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ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

 

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.α. Να γράψετε 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 

κείμενο αναφοράς. Για κάθε μία από τις απαντήσεις σας να γράψετε το χωρίο του αρχαίου κειμένου 

που την επιβεβαιώνει.         

1. Ο Σωκράτης θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να στραφεί ο άνθρωπος από την μεταβαλλόμενη 

«πραγματικότητα» σε αυτό που υπάρχει πραγματικά. 

2. Ο πλατωνικός Σωκράτης πιστεύει ότι η παιδεία είναι μια τέχνη που εμφυτεύει στον άνθρωπο τὸ 

ὁρᾶν. 

3. Τὸ φανότατον τοῦ ὄντος ταυτίζεται με την Ιδέα του Αγαθού. 

4. Ο πλατωνικός Σωκράτης αποφαίνεται: η ανθρώπινη φρόνησις έχει αμφίσημο χαρακτήρα. 

           (μονάδες 6) 
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Α1.β. Στην πρώτη παράγραφο χρησιμοποιείται από τον Σωκράτη μια αναλογία-παρομοίωση. Να την 

καταγράψετε παρουσιάζοντας τα μέρη της αναλογίας.      

(μονάδες 4) 

 

Β1. Πόσα είδη αρετών της ψυχής υπάρχουν σύμφωνα με το κείμενο αναφοράς;  

Ως προς τι διαφέρουν;           

 (μονάδες 10) 

 

Β2. Κεντρική θέση στο απόσπασμα έχει η έννοια της περιαγωγής. Να συγκεντρώσετε και να 

παρουσιάσετε όλα τα χαρακτηριστικά που της αποδίδει ο φιλόσοφος.    

(μονάδες 10) 

 

Β3. Να γράψετε 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. 

1. Οι φύλακες έχουν επιλεγεί με κριτήρια την καλή σωματική τους διάπλαση και την καταγωγή τους. 

2. Το ἀλόγιστον ἥ ἐπιθυμητικόν μέρος της ψυχής αντιστοιχεί στην τάξη των δημιουργών. 

3. Ο σοφιστής Πολέμαρχος ισχυρίζεται ότι δικαιοσύνη είναι να αποδίδεις τα ίσα. 

4. Η αρμονία τόσο στη συλλογική όσο και στην ατομική ψυχή προκύπτει από την υποταγή του 

κατώτερου μέρους στο ανώτερο. 

5. Η πενταετής σπουδή της διαλεκτικής θεωρείται επιστέγασμα της εκπαιδευτικής πορείας των 

φυλάκων.            

(μονάδες 10) 

 

Β4.α. Να αντιστοιχίσετε κάθε λέξη της στήλης Α με την ετυμολογικά συγγενή της της στήλης Β. 

 

              Στήλη Α               Στήλη Β 

1. ἐντιθέναι α. επουσιώδης    

2. ἀνασχέσθαι β. προσωπείο 

3. εἶναι γ. συνένοχος 

4. ἐμποιεῖσθαι δ. συνθήκη 

5. ὁρᾶν ε. σωφροσύνη 

6. φρονῆσαι στ. ειδοποιός 

             (μονάδες 6) 

 

Β4.β. Να γράψετε ένα ομόρριζο, απλό ή σύνθετο, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής για κάθε μία από 

τις παρακάτω λέξεις: ὀφθαλμοῖς, φανόν, τετραμμένῳ, ἔοικεν. 

             (μονάδες 4) 

 

 

 

 

 

 



ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 – 2020 

 
3 

 

Β5. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

“Τη γενική γνώση την πετυχαίνουμε ξεκινώντας από την εμπειρία. […] Είναι αδύνατον να εξετάσει 

κανείς τα γενικά χωρίς επαγωγή. […] Είναι αδύνατον να ακολουθήσουν επαγωγική πορεία όσοι δε 

διαθέτουν αισθήσεις”. (Αριστοτέλης, Φυσικά, VII, 3 247b20, Αναλυτικά Ύστερα, 81b20) 

 

“Ας πάρουμε παραδείγματος χάριν αυτό το κερί. […] Ενώ μιλώ, το μετακινώ προς τη φωτιά: τα 

υπολείμματα γεύσης εξαλείφονται, η οσμή εξανεμίζεται, το χρώμα μεταβάλλεται, το σχήμα 

χάνεται, το μέγεθος αυξάνει, γίνεται ρευστό, θερμαίνεται, μετά βίας, μπορεί να αγγιχτεί και, αν το 

χτυπήσουμε τώρα, δεν εκπέμπει κανέναν ήχο. […]Ας προσέξουμε και, παραμερίζοντας όσα δεν 

ανήκουν στο κερί, ας δούμε τι απομένει: τίποτα άλλο από κάτι εύκαμπτο και ευμετάβολο.[…] Τι 

είναι όμως αυτό το κερί που δε γίνεται αντιληπτό παρά με το πνεύμα; Είναι το ίδιο που βλέπω, 

που αγγίζω, που φαντάζομαι, εντέλει το ίδιο που έκρινα εξαρχής. Ας σημειωθεί όμως ότι η 

αντίληψή του δεν είναι ένα ενέργημα της όρασης, της αφής ή της φαντασίας, και ούτε ήταν ποτέ, 

παρότι έτσι φάνηκε προηγουμένως, αλλά μόνο μια εποπτεία του πνεύματος, η οποία μπορεί να 

είναι ατελής και συγκεχυμένη, όπως ήταν προηγουμένως, ή σαφής και διακριτή, όπως είναι τώρα, 

αναλόγως του αν παρατηρώ περισσότερο ή λιγότερο εκείνα που το συνθέτουν” (Ρενέ Ντεκάρτ, 

Στοχασμοί περί της πρώτης φιλοσοφίας, μτφρ. Ευάγγελος Βανταράκης, εκδ. Εκκρεμές, Αθήνα 2003, 

σ. 79-81) 

 

Πώς τοποθετούνται στο θέμα της αξιοπιστίας των αισθήσεων ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης και ο 

Ντεκάρτ (100-150 λέξεις);           

(μονάδες 10) 

 

 


