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Β΄ ΛΤΚΕΙΟΤ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΚΑΙ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΛ 
 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

 

(Επιςημαίνεται ότι οι απαντήςεισ που προτείνονται για τα θζματα είναι ενδεικτικζσ. Κάθε 

άλλη απάντηςη, κατάλληλα τεκμηριωμζνη, είναι αποδεκτή.) 

 

ΘΕΜΑ 1 (μονάδες 35) 

 

1ουποερώτημα (μονάδες 10) 

Κοινά ςτοιχεία ανάμεςα ςτθν αλλθγορία του Πλάτωνα και ςτθν κακθμερινι ηωι του 

ςφγχρονου ανκρϊπου είναι θ απατθλι φφςθ των (ανα)παραςτάςεων. Οι οκόνεσ των 

θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν αντιςτοιχοφν ςτα τοιχϊματα του πλατωνικοφ ςπθλαίου, που 

αντιςτοιχεί ςτθν εικονικι πραγματικότθτα τθσ ςφγχρονθσ ηωισ. Θ φιλοςοφία, ωςτόςο, 

μπορεί να κατανοεί πολφπλευρα τον πραγματικό κόςμο και τισ οικουμενικζσ αλικειζσ του 

και να αποτελζςει το μζςο κατανόθςθσ τθσ εποχισ μασ. 

 

2ουποερώτημα (μονάδες 10)  

 Θ λειτουργία του προλόγου είναι να μασ ειςαγάγει ςτο κζμα με τρόπο ελκυςτικό, 

ϊςτε να προκαλζςει το ενδιαφζρον του αναγνϊςτθ, να παρουςιάςει το υπό 

διερεφνθςθ κζμα αποςπϊντασ μια πρϊτθ κετικι εντφπωςθ εκ μζρουσ του/τθσ 

αναγνϊςτθ/τριασ. 

Στθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ ο ςυγγραφζασ ςθμειϊνοντασ ότι θ αλλθγορία του ςπθλαίου 

είναι ο ιδρυτικόσ μφκοσ τθσ δυτικισ φιλοςοφίασ και ςυνδζοντασ τον αρχαίο φιλοςοφικό 

μφκο με τθ ςφγχρονθ εποχι  προεξαγγζλλει το προσ ανάπτυξθ ηιτθμα με πρωτότυπο τρόπο, 

τονίηοντασ παράλλθλα τθν αξία, ςπουδαιότθτα και κριςιμότθτα τθσ κριτικισ ςκζψθσ 

(φιλοςοφείν) ζναντι των ψευδαιςκιςεων.  

 Θ λειτουργία του επιλόγου είναι να ςυγκεφαλαιϊςει ςυνοψίηοντασ και 

ενδεχομζνωσ να προτείνει κάποιεσ γενικζσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ, πικανόν με 

προτροπζσ για τθν αντιμετϊπιςθ του εν λόγω ηθτιματοσ, προκειμζνου να 

δθμιουργιςει προβλθματιςμό και μετά τθν ανάγνωςθ του κειμζνου. 

Στθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, ο ςυγγραφζασ ςτον επίλογο, αξιοποιϊντασ ωσ τρόπο πεικοφσ 

τθν επίκλθςθ ςτον γνωςτό λογοτζχνθ Ηοηζ Σαραμάγκου, ο οποίοσ εξαίρει τθν επικαιρότθτα 

τθσ εικόνασ του πλατωνικοφ ςπθλαίου με τισ αλλθγορικζσ προεκτάςεισ τθσ ςτθ ςθμερινι 



εποχι, επιτυγχάνει τον επικοινωνιακό ςτόχο του, που είναι –εμμζςωσ- θ παραίνεςθ για 

προςπάκεια εξόδου από τθν εικονικι πραγματικότθτα με μζςο τθν διερεφνθςθ τθσ 

αλικειασ τθσ πραγματικισ πραγματικότθτασ. Παράλλθλα, πετυχαίνει να προβλθματίςει 

τον/τθν αναγνϊςτθ/-τρια του κειμζνου του για τθν πραγματικότθτα που βιϊνουμε, κακϊσ 

παρακζτει και τθ γνϊμθ ενόσ επϊνυμου και βραβευμζνου με βραβείο Νόμπελ ανκρϊπου. 

Ζτςι, ενιςχφει τθν εγκυρότθτα των απόψεϊν του και τθν πρόκεςι του να δθμιουργιςει 

ερεκίςματα γόνιμου προβλθματιςμοφ. 

 

3ουποερώτημα (μονάδες 15).  

Ενδεικτικά πζντε λζξεισ ι φράςεισ με μεταφορικι/ςυνυποδθλωτικι λειτουργία τθσ 

γλϊςςασ ςτο Κείμενο 1 είναι: 

 αποτελεί κάτι ςαν τον ιδρυτικό μφκο τθσ Δυτικισ φιλοςοφίασ (1θ παράγραφοσ) 

 θ πεποίκθςθ πωσ θ φιλοςοφία μπορεί και βλζπει τον κόςμο υπό ζνα διαφορετικό 

φωσ εξακολουκεί να δεςπόηει (1θ παράγραφοσ) 

 Ο τοίχοσ του δικοφ μασ ςπθλαίου είναι οι οκόνεσ των υπολογιςτϊν 

κινθτϊν/τθλεοράςεων (2θ παράγραφοσ) 

 …κοιτάμε ςαν δεςμϊτεσ πολλζσ ϊρεσ κάκε μζρα αυτιν τθν ακατάπαυςτθ ροι 

ειδιςεων (2θ παράγραφοσ) 

 ωσ το κάτοπτρο μζςα από το οποίο μποροφμε να κατανοιςουμε τθν εποχι μασ. (4θ 

παράγραφοσ) 

Με τθν επιλογι τθσ μεταφορικισ λειτουργίασ τθσ γλϊςςασ, ειδικά ςτα ςθμεία ςτα οποία 

αναφζρεται ςτθ φιλοςοφία και ςτθν επικαιρότθτα του πλατωνικοφ μφκου του ςπθλαίου, ο 

ςυγγραφζασ κζλει να δθμιουργιςει γόνιμο προβλθματιςμό ςτον/ςτθν αναγνϊςτθ/-τρια για 

τθ δυναμικι τθσ φιλοςοφίασ και τθν προςφορά τθσ ςτθν καλφτερθ κατανόθςθ τθσ 

ςθμερινισ πραγματικότθτασ. Με τθ μεταφορικι λειτουργία δίνεται ερζκιςμα για ςκζψθ και 

επεξεργαςία του μθνφματοσ και παράλλθλα δθμιουργείται ζνα πιο ςτοχαςτικό φφοσ λόγου 

που ταιριάηει ςτο κζμα που αναλφεται ςτο Κείμενο 1. Τζλοσ, εγείρεται το ενδιαφζρον 

του/τθσ αναγνϊςτθ/-τριασ για τθν προςζγγιςθ των νοθμάτων και του μθνφματοσ, που θ 

μεταφορικι λειτουργία τθσ γλϊςςασ προβάλλει με πιο ελκυςτικό τρόπο. 

 

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15) 

Στο Κείμενο 2 επικρατεί ζνα κλίμα χαράσ και αιςιοδοξίασ για τθ ηωι. Τα καράβια που 

ςυμβολίηουν το ταξίδι ςτθ ηωι (ι ςε μια ςχζςθ, ανάλογα με το πϊσ κα ερμθνεφςουμε το 

πρϊτο πλθκυντικό ρθματικό πρόςωπο) είναι άςπρα (το χρϊμα ςυμβολίηει τθν αγνότθτα και 



τθν καλι ψυχικι διάκεςθ, χωρίσ ςκοτοφρεσ, βάςανα και άλλα προβλιματα), κυριαρχεί μια 

ατμόςφαιρα ονειροπόλθςθσ (τα όνειρά μασ) και θ κατεφκυνςθ είναι ζνασ «ρόδινοσ γιαλόσ». 

Το χρϊμα του επικζτου πάλι δθλϊνει χαροφμενθ ατμόςφαιρα και ονειροπόλθςθ που ζχει 

κετικό πρόςθμο και αιςιόδοξθ ενατζνιςθ. Ανάλογθ είναι θ εικόνα ςτο ςφνολο του 

ποιιματοσ (κα κόβουν δρόμο κι ζνα δρόμο μυριςτικό κι ευωδιαςτό, κα μασ φωτίηει, και κ’ 

αρμενίηουν, ω χαρά μασ). Ο/Θ μακθτισ/-τρια αναμζνεται να επιςθμάνει τθν επανάλθψθ 

των ςτίχων 1-2 ςτο τζλοσ του ποιιματοσ (ςχιμα κυκλικισ ςφνκεςθσ), με τθν οποία δίνεται 

ζμφαςθ ςτθν πανθγυρικι ατμόςφαιρα που κυριαρχεί ςτο ποίθμα – τραγοφδι. Ανάλογθ 

αναμζνεται να είναι θ ςυναιςκθματικι ανταπόκριςι του/τθσ ςτα νοιματα του κειμζνου. 

 


