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Απαντήσεις Γνωστού:  

Α. 1. α.  

1. Λάθος (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) 

2. Λάθος (χρήσιμόν τε καὶ ὠφέλιμον καὶ ἄχρηστον αὖ καὶ βλαβερὸν γίγνεται) 

3. Σωστό (ὡς ῥᾷστά τε καὶ ἀνυσιμώτατα μεταστραφήσεται) 

 

Α. 1. β.  

1. τινὲς ἐπαγγελλόμενοι 

2. τὸ ὄργανον (ο νους που καθοδηγείται – στρέφεται προς τη θέαση του Ἀγαθοῦ έντονα γνωστική 

βιωματική διαδικασία της ἀναμνήσεως) 

 

B. 1.  Η μετοχή του ρήματος εἰμὶ είναι ουσιαστικοποιημένη και χρησιμοποιείται με την υπαρκτική σημασία 

του ρήματος. Για τον Πλάτωνα το ὄν είναι το αληθινά υπαρκτό. Για τη φιλοσοφία – ήδη από τις απαρχές 

της – το οντολογικό ερώτημα 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 κόσμος του γίγνεσθαι, ο κόσμος της καθημερινής ζωής και στον οποίο οι άνθρωποι βασίζονται στη 

γνωσιολογικά επισφαλή γνώση που προέρχεται από τις απατηλές αισθήσεις, χαρακτηρίζεται από 

μεταβλητότητα, διαρκή αλλαγή και παροδικότητα. Ό,τι αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις είναι 

παροδικό και αενάως μεταβαλλόμενο.  

Αντιθέτως, ο κόσμος του εἶναι είναι ο όντως κόσμος, ο κόσμος της αλήθειας, που δεν μεταβάλλεται, 

η πηγή της ασφαλούς γνώσης και της αλήθειας. Συγκεκριμένα στο κείμενο το η Ιδέα του Αγαθού 

χαρακτηρίζεται τοῦ ὄντος τὸ φανότατον όπου φανότατος σημαίνει ο πιο φωτεινός, ο πιο λαμπρός. Η λέξη 

σκοτώδης, που ακολουθεί, είναι αντίθετη. Η συνηθισμένη στον Πλάτωνα αντίθεση ανάμεσα στο φως και 

το σκοτάδι λειτουργεί συμβολικά για την αντίθεση παιδείας – απαιδευσίας (έλλειψη παιδείας). 

Για το ἀγαθόν ο Πλάτωνας δεν δίνει μια σαφή ερμηνεία για αυτόν τον όρο που είναι από τους 

βασικότερους στο φιλοσοφικό του σύστημα παρά αρκείται σε ορισμένους υπαινιγμούς. Ἀγαθόν πάντως 

είναι α) το εἶναι και ό,τι διατηρεί το εἶναι, β) η τάξη, ο κόσμος και η ενότητα που διαπερνά και συνέχει την 

πολλαπλότητα, γ) ό,τι παρέχει την αλήθεια και την επιστήμη (Πολ. 509a). Η έκφραση αὐτὸ τὸ ἀγαθὸν 

φαίνεται να δηλώνει την ύψιστη αρχή και την πηγή του όντος και της γνώσης. Χαρακτηριστικό είναι το 

χωρίο: Πολιτεία 508e: Τοῦτο τοίνυν τὸ τὴν ἀλήθειαν παρέχον τοῖς γιγνωσκομένοις καὶ τῷ γιγνώσκοντι τὴν 

δύναμιν ἀποδιδὸν τὴν τοῦ ἀγαθοῦ ἰδέαν φάθι εἶναι. Πάντως ήδη στην αρχαιότητα το Πλάτωνος ἀγαθὸν ήταν 

παροιμιακή έκφραση για κάτι το ασαφές και σκοτεινό. Πρβλ. Ἄμφις (στον Διογ. Λαέρτιο III 27): ἧττον οἶδα 

τοῦτ’ ἐγώ, ὦ δέσποτ’, ἢ τὸ Πλάτωνος ἀγαθόν. (Μιλά προφανώς κάποιος δούλος και λέγει στον κύριό του: 

αυτό το πράγμα το γνωρίζω λιγότερο από ό,τι γνωρίζω το Αγαθόν του Πλάτωνα, δηλαδή το σκοτεινό αυτό 

φιλοσόφημα.) 



 
2 

Εκπαιδευτικός Οργανισμός Διάσταση                                                               Πανελλήνιες Εξετάσεις 2020 
Φιλολογικό Τμήμα                                                                                                 Αρχαία Προσανατολισμού  
 

Η λέξη «περιαγωγή» που σημαίνει μεταστροφή, 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. Λίγο παρακάτω (521d) ο Πλάτων θα ονομάσει την άνοδο 

της ψυχής προς το όντως Ον, «μεταστροφή/ επιστροφή της ψυχής από μια νυχτερινή μέρα στην αληθινή 

μέρα»- και αυτή είναι η «αληθινή φιλοσοφία». 

Η περιαγωγή γίνεται όχι μόνο με το νου αλλά και με τις αισθήσεις, όπως δείχνει η μετοχή «θεωμένη» 

(«δυνατή γένηται ἀνασχέσθαι θεωμένη») του ρήματος «θεῶμαι» που σημαίνει «κοιτάζω επίμονα με 

θαυμασμό» και «βλέπω καθαρά». 

Η περιαγωγή της ψυχής επιτυγχάνεται με την ενεργοποίηση της διανοητικής ικανότητας του 

ανθρώπου, της φρόνησης, η οποία αποτελεί ένα εσωτερικό δεδομένο και γι᾽ αυτό και η ύπαρξή της 

ανάγεται από τον Πλάτωνα στο θεό («θειοτέρου τινὸς τυγχάνει»). 

Για να διαμορφωθεί όμως ο φιλόσοφος βασιλέας, δεν αρκεί μόνο η «περιαγωγή» της ψυχής 

του με τη φρόνηση· χρειάζεται και η φιλοσοφική παιδεία, η διαλεκτική, δηλαδή η χρήση του ορθού λόγου 

και της επιστήμης (της τεκμηριωμένης και ορθής γνώσης). 

Μέσω της διαλεκτικής ο φιλόσοφος που διαμορφώνεται απομακρύνεται από τα κατώτερα 

γνωστικά επίπεδα του αισθητού κόσμου, την εἰκασίαν και την πίστιν, σπάει τα δεσμά της συμμόρφωσης 

στη συνηθισμένη εμπειρία και στην παραδεδεγμένη γνώμη και ανεβαίνει στο νοητό κόσμο, στο γνωστικό 

επίπεδο της διάνοιας, και τελικά, της νόησης, στη σύλληψη του απόλυτου όντος, της Ιδέας του Αγαθού. 

Έτσι, η δύναμη της φρόνησης λειτουργεί με τρόπο χρήσιμο και ωφέλιμο. 

Επομένως, αφού ο Πλάτωνας πιστεύει ότι η αρετή είναι γνώση, ο φιλόσοφος, που έφτασε στην 

απόλυτη γνώση, είναι ο μόνος που μπορεί να κυβερνήσει με απόλυτα δίκαιο τρόπο, αφού μόνο αυτός 

μπορεί να εξασφαλίσει τη σωστή παιδεία και να θεσπίσει δίκαιους νόμους. 

 

Β2 .   Ο Πλάτων, διαφοροποιούμενος από τους Σοφιστές και τους ρητοροδιδασκάλους που 

επαγγέλλονται την εκπαίδευση και βοηθώντας τους συνομιλητές του να ανακαλύψουν τη γνώση μέσα 

τους με τον ίδιο τρόπο που η μαία δε γεννά το παιδί, αλλά βοηθά τη μητέρα να το γεννήσει (μαιευτική 

μέθοδος),  υποστηρίζει ότι η γνώση και η απόκτησή της (η  παιδεία) δεν είναι κάτι εξωτερικό, επιφανειακό· 

είναι μια εσωτερική λειτουργία, η οποία στην πλατωνική φιλοσοφία αποκαλείται συμβολικά ἀνάμνησις. 

Μια πληροφορία ή ένα σύνολο πληροφοριών τα οποία προσλαμβάνει ο άνθρωπος  από εξωτερικές  πηγές  

(π.χ. εικόνες, ακούσματα, συμβατικά μαθήματα, βιβλία, διαδικτυακές πηγές – σήμερα) και τα 

εσωτερικεύει μέσω των αισθήσεών του, δε συνιστούν για τον Πλάτωνα αληθινή  γνώση. Ενδεχομένως, 

μάλιστα, να συνιστούν και παραπλάνηση, να υποσκάπτουν την αληθινή γνώση, καθώς  δημιουργούν την 

ψευδαίσθηση της  κατοχής  της . Με την τριπλή μάλιστα χρήση της  πρόθεσης  «ἐν» στην α’ παράγραφο 

(ἐνούσης, ἐντιθέναι, ἐντιθέντες) ο Πλάτων προσπαθεί να αισθητοποιήσει τον εσωτερικό, βιωματικό 
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χαρακτήρα της  γνώσης. Η ψυχή για τον Πλάτωνα δεν είναι μια tabula rasa (όπως για τον Τζον Λοκ), οι 

γνώσεις δεν εμφυτεύονται σε αυτή από εξωγενείς πηγές αλλά σκοπός ολόκληρης της φιλοσοφικής 

δραστηριότητας είναι να επανέλθουν στη μνήμη του ανθρώπου εφόσον κατά τον Πλάτωνα η ψυχή 

περιδιάβαινε στον κόσμο των Ιδεών και είχε γνωρίσει την αλήθεια. Ωστόσο η ψυχή έχει λησμονήσει τη 

θεωρητική γνώση ταυτόχρονα με τον «εγκλεισμό» της εντός του ανθρώπινου σώματος. Η μεγάλη πλάνη 

που βιώνει η ψυχή έγκειται στο ότι η ψυχή δεν έχει καμία συνείδηση αυτής της εξέλιξης.  

Στον αντίποδα βρίσκονται οι επαγγελματίες της εκπαίδευσης. Ως βασικό χαρακτηριστικό των 

σοφιστών αναδεικνύεται κατά τη συζήτηση η φαινομενική τους παντογνωσία , η οποία στην 

πραγματικότητα καταλήγει σε μια δοξαστική επιστήμη και όχι στη γνώση της αλήθειας. Οι σοφιστές είναι 

μιμητές των πάντων, κατασκευάζουν ομοιώματα των όντων για να παραπλανήσουν τους αδαείς νέους. 

Εξαπατούν τους νέους, που βρίσκονται ακόμα μακριά από την αλήθεια, παρουσιάζοντάς τους με έντεχνα 

λόγια κίβδηλα ομοιώματα για όλα τα πράγματα και παραπλανώντας τους, τούς κάνουν να πιστεύουν 

πως αυτά είναι η αλήθεια.   Έτσι, υποστηρίζουν ότι οι ψυχές των ανθρώπων είναι κενές από γνώση και 

ότι οι ίδιοι έχουν την ικανότητα να βάζουν μέσα στις ψυχές τους τη γνώση , σα να έβαζαν μέσα σε τυφλούς 

οφθαλμούς τη δυνατότητα της όρασης. Ισχυρίζονται , λοιπόν , πως στην ψυχή δεν υπάρχει γνώση και πως 

αυτή ο άνθρωπος την αποκτά μέσα από τη διαδικασία της μάθησης. Άρα, οι ίδιοι με τη διδασκαλία τους 

εμφυτεύουν (ἐντιθέναι) τη γνώση στην ψυχή των μαθητών, σαν να βάζουν την ικανότητα της όρασης στα 

μάτια ενός τυφλού, ώστε να μπορεί να βλέπει με αυτά.  

Η χρήση της παρομοίωσης (οἶον τυφλοῖς ὀφθαλμοῖς ὄψιν ἐντιθέντες) έχει ως στόχο να δείξει 

το ανέφικτο και άτοπο των υποσχέσεων των σοφιστών , αφενός , και αφετέρου είναι ιδιαίτερα προσφιλής 

στον Πλάτωνα η σύνδεση της παιδείας με το φως και της απαιδευσίας με το σκοτάδι. Η αντίθεση φωτός 

και σκότους καταδεικνύει, σύμφωνα με τον φιλόσοφο, τη διαφορά του πεπαιδευμένου από τον απαίδευτο, 

την παιδεία και την έλλειψη παιδείας.   

Β. 3.  

• 1 – α  

• 2 – γ  

• 3 – β  

• 4 – β  

• 5 – γ  

Β. 4. 

α.  

• φανὸν – φάσμα  

• ἀνασχέσθαι – ανακωχή  

• περιακτέον – άξονας  

• τετραμμένῳ - ανατροπή  

• ἐντιθέντες – παρακαταθήκη  

• ἀπόλλυσι – απώλεια  
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β. 

• Η Αμερική κάποτε ήταν η «Γη της Επαγγελίας» για τους μετανάστες.  

• Οι ανθρωπιστικές επιστήμες στις μέρες μας απαξιώνονται λόγω της τεχνοκρατικής στροφής της 

εκπαίδευσης  

 

Β. 5.  

Στο δοθέν κείμενο του Παπανούτσου, μεταφέρονται απόψεις του Α. Δελμούζου σχετικά με 

την Παιδεία, οι οποίες παρουσιάζουν κοινά σημεία με τις πλατωνικές θέσεις αναφορικά με τους 

στόχους της. Η ψυχική καλλιέργεια και ελευθερία για τον Δελμούζο δεν αποτελούν εξωτερικές 

διαδικασίες, ανεξάρτητες από τον άνθρωπο, που δεν προϋποθέτουν ατομική προσπάθεια και αγώνα. 

Αντίθετα, ο άνθρωπος οδηγείται σταδιακά στην ατομική ελευθερία και στην αυτονόμηση από τα 

δεσμά της ύλης, «ψάχνοντας» ο ίδιος μέσα του, ανακαλύπτοντας τα στοιχεία εκείνα που θα του 

επιτρέψουν να «δουλέψει» την ψυχή του και να βελτιώσει συνολικά την ύπαρξη και τη ζωή του. Η 

θέση αυτή αναμφίβολα παραπέμπει στην πλατωνική άποψη, σύμφωνα με την οποία η παιδεία δεν 

εισάγεται στην ψυχή του δέκτη «απ’ έξω». Η απόκτηση γνώσης για το φιλόσοφο δεν είναι μια 

επιφανειακή διαδικασία, αλλά μια εσωτερική λειτουργία, η οποία αποκαλείται ἀνάμνησις και 

προϋποθέτει τη σταδιακή απομάκρυνση από το πρόσκαιρο γίγνεσθαι (ἐκ του γιγνομένου) και τη 

θέαση του Αγαθού μέσα από μια ολιστική προσέγγισή του (σύν ὅλῃ τῇ ψυχῇ). Απαιτείται δηλαδή 

μεταστροφή της ψυχής (περιακτέον εἶναι), γεγονός που επιτυγχάνεται με τη συνδρομή ποικίλων 

δυνάμεών της και όχι μόνο του νου.  

Εκτός από τα παραπάνω, για το Δελμούζο το ιδανικό της ατομικής εξύψωσης, η προσέγγιση 

ενός ιδεατού «εγώ», είναι εφικτά για άλλους ανθρώπους περισσότερο και για άλλους λιγότερο, 

ανάλογα με τις πνευματικές και ψυχικές δυνάμεις που ο καθένας κρύβει μέσα του και ανάλογα με 

τον αγώνα που θα καταβάλει. Αντίστοιχα, ο Πλάτωνας θεωρεί πως η αρετή της ανθρώπινης 

διάνοιας, η φρόνησις (η λογική ικανότητα) είναι κατ΄ αρχάς  μια έμφυτη δυνατότητα. Γι΄αυτό και η 

ενύπαρξή της στον άνθρωπο ανάγεται από το φιλόσοφο στο θεό, ως εκείνη η ανθρώπινη ιδιότητα 

που προσεγγίζει περισσότερο τις θείες ιδιότητες (μᾶλλον θειοτέρου τινός τυγχάνει).  Στον άνθρωπο, 

όμως, επαφίεται ο τρόπος που θα τη διαχειριστεί. Αν πραγματοποιηθεί η περιαγωγή της ψυχής, η 

μεταστροφή που προσανατολίζεται από και προς το Αγαθό, τότε το ανθρώπινο λογικό αποβαίνει 

χρήσιμο και ωφέλιμο (ὑπό δε τῆς περιαγωγῆς χρήσιμόν τέ και ὠφέλιμον). Χωρίς τη στροφή προς το 

Αγαθό, το ανθρώπινο μυαλό αποβαίνει όχι απλά άχρηστο αλλά και βλαβερό (ἄχρηστον αὗ και 

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

 

 Γ2. Ο συγγραφέας θέλοντας να δείξει πως η ειρήνη είναι προτιμότερη από τον πόλεμο 

εστιάζει στο κομμάτι της οικονομίας. Εξετάζοντας το παρελθόν της πόλης ισχυρίζεται πως κατά την 

περίοδο της ειρήνης η πόλη μπορεί να εξοικονομήσει χρήματα τα οποία οι πολίτες μπορούν να τα 

διαθέσουν με όποιον τρόπο θέλουν (εὑρήσει γὰρ τό τε παλαιὸν ἐν εἰρήνῃ μὲν πάνυ πολλὰ χρήματα 

εἰς τὴν πόλιν ἀνενεχθέντα, ). Αντίθετα, σε περίοδο πολέμου τα χρήματα  ξοδεύονται όλα για τις 

ανάγκες του πολέμου ενώ ταυτόχρονα μειώνονται και τα έσοδα (καὶ ἐν τῷ νῦν χρόνῳ διὰ μὲν τὸν 

πόλεμον καὶ τῶν προσόδων πολλὰς ἐκλιπούσας καὶ τὰς εἰσελθούσας εἰς παντοδαπὰ πολλὰ 

καταδαπανηθείσας).  

Γ3.  

Α)  ἐκλιπούσας : ἐξέλειπες 

     εἰσελθούσας: εἰσήρχου/ εἰσῄεισθα/ εἰσῄεις 

     καταδαπανηθείσας: κατεδαπανῶ 

Β)  μάλα- μᾶλλον- μάλιστα 

      ταχέως- θᾶττον/ θᾶσσον- τάχιστα 

Γ) τις : τισί 

     προσόδους: πρόσοδοι 

     πολίταις: πολῖτα 

Γ4. 

α) ἤ εἰρήνην: β΄όρος σύγκρισης (κερδαλεώτερον) 

    ταῦτα: υποκείμενο στο κριθείη (αττική σύνταξη)  

    τῶν προσόδων: ετερόπτωτος  προσδιορισμός,  γενική διαιρετική (πολλάς) 

      ἂγειν : τελικό απαρέμφατο, υποκείμενο στο απρόσωπο ρήμα χρή 

 

   β) ἀνενεχθέντα : κατηγορική μετοχή, συνημμένη, σε θέση κατηγορηματικού προσδιορισμού 

στα χρήματα 

    

  γ) «πῶς ἂν ἂμεινον ταῦτα κριθείη»: Δευτερεύουσα ονοματική πλάγια ερωτηματική 

πρόταση, μερικής αγνοιας/ λειτουργεί ως αντικείμενο στο ρήμα οἶδα. 

       «ὡς χρή και πρός τοῦτον εἰρήνην ἂγειν»: Δευτερεύουσα ονοματική ειδική πρόταση/ 

λειτουργεί ως αντικείμενο στο ρήμα λέγεις. 

 

 

Απαντήσεις Αγνώστου:

 


