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Πλάτωνος, Φαίδων 66b-66e 

Ο Σωκράτης στο απόσπασμα αυτό από τον διάλογο του με τον Κέβητα και τον 

Σιμμία μέσα στην φυλακή, προτού θανατωθεί, εξηγεί στους συνομιλητές του ότι 

αιτία όλων των κακών για τον άνθρωπο είναι η υλική υπόσταση του σώματος, 

το οποίο παρεμβαίνει σε οτιδήποτε πνευματικό μπορεί να μας ανάγει στην 

αλήθεια.  

 

Φαμὲν δὲ τοῦτο εἶναι τὸ ἀληθές. Μυρίας μὲν γὰρ ἡμῖν ἀσχολίας παρέχει τὸ σῶμα 

διὰ τὴν ἀναγκαίαν τροφήν∙ ἔτι δέ, ἄν τινες νόσοι προσπέσωσιν, ἐμποδίζουσιν 

ἡμῶν τὴν τοῦ ὄντος θήραν. Ἐρώτων δὲ καὶ ἐπιθυμιῶν καὶ φόβων καὶ εἰδώλων 

παντοδαπῶν καὶ φλυαρίας ἐμπίμπλησιν ἡμᾶς πολλῆς, ὥστε τὸ λεγόμενον ὡς 

ἀληθῶς τῷ ὄντι ὑπ᾽ αὐτοῦ οὐδὲ φρονῆσαι ἡμῖν ἐγγίγνεται οὐδέποτε οὐδέν. Καὶ 

γὰρ πολέμους καὶ στάσεις καὶ μάχας οὐδὲν ἄλλο παρέχει ἢ τὸ σῶμα καὶ αἱ 

τούτου ἐπιθυμίαι. Διὰ γὰρ τὴν τῶν χρημάτων κτῆσιν πάντες οἱ πόλεμοι 

γίγνονται, τὰ δὲ χρήματα ἀναγκαζόμεθα κτᾶσθαι διὰ τὸ σῶμα, δουλεύοντες τῆ 

τούτου θεραπείᾳ∙ καὶ ἐκ τούτου ἀσχολίαν ἄγομεν φιλοσοφίας πέρι  διὰ πάντα 

ταῦτα. Tὸ δ᾽ ἔσχατον πάντων ὅτι, ἐάν τις ἡμῖν καὶ σχολὴ γένηται ἀπ᾽ αὐτοῦ καὶ 

τραπώμεθα πρὸς τὸ σκοπεῖν τι, ἐν ταῖς ζητήσεσιν αὖ πανταχοῦ παραπῖπτον 

θόρυβον παρέχει καὶ ταραχὴν καὶ ἐκπλήττει, ὥστε μὴ δύνασθαι ὑπ᾽ αὐτοῦ 

καθορᾶν τἀληθές. Ἀλλὰ τῷ ὄντι ἡμῖν δέδεικται ὅτι, εἰ μέλλομέν ποτε καθαρῶς τι 

εἴσεσθαι, ἀπαλλακτέον αὐτοῦ καὶ αὐτῇ τῇ ψυχῇ θεατέον αὐτὰ τὰ πράγματα∙ 

 

θήρα : κυνήγι, επιδίωξη. / φλυαρία : ανοησία, μωρολογία. / ἐμπίμπλημι + 

αιτιατική + γενική : γεμίζω-καλύπτω κάτι από κάτι άλλο…/ τῷ ὄντι : 

πράγματι, όντως. /ἀσχολία : έλλειψη ελεύθερου χρόνου. / σχολή γίγνεται : 

υπάρχει χρόνος. /δείκνυμαι (πρκ. : δέδειγμαι) : καταδεικνύομαι,   

αποδεικνύομαι.  
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Α1. Να μεταφραστεί από το παραπάνω κείμενο το απόσπασμα : «Καὶ γὰρ 

πολέμους καὶ στάσεις καὶ μάχας οὐδὲν ἄλλο παρέχει …. ἄγομεν φιλοσοφίας 

πέρι  διὰ πάντα ταῦτα.».                                      

Μονάδες 10 

 

Α2. Πώς το σώμα εμποδίζει τον άνθρωπο και σε τί ακριβώς τόν εμποδίζει, με 

βάση το αρχαίο κείμενο; 

Μονάδες 10 

 

Β1α. Στα ουσιαστικά αυτά από το αρχαίο κείμενο που σας δίνονται στην στήλη 

Γ να θέσετε τα επίθετα ή αντωνυμίες από την στήλη Α στην στήλη Β, ώστε να 

γίνουν ομοιόπτωτοι προσδιορισμοί προς τα ουσιαστικά της στήλης Γ : 

Α. Β. Γ. 

 ΟΜΟΙΟΠΤΩΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

τινες  ἀσχολίας 

παντοδαπῶν  Ἐρώτων 

πολλῆς  στάσεις 

οὐδέν  θεραπείᾳ 

ἔσχατον  ζητήσεσιν 

Μονάδες 5 

 

Β1β. Να μεταφέρετε τους κάτωθι ρηματικούς τύπους του κειμένου στο γ΄ 

πληθυντικό οριστικής αορίστου και παρακειμένου της ίδιας φωνής : παρέχει, 

ἄγομεν, τραπώμεθα, παραπῖπτον, καθορᾶν. 

Γ΄ΠΛΗΘ. ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Γ΄ΠΛΗΘ. ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜ. 

  

  

  

  

Μονάδες 5 

 

Β2α. Να αναγνωριστεί το αίτιο σε όλο το κείμενο, είτε είναι αναγκαστικό (αιτία) 

είτε είναι τελικό (σκοπός) είτε είναι ποιητικό. 

Μονάδες 4 

 

Β2β. καὶ ἐκ τούτου ….διὰ πάντα ταῦτα : η πρόταση αυτή να τραπεί σε πλάγιο 

λόγο, με όσους δυνατούς τρόπους, εξαρτώμενη από τη φράση Σωκράτης ἡγεῖτο.                                                                           

Μονάδες 2 

 

Β2γ. Να αναγνωριστεί η σύνταξη των κάτωθι ρηματικών επιθέτων του κειμένου 

και να αναλυθούν : ἀπαλλακτέον καὶ θεατέον. 

Μονάδες 4 


