό ερώτημα «το πάλαι τε και νῡν και ἀεί 
ζητούμενον καί αεὶ απορούμενον, τί το ὄν» αποτέλεσε βασικό πεδίο της αναζήτησής 
της. Αυτό που πραγματικά υπάρχει είναι μόνο οι Ιδέες που ανήκουν στον κόσμο του 
εἶναι, και όχι τα αισθητά, που ανήκουν στον κόσμο του γίγνεσθαι. Ο όρος 
«περιαγωγή» 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 
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. Ορίζεται λοιπόν η παιδεία 
ως μια τέχνη της περιαγωγής της ψυχής («τέχνη ἄν εἴη, τῆς περιαγωγῆς»), μια τέχνη 
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που θα βοηθήσει την ψυχή να στραφεί όσο το δυνατόν πιο εύκολα και όσο το δυνατόν 
πιο αποτελεσματικά στον κόσμο των Ιδεών, αποστρεφόμενη από ό,τι μεταβλητό και 
ασαφές παρέχουν οι αισθήσεις.    
 
Β2. Ο Σωκράτης αναφέρεται 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 όρασης. Παραθέτει τον ισχυρισμό των 
επαγγελματιών της εκπαίδευσης, κατά κύριο λόγο των σοφιστών και άλλων 
δασκάλων, ρητόρων, φιλοσόφων και γενικά στοχαστών αλλά 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, δίνοντας έμφαση και υπερτονίζοντας τη συμβολή 
τους ,υποστηρίζουν πως δεν υπάρχει εκ των προτέρων κάποια γνώση στις ψυχές των 
ανθρώπων ,αλλά πως , χάρη στη δική τους διδασκαλία, δημιουργείται και υφίσταται  
η γνώση στις ψυχές των μαθητών τους. Προσδιορίζουν τον ρόλο του δασκάλου ως την 
ικανότητα να εμφυτεύει τη γνώση στις ψυχές των μαθητών και, ασφαλώς ,με οίηση 
αποδίδουν αυτήν την ικανότητα στους εαυτούς τους.  
Η προαναφερθείσα άποψη , που διατυπώνεται από τον Σωκράτη, ενισχύεται από την 
επανάληψη της πρόθεσης  <<ἐν>> (<<οὐκ  ἐνούσης,   ἐν τῇ ψυχῇ, ἐντιθέναι, ἐντιθέντες 
>>) με την οποία διατυπώνεται ρητά ότι ο άνθρωπος δεν αποκτά τη γνώση ως 
πληροφορία που λαμβάνει χώρα έξωθεν ,αλλά ότι την ανακαλύπτει και την παράγει 
μέσα του. Γι’αυτό άλλωστε και ο Πλάτων αυτήν την έντονα βιωματική γνωστική 
διαδικασία την ονομάζει συμβολικά ανάμνησιν (Φαίδων 76α).Επιπρόσθετα , με τη 
χρήση   της αναλογίας/παρομοίωσης έχει ως στόχο αφενός να δείξει το ανέφικτο και 
άτοπο των υποσχέσεων των σοφιστών και αφετέρου να συνδέσει την παιδεία  με το 
φως και την απαιδευσία με το σκοτάδι .Η αντίθεση φωτός και σκότους καταδεικνύει, 
κατά τον φιλόσοφο  την διαφορά του πεπαιδευμένου από τον απαίδευτο. 
 
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 
 
β. «ἐπαγγελλόμενοι»  
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Οι επαγγελίες των αρμοδίων για κοινωνική ισότητα και αξιοκρατία παραμένουν 
συνήθως γράμμα κενό.  
 
«ἐπιστήμης» 
Η πρόοδος της επιστήμης της ιατρικής συνέβαλε αποφασιστικά στην αντιμετώπιση 
της παιδικής θνησιμότητας.  
 
Β5. Λαμβάνοντας υπόψη τις πλατωνικές απόψεις του διδαγμένου κειμένου και το 
δόθεν απόσπασμα   του Ε.Π. Παπανούτσου όπου διατυπώνονται  οι απόψεις του 
Α.Δελμούζου διαπιστώνεται  ότι  υπάρχουν ομοιότητες ως προς τον σκοπό της 
παιδείας. Ειδικότερα, στο διδαγμένο κείμενο ο Πλάτωνας, διά στόματος  Σωκράτη, 
εκφράζει την άποψη ότι ο άνθρωπος δεν αποκτά τη γνώση ως πληροφορία που 
λαμβάνει χώρα έξωθεν (<<φασί δε που οὐκ ἐνούσης ἐν τῇ ψυχῇ ἐπιστήμης>>)αλλά ότι 
την ανακαλύπτει και την παράγει μέσα του (<<τήν ἐνοῡσαν ἐκάστου δύναμιν ἐν τῇ 
ψυχῇ>>). Γι’αυτό και αυτήν την έντονα βιωματική γνωστική διαδικασία την ονομάζει 
συμβολικά ανάμνησιν. Αυτό σημαίνει ότι αυτή η θεωρητική γνώση  υπάρχει μέσα 
στην ψυχή και, ενώ στην αρχή της ζωής παραμένει λησμονημένη, στη συνέχεια  ο 
άνθρωπος την ανακτά. Ανάλογη άποψη διατυπώνεται και στο παράλληλο κείμενο 
σύμφωνα με το οποίο ο σκοπός της παιδείας είναι να γίνει καλύτερη η ζωή του 
ανθρώπου  μέσω της ψυχικής   καλλιέργειας  η οποία, ωστόσο, αποτελεί καρπό 
μακρόχρονης και κοπιώδους  προσπάθειας. Σύμφωνα με τον Α. Δελμούζο η ψυχική 
καλλιέργεια και η ελευθερία δεν έρχονται έτοιμα , αβίαστα απ’έξω  αλλά αποτελούν 
κατάκτηση του ανθρώπου. 
Επιπρόσθετα , στο διδαγμένο κείμενο διατυπώνεται η άποψη ότι σκοπός της παιδείας 
είναι να βοηθήσει την ψυχή να στραφεί από τον κόσμο του γίγνεσθαι στον κόσμο του 
όντος  , δηλαδή από τον κόσμο των αισθήσεων και των δεδομένων τους  (από τον 
κόσμο του σκότους) στον κόσμο των Ιδεών (και του φωτός), αποστρεφόμενη από ό,τι 
μεταβλητό παρέχουν οι αισθήσεις  (<<σύν ὅλῳ τῷ σώματι στρέφειν πρός τό φανόν εκ 
τοῡ σκοτώδους …..ἀνασχέσθαι   θεώμενη>>). Μία παρόμοια άποψη διατυπώνεται στο 
παράλληλο κείμενο ,σύμφωνα με το οποίο η συμβολή της παιδείας έγκειται στην 
απομάκρυνση του ανθρώπου από  τα υλικά αγαθά  που τον κρατούν δέσμιο (<<Με 
προσπάθεια και δοκιμασία ….προς τον ελεύθερο άνθρωπο>>).  
 
 
Γ1. Εάν όμως με ρωτήσει κάποιος· αλήθεια, αν κάποιος αδικεί την πόλη μας, 
ισχυρίζεσαι ότι πρέπει να συνάπτουμε ειρήνη και με αυτόν; δε θα το υποστήριζα· 
αλλά λέω κατά κύριο λόγο ότι πολύ πιο γρήγορα θα μπορούσαμε να τους 
εκδικηθούμε, εάν δεν αδικούμε (βλάπτουμε) κανέναν· γιατί δε θα διέθεταν κανένα 
σύμμαχο.  
 
Γ2. Στο απόσπασμα αυτό ο Ξενοφώντας νουθετεί τους Αθηναίους να ακολουθήσουν 
την οδό της ειρήνης, προτάσσοντας την άρρηκτη σύνδεσή της με την οικονομική 
ευρωστία της πόλης και των πολιτών που συνιστούν μέρος του συνόλου.  
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Επιλέγοντας μια αναδρομή στο παρελθόν, υπενθυμίζει την κατασπατάληση των 
εσόδων της πόλης για πολεμικούς εξοπλισμούς σε περίοδο πολέμου, στοιχείο 
ανάσχεσης της προόδου.  
Επανερχόμενος στη σύγχρονή του πραγματικότητα, τονίζει την ίδια οικονομική 
δυσπραγία σε καθεστώς πολέμου. Στον αντίποδα, το ειρηνικό καθεστώς της γαλήνης 
και της ηρεμίας παρέχει τη δυνατότητα στην πόλη να αυξήσει τα έσοδά της και στον 
πολίτη να τα διαθέσει κατά βούληση . 
Σε περίπτωση, ωστόσο, επιβουλής, επεκτατικής διάθεσης των εχθρών η πιο επωφελής 
λύση είναι η ορθολογική στάση της Αθήνας. Πρέπει δηλαδή σύμφωνα με τον ιστορικό 
η Αθήνα με νηφάλια στάση να μην αδικοπραγεί σε βάρος κανενός. Αυτή είναι η 
καλύτερη μέθοδος εκδίκησης των εχθρών. Εξάλλου, αυτή η τακτική θα συνοδευόταν 
από την απώλεια των συμμάχων τους.  
 
Γ3.  
α.  ἐκλιπούσας   ἐξέλειπες 

τὰς εἰσελθούσας  εἰσῄεις, εἰσῄεισθα (εἰσήρχου) 
 καταδαπανηθείσα κατεδαπανῶ 
 
β.  

Θετικός Βαθμός Συγκριτικός β Υπερθετικός β 
μάλα μᾶλλον μάλιστα 

ταχέως / τάχα / ταχύ θᾶττον τάχιστα 
 
γ. τις  τισί(ν) 
προσόδους (αἱ) πρόσοδοι 
πολίτας (ὦ) πολῖτα 
 
Γ4.  
α.  ἤ εἰρήνην   β’ όρος σύγκρισης από τον συγκριτικό βαθμό  

«κερδαλεώτερον» (α’ όρος: πόλεμον) 
ταῦτα  υποκείμενο στο ρήμα κριθείη (Αττική σύνταξη) 
τῶν προσόδων γενική διαιρετική από το επίθετο πολλάς, ως ετερόπτωτος  

ονοματικός προσδιορισμός 
ἄγειν   τελικό απαρέμφατο, υποκείμενο στο απρόσωπο ρήμα χρή  

(ετεροπροσωπία) 
 

 
β. ἀνενεχθέντα 
ονοματική κατηγορηματική μετοχή, συνημμένη στο αντικείμενο χρήματα του 
ρήματος εὑρήσει.  
Πρόκειται για κατηγορηματική μετοχή αφού εξαρτάται από το ρήμα εὑρίσκω που 
συντάσσεται με αιτιατική και κατηγορηματική μετοχή 
 
γ. «πῶς ἂν ἄμεινον ταῦτα κριθείη» 
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Δευτερεύουσα ονοματική πλάγια ερωτηματική πρόταση μερικής άγνοιας [Εισάγεται 
με το ερωτηματικό επίρρημα πῶς, εκφέρεται με δυνητική ευκτική παθητική αορίστου 
που δηλώνει το δυνατό στο παρών και στο μέλλον] και λειτουργεί ως αντικείμενο στο 
ρήμα γνώσεως οὐκ οἶδα της πρότασης εξάρτησης. 
 
«ὡς χρὴ καὶ πρὸς τοῦτον εἰρήνην ἄγειν» 
Δευτερεύουσα ονοματική ειδική πρόταση (Εισάγεται με τον ειδικό σύνδεσμο ὡς που 
δηλώνει το πραγματικό) και λειτουργεί ως αντικείμενο στο λεκτικό ρήμα λέγεις της 
πρότασης εξάρτησης 
 
 
 

 
 

Επιμέλεια 
Λιάλιου Μ.  – Καστάνη Β.  


