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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Α1α.  

1. Λάθος (ἡ δὲ τοῦ φρονῆσαι παντὸς μᾶλλον θειοτέρου τινὸς τυγχάνει, ὡς 

ἔοικεν, οὖσα,) 

2. Λάθος (ὑπὸ δὲ τῆς περιαγωγῆς χρήσιμόν τε καὶ ὠφέλιμον καὶ ἄχρηστον αὖ 

καὶ βλαβερὸν γίγνεται.) 

3. Σωστό (οὕτω σὺν ὅλῃ τῇ ψυχῇ ἐκ τοῦ γιγνομένου περιακτέον εἶναι, ἕως ἂν 

εἰς τὸ ὂν καὶ τοῦ ὄντος τὸ φανότατον δυνατὴ γένηται ἀνασχέσθαι θεωμένη· 

τοῦτο δ’ εἶναί φαμεν τἀγαθόν. -αὐτοῦ τέχνη ἂν εἴη, τῆς περιαγωγῆς τίνα 

τρόπον ὡς ῥᾷστα τε καὶ ἀνυσιμώτατα μεταστραφήσεταιτοῦτο 

διαμηχανήσασθαι.) 

β. «σφεῖς ἐντιθέναι…»: η αντωνυμία «σφεῖς» αναφέρεται στη λέξη τινές 

(ἐπαγγελλόμενοί) 

«ᾧ καταμανθάνει ἕκαστος»:  η αντωνυμία «ᾧ» αναφέρεται στη λέξη τὸ ὄργανον 

Β1. 

«εἰς τὸ ὄν καὶ τοῦ ὄντος τὸ φανότατον» :το ον και το πιο φωτεινό από το ον 

«τῆς περιαγωγῆς»:  Η λέξη 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 περίπτωση της παιδείας, για μια 

στροφή όλης της ύπαρξης προς τον «ήλιο», προς το αγαθό –για μια επώδυνη 

πορεία. Λίγο παρακάτω (521d) ο Πλάτων θα ονομάσει την άνοδο της ψυχής προς το 
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όντως Ον, «μεταστροφή/επιστροφή της ψυχής από μια νυχτερινή μέρα στην 

αληθινή μέρα» –και αυτή είναι η «αληθινή φιλοσοφία».  

Ο Σωκράτης  αντιλαμβάνεται 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. Η γνώση και 

η επιστήμη γεννιούνται μέσα στον άνθρωπο∙ κατά συνέπεια, η διαδικασία 

απόκτησής τους, η παιδεία, είναι μια εσωτερική, ψυχική διεργασία∙πρόκειται για τη 

σταδιακή απομάκρυνση από το πρόσκαιρο γίγνεσθαι και τη θέαση του αγαθού. 

Εξάλλου για το Πλάτωνα και τον Σωκράτη η γνώση είναι ανάμνηση, οπότε η παιδεία 

είναι η διαδικασία εκείνη που βοηθά την ψυχή του ανθρώπου να θυμηθεί τις Ιδέες 

που γνώρισε στον ουρανό. 

Β2. 

 Στο συγκεκριμένο χωρίο  διαφωνεί με  τους σοφιστές, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι 

μπορούν να εμφυτεύσουν γνώσεις και δεξιότητες στην ψυχή του 

ανθρώπου.Μάλιστα  η ενασχόλησή τους με τη μόρφωση των νέων ανθρώπων είχε 

καθαρά χρησιμοθηρικό χαρακτήρα. Κατ’ αυτούς, ο ρόλος τους ως δασκάλων είναι 

να γεμίσουν την ψυχή με γνώσεις. Αυτό συνεπάγεται ότι πιστεύουν πως οι γνώσεις 

δεν προϋπάρχουν στην ανθρώπινη ψυχή, αλλά είναι έργο του δασκάλου να τις 

εμφυσήσει σε αυτήν. Σύμφωνα όμως με τα λεγόμενα του Σωκράτη, η γνώση 

βρίσκεται μέσα στην ανθρώπινη ψυχή και ο ρόλος του δασκάλου είναι να 

καθοδηγήσει την ψυχή του μαθητή, ώστε να ξαναθυμηθεί αυτά που ήδη γνωρίζει. Η 

σωκρατική παιδεία είναι καθολική και στοχεύει στην ολόπλευρη – ηθική και 

πνευματική – καλλιέργεια της ανθρώπινης ψυχής. Ο Πλάτων υποστηρίζει ότι η 

γνώση και η απόκτησή της (η παιδεία) δεν είναι κάτι εξωτερικό, επιφανειακό∙είναι 

μια εσωτερική λειτουργία, η οποία στην πλατωνική φιλοσοφία αποκαλείται 

συμβολικά ἀνάμνησιν 

Η θέση αυτή του Σωκράτη εισχύεται από την επανάληψη της πρόθεσης « ἐν» και 

την αναλογία / παρομοίωση που χρησιμοποιεί «οἷον τυφλοῖς ὀφθαλμοῖς ὄψιν 

ἐντιθέντες.».  

Συγκεκριμένα με την τετραπλή χρήση της πρόθεσης « ἐν» στο συγκεκριμένο χωρίο ο 

Πλάτων προσπαθεί να αισθητοποιήσει τον εσωτερικό, βιωματικό χαρακτήρα της 

γνώσης προς επίρρωση της θέσης του Σωκράτη. Από την άλλη ο ισχυρισμός των 

σοφιστών ότι στην ψυχή του ανθρώπου δεν υπάρχει γνώση και ότι οι ίδιοι μέσω της 

διδασκαλίας τους την εμφυτεύουν στους ανθρώπους  παρομοιάζει τη μετάδοση 

γνώσεων στη ψυχή με τη μετάδοση της ικανότητας της όρασης στα μάτια ενός 

τυφλού, κάτι που δεν είναι δυνατόν να συμβεί. 
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Β3. 1. α,     2. γ,     3. β,     4. β,     5. γ.  

Β4α  

Α΄ ΣΤΗΛΗ Β΄ ΣΤΗΛΗ 

φανόν φάσμα 

ἀνασχέσθαι ανακωχή 

περιακτέον άξονας 

τετραμμένῳ ανατροπή 

ἐντιθέντες παρακαταθήκη 

ἀπόλλυσι απώλεια 

  

Β.4.β 

Η κυβέρνηση αρνείται να πραγματοποιήσει όσα επαγγελλόταν πριν από τις εκλογές 

Η Νομική ανήκει στις λεγόμενες ανθρωπιστικές επιστήμες 

 

Β5. Στο κείμενο του Παπανούτσου παρουσιάζονται οι απόψεις του Α.Δελμούζου 

σχετικά με την παιδεία.  Ο Δελμούζος υποστηρίζει ότι η παιδεία κάνει καλύτερη τη 

ζωή του ανθρώπου , αφού καλλιεργεί  την ψυχή του και καθιστά τον άνθρωπο 

ηθικό και ελεύθερο. Ανάλογη είναι και του Πλάτωνα η άποψη σχετικά με την 

σκοπιμότητα της παιδείας. Σύμφωνα με τον Πλάτωνα η παιδεία απελευθερώνει τον 

άνθρωπο από την πλάνη των αισθήσεων και από την αμάθεια και η ψυχή του 

στρέφεται από τον μεταβαλλόμενο κόσμο των αισθήσεων στο Νοητό κόσμο, στον 

κόσμο της γνώσης. Έτσι η ζωή του ανθρώπου αποκτά νόημα και αξία, γίνεται 

καλύτερη και άνθρωπος καθίσταται ελεύθερος και ηθικός. 

Ο Δελμούζος επίσης υποστηρίζει ότι η ψυχική καλλιέργεια  και η ελευθερία δεν 

έρχονται έτοιμα έξωθεν αλλά προυποθέτουν επίπονη ατομική προσπάθεια. Ως εκ 

τούτου η απόκτηση παιδείας απαιτεί προσωπικό μόχθο και είναι προσωπική 

ευθύνη του καθενός αναλόγως των δυνατοτήτων του. Το ίδιο υποστήριξε και ο 

Πλάτωνας. Και για τον Πλάτωνα η παιδεία δεν είναι κάτι εξωτερικό, επιφανειακό, 

αλλά πρόκειται για μια εσωτερική λειτουργία και απαιτεί ατομική προσπάθεια.Και 

οι δύο λοιπόν υποστηρίζουν τη βιωματική σχέση με την παιδεία και τη γνώση. 
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Γ. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Γ1. Αν λοιπόν κάποιος με ρωτήσει ξανά ∙" Αλήθεια, αν κάποιος αδικεί την πόλη, 

ισχυρίζεσαι ότι τάχα πρέπει σάυτόν να φερόμαστε ειρηνικά;" Δεν θα το έλεγα∙ αλλά 

περισσότερο πιστεύω ότι πιο γρήγορα θα  τιμωρούσαμε αυτούς, αν εμείς δεν 

αδικούμε κανένα γιατί δεν θα είχαν κανένα σύμμαχο. 

Γ2. Στο συγκεκριμένο απόσπασμα ο Ξενοφών παρουσιάζει τα πλεονεκτήματα της 

ειρήνης και τα μειονεκτήματα του πολέμου. Αρχικά αναφέρει ότι παλιά σε περίοδο 

ειρήνης υπήρχαν στην πόλη πολλά χρήματα, τα οποία όμως στην περίοδο πολέμου 

κατασπαταλήθηκαν. Μάλιστα στο παρόν , εξαιτίας του πολέμου έχουν 

κατασπαταληθεί όλες οι οικονομίες της πόλης, ενώ χάρη στην ειρήνη στη θάλασσα 

είχαν  αυξηθεί τα έσοδα της πόλης, κάποια από τα οποία αξιοποιήθηκαν για τους 

πολίτες και για κοινωνικούς σκοπούς. Τέλος η ειρήνη , σε αντίθεση με το πόλεμο 

έχει  και πολύ σημαντικές πολιτικές  συνέπειες εφόσον οι εχθροί της πόλης δεν θα 

έχουν κανένε σύμμαχο. 

Γ3.α ἐκλιπούσας: ἐξέλειπες  

         εἰσελθούσας: εἰσῄεις, εἰσῄεισθα  

         καταδαπανηθείσας: κατεδαπανῶ 

β. μᾶλλον: Θετικός : μάλα  Υπερθετικός : μάλιστα 

    θᾶττον: Θετικός : ταχέως    Υπερθετικός : τάχιστα 

γ. τις: τισί(ν) 

     προσόδους: αἱ πρόσοδοι  

    πολίταις: (ὦ) πολῖτα 

Γ4.α. ἤ είρήνην: β΄ όρος σύγκρισης που εκφέρεται: ἤ + ομοιόπτωτα με τον α’ όρο 

(πόλεμον) μέσω του συγκριτικού τύπου: κερδαλεώτερον. Επομένως, λειτουργεί ως 

Υποκείμενο του απαρεμφάτου «εἶναι» (σχἐση ετεροπροσωπίας)  

ταῦτα : Υποκείμενο του ρήματος «ἄν κριθείη» (αττική σύνταξη) τῶν προσόδων: 

ονοματικός ετερόπτωτος προσδιορισμός ως γενική διαιρετική στο «πολλάς»  

ἄγειν:  τελικό απαρέμφατο ως υποκείμενο στο απρόσωπο ρήμα «χρή» με 

υποκείμενο το εννοούμενο «ἡμᾶς» ( αναγκαστική ετεροπροσωπία λόγω 

απρόσωπης σύνταξης) 
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β.  ἀνενεχθέντα:  κατηγορηματική μετοχή, γιατί εξαρτάται από το γνωστικό ρήμα 

«εὑρήσει». Λειτουργεί  ως κατηγορηματικός προσδιορισμός στο αντικείμενο 

«χρήματα» του ρήματος «εὑρήσει». 

 γ. «πῶς ἄν ἄμεινον ταῦτα κριθείη»: Δευτερεύουσα ονοματική πλάγια 

ερωτηματική πρόταση μερικής αγνοίας, κρίσεως. Έχει ρόλο αντικειμένου στο ρήμα 

αγνοίας «οὐκ οἶδα». 

 «ὡς χρή καί πρός τοῦτον είρήνην ἄγειν»: Δευτερεύουσα ονοματική ειδική 

πρόταση κρίσεως. Έχει ρόλο αντικειμένου στο λεκτικό ρήμα «λέγεις». 

 

 

 

 

 

 

  


