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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

α.  ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
—Τι  λοιπόν;  Δεν  είναι  και  αυτό  λογικό,  είπα  εγώ,  και  δεν  προκύπτει 

αναγκαστικά  από  όσα  έχουμε  πει  ως  τώρα,  ότι  ούτε  οι  απαίδευτοι, που δεν 
γνώρισαν την  αλήθεια,  μπορούν ποτέ  να  κυβερνήσουν  ικανοποιητικά  την  πόλη, 
ούτε εκείνοι που  αφήνονται να ασχολούνται ως το τέλος της ζωής τους με την 
παιδεία; Οι πρώτοι, επειδή δεν έχουν έναν ορισμένο στόχο στη ζωή τους, στον οποίο 
στοχεύοντας πρέπει να κάνουν όλες τις πράξεις  τους  και  στον  ιδιωτικό  και  στον 
δημόσιο βίο τους· και οι άλλοι, επειδή δεν θα ασχοληθούν με τη θέληση τους με πρακτικά 
ζητήματα, επειδή  νομίζουν ότι παρόλο που είναι ακόμη ζωντανοί, έχουν εγκατασταθεί στα 
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 
πρωτύτερα ότι είναι το ανώτερο, δηλαδή να δουν το αγαθό και να πραγματοποιήσουν 
εκείνη την ανάβαση, και, αφού ανεβούν και δουν αρκετά, να μην τους επιτρέπουμε 
να κάνουν αυτό που τώρα επιτρέπεται.

β 1) Ο Πλάτων πίστευε ακράδαντα ότι η ορθή παιδεία μπορεί να επηρεάσει 
αποφασιστικά την πολιτική ζωή. Το όργανο που θα χρησιμοποιήσει ο φιλόσοφος που 
κατόρθωσε να ανέλθει από το σπήλαιο της απαιδευσίας και της πλάνης στον επάνω 
κόσμο, στον κόσμο των Ιδεών, για την απελευθέρωση και των υπόλοιπων δεσμωτών 
που μένουν ακόμα στον κόσμο των σκιών είναι η παιδεία. Για τον Πλάτωνα παιδεία 
είναι η στροφή της ψυχής προς την ιδέα του αγαθού, η δύσκολη, ανηφορική 
διαδικασία (ἀναβῆναι, ἀνάβασιν) της μετάβασης από το σκοτάδι της άγνοιας προς 
τη θέαση της αλήθειας Η αληθινή παιδεία κατά τον Πλάτωνα είναι η καθοδήγηση 
προς την αλήθεια, προς το όν, προς την ενόραση του αγαθού και προϋποθέτει την 
αποκάθαρση της ψυχής από τις γήινες επιθυμίες της. Το έργο της καθοδήγησης μόνο 
οι φιλόσοφοι μπορούν να αναλάβουν, διότι, όπως πιστεύει, για να μπορέσει η ψυχή 
να αποκοπεί από τον κόσμο των σκιών χρειάζεται φιλοσοφική παιδεία. Γι’ αυτό και 
δεν πρέπει να τους επιτραπεί να μείνουν στη μακαριότητα των θείων ενοράσεων τους, 
αλλά επιβάλλεται να εξαναγκαστούν να κατεβούν στο σπήλαιο, να πάρουν στα χέρια 
τους την εξουσία και να γίνουν άρχοντες της πολιτείας. Κατά τον Πλάτωνα η ύψιστη 
γνώση είναι η θέαση του Αγαθού. Αγαθόν είναι α) το «είναι» και ό,τι διατηρεί το 
«είναι», β) η τάξη, ο κόσμος και η ενότητα που διαπερνά και συνέχει την 
πολλαπλότητα, γ) ό,τι παρέχει την αλήθεια και την επιστήμη, δ) η ύψιστη αρχή και η 
πηγή του όντος και της γνώσης. Το Αγαθόν είναι η υψίστη αξία («μέγιστον μάθημα»). 
Ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να το προσεγγίσει («αφικέσθαι», «ιδείν», «ίδωσι»), 
αλλά η πορεία προς αυτό είναι δύσκολη («αναβήναι», «ανάβασιν», «αναβάντες»). 
Βέβαια από την ιδέα του «Αγαθού» απορρέουν όλα τα αγαθά, είναι η αιτία κάθε 
ορθότητας και ωραιότητας σε όλα τα όντα, γιατί αυτή η ιδέα δημιούργησε το φως 
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στον ορατό κόσμο, ενώ εξουσιάζει το νοητό κόσμο και παρέχει το νου και την 
αλήθεια σε όποιον θέλει να είναι συνετός.

β 2) Οι πεπαιδευμένοι προτιμούν να ζουν στη μακαριότητα των πνευματικών 
τους  ενασχολήσεων  και  της  καθαρής  θεωρίας, να  μένουν  στην  ευδαιμονία  της 
ενόρασης  του αγαθού αδιαφορώντας για τους άλλους. Αποστρέφονται την εικόνα 
του σπηλαίου,  όπου επικρατεί η σύγχυση και το σκοτάδι, και απολαμβάνουν τη 
μονομέρεια του  θεωρητικού βίου. Σύμφωνα όμως με την άποψη του Πλάτωνα οι 
εξαιρετικές αυτές φύσεις έχουν την ηθική υποχρέωση να κατέλθουν στο σπήλαιο, 
δηλαδή να ασχοληθούν με την πρακτική πολιτική, να αναλάβουν τη διακυβέρνηση 
της πόλης και τη διαφώτιση των απαίδευτων, των δεσμωτών, ώστε να μεταδώσουν 
τις γνώσεις τους και να υπηρετήσουν την πολιτεία με αφοσίωση και ανιδιοτέλεια.

Οι  Οικιστές  της  ιδεώδους  πολιτείας  οφείλουν  να  εντοπίσουν  «τας 
βελτίστας φύσεις»,  τις  εξαιρετικές φυσιογνωμίες που έχουν έμφυτη κλίση προς 
την επιλογή του άριστου τρόπου ζωής, να τους εξαναγκάσουν να φτάσουν στο 
«μέγιστον μάθημα»,  δηλαδή στο «Αγαθόν» με κατάλληλη παιδεία, και να τους 
υποχρεώσουν  να  κατέλθουν  πάλι  στο  σπήλαιο  -  στην  πρακτική  πολιτική,  να 
αναλάβουν  δηλαδή  τη  διακυβέρνηση  της  πόλης  και  να  την  ωφελήσουν  με  τις 
γνώσεις και  την αρετή τους.  Το όργανο που θα χρησιμοποιήσει ο φιλόσοφος  για 
την απελευθέρωση και των υπόλοιπων δεσμωτών που μένουν ακόμα στον κόσμο 
των  σκιών  είναι  η  παιδεία.  Οι φιλόσοφοι,  που  έχουν  φθάσει  στη  θέαση  του 
«αγαθού», εμφορούνται από υψηλά ιδεώδη και αξίες, γι’αυτό ο «είς» σκοπός των 
αρχόντων-φιλοσόφων  που  έχουν  υψωθεί  στην  ενόραση  του  αγαθού  είναι  να 
υπηρετήσουν  πιστά  και  ανιδιοτελώς  ολόκληρη  την  πόλη  και  να  της 
εξασφαλίσουν την ευδαιμονία.

β 3) (Σχολικό βιβλίο σ. 97-98)

Το ενδιαφέρον του νομοθέτη επικεντρώνεται στην ορθή αγωγή των φυλάκων, 
που έχουν επιλεγεί με κριτήρια την καλή σωματική τους διάπλαση και την οξύνοια. 
Στο πρώτο στάδιο επιδιώκεται η εξισορρόπηση γυμναστικής και μουσικής αγωγής. 
Γυμναστική  σημαίνει:  φροντίδα  για  την  ευεξία  του  σώματος,  απλές  ασκήσεις, 
υγιεινός  τρόπος  διαβίωσης.  Μουσική  είναι  η  ενασχόληση  με  τις  καλές  τέχνες: 
μουσική,  χορός,  τραγούδι,  ανάγνωση,  καλλιέργεια της  εικαστικής  ευαισθησίας.  Ο 
νομοθέτης φυσικά επαγρυπνεί για τη μορφή και το περιεχόμενο της καλλιτεχνικής 
έκφρασης.

Ένας δεύτερος κύκλος εκπαίδευσης (από τα 20 ως τα 30) περιλαμβάνει κυρίως 
τις  μαθηματικές  επιστήμες:  αριθμητική,  γεωμετρία,  στερεομετρία,  αστρονομία, 
αρμονική. Κορωνίδα της εκπαιδευτικής πορείας είναι η πενταετής (από τα 30 ως τα 
35) σπουδή της  διαλεκτικής  (φιλοσοφία)  που οδηγεί  στην ύψιστη μορφή γνώσης,
δηλαδή στην αναζήτηση της ουσίας όλων των πραγμάτων και στη θέαση του Αγαθού.

Η πορεία  προς  την  ολοκλήρωση του  ενάρετου  ανθρώπου είναι  τραχεία  και 
γεμάτη  δυσκολίες.  Όσοι  από  τους  φύλακες-επικούρους  υποστούν  με  επιτυχία  τις 
κρίσεις που έχουν καθοριστεί προάγονται μετά τα 50 τους έτη σε φύλακες παντελείς, 
δηλαδή  σε  φύλακες-άρχοντες  (βασιλείς).  Οι  ενασχολήσεις  αυτής  της  ολιγάριθμης 
αρχηγεσίας  (ελίτ)  είναι  εν  μέρει  πρακτικές  (διοίκηση  του  κράτους)  και  εν  μέρει 
θεωρητικές,  δηλαδή ενασχόληση με τις  επιστήμες και  τη φιλοσοφία.  Οι άρχοντες 
έχουν την ευθύνη για την εκπαίδευση της νέας γενιάς των φυλάκων, ζουν μακάρια, 



επειδή απολαμβάνουν τις  πνευματικές ηδονές που μόνο αυτές διαρκούν, και όταν 
πεθάνουν τιμώνται ως ήρωες.

 β 4) 

ΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΟΜΟΡΡΙΖΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διατρίβειν Συντριβή, ελαιοτριβείο

Μετέχειν Σχήμα, εχεμύθεια

Μηχανᾶται Μηχανοκίνητος, μηχανουργείο

ἐπελάθου Λησμονιά, λαθραίος

διαφερόντως Διένεξη, συμπεριφορά

2. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 6,4,5-6

α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Τότε λοιπόν οι φίλοι όταν πλησίασαν τον Κλεόμβροτο έλεγαν· Κλεόμβροτε, αν 
αφήσεις  τους  θηβαίους  χωρίς  μάχη,  θα  κινδυνεύσεις  να  πάθεις  από  την  πόλη  τα 
χειρότερα. Γιατί θα θυμηθούν εσένα και όταν, αφού έφτασες στις Κυνός κεφαλές, 
καθόλου  δεν  λεηλάτησες  τη  χώρα  των  Θηβαίων,  και  όταν  αργότερα  καθώς 
εκστράτευες αποκρούστηκες από την εισβολή, ενώ ο Αγησίλαος πάντοτε εισέβαλλε 
διαμέσου του Κιθαιρώνα. Αν βέβαια λοιπόν φροντίζεις για τον εαυτό σου ή επιθυμείς 
την πατρίδα, πρέπει να οδηγήσεις τον στρατό ενάντια στους άνδρες. Οι φίλοι βέβαια 
τέτοια έλεγαν. Οι αντίπαλοι όμως, «Τώρα λοιπόν», είπαν, «θα κάνει φανερό ο άνδρας 
αν πραγματικά φροντίζει τους Θηβαίους, όπως ακριβώς λέγεται». Ο Κλεόμβροτος 
λοιπόν, καθώς άκουγε αυτά, παρακινούνταν να κάνει μάχη.

β 1)

ΔΟΤΙΚΗ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΥ

Πόλεως Πόλεσι

Κεφαλάς Κεφαλαῖς

ἐμβάλλοντος ἐμβάλλουσι

ἄνδρας ἀνδράσι

Τοιαῦτα Τοιούτοις



β 2) 

ἀφήσεις ἀφίησι

Παθεῖν Πείσεσθαι

ἔλεγον Εἰπὲ

ἀφικόμενος ἀφικνούμενος

δηλώσει ἐδήλωσε

γ) ἔσχατα: σύστοιχο αντικείμενο του απαρεμφάτου παθεῖν 
(ανάπτυξη: ἔσχατα πάθη).

σου: αντικείμενο του ρ. ἀναμνησθήσονται (ρ. μνήμης).

τῶν Θηβαίων: γενική κτητική στο τῆς χώρας.

Ἀγησιλάου:  υποκείμενο  της  μετοχής  ἐμβάλλοντος  (γενική 
απόλυτη).

Μάχην: αντικείμενο του απαρεμφάτου συνάπτειν.
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