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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

 
Α1. Τι λοιπόν; Αυτό δεν είναι φυσικό, είπα εγώ, και δεν είναι ανάγκη να συμπεράνει κανείς 

από τα προηγούμενα το εξής , ότι δηλ. ούτε οι απαίδευτοι και όσοι δεν έχουν γνωρίσει 
την αλήθεια ούτε αυτοί που έχουν την ευκαιρία να ασχολούνται ως το τέλος της ζωής 
τους με την παιδεία, θα μπορούσαν να κυβερνήσουν ποτέ ικανοποιητικά μια πόλη, οι 
πρώτοι, γιατί δεν έχουν κάποιο σκοπό στη ζωή τους, που πρέπει κυνηγώντας τον να 
κατευθύνει οποιαδήποτε πράξη τους, είτε ιδιωτική είτε δημόσια, και οι δεύτεροι, επειδή με 
τη θέλησή τους δεν θα αναμειχθούν στην πρακτική ζωή, γιατί νομίζουν ότι έχουν 
εγκατασταθεί, στα νησιά των μακάρων, παρότι είναι ζωντανοί ακόμη. 
Αλήθεια, είπε. 
Έργο, λοιπόν, δικό μας, των ιδρυτών της πολιτείας, είπα εγώ, είναι να αναγκάσουμε τους 
ιδιοφυείς να ασχοληθούν με το μάθημα το οποίο προηγουμένως είπαμε ότι είναι το 
ανώτατο, να δουν δηλαδή το αγαθό και να ανεβούν εκείνο τον ανηφορικό δρόμο και όταν 
ανεβούν και δουν αρκετά το (αγαθό), να μην τους επιτρέπουμε αυτό που τώρα τους 
επιτρέπεται.  

 
 
 
Β.  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Β1.   "ἐν παιδείᾳ" : Αρχικά η λέξη σημαίνει αυτό που πρέπει να μάθει το παιδί. Ήδη, 

όμως, από τον 5ο αιώνα ως όρος της παιδαγωγικής δηλώνει τη γενική καλλιέργεια, που 
είναι προνόμιο μόνο του ανθρώπου γι' αυτόν το λόγο, άλλωστε αποδίδεται στα λατινικά 
ως humanitas. Βάση της παιδείας είναι για τον Πλάτωνα η μουσική (λογοτεχνία, τραγούδι, 
καλλιέργεια της καλλιτεχνικής ευαισθησίας) και η γυμναστική. Παίδευση είναι η πορεία 
προς την παιδεία ("παίδευσις παιδείας παράδοσις") [Σχολ. βιβλίο, σελ. 119]. 

      Ειδικότερα, για τον Πλάτωνα, παιδεία είναι η στροφή της ψυχής προς την ιδέα του 
αγαθού, η δύσκολη διαδικασία της μετάβασης από το σκοτάδι της άγνοιας προς τη θέαση 
της αλήθειας. Σε άλλο σημείο της Πολιτείας ο Πλάτωνας αναφέρει ότι η παιδεία παρέχεται 
για το σώμα με τη γυμναστική και για την ψυχή με τη μουσική. Είναι ο θεμελιώδης 
θεσμός πάνω στον οποίο θα οικοδομηθεί η ιδεώδης πολιτεία. Η Παιδεία παρέχει στους 
ανθρώπους τη γνώση, αυτή είναι η μόνη που μπορεί να τους βοηθήσει να βγουν από το 
σκοτεινό σπήλαιο της αμάθεια, της εικασίας και των ψευδαισθήσεων. Αυτή θα καταστήσει 
ικανούς τους ανθρώπους να μεταβούν από το ρευστό και μεταβλητό κόσμο των 
αισθήσεων στο σταθερό, άφθαρτο και άυλο κόσμο των ιδεών. Βαθιά και ουσιαστική 
παιδεία πρέπει να έχουν οι φύλακες στην Πολιτεία του το ίδιο και οι άρχοντες – βασιλείς. 

   
      "ἀναβῆναι ἐκείνην τὴν ἀνάβασιν" :  Η φράση αυτή και οι όροι που εμπεριέχονται 

χαρακτηρίζουν την πορεία των ανθρώπων προς το Αγαθό και την προσέγγιση του. Η 
πορεία για την κατάκτηση του Αγαθού (το οποίο χαρακτηρίζεται ως μέγιστο μάθημα για 
τους ανθρώπους κ' ιδιαίτερα για εκείνους που θέλουν να ασχοληθούν με τη διακυβέρνηση 
μιας πόλης) είναι δύσκολη και επίπονη. Πρόκειται για μια κοπιώδη ανάβαση ("ἀναβῆναι", 
"ἀνάβασιν") που προϋποθέτει φυσικές αρετές δηλαδή χαρακτηριστικά που κληροδοτεί 
στον άνθρωπο η φύση, αλλά και προσωπικό αγώνα, επίμοχθη προσπάθεια κ' προσήλωση 
στην ιδέα αυτή. Η ανάβαση του απελεύθερου δεσμώτη προς την ηλιοφώτιστη περιοχή 
είναι η πορεία του φιλοσόφου προς το νοητό κόσμο και προς το αγαθό. Η απελευθέρωση 



 - 2 -

από τα δεσμά και η έξοδος του ανθρώπου από το σκοτάδι είναι για τον Πλάτωνα πορεία 
προς την ελευθερία.  

  Οι φιλόσοφοι, λοιπόν, σύμφωνα με το Σωκράτη έχουν το χρέος να υψωθούν προς το 
μέγιστο μάθημα, τη θέα των ιδεών και του αγαθού και αφού απολαύσουν την ευδαιμονία 
της Ιδέας να μην ξεχάσουν και τους πρώην συνδεσμώτες τους. 

  
 
 
Β2.  Στο κείμενο οι άνθρωποι εξετάζονται από την άποψη της καταλληλότητας τους για τη 

διακυβέρνηση της πόλης. Έτσι, γίνεται λόγος για δύο κατηγορίες ανθρώπων που, 
σύμφωνα με το φιλόσοφο, είναι ακατάλληλοι να αναλάβουν πολιτικές εξουσίες. 

    Η πρώτη κατηγορία, που δεν μπορεί να αναλάβει τη διοίκηση της πολιτείας, είναι αυτή 
των απαίδευτων, των τυχαίων και αφιλοσόφητων πολιτικών, γιατί στερούνται την αρετή, 
αφού η αρετή, κατά τον Πλάτωνα, είναι γνώση. Επομένως είναι άπειροι αληθείας και 
παράλληλα δεν έχουν στη ζωή τους έναν υψηλό πολιτικό στόχο, για να ρυθμίζουν 
σύμφωνα με αυτόν τις πράξεις τους στον ιδιωτικό τους βίο, αλλά και ως δημόσιοι άντρες. 
Αφού λοιπόν σκοπός της πολιτείας είναι το αγαθό και μέσο για την κατάκτησή του είναι η 
γνώση και η αρετή, είναι λογικό οι απαίδευτοι να αδυνατούν να κυβερνήσουν σωστά. Ο 
Πλάτωνας πίστευε ότι η πόλη της Αθήνας στην εποχή του έπασχε από τους δημαγωγούς 
και τους καιροσκόπους πολιτικούς. Ενώ είχαν χρέος να ενδιαφερθούν πρώτα για τη 
δικαιοσύνη και την πνευματική ζωή των πολιτών, αυτοί ενδιαφέρθηκαν για έργα που 
βελτιώνουν το υλικό μέρος της ζωής και αύξησαν την οικονομική και στρατιωτική δύναμη 
της Αθήνας. Θεωρεί επομένως απαίδευτους τους πολιτικούς της εποχής του, γιατί 
αγνοούν την αλήθεια που πρέπει να προσανατολίζει το σκοπό τους. 

    Η δεύτερη κατηγορία που είναι ακατάλληλη να αναλάβει πολιτική εξουσία είναι αυτή 
των πεπαιδευμένων. Οι πεπαιδευμένοι – εκείνοι που ασχολούνται ως το τέλος της ζωής 
τους με την παιδεία – δε θα μπορούσαν να κυβερνήσουν ικανοποιητικά, επειδή ζουν στη 
μακαριότητα των πνευματικών ενασχολήσεων και της θεωρίας και είναι απορροφημένοι 
σε αυτά. Έτσι, η πολιτική δράση δεν εμπίπτει στα ενδιαφέροντά τους, αδιαφορούν για 
την εξουσία, για το σεβασμό και την αγάπη των συμπολιτών τους. Δεν επιθυμούν λοιπόν 
να κατέλθουν στον πολιτικό στίβο.           

 
 
Β3.  Σχολ. Βιβλίο, σελ. 102: "Οι κηφήνες συνεχώς πληθύνονται …… ανοσιούργημα" 
 
 
 
Β4.    απόρρητος:          προειρημένων 

ντροπαλός:           ἐπιτροπεῦσαι 
αντιβιοτικό:                τῷ βίῳ 
αποχή:                         ἔχουσιν 
δυσπραγία:               πράττειν 
μονοκατοικία:             ἀπῳκίσθαι 
προφήτης:                      ἔφαμεν 
είδωλο:                        ἰδεῖν 
βάθρο:                      καταβαίνειν 
ανυπόμονος:                   καταμένειν 
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ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 
 
Γ1.  ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Εκείνοι λοιπόν δειπνούσαν σιωπηλά, όπως ακριβώς είχε αυτό διαταχθεί σ' αυτούς από 
κάποιον ισχυρότερο (ανώτερο). Ο Φίλιππος, ο γελωτοποιός, αφού χτύπησε την πόρτα 
είπε σ΄αυτόν που ανταποκρίθηκε να ανακοινώσει ποιος είναι και για ποιο λόγο θέλει να 
εισέλθει και είπε ότι προσέρχεται έχοντας ετοιμάσει όλα τα απαραίτητα τρόφιμα ώστε να 
δειπνήσουν τα ξένα (ξένο δείπνο) και είπε ότι καταθλίβεται πολύ ο νέος (ο ακόλουθος), 
επειδή δεν μετέφερε τίποτα και γιατί είναι νηστικό. Ο Καλλίας λοιπόν, όταν άκουσε 
αυτά, είπε: Αλλά είναι ντροπή, άνδρες, να (του) στερήσουμε τη στέγη. Ας εισέλθει 
λοιπόν. Και ταυτόχρονα έστρεψε το βλέμμα του στον Αυτόλυκο εξετάζοντας ολοφάνερα 
γιατί φάνηκε σ' εκείνον ότι είναι αστείο (πώς φάνηκε σε εκείνον το αστείο).      

 
 
Γ2.     κρείττονος:  τὰς κρείττονας κ' κρείττους 
         ὅ τι:   οὗτινος  κ'  ὅτου 
         ἔφη:   φαίη 
           πάντα:  πᾶσι 
         φέρειν:  ἐνεγκεῖν 
          ταῦτα:  αὗται 
          ἄνδρες:  ἄνερ 
          αἰσχρὸν:      αἰσχίονι 
         εἰσίτω:  εἴσιθι 
         δόξειε:  ἔδοξε(ν) 
 
 
Γ3. α.  αὐτοῖς:                  αντικείμενο στη μετοχή "ἐπιτεταγμένον" 
    τῷ ὑπακούσαντι:    αντικείμενο έμμεσο στο ρήμα "εἶπε" και επιθετική μετοχή   
               (ονοματική) συνημμένη. 

   διὰ τὸ φέρειν:         εμπρόθετος προσδιορισμός της αιτίας (αναγκαστικό αίτιο) στο      
                                    απαρέμφατο "πιέζεσθαι" 
   ἀνάριστον:              κατηγορούμενο στο υποκείμενο "τὸν παῖδα" μέσω του     
         συνδετικού  απαρεμφάτου "εἶναι". 
   φθονῆσαι:                υποκείμενο στην εννοούμενη απρόσωπη έκφραση "αἰσχρὸν    
       ἐστὶ" και τελικό απαρέμφατο. 
   ἐκείνῳ:                     δοτική προσωπική του κρίνοντος προσώπου από το δοξαστικό 
       "δόξειε". 
 

 
Γ3. β.  "εἶπε τῷ ὑπακούσαντι εἰσαγγεῖλαι ὅστις εἴη" 
            Ευθύς λόγος : "Εἰσάγγειλον τὶς ἐστὶ/ εἰμὶ"  
 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
Β. ΚΑΣΤΑΝΗ,  Μ. ΛΙΑΛΙΟΥ 


