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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ  
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑÏΟΥ 2011  
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:  

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 
 

Α1. -Τι λοιπόν; ∆εν είναι και αυτό λογικό, είπα εγώ, και δεν απορρέει 
αναγκαστικά από όσα έχουμε πει ως τώρα, ότι ούτε οι απαίδευτοι και αυτοί που 
δεν γνώρισαν την αλήθεια, θα μπορούσαν ποτέ να κυβερνήσουν ικανοποιητικά 
μια πόλη, ούτε εκείνοι που αφήνονται να ασχολούνται  ως το τέλος της ζωής 
τους με την παιδεία;  Οι πρώτοι, επειδή δεν έχουν ένα ορισμένο στόχο στη ζωή 
τους, που πρέπει κυνηγώντας τον να ρυθμίζουν όλες τις πράξεις τους και στον 
ιδιωτικό και στον δημόσιο βίο τους, και οι άλλοι, επειδή δε θα ριχτούν με τη 
θέληση τους στη δράση, νομίζοντας ότι, ενώ είναι ζωντανοί ακόμη, βρίσκονται 
εγκατεστημένοι και ζουν στα μακρινά νησιά των Μακάρων;  
-  Αλήθεια , είπε. 
- Λοιπόν δικό μας έργο, είπα εγώ, των ιδρυτών της πολιτείας είναι να 
αναγκάσουμε τις εξαιρετικές φύσεις να φτάσουν στο μάθημα που αναγνωρίσαμε 
πριν ότι είναι το ανώτερο, δηλαδή να δουν το αγαθό και να πραγματοποιήσουν 
εκείνη την ανάβαση, και αφού ανέβουν και δουν αρκετά, να μην τους 
επιτρέπουμε να κάνουν αυτό που τώρα επιτρέπεται. 
 
Β1. Η πολιτεία, όπως τη σχεδιάζει ο Πλάτωνας, είναι ένα πραγματικό κράτος 
παιδείας. Όλοι οι θεσμοί και οι λειτουργίες ρυθμίζονται με βάση την παιδεία. 
Αυτό είναι το κριτήριο με το οποίο αναδεικνύονται τελικά οι πολιτικοί ταγοί 
που είναι και πνευματικοί ηγέτες, οι οποίοι δεν εξουσιάζουν αλλά επιτροπεύουν· 
αποτελεί το ασφαλές κριτήριο διαχωρισμού των πολιτών σε απαίδευτους και 
πεπαιδευμένους.  

Ο όρος παιδεία δήλωνε αρχικά τις αναγκαίες γνώσεις που έπρεπε να 
αποκτήσει ένα παιδί. Από τον 5ο αι. π.Χ προσλαμβάνει ένα ευρύτερο νόημα, ως 
όρος της παιδαγωγικής δηλώνει τη γενική πνευματική καλλιέργεια και τη 
συγκρότηση της προσωπικότητας που είναι προνόμιο μόνο του ανθρώπου - γι' 
αυτό αποδίδεται στα λατινικά ως humanitas.  

Για τον Πλάτωνα η παιδεία είναι η στροφή της ψυχής προς την ιδέα του 
αγαθού, τη δύσκολη ανηφορική διαδικασία μετάβασης από το σκοτάδι της 
άγνοιας στη γνώση.  Βάση της παιδείας για το Πλάτωνα είναι η μουσική και η 
γυμναστική· παίδευση είναι η πορεία προς την παιδεία (παίδευσις παιδείας 
παράδοσις), η μετάδοση της παιδείας και η κατάκτηση της αλήθειας, το 
εκπαιδευτικό σύστημα που θα οδηγήσει στην καλλιέργεια και ολοκλήρωση της 
προσωπικότητας. 

Η φράση μας θυμίζει τη δια βίου παιδεία παράλληλα με τις προσωπικές 
μας βιοτικές ασχολίες, που είναι ένα αίτημα της εποχής μας. Εδώ όμως πρόκειται 
για μια υπερβολή· την αποκλειστική ενασχόληση με τη θεωρητική μάθηση και 
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την τέλεια αποκοπή από κάθε εξωτερική δραστηριότητα πολιτική ή κοινωνική. 
Είναι γνώρισμα πολλών πνευματικών ανθρώπων που μένουν κλεισμένοι στη 
μακαριότητα τους και ο Πλάτωνας τους επικρίνει θεωρώντας εξίσου κακό με 
την απαιδευσία μια τέτοια στάση, μια κρίση που προέρχεται από μια κατεξοχήν 
θεωρητική διάνοια. Όμως ο Πλάτωνας εφαρμόζει πρώτα στον εαυτό του αυτά 
που διδάσκει (ταξίδια στις Συρακούσες), επομένως έχει κάθε λόγο να επικρίνει 
το συγκεκριμένο τύπο σοφού και το δόγμα «η τέχνη για την τέχνη». Ο Πλάτωνας 
χρησιμοποίησε το δημιουργικό του έργο χωρίς να αποκοπεί από την εποχή του. 
 
ἀναβῆναι ἐκείνην τήν ἀνάβασιν 

Πολύ συχνά οι λέξεις που σημαίνουν το ἄνω και την ἀνάβασιν στο 
Πλάτωνα χρησιμοποιούνται μεταφορικά για την παιδεία και τα αγαθά που 
προσφέρει. Κατά τον Πλάτωνα για να φτάσει η ψυχή στη θέα των ιδεών και της 
κορυφαίας όλων, του αγαθού, πραγματοποιεί μια ανύψωση από τα γήϊνα 
ενδιαφέροντα προς τα ανώτερα αντικείμενα της νόησης, από τα ορατά στα 
νοητά. Φυσικά δεν πρόκειται για μια μόνιμη κατάσταση της ψυχής, αλλά 
ανώτερη διαδικασία και άσκηση πνευματικής αναζήτησης που είναι αναγκαία 
για ορισμένο θεωρητικό σκοπό και έχει συγκεκριμένη κάθε φορά κατάληξη. 
Μετά την ανάβαση υπάρχει επομένως επάνοδος και κατάβαση της ψυχής στα 
λιγότερο θεωρητικά και περισσότερο πρακτικά, κοινωνικά-πολιτικά 
ενδιαφέροντά της. 
 

Β2. Η πολιτεία, όπως τη σχεδιάζει ο Πλάτωνας, είναι ένα πραγματικό 
κράτος παιδείας. Όλοι οι θεσμοί και οι λειτουργίες ρυθμίζονται με βάση την 
παιδεία. Αυτό είναι το κριτήριο με το οποίο αναδεικνύονται τελικά οι πολιτικοί 
ταγοί που είναι και πνευματικοί ηγέτες, οι οποίοι δεν εξουσιάζουν αλλά 
επιτροπεύουν· αποτελεί το ασφαλές κριτήριο διαχωρισμού των πολιτών σε 
απαίδευτους και πεπαιδευμένους.  
Το γενικό θέμα της Πολιτείας είναι η δικαιοσύνη στο πλαίσιο της λειτουργίας 
της ορθής πολιτείας. Σ' αυτό το πλαίσιο εξετάζονται και οι δεσμώτες και οι  
άνθρωποι από την άποψη της καταλληλότητάς τους για τη διακυβέρνηση της 
πόλης. Στην ενότητα ο Πλάτωνας συνεχίζοντας την αλληγορία του σπηλαίου 
αναφέρει δυο ομάδες ακατάλληλες για τη σωστή διακυβέρνηση της πόλης («ἄν 
ἐπιτροπεῦσαι πόλιν»). 

• Οι απαίδευτοι, οι τυχαίοι και αφιλοσόφητοι πολιτικοί, είναι 
ακατάλληλοι για τη διακυβέρνηση της πολιτείας όχι μόνο επειδή τους λείπει το 
βασικό προσόν, η παιδεία, αλλά κυρίως γιατί δεν έχουν ένα υψηλό πολιτικό 
στόχο στη ζωή, για να ρυθμίζουν σύμφωνα με αυτό τις πράξεις τους στον 
ιδιωτικό και το δημόσιο βίο. Υποθέτουμε ότι οι στόχοι τους είναι ταπεινοί - 
προσωπικό συμφέρον, προβολή κ.α. Οι απαίδευτοι είναι αυτοί που δεν έχουν 
αποκτήσει όχι απλώς «μάθηση περί τῆς ἀληθείας» αλλά άμεση προσωπική 
εμπειρία της αλήθειας. Η καθαυτό αλήθεια είναι νοερή ιδέα που ύστερα από 
πνευματική εξάσκηση λάμπει μέσα μας και ο νους την ατενίζει άμεσα. Αυτή η 
άμεση θέα της αλήθειας που υπερβαίνει την απλή μάθηση είναι η εμπειρία που 
δεν διαθέτουν οι απαίδευτοι. 
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Οι τυχαίοι και αφιλοσόφητοι πολιτικοί δεν έχουν ένα υψηλό σκοπό να 
υπηρετήσουν παρά μόνο το προσωπικό τους συμφέρον. Αντίθετα ο εἷς σκοπός 
που έχουν οι φύλακες της πολιτείας είναι να υπηρετήσουν πιστά και 
ανιδιοτελώς ολόκληρη την πολιτεία.  Όταν κανείς έχει στη ζωή του ένα στόχο 
μόνιμο και σταθερό ενοποιεί χαρη σ' αυτόν όλες τις δραστηριότητες του και 
συμπεριφέρεται παντού με συνέπεια σε αντίθεση με τον άστατο χαρακτήρα. 

 
• Αλλά και οι πεπαιδευμένοι δεν θα μπορούσαν να κυβερνήσουν 

ικανοποιητικά, επειδή ζουν στη μακαριότητα των πνευματικών τους 
ενασχολήσεων και της καθαρής θεωρίας εντελώς απορροφημένοι. Έτσι η 
πολιτική δράση δεν εμπίπτει στα ενδιαφέροντά τους, αδιαφορούν για την 
εξουσία, τις τιμές, το σεβασμό και την αγάπη των συμπολιτών τους - δεν έχουν 
τη βούληση να κατέλθουν στον πολιτικό στίβο.  
Οι φιλόσοφοι που σε όλη τη ζωή τους είναι απορροφημένοι από τις παιδευτικές 
τους ενασχολήσεις δεν θα μπορέσουν να διοικήσουν την πολιτεία 
ικανοποιητικά, γιατί δεν έχουν τη διάθεση να αναμειχθούν στα πρακτικά και 
κοινά προβλήματα της ζωής. Μπορεί να έχουν τις προϋποθέσεις, δεν έχουν όμως 
συνείδηση της κοινωνικής τους ευθύνης· έχουν κάνει την επιλογή τους, τάζοντας 
ως αποκλειστικό σκοπό της ζωής τους τη θεραπεία της φιλοσοφίας. 

Οι φιλόσοφοι δεν θα μπορέσουν ποτέ να κυβερνήσουν μια πολιτεία και 
για ένα ακόμη λόγο· πιστεύουν πως έχουν μεταφερθεί και ζουν στα νησιά των 
μακάρων, ταξιδεύουν στο κόσμο των ιδεών και δεν έχουν καμία σχέση με τη 
ζωή. Νιώθουν ευτυχισμένοι μέσα στις υψιπετείς περιηγήσεις τους και ασφαλείς 
μέσα στην ουδετερότητά τους. Ωστόσο επειδή είναι οι πιο άξιοι και οι πιο 
ανιδιοτελείς πρέπει να εξαναγκαστούν να αναλάβουν την διακυβέρνηση της 
πολιτείας. 
 
Β3. Σχολικό βιβλίο σελ.:102 «Οι κηφήνες συνεχώς πληθύνονται… κάθε είδους 
ανοσιούργημα.» 
 
Β4.  
απόρρητος :  προειρημένων 
ντροπαλός :  ἐπιτρέπεται,ἐπιτρέπειν 
αντιβιοτικό :  βίῳ 
αποχή :  ἔχουσιν 
δυσπραγία :  πράττειν, πράξουσιν 
μονοκατοικία :  ἕνα, οἰκιστῶν,ἀπῳκίσθαι 
προφήτης :  ἔφαμεν, ἔφη 
είδωλο :  ἰδεῖν 
βάθρο :  ἀναβῆναι, ἀνάβασιν, ἀναβάντες, καταβαίνειν 
ανυπόμονος :  καταμένειν 
 
Γ1. Εκείνοι, λοιπόν ,από τη μια δειπνούσαν σιωπηλά, όπως ακριβώς τούτο είχε 
προσταχθεί σε αυτούς από κάποιον ανώτερο. Ο Φίλιππος όμως, ο γελωτοποιός 
αφού χτύπησε την πόρτα είπε σ’ αυτόν που ανοίγει την πόρτα( στο θυρωρό) να 
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ανάγγειλει ποιος ήταν και για ποιο λόγο ήθελε να καταλύσει στο σπίτι και αφού 
έχει συσκευάσει όλα τα απαραίτητα είπε ότι παρουσιάστηκε ώστε  να 
δειπνήσουν τα ξένα/ να συμμετέχει σε ξένο δείπνο και το παιδί όμως είπε ότι 
πολύ πιέζεται επειδή και δεν κρατά/ φέρει τίποτα και επειδή είναι νηστικό. Ο 
Καλλίας, λοιπόν, αφού άκουσε αυτά είπε᾿  Αλλά όμως, άνδρες,  είναι αισχρό 
τουλάχιστον να αρνηθείς από φθόνο  τη στέγη᾿  ας μπει λοιπόν. Και ταυτοχρόνως  
έστρεψε το βλέμμα προς τον Αυτόλυκο, φανερά εξετάζοντας ποιο κατά τη γνώμη του 
είναι το πείραγμα. 
 
Γ2.  
κρείττονος : κρείττονας-κρείττους /κρείσσονας-κρείσσους 
ὅ τι: οὗτινος-ὅτου 
ἔφη :  φαίη 
πάντα :  πᾶσι 
φέρειν :  ἐνεγκεῖν 
ταῦτα :  αὗται 
ἄνδρες :  ἄνερ 
αἰσχρόν :  αἰσχίονι 
εἰσίτω :  εἴσιθι 
δόξειε :  ἔδοξε 
 
Γ3α.  
αὐτοῖς :  αντικείμενο στο ἐπιτεταγμένον (ἐστί) 
τῷ ὑπακούσαντι :  επιθετική μετοχή ως έμμεσο αντικείμενο στο εἶπε 
διὰ τὸ φέρειν : εμπρόθετο απαρέμφατο ως επιρρηματικός προσδιορισμός 

του αναγκαστικού αιτίου στο πιέζεσθαι 
ἀνάριστον :  κατηγορούμενο μέσω του απαρεμφάτου εἶναι στο παῖδα 
φθονῆσαι :  τελικό απαρέμφατο ως υποκείμενο στο απρόσωπο αἰσχρόν 

(ἐστί) 
ἐκείνῳ :  δοτική προσωπική στο δόξειε 
 
Γ3β. «εἶπε τῷ ὑπακούσαντι εἰσαγγεῖλαι ὅστις εἴη»:  
Στον ευθύ λόγο θα μετατραπεί σε:  εἰσάγγειλον ὅστις εἰμί. 
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Φιλόλογοι 
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