
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
ΣΩ: Τι λοιπόν; Αυτό δεν είναι λογικό, είπα εγώ, και δεν  απορρέει αναγκαστικά 
από όσα έχουν λεχθεί ως τώρα,  ότι ούτε οι απαίδευτοι, που δε γνώρισαν την 
αλήθεια, 
μπορούν ποτέ να κυβερνήσουν ικανοποιητικά την πόλη, ούτε εκείνοι που τους 
αφήνουν να ασχολούνταιμε την παιδεία μέχρι το τέλος της ζωής τους, οι 
πρώτοι, επειδή στη ζωή τους δεν έχουν έναν ορισμένο στόχο που πρέπει 
κυνηγώντας τον να ρυθμίζουν όλες τις πράξεις τους και στον ιδιωτικό και στο 
δημόσιο βίο τους, και οι δεύτεροι, γιατί με τη θέλησή τους δε θα ασχοληθούν 
με πρακτικά ζητήματα, επειδή νομίζουν ότι, αν και ζωντανοί ακόμα, έχουν 
εγκατασταθεί στα νησιά των μακάρων; 
ΓΛΑΥΚ: Αλήθεια, είπε. 
ΣΩ: Δικό μας λοιπόν έργο, είπα εγώ, των ιδρυτών της πόλης, (είναι)να 
αναγκάσουμε τις εξαιρετικές φύσεις να φτάσουν στο μάθημα που 
αναγνωρίσαμε πριν ότι είναι το ανώτερο, δηλαδή να δουν το αγαθό και να 
ανεβούν εκείνη την ανηφορική οδό, και, αφού ανεβούν, και δουν αρκετά (το 
αγαθό),να μην τους επιτρέψουμε να κάνουν αυτό που τώρα επιτρέπεται. 

Β1. Στο απόσπασμα αυτό ο Πλάτωνας, δια στόματος Σωκράτη, διερευνά ποια 
κοινωνική ομάδα είναι η καταλληλότερη για να ασκήσει την εξουσία στην 
Πολιτεία του. Ο ίδιος πιστεύει πως οι κατηγορίες πολιτών πρέπει να 
αποκλειστούν από την διακυβέρνηση λόγω ακαταλληλότητας τους.   
Αρχικά, οι απαίδευτοι, οι τυχαίοι και αφιλοσόφητοι πολιτικοί, δεν είναι 
κατάλληλοι, καθώς τους λείπει το βασικό προσόν, η παιδεία (αναδεικνύεται 
έτσι ο σημαντικός ρόλος που έχει η παιδεία στον άνθρωπο), και επομένως 
είναι αληθείας άπειροι. Δεν γνωρίζουν την αλήθεια, δηλαδή τους νόμους που 
διέπουν τις ανθρώπινες κοινωνίες, την πολυπλοκότητα της πραγματικότητας. 
Τους λείπει ο νους, που είναι πράγμα «κτητόν», αποκτιέται και δε δίνεται από 
τη φύση («οὐκ ἔνεισι). Δεν είναι σε θέση να διακρίνουν ανάμεσα στα πολλά 
καλά το καθεαυτό, το πραγματικά καλό. Επιπλέον, δεν έχουν στη ζωή τους 
έναν υψηλό πολιτικό στόχο, για να ρυθμίζουν σύμφωνα μ’ αυτόν όλες τις 
πράξεις τους και στον ιδιωτικό τους βίο αλλά και ως δημόσιοι άνδρες 
(υποθέτουμε πως οι στόχοι τους είναι ταπεινοί: το προσωπικό συμφέρον, η 
προβολή κ.α.). Αντίθετα, ο εἷς σκοπός που έχουν οι φύλακες της πολιτείας 
είναι να υπηρετήσουν πιστά και ανιδιοτελώς την πόλη ολόκληρη. 
Από την άλλη, ούτε και οι πεπαιδευμένοι (όσοι βρίσκονται στον κόσμο των 
ιδεών) μπορούν και αυτοί να κυβερνήσουν ικανοποιητικά. Ο Σωκράτης 
υποστηρίζει πως είναι απορροφημένοι στις πνευματικές τους αναζητήσεις και 
γι' αυτό δείχνουν απροθυμία για πολιτική δράση. Η πολιτική δράση δεν 
εμπίπτει στα ενδιαφέροντά τους, αδιαφορούν για την εξουσία, για τις τιμές, 
για το σεβασμό και την αγάπη των συμπολιτών τους. Προτιμούν να ζουν στη 
μακαριότητά τους και να απολαμβάνουν την ευδαιμονία που τους προσφέρει η 
ενόραση του αγαθού, αδιάφοροι για τους άλλους. Δειλιάζουν μπροστά στις 
ευθύνες του έργου της διακυβέρνησης, μπροστά στις δυσκολίες. Τρομάζουν 
μπροστά στη μανία του πλήθους, στο πέλαγος της ανομίας. Δεν έχουν 
διάθεση, επιθυμία για προσφορά στην πόλη. Δεν έχουν ανδρεία. 
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Απομένει, λοιπόν, να εξεταστεί ποιοι είναι οι κατάλληλοι. Αυτοί είναι κατά τον 
Σωκράτη οι αληθινοί φιλόσοφοι που έχουν όλες τις αρετές, γιατί έχουν 
αντικρίσει την Ιδέα του Αγαθού. Θεωρούνται οι πιο κατάλληλοι γιατί εκτός του 
ότι είναι προικισμένοι από τη φύση, έχουν υποστεί μια συστηματική 
μακρόχρονη εκπαίδευση και έχουν φτάσει στο αποκορύφωμα της παιδευτικής 
διαδικασίας, στη θέαση του Αγαθού, που αποτελεί το μέγιστο μάθημα. 

 
Β2.   Η διαπίστωση πως μόνοι κατάλληλοι για την διακυβέρνηση είναι οι 
αληθινοί φιλόσοφοι οδηγεί το Σωκράτη σ’ αυτό που κατεξοχήν θέλει να 
τονίσει, δηλαδή το χρέος των «οἰκιστῶν», των θεμελιωτών αυτής πολιτείας 
Χρέος τους λοιπόν είναι να εξαναγκάσουν τις «προικισμένες φύσεις» 
(βελτίστας φύσεις) να οδηγηθούν προς το «μέγιστον μάθημα», δηλαδή στη 
θέαση και στην ιδέα του Αγαθού και, τελικά, στην τελείωσή τους. 

 ἐν παιδείᾳ: παιδεία (< παῖς, παιδ-ός) είναι αρχικά η ανατροφή, η 
διαπαιδαγώγηση ενός παιδιού.  Ήδη όμως από τον 5ο αι. ως όρος της 
παιδαγωγικής δηλώνει τη γενική καλλιέργεια (σωματική – εσωτερική), που 
είναι προνόμιο μόνο του ανθρώπου – γι’ αυτό το λόγο άλλωστε αποδίδεται 
στα λατινικά ως humanitas. Για  τον Πλάτωνα είναι η στροφή της ψυχής 
προς την ιδέα του αγαθού, η δύσκολη (ανηφορική) διαδικασία της μετάβασης 
από το σκοτάδι της άγνοιας προς τη θέαση της αλήθειας και παρέχεται για το 
σώμα με τη γυμναστική και για την ψυχή με τη μουσική (λογοτεχνία, 
τραγούδι, καλλιέργεια της καλλιτεχνικής ευαισθησίας) (Πλ. Πολιτεία 376e). 
Παίδευση είναι η πορεία προς την παιδεία (Πλ. Όροι 410). Η ανώτερη μορφή 
παιδείας κατά τον Πλάτωνα είναι η φιλοσοφία, η ανοδική πορεία από το 
σπήλαιο στο φως, η γνώση του Αγαθού. 

βελτίστας φύσεις : Φύσις είναι αυτό που ο άνθρωπος δεν μπορεί αν 
κατασκευάσει ο ίδιος, αλλά το βρίσκει να προϋπάρχει. Μπορεί βέβαια με την 
τέχνη να το συμπληρώσει, αλλά δεν είναι σε θέση να το αλλάξει ουσιωδώς. 
Φύσις επομένως ,σε σχέση με τον άνθρωπο είναι τα χαρίσματα και τα 
ελαττώματα που έχει ως κτήμα του. Για τον Πλάτωνα η φύση παίζει 
καθοριστικό ρόλο στην εκλογή του άριστου βίου. 

 
Β3. Βλ. σχολικό βιβλίο σελ.100 «Οι φιλόσοφοι-βασιλείς .....κοπιώδες β 
λειτούργημα τους.» 
 
Β4. λήθη : ἐπελάθου 
άστοχος: στοχαζομένους 
βήμα: ἀναβῆναι 
φορείο:διαφερόντως 
ατραπός: τρέπεσθαι 
 
Δημοσθένους, Κατά Ανδροτίωνος, 51-52 
 
Μετάφραση 
 
Αν θέλατε να εξετάσετε για ποιο λόγο θα προτιμούσε κάποιος να ζει σε 
δημοκρατικό παρά σε ολιγαρχικό πολίτευμα, θα βρίσκατε ευκολότατα αυτό, 



 

 

ότι δηλαδή τα πάντα στη δημοκρατία είναι πραότερα. Θα παραλείψω ότι 
αυτός  αποδείχτηκε σκληρότερος και αναιδέστερος από οποιαδήποτε 
ολιγαρχία. Αλλά πότε ως τώρα έχουν συμβεί στην πόλη μας χειρότερα 
πράγματα; Στην εποχή των τριάκοντα, θα μου λέγατε όλοι. Τότε λοιπόν, όπως 
μπορεί ν’ ακούσει κάποιος, κανένας δεν έχανε το δικαίωμα της σωτηρίας, αν 
κρυβόταν στο σπίτι του, αλλά γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο κατηγορούμε τους 
τριάκοντα, επειδή άρπαζαν άδικα τους ανθρώπους από την  αγορά. Αυτός 
όμως τόσο πολύ τους ξεπέρασε με την  παλιανθρωπιά του, ώστε μέσα σε 
δημοκρατικό πολίτευμα, έκανε του καθενός το σπίτι φυλακή, φέρνοντας τους 
ένδεκα μέσα στα σπίτια. 
 
Γ.2. 
ἐστὶν → εἴην 

ἀσελγέστερος → ἀσελγῶς 

γέγονεν → ἐγένου 
παραλείψω → παραλιπεῖν 

ἡμῖν → ὑμεῖς 

πάντες → πάσης 

εἴποιτε → λέγουσι 
σωθῆναι → σωθεὶς 

οὗτος →  τούτων 

οἰκίαν → οἰκίαις 

 
Γ.3.α. 
ἐξετάσαι: αντικείμενο στο ρήμα «ἐθέλετ’», τελικό απαρέμφατο 
(ταυτοπροσωπία) 
τις: υποκείμενο στο ρήμα «ἔλοιτ’»  
πραότερ’: κατηγορούμενο στο «πάντα» μέσω του «ἐστὶν» 
ἐν τῇ πόλει: εμπρόθετος προσδιορισμός στάσης σε τόπο στο «γέγονεν» 
τῶν τριάκοντα: αντικείμενο στο ρήμα «κατηγοροῦμεν» 
αδίκως: επιρρηματικός ρποσδιορισμός του τρόπου στο ρήμα «ἀπῆγον» 
τὴν ἰδίαν: επιθετικός προσδιορισμός στο «οἰκίαν» 
 
Γ.3.β. 
εἰ γὰρ θέλετ’ ἐξετάσαι: δευτερεύουσα υποθετική πρόταση. Έχει απόδοση 
το ἂν εὕροιτε  (δυνητική ευκτική), δηλώνει το πραγματικό 
ὅτι πάντα πραότερ’ ἐστὶν ἐν δημοκρατίᾳ: δευτερεύουσα ειδική πρόταση 
ως επεξήγηση σρο «τοῦτ’» 
ὥστ’ ἐν δημοκρατίᾳ πολιτευόμενος τὴν ἰδίαν οἰκίαν ἑκάστῳ 
δεσμωτήριον καθίστη: δευτερεύουσα επιρρηματική συμπερασματική 
πρόταση 
 


