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ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Α1.α.
1. Λάζνο «ἡ δὲ ηνῦ θξνλῆζαη παληὸο κᾶιινλ ζεηνηέξνπ ηηλὸο ηπγράλεη, ὡο ἔνηθελ, νὖζα, ὃ ηὴλ κὲλ δύλακηλ
νὐδέπνηε ἀπόιιπζηλ»
2.Λάζνο «ὑπὸ δὲ ηῆο πεξηαγσγῆο ρξήζηκόλ ηε θαὶ ὠθέιηκνλ θαὶ ἄρξεζηνλ αὖ θαὶ βιαβεξὸλ γίγλεηαη»
3.Σσζηό «αὐηνῦ ηέρλε ἂλ εἴε, ηῆο πεξηαγσγῆο, ηίλα ηξόπνλ ὡο ῥᾷζηά ηε θαὶ ἀλπζηκώηαηα
κεηαζηξαθήζεηαη»

β.1. ἐπαγγειιόκελνί
2. ηὸ ὄξγαλνλ

Β1.
Ο Σσθξάηεο ζεσξεί πσο ζηελ ςπρή ηνπ αλζξώπνπ ελππάξρεη ε δπλαηόηεηα ηεο κάζεζεο. Γηεπθξηλίδεη «εἰο
ηὸ ὂλ θαὶ ηνῦ ὄληνο ηὸ θαλόηαηνλ» είλαη ε Ιδέα ηνπ Αγαζνύ, δειαδή ηαπηίδεη ην αιεζηλά ππαξθηό κε ην
αγαζό θαη αθξηβέζηεξα κε ηελ Ιδέα ηνπ Αγαζνύ. Πην ζπγθεθξηκέλα «ηὸ ὂν» , ε νπζηαζηηθνπνηεκέλε
κεηνρή ηνπ εηκί εδώ απνδίδεη ηελ ππαξθηηθή ζεκαζία ηνπ ξήκαηνο. « ηὸ ὂλ» είλαη ην ππαξθηό απηό πνπ
πξαγκαηηθά ππάξρεη. Γηα ηνλ Πιάησλα απηό πνπ ππάξρεη πξαγκαηηθά είλαη κόλν νη Ιδέεο, όρη ηα αηζζεηά. Η
ςπρή ζηξέθεηαη πξνο ηηο Ιδέεο θαη ηειηθά πξέπεη λα θαηνξζώζεη λα αληηθξύζεη ηελ Ιδέα ηνπ Αγαζνύ. Ο
Σσθξάηεο νξίδεη ηελ παηδεία σο ηελ ηέρλε πνπ ζα βνεζήζεη ηελ ςπρή ζηε κεηαζηξνθή (πεξηαγσγή) από ηνλ
αηζζεηό θόζκν ησλ πξαγκάησλ ζηνλ θόζκν ησλ Ιδεώλ. Η ιέμε έρεη θηινζνθηθή βαξύηεηα, νθείιεη λα έρεη
πάληα θαζνιηθό ραξαθηήξα θαη λα κελ εμαληιείηαη ζε πξνζέγγηζε από κηα επηκέξνπο νπηηθή γσλία. Σην ίδην
πιαίζην εληάζζεηαη θαη ε ρξήζε ηνπ δενληνινγηθνύ ξεκαηηθνύ επηζέηνπ περιακτέον, ην νπνίν δελ απνβιέπεη
ζε κία επξύηεξε ζέαζε αιιά ζε κία κεηαζηξνθή ηεο ςπρήο από ηνλ θόζκν ησλ αηζζήζεσλ πξνο ην θόζκν
ησλ Ιδεώλ. Πξόθεηηαη γηα κία ζηξνθή όιεο ηεο ύπαξμεο πξνο ηνλ «ήιην» , πξνο ην αγαζό.
Β2.
Ο Σσθξάηεο ζπλερίδεη ηε δηήγεζε ηεο αιιεγνξίαο ηνπ ζπειαίνπ, επηρεηξώληαο λα νξίζεη ηελ έλλνηα ηεο
παηδείαο. Ξεθηλά ηε δηαηύπσζή ηνπ αξλεηηθά, πξνζδηνξίδνληαο αξρηθά ηη δελ είλαη παηδεία. Απεπζύλεηαη
ζηνπο ζπλνκηιεηέο ηνπο θαιώληαο ηνπο λα παξαδερηνύλ πσο αλ είλαη αιεζηλά ( εἰ ηαῦη’ ἀιεζῆ ), ηόηε
πξέπεη λα παξαδερηνύλ πσο ε παηδεία δελ είλαη απηή πνπ νξίδνπλ όζνη ηελ έρνπλ γηα επάγγεικά ηνπο. Απηνί
ηζρπξίδνληαη πσο δελ ππάξρεη γλώζε κέζα ζηελ ςπρή καο θαη πσο απηή ν άλζξσπνο ηελ απνθηά κέζα από
ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Άξα νη ίδηνη είλαη ππεύζπλνη κε ηε δηδαζθαιία ηνπο λα εκθπηεύζνπλ ηε γλώζε
ζηελ ςπρή ησλ καζεηώλ ζαλ λα βάδνπλ ηελ ηθαλόηεηα ηεο όξαζεο ζηα κάηηα ελόο ηπθινύ. Μάιηζηα κε
απηήλ ηε ζύληνκε αλαινγία – παξνκνίσζε ηεθκεξηώλεη ηνλ ζπιινγηζκό ηνπ ν Σσθξάηεο αθνύ δελ άζθεζε
πνηέ επαγγεικαηηθά ηε δηδαζθαιία, ζεσξώληαο όηη δελ κεηέδηδε γλώζεηο αιιά ιεηηνπξγνύζε βνεζεηηθά
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ζηνλ ζπλνκηιεηή ηνπ ώζηε λα ηηο αλαθαιύςεη. Ο Σσθξάηεο δελ πηζηεύεη όηη ν άλζξσπνο απνθηά ηε γλώζε
σο πιεξνθνξία αιιά ηελ αλαθαιύπηεη θαη ηελ παξάγεη κέζα ηνπ. Ιδηαίηεξα ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε
εθθξαζηηθή επηινγή ηνπ θηινζόθνπ ν νπνίνο κε ηελ επαλαιεπηηθή ρξήζε ηεο πξόζεζεο ἐλ ( ἐλνύζεο,
ἐληηζέλαη, ἐληηζέληεο ) αλαδεηθλύεη κε ηνλ ελαξγέζηεξν ηξόπν ηνλ εζσηεξηθό θαη απόιπηα βησκαηηθό
ραξαθηήξα ηεο γλώζεο. Η ηδέα πσο ε γλώζε είλαη αλάκλεζε αμίδεη λα επηζεκάλνπκε όηη ζπλδέεηαη κε ηε
καηεπηηθή κέζνδν ηνπ Σσθξάηε.
Β3.
1.
2.
3.
4.
5.
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Β4.
α.

θαλόλ – θάζκα
ἀλαζρέζζαη – αλαθσρή
πεξηαθηένλ – άμνλαο
ηεηξακκέλῳ - αλαηξνπή
ἐληηζέληεο – παξαθαηαζήθε
ἀπόιιπζηλ – απώιεηα

β. Οη θπβεξλήζεηο δελ πξαγκαηνπνηνύλ πάληα όζα επαγγέιινληαη (ππόζρνληαη) πξηλ από ηηο εθινγέο.
Η επηζηήκε ηεο ηαηξηθήο έρεη πξννδεύζεη πνιύ ηνλ ηειεπηαίν αηώλα.

Β5.
Σην θείκελν ηνπ Παπαλνύηζνπ παξνπζηάδνληαη νη απόςεηο ηνπ Α. Γεικνύδνπ ζρεηηθά κε ηνλ ζθνπό ηεο
παηδείαο. Δίλαη εκθαλείο νη νκνηόηεηεο κε ηηο πιαησληθέο απόςεηο. Η παηδεία είλαη έλα από ηα πην ζπνπδαία
κέζα γηα ηελ αηνκηθή θαη ζπλνιηθή πξνθνπή θαη ζθνπό έρεη λα ππεξεηήζεη θαη λα θάλεη ηε δσή ηνπ
αλζξώπνπ θαιύηεξε. Σηόρνο ηεο είλαη λα δεκηνπξγήζεη ειεύζεξεο θαη θαιιηεξγεκέλεο πξνζσπηθόηεηεο. Γηα
λα θηάζεη όκσο ε ςπρή πξνο ηε ζέαζε ηνπ Αγαζνύ θαη λα σξηκάζεη κέζα καο ρξεηάδεηαη αδηάθνπε αηνκηθή
πξνζπάζεηα ε νπνία επηηπγράλεηαη κε ηνλ θαηξό κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο. Ο Πιάησλ πηζηεύεη όηη ε αιεζηλή
παηδεία είλαη κηα ζηάζε δσήο. Παξόκνηα θαη ν Γεικνύδνο ζεσξεί όηη όζν πεξηζζόηεξν δνπιεύεη ν θαζέλαο
ηελ παηδεία κέζα ηνπ ηόζν πην πνιύ πςώλεηαη ζην ηδαληθό ηνπ εγώ.
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ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Γ1. Δάλ όκσο θάπνηνο κε ξσηήζεη: αιήζεηα ,ππνζηεξίδεηο ( ιεο) όηη θαη αλ θάπνηνο αδηθεί ηελ πόιε καο, πξέπεη λα
έρνπκε εηξήλε θαη κε απηόλ ;
Γε ζα ην έιεγα
Αιιά πεξηζζόηεξν ππνζηεξίδσ όηη πνιύ πην γξήγνξα ζα εθδηθεζνύκε απηνύο, αλ δε παξέρνπκε ζε θαλέλαλ αθνξκή
λα αδηθεί. Γηαηί ( ηόηε) δε ζα έρνπλ θαλέλα ζύκκαρν.

Γ2. Σην δηδαθηηθό ηνπ έξγν «Πόξνη» ν Ξελνθώλ ζπλδέεη ηελ νηθνλνκηθή επεκεξία ηεο Αζήλαο κε ηα αγαζά ηεο
εηξήλεο. Κάλνληαο κηα αλαζθόπεζε ηνπ παξειζόληνο ( ην παιαηόλ) επηζεκαίλεη όηη εηζήρζεζαλ ζηελ πόιε πνιιά
ρξήκαηα ζε πεξίνδν εηξήλεο κε απνηέιεζκα λα αλζίζεη ην εκπόξην θαη λα ππάξρεη νηθνλνκηθή επξσζηία. Απηή ε
άλζηζε είρε επηπηώζεηο θαη ζηνπο Αζελαίνπο πνιίηεο νη νπνίνη ήηαλ δεηλνί λαπηηθνί θαη κπνξνύζαλ λα αλαπηύμνπλ ηηο
εκπνξηθέο ηνπο δξαζηεξηόηεηεο.
Σηνλ αληίπνδα , ε ησξηλή πνιεκηθή θαηάζηαζε έρεη ζηεξήζεη απηά ηα έζνδα θαη έρεη ζηξέςεη ηελ πξνζνρή ησλ
θπβεξλώλησλ ζε άιιεο αλάγθεο κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη κηα επξύηεξε νηθνλνκηθή δπζρέξεηα αθνύ νη πνιεκηθέο
πξνεηνηκαζίεο είλαη πνιπδάπαλεο.
Δίλαη πξνθαλήο ε πξόζεζε ηνπ Ξελνθώληα λα αλαδείμεη ηελ εηξήλε σο ην πνιπηηκόηεξν αγαζό γηα ηελ Αζήλα πνπ
έρεη ηαιαηπσξεζεί από πνιιέο ζπγθξνύζεηο . Γηα απηό θαη ζπλδέεη ηελ εηξήλε κε ηελ έλλνηα ηνπ δηθαίνπ ελώ ηνλ
πόιεκν κε ηελ έλλνηα ηεο αδηθίαο πξνηξέπνληαο ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπ λα κε δίλνπλ αθνξκή αδηθίαο ζε θαλέλαλ.

Γ3.α. ἐκλιπούζας : ἐμέιεηπεο
εἰζελθούζας : εἰζῂεηο – εἰζῂεηζζα
καηαδαπανηθείζας : θαηεδαπαλῶ

Γ3.β κάια - μᾶλλον - κάιηζηα
ηαρέσο – θᾶηηον – ηάρηζηα

Γ3.γ ηις : ηηζί(λ)
προζόδοσς : πξόζνδνη
πολίηαις : ὦ πνιῖηα
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Γ4.α. ἤ εἰρήνην : β όξνο ζύγθξηζεο πνπ εθθέξεηαη κε ην ἤ θαη νκνηόπησηα πξνο ηνλ ά όξν ( πόιεκνλ) κέζσ ηνπ
ζπγθξηηηθνύ βαζκνύ θεξδαιεώηεξνλ- ην νπζηαζηηθό εἰξήλελ ππνθείκελν ηνπ απαξεκθάηνπ εἶλαη ( εηεξνπξνζσπία)
ηαῦηα : ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο ἄλ θξηζείε -Αηηηθή ζύληαμε
ηῶν προζόδων : γεληθή δηαηξεηηθή σο νλνκαηηθόο εηεξόπησηνο πξνζδηνξηζκόο ζην επίζεην πνιιάο
ἄγειν : ηειηθό απαξέκθαην , ππνθείκελν ηνπ απξνζώπνπ ξήκαηνο ρξή ( εηεξνπξνζσπία )
Γ4.β.
ἀνενετθένηα : θαηεγνξεκαηηθή κεηνρή πνπ ιεηηνπξγεί σο θαηεγνξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην αληηθείκελν
(ρξήκαηα ) ηνπ ξήκαηνο εὑξήζεη ( ξήκα κάζεζεο ζεκαληηθό )
Γ4.γ. πῶς ἄν ἄμεινον ηαῦηα κριθείη : δεπηεξεύνπζα νλνκαηηθή πιάγηα εξσηεκαηηθή πξόηαζε κεξηθήο αγλνίαο ,
θξίζεσο, θαηαθαηηθή, ιεηηνπξγεί σο αληηθείκελν ηνπ ξήκαηνο νἶδα
ὡς τρή καί πρός ηοῦηον εἰρήνην ἄγειν : δεπηεξεύνπζα νλνκαηηθή εηδηθή πξόηαζε θξίζεσο,
θαηαθαηηθή,ιεηηνπξγεί σο αληηθείκελν ηνπ ιεθηηθνύ ξήκαηνο ιέγεηο.
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