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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτων, Πολιτεία 

i. α.  

η σπηλιά: είναι η αισθητή πραγματικότητα, η πολιτική κοινωνία, στην οποία δεν 

κυβερνούν οι πεπαιδευμένοι, οι φιλόσοφοι. 

οι δεσμώτες: είναι οι άνθρωποι που ζουν μέσα στο σκοτάδι της αμάθειας και θεωρούν 

ότι οι σκιές είναι τα πραγματικά όντα.  

οι σκιές: είναι τα δεδομένα της αίσθησης που οι αλυσοδεμένοι εκλαμβάνουν ως 

αληθινή πραγματικότητα. Πιστεύουν πως η μόνη πραγματικότητα είναι ό,τι βλέπουν ή 

ακούν, ό,τι τους δίνει η αίσθηση. 

οι αλυσίδες: είναι οι αισθήσεις που μας κρατούν δέσμιους και δεν μας αφήνουν να 

αντιληφθούμε την πραγματικότητα με τη βοήθεια της λογικής και υπό το φως του 

ορθού λόγου. 

 

   β. 

1. Σωστή 

2. Λανθασμένη 

3. Λανθασμένη 

 

 

ii. 1.  Με τον όρο «μέγιστον μάθημα» ο Πλάτων εννοεί τη θέαση της Ιδέας του αγαθού, 

την ύψιστη γνώση, που τελικά συμπίπτει με το αγαθό, καθώς ο Πλάτωνας υποστηρίζει 

μια νοησιαρχική ηθική, δηλαδή η γνώση της αλήθειας δεν μπορεί παρά να οδηγεί κατά 

αναγκαιότητα σε ηθική πράξη, στην πραγμάτωση του αγαθού. Σύμφωνα με το σχόλιο 

του σχολικού εγχειριδίου, ο Πλάτωνας δεν δίνει μια σαφή ερμηνεία για τον  όρο 

«αγαθό», που είναι από τους βασικότερους στο φιλοσοφικό του σύστημα, παρά 

αρκείται σε ορισμένους υπαινιγμούς. «Ἀγαθὸν» πάντως είναι: 

 

α) το «εἶναι» και ό,τι διατηρεί το «εἶναι», 

β) η τάξη, ο κόσμος και η ενότητα που διαπερνά και συνέχει την πολλαπλότητα, 

γ) ό,τι παρέχει την αλήθεια και την επιστήμη. 

 

Η έκφραση «αὐτὸ τὸ ἀγαθὸν» φαίνεται να δηλώνει την ύψιστη αρχή και την πηγή του 

όντος και της γνώσης. Πάντως, ήδη στην αρχαιότητα το «Πλάτωνος ἀγαθὸν» ήταν 

παροιμιακή έκφραση για κάτι το ασαφές και σκοτεινό.  

       Στο απόσπασμα «Ἡμέτερον δὴ ἔργον, .... ὃ νῦν ἐπιτρέπεται.» ο Πλάτωνας, διά 

στόματος Σωκράτη, χαρακτηρίζει το αγαθό ως εξής: 
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α) το αγαθό είναι η μεγαλύτερη αξία («μέγιστον μάθημα»), αφού αυτό πρέπει να 

κατακτήσουν όλοι οι άνθρωποι και κυρίως όσοι πρόκειται να αναλάβουν τη διοίκηση 

της πολιτείας, 

 

β) το αγαθό μπορεί να προσεγγιστεί και να το θεαθεί ο άνθρωπος, όχι βέβαια με τις 

αισθήσεις, αλλά με την καθαρή νόηση («ἀφικέσθαι», «ἰδεῖν», «ἴδωσι»), 

γ) η κατάκτησή του είναι δύσκολη και απαιτεί κόπο, επίπονη προσπάθεια και 

αγώνα («ἀναβῆναι», «ἀνάβασιν», «ἀναβάντες»). Πρόκειται για μια ανοδική πορεία, 

που οδηγεί στην ολοένα υψηλότερη γνώση και διάπλαση ήθους. Πολύ συχνά στον 

Πλάτωνα λέξεις που σημαίνουν το άνω και την ανάβαση χρησιμοποιούνται 

μεταφορικώς για την παιδεία και τα αγαθά που προσφέρει.  

 

2.   Σ’ αυτό το χωρίο του κειμένου ο Σωκράτης / Πλάτωνας αναφέρεται στο χρέος των 

φυλάκων στην ιδανική του πολιτεία. Αυτοί, αφού θα έχουν περάσει από τα στάδια 

εκπαίδευσης (δηλαδή: μουσική και γυμναστική παιδεία – μαθηματικές επιστήμες – 

σπουδή της διαλεκτικής), οφείλουν (μετά τα 50 τους χρόνια) να κατέβουν στο σπήλαιο, 

δηλαδή στην πρακτική πολιτική, και να μεταδώσουν τις γνώσεις τους και την αρετή 

τους σε ολόκληρη την πόλη. Αφού, λοιπόν, θα έχουν μοιράσει τη ζωή τους μεταξύ της 

φιλοσοφίας και της άσκησης της εξουσίας και αφού θα έχουν εκπαιδεύσει τους 

διαδόχους τους, θα είναι πια έτοιμοι να φύγουν από τη ζωή και να κατοικήσουν στα 

νησιά των μακαρίων. 

      Αυτό το χωρίο θα μπορούσε να θεωρηθεί υπαινικτικό για τον Πλάτωνα, ο οποίος, 

ενώ μιλούσε για το χρέος των ορθά πεπαιδευμένων, δηλαδή των φιλοσόφων, δεν 

ακολούθησε αυτή την πορεία, καθώς δεν ασχολήθηκε με την ενεργό πολιτική. Η 

αλήθεια, βέβαια, είναι ότι θέλησε και προσπάθησε να ασχοληθεί με αυτή, αλλά δεν το 

κατάφερε. Ειδικότερα, βλέπουμε τις πρώτες προσπάθειές του, όταν ήταν ακόμα νέος. 

Τότε, όμως, ήταν που βίωσε τις πρώτες απογοητεύσεις: είδε με τα μάτια του τη 

δημαγωγική συμπεριφορά κάποιων πολιτικών ανδρών και δύο από τους συγγενείς του 

(τον Κριτία και τον Χαρμίδη) να συμμετέχουν στο τόσο οδυνηρό για την Αθήνα 

καθεστώς των Τριάντα τυράννων, το οποίο, μάλιστα, προσπάθησε να εμπλέξει στις 

βιαιοπραγίες του και τον δάσκαλό του, τον Σωκράτη. Όμως, δεν κατέθεσε τα όπλα˙ 

προσπάθησε να εφαρμόσει τις θεωρίες του στους τυράννους των Συρακουσών, τον 

Διονύσιο τον Α’ και Β’, αλλά χωρίς επιτυχία. Έτσι, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι όλα 

τα πολιτεύματα της εποχής του ήταν διεφθαρμένα.  

         Με τη λέξη «τιμῶν» ο Πλάτων εννοεί την κοινωνική προβολή, την ηθική 

ικανοποίηση, τις επευφημίες και τις τιμητικές διακρίσεις που έρχονται ως αποτέλεσμα 

της συμμετοχής σε δημόσια αξιώματα. Με τον όρο «πόνων» ο Πλάτων εννοεί τους 

κόπους και τις θυσίες στις οποίες πιθανόν θα υποβληθεί ο φιλόσοφος όταν αναλάβει 

τα ηνία του κράτους. Επιπλέον υπονοούνται εδώ οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται ο 

φιλόσοφος, κίνδυνοι που αφορούν ακόμη και την ίδια του τη ζωή.   Όλα αυτά 

αποτελούν στοιχεία στα οποία  οι φιλόσοφοι οφείλουν να συμμετάσχουν. Έτσι, άσχετα 
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με το πώς αυτοί τα αξιολογούν, δεν απαλλάσσονται από το κοινωνικό και ηθικό τους 

χρέος απέναντι στην πολιτεία, ακόμη και αν αυτό ενέχει κινδύνους για τους ίδιους.  

 

 

iii. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες και να 

γράψετε στις λανθασμένες προτάσεις τη σωστή τους μορφή. 

 

1. Σωστή. 

2.  Λανθασμένη. Από το δεύτερο βιβλίο της Πολιτείας κύριοι συζητητές είναι ο 

Σωκράτης, ο Κέφαλος και ο Αδείμαντος. 

3. Λανθασμένη. Η κατώτερη τάξη είναι οι δημιουργοί. 

4. Λανθασμένη. Το κατώτερο μέρος της ψυχής, το αλόγιστον ή επιθυμητικόν, 

επιδιώκει την εκπλήρωση των βασικών αναγκών. 

5. Σωστή. 

 

iv. εμπαθής - πάθει  

γεωμετρία - καταγείῳ  

σχέση - ἐχούσῃ  

διένεξη - φέροντας  

οφθαλμός - Ἰδὲ 

 

οἰκιστῶν – κάτοικος 

ἴδωσι - όραμα  

ἱκανῶς - άφιξη 

ἔφαμεν - φήμη 

προειρημένων - λέξη 

 

v.    Σύμφωνα με το απόσπασμα «Ἡμέτερον δὴ ἔργον ... ἰδεῖν τε τὸ ἀγαθὸν», μόνο τα 

ξεχωριστά πνεύματα («τὰς βελτίστας φύσεις»), όσοι δηλαδή προορίζονται να γίνουν  

φιλόσοφοι μπορούν να οδηγηθούν στην αρετή και στη θέαση του αγαθού («μέγιστον 

μάθημα»). Γι’ αυτό το λόγο, ο Πλάτων υποστηρίζει ότι εκείνοι είναι κατάλληλοι να 

αναλάβουν τη διακυβέρνηση της πόλης. 

         Με τον όρο «φύσις» αρχικά εννοείται αυτό που ο άνθρωπος δεν μπορεί να 

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. 

         Συγκεκριμένα, με τον όρο «βελτίστας φύσεις» ο Πλάτων εννοεί τους ανθρώπους 

με φυσικά χαρίσματα, όπως υψηλή ευφυΐα, οξύτητα πνεύματος, ψυχικές δυνάμεις κ.ά. 

Ο Πλάτων πιστεύει ότι δεν διαθέτουν όλοι οι άνθρωποι από τη φύση τις ίδιες 

πνευματικές ικανότητες και ψυχικές δυνάμεις και συνεπώς τα αποτελέσματα της 

παιδείας θα είναι ανάλογα των φυσικών προδιαθέσεων του ανθρώπου (όπως για 
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παράδειγμα αυτοί που ανήκουν στην τάξη των δημιουργών, ο συνδυασμός φύσης και 

παιδείας τους κατέταξε στην τάξη αυτή)). Συνεπώς, δεν μπορούν να δουν όλοι οι 

άνθρωποι το αγαθό. Επιπλέον η πορεία των βελτίστων φύσεων προς τη θέαση της 

Ιδέας του αγαθού επιβάλλεται ως εξαναγκασμός (ἀναγκάσαι) στην ιδανική πολιτεία, 

συνιστά δηλαδή απόλυτη αναγκαιότητα, αναγκαία συνθήκη του ιδεώδους 

πολιτεύματος. 

          Το παράλληλο κείμενο που παρατίθεται αποτελεί ένα χωρίο της Πολιτείας και 

συγκεκριμένα του διαλόγου ανάμεσα στον Σωκράτη και τον Γλαύκωνα. Το θέμα του 

διαλόγου είναι η ισοτιμία των φύλων στη συμμετοχή στην εξουσία. Στο απόσπασμα  ο 

Πλάτων χρησιμοποιώντας τις εκφράσεις «φυσικές ικανότητες», «είναι από τη φύση της 

κατάλληλη»,  «με φυσική προδιάθεση», « η φυσική καταλληλότητα» εδραιώνει την 

άποψη ότι υπάρχουν άνθρωποι  που είναι προικισμένοι από τη φύση και λόγω των 

δυνατοτήτων τους είναι σε θέση να διοικήσουν την πόλη. Πιο συγκεκριμένα, ο 

Σωκράτης διατείνεται ότι ορισμένες γυναίκες διαθέτουν τη φυσική καταλληλότητα για 

το έργο του φύλακα όπως  ακριβώς συμβαίνει και με ορισμένους άνδρες. 

           Ο Πλάτων είναι ο πρώτος, και ο μόνος από τους συγχρόνους του, που ασκεί 

κριτική στο κοινωνικό σύστημα αναγνωρίζοντας τη σπατάλη των γυναικείων 

δυνατοτήτων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη της πολιτικής 

κοινωνίας. Η θέση της γυναίκας στην αρχαία Eλλάδα ήταν δυσμενής. Iδιαίτερα στην 

Αθήνα, υπήρχαν πολλές διακρίσεις σε βάρος των γυναικών. Οι Αθηναίες όλων των 

κοινωνικών τάξεων δεν είχαν πολιτικά δικαιώματα και ζούσαν μια ζωή περιορισμένη 

στο σπίτι. 

           Ο Πλάτων υποστηρίζει πως οι φυσικές δυνάμεις και ικανότητες έχουν 

κατανεμηθεί εξίσου στα δύο φύλα. Το φύλο δεν έχει καμία σχέση με τη διανοητική 

ανάπτυξη και τις ατομικές ικανότητες των προσώπων. Βέβαια, ο Πλάτων ενδιαφέρεται 

για την αγωγή, η οποία πρέπει να παρέχεται στην «ιδανική» πολιτεία, προσφέροντας σ' 

όλους τους πολίτες ίσες ευκαιρίες. Oι προτάσεις του για την ισότητα των φύλων, 

μολονότι «επαναστατικές», αποβλέπουν στο συμφέρον της πόλης και μετριάζονται 

από την παραδοχή ότι οι γυναίκες είναι πιο αδύναμες από τους άνδρες. 

 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  

1. Οι Μυτιληναίοι, απροετοίμαστοι, και επειδή ξαφνικά αναγκάστηκαν να πολεμήσουν, 

έβγαλαν τον στόλο τους σε μικρή απόσταση από το λιμάνι για να ναυμαχήσουν, αλλά 

αφού καταδιώχθηκαν από τα αθηναϊκά πολεμικά πλοία, τότε άρχισαν 

διαπραγματεύσεις με τους στρατηγούς, επειδή ήθελαν να απαλλαγούν, αν μπορούσαν, 

προς το παρόν από τα πλοία, κάνοντας συμφωνία με ήπιους όρους. 

 

2.  Μετά την ανακωχή οι Μυτιληναίοι έστειλαν στην Αθήνα αντιπροσώπους για να 

πείσουν τους Αθηναίους να αποσύρουν τον στόλο τους δίνοντάς τους την υπόσχεση ότι 

δεν θα αποστατήσουν. Ταυτόχρονα όμως και επειδή δεν ήλπιζαν ότι θα πετύχουν 

τίποτε στην Αθήνα, έστειλαν πρέσβεις και στη Σπάρτη με πολεμικό πλοίο που 

κατόρθωσε να περάσει απαρατήρητο από τον αθηναϊκό στόλο. Οι πρέσβεις 
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ταλαιπωρήθηκαν ώσπου να φτάσουν στη Σπάρτη, όπου άρχισαν να ενεργούν για να 

σταλεί βοήθεια. Οι πρέσβεις που είχαν πάει στην Αθήνα γύρισαν άπρακτοι. 

 

3. τούτοις/τριήρεσι/ κομισθεῖσι/ τισί βοηθείαις 

ἀποστελοῦσι- ἀπεστάλκασι 

λήσοντες – λεληθότες 

ὁρμούντων /ὁρμείτωσαν 

 

4.α. ἀπαράσκευοι: επιρρηματικό κατηγορούμενο του τρόπου στο πολεμεῖν 

πολεμεῖν: τελικό απαρέμφατο ως αντικείμενο στη μετοχή ἀναγκασθέντες 

ὡς ἐπὶ ναυμαχίαν: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός του σκοπού στο ἔκπλουν  

ἐποιήσαντο  

ὑπὸ τῶν  νεῶν: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός του ποιητικού αιτίου στη 

μετοχή  καταδιωχθέντες  

βουλόμενοι: επιρρηματική αιτιολογική μετοχή, συνημμένη στο υποκείμενο του 

ρήματος(οἱ Μυτιληναῖοι) 

ἐπιεικεῖ  επιθετικός προσδιορισμός στο  ὁμολογίᾳ   

 

β. Θουκυδίδης ἐπυνθάνετο ἀπαρασκεύους δὲ τοὺς Μυτιληναίους καὶ ἐξαίφνης 

ἀναγκασθέντας πολεμεῖν ἔκπλουν μέν τινα ποιησαμένους τῶν νεῶν. 

 
 


