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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

Α. 
Όταν βρισκόμασταν κοντά στο στόμιο έτοιμοι να ανεβούμε και έχοντας υποστεί όλες 
τις  άλλες  δοκιμασίες,  ξαφνικά  είδαμε  κάτω  εκείνον  και  κάτι  άλλους,  από  τους 
οποίους σχεδόν οι πιο πολλοί ήταν  τύραννοι·  ήταν όμως και μερικοί απλοί πολίτες, 
από εκείνους που είχαν διαπράξει μεγάλα κακουργήματα· αυτούς, όταν νόμιζαν ότι 
είναι η ώρα να ανεβούν, δεν τους δεχόταν το στόμιο, αλλά άρχιζε να μουγκρίζει, κάθε 
φορά που δοκίμαζε να ανεβεί κάποιος από εκείνους που ήταν αθεράπευτα κακούργοι 
ή κάποιος του οποίου δεν είχε ολοκληρωθεί η τιμωρία. Εκείνη λοιπόν τη στιγμή κάτι 
άντρες, έλεγε, άγριοι, όλο φωτιά, που βρίσκονταν εκεί κοντά και ήξεραν τι σημαίνει 
το μουγκρητό,  μερικούς  τους άρπαξαν από  τη μέση και  τους πήραν από  εκεί,  όμως 
τον Αρδιαίο και κάποιους άλλους τους έδεσαν τα χέρια, τα πόδια και το κεφάλι, τους 
έριξαν  καταγής  και  τους  έγδαραν  (ή  μαστίγωσαν  άγρια),  και  άρχισαν  να  τους 
σέρνουν  έξω  κοντά  στο  δρόμο,  ξεσκίζοντάς  τους  επάνω  στα  ασπαλάθια·  και  στους 
διαβάτες  που  κάθε  τόσο  περνούσαν  από  εκεί  εξηγούσαν  για  ποιους  λόγους  τους 
μεταχειρίζονταν έτσι και ότι τους κουβαλάνε, για να τους ρίξουν μέσα στον Τάρτατο. 
 
Β1. 
  Κατά  τον Πλάτωνα  η  τιμωρία  για  όσους  είχαν  διαπράξει  ειδεχθή  εγκλήματα 
ήταν  μεγάλης  διάρκειας,  κάποτε  ίσως  διαρκούσε  και  αιώνια.  Αυτό  μπορούμε  να  το 
διαπιστώσουμε  στο  κείμενο  από  τη  φράση  «ἤδη  χιλιοστὸν  ἔτος  εἰς  ἐκεῖνον  τὸν 
χρόνον»,  όπου  αναφέρεται  ότι  ο  Αρδιαίος,  επειδή  είχε  διαπράξει  πολύ  σοβαρά 
εγκλήματα,  είχε  τιμωρηθεί  για  χίλια  χρόνια.  Στον  κάτω  κόσμο,  σύμφωνα  με  τον 
Πλάτωνα, οι δίκαιοι ανταμείβονταν για τις καλές τους πράξεις για χίλια χρόνια, ενώ 
αντίθετα οι άδικοι τιμωρούνταν για τις ανομίες τους επίσης για χίλια χρόνια. Όμως, 
σε  αυτούς  οι  οποίοι  ήταν  αθεράπευτα  κακούργοι  και  θεωρούνταν  ότι  δεν  είχαν 
τιμωρηθεί  επαρκώς,  απαγορευόταν  να  συμμετάσχουν  στη  διαδικασία  της 
μετεμψύχωσης. Έτσι,  οι  τιμωροί  του κάτω κόσμου  τους  έριχναν στον Τάρταρο,  («εἰς 
τὸν Τάρταρον ἐμπεσούμενοι ἄγοιντο»), όπου η τιμωρία τους διαρκούσε αιώνια. 
 
Β2. 
  Ο  Πλάτων,  χωρίς  να  αποκλείει  την  περίπτωση  να  είναι  και  απλοί  πολίτες 
ανάμεσα  σε  αυτούς  που  έχουν  διαπράξει  μεγάλα  εγκλήματα,  θεωρεί  ότι  οι  πιο 
μεγάλοι αμαρτωλοί ανήκουν στις τάξεις των «τυράννων». Αυτό φαίνεται στη φράση 
«σχεδόν αὐτῶν  τοὺς πλείστους  τυράννους». Οι  τύραννοι,  λοιπόν,  ήταν  βασιλείς  και 
δυνάστες,  οι οποίοι  είχαν στα χέρια τους συγκεντρωμένη   πολύ μεγάλη δύναμη και 
δεν ήταν υπόλογοι σε κανέναν, με αποτέλεσμα να κάνουν κατάχρηση εξουσίας. Έτσι, 



τα  εγκλήματά  τους  δεν  είχαν  ατομικό  χαρακτήρα,  αλλά  στρέφονταν  εναντίον  του 
λαού  τους∙  καταπατούσαν  τα  δικαιώματα  των  πολιτών  τους  και  εφάρμοζαν  βίαιες 
μεθόδους στην άσκηση της εξουσίας τους (φυλακίσεις, βασανιστήρια, εκτοπίσεις).  
 
Β3. 
Σχολικό βιβλίο, σελ. 100 ‐ 101: «Η ιδεώδης πολιτεία ... στη θέση που του αρμόζει». 
 
Β4. 
ἔτος: ετήσιος, διετής 
κατείδομεν: ιδέα, ιδεαλιστής 
πλείστους: πλησμονή, πολυπληθής 
ἐδέχετο: δοχείο, δεκτικός 
ἐμπεσούμενοι: πτώση, έκπτωτος 
 
 
Γ1. 
ΣΩΚΡ. Άρα το μάτι, αν σκοπεύει να δει  τον εαυτό του,  το  ίδιο πρέπει να στρέψει  το 
βλέμμα προς  (άλλο) μάτι, και σε εκείνο το σημείο του βλέμματος στο οποίο τυχαίνει 
να υπάρχει η αρετή∙ αυτό λοιπόν είναι η όραση; ‐ ΑΛΚ. Ναι. 
ΣΩΚΡ. Άραγε λοιπόν, αγαπητέ Αλκιβιάδη, και η ψυχή, αν σκοπεύει να γνωρίσει τον 
εαυτό  της,  πρέπει  η  ίδια να στρέψει  το βλέμμα  (της)  σε  (άλλη) ψυχή,  και  κυρίως σε 
εκείνο το σημείο από αυτή στο οποίο τυχαίνει να υπάρχει η αρετή της ψυχής, δηλαδή 
η  σοφία,  και  σε  άλλο με  το  οποίο  τυχαίνει  να  είναι  όμοιο;  ‐ ΑΛΚ.  Έτσι  νομίζω  εγώ 
τουλάχιστον, Σωκράτη. 
ΣΩΚΡ. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι υπάρχει  (κάτι άλλο) από την ψυχή πιο θεϊκό 
από αυτό, με το οποίο σχετίζεται και η γνώση και η φρόνηση; ‐ ΑΛΚ. Δεν μπορούμε. 
ΣΩΚΡ. Άρα αυτό από αυτήν μοιάζει με το θεό, και κάποιος αν αποβλέπει σε αυτό και 
γνωρίζει καθετί το θεϊκό, δηλαδή και το θεό και τη φρόνηση, έτσι και τον εαυτό του θα 
μπορούσε να γνωρίσει κυρίως. 
 
Γ2.α. 
ἰδεῖν: ἰδέ 
τυγχάνει: ἐτύγχανον 
γνώσεσθαι: γνόντων / γνώτωσαν 
εἰδέναι: εἰδῶμεν 
ἔχομεν: ἔσχηκε(ν) 
 
Γ2.β. 
ὄμματος: ὄμματι 
τοῦτον: οὗτοι 
ὅμοιον: ὁμοίοις 
πᾶν: πάσης 
φρόνησιν: φρονήσεσι(ν) 
 



Γ3.α. 
ἰδεῖν:  αντικείμενο  στο  ρήμα  «μέλλει»,  τελικό  απαρέμφατο,  με  υποκείμενο  το 
«ὀφθαλμός» (ταυτοπροσωπία) 
ἐγγιγνομένη:  κατηγορηματική  μετοχή  από  το  ρήμα  «τυγχάνει»,  με  υποκείμενο  το 
«ἀρετή», αναφέρεται στο υποκείμενο του ρήματος 
αὑτήν: αντικείμενο στο απαρέμφατο «γνώσεσθαι» 
ὅμοιον: κατηγορούμενο στο «τοῦτο» από το «ὄν» 
τὸ  εἰδέναι:  έναρθρο  τελικό  απαρέμφατο  ως  υποκείμενο  του  ρήματος  «ἐστίν»∙ 
υποκείμενό του είναι το εννοούμενο «τινά» 
 
Γ3.β. 
Υπόθεση: βλέπων ‐ γνούς: υποθετικές μετοχές 
Απόδοση: ἂν γνοίη 
Σύνθετος λανθάνων υποθετικός λόγος 
Οι μετοχές αναλύονται ως εξής: 
βλέπων: εἰ βλέποι ‐ γνούς: εἰ γνοίη: εἰ + Ευκτική 
Απόδοση: ἂν γνοίη: Δυνητική ευκτική 
Είδος: απλή σκέψη του λέγοντος 

Επιμέλεια: 
Ρένος Καινουργιάκης 


