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ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Περί «Γνώθι Σαυτόν». Ουτοπία ή Ανάγκη ;  

 

[…]Στον ιερότερο χώρο της αρχαίας Ελλάδας, τους Δελφούς, τον «ομφαλό της Γης», 

και στο προπύλαιο του ναού του Απόλλωνα, δεν ήταν χαραγμένες εντολές για 

σέβας στους θεούς και απειλές για την τιμωρία  των αμαρτωλών. Αλλά, μονάχα, 

μερικά λακωνικά ρητά όπως «Γνώθι σαυτόν», «Μηδέν Άγαν», «Μέτρον το άριστον». 

Γνωμικά από ανθρώπους, για την «τέχνη του επίγειου ανθρώπινου βίου». Γνωμικά, 

όπου γνώμονας δεν ήταν η «ανεξερεύνητη θέληση» των θεών ,  αλλά ο ανθρώπινος 

Νους.  

 

[…] Ήταν ολότελα φυσική  αυτή η «ιερότητα» με την οποία έντυναν ένα τέτοιο 

γνωμικό (το «Γνώθι σαυτόν») οι Έλληνες: κοινότατος ο τόπος πως η καίρια 

καινοτομία και η αξετίμητη εισφορά τους στον παγκόσμιο πολιτισμό είναι ότι 

έδωσαν το προβάδισμα στη Σκέψη, ότι θεμελίωσαν τον ατομικό , κοινωνικό,  

πολιτικό βίο τους στη Γνώση. Όχι σε κάποια γνώση «εξ αποκαλύψεως», αλλά στη 

γνώση που την αποκτάς με την έρευνα, την έρευνα για τα φαινόμενα και τα 

αφανέρωτα, για τις αρχές και τις αιτίες.  

 

«Γιγνώσκω» σήμαινε για κείνους «μαθαίνω από παρατήρησ η ή έρευνα, κατανοώ, 

διακρίνω». Και φυσικά, η έρευνα, η αληθινή έρευνα, δεν μπορεί παρά να αρχίζει 

από εμάς τους ίδιους. Πώς  θα ερευνήσεις -για να γνωρίσεις-  τους άλλους, τον 

κόσμο, τους νόμους και τους λόγους της ζωής, αν δεν ερευνήσεις και γνωρίσεις τον  

πιο κοντινό και πιο μυστικό μικρόκοσμο, τον εαυτό σου; Με τη γνωστή του «δήλωση 

άγνοιας», ο Σωκράτης έλεγε πως «αφού δεν μπορεί να γνωρίσει τον εαυτό του, κατά 

το δελφικό επίγραμμα, του φαίνεται γελοίο  να εξετάζει τα αλλότρια, τα ξένα». Η 

αυτοέρευνα, η αυτογνωσία, αποτελούν απαράβατο  όρο για να κάνεις το πρώτο 

βήμα «στων ιδεών την πόλιν».  

 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

[…] Φυσικά, το «Γνώθι σαυτόν» είναι εγχείρημα τραχύτατο: εγωισμοί και 

ματαιοδοξίες, δειλίες, εθελοτυφλία για τα ελαττώματά  μας, τα λάθη, τα κίνητρά 

μας δεν μας επιτρέπουν να καταδυθούμε στον εαυτό μας, να τον ζυγίσουμε, να τον 

κρίνουμε, να μιλήσουμε με παρρησία γι’ αυτόν.  

 

Όσο δύσκολη, όμως, είναι η προσπάθεια αυτογνωσίας, τόσο είναι απαραίτητη ,  

επειδή ακριβώς δείχνει τους περιορισμούς και την μπόρεση του ανθρώπου, και τη  

«σύνεσή» του να πράξει σύμφωνα με αυτά. «Μάθε ποιος είσαι και γίνε τέτοιος» θα 

πει ο Πίνδαρος. Μόνο αν γνωρίσεις πόσο αδύναμος είσαι, μπορείς να ξεπεράσεις  

την αδυναμία σου. Μόνο αν γνωρίσεις πόσο άσοφος είσαι,  μπορείς να αρχίσεις την 

πορεία προς τη Γνώση. Μόνο αν γνωρίσεις τι ορυχείο έχει μέσα του κάθε άνθρωπος,  

μπορείς να υπερβείς τη γύμνια του. Αλλιώς, μένεις ένα τυφλό, όσο και εγωιστικό 

ερπετό, που ζει μια ζωή χωρίς νόημα: «ο ανεξέταστος βίος είναι αβίωτος» έλεγε ο 

Σωκράτης. Ενώ, εξετάζοντας τον εαυτό σου θα βρεις ίσως την Κόλαση αλλά και το 

Καθαρτήριο.  

 

Η αυτογνωσία, ο αυτοέλεγχος, η αυτοκριτική οδηγούν στην αυτοσυνείδηση, στην 

αυτοκυριαρχία, στον αυτοσεβασμό, στην ουσιαστική αυτοδιάθεση  και 

αυτοκαθορισμό μας. Στοιχεία, όλα, που συγκροτούν τη σωφροσύνη . Κι’ αυτή η 

σωφροσύνη αποτελεί τη βαθύτερη ευδαιμονία του συνειδητού ανθρώπου, που του 

τη χαρίζει η «σοφία, η όσο γίνεται, αληθινή γνώση της αληθινής ουσίας των 

πραγμάτων … η γνώση των όντως όντων», που αρχίζει με τη γνώση του «όντως 

εαυτού μας».  

 

Εικοσιεπτά αιώνες μετά την αναγραφή του ρητού αυτού στο δελφικό ναό, και ενώ 

το τέμενος του Απόλλωνα δεν είναι παρά ένα ερειπωμένο τουριστικό αξιοθέατο, 

πόσο επιβιώνει το γνωμικό τούτο; Δεν χρειάζεται να πω: σήμερα, προπάντων, όπου 

είμαστε πολιορκημένοι (διόλου «ελεύθεροι») από τόσο τρομακτικά προβλήματα, 

αποτελεί πρώτιστη ανάγκη η αυτογνωσία για να τα επιδιορθώσουμε.  […] Ίσως, 

έτσι, μπορούμε να ελπίσουμε ίσως όχι σε «νίκη πρώτη και άριστη», αλλά 

τουλάχιστον σε αποφυγή ολοκληρωτικού εξολοθρεμού από εμάς τους ίδιου ς… 

(κείμενο ελαφρά διασκευασμένο)  

 

 Μάριος Πλωρίτης  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

A1 .  Να γράψετε την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100 -120 λέξεις).  

Μονάδες 25  

 

Β1 .  Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε, σύμφωνα με το κείμενο, τις παρακάτω 

διαπιστώσεις, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί 

σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, 

αν η πρόταση είναι λανθασμένη:  

α.  Η «ανεξερεύνητη θέληση» των θεών αποτυπώνεται στα ρητά που 

βρίσκονται στο προπύλαιο του ναού του Απόλλωνα στους Δελφούς.  

β.  Η προσφορά των αρχαίων Ελλήνων στον παγκόσμιο πολιτισμό ήταν το 

προβάδισμα που έδωσαν στη Σκέψη.  

γ.  Ο Σωκράτης επέμενε στην προτεραιότητα της εξέτασης των εξωτερικών 

παραγόντων στη ζωή του ανθρώπου, πριν ο τελευταίος στραφεί στη μελέτη 

του εαυτού του.  

δ.  Ο αυτοσεβασμός αποτελεί προϋπόθεση για την αυτογνωσία  

ε.  Η αυτογνωσία μπορεί σήμερα να μας βοηθήσει στην καθολική επίλυση των 

προβλημάτων μας.  

Μονάδες 10  

 

Β2 .  α)  Να βρείτε δύο τρόπους πειθούς στην τρίτη παράγραφο του κειμένου 

(«Γιγνώσκω» σήμαινε για κείνους… «στων ιδεών την πόλιν».) και να 

δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  

Μονάδες 4  

 

 β)  Ποια η συλλογιστική πορεία στην πέμπτη παράγραφο του κειμένου ( Όσο 

δύσκολη, όμως, … και το Καθαρτήριο.);  Να δικαιολογήσετε την απάντησή 

σας.  

Μονάδες 2  

 

Β3 .   α)  Να αιτιολογήσετε τη χρήση των εισαγωγικών στις παρακάτω περιπτώσεις: 

«Γνώθι σαυτόν» (στην πρώτη παράγραφο), «ο ανεξέταστος βίος είναι 

αβίωτος» (στην πέμπτη παράγραφο), «ελεύθεροι» (στην έβδομη 

παράγραφο).  

Μονάδες 3  

 

 β)  Ποια νοηματική σύνδεση εκφράζουν οι διαρθρωτικές λέξεις: έτσι (στην 

τέταρτη παράγραφο) ωστόσο (στην έκτη παράγραφο);  

Μονάδες 2  

 

 γ)  Ποιο είναι το κυρίαρχο ρηματικό πρόσωπο στην τελευταία παράγραφο του   

κειμένου ; Να αιτιολογήσετε την επιλογή του συγγραφέα.  

Μονάδες 2  

 



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Β4 .  α)  Να γράψετε  ένα συνώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του 

κειμένου: απαράβατο, ελαττώματα, ξεπεράσεις, γνωρίσεις, 

επιδιορθώσουμε.  

Μονάδες 5  

  

β)  Να γράψετε ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του 

κειμένου: τιμωρία, φυσική, γελοίο, απαραίτητη, αυτοδιάθεση.  

Μονάδες 5  

 

Β5 .  Να εντοπίσετε στο κείμενο δύο εκφράσεις με μεταφορική σημασία.  

Μονάδες 2  

 

 

Γ1 .  Σε άρθρο σας, που θα δημοσιευτεί σε σχολική εφημερίδα, να αναφερθείτε 

στους παράγοντες που αποτρέπουν το σύγχρονο άνθρωπο από το να γνωρίσει 

πραγματικά τον εαυτό του, αλλά και στα εφόδια, πέραν της αυτογνωσίας, που 

απαιτούνται προκειμένου αυτός να καταστεί συνειδητός δημοκρατικός 

πολίτης.(500-600 λέξεις).  

Μονάδες 40  

 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 

 

 


