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ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

20 ΜΑΪΟΥ 2011 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Διδαγμένο κείμενο 
Α.1 

Τι λοιπόν; Αυτό δεν είναι φυσικό, είπα εγώ, και δεν προκύπτει ως αναγκαίο 

συµπέρασµα από όσα έχουν λεχθεί προηγουµένως, ότι δηλαδή δε θα µπορούσαν ποτέ 

να κυβερνήσουν ικανοποιητικά µια πόλη ούτε οι απαίδευτοι και όσοι δε γνώρισαν 

(ποτέ) την αλήθεια ούτε εκείνοι που αφήνονται ελεύθεροι να ασχολούνται µε την 

παιδεία ως το τέλος της ζωής τους, οι πρώτοι γιατί δεν έχουν κάποιο σκοπό στη ζωή 

τους, που προσπαθώντας να τον πετύχουν πρέπει να κάνουν όλες ανεξαιρέτως τις 

πράξεις, όσες τυχόν κάνουν και στην ιδιωτική και στη δηµόσια ζωή τους, και οι 

δεύτεροι (όσοι ασχολούνται µε την παιδεία) γιατί µε τη θέλησή τους δε θα 

ασχοληθούν µε πρακτικά ζητήµατα, επειδή νοµίζουν ότι, παρόλο που ακόµη είναι 

ζωντανοί, έχουν εγκατασταθεί στα νησιά των µακάρων; 

Σωστά, είπε. 

΄Εργο λοιπόν δικό µας, των ιδρυτών της πόλης, είπα εγώ, είναι να 

αναγκάσουµε τις εξαιρετικές φύσεις να φτάσουν στη γνώση που προηγουµένως 

είπαµε ότι είναι η σπουδαιότερη, να δουν δηλαδή το αγαθό και να ανεβούν εκείνη την 

ανηφορική οδό και, αφού ανεβούν και το δουν αρκετά (το αγαθό), να µην τους 

επιτρέψουµε (να κάνουν) αυτό που τώρα τους επιτρέπεται. 

 

Β.1 

Το θέµα της αλληγορίας του σπηλαίου σχετίζεται άµεσα µε το θέµα της 

παιδείας. Με την παιδεία η ψυχή του ανθρώπου θα µπορέσει να στραφεί προς την 

ιδέα του Αγαθού και να το κατακτήσει. 

Αρχικά η λέξη παιδεία 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. Ο Πλάτωνας µε τον όρο παιδεία εννοεί τη  στροφή της ψυχής 

προς την ιδέα του Αγαθού αλλά και τη διαδικασία µετάβασης από την άγνοια προς τη 

θέαση της αλήθειας. Παίδευση είναι η πορεία προς την παιδεία. Αυτό το επιβεβαιώνει 

ο φιλόσοφος, όταν αρνείται την άποψη ότι η σχολική εκπαίδευση συνίσταται στην 

«τοποθέτηση» γνώσεων µέσα στην ψυχή⋅ πιστεύει ότι πρόκειται για διαδικασία µε 

την οποία η ψυχή «µεταστρέφεται» και κατευθύνει την προσοχή της προς νέα 

αντικείµενα. 

 Ενα από τα σηµαντικότερα µαθήµατα που πρέπει να διδαχθούν οι νέοι είναι η 

µουσική (λογοτεχνία, τραγούδι, καλλιέργεια της καλλιτεχνικής ευαισθησίας), η οποία 

εξευγενίζει την ψυχή, κυρίως όταν συνδυάζεται µε τη γυµναστική στις καλύτερες 
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αναλογίες. Αλλά εκτός απ' αυτήν υπάρχουν και άλλες επιστήµες που έχουν τη δύναµη 

να οξύνουν το νου και να τον κατευθύνουν προς τον κόσµο των Ιδεών· πρόκειται για 

την αριθµητική, τη γεωµετρία, τη στερεοµετρία, την αστρονοµία και την αρµονία, 

εφόσον έχουν ως τελικό τους στόχο τα νοητά και όχι το φυσικό σύµπαν που µας 

περιβάλλει. Στην περίπτωση αυτή βοηθούν την ψυχή ν' απελευθερωθεί από την ύλη, 

γιατί θέτουν το πνεύµα αντιµέτωπο µε ολοένα πιο αποµακρυσµένα από τα αισθητά 

προβλήµατα. Τα παραπάνω µαθήµατα, όσο υψηλά και αν είναι, δεν µπορούν να µας 

ανυψώσουν µέχρι τις απόλυτες ουσίες. Αυτό το κατορθώνει µόνο η διαλεκτική. Η 

γνώση του αληθινού επιτυγχάνεται λοιπόν δια µέσου της φιλοσοφίας.  

Πολύ συχνά στον Πλάτωνα λέξεις που σηµαίνουν το ἄνω και την ανάβαση 

χρησιµοποιούνται µεταφορικώς για την παιδεία και τα αγαθά που προσφέρει. 

Ο άνθρωπος µε τη βοήθεια της παιδείας ακολουθεί µια πορεία δύσκολη, µια 

πορεία ανάβασης από τα αισθητά, που είναι η πρώτη βαθµίδα γνώσης, προς τα νοητά 

και την ιδέα του Αγαθού. Η όλη ανάβαση είναι µια πνευµατική άσκηση, µια συνεχής 

και εντεινόµενη αφύπνιση, µια διαδικασία τελείωσης, που καταλήγει στον 

υπερουράνιο κόσµο των ιδεών. Επειδή οι δυσκολίες αυτής της προσπάθειας είναι 

πολλές, ο Πλάτων χρησιµοποιεί τους όρους «ἀνάβασις» και «ἀναβαίνω», που από 

µόνοι τους εµπεριέχουν την έννοια του σκληρού αγώνα, µε µεταφορική σηµασία σε 

ό,τι σχετίζεται µε την παιδεία και τα αγαθά της. 

Παρακολουθώντας την πορεία προς το Αγαθό διαπιστώνουµε ότι είναι δυνατή 

η προσέγγιση προς αυτό (ἀφικέσθαι, ἰδεῖν, ἴδωσι) και εποµένως υπό προϋποθέσεις 

υπάρχει µια αισιόδοξη προοπτική για κάθε άνθρωπο να το κατακτήσει. Επειδή 

ακριβώς το Αγαθό είναι η µεγαλύτερη αξία, τό µέγιστον µάθηµα, επιβάλλεται να 

ξεπεραστούν οι οποιεσδήποτε δυσκολίες.΄Ολοι οι άνθρωποι δε θα καταφέρουν να 

την ανέλθουν, διότι δε θα τους το επιτρέψει η φύση τους. Σύµφωνα µε τον Πλάτωνα 

µόνο οι βέλτιστες φύσεις, δηλαδή µόνο οι χαρισµατικές προσωπικότητες σε 

συνδυασµό µε την κατάλληλη παιδεία, θα µπορέσουν να φτάσουν στον κόσµο των 

ιδεών και να θεαθούν το Αγαθό. 

 

Β.2 

Το θέµα του αποσπάσµατος είναι τα χαρακτηριστικά και ο ρόλος του 

φιλόσοφου - πολιτικού που θα κληθεί να αναλάβει πολιτική δράση. Η αποσαφήνιση 

των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του γίνεται µέσω της παρουσίασης δύο κατηγοριών 

ανθρώπων, που δε θα µπορούσαν να αναλάβουν, µε τρόπο ικανοποιητικό, τη 

διακυβέρνηση της ιδανικής Πολιτείας. 

Η πρώτη κατηγορία ανθρώπων που κρίνονται  ακατάλληλοι για τη 

διακυβέρνηση της πόλης είναι οι απαίδευτοι, οι αφιλοσόφητοι πολιτικοί, αφού στε-

ρούνται παιδείας, στην οποία στηρίζεται η όλη πλατωνική πολιτεία και σύµφωνα µε 

την οποία διαµορφώνονται οι θεσµοί. Η πόλη δεν µπορεί να διοικηθεί από ανθρώπους 

από τους οποίους λείπει παντελώς ο προσανατολισµός και ο σκοπός σε όσα κάνουν 

στη δηµόσια και ιδιωτική ζωή («σκοπόν . . . ἕνα» ).Οι τυχαίοι και αφιλοσόφητοι 

πολιτικοί δεν έχουν έναν υψηλό σκοπό να υπηρετήσουν παρά µόνο το προσωπικό 
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τους συµφέρον. Εποµένως, πρακτικά είναι άστοχοι (χωρίς στόχους) και κατά 

συνέπεια άναρχοι (χωρίς ικανότητες διακυβέρνησης). Αντιθέτως ο εἷς σκοπός που 

έχουν οι φύλακες της πολιτείας είναι να υπηρετήσουν πιστά και ανιδιοτελώς την πόλη 

ολόκληρη.  

Ο Πλάτωνας χαρακτηρίζει αυτούς τους πολιτικούς και ως «ἀπείρους ἀληθείας» 

καθώς η απαιδευσία δεν επιτρέπει στον άνθρωπο να επεξεργαστεί νοερά την ιδέα της 

αλήθειας και να γίνει αυτή βίωµά του. Μη γνωρίζοντας λοιπόν την αλήθεια είναι 

φυσικό το άτοµο να πλανάται και να είναι ανίκανο να διοικήσει και να θέτει σωστούς 

στόχους. Η θέαση του Αγαθού δε συντελεί µόνο στην πνευµατική αναγέννηση αλλά 

και στην ηθική διάπλαση. ΄Αρα, ο απαίδευτος δε διαθέτει ούτε γνώσεις ούτε και το 

ανάλογο ήθος για να ξεπεράσει το ατοµικό του συµφέρον και να υπηρετήσει τις 

ανάγκες του συνόλου. 

Η δεύτερη κατηγορία είναι όσοι ασχολούνται µέχρι τέλους της ζωής τους 

µόνο µε την παιδεία («µήτε τούς . . . διά τέλους»), ζουν στη µακαριότητα των 

πνευµατικών ενασχολήσεων, κινούνται µόνο στο θεωρητικό χώρο, είναι δεµένοι σ' 

αυτόν, δεν παρουσιάζουν καµιά πολιτική δράση, δεν ενδιαφέρονται για τις τιµές και 

την εξουσία και δεν τους απασχολούν τα κοινά. Για να τονίσει ο Πλάτωνας την 

αποστασιοποίησή τους από την πρακτική πολιτική τους παρουσιάζει 

εγκατεστηµένους στα νησιά των Μακάρων, τόπο όπου ζούσαν οι ήρωες, οι άνθρωποι 

της χρυσής εποχής καθώς και οι ευσεβείς («ἡγούµενοι … ἀπῳκίσθαι»). Εποµένως, 

εγκλωβισµένοι στην αδράνεια του θεωρητικού βίου, δεν παρουσιάζουν κάποιον 

πρακτικό προσανατολισµό της παιδείας και κατά συνέπεια είναι ακατάλληλοι να 

διοικήσουν. 

Κατά κάποιο τρόπο, οι απαίδευτοι, από το ένα µέρος, και οι εραστές της 

παιδείας ως αυτοσκοπού, από το άλλο, αντιπροσωπεύουν δύο διαµετρικά αντίθετες 

ακρότητες, ένα είδος αριστοτελικής «υπερβολής» και «έλλειψης», που, όπως θα έλεγε 

και ο Αριστοτέλης, συνιστούν αποµάκρυνση από την αρετή – µεσότητα και γι’ αυτό 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες . 

Με τη θέση αυτή του Σωκράτη µπορούµε να συµπεράνουµε ότι κατάλληλος 

να κυβερνήσει είναι ο φιλόσοφος - άρχοντας που διακρίνεται από γνώση και πράξη. 

Τα δύο στοιχεία αυτά χαρακτηρίζουν την πολιτική αντίληψη του Πλάτωνα και 

βρίσκονται σε στενότατη σχέση µεταξύ τους, γιατί η γνώση καταξιώνεται από το 

βαθµό προσανατολισµού της σε χρήσιµη πράξη, και η πράξη, όταν καθοδηγείται από 

τη γνώση και προσανατολίζεται προς ένα αποσαφηνισµένο σκοπό. 

 

Β.3 

Η απάντηση βρίσκεται στη σελ. 102 του σχολικού βιβλίου : « Οι κηφήνες 

συνεχώς πληθύνονται . . . κάθε είδους ανοσιούργηµα ». 

 

Β.4  

απόρρητος - προειρηµένων 

ντροπαλός - ἐπιτροπεῦσαι 
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αντιβιοτικό - βίῳ 

αποχή - ἔχουσιν 

δυσπραγία - πράττωσιν 

µονοκατοικία - οἰκιστῶν 

προφήτης - ἔφαµεν 

είδωλο - ἴδωσι 

βάθρο – καταβαίνειν 

ανυπόµονος - καταµένειν 

Αδίδακτο κείμενο 
Γ1. Μετάφραση 

Εκείνοι λοιπόν δειπνούσαν σιωπηλά, λες και αυτό είχε διαταχθεί σ᾽ αυτούς 

από κάποιον ανώτερο. Ο Φίλιππος όµως ο γελωτοποιός, αφού κτύπησε την 

πόρτα, είπε σ᾽αυτόν που αποκρίθηκε και την άνοιξε να αναγγείλει ποιος ήταν 

και για ποιο λόγο ήθελε να καταλύσει στο σπίτι, και υποστήριξε ότι βρίσκεται 

εκεί, αφού είχε πάρει µαζί του όλα τα απαραίτητα, ώστε να συµµετέχει σε 

ξένο δείπνο, ισχυριζόταν όµως ότι και το παιδί ήταν πολύ στενοχωρηµένο, 

γιατί δεν είχε τίποτε µαζί του και γιατί ήταν νηστικό.  

Ο Καλλίας, λοιπόν, αφού άκουσε αυτά, είπε˙  όµως, φίλοι, είναι ντροπή να του 

αρνηθούµε να µπει στο σπίτι˙  ας µπει λοιπόν µέσα. Και συγχρόνως έστρεψε 

το βλέµµα του στον Αυτόλυκο, προφανώς ανιχνεύοντας ποιο κατά τη γνώµη 

εκείνου ήταν 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) 

 

Γ3 α. 
αὐτοῖς:  →  αντικείμενο στο ἐπιτεταγμένον 

τῷ ὑπακούσαντι:  →  ουσιαστικοποιημένη επιθετική μετοχή, 

έμμεσο αντικείμενο στο εἶπε 

διὰ τὸ φέρειν:  →  έναρθρο απαρέμφατο σε θέση εμπρόθετου 

προσδιορισμού της αιτίας στο πιέζεσθαι 

ἀνάριστον:  →  κατηγορούμενο στο παῖδα μέσω του εἶναι 

φθονῆσαι:  →  τελικό απαρέμφατο, υποκείμενο στο αἰσχρόν (ἐστί) 

ἐκείνῳ :  →  δοτική προσωπική του κρίνοντος προσώπου στο δόξειε. 

 

Γ3 β. Εἰσάγγειλον ὅστις εἰμί. 


