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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (NEO) 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 
 
Α1.α.  
1. Λάθος 
«Αἱ μὲν τοίνυν ἄλλαι ἀρεταὶ καλούμεναι ψυχῆς κινδυνεύουσιν ἐγγύς τι εἶναι τῶν 
τοῦ σώματος—τῷ ὄντι γὰρ οὐκ ἐνοῦσαι πρότερον ὕστερον ἐμποιεῖσθαι ἔθεσι καὶ 
ἀσκήσεσιν—ἡ δὲ τοῦ φρονῆσαι παντὸς μᾶλλον θειοτέρου τινὸς τυγχάνει,» 
2. Λάθος 
«ἡ δὲ τοῦ φρονῆσαι παντὸς μᾶλλον θειοτέρου τινὸς τυγχάνει, ὡς ἔοικεν, οὖσα, ὃ 
τὴν μὲν δύναμιν οὐδέποτε ἀπόλλυσιν, ὑπὸ δὲ τῆς περιαγωγῆς χρήσιμόν τε καὶ 
ὠφέλιμον καὶ ἄχρηστον αὖ καὶ βλαβερὸν γίγνεται.» 
3. Σωστό  
«Τούτου τοίνυν, ἦν δ’ ἐγώ, αὐτοῦ τέχνη ἂν εἴη, τῆς περιαγωγῆς, τίνα τρόπον ὡς 
ῥᾷστά τε καὶ ἀνυσιμώτατα μεταστραφήσεται, οὐ τοῦ ἐμποιῆσαι αὐτῷ τὸ ὁρᾶν, 
ἀλλ’ ὡς ἔχοντι μὲν αὐτό, οὐκ ὀρθῶς δὲ τετραμμένῳ οὐδὲ βλέποντι οἷ ἔδει, τοῦτο 
διαμηχανήσασθαι» 
 
β. 1. Η αντωνυμία «σφεῖς» αναφέρεται στη λέξη «τινὲς ἐπαγγελλόμενοί». Όσοι  

δηλαδή έχουν την παιδεία για επάγγελμά τους (ἐπαγγελλόμενοί) ισχυρίζονται πως στην ψυχή 
δεν υπάρχει γνώση και πως αυτή ο άνθρωπος την αποκτά μέσα από τη 
διαδικασία της μάθησης. Άρα, οι ίδιοι με τη διδασκαλία τους εμφυτεύουν (ἐντι-
θέναι) τη γνώση στην ψυχή των μαθητών, σαν να βάζουν την ικανότητα της 
όρασης στα μάτια ενός τυφλού, ώστε να μπορεί να βλέπει με αυτά (παρομοίωση). 
 
2. Η αντωνυμία «ᾧ» αναφέρεται στη λέξη «τὸ ὄργανον» καθώς στην ψυχή κάθε 
ανθρώπου ενυπάρχουν η δυνατότητα της μάθησης και κατάλληλο όργανο για τη 
μάθηση, το λογικό μέρος της ψυχής, το λογιστικόν. 
 
Β1. 

Ο Σωκράτης ορίζει την παιδεία ως την τέχνη που θα βοηθήσει την ψυχή 
στη μεταστροφή της από τον κόσμο των αισθητών όντων στον νοητό κόσμο των 
Ιδεών, ώστε να καταφέρει να θεαθεί τις Ιδέες και την Ιδέα του Αγαθού. 

Αντικείμενο λοιπόν διερεύνησης θα ήταν με ποιον τρόπο θα 
επαναπροσανατολιστεί η ψυχή όσο γίνεται πιο εύκολα και πιο αποτελεσματικά 
(ῥᾷστά τε καὶ ἀνυσιμώτατα μεταστραφήσεται). 

Ο κόσμος, όπως τον αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις, χαρακτηρίζεται 
ως γίγνεσθαι, γιατί σε αυτόν κυριαρχεί η μεταβολή, η εξέλιξη. Η έννοια του γί-
γνεσθαι στη φιλοσοφία αντιδιαστέλλεται προς την έννοια του είναι (= της ου-
σίας των όντων). 
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Η αναζήτηση λοιπόν για το ποιο είναι το αληθινά υπαρκτό, το είναι ή το 
γίγνεσθαι, και για το ποια είναι η φύση του αποτέλεσε και αποτελεί ένα από τα 
μεγαλύτερα ερωτήματα της φιλοσοφίας: το λεγόμενο οντολογικό ερώτημα. Η 
ουσιαστικοποιημένη μετοχή του εἰμί εδώ αποδίδει την υπαρκτική σημασία του 
ρήματος. Το όν είναι το υπαρκτό, αυτό που πραγματικά υπάρχει. Για τον 
Πλάτωνα αυτό που υπάρχει πραγματικά είναι μόνο οι Ιδέες, όχι τα αισθητά. Η 
αναζήτηση του αληθινά υπαρκτού αποτέλεσε εξ αρχής για τη φιλοσοφία μέγα 
ερώτημα, το λεγόμενο οντολογικό ερώτημα. τὸ πάλαι τε καὶ νῦν καὶ ἀεὶ 
ζητούμενον καὶ ἀεὶ ἀπορούμενον, τί τὸ ὄν (Αριστοτέλης, Μετὰ τὰ φυσικά 
1028b2-4).  

Η περιαγωγή –μεταστροφή-έχει φιλοσοφική βαρύτητα, διότι δείχνει πως 
η γνώση και η παιδεία, καθώς στρέφεται στον κόσμο, οφείλει να έχει πάντα 
καθολικό χαρακτήρα και να μην εξαντλείται σε προσέγγιση από μία επιμέρους 
οπτική γωνία. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η χρήση του δεοντολογικού 
ρηματικού επιθέτου περιακτέον, το οποίο όμως δεν προτρέπει απλώς σε μια 
ευρύτερη θέαση, αλλά αποβλέπει σε μια μεταστροφή της ψυχής από τον κόσμο 
των αισθήσεων προς τον κόσμο των Ιδεών. Πρόκειται, όπως και στην περί-
πτωση της παιδείας, για μια στροφή όλης της ύπαρξης προς τον «ήλιο», προς το 
αγαθό - για μια επώδυνη πορεία. Λίγο παρακάτω (521 d) ο Πλάτων θα ονομάσει 
την άνοδο της ψυχής προς το όντως Ον, «μεταστροφή/επιστροφή της ψυχής από 
μια νυχτερινή μέρα στην αληθινή μέρα» -και αυτή είναι η «αληθινή φιλοσοφία.» 
 
Β2. 

Ο Σωκράτης στο χωρίο διατυπώνει την άποψη ότι όσοι έχουν για 
επάγγελμά τους την εκπαίδευση ισχυρίζονται ότι μέσα στην ψυχή δεν υπάρχει 
γνώση κι ότι κατά κάποιον τρόπο τη γνώση την βάζουν αυτοί στην ψυχή, 
περίπου σαν να έβαζαν όραση σε μάτια τυφλών. 

Έτσι, καλεί τους συνομιλητές του (ἡμᾶς) να παραδεχτούν πως αν είναι 
αληθινά (εἰ ταῦτ’ ἀληθῆ) όλα όσα έχει προαναφέρει, τότε πρέπει να 
παραδεχτούν και πως η παιδεία δεν είναι τέτοια όπως την ορίζουν όσοι την 
έχουν για επάγγελμά τους (ἐπαγγελλόμενοί). Αυτοί ισχυρίζονται πως στην 
ψυχή δεν υπάρχει γνώση και πως αυτή ο άνθρωπος την αποκτά μέσα από τη 
διαδικασία της μάθησης. Άρα, οι ίδιοι με τη διδασκαλία τους εμφυτεύουν (ἐντι-
θέναι) τη γνώση στην ψυχή των μαθητών, σαν να βάζουν την ικανότητα της 
όρασης στα μάτια ενός τυφλού, ώστε να μπορεί να βλέπει με αυτά 
(παρομοίωση). 

Στο σημείο αυτό ο Σωκράτης κάνει έναν δριμύ υπαινιγμό εναντίον των 
σοφιστών, οι οποίοι είχαν ως επάγγελμά τους τη μόρφωση, έναντι αδρής αμοιβής 
όπως ο Πρωταγόρας και κάποιοι ρητοροδιδάσκαλοι. Αυτοί οι περιοδεύοντες 
δάσκαλοι προσφέρουν και πουλούν τη θεωρητική τους μόρφωση, διδάσκουν 
τους πολίτες να μιλούν, να σκέπτονται, να κρίνουν. ∆εν ήταν απλώς φιλόσοφοι 
αλλά και δάσκαλοι με μαθητές όχι μόνον εκείνους που επιθυμούσαν να 
ασχοληθούν ειδικά με τη φιλοσοφία. Οι σοφιστές παρουσιάζονταν ως ικανοί να 
διδάξουν όλα όσα μπορούσαν να είναι αναγκαία σε κάποιον που ήθελε να γίνει 
ολοκληρωμένος πολίτης, συνεπώς μαθητές τους ήταν όσοι ήθελαν να λάβουν 
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μια καλή εκπαίδευση και να ξεχωρίσουν τόσο στα πολιτικά πράγματα της πό-
λης τους όσο και στις ιδιωτικές τους υποθέσεις. Οι σοφιστές δεν δίδασκαν 
μόνον φιλοσοφία, αλλά και ρητορική, πολιτική θεωρία, νομικά, μαθηματικά και 
άλλες επιστήμες. Και οι νεωτεριστικές απόψεις τους δεν αφορούσαν μόνον τα 
καθαρά φιλοσοφικά ζητήματα, αλλά επεκτείνονταν και στον τρόπο με τον 
οποίο προσέγγιζαν οποιαδήποτε επιστήμη και οποιοδήποτε ζήτημα 

Με τη τετραπλή χρήση της πρόθεσης ἐν στην α΄ παράγραφο ο Πλάτων 
προσπαθεί να αισθητοποιήσει τον εσωτερικό, βιωματικό χαρακτήρα της γνώσης 

Για να επεξηγήσει τη θέση του χρησιμοποιεί μια παρομοίωση: όπως ένα 
μάτι (όμμα) στρέφεται μαζί με όλο το σώμα από το σκοτεινό μέρος προς το 
φωτισμένο, αν δεν είναι δυνατό να δει το φως διαφορετικά, έτσι και αυτό το 
όργανο μαζί με όλη την ψυχή χρειάζεται να μεταστραφεί από τον 
μεταβαλλόμενο κόσμο της εμπειρίας (ἐκ τοῦ γιγνομένου) προς την αντίθετη 
κατεύθυνση: να ανυψωθεί προς το αληθινά υπαρκτό (τό ὄν) και να φτάσει ως 
την πιο κατάφωτη βαθμίδα του όντος (τό φανότατον), μέχρι να αντέξει να 
ατενίσει (θεωμένη) το πολύ δυνατό φως του. Ο Σωκράτης διευκρινίζει πως το 
φανότατον τοῦ ὄντος είναι η Ιδέα του Αγαθού. Άρα, ο Σωκράτης ταυτίζει το 
αληθινά υπαρκτό με το αγαθό και ακριβέστερα με την Ιδέα του Αγαθού. 
 
Κατά τον Σωκράτη (και για τον Πλάτωνα), η γνώση είναι ανάμνηση. Αυτό 
σημαίνει πως ο άνθρωπος γνωρίζει την αλήθεια, την Ιδέα και πως η 
προσπάθεια της φιλοσοφικής σκέψης έγκειται στο να βοηθήσει τον άνθρωπο να 
την ξαναθυμηθεί, να την επαναφέρει στη μνήμη του. 

Την ιδέα αυτή έχει αναπτύξει πάλι με έναν μύθο στον διάλογο Μενών. 
Πριν από τη γέννησή μας, οπότε η ψυχή μας εισήλθε στο σώμα μας, αυτή είχε 
περιπλανηθεί στους ουράνιους τόπους και είχε γνωρίσει τις Ιδέες. Το γεγονός ότι 
εισήλθε στο σώμα μας στάθηκε η αιτία να ξεχάσει τις Ιδέες. Στη συνέχεια η λήθη 
αυτή παγιώθηκε και η ψυχή μας άρχισε να τροφοδοτείται από τις αισθήσεις μας 
με ομοιώματα των Ιδεών. Το χειρότερο όμως δεν είναι η ίδια η πλάνη μας αλλά 
το γεγονός ότι δεν έχουμε συνείδησή της. Επειδή έχουμε ξεχάσει τις Ιδέες, δε 
συνειδητοποιούμε ότι αυτά που βλέπουμε με τις αισθήσεις μας είναι απατηλές 
εικόνες των όντων και πιστεύουμε ότι είναι τα αληθινά υπαρκτά όντα. 

Με την αλληγορία αυτή ο Πλάτων εκφράζει την πεποίθησή του πως ο 
άνθρωπος διαθέτει έμφυτη την ικανότητα της νόησης και τη δυνατότητα της 
έγκυρης γνώσης (η οποία δε θα βασίζεται στην εμπειρία αλλά στην καθαρή 
λογική). 

Είναι χαρακτηριστικό πως ο Σωκράτης στους πλατωνικούς διαλόγους δεν 
αποφαίνεται ο ίδιος εκ των προτέρων, δεν παραθέτει ο ίδιος εξαρχής κάποια 
θεωρία ή άποψη. Αντίθετα, όλη η διανοητική προσπάθεια της συζήτησης 
στρέφεται στο να εξαχθεί η σωκρατική άποψη από τον αντίπαλο. Πρόκειται για 
αυτό που ο ίδιος ο Σωκράτης ονόμαζε μαιευτική. ισχυριζόταν πως καμιά 
φιλοσοφική θεωρία δεν «γέννησε» ο ίδιος, αλλά πως, σαν μαία, βοηθάει τον 
συνομιλητή του να «γεννήσει» από μέσα του την αλήθεια. που γνωρίζει, την 
Ιδέα, και πως η προσπάθεια της φιλοσοφικής σκέψης έγκειται στο να 
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βοηθήσει τον άνθρωπο να την ξαναθυμηθεί, να την επαναφέρει στη μνήμη 
του. 
 

Β3.  
1  α 
2  γ 
3  β 
4  β 
5  γ 
 
Β4.α. 
φανόν  : φάσμα 
ἀνασχέσθαι : ανακωχή 
περιακτέον  : άξονας 
τετραμμένῳ  : ανατροπή 
ἐντιθέντες  : παρακαταθήκη 
ἀπόλλυσι : απώλεια 
 
Β4.β.  
Ο υποψήφιος πολιτικός επαγγέλλεται ότι θα βελτιώσει την οικονομία της χώρας. 
Η επιστήμη της ιατρικής γνώρισε άνθιση στις μέρες μας. 
 
Β5.  
Σύμφωνα με τον Πλάτωνα η παιδεία είναι αναγκαία για την ψυχή και τον 
πολίτη καθώς αφυπνίζει την ψυχή για να μάθει αυτό που ήδη γνωρίζει από την 
πρότερη ζωή της στον υπερουράνιο τόπο. Είναι η περιαγωγή της ψυχής από τα 
αισθητά στα νοητά, από τα πάθη στην αρετή, από τη φύση στις Ιδέες. 
Με την αλληγορία αυτή ο Πλάτων εκφράζει την πεποίθησή του πως ο άνθρωπος 
διαθέτει έμφυτη την ικανότητα της νόησης και τη δυνατότητα της έγκυρης 
γνώσης (η οποία δε θα βασίζεται στην εμπειρία αλλά στην καθαρή λογική). 
Αντικείμενο λοιπόν διερεύνησης θα ήταν με ποιον τρόπο θα 
επαναπροσανατολιστεί η ψυχή όσο γίνεται πιο εύκολα και πιο αποτελεσματικά 
(ῥᾷστά τε καὶ ἀνυσιμώτατα μεταστραφήσεται). 
Στην αλληγορία του σπηλαίου εντοπίζεται η αντίθεση ανάμεσα στο φως και το 
σκοτάδι, τη νόηση και τις αισθήσεις. Τονίζεται, λοιπόν, μέσω της αλληγορίας, η 
ικανότητα της φιλοσοφίας να διαφωτίζει τον άνθρωπο, καθώς και η 
απελευθερωτική της δράση. Ο άνθρωπος απελευθερώνεται όταν αξιοποιήσει τη 
λογική του και την ανάγει σε οδηγό για τη ζωή του σε ατομικό και κοινωνικό 
επίπεδο. Έτσι, συντελείται μια ολιστική αλλαγή του ανθρώπου, μια μεταστροφή 
της ύπαρξής του, μέσω της βαθύτερης κατανόησης του κόσμου και της 
κοινωνίας. Βέβαια, η καθολική στροφή του ανθρώπου προς το Αγαθό, η 
περιαγωγή, αποτελεί ένα απαιτητικό έργο, καθώς προϋποθέτει την αποδέσμευση 
από τις αισθήσεις και την ενόραση της ψυχής, όπου βρίσκονται οι Ιδέες. 
Επομένως, η τέχνη της παιδείας ανακατευθύνει τις έμφυτες γνωστικές 
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δυνατότητες του ανθρώπου προς τη σωστή κατεύθυνση, οδηγώντας τον από το 
σκοτάδι της άγνοιας (το απατηλό) στο φως της γνώσης (το αληθινά υπαρκτό) 
βοηθώντας τον να ολοκληρώσει, με τρόπο αποτελεσματικό και εύκολο, τη 
διαδικασία της περιαγωγής, της ολιστικής ψυχικής προσέγγισης του Αγαθού. 

Κατά το ∆ελμούζο αντίστοιχα η παιδεία συμβάλλει καταλυτικά στην 
αυτοπραγμάτωση του ατόμου. Σκοπός της είναι να υπηρετήσει και να κάνει 
καλύτερη τη ζωή του ανθρώπου ώστε να κατακτήσει και την ελευθερία. 
Χρειάζεται άσκηση, επιμονή αφού είναι καρπός που ωριμάζει μέσα μας ολοένα 
και περισσότερο με αδιάκοπη ατομική προσπάθεια.  

Επίσης ο Πλάτωνας εκφράζει τη θέση ότι οι αρετές που σχετίζονται με το 
χαρακτήρα του ανθρώπου σε μεγάλο βαθμό έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με 
τις αρετές του σώματος, αφού οι αρετές της ψυχής δεν προϋπάρχουν μέσα μας, 
αλλά γεννιούνται και προάγονται μέσω του εθισμού και της άσκησης, μιας 
εξωτερικής δηλαδή διαδικασίας, όπως δηλαδή και οι σωματικές αρετές (π.χ. η 
δεξιοτεχνία σε κάποια τέχνη ή σε κάποιο άθλημα ή στη χρήση των πολεμικών 
όπλων, η σωματική δύναμη και ευεξία κτλ.). Και ότι, αντίθετα, η διανοητική 
ικανότητα του ανθρώπου, η φρόνησις, αποτελεί ένα εσωτερικό δεδομένο. 

 Αντίστοιχα ο ∆ελμούζος υποστηρίζει πως καθένας με την ιδιότυπη 
μορφή του, τις κατάλληλες διεργασίες και ανάλογα με τη δύναμή του θα 
μπορέσει να κατακτήσει την αυτοπραγμάτωση μέσω της παιδείας. Άλλωστε 
υποστηρίζει πως η προσωπικότητα πηγάζει και καθορίζεται από τα διαλεχτά 
και γόνιμα στοιχεία που κλείνει μέσα του ο καθένας και η διαρκής καλλιέργειά 
τους θα τον οδηγήσει στην κατάκτηση του στόχου του. 
 

Γ1. 
Αν όμως κάποιος με ρωτούσε: Αλήθεια, και αν κάποιος αδικεί την πόλη, λες ότι 
πρέπει και με αυτόν να ζούμε ειρηνικά; ∆ε θα το ισχυριζόμουν. Αλλά 
περισσότερο λέω ότι πολύ γρηγορότερα θα τιμωρούσαμε αυτούς αν κανέναν δεν 
αδικούσαμε .∆ιότι δεν θα είχαν κανέναν σύμμαχο. 
 
Γ2. Ο Ξενοφώντας υποστηρίζει πως ο η ειρήνη είναι προτιμότερη του πολέμου 
στηριζόμενος στα γεγονότα του παρελθόντος. Κατά την περίοδο της ειρήνης 
υπάρχει οικονομική ανάπτυξη καθώς εισάγονται πολλά χρήματα και ο καθένας 
μπορεί να τα αξιοποιήσει όπως επιθυμεί. Αντίθετα  στην περίοδο του πολέμου 
παρατηρείται οικονομική ύφεση καθώς όχι μόνο δεν υπάρχουν έσοδα αλλά και 
τα χρήματα ξοδεύονται σε πολλές και ποικίλες ανάγκες. 
Επιπλέον, σε μια ειρηνική περίοδο η πόλη αποκτά συμμάχους, σε διπλωματικό 
επίπεδο, αλλά και υγιείς διακρατικές σχέσεις καθώς κανένας δεν αδικεί την 
πόλη. Υπογραμμίζει όμως πως η μόνη περίπτωση δίκαιου πολέμου είναι όταν 
καταστρατηγούνται τα δικαιώματα . 
 
Γ3.α.  
ἐκλιπούσας   : ἐξέλειπες 
εἰσελθούσας   : εἰσῄεις/εἰσῄεισθα 
καταδαπανηθείσας  : κατεδαπανῶ 



   
                                                                                                                                             

Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ»                                                             http://www.epil.gr 

Ιατροπούλου 3 & Χρυσ. Παγώνη 12 - Καλαμάτα                                   τηλ.:  27210-95352 & 96390    
 

 
β. μᾶλλον   : μάλα –μάλιστα  
θᾶττον   : ταχέως-τάχιστα 
 
γ.  
τις   : τισί 
προσόδους  : οἱ πρόσοδοι 
πολίταις  : ὦ πολῖτα  
 
Γ4.α. 
ἤ εἰρήνην : β΄όρος σύγκρισης μέσω του συγκριτικού κερδαλεώτερον 
ταῦτα : υποκείμενο του ρήματος κριθείη, αττική σύνταξη 
τῶν προσόδων : ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός ως γενική διαιρετική 

από το πολλάς 
ἄγειν :τελικό απαρέμφατο ως υποκείμενο στο απρόσωπο χρή 
 
β. ἀνενεχθέντα:κατηγορηματική μετοχή καθώς εξαρτάται από το ρήμα  εὑρήσει 
και αναφέρεται στο αντικείμενο της μετοχής χρήματα 
γ. «πῶς ἂν ἄμεινον ταῦτα κριθείη: δευτερεύουσα ονοματική πλάγια 
ερωτηματική πρόταση, μερικής αγνοίας που λειτουργεί ως αντικείμενο στο ρήμα 
οἶδα.  
«ὡς χρὴ καὶ πρὸς τοῦτον εἰρήνην ἄγειν»: δευτερεύουσα ονοματική ειδική 
πρόταση που λειτουργεί ως αντικείμενο στο ρήμα λέγεις. 
 
 
 
 
 

Επιμέλεια απαντήσεων: 
Μπέκου Νατάσα 

Σκυριανού Μαίρη 
Φιλόλογοι 
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