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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

Α1. 
Τι λες; Αυτό εδώ δεν είναι φυσικό, είπα εγώ (δηλαδή ο Σωκράτης), και δεν 
προκύπτει αναγκαστικά από αυτά που έχουμε προαναφέρει, να μην 
μπορέσουν δηλαδή ποτέ να κυβερνήσουν με ικανοποιητικό τρόπο μία 
πόλη οι απαίδευτοι και αυτοί που δεν έχουν γνωρίσει την αλήθεια, ούτε 
αυτοί που αφήνονται (: περιορίζονται) ως το τέλος της ζωής τους στις 
παιδευτικές ενασχολήσεις τους, οι πρώτοι βέβαια (δηλαδή οι απαίδευτοι) 
γιατί δεν έχουν στη ζωή τους ούτε ένα σκοπό, προς τον οποίο 
αποβλέποντας πρέπει να πράττουν όλα γενικά που πράττουν, και στην 
ιδιωτική και στη δημόσια ζωή, και οι δεύτεροι (δηλαδή οι φιλόσοφοι) γιατί 
δεν θα θελήσουν να φτάσουν σε μια πρακτική ενασχόληση, θεωρώντας 
πως, ενώ είναι ακόμη στη ζωή, έχουν αποικίσει (: εγκατασταθεί μακριά) 
στα νησιά των μακάρων; 
 Αλήθεια, είπε (ο Γλαύκων). 
 Αυτό λοιπόν, είπα εγώ (δηλαδή ο Σωκράτης), που έχουμε να 
κάνουμε εμείς που είμαστε ιδρυτές (: θεμελιωτές) της πόλης είναι να 
αναγκάσουμε τις άριστες ανθρώπινες φύσεις (: τις μεγαλοφυΐες) να 
ασχοληθούν με το μάθημα εκείνο που λέγαμε προηγουμένως πως είναι 
το σπουδαιότερο, και να δουν δηλαδή το αγαθό και να ανεβούν εκείνο τον 
ανηφορικό δρόμο, και αφού ανεβούν και το γνωρίσουν ικανοποιητικά (: 
επαρκώς), να μην επιτρέπουμε σε αυτούς αυτό που τώρα τους είναι 
επιτρεπτό. 
 

Β1. 
ἐν παιδείᾳ: 

Ο όρος «Παιδεία» (παιδεία < παῖς) δήλωνε αρχικά τις αναγκαίες 
γνώσεις που έπρεπε να αποκτήσει ένα παιδί. Από τον 5ο π.Χ. αι. 
προσλαμβάνει ένα ευρύτερο νόημα σήμαινε τη γενικότερη καλλιέργεια 
και συγκρότηση της προσωπικότητας του ανθρώπου. Την ίδια σημασία 
έχει και ο λατινικός όρος humanitas (από το homo, humanus άνθρωπος, 
ανθρώπινος)  ανθρωπισμός - παιδευτική καλλιέργεια - μόρφωση. 
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 Θεμέλιο της «παιδείας» κατά τον Πλάτωνα είναι η Μουσική 
(λογοτεχνία, τραγούδι, καλλιέργεια της καλλιτεχνικής ευαισθησίας) και η 
Γυμναστική. 
 Ωστόσο, θα πρέπει να αντιδιαστέλλεται η παιδεία από την 
παίδευση. Η «παίδευσις» ορίζεται από τον Πλάτωνα: «παίδευσις παιδείας 
παράδοσις» παίδευση δηλαδή είναι η μετάδοση της παιδείας και η 
κατάκτηση της αλήθειας είναι το εκπαιδευτικό σύστημα που θα οδηγήσει 
τον άνθρωπο στην καλλιέργεια και ολοκλήρωση της προσωπικότητας. 
 
καί ἀναβῆναι ἐκείνην τήν ἀνάβασιν: 

Οι λέξεις «ἀναβῆναι», «ἀνάβασιν» χρησιμοποιούνται εδώ 
μεταφορικά: οι φιλόσοφοι έχουν υποχρέωση να ωθήσουν τις προικισμένες 
ανθρώπινες φύσεις προς το «ἀγαθόν»· να στρέψουν τα εκλεκτά 
πνεύματα, τις μεγαλοφυΐες προς τα αγαθά της «Γνώσης» και της 
«Παιδείας». Με την επανάληψη της έννοιας δηλώνεται ότι η πορεία προς 
τη θέαση του Αγαθού είναι δύσκολη, επίπονη και χρονοβόρα. 
 

Β2. 

 Το απόσπασμα «μήτε τούς ἀπαιδεύτους ... ἐπιτροπεῦσαι» αποτελεί 
το α΄ σκέλος του ρητορικού ερωτήματος που χρησιμοποιεί ο Σωκράτης: «οι 
απαίδευτοι, και επομένως οι άμοιροι της αλήθειας, είναι ικανοί να 
κυβερνήσουν σωστά την πόλη;» Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι 
ασφαλώς αρνητική. 
 Το απόσπασμα «μήτε τούς ἐν παιδείᾳ ... διατρίβειν ... πόλιν 
ἐπιτροπεῦσαι» αποτελεί το β΄ σκέλος του ρητορικού ερωτήματος που θέτει 
ο Σωκράτης: αυτοί που σε όλη τους τη ζωή είναι προσηλωμένοι στις 
πνευματικές ενασχολήσεις τους είναι ικανοί να κυβερνήσουν την πόλη; Κι 
εδώ η απάντηση είναι αρνητική. 

Όπως φαίνεται από απόσπασμα «τούς μέν (τούς ἀπαιδεύτους καί 
ἀληθείας ἀπείρους) ὅτι σκοπόν ἐν τῷ βίῳ οὐκ ἔχουσιν ἕνα» φαίνεται ότι οι 
απαίδευτοι και αφιλοσόφητοι δε θα μπορέσουν ποτέ να κυβερνήσουν την 
πόλη, γιατί δεν έχουν στη ζωή τους ούτε ένα σκοπό δεν έχουν φιλοδοξίες 
ούτε υψηλά οράματα, αφού βρίσκονται μακριά από την αλήθεια λόγω της 
απαιδευσίας τους. 

Οι απαίδευτοι, κατά τον Πλάτωνα, δεν έχουν σκοπό που να 
κατευθύνει οποιαδήποτε πράξη τους. Τέτοιος σκοπός, όσον αφορά στην 
ορθή αντιμετώπιση των προβλημάτων της πόλης, είναι η προσήλωση 
χωρίς ιδιοτέλεια στην επίλυση των προβλημάτων της πόλης. Οι 
φιλόσοφοι-βασιλείς που οραματίζεται ο Πλάτωνας, είναι προσωπικότητες 
που δε διαθέτουν μόνο γνώσεις και συνθετική σκέψη αλλά πείρα ζωής, 
διοικητικές ικανότητες και αδαμάντινο χαρακτήρα. Αναλαμβάνουν την 
εξουσία από αίσθηση καθήκοντος, για να διοχετεύσουν μέσα στη 
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νομοθεσία τη σοφία τους και την ακεραιότητα τους. Δε διαθέτουν 
προσωπική περιουσία ούτε οικογένεια, για να είναι ανεπηρέαστοι και 
αφοσιωμένοι στο λειτούργημα τους. Οι φιλόσοφοι αυτοί έχουν παιδεία με 
την έννοια της γενικής καλλιέργειας και γι' αυτό αφοσιώνονται 
ενσυνείδητα στο καθήκον τους. Αντίθετα, οι απαίδευτοι, οι αφιλοσόφητοι 
πολιτικοί υπηρετούν μόνο το προσωπικό τους συμφέρον και είναι 
ασυνεπείς απέναντι στο λαό. 
 Επίσης, οι φιλόσοφοι, αυτοί που σε όλη τους τη ζωή είναι 
απορροφημένοι από τις παιδευτικές ενασχολήσεις και αναζητήσεις, δε θα 
μπορέσουν να διοικήσουν ικανοποιητικά μια πόλη, γιατί δεν έχουν τη 
διάθεση να αναμειχθούν στα κοινά και πρακτικά προβλήματα της ζωής. 
Μπορεί να έχουν τις προϋποθέσεις, δεν έχουν, όμως, συνείδηση της 
κοινωνικής τους ευθύνης. Έχουν κάνει την επιλογή τους: έταξαν ως 
αποκλειστικό σκοπό της ζωής τους τη θεραπεία της φιλοσοφίας. Τίποτε 
άλλο. 

Η μυθολογική παράδοση τοποθετεί τα νησιά αυτά στα οποία 
παρουσιάζονται να κατοικούν όσοι έχουν αποκτήσει θέαση του Αγαθού 
κάπου στη Δύση, πέρα από τις «Ηρακλείδες στήλες» («ἐν μακάρων 
νήσοις»). Εκεί μακριά κατοικούσε η πρώτη γενιά του ανθρώπινου γένους: 
οι ήρωες και οι ευσεβείς άνθρωποι εκεί ζούσαν μακάριοι και 
ευτυχισμένοι. 
 Οι φιλόσοφοι για έναν ακόμη λόγο δε θα μπορέσουν ποτέ να 
κυβερνήσουν μια πόλη: πιστεύουν πως, παρόλο που είναι ακόμη στη ζωή, 
έχουν μεταφερθεί και κατοικούν στα νησιά των «μακάρων». Πιο απλά: 
ταξιδεύουν στον κόσμο των ιδεών και δεν έχουν καμία σχέση με την ίδια 
τη ζωή. Νιώθουν ευτυχισμένοι μέσα στις υψιπετείς περιηγήσεις τους και 
ασφαλείς μέσα στην ουδετερότητά τους. 
 

B3. 
Οι κηφήνες της ολιγαρχίας συνεχώς πληθύνονται, επειδή οι 

ολιγαρχικοί ευνοούν την κατασπατάληση της πατρικής περιουσίας των 
απόρων για να πλουτίζουν οι ίδιοι ακόμη πιο πολύ. Όταν οι κηφήνες 
συνειδητοποιούν τη δύναμή τους, ανατρέπουν την ολιγαρχία και 
εγκαθιστούν ένα ανάπηρο πολίτευμα, τη Δημοκρατία. Εδώ επιτρέπονται 
τα πάντα· ο καθένας πράττει και λέγει ό,τι θέλει και ζει όπως θέλει. Τα 
αξιώματα μοιράζονται με κλήρο, ώστε να δίνεται η εντύπωση ότι οι 
πολίτες είναι ίσοι. Οι δάσκαλοι φοβούνται και κολακεύουν τους μαθητές, 
οι γέροντες συμπεριφέρονται σαν να είναι νέοι, ακόμη και τα ζώα ωθούν 
έξω από τον δρόμο τους ανθρώπους! 

Η άμετρη ελευθερία της Δημοκρατίας οδηγεί στην αναρχία. Μέσα 
στην πόλη δημιουργείται πόλωση. Από τη μία είναι οι άπληστοι 
ολιγαρχικοί και από την άλλη οι άκεντροι κηφήνες (οι πτωχοί) που έχουν 
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ωστόσο ως προστάτες τους κηφήνες με κεντρί. Όταν, λοιπόν, ο κακούργος 
κηφήνας αναλάβει με τη βοήθεια του Δήμου την εξουσία, εγκαθιστά την 
Τυραννίδα. Ως τύραννος πια λησμονεί τις υποσχέσεις που είχε δώσει 
στους φτωχούς για την αναδιανομή του πλούτου, κηρύσσει πολέμους για 
να αποσπά το λαό από προβλήματά του και καταδιώκει τους επιφανείς 
πολίτες. Για να προστατευθεί από τους αγανακτισμένους και 
ελευθερόφρονες συγκροτεί σωματοφυλακή από απελεύθερους. Ο 
τυραννικός άνθρωπος περιτριγυρίζεται από σμήνος ηδονών, κλέπτει, 
συκοφαντεί και διαπράττει κάθε είδους ανοσιούργημα. 
 
Β4. 
απόρρητος: εἰρημένων 
ντροπαλός: ἐπιτροπεῦσαι 
αντιβιοτικό: βίῳ 
αποχή: ἔχουσιν 
δυσπραγία: πράττωσιν 
μονοκατοικία: ἀπῳκίσθαι 
προφήτης: ἔφη 
είδωλο: ἰδεῖν 
βάθρο: ἀναβῆναι 
ανυπόμονος: καταμένειν 
 
Γ1. 
Εκείνοι λοιπόν δειπνούσαν σιωπηλά, όπως ακριβώς τους είχε 
υπαγορευθεί αυτό από κάποιον επικεφαλής (: υπεύθυνο). Ο Φίλιππος, 
όμως, ο γελωτοποιός, αφού χτύπησε την πόρτα, είπε σε αυτόν που τον 
άκουσε (: το θυρωρό) να ανακοινώσει και ποιος ήταν και για ποιο λόγο 
ήθελε να βρει κατάλυμα, και είπε ότι παρευρισκόταν, αφού είχε ετοιμάσει 
όλα τα απαραίτητα, ώστε να πάρει το δείπνο του με έξοδα άλλου, και είπε 
ότι ο ακόλουθος πιεζόταν πολύ και εξαιτίας του ότι δε μετέφερε τίποτε (: 
κανένα φαγητό) και εξαιτίας του ότι ήταν νηστικός. Ο Καλλίας, λοιπόν, 
όταν άκουσε αυτά, είπε· Αλλά όμως, άνδρες, είναι ντροπή να αρνηθεί από 
φθόνο κάποιος βέβαια τη φιλοξενία· ας εισέλθει λοιπόν. Και ταυτόχρονα 
έστρεψε το βλέμμα του στον Αυτόλυκο, φανερά εξετάζοντας ποιο φάνηκε 
ότι ήταν το αστείο σε εκείνον.  
 
Γ2. 
κρείττονος: κρείττονας - κρείττους 
ὅ τι: οὗτινος - ὅτου 
ἔφη: φαίη 
πάντα: πᾶσι(ν) 
φέρειν: ἐνεγκεῖν 
ταῦτα: αὗται 
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ἄνδρες: ἄνερ 
αἰσχρόν: αἰσχίονι 
εἰσίτω: εἴσιθι 
δόξειε: ἔδοξε(ν) 
 
Γ3α. 
αὐτοῖς: αντικείμενο της μετοχής «ἐπιτεταγμένον» 
τῷ ὑπακούσαντι: επιθετική μετοχή ως έμμεσο αντικείμενο του ρήματος 
«εἶπε», με υποκείμενο το  «τῷ» 
διὰ τὸ φέρειν: εμπρόθετος προσδιορισμός της αιτίας (εμπρόθετο έναρθρο 
απαρέμφατο) στο απαρέμφατο «πιέζεσθαι» 
ἀνάριστον: κατηγορούμενο του υποκειμένου του απαρεμφάτου «εἶναι», 
«τὸν παῖδα», μέσω του συνδετικού «εἶναι» 
φθονῆσαι: τελικό απαρέμφατο ως υποκείμενο της απρόσωπης έκφρασης 
«αἰσχρόν (ἐστι)» 
ἐκείνῳ: δοτική προσωπική του κρίνοντος προσώπου από το ρήμα «δόξειε» 
 
Γ3β. 
Εἰσάγγειλον ὅστις εἰμί. 

 
Επιμέλεια: 

Ρένος Καινουργιάκης 
Ντίνα Δρίβα 

Κλειώ Βακάλη 
Ζωή Γεώργα 


