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Aρχαία ελληνικά 

 

 

 

Διδαγμένο κείμενο 

«Πλάτωνος Πολιτεία» 

 Ενότητες 11η ( 514α-515α) και 12η (519b-d): 

Μετὰ ταῦτα δή, εἶπον, ἀπείκασον τοιούτῳ πάθει τὴν ἡμετέραν 

φύσιν παιδείας τε πέρι καὶ ἀπαιδευσίας. Ἰδὲ γὰρ ἀνθρώπους οἷον ἐν 

καταγείῳ οἰκήσει σπηλαιώδει, ἀναπεπταμένην πρὸς τὸ φῶς τὴν 

εἴσοδον ἐχούσῃ μακρὰν παρὰ πᾶν τὸ σπήλαιον, ἐν ταύτῃ ἐκ παίδων 

ὄντας ἐν δεσμοῖς καὶ τὰ σκέλη καὶ τοὺς αὐχένας, ὥστε μένειν τε 

αὐτοὺς εἴς τε τὸ πρόσθεν μόνον ὁρᾶν, κύκλῳ δὲ τὰς κεφαλὰς ὑπὸ 

τοῦ δεσμοῦ ἀδυνάτους περιάγειν, φῶς δὲ αὐτοῖς πυρὸς ἄνωθεν καὶ 

πόρρωθεν καόμενον ὄπισθεν αὐτῶν, μεταξὺ δὲ τοῦ πυρὸς καὶ τῶν 

δεσμωτῶν ἐπάνω ὁδόν, παρ’ ἣν ἰδὲ τειχίον παρῳκοδομημένον, 

ὥσπερ τοῖς θαυματοποιοῖς πρὸ τῶν ἀνθρώπων πρόκειται τὰ 

παραφράγματα, ὑπὲρ ὧν τὰ θαύματα δεικνύασιν. 

Ὁρῶ, ἔφη. 

Ὅρα τοίνυν παρὰ τοῦτο τὸ τειχίον φέροντας ἀνθρώπους σκεύη τε 

παντοδαπὰ ὑπερέχοντα τοῦ τειχίου καὶ ἀνδριάντας καὶ ἄλλα ζῷα 

λίθινά τε καὶ ξύλινα καὶ παντοῖα εἰργασμένα, οἷον εἰκὸς τοὺς μὲν 

φθεγγομένους, τοὺς δὲ σιγῶντας των παραφερόντων. 

Ἄτοπον, ἔφη, λέγεις εἰκόνα καὶ δεσμώτας ἀτόπους. 

Ὁμοίους ἡμῖν, ἦν δ’ ἐγώ. (514α-515α) 
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Τί δέ; Τόδε οὐκ εἰκός, ἦν δ’ ἐγώ, καὶ ἀνάγκη ἐκ τῶν προειρημένων, 

μήτε τοὺς ἀπαιδεύτους καὶ ἀληθείας ἀπείρους ἱκανῶς ἄν ποτε 

πόλιν ἐπιτροπεῦσαι, μήτε τοὺς ἐν παιδείᾳ ἐωμένους διατρίβειν διὰ 

τέλους, τοὺς μὲν ὅτι σκοπὸν ἐν τῷ βίῳ οὐκ ἔχουσιν ἕνα, οὗ 

στοχαζομένους δεῖ ἅπαντα πράττειν ἃ ἂν πράττωσιν ἰδίᾳ τε καὶ 

δημοσίᾳ, τοὺς δὲ ὅτι ἑκόντες εἶναι οὐ πράξουσιν, ἡγούμενοι ἐν 

μακάρων νήσοις ζῶντες ἔτι ἀπῳκίσθαι; 

Ἀληθῆ, ἔφη. 

Ἡμέτερον δὴ ἔργον, ἦν δ’ ἐγώ, τῶν οἰκιστῶν τάς τε βελτίστας φύσεις 

ἀναγκάσαι ἀφικέσθαι πρὸς τὸ μάθημα ὃ ἐν τῷ πρόσθεν ἔφαμεν 

εἶναι μέγιστον, ἰδεῖν τε τὸ ἀγαθὸν καὶ ἀναβῆναι ἐκείνην τὴν 

ἀνάβασιν, καὶ ἐπειδὰν ἀναβάντες ἱκανῶς ἴδωσι, μὴ ἐπιτρέπειν 

αὐτοῖς ὃ νῦν ἐπιτρέπεται. 

Τὸ ποῖον δή; 

Τὸ αὐτοῦ, ἦν δ’ ἐγώ, καταμένειν καὶ μὴ ἐθέλειν πάλιν καταβαίνειν 

παρ’ ἐκείνους τοὺς δεσμώτας μηδὲ μετέχειν τῶν παρ’ ἐκείνοις 

πόνων τε καὶ τιμῶν, εἴτε φαυλότερα εἴτε σπουδαιότεραι.( (519b-d) 

 

Παρατηρήσεις:  

Α. Να μεταφράσετε τα αποσπάσματα από τα πρωτότυπα χωρία:  α) 

«Ὁρῶ….. παραφερόντων.» και β) « Ἡμέτερον….. ἐπιτρέπεται».  

(Μονάδες 10) 

Β1α. Τι συμβολίζουν στην εν λόγω αλληγορία το υπόγειο και 

μισοσκότεινο σπήλαιο, ο επίγειος κόσμος, οι αλυσοδεμένοι 

δεσμώτες του σπηλαίου, τα είδωλα που κινούνται πάνω από το 



 

 3 

τοιχίο και οι αντανακλάσεις τους στο εσωτερικό τοίχωμα του 

σπηλαίου;             (Μονάδες 10) 

 

Β1β. Με ποιον τρόπο ανατροφοδοτείται η συζήτηση μετά την  

αλληγορική διήγηση του Πλάτωνα;         (Μονάδες 5) 

 

Β2α. Ποιον τρόπο ζωής προτιμούν οι πεπαιδευμένοι από την 

ανάληψη ευθυνών στη διοίκηση της πολιτείας; Με ποιο εκφραστικό 

τρόπο παρουσιάζει την επιθυμία τους ο Πλάτωνας;      (Μονάδες 10) 

 

Β2β. ὃ νῦν ἐπιτρέπεται: Πού αναφέρεται η φράση;   (Μονάδες 5) 

 

Β3.  Ποια ήταν η μέθοδος που χρησιμοποίησε ο Σωκράτης, 

προκειμένου να αναζητήσει την απόλυτη ουσία των ηθικών 

εννοιών; Τι γνωρίζετε για την επαγωγική μέθοδο του Σωκράτη;  

(Μονάδες 10) 

Β4α. Να βρείτε την ετυμολογία των παρακάτω λέξεων: ἀπείκασον, 

καταγείῳ, ἀναπεπταμένην,προειρημένων, δεσμώτας. (Μονάδες 5) 

 

Β4β. Να βρεθούν οι ομόρριζες των παρακάτω λέξεων μέσα από τα 

πρωτότυπα κείμενα: εξιχνίαση, λαθρογαμία, ειδεχθής, βάσιμος, 

διαμονητήριο.            ( Μονάδες 5) 
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Αδίδακτο κείμενο 

Ἑνός  δέ  ἐνδεεῖς εἰσίν· εἰ γάρ νῆσον οἰκοῦντες θαλασσοκράτορες 

ἦσαν Ἀθηναῖοι, ὑπῆρχεν ἄν αὐτοῖς ποιεῖν μέν κακῶς, εἰ ἠβούλοντο, 

πάσχειν δέ μηδέν,ἕως τῆς θαλάττης ἦρχον, μηδέ τμηθῆναι τήν 

αὐτῶν γῆν μηδέ προσδέχεσθαι τούς πολεμίους· νῦν δέ οἱ 

γεωργοῦντες καί οἱ πλούσιοι Ἀθηναίων ὑπέρχονται τούς πολεμίους 

μᾶλλον, ὁ δέ δῆμος, ἅτε εὖ εἰδώς ὅτι οὐδέν τῶν σφῶν ἐμπρήσουσιν 

οὐδέ τεμοῦσιν, ἀδεῶς ζῇ καί οὐχ ὑπερχόμενος αὐτούς. Πρός δε 

τούτοις καί ἑτέρου δέους ἀπηλλαγμένοι ἄν ἦσαν, εἰ νῆσον ᾤκουν, 

μηδέποτε προδοθῆναι τήν πόλιν ὑπ’ ὀλίγων μηδέ πύλας ἀνοιχθῆναι 

μηδέ πολέμιους ἐπεισπεσεῖν· πῶς γάρ νῆσον οἰκούντων ταῦτ’ ἄν 

ἐγίγνετο; Μηδ’ αὖ στασιάσαι τῷ δήμῳ μηδέν,εἰ νῆσον ᾤκουν· νῦν 

μέν γάρ εἰ στασιάσαιεν, ἐλπίδα ἄν ἔχοντες ἐν τοῖς πολεμίοις 

στασιάσειαν, ὡς κατά γῆν ἐπαξόμενοι· εἰ δέ νῆσον ᾤκουν, καί 

ταῦτ’ἄν ἀδεῶς εἶχεν αὐτοῖς.  

Ξενοφῶντος Ἀθηναίων Πολιτεία 2, 14 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

ἐνδεής εἰμί τινος: στερούμαι κάτι 

ὑπέρχονται: κολακεύουν, εξαπατούν 

 

Γ1. Να μεταφράσετε το κείμενο που σας δίνεται.        (Mονάδες 20). 

 

Γ2. Για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου να γράψετε 

τον τύπο που σας ζητείται: 

ἐνδεεῖς: την γενική και αιτιατική του ενικού. 

κακῶς: τους άλλους βαθμούς του επιρρήματος 
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τμηθῆναι: το β΄ενικό υποτακτικής, γ΄ πληθυντικό ευκτικής στον 

ίδιο χρόνο. 

εἰδώς: τον ίδιο τύπο σε όλους τους χρόνους. 

σφῶν: τη δοτική ενικού και πληθυντικού στο α΄πρόσωπο. 

ζῇ: γ΄ενικό ευκτικής και προστακτικής. 

ἐπεισπεσεῖν: τον ίδιο τύπο σε όλους τους χρόνους στην ίδια φωνή. 

νῆσον: κλητική ενικού και αιτιατική πληθυντικού. 

ἐλπίδα: ονομαστική ενικού και δοτική πληθυντικού. 

ἀδεῶς: τα παραθετικά του επιθέτου, στο αρσενικό γένος  στην 

αιτιατική, στον ενικό αριθμό. 

(Mονάδες 10) 

 

Γ3α. Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι παρακάτω όροι και να 

αναφέρετε ποιον όρο προσδιορίζουν: ἑνός, τήν αὐτῶν, εἰδώς, 

ἀνοιχθῆναι, οἰκούντων, στασιάσαι. 

(Mονάδες 5) 

 

Γ3β. νῦν μέν γάρ εἰ στασιάσαιεν, ἐλπίδα ἄν ἔχοντες ἐν τοῖς 

πολεμίοις στασιάσειαν, ὡς κατά γῆν ἐπαξόμενοι. Να βρεθεί και 

να χαρακτηριστεί ο υποθετικός λόγος  που υπάρχει στην περίοδο 

και στη συνέχεια να μετατραπεί σε υποθετικό λόγο που να δηλώνει  

το προσδοκώμενο. 

(Mονάδες 5)  
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Απαντήσεις διδαγμένου 

Α.  α) (Τα) φαντάζομαι, είπε. 

Φαντάσου, λοιπόν, κατά μήκος αυτού του μικρού τοίχου ανθρώπους 

να μεταφέρουν κάθε είδους αντικείμενα, που ξεπερνούν το ύψος 

του μικρού τοίχου, και ανδριάντες και άλλα ομοιώματα, 

κατασκευασμένα κι από πέτρα κι από ξύλο και από κάθε είδους 

υλικά˙ όπως είναι φυσικό, (φαντάσου) άλλοι από αυτούς που 

περνούν φορτωμένοι να μιλούν και άλλοι να σιωπούν. 

Αλλόκοτη εικόνα περιγράφεις, είπε, και αλλόκοτους δεσμώτες. 

Όμοιους με μας, είπα εγώ. 

β) Δικό μας λοιπόν έργο, είπα εγώ, των ιδρυτών της πολιτείας, 

(είναι) να αναγκάσουμε τις εξαιρετικές φύσεις (ή τα ξεχωριστά 

πνεύματα) να φτάσουν στο μάθημα που προηγουμένως είπαμε ότι 

είναι το ανώτερο, δηλαδή και να δουν το αγαθό και να ανεβούν 

εκείνο τον ανηφορικό δρόμο, και, αφού ανεβούν και δουν αρκετά (το 

αγαθό), να μην τους επιτρέπουμε αυτό που τώρα τους επιτρέπεται. 

 

Β1α. Στην πλατωνική Πολιτεία μέσα στο υπόγειο σπήλαιο 

παρουσιάζεται μια σειρά από παραστατικές εικόνες. Αρχικά 

κάνουμε λόγο για την πρώτη από τις τέσσερις βαθμίδες γνώσης, την 

εἰκασίαν. 

 Το υπόγειο σπήλαιο: ο διαρκώς μεταβαλλόμενος και γι’ αυτό 

παραπλανητικός και κίβδηλος κόσμος των αισθητών (ο κόσμος της 

απατηλής φαινομενικότητας), τον οποίο οι άνθρωποι 

συλλαμβάνουν με τις αισθήσεις τους και εσφαλμένα τον θεωρούν 

ως τον μόνο πραγματικό και αληθινό. Κατά τον Πλάτωνα, ο 

αισθητός κόσμος, στον οποίο διαβιούν οι άνθρωποι κατά τη 
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διάρκεια της επίγειας παρουσίας τους, είναι υλικός και φθαρτός, 

ένα ατελές αντίγραφο του νοητού κόσμου. Στην ουσία πρόκειται για 

ένα αποτυχημένο, διεφθαρμένο και φαύλο πολιτειακό σύστημα και 

μια κοινωνία φαλκιδευμένη. Σαφώς υπαινίσσεται την αθηναϊκή 

δημοκρατία που βίωνε την παρακμή κατά την εποχή του 

φιλοσόφου. Οπωσδήποτε η βασική αιτία οφείλεται στην απαιδευσία 

των δεσμωτών-πολιτών και η άγνοια τους οδηγεί σε αυτή την πλάνη 

και το σκοτάδι που βρίσκονται. Είναι αήθεις, ετεροκατευθυνόμενοι 

και παθητικοί δέκτες της εκμαυλισμένης κοινωνίας.   

Ο επίγειος κόσμος: ο υπερβατικός κόσμος των νοητών (των 

πλατωνικών Ἰδεῶν), που γίνεται αντιληπτός μέσω της νόησης και 

όχι των αισθήσεων και στον οποίο μετοικεί η ψυχή μετά την 

αποδέσμευσή της από το φθαρτό σώμα. Σύμφωνα με τον Πλάτωνα, 

ο νοητός κόσμος είναι ο μόνος αληθινός, ο μόνος που παρέχει 

αληθινή γνώση. Είναι άυλος, άφθαρτος, αμετάβλητος, αιώνιος και 

ακατάλυτος. 

 Οι δεσμώτες: οι απαίδευτοι, αφιλοσόφητοι άνθρωποι των 

υφιστάμενων πολιτικών κοινωνιών, οι οποίοι, χωρίς να το 

γνωρίζουν, ζουν μέσα στο σκότος της αμάθειας και της 

απαιδευσίας, δέσμιοι των παραπλανητικών δεδομένων του 

αισθητού κόσμου. Παρασύρονται από τους επιτήδειους και τους 

λαοπλάνους, τους λαϊκιστές, καθώς και τους διεφθαρμένους 

πολιτικούς. Αδυνατούν να λάβουν ορθές αποφάσεις και 

εξυπηρετούν συμφέροντα.   

Τα ομοιώματα πάνω από το τοιχίο: οι χωρο-χρονικές εκφάνσεις 

(είδωλα, εξεικονίσεις) των Ἰδεῶν στο αισθητό σύμπαν (δίκαιοι 

άνθρωποι ή πράξεις, ωραία πρόσωπα ή πράγματα κ.τ.λ.), οι οποίες 

γίνονται αντιληπτές μέσω των αισθήσεων, γι’ αυτό και ανήκουν 

στον αισθητό κόσμο. 
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 Οι σκιές των ομοιωμάτων: τα κακέκτυπα των εξεικονίσεων των 

Ἰδεῶν. Πρόκειται για τους φαινομενικά δίκαιους, σώφρονες ή 

ανδρείους ανθρώπους, για τις φαινομενικά δίκαιες, σώφρονες ή 

ανδρείες πράξεις τους. 

Β1β. Μετά την αλληγορική διήγηση του Πλάτωνα έρχεται ο 

Γλαύκωνας, ο οποίος είναι και ο βασικός συνομιλητής του Σωκράτη 

στο έργο,  να προβάλει αντίσταση στα λόγια του δεύτερου. Με τη 

φράση «Ἀτοπον…ἀτόπους» καταλαβαίνουμε ότι ο Γλαύκωνας 

διατηρεί τις επιφυλάξεις του σχετικά με την αλληγορική περιγραφή. 

Σαφέστατα προκαλεί το ενδιαφέρον και δημιουργεί έκπληξη στους 

υπόλοιπους παρευρισκομένους, όπως και στο αναγνωστικό κοινό 

κατ΄ επέκταση. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για αξιολογικό 

σχόλιο, αφού δεν πείθεται για τις διατυπωμένες απόψεις του 

Σωκράτη. Μάλιστα, επαναλαμβάνεται η λέξη «ἄτοπον» 

χαρακτηρίζοντας  το περιεχόμενο της αλληγορίας ως κάτι το 

ασαφές, το παράδοξο και το αλλόκοτο. Δεν είναι σε θέση να 

αντιληφθεί τον συμβολισμό. Βέβαια, ο Πλάτωνας εσκεμμένα 

«βάζει» τον Γλαύκωνα να αντιδράσει, όχι μόνο για να διατηρήσει τη 

ζωντάνια στον λόγο και να αποφευχθεί η μονοτονία, αλλά 

παράλληλα με την πρόκληση ενδιαφέροντος ακολουθεί το 

επεξηγηματικό σχόλιο του Σωκράτη «Ὁμοίους ἡμῖν, ἦν δ΄ἐγώ». 

Έτσι, αρχίζει η επεξήγηση των συμβολισμών από τον φιλόσοφο. 

Παραλληλίζονται οι δεσμώτες με τους απαίδευτους ανθρώπους 

στην κοινωνία και το σπήλαιο με την ίδια την κοινωνία. Πρόκειται 

για τον κόσμο της αμάθειας, των προκαταλήψεων και των 

ψευδαισθήσεων.  «Το σπήλαιο δείχνει τη γνωστική πορεία της 

ανθρώπινης σκέψης και την κατάσταση της πολιτικής κοινωνίας. 

Επίσης ο Πλάτωνας προσπαθεί με την εικόνα αυτή να καθορίσει 

την ορθή στάση του πολιτικού άνδρα απέναντι στην πολιτική 
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κοινωνία». Έμμεσα γίνεται εισαγωγή του θέματος  που θα 

αναπτυχθεί στην επόμενη ενότητα. Ποιο είναι το χρέος του 

φιλοσόφου από τη στιγμή που κατάφερε να δει την Ιδέα του Αγαθού 

και αν μπορεί να ξανακατέβει για να απελευθερώσει και τους 

υπόλοιπους πρώην συνδεσμώτες. 

Β2α.  Με έντεχνο τρόπο ο Πλάτωνας απαντάει μέσα από διμελή 

ρητορική ερώτηση για το ποιοι είναι ακατάλληλοι να διοικήσουν την 

πολιτεία. Από τη μια είναι οι απαίδευτοι και από την άλλη η 

πεπαιδευμένοι. Σχετικά με τούς ἐν παιδείᾳ ἐωμένους διατρίβειν διά 

τέλους αναφέρει χαρακτηριστικά: Η κατηγορία αυτή πολιτών είναι 

απορροφημένη με πνευματικές ενασχολήσεις. Απέχουν από τα 

κοινά και τα πρακτικά προβλήματα και η καθημερινή ζωή γι΄ 

αυτούς άπτεται μόνο των φιλοσοφικών αναζητήσεών τους. Ούτε η 

εξουσία τους προσελκύει αλλά κυρίως δείχνουν να έχουν ξεχάσει 

ότι κάποτε οι ίδιοι ήταν σε δεινή κατάσταση, όπως οι συμπολίτες 

τους. Οι θυσίες , οι αγώνες, η καθημερινή βιοπάλη αποτελούν 

παρελθόν. Στρέφονται  σε ενατενίσεις υψηλές, του πνεύματος. Δεν 

διαθέτουν καμία επιθυμία να κατέβουν στο σπήλαιο και να 

απαλλάξουν τους υπόλοιπους από την άγνοια και την αμάθεια. 

Γενικά αποδεκτό είναι ότι πολλοί επιτυχημένοι άνδρες δεν 

συμμετείχαν ενεργά στο πολιτικό στίβο και αποστασιοποιήθηκαν. 

Συγκεκριμένα ο Σόλων, ο γνωστός νομοθέτης  και ο Λυκούργος δεν 

δέχτηκαν να αναλάβουν αξιώματα. Μετά τη θέσπιση των 

νομοθεσιών τους έφυγαν. Κάτι τέτοιο δεν είναι σπάνιο ούτε στη 

σύγχρονη εποχή. Αναμφισβήτητα είναι αλήθεια πως οι εκλεκτοί 

αυτοί άνδρες επιθυμούν την γαλήνια ζωή και συνειδητά θέλουν να 

αποφύγουν την ψυχική φθορά που ακολουθεί. Είναι επίφοβη η 

προσπάθεια να μην καταφέρουν να ανταποκριθούν στη μεγάλη 

ευθύνη που έχει η ενασχόληση με τον πολιτικό κόσμο. Επιδέχονται 
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διαφθορά, ιδιοτέλεια και αρχομανία. Η ματαιοδοξία και η 

υπερφίαλη ζωή γνωρίζουν ότι είναι συνυφασμένες με το δυσχερές 

έργο της διοίκησης. Η ακεραιότητα του χαρακτήρα και του 

πνεύματος θέλουν να διαφυλλαχτούν. Όλο αυτό, όμως, ενέχει και 

αλαζονική στάση απέναντι στο χρέος προς την κοινωνία.    Ωστόσο, 

πάλι με εκφραστικό σχήμα ο Πλάτωνας επιτυγχάνει να αναδείξει 

αυτή τους την απροθυμία με λογοτεχνική περιγραφή.  Αρχικά η 

απροθυμία τους δηλώνεται με διπλή άρνηση : «μή ἐθέλειν…μηδέ 

μετέχειν». Στη συνέχεια η παρομοίωση που χρησιμοποιεί, 

αναδεικνύει την άρνησή τους και την επιτείνει ακόμα περισσότερο. 

Περιγράφονται σαν να είναι ζωντανοί στα νησιά των μακάρων. 

«Τούς δε…ἀπῳκίσθαι». Να συμπληρώσουμε ότι σύμφωνα και με το 

σχολικό βιβλίο τα νησιά των Μακάρων τοποθετούνται στις 

Ηράκλειες στήλες, στο Γιβλαλτάρ. Πρόκειται για το ρεύμα του 

Ωκεανού. Οι λαϊκές δοξασίες αναφέρουν ότι εκεί ζούσαν οι ήρωες , 

οι άνθρωποι της χρυσής εποχής (η πρώτη γενιά του ανθρώπινου 

γένους) καθώς και οι ευσεβείς. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι 

το αντίστοιχο μέρος με τον Παράδεισο. Είναι το μέρος όπου ζουν με 

τη δικαιοσύνη και την ευσέβεια ως βασικούς γνώμονες.  

Β2β. Με τη φράση αυτή ο Πλάτωνας σκόπιμα θέλει να συνδέσει το 

θεωρητικό οικοδόμημα της Ιδεατής Πολιτείας με την εποχή του και 

την πολιτική πραγματικότητα. Είναι μια κατάσταση επίκαιρη για 

αυτόν κατακρίνοντας την απάθεια των φιλοσόφων και πολιτικών 

ανδρών της εποχής του. Πρόσθετα αξιοποιείται η εισαγωγή από το 

σχολικό βιβλίο, όπου είναι διάχυτη η απογοήτευση του Πλάτωνα, 

κάτι που το μαρτυρά στην 7η Επιστολή του. Η κατάλυση της  

δημοκρατίας το 404 π.Χ., η συμμετοχή συγγενικών του προσώπων 

στο ολιγαρχικό πολίτευμα και η διαστρεβλωμένη αποκατασταθείσα 

δημοκρατία τού προκάλεσαν βαθύτατη θλίψη και αγανάκτηση. 
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Αποκορύφωμα αποτελεί η άδικη καταδίκη του δασκάλου του, 

Σωκράτη. Εύλογα, λοιπόν, ήθελε να αντιταχθεί στην παρούσα 

κατάσταση της εποχής του και να μην γίνεται επιτρεπτό όλο αυτό. 

Είναι έκδηλη η απροθυμία και αδιαφορία των φιλοσόφων απέναντι 

στα κοινωνικοπολιτικά προβλήματα που υφίστανται. Δεν υπάρχει 

αμφιβολία ότι από τη στιγμή που ανακάλυψαν τον ιδεατό κόσμο 

επιθυμούν να γεύονται την ευδαιμονία τους και να μην έχουν καμία 

επαφή με τον κόσμο της άγνοιας και της ψευδαίσθησης που 

προκαλεί δυστυχία. Ο Θεαίτητος αναφέρει: «ο φιλόσοφος είναι 

απόκοσμος, άγονος, οφθαλμοσκόπος». Είναι αυτό που λέμε 

αιθεροβάμων, μέσα στον ελεφάντινο πύργο της «σοφίας» του. Το 

μόνο που επιδιώκει είναι η αναγνώριση, οι τιμές και οι διακρίσεις.  

Τα αίτια ποικίλουν αλλά για τον Πλάτωνα είναι μέγιστο χρέος 

αυτών των ανθρώπων να στρέψουν το βλέμμα τους στη θλιβερή 

πραγματικότητα και να συνδράμουν στην επίλυση των άσχημων 

φαινομένων. Το χρέος καλούνται να το αναλάβουν οι ιδρυτές της 

πολιτείας, οι οποίοι θα έρθουν και θα δραστηριοποιήσουν όλους 

αυτούς που διαθέτουν γνώση, σοφία, δικαιοσύνη και γενικότερα 

είναι πεπαιδευμένοι. Θα ακολουθήσει ο ηθικός εξαναγκασμός μέσα 

από την επιστροφή στον παλιό κόσμο της αμάθειας. Σκληρό το 

καθήκον αλλά και υποχρεωτικό. Το πέρασμα από το θεωρητικό στο 

πρακτικό επίπεδο είναι και η σύζευξη που οδεύει προς την ευτυχία. 

Το ζευγάρι vita activa- vita completativa έρχεται να εδραιώσει το 

όραμα του Πλάτωνα.  

 

B3. Για την απάντηση βλ. εισαγωγή σχολικού βιβλίου, σελ. 33:  

« Όπως λέει και ο Αριστοτέλης…το αιώνιο».                                                                                                                          
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B4α. ἀπείκασον < ἀπό+εἰκάζω<ρ. εἴκω 

 καταγείῳ < κατά +γαῖα 

 ἀναπεπταμένην< ἀνά+πετάννυμαι 

προειρημένων< πρό+λέγομαι 

 δεσμώτας< δέω/-ῶ 

 

B4β. ἱκανῶς, ἀληθείας, ἰδεῖν, ἀναβῆναι, καταμένειν. 

 

Απαντήσεις αδίδακτου 

Γ1. ( Οι Αθηναίοι) έχουν λοιπόν έλλειψη σ’ένα· αν δηλαδή οι 

Αθηναίοι ήταν θαλασσοκράτορες κατοικώντας σε νησί, θα ήταν 

δυνατό σ’αυτούς να βλάπτουν βέβαια (αυτοί), εάν ήθελαν (να 

βλάπτουν), να μην παθαίνουν τίποτα, ωσότου κυριαρχούσαν στη 

θάλασσα, ούτε να λεηλατηθεί η χώρα τους ούτε να δέχονται τους 

εχθρούς· τώρα όμως οι γεωργοί και οι πλούσιοι από τους Αθηναίους 

κολακεύουν περισσότερο τους εχθρούς ενώ ο δήμος, επειδή καλά 

γνωρίζει ότι δε θα κάψουν τίποτα από τα δικά του ούτε θα 

καταστρέψουν, ζει άφοβα και χωρίς να κολακεύει αυτούς. Εκτός δε 

απ’αυτά και από άλλο φόβο θα είχαν απαλλαγεί, αν κατοικούσαν 

σε νησί, δηλαδή να μην προδοθεί ποτέ η πόλη τους από τους 

ολιγαρχικούς  ούτε να ανοιχθούν οι πύλες ούτε να εισδύσουν οι 

εχθροί· γιατί πώς θα γίνονταν αυτά αν κατοικούσαν ( οι Αθηναίοι) 

σε νησί; ούτε να στασιάσει πάλι καθόλου ενάντια στο δήμο, εάν 

κατοικούσαν σε νησί· γιατί τώρα βέβαια αν στασιάσουν, θα 

στασίαζαν ελπίζοντας στους εχθρούς διότι θα φέρουν ( τους 
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εχθρούς) από την ξηρά· εάν κατοικούσαν σε νησί, και αυτά θα είχαν 

άφοβα για χάρη τους. 

 

Γ2. ἐνδεοῦς / ἐνδεῆ- ἐνδεᾶ. 

κάκιον, κάκιστα / χεῖρον, χείριστα. 

τμηθῇς /τμηθείησαν- τμηθεῖεν. 

εἰσόμενος, εἰδήσων, γνούς, ἐγνωκώς. 

ἐμοί, μοι / ἡμῖν. 

ζῴη /ζήτω. 

ἐπεισπίπτειν /ἐπεισπεσεῖσθαι / ἐπεισπεσεῖν / ἐπεισπεπτωκέναι. 

νῆσε / νήσους. 

ἐλπίς / ἐλπίσι.  

ἀδεῆ / ἀδεέστερον / ἀδεέστατον. 

 

Γ3α. ἑνός: γενική αντικειμενική στο ἐνδεεῖς. 

τήν αὐτῶν: επιθετικός προσδιορισμός στο γῆν. 

εἰδώς: επιρρηματική αιτιολογική μετοχή, εκφράζει αντικειμενική 

αιτιολογία, συνημμένη στο υποκείμενο ( ὁ δῆμος ) του ρήματος ζῇ. 

ἀνοιχθῆναι: επεξήγηση στο δέους. 

οἰκούντων: γενική απόλυτη επιρρηματική υποθετική  μετοχή 

υποκείμενο της:  Ἀθηναίων 

στασιάσαι: τελικό απαρέμφατο, υποκείμενο στο ὑπῆρχεν ἄν. 
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Γ3β. υπόθεση: εἰ στασιάσαιεν ( ευκτική αορίστου) 

απόδοση: ἄν στασιάσειαν ( δυνητική ευκτική, αορίστου) 

Ο υποθετικός λόγος δηλώνει την απλή σκέψη του λέγοντος. 

Μετατροπή σε προσδοκώμενο: 

υπόθεση: ἐάν στασιάσωσι 

απόδοση: στασιάσουσι 

 

 

 

Από τον  κλασικό τομέα του φιλολογικού τμήματος των 

Φροντιστηρίων Πουκαμισάς Ηρακλείου συνεργάστηκαν:  

Αναγνωστάκη Σ., Αποστολάκη Έ., Μαζοκοπάκη Ειρ., 

Παγωμένου Μ., Σφακιανάκη Μ. 


