
 

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

 

 

Α.  

-Δικό μας έργο, λοιπόν, είπα εγώ, των ιδρυτών της πόλης (είναι) να αναγκάσουμε τις άριστες 

φύσεις να φτάσουν στο μάθημα το οποίο προηγουμένως είπαμε ότι είναι το σπουδαιότερο, να 

δουν δηλαδή το αγαθό και να ανέβουν εκείνη την ανηφόρα, και όταν έχοντας ανέβει, δουν 

ικανοποιητικά να μην τους επιτρέπουμε αυτό το οποίο τώρα τους επιτρέπεται. 

- Ποιο δηλαδή; 

- Το να μένουν εκεί, είπα εγώ, και να μη θέλουν να κατέβουν πάλι κοντά σε εκείνους τους 

δεσμώτες, ούτε να συμμετέχουν στους κόπους και στις τιμές μαζί τους, είτε είναι ταπεινότερες, 

είτε είναι σπουδαιότερες. 

- Μα θα τους αδικήσουμε, είπε, και θα τους κάνουμε να ζουν χειρότερα παρ’ όλο που είναι 

δυνατό σ’ αυτούς να ζουν καλύτερα; 

 

 

Β1.  

α) «ἀφικέσθαι πρὸς τὸ μάθημα ὃ ἐν τῷ πρόσθεν ἔφαμεν εἶναι μέγιστον» 

Ο Σωκράτης στη προσπάθειά του να οικοδομήσει μαζί με τους συνομιλητές του την 

ιδανική Πολιτεία μιλά για το ρόλο της παιδείας μέσα σε αυτή. Κάνει χρήση του μύθου με την 

αλληγορία του σπηλαίου, στην οποία παρομοιάζει τους φιλοσόφους με απελευθερωμένους 

δεσμώτες που κατάφεραν να ανέβουν την ανηφορική οδό προς την έξοδο της σπηλιάς και να 

περάσουν από το σκοτάδι στο φως του Ήλιου.  

Σε αυτή την ενότητα (12η) ο Σωκράτης με το σχήμα άρσης-θέσης αναφέρει ποιοι δεν 

είναι κατάλληλοι να αναλάβουν τη διακυβέρνηση της Πολιτείας, για να μας πει μετά ποιοι είναι 

κατάλληλοι. Αφού, λοιπόν, αναφέρει πως ακατάλληλοι είναι αφενός οι «ἀπαίδευτοι» και οι 

«ἄπειροι αληθείας», γιατί από τη στιγμή που δεν γνωρίζουν το καλό μπορεί άθελά τους να 

πράξουν το κακό, και αφετέρου οι «ἐν παιδείᾳ ἐωμένους διατρίβειν διὰ τέλους», γιατί περνούν 

όλη τους τη ζωή αφοσιωμένοι στις θεωρητικές τους αναζητήσεις και δεν ενδιαφέρονται να 

ασχοληθούν με τα κοινά, περνά στην κατηγορία αυτών που πρέπει να αναλάβουν τη 

διακυβέρνηση. Αυτοί είναι οι πεπαιδευμένοι, οι οποίοι θα πρέπει αν αναγκαστούν να φτάσουν 

στο μέγιστο μάθημα που είναι η θέαση του Ήλιου, του αγαθού, της αλήθειας. Ο εξαναγκασμός 

προκύπτει από το γεγονός ότι δεν θα αναλάβουν με τη θέλησή τους, μια και όπως αναφέρει και 

ο φιλόσοφος είναι από ζωντανοί ακόμα εγκατεστημένοι στα νησιά των Μακάρων.  

 

 «ἰδεῖν τε τὸ ἀγαθὸν» 

Για τον Πλάτωνα ο Ήλιος συμβολίζει το αγαθό, το οποίο αποτελεί το σπουδαιότερο 

μάθημα. Το αγαθό του Πλάτωνα έχει ασαφές νόημα, καθώς ο φιλόσοφος δεν του έδωσε έναν 

ξεκάθαρο ορισμό. Ωστόσο από αναφορές του μπορούμε να απαριθμήσουμε ορισμένα βασικά  

χαρακτηριστικά του, κατανοώντας καλύτερα τη σημασία του: 

➢ Είναι το «εἶναι» και όχι το «φαίνεσθαι», η ουσία των πραγμάτων.  

➢ Είναι η τάξη, η οργάνωση, η ομορφιά και η συνοχή ανάμεσα στα διαφορετικά. 

➢ Είναι η αλήθεια και η γνώση, το φως που βοηθά τον άνθρωπο να ξεφύγει από το 

σκοτάδι και την πλάνη. 

Ο Σωκράτης αναφέρει πως οι φιλόσοφοι είναι οι μόνοι κατάλληλοι να αναλάβουν τη 

διακυβέρνηση της Πολιτείας, μια και αυτοί γνωρίζουν την αλήθεια, αφού αυτοί κατάφεραν να 

δουν το αγαθό, μέσα από την ανηφορική οδό που πέρασαν για να βγουν από το εσωτερικό της 

σπηλιάς στο φως του Ήλιου. 

 

 «ἀναβῆναι ἐκείνην τὴν ἀνάβασιν» 

Στον αποσυμβολισμό της αλληγορίας του σπηλαίου ο απελευθερωμένος δεσμώτης, 

όπως ειπώθηκε, είναι ο φιλόσοφος που σπάει τα δεσμά της πλάνης στην οποία τον είχαν 



 

 

εγκλωβίσει οι αισθήσεις του και ξεκινά την ανηφορική και ανοδική πορεία από το σκοτάδι της 

σπηλιάς, το οποίο συμβολίζει την πλάνη, το ψέμα, την αμάθεια, στο φως που δίνει ο Ήλιος έξω 

από αυτήν, το οποίο συμβολίζει την αλήθεια και τη γνώση.  

Η πορεία αυτή συμβολίζει τη σπουδή της φιλοσοφίας, η οποία αποτελεί και την 

κορωνίδα της εκπαίδευσης που ευαγγελιζόταν ο Πλάτωνας και που θα τον οδηγήσει στο 

μέγιστο μάθημα, τη θέαση του αγαθού. Η επιτυχία αυτής της πορείας αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση για την ανάληψη της διακυβέρνησης της ιδανικής Πολιτείας. Η θητεία στο χώρο 

της φιλοσοφίας αποτελεί μια δύσκολη και εξαιρετικά κοπιώδη διαδικασία, κάτι που 

φανερώνεται από τη χρήση των λέξεων «ἀναβῆναι» και «ἀνάβασιν». Έτσι, ο φιλόσοφος έχει 

έναν δύσκολο ανηφορικό δρόμο μπροστά του για να διανύσει, προκειμένου να καταφέρει να 

φτάσει στο Αγαθό.  

 

 

Β2.  

Στην πρόταση του Σωκράτη ότι θα πρέπει οι φιλόσοφοι να εξαναγκαστούν να 

αναλάβουν τη διακυβέρνηση της Πολιτείας ο Γλαύκων διατυπώνει μια εύλογη ένσταση. 

Σύμφωνα με τον Γλαύκωνα, λοιπόν, οι φιλόσοφοι θα αδικηθούν, καθώς θα αναγκαστούν να 

ζουν χειρότερα, ενώ μπορούν να ζουν καλύτερα.  

Σε αυτή την ένσταση ο Σωκράτης απαντά, αιτιολογώντας την κάπως αυταρχική του 

στάση, λέγοντας πως ζητούμενο είναι η ευδαιμονία του συνόλου των πολιτών και όχι μιας 

συγκεκριμένης ομάδας. Βλέπουμε πως ο Σωκράτης προτάσσει το συλλογικό συμφέρον έναντι 

στου ατομικού, ενώ αντίθετα ο Γλαύκων, για τον οποίο γνωρίζουμε ήδη πως λειτουργεί ως 

φερέφωνο της αριστοκρατικής κοινωνίας, βλέπει τον κάθε άνθρωπο ως μεμονωμένη οντότητα 

και αντιμετωπίζει το συμφέρον ως υπόθεση. Μάλιστα σε άλλο σημείο του έργου οι 

συνομιλητές συμφώνησαν πως η ανώτερη τάξη της Πολιτείας, οι φύλακες-παντελείς, παρ’ όλο 

που κατέχουν την εξουσία, δε θα έχουν ούτε περιουσία, ούτε οικογένεια και γενικά τίποτα που 

θα μπορούσε να τους αποσπάσει από το έργο τους, που είναι η χρηστή διοίκηση της πόλης. 

Έτσι, η ζωή τους θα χαρακτηρίζεται από πειθαρχία και λιτότητα, κάτι που δείχνει πως καμία 

ομάδα μέσα στην ιδεώδη Πολιτεία δεν θα ζει εις βάρος της άλλης, αλλά σκοπός θα είναι η 

ευδαιμονία όλων.  

 

α. Ο Σωκράτης συνεχίζει την επιχειρηματολογία, λέγοντας πως τον νόμο δεν τον ενδιαφέρει 

πώς θα ευτυχεί μια συγκεκριμένη ομάδα μέσα στη πόλη, αλλά το σύνολό της. Η αναφορά του 

Σωκράτη στους νόμους ενισχύει το κύρος των λεγομένων του, μια και γνωρίζουμε ήδη τη 

σημασία που τους προσέδιδε, αφού προτίμησε να πιει το κώνειο και να πεθάνει, παρά να 

αποδράσει, όπως τον προέτρεπαν οι φίλοι και οι μαθητές του, παραβιάζοντας τους νόμους των 

Αθηναίων. Εξηγεί, λοιπόν, πως σκοπός του νόμου είναι: 

➢ Η ευδαιμονία του συνόλου των πολιτών, όπου όλοι λειτουργούν προς το συλλογικό 

όφελος και όχι για το συμφέρον μιας συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας. 

➢ Η αρμονική συνύπαρξη των πολιτών, μέσα σε ένα κλίμα γόνιμης συνεργασίας και 

επικοινωνίας χωρίς έχθρες και αντιπαλότητες. 

➢ Η αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών, η διαμόρφωση συλλογικής συνείδησης και η 

εσωτερική ανάγκη ο ένας να βοηθά και να προσφέρει στον άλλον. 

➢ Η διαμόρφωση πολιτών με ανεπτυγμένο το αίσθημα της συλλογικής ευθύνης.  

 

β. Τα μέσα που έχει ο νόμος στη διάθεσή του, για να πετύχει αυτούς τους στόχους είναι δύο: η 

πειθώ και η βία.  

Με την πειθώ ο Πλάτωνας εννοεί πως οι πολίτες θα πρέπει να υπακούν στους νόμους 

με τη θέλησή τους και παρασυρόμενοι από μια εσωτερική ανάγκη να διατηρήσουν την εύρυθμη 

λειτουργία της κοινωνίας της οποίας αποτελούν νευραλγικό μέρος. Για την πειθώ απαραίτητη 

προϋπόθεση αποτελεί η κατάλληλη αγωγή και ηθική διαπαιδαγώγηση που θα ωθεί χωρίς πίεση 

τους πολίτες στη τήρηση των νόμων.  

Η βία αποτελεί το δεύτερο μέσο που έχει στη διάθεσή του ο νόμος, προκειμένου να 

επιβληθεί στους πολίτες. Αυτή αφορά τους απαίδευτους πολίτες που δεν είναι σε θέση να 

κατανοήσουν τη σημασία της ύπαρξης των νόμων σε μια κοινωνία και γι’ αυτό το λόγο πρέπει 



 

 

να αναγκαστούν να υπακούσουν και να τους τηρούν. Σύμφωνα με τον Πλάτωνα ο καλός 

νομοθέτης συνδυάζει την πειθώ με τη βία. Το γεγονός ότι η βία πρέπει να αποτελεί μέσο του 

νόμου δηλώνει πως και για τον μεγάλο φιλόσοφο η ύπαρξη και επιβολή των νόμων αποτελεί 

απαραίτητο στοιχείο για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία ενός κοινωνικού συνόλου. Βέβαια, 

φαίνεται η προτίμηση του Πλάτωνα στη πειθώ παρά στη βία ως μέσο του νόμου από το ότι 

θεωρεί πως ο νόμος θα πρέπει να διαμορφώνει με τέτοιον τρόπο τους πολίτες, ώστε να τους 

ωθεί να ωφελούν ο ένας τον άλλον. 

 

 

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 

 

 

Β4. β.    

Η υψηλή παραγωγή αγαθών δεν καταφέρνει να μειώσει το υψηλό ποσοστό υποσιτισμού στις 

χώρες του λεγόμενου Τρίτου Κόσμου.  

Ο πόνος της ψυχής πολλές φορές είναι χειρότερος από αυτόν του σώματος. 

Να αποφεύγεις τη συναναστροφή με φαύλους ανθρώπους. 

 

 

Γ1.  

Η ρητορική τέχνη είναι ανάλογη της διαλεκτικής· γιατί και οι δύο με ορισμένα τέτοια (θέματα) 

έχουν να κάνουν, τα οποία κατά κάποιον τρόπο είναι κοινά σε όλους και όχι σε (κάποια) 

διακριτή επιστήμη. Γι’ αυτό όλοι κατά κάποιον τρόπο μετέχουν και στις δύο· πράγματι όλοι 

επιχειρούν μέχρι ενός σημείου και να εξετάσουν και να στηρίζουν (τις απόψεις τους) με λογική 

και να απολογούνται και να κατηγορούν. Άλλοι από τους πολλούς τα κάνουν (αυτά) τυχαία, 

ενώ άλλοι από συνήθεια και ως αποτέλεσμα άσκησης. Επειδή (αυτά) και με τους δύο τρόπους 

είναι πιθανό (να γίνουν), είναι φανερό ότι θα μπορούσαν αυτά να γίνουν με (συγκεκριμένη) 

μέθοδο. Πράγματι  γι’ αυτό το λόγο πετυχαίνουν αυτοί (που ενεργούν) από συνήθεια ή τύχη, 

είναι δυνατό να εξετάσουμε την αιτία κι έτσι όλοι θα ομολογούσαν ότι τέτοια εξέταση είναι 

έργο της τέχνης. 

 

 

Γ2. α.  

ἀφωρισμένης: ἀφωρίσθη 

ὑπέχειν: ὑπόσχες 

πολλῶν: πλείσταις 

δρῶσιν: δρώντων 

 

 

Γ2. β.  

«τά δὲ τοιαῦτα ἤδη πᾶς ἂν ὁμολογήσαι/ ὁμολογήσειε(ν) τεχνῶν ἔργα εἶναι» 

 

 



 

 

Γ3. α.  

τῇ διαλεκτικῇ: δοτική αντικειμενική στο ἀντίστροφος. 

ἐξετάζειν: τελικό απαρέμφατο, αντικείμενο στο ρήμα ἐγχειροῦσιν.  
θεωρεῖν: τελικό απαρέμφατο, υποκείμενο στο απρόσωπο ρήμα ἐνδέχεται. 

ἔργον: κατηγορούμενο στο τοιοῦτον από το απαρέμφατο εἶναι. 

 

 

Γ3. β.  

«Ἐπεὶ δ’ ἀμφοτέρως ἐνδέχεται»: δευτερεύουσα επιρρηματική αιτιολογική πρόταση, εισάγεται 

με τον αιτιολογικό σύνδεσμο ἐπεί, εκφέρεται με οριστική γιατί δηλώνει την πραγματική 

αιτιολογία και λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας. 

 

 

Γ3. γ.  

Τῶν μὲν πολλῶν: γενική διαιρετική στο οἱ μὲν. 

εἰκῇ: δοτική ως επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου στο δρῶσιν. 

ταῦτα: σύστοιχο αντικείμενο στο ρήμα δρῶσιν. 

διὰ συνήθειαν: εμπρόθετος προσδιορισμός της αιτίας στο ρήμα δρῶσιν. 

 

 

 

 

Κυριακή Θεοδοσιάδου 

Φιλόλογος, υπ. Διδάκτωρ Παιδαγωγικής ΠΔΜ 


