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ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ÊÏ



∆ιδαγµένο κείµενο
Α1.
-

Τι λοιπόν; Αυτό εδώ δεν είναι φυσικό / λογικό, είπα εγώ, και δεν

προκύπτει αναγκαστικά το συµπέρασµα από όσα έχουµε προαναφέρει,
ότι ούτε οι απαίδευτοι και αυτοί που δεν έχουν γνωρίσει την αλήθεια θα
µπορούσαν να κυβερνήσουν ποτέ ικανοποιητικά την πόλη, ούτε εκείνοι
που αφήνονται να ασχολούνται ω̋ το τέλο̋ τη̋ ζωή̋ του̋ µε την
παιδεία, οι πρώτοι επειδή δεν έχουν ένα ορισµένο σκοπό στη ζωή του̋,
προ̋ τον οποίο καταβάλλοντα̋ προσπάθεια/ σκοπεύοντα̋ πρέπει να
ρυθµίσουν όλε̋ τι̋ πράξει̋ του̋, όσα κι αν πράττουν στον ιδιωτικό και
στο δηµόσιο βίο και οι δεύτεροι επειδή δε θα αναµειχθούν µε τη θέλησή
του̋ στην πρακτική ζωή, επειδή νοµίζουν ότι είναι εγκατεστηµένοι στα
νησιά των Μακάρων αν και είναι ακόµη ζωντανοί;
-

Αλήθεια, είπε.

-

∆ικό µα̋ λοιπόν έργο, είπα εγώ, των ιδρυτών τη̋ πολιτεία̋, είναι να

αναγκάσουµε τι̋ άριστε̋ / εξαιρετικέ̋ φύσει̋ να φτάσουν στο µάθηµα
που αναγνωρίσαµε/ χαρακτηρίσαµε πριν ότι είναι το σπουδαιότερο/
ανώτερο, δηλαδή να δουν το αγαθό και να ανέβουν εκείνη την
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ανηφορική οδό, και αφού ανέβουν και δουν αρκετά, να µην του̋
επιτρέπουµε αυτό που τώρα του̋ επιτρέπεται.
Β.

Β1. ἐν παιδείᾳ: αρχικά η λ. σηµαίνει αυτό που πρέπει να µάθει το παιδί.
Ήδη όµω̋ από τον 5ο αιώνα ω̋ όρο̋ τη̋ παιδαγωγική̋ δηλώνει τη
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γενική καλλιέργεια, που είναι προνόµιο µόνο του ανθρώπου –γι’ αυτόν
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τον λόγο άλλωστε αποδίδεται στα λατινικά ω̋ humanitas. Βάση τη̋
παιδεία̋ είναι για τον Πλάτωνα η µουσική (λογοτεχνία, τραγούδι,
καλλιέργεια τη̋ καλλιτεχνική̋ ευαισθησία̋) και η γυµναστική (βλ.
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Πολιτεία 376e)· παίδευση είναι η πορεία προ̋ την παιδεία (Πλάτωνα̋
Ὃροι 410: παίδευσι̋ παιδεία̋ παράδοσι̋). Παιδεία για τον φιλόσοφο
είναι η στροφή τη̋ ψυχή̋ προ̋ την ιδέα του αγαθού, η δύσβατη πορεία
µετάβαση̋ απ’ το σκοτάδι τη̋ άγνοια̋ προ̋ τη θέαση τη̋ αλήθεια̋. Ο
∆ηµόκριτο̋ µάλιστα πίστευε στον εξανθρωπιστικό ρόλο τη̋ παιδεία̋, ότι
δηλαδή ο άνθρωπο̋ µε τη διδαχή διαπλάθεται σύµφωνα µε τη φύση του.

ἀναβῆναι ἐκείνην τήν ἀνάβασιν: Οι φιλόσοφοι (οἰκιστέ̋) που
οραµατίζονται τη δηµιουργία τη̋ ιδεώδου̋ πολιτεία̋ πρέπει να
στρέψουν του̋ προικισµένου̋ ανθρώπου̋ (βελτίστα̋ φύσει̋) στο µέγιστο
µάθηµα, στη σύλληψη δηλαδή και κατανόηση τη̋ ιδέα̋ του Αγαθού,
στην κατάκτηση τη̋ γνώση̋.

Οι λέξει̋ ἀναβῆναι, ἀνάβασιν, ἀναβάντε̋ διαµορφώνουν ένα

ετυµολογικό

σχήµα

και

χρησιµοποιούνται

µεταφορικά

για

να

υπογραµµισθεί η δυσκολία τη̋ προσπάθεια̋ για την έξοδο απ’ το
σκοτεινό σπήλαιο. Πολύ συχνά στον Πλάτωνα λέξει̋ που σηµαίνουν το
ἂνω και την ανάβαση χρησιµοποιούνται µεταφορικώ̋ για την παιδεία
και τα αγαθά που προσφέρει.

Θα είναι επίµονη, αγωνιώδη̋ η προσπάθεια θέαση̋ του ήλιου, που

συµβολίζει το Αγαθό. (Επίση̋ στο Αγαθό αναφέρονται και οι λέξει̋:
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ἀφικέσθαι, µάθηµα, µέγιστον, ἰδεῖν, ἴδωσι. Οι λέξει̋ αυτέ̋ δείχνουν ότι
το Αγαθόν είναι η µεγαλύτερη αξία και ο άνθρωπο̋ µπορεί να το
προσεγγίσει).
Οι αναβαθµοί, λοιπόν, από το σκοτάδι του σπηλαίου προ̋ το φω̋

του ήλιου είναι, κατά τον Πλάτωνα, οι εξή̋: πρώτα οι δεσµώτε̋:
ατενίζοντα̋ τι̋ σκιέ̋, δηλαδή τα απεικάσµατα των Ιδεών, των
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πραγµάτων βρίσκονται στον κόσµο τη̋ δόξα̋ (= γνώµη̋) ή τη̋ εικασία̋.
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Κατόπιν ο ελευθερωµένο̋ δεσµώτη̋ αντικρίζει τα ίδια τα αισθητά
πράγµατα, έχει δηλαδή µια πρώτη αβέβαιη προεπιστηµονική γνώση, την
πίστη. Από τη βαθµίδα αυτή ανέρχεται στον χώρο τη̋ επιστηµονική̋
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γνώση̋, την οποία ο Πλάτων ονοµάζει διάνοια. Βρίσκεται πλέον στο
νοητό κόσµο, τον κόσµο των Ιδεών και γνωρίζει τα ὄντω̋ ὄντα, τι̋
άφθαρτε̋ εκείνε̋ αναλλοίωτε̋, ά̔λε̋ έννοιε̋, τι̋ Ιδέε̋. Τέλο̋, κάποιοι
φιλόσοφοι κατορθώνουν «να κοιτάξουν κατάµατα τον ίδιο τον ήλιο, τη
φωτοπηγή» (Κ. Τσάτσο̋) και να φτάσουν στην καθαρή νόηση και στη
θέα του αγαθού. Τότε, κατά τον Πλάτωνα θα έχουν κατακτήσει το
µέγιστον µάθηµα, γιατί αυτό αποτελεί και το έσχατο τέρµα, δηλαδή τον
υψηλότερο αναβαθµό.

Β2.

Οι απαίδευτοι και άµοιροι τη̋ αλήθεια̋ δεν είναι ικανοί να

κυβερνήσουν σωστά µια πολιτεία σύµφωνα µε τον Πλάτωνα, γιατί δεν
έχουν κάποιο συγκεκριµένο, ξεχωριστό, συλλογικό σκοπό και υψηλά
οράµατα («τού̋ µέν … δηµοσίᾳ»). Εξυπηρετούν µόνο το συµφέρον του̋
και όχι το κοινό καλό, ενώ αντιθέτω̋ οι φύλακε̋ τη̋ πόλη̋ πρέπει να
υπηρετούν ανιδιοτελώ̋ ολόκληρη την πόλη. Απ’ του̋ απαίδευτου̋ λείπει
η αρετή, η γνώση τη̋ αλήθεια̋ («µήτε … ἐπιτροπεῦσαι»). Οι απαίδευτοι
και αφιλοσόφητοι πολιτικοί δεν είναι κατάλληλοι για τη διακυβέρνηση
τη̋ πόλη̋, γιατί του̋ λείπει η παιδεία, δεν έχουν γνωρίσει την αλήθεια
και κυρίω̋ επειδή δεν έχουν θέσει στη ζωή του̋ έναν σπουδαίο, πολιτικό
στόχο. Αυτοί έχουν ταπεινού̋, ευτελεί̋ στόχου̋ που στρέφονται γύρω
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από τα ιδιοτελή, υστερόβουλα κίνητρά του̋.

Ούτε αυτοί που είναι προσηλωµένοι σ’ όλη του̋ τη ζωή στι̋

πνευµατικέ̋ αναζητήσει̋ και ενασχολήσει̋ είναι ικανοί να κυβερνήσουν
την πόλη («µήτε … διά τέλου̋»). Αυτοί δεν έχουν τη διάθεση να

αναµειχθούν στα κοινά και στα πρακτικά προβλήµατα τη̋ ζωή̋. Μπορεί
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να έχουν τι̋ πρὁποθέσει̋, δεν έχουν όµω̋ συνείδηση τη̋ κοινωνική̋
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του̋ ευθύνη̋. ∆ιέπονται από µια εγωιστική µακαριότητα, που δεν του̋
αφήνει να µεταδώσουν αυτά που γνωρίζουν, αφού νοµίζουν ότι έχουν
µεταφερθεί στα νησιά των Μακάρων µε το γόνιµο έδαφο̋ και τα χρυσά
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λουλούδια, όπου διαµένουν οι επιφανεί̋. Αυτοί µαγεµένοι απ’ τη θέα του
φωτό̋ δε σκέπτονται του̋ άλλου̋ δεσµώτε̋ και έτσι γίνονται απόκοσµοι
και ζουν µοναχικά, µακριά απ’ την καθηµερινή ζωή που απαιτεί θυσίε̋
και αγώνε̋ («τού̋ δέ … ἀπῳκίσθαι»). Του̋ έχουν απορροφήσει οι
πνευµατικέ̋ του̋ ενασχολήσει̋, γι’ αυτό αδιαφορούν για την εξουσία και
τι̋ τιµέ̋. Ζουν αποκοµµένοι σ’ ένα δικό του̋ κόσµο. ∆εν επιθυµούν να
κατέβουν στην πολιτική κονίστρα και να αναµειχθούν στα κοινά και στα
καθηµερινά, πρακτικά προβλήµατα.

Ο Σωκράτη̋ προβάλλει ένα πειστικό, ισχυρό επιχείρηµα για να

πείσει ότι οι απαίδευτοι δε µπορούν να κυβερνήσουν. Βέβαια κάποιοι
τον κατηγόρησαν για συντηρητικότητα, αφού αποκλείει κάποιου̋
ανθρώπου̋. Η θεωρία του πάντω̋ έχει βάση, καθώ̋ η παιδεία είναι ο
ακρογωνιαίο̋ λίθο̋ για την ανάληψη τέτοιων ρόλων, χωρί̋ αυτό να
σηµαίνει ότι οι απαίδευτοι είναι υποδεέστεροι ω̋ άτοµα και πολίτε̋.
Επίση̋ και η δεύτερη άποψή του σχετικά µε του̋ πεπαιδευµένου̋

ευσταθεί, αφού παρατηρούµε ότι πολλοί διανοούµενοι θεωρούν
υποτιµητικό να ασχοληθούν ενεργά µε την πολιτική και τι̋ λἀκέ̋ µάζε̋.
Είναι σωστό ότι πρέπει να καταδικαστεί η συµπεριφορά αυτών που
διέπονται από πνεύµα «ελιτισµού», που θεωρούν του̋ εαυτού̋ του̋ ω̋
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κάτι ξεχωριστό.

Β3. Σελ. 102, σχολικού βιβλίου: «Οι κηφήνε̋ συνεχώ̋ … είδου̋

ανοσιούργηµα».
Β4.
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απόρρητο̋: προειρηµένων
αντιβιοτικό: βίῳ
αποχή: ἔχουσι ή µετέχειν
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δυσπραγία: πράττειν ή πράξουσι
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ντροπαλό̋: ἐπιτροπεῡσαι ή ἐπιτρέπειν

µονοκατοικία: οἰκιστῶν

προφήτη̋: ἔφαµεν ή ἔφη
είδωλο: ἴδωσι ή ἰδεῖν

βάθρο: ἀναβάντε̋ ή ἀναβῆναι
ανυπόµονο̋: καταµένειν

Αδίδακτο κείµενο
Γ1.

Εκείνοι, λοιπόν, σιωπηλά δειπνούσαν, όπω̋ ακριβώ̋ αυτό είχε
διαταχθεί σ’ αυτού̋ από κάποιον σπουδαιότερο. Και ο Φίλιππο̋ ο
γελωτοποιό̋ αφού χτύπησε την πόρτα είπε σ’ αυτόν που την άνοιξε (ή
απάντησε) να αναγγείλει και ποιο̋ ήταν και για ποιο λόγο ήθελε να
ζητήσει κατάλυµα και είπε ότι βρισκόταν εκεί αφού είχε εφοδιαστεί όλα
τα απαραίτητα ώστε να δειπνεί τα ξένα και είπε ότι ο νέο̋, όµω̋,
πιεζόταν πολύ επειδή και δεν είχε τίποτε µαζί του και επειδή ήταν
νηστικό̋. Ο Καλλία̋ λοιπόν, αφού άκουσε αυτά είπε: Αλλά, όµω̋,
άνδρε̋, είναι ντροπή, βέβαια, να αρνηθούµε (από φθόνο) τη στέγη· α̋
µπει λοιπόν. Και έστρεψε συγχρόνω̋ το βλέµµα στον Αυτόλυκο,
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εξετάζοντα̋, βέβαια, πού φάνηκε σε εκείνον ότι ήταν ο αστἐσµό̋.
Γ2.



κρείττονο̋: κρείττονα̋ / κρείττου̋
ὅτι: οὗτινο̋ / ὅτου
ἔφη: φαίη
ϱ
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πάντα: πᾶσι
φέρειν: ἐνεγκεῖν
ταῡτα: αὗται
ἂνδρε̋: ἂνερ
αἰσχρόν: αἰσχίονι
εἰσίτω: εἴσιθι
δόξειε: ἔδοξε

Γ3α.

αὐτοῖ̋: αντικείµενο στο ρήµα «ἐπιτεταγµένον (εἴη)»

τῷ ὑπακούσαντι: έναρθρη επιθετική µετοχή ω̋ έµµεσο αντικείµενο
στο ρήµα «εἶπε»

διά τό φέρειν: εµπρόθετο̋ προσδιορισµό̋ τη̋ αιτία̋ στο
«πιέζεσθαι»

ἀνάριστον: κατηγορούµενο στο «παῖδα» από το συνδετικό
απαρέµφατο ¨εἶναι¨

φθονῆσαι: υποκείµενο τη̋ απρόσωπη̋ έκφραση̋ «αἰσχρόν (ἐστί)»
ἐκείνῳ: δοτική προσωπική του κρίνοντο̋ προσώπου από το
«δόξειε».

Γ3β.

« εἶπε τῷ ὑπακούσαντι εἰσαγγεῖλαι ὅστι̋ εἴη»:
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«εἰσάγγειλον ὅστι̋ εἰµί !»

Επιµέλεια: Γεωργονίκου Γεωργία
Κολοκυθά ∆ήµητρα
Μαντουβάλου Ηλιόχαρη
Μανωλάκη Αγγελική
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