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ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

Πλάτωνος, Πολιτεία 514Α-C & 

Πλάτωνος, Πολιτεία 519Β-C & 

Ἀριστοτέλους, Πολιτικὰ Θ 2, 1-2. 

 

Μετὰ ταῦτα δή, εἶπον, ἀπείκασον τοιούτῳ πάθει τὴν ἡμετέραν φύσιν παιδείας τε πέρι καὶ 

ἀπαιδευσίας. ἰδὲ γὰρ ἀνθρώπους οἷον ἐν καταγείῳ οἰκήσει σπηλαιώδει, ἀναπεπταμένην 

πρὸς τὸ φῶς τὴν εἴσοδον ἐχούσῃ μακρὰν παρὰ πᾶν τὸ σπήλαιον, ἐν ταύτῃ ἐκ παίδων 

ὄντας ἐν δεσμοῖς καὶ τὰ σκέλη καὶ τοὺς αὐχένας, ὥστε μένειν τε αὐτοὺς εἴς τε τὸ πρόσθεν 

μόνον ὁρᾶν, κύκλῳ δὲ τὰς κεφαλὰς ὑπὸ τοῦ δεσμοῦ ἀδυνάτους περιάγειν, φῶς δὲ αὐτοῖς 

πυρὸς ἄνωθεν καὶ πόρρωθεν καόμενον ὄπισθεν αὐτῶν, μεταξὺ δὲ τοῦ πυρὸς καὶ τῶν 

δεσμωτῶν ἐπάνω ὁδόν, παρ’ ἣν ἰδὲ τειχίον παρῳκοδομημένον, ὥσπερ τοῖς θαυματοποιοῖς 

πρὸ τῶν ἀνθρώπων πρόκειται τὰ παραφράγματα, ὑπὲρ ὧν τὰ θαύματα δεικνύασιν. 

Ὁρῶ, ἔφη. 

[……] 

-ἡμέτερον δή ἔργον, ἦν ἐγώ, τῶν οἰκιστῶν τάς βελτίστας φύσεις ἀναγκάσαι ἀφικέσθαι 

πρός τό μάθημα ὁ ἐν τῷ πρόσθεν ἔφαμεν εἶναι μέγιστον, ἰδεῖν τε τό ἀγαθόν καί ἀναβῆναι 

ἐκείνην τήν ἀνάβασιν, καί ἐπειδάν ἀναβάντες ἱκανῶς ἴδωσι, μή ἐπιτρέπειν αὐτοῖς ὅ νῦν 

ἐπιτρέπεται.  

-τό ποῖον δή;  

-τό αὐτοῦ, ἦν δ' ἐγώ, καταμένειν καί μή ἐθέλειν πάλιν καταβαίνειν παρ' ἐκείνους τούς 

δεσμώτας μηδέ μετέχειν τῶν παρ' ἐκείνοις πόνων τε καί τιμῶν, εἴτε φαυλότεραι εἴτε 

σπουδαιότεραι. 

[….] 

Ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον περὶ παιδείας καὶ ταύτην κοινὴν ποιητέον, φανερόν· τίς δ’ 

ἔσται ἡ παιδεία καὶ πῶς χρὴ παιδεύεσθαι, δεῖ μὴ λανθάνειν. νῦν γὰρ ἀμφισβητεῖται περὶ 

τῶν ἔργων. οὐ γὰρ ταὐτὰ πάντες ὑπολαμβάνουσι δεῖν μανθάνειν τοὺς νέους οὔτε πρὸς 

ἀρετὴν οὔτε πρὸς τὸν βίον τὸν ἄριστον, οὐδὲ φανερὸν πότερον πρὸς τὴν διάνοιαν πρέπει 

μᾶλλον ἢ πρὸς τὸ τῆς ψυχῆς ἦθος· ἔκ τε τῆς ἐμποδὼν παιδείας ταραχώδης ἡ σκέψις καὶ 

δῆλον οὐδὲν πότερον ἀσκεῖν δεῖ τὰ χρήσιμα πρὸς τὸν βίον ἢ τὰ τείνοντα πρὸς ἀρετὴν ἢ τὰ 

περιττά (πάντα γὰρ εἴληφε ταῦτα κριτάς τινας)· περί τε τῶν πρὸς ἀρετὴν οὐθέν ἐστιν 

ὁμολογούμενον (καὶ γὰρ τὴν ἀρετὴν οὐ τὴν αὐτὴν εὐθὺς πάντες τιμῶσιν, ὥστ’ εὐλόγως 

διαφέρονται καὶ πρὸς τὴν ἄσκησιν αὐτῆς). ὅτι μὲν οὖν τὰ ἀναγκαῖα δεῖ διδάσκεσθαι τῶν 

χρησίμων, οὐκ ἄδηλον· ὅτι δὲ οὐ πάντα, διῃρημένων τῶν τε ἐλευθερίων ἔργων καὶ τῶν 

ἀνελευθερίων φανερόν, <καὶ> ὅτι τῶν τοιούτων δεῖ μετέχειν ὅσα τῶν χρησίμων ποιήσει 

τὸν μετέχοντα μὴ βάναυσον. 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Α. Να δηλωθεί η ορθότητα ή όχι των παρακάτω φράσεων και να αιτιολογηθεί η 

απάντησή σας με αναφορές από το κείμενο :  

 Η είσοδος του σπηλαίου είναι ανοικτή σ’ όλο το μήκος του σπηλαίου.  

 Μία φωτιά κοντά και πίσω από τους δεσμώτες εκπέμπει φως. 

 Οι ιδρυτές της πολιτείας πρέπει να φέρουν τους ἐν ἐνεργείᾳ φιλοσόφους σε 

βοήθεια προς τους πρώην συνδεσμώτες τους.  

 Η παιδεία πρέπει να είναι ιδιωτική αλλά να ρυθμίζεται βάσει νόμου από την 

πολιτεία.  

 Η παρεχόμενη παιδεία την εποχή του Αριστοτέλη δεν είχε σαφείς στόχους.  

Μονάδες 10 

 

 

Β1. Βάσει και των τριών κειμένων να δηλώσετε την αξία της παιδείας για τον Πλάτωνα 

και τον Αριστοτέλη. Θα εντοπίζατε κοινά ή διαφορές μεταξύ των δύο φιλοσόφων; Για την 

απάντησή σας να συνυπολογίσετε και το κάτωθι παράλληλο κείμενο : 

 

«Νομίζω, λοιπόν, ότι όλοι σας θα παραδεχόσασταν πως ο δημοκράτης άνθρωπος πρέπει 

να έχει αυτά τα στοιχεία : Πρώτον, να είναι ελεύθερος πολίτης και ως προς την καταγωγή 

του πατέρα και της μητέρας, για να μη τύχει να αντιτίθεται, εξαιτίας της δουλικής 

καταγωγής του, στους νόμους, οι οποίοι διαφυλάσσουν την δημοκρατία. […] Τρίτον, 

πρέπει να έχει γαλουχηθεί έτσι ώστε να είναι συνετός και με μέτρο στην καθημερινή του 

ζωή, για να μη δωροδοκείται εις βάρος του λαού εξαιτίας της ακολασίας του που 

διαμορφώθηκε από την άσωτη ζωή. Τέταρτον, πρέπει να είναι συνετός και καλός ρήτορας. 

Γιατί είναι ωραίο αφενός η λογική να διαλέγει τις πιο συνετές λύσεις, αφετέρου η 

μόρφωση και ο λόγος του ρήτορα να πείθει τους ακροατές. Σε διαφορετική περίπτωση, 

δηλαδή αν δεν υπάρχουν και τα δύο, τότε πρέπει να προτάσσεται η σύνεση.». 

                                                                                      Αἰσχίνου, κατὰ Κτησιφῶντος 169- 170 

 

Μονάδες 15 

 

Β2. Ποιόν θεωρεί μορφωμένο και ποιόν αμόρφωτο ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης βάσει 

των κειμένων στο πρωτότυπο; Αφού στοιχειοθετήσετε την γνώμη του καθενός να τήν 

συγκρίνετε με την γνώμη του Ισοκράτη στο κάτωθι απόσπασμα :  

 

«Βλέπω δηλαδή μερικούς απ' αυτούς που έχουν τελειοποιηθεί στους κλάδους αυτούς 

(επιστήμες) τόσο ώστε να τούς διδάσκουν και στους άλλους, ότι ούτε χρησιμοποιούν την 

ειδικότητα που έχουν, όταν πρέπει, και συγχρόνως στα άλλα ζητήματα της ζωής ότι είναι 

περισσότερο ανόητοι από τους μαθητές τους, για να μη πω από τους δούλους τους. Την 

ίδια γνώμη έχω και γι' αυτούς που είναι σε θέση να μιλούν από το βήμα και που είναι 

μοναδικοί να συντάσσουν λόγους και γενικά για όλους όσοι διακρίνονται στις επιστήμες 

και τις τέχνες και τις άλλες φυσικές ικανότητες. Ξέρω δηλαδή, ότι κι' απ' αυτούς οι 

περισσότεροι ούτε και τα ιδιωτικά τους ζητήματα τά έχουν χειρισθεί καλά, ούτε στις 

ιδιωτικές συναναστροφές είναι ανεκτοί, και ταυτοχρόνως αδιαφορούν για το τι ιδέα έχουν 
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γι' αυτούς οι συμπολίτες τους και έχουν ένα σωρό άλλα ελαττώματα· ώστε ούτε κι' αυτοί 

νομίζω, ότι έχουν την συνήθεια περί της οποίας ομιλώ. 

Ποιούς λοιπόν ονομάζω μορφωμένους, αφού δεν επιδοκιμάζω τις τέχνες και τις 

επιστήμες και τις φυσικές ικανότητες; Πρώτα αυτούς που χειρίζονται καλά τα ζητήματα 

που τούς παρουσιάζονται κάθε μέρα και έχουν την νοημοσύνη να επωφελούνται των 

περιστάσεων και να είναι ικανοί να πετυχαίνουν τις περισσότερες φορές εκείνο που 

συμφέρει· έπειτα εκείνους που είναι αξιοπρεπείς και δίκαιοι προς αυτούς που τους 

συναναστρέφονται συχνά και που ανέχονται ήρεμοι τους δυσάρεστους και οχληρούς 

τύπους, ενώ οι ίδιοι φέρονται προς τους φίλους τους με την μεγαλύτερη καλοσύνη και 

ηπιότητα. Επί πλέον εκείνους που είναι πάντοτε εγκρατείς στις ηδονές, και δεν τούς 

κατασυντρίβουν οι συμφορές, παρά τηρούν ανδρική στάση και αντάξια της φύσεως της 

ανθρωπίνης· τέταρτον, το σπουδαιότερο, αυτούς που δεν τούς διαφθείρει της τύχης η 

εύνοια, καθώς μήτε γίνονται άλλοι άνθρωποι μήτε γίνονται υπερήφανοι, αλλά 

παραμένουν άνθρωποι λογικοί.».                                      Ἰσοκράτους, Παναθηναϊκὸς 28-32 

Μονάδες 15 

 

Β3. Να δηλωθεί η ορθότητα ή όχι των παρακάτω φράσεων : 

 Θεία του Πλάτωνα ήταν η Περικτιόνη. 

 Ο Πλάτωνας μάλλον υπηρέτησε στον Κορινθιακό πόλεμο ως στρατιώτης. 

 Ο Πλάτωνας χώρισε στην ιδεώδη πολιτεία του τους ανθρώπους σε τρία γένη. 

 Ο Αριστοτέλης είχε ποιητική ιδιοσυγκρασία.  

 Στα Ηθικά Νικομάχεια ο Αριστοτέλης χωρίζει την ψυχή του ανθρώπου σε τρία 

μέρη.  

Μονάδες 10 

 

Β4α. Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης Α με τις λέξεις από τα αρχαία κείμενα της 

στήλης Β. 

 

Α. Β. 

κοίτη ἐπιτρέπεται 

τροπάριο λανθάνειν 

έξοχος πρόκειται 

σύνδεση ἀναβῆναι 

διαβήτης μετέχειν 

αλήθεια τείνοντα 

προέκταση δεσμοῦ 

Μονάδες 7 

 

Β4β. Να δηλώσετε την σημασία που έχουν στο αρχαίο κείμενο οι κάτωθι λέξεις και μετά 

να τις χρησιμοποιήσετε στα νέα ελληνικά με διάφορη σημασία (σε όποιο γένος, αριθμό 

και πτώση θέλετε) : τὰ θαύματα, τὰ περιττά. 
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