
 

 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΠΥΛΑΙΑ-ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΟΥ 

 

Α1α: 1. Λάθος αἱ μέν τοίνυν ἄλλαι ἀρεταί…ἀπόλλυσιν 

         2. Λάθος ὑπό δε τῆς περιαγωγῆς… γίγνεται 

        3. Σωστό τούτου τοίνυν…διαμηχανήσασθαι 

    β: 1. σφεῖς = τινές ἐπαγγελλόμενοι 

        2. ᾧ = όργανον 

Β1 Το ον το φανότατον είναι, σύμφωνα με τον Πλάτωνα, η Ιδέα του Αγαθού, δηλαδή 

το είναι και ό,τι διατηρεί το είναι, η τάξη, ο κόσμος και η ενότητα που διαπερνά και 

συνέχει την πολλαπλότητα, ό,τι παρέχει την αλήθεια και την επιστήμη. Είναι η 

ανώτερη απ’ όλες τις Ιδέες. Ο Πλάτωνας πιστεύει σε έναν κόσμο δυικό, που 

αποτελείται από τον κόσμο της ύλης, που είναι ψεύτικος και εξαπατά τους 

ανθρώπους, καθώς είναι φθαρτός και μεταβαλλόμενος και τον κόσμο των Ιδεών, που 

είναι άυλος, αιώνιος και άφθαρτος. Η παιδεία ταυτίζεται με την περιαγωγή –σχόλιο 

βιβλίου σελ. 91 – δηλαδή με την ολοκληρωτική στροφή της ψυχής στην Ιδέα του 

Αγαθού. Πρόκειται για μία στροφή από το σκοτάδι στο φως (φανότατον), από τον 

κόσμο των αισθήσεων στον κόσμο των Ιδεών. Ο άνθρωπος καλείται να θυμηθεί αυτά 

που είχε γνωρίσει σε έναν επουράνιο κόσμο και να βρει την αλήθεια (άρση της 

λήθης). 

Β2 Ο Σωκράτης αντιτίθεται στην άποψη των σοφιστών και επαγγελματιών 

δασκάλων, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι οι ίδιοι βάζουν τη γνώση στην ψυχή του 

ανθρώπου και ότι αυτή δεν προϋπάρχει. Ο Σωκράτης πιστεύει ότι η γνώση είναι 

ανάμνηση, δηλαδή ότι η ψυχή είχε ήδη μέσα της αγκιστρωμένη τη γνώση, την οποία 

απέκτησε στον κόσμο των Ιδεών, καθώς η ψυχή είναι αθάνατη και έχει κάτι το θεϊκό. 

Η παιδεία στοχεύει στην αλήθεια, στην άρση της λήθης. Η επανάληψη της πρόθεσης 

εν και η αναλογία/παρομοίωση (οι σοφιστές πιστεύουν ότι τοποθετούν τη γνώση στην 

ψυχή, όπως ένας γιατρός θα έβαζε την όραση στα μάτια ενός τυφλού) τονίζουν την 

άποψη των επαγγελματιών της παιδείας ότι οι ίδιοι τοποθετούν τη γνώση στην ψυχή, 

θέση που βρίσκει απολύτως αντίθετο τον Σωκράτη, ο οποίος διακήρυττε ότι : εν οιδα 

ότι ουδέν οιδα. 

Β3: 1 – α, 2 – γ, 3 – β, 4 – β, 5 – γ 

Β4 α: φανόν – φάσμα, ἀνασχέσθαι – ανακωχή, περιακτέον – άξονας, τετραμμμένω – 

ανατροπή, ἐντιθέντες – παρακαταθήκη, ἀπόλλυσιν – απώλεια 

Β4 β: Οι πολιτικοί συχνά επαγγέλλονται ότι θα λύσουν άμεσα όλα τα προβλήματα. 

          Ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή στην επιστήμη της νομικής. 



 

 

 

Β5 Παράλληλο κείμενο: Η παιδεία είναι ένα σπουδαίο μέσο για την προκοπή και την 

ατομική και συλλογική πρόοδο – Κείμενο αναφοράς: η παιδεία/περιαγωγή οδηγεί τον 

άνθρωπο στο να χρησιμοποιήσει εποικοδομητικά και προς όφελος όλων τη φρόνησή 

του, κάτι που δεν είναι δεδομένο, χωρίς τη συνδρομή της παιδείας. 

    Παράλληλο κείμενο: Η ψυχική καλλιέργεια δεν έρχεται απ’ έξω, ο άνθρωπος 

σταδιακά λυτρώνεται από το βάρος της ύλης και υψώνεται προς την ελευθερία – 

Κείμενο αναφοράς: δεν βάζουν οι δάσκαλοι τη γνώση στη ψυχή του ανθρώπου αλλά 

ο ίδιος πρέπει μέσω της περιαγωγής/παιδειάς να στραφεί προς το Αγαθόν και να 

μετατραπεί σταδιακά και με επίπονη προσπάθεια σε φιλόσοφο, απαλλαγμένο από το 

βάρος των υλικών αγαθών. 

 

Μελεγρίνου Πηνελόπη 

Ντέντας Ιωάννης 


