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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
Α1. - Τι λοιπόν; δεν είναι και αυτό λογικό είπα εγώ, και δεν απορρέει 
αναγκαστικά από όσα έχουμε πει ως τώρα, ότι ούτε οι απαίδευτοι, που δεν 
γνώρισαν την αλήθεια μπορεί ποτέ να κυβερνήσουν ικανοποιητικά την 
πόλη ούτε εκείνοι που τους αφήνουν να ασχολούνται ως το τέλος της 
ζωής τους με την παιδεία; οι πρώτοι, επειδή δεν έχουν έναν ορισμένο 
στόχο στη ζωή τους, που πρέπει κυνηγώντας τον να ρυθμίζουν όλες τις 
πράξεις τους και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο βίο τους και οι άλλοι, 
επειδή δε θα ριχτούν με τη θέλησή τους στη δράση, νομίζοντας ότι από 
ζωντανοί ακόμη είναι εγκαταστημένοι και ζουν στα μακρινά νησιά των 
Μακάρων; 

- Αλήθεια, είπε. 
- Δικό μας λοιπόν έργο, είπα εγώ, των ιδρυτών της πολιτείας, είναι 

να αναγκάσουμε τις εξαιρετικές φύσεις να φτάσουν στο μάθημα 
που αναγνωρίσαμε πριν ότι είναι και το ανώτερο, δηλαδή να δουν 
το αγαθό και να πραγματοποιήσουν εκείνη την ανάβαση, και αφού 
ανέβουν και δουν αρκετά, να μην τους επιτρέπουν να κάνουν αυτό 
που τώρα επιτρέπεται. 

 
 
Β1.  «ἐν παιδεία» : 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 
τον 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 (πρώτο 
στάδιο της ορθής αγωγής των φυλάκων). Παίδευση είναι η πορεία προς 
την παιδεία. 
«ἀναβῆναι ἐκείνην την ἀνάβασιν» : Με τους όρους ἀνάβασιν, ἀναβῆναι 
(ομόρριζες λέξεις του ρήματος ἀναβαίνω) ο Πλάτωνας χαρακτηρίζει την 
πορεία προς το Αγαθόν. Η επιλογή των λέξεων ἀναβῆναι, ἀνάβασιν, 
έγινε για να καταδειχτεί ότι η άνοδος από τον κόσμο του σπηλαίου προς 
τον πνευματικό κόσμο είναι δύσκολη, κοπιώδης, αλλά αξίζει τον κόπο, 
γιατί είναι ανάβαση. Ανάβαση σημαίνει αναγνώριση, πρόοδος, επιτυχία, 
δικαίωση. Οι άνθρωποι οφείλουν να επιχειρούν τέτοιου είδους 
πνευματικές και ηθικές αναβάσεις. Η ανάβαση για την κατάκτηση μιας 
υψηλής ιδέας είναι ακόμη δυσκολότερη γιατί προϋποθέτει φυσικές αρετές, 
δυνατότητες δηλαδή, και χαρακτηριστικά που κληρονομεί ο άνθρωπος 
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από τη φύση αλλά και κατακτά με προσωπικό αγώνα. Οι λέξεις αυτές 
χρησιμοποιούνται μεταφορικά από τον Πλάτωνα για την παιδεία και τα 
αγαθά που προσφέρει στον άνθρωπο. Είναι δανεισμένες από την εικόνα 
του σπηλαίου και δηλώνουν το δύσβατο δρόμο από το σπήλαιο στον 
επάνω κόσμο, δηλαδή από την άγνοια και την αμάθεια στη γνώση, στον 
κόσμο των Ιδεών, στον κόσμο της αλήθειας. Και πράγματι είναι δύσκολη 
η κατάκτηση της γνώσης και της αλήθειας, είναι μία ανηφόρα. Κοπιάζει 
πολύ ο άνθρωπος για να δαμάσει τα πάθη  του και τις ορμές του, να 
αγωνιστεί ενάντια στα ελαττώματά του, να αντισταθεί στις αντιξοότητες, 
και να ξεπεράσει τις δυσκολίες, ώστε να ερευνήσει, να ανακαλύψει την 
αλήθεια και τελικά να την κάνει κτήμα του. 
 
Β2. Εκείνο το καλοκαιρινό δειλινό στο σπίτι του πλουσίου μέτοικου 
Κέφαλου, ο Σωκράτης και οι συνδαιτυμόνες του κάνουν ένα πείραμα, μία 
θεωρητική κατασκευή μίας πολιτείας που τη δημιουργούν από το 
πρωτόλειο στάδιο, τη βλέπουν στη σταδιακή της ανάπτυξη και στην 
ιδανική της μορφή με τους καταλληλότερους άρχοντες, την ελίτ, την 
αρχηγεσία του πνεύματος (τους φιλοσόφους άρχοντες). Πριν φτάσουν 
όμως σ’ αυτό το σημείο απορρίπτει ο Σωκράτης δύο κατηγορίες 
ανθρώπων που δεν είναι κατάλληλες για τη διακυβέρνηση της ιδεώδους 
πολιτείας. Αρχικά οι απαίδευτοι, αυτοί που δεν έχουν γνωρίσει την 
αλήθεια μέσω της παιδείας («μήτε τοὺς ἀπαιδεύτους καὶ ἀληθείας 
ἀπείρους ἱκανῶς ἄν ποτε πόλιν ἐπιτροπεῦσαι») απορρίπτονται ως 
ακατάλληλοι για τη διακυβέρνηση της ιδεώδους πολιτείας, καθώς δεν 
έχουν έναν συγκεκριμένο στόχο στη ζωή τους («ὅτι σκοπόν ἐν τῶ βίω οὐκ 
ἒχουσιν ἕνα») που θα προσπαθήσουν πιστά να τον υπηρετήσουν. 
Αναφέρεται προφανώς στους τυχαίους και αφιλοσόφητους πολιτικούς 
που υπηρετούν μόνο το προσωπικό τους συμφέρον. Εννοεί ίσως τους 
δημαγωγούς του 421 π.Χ. (δραματικός χρόνος αφήγησης της 
‘’Καλλίπολης’’ πολιτείας), εποχή κατά την οποία ο αθηναϊκός δήμος ήταν 
έρμαιο στα χέρια δημαγωγών, που χειραγωγούσαν το πλήθος στο όνομα 
μιας δήθεν ισοτιμίας, ενώ τα αξιώματα μοιράζονταν με κλήρο, σε μια 
εποχή που δεν επικρατούσε ο ορθός λόγος, αλλά η πειθώ του ρήτορα και 
η βοή του πλήθους. Ο Πλάτωνας συγχέοντας σκοπίμως τα όρια ανάμεσα 
στο θεωρητικό του οικοδόμημα, δηλαδή την ιδεώδη πολιτεία που κάποτε 
στο μέλλον πρόκειται να πραγματοποιηθεί, και στη συγκαιρινή του 
πραγματικότητα, θεωρεί ότι ο «εἷς» σκοπός δεν υπηρετείται από τους 
απαίδευτους αλλά από τους φύλακες της πολιτείας που θα υπηρετήσουν 
πιστά και ανιδιοτελώς ολόκληρη την πόλη. Στη συνέχεια, θεωρεί, αυτούς 
που τους αφήνουν να ασχολούνται μέχρι το τέλος της ζωής τους με την 
παιδεία («μήτε τους ἐν παιδεία ἐωμένους διατρίβειν δια τέλους»), 
ακατάλληλους να κυβερνήσουν την ιδεώδη πολιτεία. Αισθάνονται 
εαυτούς κοινωνικούς αναχωρητές, θεώνται αφ’υψηλού την πολιτική 
κονίστρα και δεν θέλουν να διοχετεύσουν, να μετουσιώσουν και να 
μεταλαμπαδεύσουν μέσω της εξουσίας στον «ἂπειρον παιδείας ὂχλον» 
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την αλήθεια που οι ίδιοι κατέκτησαν. Οι ‘’πεπαιδευμένοι’’ δηλαδή, καθώς 
είναι απορροφημένοι στις πνευματικές τους αναζητήσεις, θεωρούν 
δολερή την λάμψη των αξιωμάτων, δεν θέλουν να καταστρέψουν την 
ηρεμία και τη μακαριότητά τους και να ριχτούν στο ματαιόδοξο και 
ψυχοφθόρο κόσμο της πολιτικής, της αδικίας και της διαφθοράς. Τον 
θεωρούν ανάξιο λόγου, παρά τη δόξα, το πλούτο και την αναγνώριση που 
θα τους προσέφερε. Έχουν βιώσει πια το ύψιστο αγαθό και ελεύθεροι από 
τα δεσμά του σκότους, προασπίζουν το πνεύμα τους και την ψυχή τους 
από τη φθορά και τις κακουχίες. Αρνούνται να επιστρέψουν πίσω στον 
κόσμο της πλάνης, της αμάθειας και του ημίφωτος του σπηλαίου. 
Απέχουν από το δημόσιο βίο, απομακρύνονται από τους άλλους, και 
θεωρούν ότι έχουν εγκατασταθεί, ενώ είναι ακόμη ζωντανοί στα μακρινά 
νησιά των Μακάρων («ἡγούμενοι ἐν μακάρων νήσοις ζῶντες ἔτι 
ἀπῳκίσθαι») και απολαμβάνουν τις πνευματικές ηδονές που μόνο αυτές 
διαρκούν. Ίσως εννοεί τους πνευματικούς ανθρώπους της εποχής του που 
απέχουν από την πολιτική ζωή. 
 
Β3. σχολ. βιβλ. Σελ. 102 (οι φαύλες πολιτείες): § 3η και 4η  
       «Οι κηφήνες συνεχώς… διαπράττει κάθε είδους ανοσιούργημα». 
 
Β4. απόρρητος: προειρημένων 
       ντροπαλός: ἐπιτροπεῦσαι, ἐπιτρέπειν, ἐπιτρέπεται 
       αντιβιοτικό:  βίῳ 
       αποχή: ἔχουσιν, μετέχειν 
       δυσπραγία: πράξουσιν, πράττειν, πράττωσι 
       μονοκατοικία:  ἀπῳκίσθαι, οἰκιστῶν 
       προφήτης: ἔφη, ἔφαμεν 
       είδωλο:  ἰδεῖν, ἴδωσιν   
       βάθρο: ἀναβῆναι, ἀνάβασιν, ἀναβάντες, καταβαίνειν 
       ανυπόμονος: καταμένειν 
 
 
Γ1.  Εκείνοι λοιπόν δειπνούσαν σιωπηλοί, σαν να τους το είχε επιβάλει 
κάποιος ανώτερος. Ο Φίλιππος όμως, ο γελωτοποιός, αφού χτύπησε την 
πόρτα, είπε σε αυτόν που άνοιξε να αναγγείλει και ποιος ήταν και για 
ποιο λόγο ήθελε να μπει στο σπίτι (: να ζητήσει ακρόαση) και είπε ακόμη 
ότι έρχεται (: παρουσιάζεται μπροστά τους) αφού έχει ετοιμάσει όλα τα 
αναγκαία ώστε να δειπνήσει σε ξένο τραπέζι και πρόσθεσε ότι ο υπηρέτης 
του πολύ στενοχωριόταν και επειδή δεν έφερε τίποτε μαζί του και επειδή 
ήταν νηστικός. Ο Καλλίας, λοιπόν, αφού άκουσε αυτά, είπε:  «Αλλά όμως, 
φίλοι, είναι βέβαια ντροπή να αρνηθούμε το κατάλυμα (: να μην 
παραχωρήσουμε στέγη). Ας μπει, λοιπόν». Και συγχρόνως έριξε το 
βλέμμα του στον Αυτόλυκο, θέλοντας προφανώς να αντιληφθεί πώς του 
φάνηκε το αστείο (: ποιο φάνηκε σε εκείνον ότι είναι το αστείο). 
 
Γ2. κρείττονος: τὰς κρείττονας ή κρείττους 
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      ὅ τι: οὗτινος και ὅτου 
 ἔφη: φαίη  

    πάντα: τοῖς πᾶσι(ν) 
    φέρειν: ἐνεγκεῖν 
    ταῦτα: αὗται 
    ἄνδρες: (ὦ) ἄνερ 
    αἰσχρόν: τῷ αἰσχίονι 
    εἰσίτω: εἴσιθι 
    δόξειε: ἔδοξε 
 
 
Γ3α.  αὐτοῖς: αντικείμενο της μετοχής (ὥσπερ) ἐπιτεταγμένον  

       τῷ ὑπακούσαντι: επιθετική μετοχή ως έμμεσο αντικείμενο του      
                                          ρήματος εἶπε 
          διά  τὸ φέρειν: έναρθρο απαρέμφατο ως εμπρόθετος προσδιορισμός  
                                     της αιτίας στο απαρέμφατο πιέζεσθαι 
          ἀνάριστον: κατηγορούμενο στο υποκείμενο του απαρεμφάτου εἶναι:   
                              τὸν παῖδα λόγω του απαρεμφάτου εἶναι από το συνδετικό  
                              ρήμα εἰμί. 
          φθονῆσαι: τελικό απαρέμφατο ως υποκείμενο στην απρόσωπη  
                             έκφραση αἰσχρὸν (ἐστί). 
          ἐκείνῳ: δοτική προσωπική του κρίνοντος προσώπου από το ρήμα  
                       δόξειε 
           
 
Γ3β. Εἶπε τῷ ὑπακούσαντι: «Εἰσάγγειλον, ὦ ὑπακούσας, ὅστις ή τίς εἰμί».  
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