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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΔΕΥΤΕΡΑ  11  ΙΟΥΝΙΟΥ  2018 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

 
Απαντήσεις Διδαγμένου κειμένου 

 

Α. Δικό μας έργο, λοιπόν, είπα εγώ, των ιδρυτών της πόλης είναι να αναγκάσουμε τις 

καλύτερες φύσεις να φτάσουν στο μάθημα το οποίο προηγουμένως είπαμε ότι 

είναι το ανώτατο, να δουν δηλαδή το αγαθό και να ανέβουν εκείνη την ανηφορική 

οδό και αφού ανεβούν, όταν το δουν αρκετά, να μην τους επιτρέπουμε αυτό που 

τώρα τους επιτρέπεται. Ποιο πράγμα; Το να μένουν συνεχώς στον ίδιο τόπο, είπα 

εγώ, και να μη θέλουν να κατέβουν πάλι κοντά σε εκείνους τους δεσμώτες ούτε να 

συμμετέχουν στους κόπους εκείνων και τις τιμές τους, είτε είναι ταπεινότερες, είτε 

σπουδαιότερες. 

 

Β1. α. Σύμφωνα με τον κόσμο της αλληγορίας του σπηλαίου του Πλάτωνα, όπως 

εξετάζεται μέσα από το σχήμα δυϊσμού, υπάρχει ο κόσμος που γίνεται 

αντιληπτός μέσω των αισθήσεων – το σπήλαιο – και ο κόσμος που γίνεται 

αντιληπτός μέσω της νόησης, ο οποίος και εκπροσωπεί την αλήθεια. 

Η κατάσταση του απαίδευτου ανθρώπου, αυτού που δεν γνωρίζει την αλήθεια 

και περιορίζεται στη «δόξα» στις σκιές των ιδεών των πραγματικών όντων μπορεί 

να αλλάξει με τη θέαση του Ἀγαθού. Αυτό αποτελεί το μέγιστο μάθημα που δεν 

προσκομίζει μόνο γνώσεις στον άνθρωπο, αλλά ταυτόχρονα τον μορφοποιεί και 

τον μεταπλάθει από την κατάσταση του δεσμώτη, στην κατάσταση του 

πνευματικού ανθρώπου, του αληθινού φιλόσοφου. Αξίζει να αναφερθεί ότι το 

υποκείμενο του ἀφικέσθαι ‘’τάς βελτίστας φύσεις’’ φανερώνει την άποψη του 

Πλάτωνα σχετικά με την αριστοκρατική προέλευση της αρετής (διαφοροποιημένη 

άποψη από αυτή που εκφράζεται από τον Πρωταγόρα στον ομώνυμο διάλογο), 

αφού η φύσις δεν είναι κάτι που μπορεί να αλλάξει ουσιωδώς από τον ίδιο τον 

άνθρωπο εφόσον προϋπάρχει και μπορεί μόνο να συμπληρωθεί με την τέχνη. 

 

β. Η έκφραση ‘’τό ἀγαθὸν’’ φαίνεται να δηλώνει την ύψιστη αρχή και την πηγή 

του όντος και της γνώσης και ενώ ο Πλάτωνας δεν δίνει μια σαφή ερμηνεία για 

αυτόν τον όρο, που είναι από τους βασικότερους στο φιλοσοφικό του σύστημα, 

θεωρείται ότι είναι: α) το εἶναι και ό,τι διατηρεί το εἶναι, υπό την έννοια της 

πραγματικότητας και ό,τι την διατηρεί. β) η τάξη, ο κόσμος και η ενότητα που 

διαπερνά και συνέχει την πολλαπλότητα, εννοώντας ενδεχομένως ότι ο κόσμος 

αποτελείται από πολλά διαφορετικά στοιχεία, ωστόσο αυτά συνυπάρχουν σε ένα 

σύνολο αρμονικό εξαιτίας του Αγαθού, ίσως εννοεί και ότι το καθένα από αυτά 
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έχει μέσα του το Αγαθό. γ) ό,τι παρέχει την αλήθεια και την επιστήμη, 

υπονοώντας ότι το Αγαθό μας βοηθάει να κατανοήσουμε την πραγματική ουσία 

των πραγμάτων, την χρήσιμη γνώση. 

Η δυσκολία κατανόησης αυτής της φιλοσοφικής έννοιας εμφανίζεται ήδη από 

την αρχαιότητα, αφού το Πλάτωνος ἀγαθόν χρησιμοποιείτο ως παροιμιακή 

έκφραση για κάτι το ασαφές και σκοτεινό. Όπως αναφέρεται και σε σχετικό 

απόσπασμα στον Διογένη Λαέρτιο στο οποίο κάποιος δούλος αναφερόμενος στον 

κύριο του επισημαίνει ‘’Αυτό το πράγμα το γνωρίζω λιγότερο και από το Αγαθόν 

του Πλάτωνα’’, δηλαδή το σκοτεινό αυτό φιλοσόφημα. 

Το ρήμα ἰδεῖν δεν δηλώνει την απλή θέαση ενός αντικειμένου, αλλά την 

ουσιαστική γνωριμία μαζί του και την βαθύτερη κατανόησή του, στην προκειμένη 

περίπτωση στην μετάπτωση του ανθρώπου που βλέπει μόνο τα φαινόμενα χωρίς 

να κατανοεί την ουσία σε αυτή του φιλοσόφου που γνωρίζει την αληθινή ουσία 

των πραγμάτων. 

 

γ. Οι απαίδευτοι του σπηλαίου προκειμένου να μεταβούν στον κόσμο της 

αλήθειας έχουν να πραγματοποιήσουν επίπονη ανηφορική διαδρομή. Είναι 

γεγονός ότι πολύ συχνά στον Πλάτωνα λέξεις που σημαίνουν το ἄνω και την 

ανάβαση χρησιμοποιούνται μεταφορικώς για την παιδεία και τα αγαθά που 

προσφέρει. Αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχει η συνείδηση ότι η πορεία από τα 

σκοτάδια της αμάθειας στο φως της γνώσης, απαιτεί προσωπικό αγώνα και 

επιτυγχάνεται με δυσκολία για αυτό εξάλλου και δεν επιδιώκεται από τους 

περισσότερους αφού τους βγάζει από το βόλεμα της πνευματικής απάθειας που 

δεν προβληματίζει. 

Έχοντας επίγνωση αυτής της δυσκολίας της ανηφορικής οδού ο Πλάτωνας 

προτείνει τον εξαναγκασμό των βελτίστων φύσεων, γεγονός που αποδεικνύει ότι 

έχει βαθύτερη κατανόηση της ανθρώπινης ψυχολογίας όπως εξάλλου μπορούσε 

να παρατηρήσει και από τα φαινόμενα της εποχής του (‘’μή ἐπιτρέπειν … παρʼ 

ἐκείνους τοὺς δεσμώτας). 

 

 

Β2. α. Ο νόμος αποτελεί έναν γραπτό κανόνα που ρυθμίζει τις σχέσεις των πολιτών 

μεταξύ τους και προς το κράτος. Σύμφωνα με τον Πλάτωνα εδώ ο σκοπός του 

νόμου – ο οποίος εμφανίζεται στο κείμενο προσωποποιημένος προκειμένου να 

τονιστεί η σημασία του, ωστόσο αδέκαστος από κάθε προσωπικό συμφέρον –, 

είναι η επίτευξη της ευδαιμονίας του συνόλου και όχι μόνο μιας κοινωνικής 

ομάδας ή ενός μεμονωμένου ατόμου (‘’ὅπως ἕν τι γένος … μηχανᾶται 

ἐγγενέσθαι’’). Βασική ιδέα που αναδεικνύεται από την Πολιτεία είναι η σημασία 

του συνόλου έναντι του μέρους, απαιτείται λοιπόν παραμερισμός του ταξικού και 

του ατομικού συμφέροντος. Στην ωφέλεια του συνόλου πρέπει να υπόκειται κάθε 

ατομική προσπάθεια και με αυτόν τον τρόπο ενδυναμώνεται το σύνολο και 

επομένως επωφελείται και καθένας που αποτελεί μέρος του. 
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β. Η κοινωνιοκεντρική άποψη του Σωκράτη σχετικά με τον δίκαιο εξαναγκασμό 

των φιλοσόφων αποδίδει στο νόμο τρεις βασικές λειτουργίες προκειμένου να 

επιτευχθεί ο σκοπός της ευδαιμονίας ολόκληρης της πόλης. Συγκεκριμένα με 

τρεις τροπικές μετοχές χρόνου ενεστώτα που δείχνουν διάρκεια αναφέρεται:  

 

i. Στην κοινωνική λειτουργία του νόμου (´´συναρμόττων τοὺς πολίτας πειθοῖ τε 

και ἀνάγκη´´). Οι πολίτες συγκροτούν ένα αρμονικό σύνολο αφενός 

υποτάσσοντας το κατώτερο μέρος της ψυχής στο ανώτερο και αφετέρου 

υπακούοντας στον σωφρονέστερο. Τα μέσα με τα οποία ο νόμος επιτυγχάνει το 

ως άνω αποτέλεσμα είναι αρχικά η πειθώς. Πρόκειται για προτιμότερο μέσο αφού 

υποδεικνύει εσωτερική πειθαρχία και ταιριάζει σε υπεύθυνους και ελεύθερους 

πολίτες. Προκειμένου να λειτουργήσει θα πρέπει αφενός ο νόμος να είναι δίκαιος 

και αφετέρου ο πολίτης να έχει εσωτερικεύσει τους ηθικούς κανόνες που διέπουν 

την πολιτικά ορθή συμπεριφορά. Στη συνέχεια αναφέρεται το μέσο της 

‘’ἀνάγκης’’ που δηλώνει την χρήση βίας, τον εξαναγκασμό δηλαδή που θα 

οδηγήσει στη συμμόρφωση του ατόμου. Ο Πλάτωνας πιστεύει ότι η βία ταιριάζει 

στον ‘’ἄπειρον παιδείας ὄχλον’’ και ουσιαστικά είναι το μοναδικό μέσο που 

μπορεί να λειτουργήσει στις περιπτώσεις των απαίδευτων. Εύλογο καθίσταται το 

ερώτημα πώς μπορεί να δικαιολογηθεί η χρήση βίας σε μία πολιτεία που 

επιδιώκει να φέρει τον χαρακτηρισμό της ιδανικής. Η απάντηση βρίσκεται στο ότι 

η βία αυτή θα λειτουργήσει μέσα στα πλαίσια του νόμου (θα είναι επομένως 

θεσμοθετημένη και όχι τυχαία και ανεξέλεγκτη). Θα εξυπηρετεί τον υπέρτατο 

σκοπό της Πολιτείας που είναι η ευδαιμονία του συνόλου (και όχι κάποιο 

επιμέρους προσωπικό όφελος) και θα χρησιμοποιείται εφόσον έχουν αποτύχει τα 

υπόλοιπα μέσα (όταν δεν θα υπάρχει άλλη επιλογή για τον  ἄπειρον παιδείας 

ὄχλον). 

 

ii. Στην οικονομική λειτουργία του νόμου. Μέσω του καταμερισμού της εργασίας 

οι πολίτες μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους και να επιτευχθεί η αυτάρκεια. 

Παράλληλα η αλληλοπροσφορά αυτή καλλιεργεί τις ηθικές αξίες της 

συνεργασίας και της αλληλεγγύης που είναι απαραίτητες για την ευημερία και 

την κοινωνική συνοχή. Ο νόμος λοιπόν εξασφαλίζει ότι ο κάθε πολίτης θα 

ασχολείται με αυτό το οποίο είναι πλασμένος και κατάλληλα εκπαιδευμένος, 

προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη ωφέλεια για το σύνολο. 

 

iii. Στην παιδαγωγική – πολιτική λειτουργία του νόμου. Ο πολίτης οφείλει να 

λειτουργεί κοινωνιοκεντρικά και όχι ατομοκεντρικά. Ο νόμος διασφαλίζει ότι το 

άτομο θέτει τις δυνατότητές του αποκλειστικά στη διάθεση της πολιτείας. Η 

στάση αυτή πέραν του ότι είναι αναγκαία προκειμένου να επιτευχθεί η αυτάρκεια 

και συνακόλουθα η ευδαιμονία του συνόλου είναι και η ορθή μέσα στα πλαίσια 

της κοινωνικής ανταποδοτικότητας, αφού η πόλη κράτος είναι υπεύθυνη για τη 

διαμόρφωση των δυνατοτήτων του πολίτη, επομένως και αυτός οφείλει να 

ανταποδώσει την προσπάθεια αυτή στο σύνολο. 
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Β3.  1. Κέφαλο 

 2. τον χορό 

 3. εκδιώχθηκε κακήν κακώς από το νησί 

 4. επωμίζονται στρατιωτικά και διοικητικά καθήκοντα. 

 5. την Τυραννίδα. 

 

Β4. α. ἀφικέσθαι – ανικανοποίητος 

 εἶπον – ρήμα 

 ἰδεῖν – ιδέα 

 μεταδιδόναι – παράδοση 

 

β. Είναι αγαθός άνθρωπος και για αυτό είναι εύκολο να εξαπατηθεί. 

Οι πόνοι εξαιτίας της οσφυαλγίας ήταν ανυπόφοροι. 

Η φτώχεια οδηγεί σε έλλειψη εκπαίδευσης που συνακόλουθα οδηγεί στη φτώχεια 

μέσα από έναν αέναο φαύλο κύκλο. 
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Απαντήσεις αδίδακτου κειμένου 

 

Γ1. Η ρητορική τέχνη είναι ανάλογη με τη διαλεκτική. Διότι και οι δυο τους 

σχετίζονται με θέματα τα οποία, κατά κάποιο τρόπο, είναι κοινά για όλους ώστε 

να τα γνωρίζουν και δεν ανήκουν σε καμιά διακριτή επιστήμη. Γι’ αυτό και όλοι, 

κατά κάποιο τρόπο, συμμετέχουν και στις δυο.  Διότι όλοι μέχρι κάποιου σημείου 

επιχειρούν και να ερευνούν και να υποστηρίζουν ένα επιχείρημα και να 

απολογούνται και να κατηγορούν. Από τους πολλούς λοιπόν άλλοι  τα κάνουν 

αυτά τυχαία και άλλοι εξαιτίας συνήθειας ως αποτέλεσμα άσκησης. Επειδή όμως 

ενδέχεται/είναι δυνατό (να τα κάνουν αυτά) και με τους δυο τρόπους, είναι 

φανερό ότι τα πράγματα αυτά θα μπορούσαν να γίνουν και με μέθοδο. Για ποιο 

λόγο πετυχαίνουν (να τα κάνουν αυτά) αυτοί που ενεργούν από συνήθεια και 

αυτοί που ενεργούν στην τύχη, ενδέχεται /είναι δυνατό κανείς να παρατηρήσει 

την αιτία, όλοι όμως ήδη θα συμφωνούσαν ότι κάτι τέτοιο είναι το έργο μιας 

τέχνης. 

 

Γ2. α. ἀφωρίσθη 

 ὑπόσχες 

 ταῖς πλείσταις 

 τῶν δρώντων 

 

 

Γ2. β. τά δέ τοιαῦτα ἤδη πᾶς ἄν ὁμολογήσαι/-ειε τεχνῶν ἔργα εἶναι. 

 

Γ3. α. τῇ διαλεκτικῇ: δοτική αντικειμενική στο ἀντίστροφος. 

 ἐξετάζειν: τελικό απαρέμφατο, αντικείμενο του ρήματος  ἐγχειροῦσιν. 

 θεωρεῖν: τελικό απαρέμφατο, υποκείμενο του απρόσωπου ρήματος 

 ἐνδέχεται. 

 ἔργον: απλό κατηγορούμενο στο τό τοιοῦτον μέσω του συνδετικού 

 απαρεμφάτου εἶναι. 

 

 

Γ3. β. Δευτερεύουσα αιτιολογική πρόταση κρίσεως η οποία εκφέρεται με οριστική 

γιατί δηλώνει κάτι πραγματικό. 

 

Γ3. γ. τῶν μέν πολλῶν: γενική διαιρετική στα οἱ μέν/οἱ δε 

εἰκῇ: επιρρηματικός προσδιορισμός (δοτικοφανές επίρρημα) που δηλώνει τρόπο 

στο ρήμα δρῶσιν. 

ταῦτα: σύστοιχο αντικείμενο του ρήματος δρῶσιν. 

διά συνήθειαν: εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει αιτία στο ρήμα δρῶσιν. 


