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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ 

Γ΄ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

ΔΕΤΣΕΡΑ, 11 ΙΟΤΝΙΟΤ 2018 - ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ 

 

Α. Δικό μασ λοιπόν ζργο, είπα εγϊ, των ιδρυτϊν τθσ πολιτείασ, (είναι) να αναγκάςουμε τισ 
εξαιρετικζσ φφςεισ (ι τα ξεχωριςτά πνεφματα) να φτάςουν ςτο μάκθμα που προθγουμζνωσ 
είπαμε ότι είναι το ανϊτερο, δθλαδι και να δουν το αγακό και να ανεβοφν εκείνο τον 
ανθφορικό δρόμο και αφοφ ανεβοφν και δουν αρκετά (το αγακό) να μθν τουσ επιτρζπουμε 
αυτό που τϊρα τουσ επιτρζπεται. 

Και ποιο είναι αυτό;   

Το να μζνουν ςυνεχϊσ εκεί ψθλά, είπα εγϊ, και να μθ κζλουν πάλι να κατεβαίνουν κοντά ς’ 
εκείνουσ τουσ δεςμϊτεσ οφτε να παίρνουν μερίδιο από τουσ κόπουσ και τισ τιμζσ εκείνων 
είτε είναι μικρότερθσ είτε μεγαλφτερθσ ςθμαςίασ.  

Ζπειτα, είπε, κα αδικιςουμε αυτοφσ και κα τουσ κάνουμε να ηουν χειρότερα, ενϊ είναι 
δυνατόν ς’ αυτοφσ (να ηουν) καλφτερα; 

 

Β1. Στθν πρϊτθ παράγραφο του δοκζντοσ κειμζνου ο Πλάτωνασ, διά ςτόματοσ Σωκράτθ, κα 
χαρακτθρίςει το αγακό και τθν πορεία του με τισ παρακάτω φράςεισ, που ζχουν το εξισ 
νόθμα:  
 
α) «ἀφικζςκαι πρὸσ τὸ μάκθμα ὃ ἐν τῷ πρόςκεν ἔφαμεν εἶναι μζγιςτον»: το αγακό 
μπορεί να προςεγγιςτεί  (ἀφικζςκαι) και είναι θ μεγαλφτερθ αξία («μζγιςτον μάκθμα»), 
αφοφ αυτό πρζπει να κατακτιςουν όλοι οι άνκρωποι και κυρίωσ όςοι πρόκειται να 
αναλάβουν τθ διοίκθςθ τθσ πολιτείασ. Με τον όρο «μζγιςτον μάκθμα» ο Πλάτων εννοεί τθ 
κζαςθ τθσ Ιδζασ του αγακοφ, τθν φψιςτθ γνϊςθ, που τελικά ςυμπίπτει με το αγακό, κακϊσ 
ο Πλάτωνασ υποςτθρίηει μια νοθςιαρχικι θκικι, δθλαδι θ γνϊςθ τθσ αλικειασ δεν μπορεί 
παρά να οδθγεί κατά αναγκαιότθτα ςε θκικι πράξθ, ςτθν πραγμάτωςθ του αγακοφ.  

β) «ἰδεῖν τε τὸ ἀγακὸν»: το αγακό μπορεί να το κεακεί ο άνκρωποσ, όχι βζβαια με τισ 
αιςκιςεισ, αλλά με τθν κακαρι νόθςθ («ἰδεῖν», «ἴδωςι»). Το απαπέμθαηο ἰδεῖν εξαπηάηαι 

από ηο ἀναγκάζαι και επεξηγεί ηο ἀθικέζθαι. 
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Σφμφωνα με το ςχόλιο του ςχολικοφ εγχειριδίου, ο Πλάτωνασ δε δίνει μια ςαφι ερμθνεία 
για τον όρο «αγακό», που είναι από τουσ βαςικότερουσ ςτο φιλοςοφικό του ςφςτθμα, 
παρά αρκείται ςε οριςμζνουσ υπαινιγμοφσ. «Ἀγακὸν» πάντωσ είναι: α) το «εἶναι» και ό,τι 
διατθρεί το «εἶναι», β) θ τάξθ, ο κόςμοσ και θ ενότθτα που διαπερνά και ςυνζχει τθν 
πολλαπλότθτα, γ) ό,τι παρζχει τθν αλικεια και τθν επιςτιμθ.  

Η ζκφραςθ «αὐτὸ τὸ ἀγακὸν» φαίνεται να δθλϊνει τθν φψιςτθ αρχι και τθν πθγι του όντοσ 
και τθσ γνϊςθσ. Πάντωσ ιδθ ςτθν αρχαιότθτα το Πλάτωνοσ ἀγαθόν ιταν παροιμιακι 
ζκφραςθ για κάτι το αςαφζσ και ςκοτεινό. Πρβλ. Ἄμφισ (ςτον Διογ. Λαζρτιο III 27).  

«ἧττον οἶδα τοῦτ' ἐγϊ,  
ὦ δζςποτ', ἢ τὸ Πλάτωνοσ ἀγακόν». 

(Μιλά προφανϊσ κάποιοσ δοφλοσ και λζγει ςτον κφριό του: αυτό το πράγμα το γνωρίηω 
λιγότερο από ό,τι γνωρίηω το Αγακόν του Πλάτωνα, δθλαδι το ςκοτεινό αυτό 
φιλοςόφθμα). 

γ) «ἀναβῆναι ἐκείνθν τὴν ἀνάβαςιν»: θ κατάκτθςι του είναι δφςκολθ και απαιτεί κόπο, 
επίπονθ προςπάκεια και αγϊνα («ἀναβῆναι», «ἀνάβαςιν», «ἀναβάντεσ»). Πρόκειται για 
μια ανοδικι πορεία, που οδθγεί ςτθν ολοζνα υψθλότερθ γνϊςθ και διάπλαςθ ικουσ. Πολφ 
ςυχνά ςτον Πλάτωνα λζξεισ που ςθμαίνουν το άνω και τθν ανάβαςθ χρθςιμοποιοφνται 
μεταφορικϊσ για τθν παιδεία και τα αγακά που προςφζρει.  

Β2. α. Ο Σωκράτθσ αντικροφει τθν άποψθ του Γλαφκωνα και του υπενκυμίηει ότι τελικόσ και 
κορυφαίοσ ςκοπόσ του νόμου, τον οποίο προςωποποιεί, είναι θ ευδαιμονία όλθσ τθσ 
πόλθσ και όχι μόνο μιασ κοινωνικισ ομάδασ. Βλζπει, λοιπόν, το δίκαιο από τθ ςκοπιά του 
ςυλλογικοφ ςυμφζροντοσ και εκφράηει κοινωνιοκεντρικζσ αντιλιψεισ για τθν πολιτικι 
οργάνωςθ τθσ πόλθσ - κράτουσ. Συλλαμβάνει ο Σωκράτθσ τθν ουςία τθσ ζνςταςθσ του 
Γλαφκωνα και απαντά προβάλλοντασ το γενικό καλό τθσ πολιτικά οργανωμζνθσ κοινότθτασ 
ωσ αγακό επιβαλλόμενο από τον Νόμο.  

Β2.β. Ο Σωκράτθσ ςτθν απάντθςι του ςτθν ζνςταςθ του Γλαφκωνα προςωποποιεί τον Νόμο 
και του αποδίδει τρεισ βαςικζσ λειτουργίεσ του με τισ οποίεσ επιδιϊκεται θ ευδαιμονία τθσ 
πόλθσ. Χρθςιμοποιεί τρεισ μετοχζσ «ςυναρμόττων, ποιῶν και ἐμποιῶν» για να καταδείξει 
τρεισ αδιαπραγμάτευτεσ λειτουργίεσ – προχποκζςεισ για τθν φπαρξθ και τθν ευδαιμονία 
τθσ πόλθσ.  

α. «ςυναρμόττων τοὺσ πολίτασ πεικοῖ τε καὶ ἀνάγκῃ»:  

Με το πρϊτο μετοχικό ςφνολο ο Πλάτωνασ προβάλλει τθν κοινωνικι λειτουργία του 
Νόμου, κακϊσ επιδιϊκεται θ κοινωνικι ςυναρμογι των πολιτϊν.  

Ο νόμοσ, προκειμζνου να πείςει τουσ πολίτεσ να υπακοφουν ς’ αυτόν, ϊςτε να επζλκει θ 
κοινωνικι αρμονία, χρθςιμοποιεί τθν πεικώ και τθ βία (Πλάτων, Νόμοι, 722b: ο άριςτοσ 
νομοκζτθσ ςυνδυάηει τθν πεικϊ με τθ βία). Ο νόμοσ εναρμονίηει τουσ πολίτεσ 
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χρθςιμοποιϊντασ τθν πεικϊ, τθν εκοφςια δθλαδι υπακοι των πολιτϊν ςτισ επιταγζσ του, 
και τον εξαναγκαςμό, δθλαδι τθ δφναμθ των κυρϊςεων που διακζτει.  

Με τθν πεικώ, με τθ χριςθ, δθλαδι, λογικϊν επιχειρθμάτων, τθν προβολι υγιϊν προτφπων 
και με τθν παιδεία οφείλουν οι πολίτεσ να ςυνειδθτοποιιςουν τον κοινωνικό τουσ ρόλο, να 
παραμερίςουν το προςωπικό τουσ ςυμφζρον και να προςφζρουν αλλθλοβοθκοφμενοι ό,τι 
είναι δυνατόν ςτθν πολιτεία. Η μζκοδοσ αυτι απευκφνεται κυρίωσ ςτουσ πεπαιδευμζνουσ 
πολίτεσ.  

Υπάρχουν, όμωσ, πολίτεσ και μζλθ τθσ κοινωνίασ, οι οποίοι δεν πείκονται με τον λόγο. Σ’ 
αυτοφσ επιβάλλεται θ βία. Πρόκειται για τον καταναγκαςμό που ορίηεται από τον νόμο και 
δεν επιβάλλεται τυραννικά, αυταρχικά. Η μζκοδοσ αυτι απευκφνεται, κυρίωσ, ςτον 
«ἄπειρον παιδείασ ὄχλον», ςτον οποίο ο φιλόςοφοσ-νομοκζτθσ τθν εφαρμόηει, αλλά 
επιβάλλει και ςτουσ πολίτεσ, αν εκείνοι πολυπραγμονοφν, καταναγκαςτικά, υποχρεωτικά 
μζτρα για τθ ςυμμόρφωςι τουσ ςτο πνεφμα τθσ δικαιοςφνθσ, όπωσ και ςτουσ 
πεπαιδευμζνουσ, που δεν ζχουν ςυνετιςτεί με τθν πεικϊ, και ςτουσ άρχοντεσ, που είναι 
υποχρεωμζνοι να ηουν με λιτότθτα και ευςυνειδθςία, ϊςτε να εκλείψει θ διαφκορά από 
τον δθμόςιο βίο.  

β. «ποιῶν μεταδιδόναι … ὠφελεῖν»:  

Με το δεφτερο μετοχικό ςφνολο ο Σωκράτθσ αποδίδει ςτον Νόμο οικονομικι λειτουργία. Ο 
Νόμοσ κατοχυρϊνει μια από τισ βαςικζσ ιδρυτικζσ αρχζσ τθσ πόλθσ, τον καταμεριςμό τθσ 
εργαςίασ, με τον οποίο κατακτάται θ αυτάρκεια. Ζτςι, αν το άτομο είναι φφςει ενδεζσ, με 
τθν κοινωνικι του ςυναρμογι γίνεται αφταρκεσ χάρθ ςτθν αυτάρκεια που αποκτά θ 
κοινότθτα με τον καταμεριςμό τθσ εργαςίασ. Οι εργαςίεσ κατανζμονται ςε κάκε πολίτθ με 
βάςθ τισ ικανότθτζσ του, ϊςτε ο κακζνασ να ςτρζφει τθν προςοχι του όχι μόνο ςτθν 
ικανοποίθςθ των δικϊν του αναγκϊν, αλλά και ςτισ ανάγκεσ των ςυμπολιτϊν του, με ςτόχο 
το κοινό όφελοσ και τθν ευδαιμονία. Ζτςι, μεταξφ των πολιτϊν καλλιεργοφνται ςχζςεισ 
ςυνεργαςίασ, αλλθλοβοικειασ, αλλθλοπροςφοράσ και αλλθλεγγφθσ.  

γ. «καὶ αὐτὸσ ἐμποιῶν … ἐπὶ τὸν ςφνδεςμον τῆσ πόλεωσ»:  

 Με το τρίτο μετοχικό ςφνολο δθλϊνεται θ παιδαγωγικι και πολιτικι λειτουργία του 
Νόμου, ο οποίοσ ζχει χρζοσ να διαπλάκει ανκρϊπουσ ικανοφσ και άξιουσ να διατθροφν τθ 
ςυνοχι τθσ πόλθσ. Για να γίνει αυτό, χρειάηεται ο Νόμοσ από τθ μια να περιορίςει τθν 
ατομικι επικυμία, ϊςτε να τικαςευτεί θ βοφλθςθ από τον Λόγο, και από τθν άλλθ να 
κατευκφνει τθν πολιτικι κοινωνικοποίθςθ των ανκρϊπων. Συνεπϊσ, ο Νόμοσ υπθρετεί τον 
τελικό ςκοπό τθσ ευδαιμονίασ του ςυνόλου και επιχειρϊντασ να υπαγάγει τθν ατομικι 
επικυμία ςτθν αναγκαιότθτα τθσ κοινωνικισ ςυναρμογισ και τθσ πολιτικισ ευταξίασ. Προσ 
αυτι τθν κατεφκυνςθ ο Νόμοσ καλλιεργεί τθν κοινωνικότθτα και ακόμθ περιςςότερο 
αναδεικνφει τουσ αγακοφσ πολίτεσ ςε πολιτικοφσ θγζτεσ που επιφορτίηονται με τθ 
διατιρθςθ τθσ ςυνοχισ τθσ πόλθσ. Τζλοσ, ο νόμοσ κζτει όρια και περιοριςμοφσ ςτθ 
ςυμπεριφορά των πολιτϊν, αλλά και των φιλοςόφων-βαςιλζων, ϊςτε να μθν 
παρεκτρζπονται και διαταράςςουν τθ ςυνοχι τθσ πόλθσ. 
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(Σημείωςη: οι απαντήςεισ ςτισ ερμηνευτικζσ ερωτήςεισ ςτηρίχθηκαν ςτα ςχόλια του 
ςχολικοφ εγχειριδίου και ςτο υλικό του Study4exams.) 

Β3.  

1: Κζφαλο 

2: τον χορό 

3: εκδιϊχκθκε κακιν κακϊσ από το νθςί 

4: επωμίηονται ςτρατιωτικά και διοικθτικά κακικοντα 

5: τθν Τυραννίδα 

Β4.α. 

ἀφικζςκαι: ανικανοποίθτοσ 

εἶπον: ριμα 

ἰδεῖν: ιδζα 

μεταδιδόναι: παράδοςθ 

Β4.β. 

Είναι αγακόσ άνκρωποσ,  μπορείσ εφκολα να τον εξαπατιςεισ.  

Αιςκάνκθκε ζναν ιςχυρό πόνο ςτο ιςχίο.  

Η ελλθνικι κυβζρνθςθ ιςχυρίςτθκε ότι καταβάλλει κάκε προςπάκεια, για να ςταματιςει το 
«φαφλο κφκλο» του χρζουσ.  

Γ1.  

Η ρθτορικι είναι ανάλογθ με τθ διαλεκτικι˙ γιατί και οι δφο αςχολοφνται με τζτοιου είδουσ 
κζματα, τα οποία είναι κατά κάποιο τρόπο κοινά ςτο να τα γνωρίηουν όλοι και δεν ανικουν 
ςε καμία διακριτι επιςτιμθ. Γι’ αυτό και όλοι κατά κάποιο τρόπο μετζχουν και ςτισ δφο˙ 
γιατί όλοι μζχρι κάποιο ςθμείο επιχειροφν και να εξετάηουν και να λογοδοτοφν  και να 
απολογοφνται και να κατθγοροφν. Από τουσ πολλοφσ, λοιπόν, άλλοι κάνουν αυτά τυχαία, 
ενϊ άλλοι από ςυνικεια ωσ  αποτζλεςμα άςκθςθσ. Επειδι, όμωσ, ενδζχεται (να τα κάνουν 
αυτά) και με τουσ δφο τρόπουσ, είναι φανερό, ότι αυτά κα μποροφςαν να γίνουν και με 
μεκοδικό τρόπο˙ για ποιο λόγο πράγματι πετυχαίνουν, άλλοι από ςυνικεια και άλλοι χωρίσ 
ςχεδιαςμό, είναι δυνατό να εξετάςουμε τθν αιτία και ιδθ όλοι κα ςυμφωνοφςαν ότι κάτι 
τζτοιο είναι ζργο μιασ τζχνθσ.  
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Γ2.α.  

ἀφωριςμζνθσ: ἀφωρίςκθ 

ὑπζχειν: ὑπόςχεσ 

πολλῶν: πλείςταισ 

δρῶν: δρώντων 

Γ2.β. 

«τὰ δὲ τοιαῦτα ἢδθ πᾶσ ἂν ὁμολογιςαι/-ειεν τεχνῶν ἒργα εἶναι» 

Γ3.α.  

τῇ διαλεκτικῇ: δοτικι αντικειμενικι ςτο «ἀντίςτροφοσ» 

ἐξετάηειν: τελικό απαρζμφατο, αντικείμενο ςτο ρ. «ἐγχειροῦςι» 

κεωρεῖν: τελικό απαρζμφατο, υποκείμενο ςτο απρόςωπο ρ. «ἐνδζχεται».  

ἒργον: κατθγοροφμενο ςτο υποκείμενο «τοιοῦτον» μζςω του απαρεμφάτου «εἶναι» 
(ςυνδετικό ριμα) 

Γ3.β. 

Ἐπεὶ δ’ ἀμφοτζρωσ ἐνδζχεται: δευτερεφουςα επιρρθματικι αιτιολογικι πρόταςθ. 
Εκφζρεται με οριςτικι ενεςτϊτα (ἐνδζχεται), γιατί φανερϊνει τθν αντικειμενικι αιτιολογία.  

Γ3.γ.  

Σῶν πολλῶν: γενικι διαιρετικι, ωσ ετερόπτωτοσ προςδιοριςμόσ ςτο «οἱ μὲν – οἱ δὲ» 

εἰκῇ: επιρρθματικόσ προςδιοριςμόσ του τρόπου (ι δοτικοφανζσ επίρρθμα του τρόπου) ςτο 
ρ. «δρῶςιν» 

ταῦτα: ςφςτοιχο αντικείμενο ςτο «δρῶςιν»  

διά ςυνικειαν: εμπρόκετοσ, επιρρθματικόσ προςδιοριςμόσ τθσ αιτίασ ςτο εννοοφμενο ρ. 
«δρῶςιν» 

 

 


