
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 20 ΜΑΪΟΥ 2011 

∆Ι∆ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Α1. 
Τι λοιπόν; Αυτό εδώ δεν είναι φυσικό, είπα εγώ, και δεν προκύπτει αναγκαστικά από όσα έχουν 

ειπωθεί προηγουμένως, ότι δηλαδή ούτε οι απαίδευτοι και όσοι δεν έχουν γνωρίσει την αλήθεια θα 

μπορούσαν ποτέ να κυβερνήσουν (ή να διοικήσουν) με ικανοποιητικό τρόπο την πόλη, ούτε εκείνοι 

που αφήνονται να απασχολούνται ως το τέλος της ζωής τους με την παιδεία, οι μεν (οι πρώτοι) επειδή 

δεν έχουν στη ζωή τους ένα σκοπό, στον οποίο σκοπεύοντας (ή στοχεύοντας) πρέπει να κάνουν όλα 

ανεξαιρέτως όσα τυχόν κάνουν και στην ιδιωτική ζωή και στη δημόσια, οι δε (οι δεύτεροι) επειδή δεν 

θα αναμιχτούν στην πρακτική ζωή με τη θέλησή τους, γιατί νομίζουν (ή νομίζοντας) πως είναι 

εγκατεστημένοι στα νησιά των μακάρων, ενώ ακόμη είναι ζωντανοί; 

- Αλήθεια (λες), είπε ( ενν. ο Γλαύκων). 

- Λοιπόν, είπα εγώ, είναι δικό μας έργο των ιδρυτών της πόλης να αναγκάσουμε και τις καλύτερες (ή 

εξαιρετικές) φύσεις να φθάσουν (ή να επιδοθούν) στο μάθημα, το οποίο προηγουμένως παραδεχτήκαμε 

πως είναι το ανώτατο, δηλαδή και να δουν το αγαθό και να ανεβούν εκείνη την ανηφορική οδό, και, 

αφού ανεβούν, όταν (το) δουν αρκετά, να μην τους επιτρέπουμε αυτό που τώρα τους επιτρέπεται.  

Β1. 

ἐν παιδείᾳ 

Αρχικά η λέξη παιδεία σημαίνει αυτό που πρέπει να μάθει το παιδί. Ήδη όμως από τον 5ον αι. ως όρος 

της παιδαγωγικής δηλώνει τη γενική καλλιέργεια, που είναι προνόμιο μόνο του ανθρώπου – γι’ αυτόν 

τον λόγο άλλωστε αποδίδεται στα λατινικά ως humanitas. Βάση της παιδείας είναι για τον Πλάτωνα η 

μουσική (ενασχόληση με τις καλές τέχνες: μουσική, χορός, τραγούδι, ανάγνωση, καλλιέργεια της 

εικαστικής ευαισθησίας) και η γυμναστική (φροντίδα για την ευεξία του σώματος, απλές ασκήσεις, 

υγιεινός τρόπος διαβίωσης). Σε άλλο σημείο ο Πλάτων αναφέρει ότι η παιδεία παρέχεται για το σώμα 

με τη γυμναστική και για την ψυχή με τη μουσική. Παίδευση είναι η πορεία προς την παιδεία (Πλάτ. 

Ὅροι 410: παίδευσις παιδείας παράδοσις). Ο ∆ημόκριτος υποστηρίζει την εξανθρωπιστική  λειτουργία 

της παιδείας, ότι δηλαδή με τη διδαχή, με την παιδεία, ο άνθρωπος διαπλάθεται προς την ‘‘φύσιν’’ του. 

Παιδεία είναι για τον Πλάτωνα η στροφή των οφθαλμών της ψυχής προς τη γνώση, προς την ιδέα του 

Αγαθού. Η παιδεία στην πλατωνική Πολιτεία δεν είναι μόνο μια μέθοδος για να διαμορφωθεί ο 

χαρακτήρας και να αναπτυχθούν οι νοητικές ικανότητες των αρχομένων, αλλά και ένας τρόπος να 

δοκιμαστούν ηθικά και να επιλεγούν οι καλύτεροι που προορίζονται να ασκήσουν την εξουσία.  



Ο Πλάτων πίστευε ότι η πολιτική είναι ένα λειτούργημα που πρέπει να αναλαμβάνουν οι επαΐοντες, 

δηλ. αυτοί που γνωρίζουν την ανθρώπινη φύση, τις υποθέσεις του κράτους, τις ηθικές αξίες και 

μπορούν να θέσουν ένα τέλος στην πολιτική κακοδαιμονία (Μ. Ζ. Κοπιδάκης) . Αποστολή του 

ιδανικού κράτους ήταν η καθοδήγηση των ανθρώπων στη ζωή που τους ταιριάζει και στην ευτυχία, 

χάρη στην ένταξή τους σε έναν κόσμο που στηρίζεται στην ηθική και στην λογική.  

Ο Πλάτων πίστευε ακράδαντα ότι η ορθή παιδεία μπορεί να επηρεάσει αποφασιστικά την πολιτική 

ζωή. Γι’ αυτό θεωρούσε ότι οι φιλόσοφοι (οι οποίοι περιγράφονται με τον όρο τούς ἐν παιδείᾳ) έχουν 

την ηθική υποχρέωση να κατεβούν ξανά στο σπήλαιο, με άλλα λόγια στον κόσμο της σκληρής 

κοινωνικής πραγματικότητας, και να βοηθήσουν τους δεσμώτες της απαιδευσίας και της άγνοιας, 

ακόμα και με κίνδυνο της δικής τους ζωής.    

ἀναβῆναι  

Η πορεία από την απαιδευσία (την άγνοια της Αλήθειας) στη γνώση παρομοιάζεται στην αρχή του Ζ΄ 

βιβλίου με το ανέβασμα από το βάθος του σπηλαίου στην έξοδο, στον έξω κόσμο. Το ανέβασμα αυτό 

συμβολίζει την ανοδική πορεία της ψυχής, που δεν προσκομίζει μόνο γνώσεις, αλλά ταυτόχρονα 

μεταπλάθει τον άνθρωπο και τον μορφοποιεί. Πολύ συχνά στον Πλάτωνα λέξεις που σημαίνουν το 

ἄνω και την ἀνάβαση χρησιμοποιούνται μεταφορικώς για την παιδεία και τα αγαθά που προσφέρει. Οι 

λέξεις ἀναβῆναι, ἀνάβασιν, ἀναβάντες αποδίδουν παραστατικά τον αγώνα του ανθρώπου να 

λυτρωθεί από τα δεσμά της απαιδευσίας, της πλάνης και της φαινομενικότητας μέσα από μια επίμοχθη, 

ανοδική πορεία πνευματικής αφύπνισης. 

Άλλωστε ένα από τα βασικά θέματα στα οποία αναφέρεται η αλληγορία του σπηλαίου είναι η 

επίδραση που ασκεί η παιδεία στην ανθρώπινη φύση. ∆ιακρίνονται 5 βαθμίδες. Οι τέσσερις πρώτες 

είναι παράλληλες με τους αναβαθμούς της γνώσης που ο Πλάτων παρουσίασε στο ΣΤ’ βιβλίο (εικασία, 

πίστις, διάνοια, νόησις): Αυτοί που είναι δεμένοι μέσα στην σπηλιά, με την πλάτη προς την έξοδό της, 

βλέπουν μπροστά τους να προβάλλονται  μόνο οι σκιές  των αντικειμένων που κινούνται πίσω τους, κι 

αυτοί είναι όσοι βρίσκονται στην περιοχή της φαντασίας (δόξα). Αν ελευθερώνονταν από τα δεσμά 

τους, θα μπορούσαν να δουν τα ίδια τα πράγματα στην λάμψη της τεχνητής φωτιάς και την ίδια τη 

φωτιά. Αν βγουν από την σπηλιά, τότε βρίσκονται μέσα στην φωτεινή μέρα και βλέπουν τα πράγματα 

στο φως του ήλιου. Ύστερα απ’αυτόν τον τρίτο αναβαθμό ακολουθεί με κόπο ο τέταρτος με την θέαση 

του ίδιου του φωτός, που σαν σύμβολο του πιο υψηλού σημαίνει την ιδέα του αγαθού, την ύψιστη αρχή 

και την πηγή του όντος και της γνώσης. Στον πέμπτο αναβαθμό ξαναγυρνούν φωτισμένοι πίσω στη 

σπηλιά, για να επιδράσουν στους άλλους χάρη στη γνώση τους. Αυτή η επιστροφή αποτελεί σκληρό 

καθήκον κι αντιστοιχεί στην ηθική αναγκαιότητα, που αναγκάζει το φιλόσοφο να περάσει από την 

ευτυχία (ανεξαρτησία, απαλλαγή από ψυχοφθόρες φροντίδες) του θεωρητικού βίου (vita 

contemplativa) στον ενεργητικό βίο (vita activa) της πολιτικής ζωής. Οι δύο έννοιες, που είναι αυστηρά  



χωρισμένες στη διανόηση του τέλους του 5 αι., εμφανίζονται στον Πλάτωνα σε μια καινούρια ιδιότυπη 

σύνδεση.   

Β2. Ο Σωκράτης διακρίνει δύο κατηγορίες ανθρώπων που τους θεωρεί ακατάλληλους να αναλάβουν τη 

διοίκηση και τεκμηριώνει τη θέση του. 

  α) μήτε τούς ἀπαιδεύτους  καί ἀληθείας  ἀπείρους ἱκανῶς ἄν ποτε πόλιν 
ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ        ἐπιτροπεῦσαι  

 β) μήτε τούς ἐν παιδείᾳ ἐωμένους διατρίβειν διά τέλους  

  α) τούς μέν ὅτι σκοπόν ἐν τῷ βίῳ οὐκ ἔχουσιν ἕνα  
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

 β) τούς δε ὅτι ἑκόντες εἶναι οὐ πράξουσιν  

Σύμφωνα με το Σωκράτη, 

α. οι απαίδευτοι, δηλ. οι τυχαίοι και αφιλοσόφητοι πολιτικοί, δεν μπορούν να αναλάβουν τη διοίκηση 

της πολιτείας, γιατί ούτε παιδεία διαθέτουν, ούτε έχουν να υπηρετήσουν έναν υψηλό σκοπό, στον 

οποίο να κατευθύνουν όλες τους τις ενέργειες. Ενδιαφέρονται μόνο για το προσωπικό τους συμφέρον, 

αδιαφορούν για τις ανάγκες της πόλης.  

Αντίθετα, αυτοί που έχουν λάβει την ορθή παιδεία και γίνονται φύλακες της πολιτείας έχουν έναν 

σκοπό, να υπηρετήσουν πιστά και ανιδιοτελώς την πόλη ολόκληρη. Γι’ αυτό άλλωστε οι φύλακες 

σύμφωνα με τον Πλάτωνα δεν έπρεπε να έχουν ούτε περιουσία, ούτε οικογένεια, για να μπορούν 

ολόψυχα να αφοσιώνονται στο κοπιώδες λειτούργημά τους.  

β. οι πεπαιδευμένοι από την άλλη δε δείχνουν προθυμία να επιστρέψουν στο σπήλαιο˙ αντίθετα 

προτιμούν να απέχουν από την ενεργό πολιτική και να ασχολούνται μόνο με τις πνευματικές τους 

αναζητήσεις. 

Η παιδεία τους δεν έχει πρακτικό προσανατολισμό. Πιστεύουν ότι ζουν ήδη στα νησιά των μακάρων  

-τα οποία προσομοιάζουν στον Παράδεισο της χριστιανικής θρησκείας-αν και είναι ακόμα ζωντανοί 

(λέγεται με ειρωνική χροιά ή καθ’ ὑπερβολήν).  

Στο απόσπασμα περιγράφεται ο τύπος του ιδιωτεύοντος φιλοσόφου, ο οποίος θεάται αφ’ υψηλού την 

πολιτική κονίστρα και δε συνειδητοποιεί ότι οφείλει να  αναλάβει το ρόλο του πολιτικού 

αναμορφωτή, να γίνει παιδευτής και συμπαραστάτης του δεσμώτη συμπολίτη στον αγώνα της 

απελευθέρωσής του.  

Η διαχείριση των προβλημάτων της πόλης μοιάζει να μην τον αφορά και επιδεικνύει αλαζονική 

αδιαφορία για τους αγώνες και τις τιμές που έχουν καθιερωθεί στην πολιτική κοινωνία μέσα στην 

οποία τυπικά ανήκει.  



Η γνώση όμως καταξιώνεται στο βαθμό που προσανατολίζεται σε χρήσιμη πράξη, ιδιωτική και 

δημόσια· αλλά και η πράξη αξιολογείται χρήσιμη, όταν κατευθύνεται από γνώση και αποσαφηνισμένο 

σκοπό. Μόνο έτσι ο φιλόσοφος ολοκληρώνει την τραχεία και γεμάτη δυσκολίες πορεία προς την αρετή 

και αρτιώνει την ανθρώπινή του υπόσταση. 

Β3. Η απάντηση βρίσκεται στην εισαγωγή του σχολικού βιβλίου, σελ. 102 «Οι κηφήνες συνεχώς …κάθε 

είδους ανοσιούργημα». 

Β4.  απόρρητος  → προειρημένων 

ντροπαλός → ἐπιτροπεῦσαι, ἐπιτρέπειν, ἐπιτρέπεται 

αντιβιοτικό → βίῳ 

αποχή  → ἔχουσιν, μετέχειν 

δυσπραγία → πράττειν, πράττωσιν, πράξουσιν 

μονοκατοικία → ἀπῳκίσθαι, οἰκιστῶν 

προφήτης → ἔφη, ἔφαμεν 

είδωλο  → ἰδεῖν, ἴδωσιν 

βάθρο  → ἀναβῆναι, ἀνάβασιν, ἀναβάντες 

ανυπόμονος  → καταμένειν 



ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Γ1.  ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

     Εκείνοι αφενός λοιπόν σιωπηλά (χωρίς να μιλούν) δειπνούσαν, όπως ακριβώς (σαν να) είχε 

διαταχθεί αυτό σ’ αυτούς από κάποιον ανώτερο. Και ο Φίλιππος ο γελωτοποιός, αφού χτύπησε τη 

θύρα, είπε σ’ αυτόν που άκουσε να ανακοινώσει (αναγγείλει) και ποιος ήταν και για ποιο λόγο ήθελε 

να μπει μέσα, και είπε ότι παρευρισκόταν (παρευρίσκεται), αφού έχει προετοιμάσει όλα τα αναγκαία, 

ώστε να δειπνήσει τα ξένα (σε ξένο σπίτι), και είπε ότι το παιδί επίσης πολύ πιεζόταν (πιέζεται) και 

εξαιτίας του ότι (επειδή) δεν έφερε τίποτε και εξαιτίας του ότι (επειδή) ήταν νηστικό. Ο Καλλίας  

λοιπόν, αφού άκουσε αυτά, είπε. 

Αλλά όμως, άνδρες,  είναι ντροπή  να του αρνηθούμε (αρνηθώ)  βέβαια στέγη· ας μπει (περάσει) μέσα 

λοιπόν. Και ταυτόχρονα έστρεψε το βλέμμα του προς τον Αυτόλυκο, φανερά εξετάζοντας τι φάνηκε σε 

εκείνον ότι ήταν (είναι) το αστείο. 

Γ2.  

 κρείττονος  : κρείττονας - κρείττους

 ὅ, τι  : οὗτινος - ὅτου  

 ἔφη         : φαίη  

 πάντα        : πᾶσι (ν)  

 φέρειν   : ἐνεγκεῖν  

 ταῦτα    : αὗται  

ἄνδρες   : ἄνερ 

αἰσχρόν      : αἰσχίονι  

εἰσίτω   : εἴσιθι 

δόξειε   : ἔδοξε(ν) 



Γ3α:  αὐτοῖς     : αντικείμενο στη μετοχή «ἐπιτεταγμένον » ως ρήμα επιταγής συντασσόμενο με  

      δοτική.  

 τῷ ὑπακούσαντι : έμμεσο αντικείμενο στο λεκτικό ρήμα «εἶπε». Επιθετική μετοχή με υποκείμενο   

      το άρθρο της. 

 διά τό φέρειν       :επιρρηματικός εμπρόθετος προσδιορισμός της αιτίας στον ψυχικού πάθους  

  ρηματικό τύπο «πιέζεσθαι». Παράλληλα έναρθρο ειδικό απαρέμφατο με   

      υποκείμενό του «τόν  παῖδα», σχέση ετεροπροσωπίας. 

 ἀνάριστον            :απλό επιθετικό κατηγορούμενο που αναφέρεται στο υποκείμενο του «εἶναι»  

     «παῖδα», μέσω του συνδετικού «εἶναι». 

 φθονῆσαι     :άναρθρο ονοματικό τελικό απαρέμφατο, υποκείμενο της απρόσωπης  

 έκφρασης «αἰσχρόν (ἐστί)». Υποκείμενο το εννοούμενο «ἡμᾶς» ή «ἐμέ»,κατά  

 αιτιατική λόγω αναγκαστικής ετεροπροσωπίας λόγω απρόσωπης σύνταξης.  

 ἐκείνῳ       :δοτική προσωπική του κρίνοντος προσώπου στο δοξαστικό ρήμα «δόξειε». 

Γ3β.  «εἰσάγγειλον, ὦ ὑπακούσας, ὅστις εἰμί», ή «εἰσαγγείλῃς, ὦ ὑπακούσας, ὅστις εἰμί».  

  Το τελικό απαρέμφατο του πλαγίου λόγου «εἰσαγγεῖλαι» θα μετατραπεί σε «κύρια πρόταση  

  επιθυμίας», δηλαδή  προστακτική ή προτρεπτική υποτακτική του ευθέος λόγου. 


