
Απαντήσεις στα θέματα πανελληνίων ομογενών 

Αρχαία ελληνικά 

Α.   ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Α1.α. 

1. ἠχώ – γ. ακοή 

2. ἑωρακέναι – α. όραση 

3. τάς σκιάς – α. όραση 

4. φῶς καόμενον – α. όραση 

5. ὑπέρ ὧν τά θαύματα δεικνύασιν – α. όραση 

6. διαλέγεσθαι ἀλλήλους – γ. ακοή 

 

Α1.β. 

1. φῶς δέ αὐτοῖς πυρός ἄνωθεν καί πόρρωθεν καόμενον – α. φως που η 
πυγή του είναι μέσα στο σπήλαιο. 

 

Β1.  

Η φράση που ορίζει το θεματικό κέντρο του αποσπάσματος είναι: 
«ἀπείκασον τοιούτῳ πάθει τήν ἡμετέραν φύσιν παιδείας τε πέρι καί 
ἀπαιδευσίας». Η αλληγορία του σπηλαίου αναφέρεται στην επίδραση 
που ασκεί η παιδεία στην ανθρώπινη φύση. Ο Πλάτων θα μιλήσει 
αλληγορικά σχετικά με την παιδεία και την έλλειψη παιδείας. Στην 
Πολιτεία γενικότερα η αναφορά στην παιδεία γίνεται πάντα σε σύνδεση 
με την ηθική διαπαιδαγώγηση των πολιτών. Σε άλλο απόσπασμα ο 
Πλάτων αναφέρει ότι «η καλή εκπαίδευση και ανατροφή, αν διατηρείται, 
γεννά καλές φύσεις, και πάλι οι χρηστές αυτές φύσεις, όταν λάβουν μια 
τέτοια ανατροφή, θα γίνουν ακόμη καλύτερες από τις προηγούμενες. 
Στον μύθο του σπηλαίου η αναφορά στην παιδεία έχει και γνωσιολογικό 
περιεχόμενο: πώς μπορεί ο άνθρωπος να γνωρίσει την αλήθεια και 
μάλιστα το αληθινά υπαρκτό. 

 

Β2.  «ἐν καταγείῳ οἰκήσει σπηλαιώδει»: οι δεσμώτες βρίσκονται από την 
παιδική τους ηλικία σε μια υπόγεια κατοικία που έχει τη μορφή σπηλιάς. 



Το σπήλαιο συμβολίζει τον κόσμο της άγνοιας και της αμάθειας στον 
οποίο κατοικούν άνθρωποι δέσμιοι των αισθήσεων και των 
προκαταλήψεων. Είναι ο κόσμος που ζουν οι άνθρωποι, όπως τον 
αντιλαμβάνονται με τις αισθήσεις τους. Για τον Πλάτωνα όμως ο 
αισθητός κόσμος δεν είναι ο πραγματικός, αφού ο πραγματικός κόσμος 
είναι ο κόσμος των ιδεών. 

«ἐν δεσμοῖς»: Τα δεσμά είναι οι αισθήσεις και οι προκαταλήψεις που 
συνοδεύουν τους ανθρώπους από την παιδική τους  ηλικία και τους 
εμποδίζουν να φτάσουν στην πραγματική γνώση. Οι αισθήσεις 
εξαπατούν τους ανθρώπους και τους κάνουν να θεωρούν αληθινά τα 
αισθητά πράγματα, τα οποία κατά τον Πλάτωνα δεν είναι παρά 
απεικάσματα, δηλαδή πιστά αντίγραφα, των μόνων αληθινών όντων, των 
ιδεών. Αφού λοιπόν οι άνθρωποι αδυνατούν να γνωρίσουν το ὄντως ὄν, 
τις ιδέες, είναι φυσικό να δημιουργούν και να παρασύρονται από κάθε 
είδους προκαταλήψεις σχετικά με το τι είναι αλήθεια και ψέμα, τι σωστό 
και τι λάθος. Τα δεσμά των αισθήσεων και των κάθε είδους 
προκαταλήψεων στενεύουν τον πνευματικό ορίζοντα των ανθρώπων και 
δεν τους επιτρέπουν να στρέψουν το βλέμμα τους προς άλλες 
κατευθύνσεις που οδηγούν στην αληθινή γνώση. Γι’ αυτό και οι 
δεσμώτες έχουν μόνιμα γυρισμένη την πλάτη τους στην είσοδο της 
σπηλιάς, δεν μπορούν να κινήσουν τα πόδια και το κεφάλι τους και 
αδυνατούν να δουν οτιδήποτε άλλο πέρα από τον βράχο που έχουν 
μπροστά τους. 

 

Β3. 

Το ποίημα του Παντελή Μπουκάλα παρουσιάζει μια σύγχρονη 
εκδοχή της αλληγορίας του σπηλαίου που αναφέρεται στην αλλοτριωτική 
επίδραση του καταναλωτισμού και των μέσων μαζικής ενημέρωσης και 
επικοινωνίας. Το σπήλαιο του σύγχρονου ανθρώπου είναι το διαμέρισμά 
του που μπορεί να βρίσκεται στους «πάνω ορόφους» και να είναι 
«γυάλινο» και «αστραφτερό» λόγω της μοντέρνας κατασκευής και της 
καταναλωτικής χλιδής, στην πραγματικότητα όμως επιτελεί την ίδια 
λειτουργία που επιτελεί και το υπόγειο σπήλαιο που περιγράφει ο 
Πλάτωνας. Οι άνθρωποι είναι δεσμώτες καταρχήν των καταναλωτικών 
αγαθών που «χρυσώνουν» τη ζωή τους, αλλά συγχρόνως τους 
καταδικάζουν σε μια παθητική ύπαρξη («άλλος παραιτημένος, άλλος από 
τη βιοτή του ξοδεμένος»). Η τηλεόραση από την άλλη πλευρά δίνει ένα 
τεχνητό φως στη περιορισμένη ζωή τους (Ν’ ανάβουμε… μήπως και 



δανειστούμε φλόγα ή βίο»), το οποίο όμως είναι διπλά απατηλό («Να 
καταπίνουμε σκιές σκιών»). Αυτό συμβαίνει αφενός μεν γιατί οι εικόνες 
που προβάλει δεν ανταποκρίνονται στη βιωματική πραγματικότητα των 
ανθρώπων, αφετέρου δε γιατί κι αυτές ακόμα παραμορφώνονται 
περαιτέρω από τις παραπλανητικές ερμηνείες των συμφερόντων που 
ελέγχουν τα ΜΜΕ. Έτσι δημιουργείται στους δεσμώτες της εικονικής 
πραγματικότητας η εντύπωση ότι γνωρίζουν την αλήθεια και ότι 
συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων («κι εμείς καθηλωμένοι από την 
ψευδαίσθηση ότι το κυβερνάμε»). Με την παραπομπή σε ένα γνωστό 
τραγούδι του Στέλιου Καζαντζίδη ο ποιητής υπαινίσσεται πως η 
απελευθέρωση του σύγχρονου ανθρώπου θα ξεκινήσει από την 
«καταστροφή» του μέσου αυτού («να σου δώσω μια να σπάσεις»), την 
αποχή δηλαδή από την ψευδή πληροφόρηση και τη φώτιση του 
ανθρώπου μέσω της πραγματικής μόρφωσης και πνευματικής 
καλλιέργειας.  

 

Β4. 

1. α 

2. γ 

3. β 

4. β 

5. β 

 

Β5. 

1. γ 

2. δ 

3. στ 

4. ε 

5. α 

 

 

 



 

Γ. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Γ1. 

 Ξέχασες, παιδί μου, εκείνα τα οποία κάποτε εγώ και εσύ 
σκεφτόμαστε, ότι δηλαδή είναι μεγάλο και αξιόλογο έργο για έναν 
άνδρα, αν μπορεί να φροντίσει πώς ο ίδιος θα μπορούσε να γίνει αληθινά 
καλός και ενάρετος και να έχουν και ο ίδιος και η γυναίκα, τα παιδιά και 
οι δούλοι του τα απαραίτητα για τη ζωή σε ικανοποιητικό βαθμό; 

 

Γ2.  

Ο Κύρος φαίνεται να συμφωνεί με τον πατέρα του σχετικά με τον 
ρόλο του άνδρα. Ένας άνδρας θα πρέπει να εξασφαλίζει τα απαραίτητα 
αγαθά στην οικογένειά του και τους ανθρώπους που τον υπηρετούν. 
Επίσης θα πρέπει να φροντίζει να είναι καλός και ηθικός, καθώς και να 
ασκεί  εξουσία με ορθό τρόπο. 

 

Γ3.α.  

τούτων μεγάλων ἔργων ὄντων 

 

Γ3.β. 

1. ζ 

2. ε 

3. β 

4. α 

5. στ 

6. δ 

 

Γ4. 

- καλός: κατηγορούμενο στο υποκείμενο του ρήματος γένοιτο που είναι 
το αὐτός. 



- οἱ οἰκέται: υποκείμενο του ρήματος ἔχοιεν. 

- μεγάλου: ομοιόπτωτος επιθετικός προσδιορισμός στο ἔργου. 

- εἶναι: αντικείμενο του ρήματος ἐφαίνετο και ειδικό απαρέμφατο. 
Υπάρχει ταυτοπροσωπία, καθώς το υποκείμενο του ρήματος και του 
απαρεμφάτου είναι το τοῦτο. 

- καλῶς: επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου στο ἄρχειν. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


