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 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Πλάτων, Πολιτεία 519b- 520a 

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 φαυλότεραι εἴτε 
σπουδαιότεραι. Ἔπειτ᾽, ἔφη, ἀδικήσομεν αὐτούς, καὶ ποιήσομεν χεῖρον ζῆν, δυνατὸν αὐτοῖς 
ὂν ἄμεινον;                                                                                                                                                                                                             
 Ἐπελάθου, ἦν δ᾽ ἐγώ, πάλιν, ὦ φίλε, ὅτι νόμῳ οὐ τοῦτο μέλει, ὅπως ἕν τι γένος ἐν πόλει 
διαφερόντως εὖ πράξει, ἀλλ᾽ ἐν ὅλῃ τῇ πόλει τοῦτο μηχανᾶται ἐγγενέσθαι, συναρμόττων τοὺς 
πολίτας πειθοῖ τε καὶ ἀνάγκῃ, ποιῶν μεταδιδόναι [520a] ἀλλήλοις τῆς ὠφελίας ἣν ἂν ἕκαστοι 
τὸ κοινὸν δυνατοὶ ὦσιν ὠφελεῖν καὶ αὐτὸς ἐμποιῶν τοιούτους ἄνδρας ἐν τῇ πόλει, οὐχ ἵνα 
ἀφιῇ τρέπεσθαι ὅπῃ ἕκαστος βούλεται, ἀλλ᾽ ἵνα καταχρῆται αὐτὸς αὐτοῖς ἐπὶ τὸν σύνδεσμον 
τῆς πόλεως. 
Ἀληθῆ, ἔφη· ἐπελαθόμην γάρ. 

 

Παρατηρήσεις  

Α1α.  Να εντοπίσετε από το παραπάνω απόσπασμα τα σημεία όπου διακρίνονται: 
 α) αυτοί που δεν έχουν γνωρίσει την αλήθεια,  
β) τα πιο ξεχωριστά πνεύματα, 
γ) μία μόνο κοινωνική ομάδα,  
δ) δεσμός που ενώνει την πόλη 
                                                                                                                                   Μονάδες 5                                                                   
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Α1β. Να εντοπίστετε πέντε αντιθέσεις στο παρακάτω απόσπασμα:  « 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;»  

Μονάδες 5 

 

Β1α. « ἐν παιδείᾳ»: Πώς καταδεικνύεται η σημασία της παιδείας με βάση το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα στην πλατωνική πολιτεία; 

                                                                                                                             
Μονάδες 5 

Β1β. Ποιες ήταν οι «βέλτιστες φύσεις» σύμφωνα με τον Πλάτωνα; Ποιες αντιλήψεις 
διαφαίνονται; Ποιοι άλλοι συμφωνούν με τον Πλάτωνα;  Στη συνέχεια να κάνετε αναφορά στην 
άποψη του Δημόκριτου.  

                                                 
Μονάδες 5 

 

Β2.  Ποιος είναι ο σκοπός του νόμου και ποια η λειτουργία του στην κοινωνική συνοχή κατά 
τον φιλόσοφο;   

Μονάδες 10 

 

Β3α. Να συμπληρώσετε τις περιόδους επιλέγοντας την ορθή απάντηση:  

1. Ο Πλάτωνας από πολύ μικρός έλαβε……. ( επιμελημένη/ φροντισμένη) μουσική και 
γυμναστική παιδεία των αριστοκρατικών γόνων της Αθήνας.  

2. Μετά τον θάνατο του Σωκράτη, ο Πλάτωνας …….(διέφυγε/ κατέφυγε) με άλλους του 
σωκρατικού κύκλου, στα Μέγαρα, στον φιλόσοφο Ευκλείδη. 

3. Οι………( φύλακες -δημιουργοί/ φύλακες-βασιλείς) αναλαμβάνουν μετά τα 50 τους 
χρόνια, τη διακυβέρνηση και μεριμνούν για την…….(ευτυχία/ ευδαιμονία) ολόκληρης 
της πολιτείας.  

4. Οι φύλακες-επίκουροι είναι …..( ανδρείοι/ δυνατοί) και μπορούν να υπερασπισθούν 
την……….  ( στρατιωτική/ εδαφική) τους ακεραιότητα. 

5. Στην καταδίκη του Σωκράτη συντέλεσε και η ……. ( υποψία/ καχυποψία) ότι ο 
φιλόσοφος διαπνεόταν από αντιδημοκρατικά φρονήματα.       

                                            
Μονάδες 5 
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Β3β. Να εντοπίσετε το λάθος σε καθεμία από τις περιόδους και να το αντικαταστήσετε με το 
σωστό.  

1. Οι κατήγοροι του Σωκράτη πίστευαν πραγματικά ότι ο Σωκράτης πίστευε στους θεούς. 

2. Η κατηγορία για δωροδοκία των νέων είχε μεγαλύτερη σχέση με την πραγματική αιτία.  

3. Στα 367π.Χ ο Διονύσιος I διαδέχτηκε τον πατέρα του και ο Δίωνας πίεσε τον Πλάτωνα να 
επιστρέψει στις Συρακούσες.  

4. Η περίφημη σχολή του Πλάτωνα λειτούργησε για επτά αιώνες, μέχρι το 529 μ. Χ.  

5. Η κατώτερη τάξη ( δημιουργοί) που είναι και η πιο ολιγάριθμη, συγκροτείται από γεωργούς, 
τεχνίτες, εμπόρους.  

Μονάδες 5 

 

Β4α. Να σχηματίσετε από μία παράγωγη απλή λέξη στα Νέα Ελληνικά από τον ρηματικό 
τύπο πράττειν, που θα φανερώνει : 

α) τόπο 

β) ενέργεια 

γ) αντικείμενο 

δ) επίθετο 

ε) πρόσωπο 

                                                                                                                                   Μονάδες 5 

Β4β. Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της Α στήλης με τις ομόρριζές τους από τη Β στήλη. Δύο 
λέξεις από τη Β στήλη περισσεύουν.   

               Α    Β 

1. ἐπιτρέπειν α. εφεξής 

2. ἰδεῖν β. μετακόμιση 

3. ἔχουσι γ. μετοίκιση 

4. ἀπῳκίσθαι δ. επιτραπέζιο 

5. πόνων ε. καταπόνηση 

 στ. οπή 

 ζ. ευτράπελος 

                                                                                                                             
Μονάδες 5    
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Β5. Να συσχετίσετε το παρακάτω κείμενο με την άποψη του Πλάτωνα για τον τελικό 
σκοπό των νόμων.  

Και ποια είναι η δύναμη των νόμων; Άραγε, αν κάποιος από σας, επειδή 
αδικείται, φωνάξει δυνατά, θα τρέξουν και θα του παρασταθούν βοηθώντας τον; 
Όχι, γιατί είναι γραπτά κείμενα και δε θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό. Ποια 
λοιπόν είναι η δύναμή τους; Εσείς, αν τους ενισχύετε και τους παρέχετε βοηθούς 
σ’ αυτόν που τους έχει ανάγκη κάθε φορά. Επομένως οι νόμοι είναι ισχυροί με τη 
βοήθειά σας και σεις με τη βοήθεια των νόμων. Πρέπει λοιπόν να τους βοηθάτε, 
όπως ακριβώς θα βοηθούσε κάποιος τον εαυτό του αν αδικούνταν, και τα 
αδικήματα σε βάρος των νόμων να τα θεωρείτε κοινά για όλους, για όποιο λόγο 
τυχόν συλλαμβάνεται κάποιος. Και δεν πρέπει να επινοούνται ούτε λειτουργίες 
ούτε οίκτος ούτε προσωπική επιρροή ούτε κανένα τέχνασμα, χάρη στο οποίο δε 
θα τιμωρηθεί κάποιος αν παραβεί τους νόμους 
                                                                                     Δημοσθένης, Κατά Μειδίου, 224-225 
 
    

Μονάδες 10 

                                  

Αδίδακτο κείμενο 

Το 346 π.χ. υπογράφηκε η Φιλοκράτειος ειρήνη, ανάμεσα στους Αθηναίους και στον Φίλιππο. 
Ο Τίμαρχος , ο οποίος ανήκει στην μερίδα του Δημοσθένη, κατηγόρησε τον Αισχίνη για 
παραπρεσβεία. Η κατηγορία εστιαζόταν στο γεγονός ότι με τις πράξεις και τις καθοδηγήσεις 
του τελευταίου δεν εξυπηρετήθηκαν τα συμφέροντα της Αθήνας. Ο Αισχίνης αντικρούει το 
κατηγορητήριο με αυτόν του τον λόγο επιδιώκοντας είτε την αναβολή είτε την ματαίωση της 
δίκης. Υπερασπίζεται τον εαυτό του μέσω της αντιγραφής. Ο Τίμαρχος δεν επιτρέπεται να 
αγορεύει σε δημόσια δικαστήρια, καθώς επρόκειτο για άτομο  ανήθικο και φαύλο. Εδώ 
παραθέτει ένα παράδειγμα λήψης αποφάσεων των Σπαρτιατών.  

Καλὸν δ’ ἐστὶ καὶ τὰς ξενικὰς ἀρετὰς μιμεῖσθαι.  δημηγοροῦντος γάρ τινος ἐν τῇ τῶν 
Λακεδαιμονίων ἐκκλησίᾳ, ἀνδρὸς βεβιωκότος μὲν αἰσχρῶς, λέγειν δ’ εἰς ὑπερβολὴν δυνατοῦ, 
καὶ τῶν Λακεδαιμονίων, ὥς φασι, κατὰ τὴν ἐκείνου γνώμην ψηφίζεσθαι μελλόντων, παρελθών 
τις τῶν γερόντων, οὓς ἐκεῖνοι καὶ αἰσχύνονται καὶ δεδίασι, καὶ τὴν τῆς ἡλικίας αὐτῶν ἐπωνυμίαν 
ἀρχὴν μεγίστην εἶναι νομίζουσι, καθιστᾶσι δ’ αὐτοὺς ἐκ τῶν ἐκ παιδὸς εἰς γῆρας σωφρόνων, 
τούτων εἷς, ὡς λέγεται, παρελθὼν ἰσχυρῶς ἐπέπληξε τοῖς Λακεδαιμονίοις, καί τι τοιοῦτον κατ’ 
αὐτῶν ἐβλασφήμησεν, ὡς οὐ πολὺν χρόνον τὴν Σπάρτην ἀπόρθητον οἰκήσουσι, τοιούτοις ἐν 
ταῖς ἐκκλησίαις συμβούλοις χρώμενοι. ἅμα δὲ παρακαλέσας ἄλλον τινὰ τῶν Λακεδαιμονίων, 
ἄνδρα λέγειν μὲν οὐκ εὐφυᾶ, τὰ δὲ κατὰ πόλεμον λαμπρὸν καὶ πρὸς δικαιοσύνην  καὶ 
ἐγκράτειαν διαφέροντα, ἐπέταξεν αὐτῷ τὰς αὐτὰς εἰπεῖν γνώμας οὕτως ὅπως ἂν δύνηται, ἃς 
εἶπεν ὁ πρότερος ῥήτωρ, «Ἵνα», ἔφη, «οἱ Λακεδαιμόνιοι ἀνδρὸς ἀγαθοῦ φθεγξαμένου 
ψηφίσωνται, τὰς δὲ τῶν ἀποδεδειλιακότων καὶ πονηρῶν ἀνθρώπων φωνὰς μηδὲ τοῖς ὠσὶ 
προσδέχωνται.» 

                                                                                      Αἰσχίνου Κατὰ Τιμάρχου, 180-181 
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Λεξιλόγιο:  

 καθίστημι= διορίζω 
 βλασφημῶ= κάνω δυσοίωνη πρόβλεψη 
 εὐφυὴς= ο προικισμένος από τη φύση του.  

 

Παρατηρήσεις:  

Γ1. Να μεταφραστεί το απόσπασμα:  

 Καλὸν δ’ ἐστὶ καὶ τὰς ξενικὰς ἀρετὰς μιμεῖσθαι.  δημηγοροῦντος γάρ τινος ἐν τῇ τῶν 
Λακεδαιμονίων ἐκκλησίᾳ, ἀνδρὸς βεβιωκότος μὲν αἰσχρῶς, λέγειν δ’ εἰς ὑπερβολὴν δυνατοῦ, 
καὶ τῶν Λακεδαιμονίων, ὥς φασι, κατὰ τὴν ἐκείνου γνώμην ψηφίζεσθαι μελλόντων, παρελθών 
τις τῶν γερόντων, οὓς ἐκεῖνοι καὶ αἰσχύνονται καὶ δεδίασι, καὶ τὴν τῆς ἡλικίας αὐτῶν ἐπωνυμίαν 
ἀρχὴν μεγίστην εἶναι νομίζουσι, καθιστᾶσι δ’ αὐτοὺς ἐκ τῶν  

 

ἐκ παιδὸς εἰς γῆρας σωφρόνων, τούτων εἷς, ὡς λέγεται, παρελθὼν ἰσχυρῶς ἐπέπληξε τοῖς 
Λακεδαιμονίοις, καί τι τοιοῦτον κατ’ αὐτῶν ἐβλασφήμησεν, ὡς οὐ πολὺν χρόνον τὴν Σπάρτην 
ἀπόρθητον οἰκήσουσι, τοιούτοις ἐν ταῖς ἐκκλησίαις συμβούλοις χρώμενοι. 

                                                                                                                                Μονάδες 10 

 

Γ2.  Ποιο είναι το περιεχόμενο του παραδείγματος που παρατίθεται; 

                                                                                                                                    Μονάδες 10 

Γ3. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι:  

μιμεῖσθαι: υποτακτική  β΄ενικό στον ίδιο χρόνο 
δημηγοροῦντος : δοτική πληθυντικού Αορίστου στο ίδιο πρόσωπο 
βεβιωκότος: γ΄πληθυντικό Παρατατικού 
αἰσχρῶς: αιτιατική ενικού , θηλυκού επιθέτου στον συγκριτικό βαθμό 
ψηφίζεσθαι:  α΄πληθυντικό ευκτικής  Μέλλοντα 
δεδίασι: β΄ενικό προστακτικής στον ίδιο χρόνο 
γῆρας: δοτική ενικού 
ἐπέταξεν: απαρέμφατο Αορίστου παθητικής φωνής 
ἀγαθοῦ: το επίρρημα στον ίδιο βαθμό 
ὠσὶ: γενική πληθυντικού 

                                                                                                                                    Μονάδες 10 

 
Γ4α.   
       « καὶ τὴν τῆς ἡλικίας αὐτῶν ἐπωνυμίαν ἀρχὴν μεγίστην εἶναι νομίζουσι » : Να μετατραπεί η 
περίοδος σε ευθύ λόγο.                                                                                                                                              
                                                                                                                                     Μονάδες 3 
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Γ4β.  «δημηγοροῦντος γάρ τινος ἐν τῇ τῶν Λακεδαιμονίων ἐκκλησίᾳ, ἀνδρὸς βεβιωκότος μὲν 
αἰσχρῶς, λέγειν δ’ εἰς ὑπερβολὴν δυνατοῦ»: Να εντοπίσετε στο απόσπασμα έναν όρο για 
καθεμία από τις παρακάτω επιρρηματικές σχέσεις που να δηλώνει:   
α) χρόνο 
β)  τρόπο 
γ)  τόπος 
δ)  αναφορά    

                                                                                                                               Μονάδες 2                                                                                         
 
 
 
Γ4γ.α)  «ὡς οὐ πολὺν χρόνον τὴν Σπάρτην ἀπόρθητον οἰκήσουσι, τοιούτοις ἐν ταῖς ἐκκλησίαις 
συμβούλοις χρώμενοι»: Να αναλυθεί η μετοχή σε δευτερεύουσα πρόταση. (1) 
 
Γ4γ. β)  Στη συνέχεια να γίνει πλήρης  συντακτική  αναγνώριση και να μεταφερθεί στον ευθύ 
λόγο.(4) 
                                                                                                                                      Μονάδες 5 
 
 

Διδαγμένο κείμενο 

Α1α. 

α) αυτοί που δεν έχουν γνωρίσει την αλήθεια: ἀληθείας ἀπείρους  

β) τα πιο ξεχωριστά πνεύματα: βελτίστας φύσεις 

γ) μία μόνο κοινωνική ομάδα : ἕν τι γένος  

δ) δεσμός που ενώνει την πόλη: ἐπὶ τὸν σύνδεσμον τῆς πόλεως 

 

Α1β.    

 τοὺς ἀπαιδεύτους- τοὺς ἐν παιδείᾳ 
 τοὺς μὲν-  τοὺς δὲ 
 ἰδίᾳ- δημοσίᾳ 
 πράττειν- οὐ πράξουσιν 
 ἐν μακάρων νήσοις ἀπῳκίσθαι- ζῶντες 

 
 

Β1α.  Αρχικά, παιδεία είναι αυτό που πρέπει να μάθει το παιδί. Ήδη, όμως, από τον 5ο  αι. 
αφορά στη γενική καλλιέργεια, τη σωματική και την πνευματική. Πρόκειται για προνόμιο 
αποκλειστικά και μόνο του ανθρώπου. Στα λατινικά αποδίδεται με τον όρο humanitas. Βάση της  
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παιδείας είναι η μουσική (λογοτεχνία,  τραγούδι, ποίηση καλλιτεχνική ευαισθησία) και η 
γυμναστική (Πολιτεία 376e). Παίδευση είναι η πορεία προς την παιδεία (Πλατ. Ὅροι 410: 
παίδευσις παιδείας παράδοσις).  ( Φάκελος Υλικού)  
 Για τον φιλόσοφο η  παιδεία παρέχεται για το σώμα με τη γυμναστική και για την ψυχή με τη 
μουσική. Συγκεκριμένα η γυμναστική σχετίζεται με την ευεξία του σώματος, απλές ασκήσεις και 
τον υγιεινό τρόπο ζωής. Μουσική είναι η ενασχόληση με τις καλές τέχνες: μουσική, χορός, 
τραγούδι, ανάγνωση, καλλιέργεια της εικαστικής ευαισθησίας. Ο νομοθέτης επαγρυπνεί για τη 
μορφή και το περιεχόμενο της καλλιτεχνικής έκφρασης. Ο  δεύτερος κύκλος εκπαίδευσης είναι 
από τα 20 ως τα 30 περιλαμβάνοντας μαθηματικές επιστήμες, αριθμητική, στερεομετρία, 
αστρονομία, αρμονική. Από τα 30 ως τα 35 έτη ακολουθεί μία σπουδή της διαλεκτικής ( 
φιλοσοφία), η οποία στοχεύει στην αναζήτηση της ουσίας  όλων των πραγμάτων και στη θέαση 
του Αγαθού. ( εισαγωγή Φιλοσοφικός Λόγος)  
 Σημασιολογικά παῖς είναι αυτός που έχει ανάγκη για γνώση.  Η στροφή της ψυχής προς την 
ιδέα του Ἀγαθοῦ είναι η δύσκολη πορεία και η μετάβαση από την άγνοια στη γνώση. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα επίπεδα γνώσης κατά τον Πλάτωνα δεν θεωρούνται επαρκή μαθήματα 
για την αγωγή τα μαθήματα της γυμναστικής και της μουσικής, καθώς άπτονται « του 
θυμοειδούς» και « επιθυμητικού» πεδίου. Ακολούθως το επόμενο επίπεδο με τα διδασκόμενα 
μαθήματα θα συσχετιστεί με την « διάνοια». Εδώ ενώνεται ο νοητός με τον αισθητό κόσμο. 
Προπύργιο της εκπαίδευσης αποτελεί το φτάσιμο στη διαλεκτική. Η ψυχή συζητάει με τον εαυτό 
της. Ταυτίζεται με το « Ἀγαθὸν». Σε σφαιρικό επίπεδο η εκπαιδευτική πορεία ολοκληρώνεται 
βασιζόμενη στον εξορθολογισμό και τη φιλοσοφία. Εξάλλου, ο τελικός στόχος είναι η επιλογή 
των καλύτερων με επακόλουθο οι ειδικοί και επαΐοντες  να είναι οι φιλόσοφοι.  
  Ας μην ξεχνάμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη εύρυθμη λειτουργία της πόλης είναι η 
παροχή και εξασφάλιση παιδείας στους πολίτες της. Πεπαιδευμένος πολίτης είναι αυτός που 
καθοδηγεί σωστά, διδάσκει για την τήρηση των νόμων και την αρμονική συμβίωση των 
πολιτών. Ο σεβασμός είναι αμοιβαίος και η συνεργασία εποικοδομητική. Πρόκειται για ένα 
σύστημα το οποίο θα οδηγήσει στην καλλιέργεια και ολοκλήρωση του ατόμου.  Διαπιστώνεται 
ότι ο Σωκράτης ακολουθεί την «εἰς  ἄτοπον ἀπαγωγὴν» και καταλήγει να απορρίψει 
απαίδευτους και πεπαιδευμένους πολίτες. Τελικά, οδηγούμαστε σταδιακά στη σύζευξη γνώσης-
πράξης μέσα από την διαλεκτική. Αναπόφευκτα η γνώση καθίσταται σπουδαία μόνο όταν 
συνοδεύεται από σπουδαία πράξη. 
 Η μετάδοση της αλήθειας και η μεταλαμπάδευση του φωτός θα επιτευχθεί με τη διαδικασία 
προς το τέλος. Η θέαση της Ιδέας του Ἀγαθοῦ και σαφέστατα το «μέγιστον μάθημα» θα 
οδηγήσουν στη σύζευξη της γνώσης με την πράξη. Μπορεί εύλογα να εντοπίζεται η ασάφεια και 
η αόριστη διατύπωση για το Ἀγαθόν, αλλά αντιλαμβάνεται κανείς πως καταλήγουμε στη 
διαλεκτική σχέση που πλαισιώνει και τη γενικότερη αντίληψη του ίδιου του Πλάτωνα για τον 
τρόπο ανοικοδόμησης του πολιτειακού συστήματος.  
 
 
Β1β. Ο Σωκράτης με διμελή απάντηση απορρίπτει τις κατηγορίες πολιτών που θεωρούνται 
ακατάλληλες να ασκήσουν την εξουσία σε ένα πολιτειακό σύστημα. Επιχειρώντας να εξηγήσει 
στον Γλαύκωνα ποιο είναι το χρέος των ιδρυτών της πολιτείας, κάνει αναφορά στον εντοπισμό 
των εκλεκτών πνευμάτων της πόλης και στον εξαναγκασμό τους να ασχοληθούν με τα κοινά. 
Αυτή η μερίδα πολιτών οφείλει να αναλάβει τα ηνία για μία ορθή διακυβέρνηση.    
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Φύσις θεωρείται αυτό που ο άνθρωπος δεν μπορεί να κατασκευάσει αλλά 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. Σημαντικό ρόλο για τον φιλόσοφο παίζει η φύση στην εκλογή του 
άριστου βίου.(σχόλιο από τον Φάκελο Υλικού).  Αναφερόμενος στὰς βελτίστας φύσεις κάνει λόγο 
για χαρισματικούς ανθρώπους που ξεχωρίζουν από τους υπόλοιπους. Οι προσωπικότητες 
αυτές συγκεντρώνουν αφενός χαρισματικά προσόντα, πνευματικά και ψυχικά, και αφετέρου 
έχουν λάβει την δέουσα παιδεία, αυτή που συνάδει με την φυσική τους προδιάθεση. Η αρετή 
είναι δώρο της φύσης ή των θεών και είναι προνόμιο των ευγενών (ἀρίστων).   Οι άνδρες, 
λοιπόν, αυτοί διακρίνονται, γιατί έχουν την μπόρεση να δουν το Αγαθό. Κατ΄ επέκταση μπορούν 
να καθοδηγήσουν τους υπόλοιπους στη σωστή κατεύθυνση και για αυτό τον λόγο 
εξαναγκάζονται ( ἀναγκάσαι). Παρόμοιες αντιλήψεις συναντάμε στον Όμηρο, τον Τυρταίο, τον 
Θέογνη, τον Πίνδαρο, αλλά και στην Ἀντιγόνη του Σοφοκλή, όπως και στο Ἀγησίλαο του 
Ξενοφώντα.  
Εύλογα, προκύπτει πως η κληρονομικότητα καταλαμβάνει μεγάλη ισχύ στη διάπλαση του 
χαρακτήρα. Το παιδί από μικρή ηλικία παρακολουθείται και λαμβάνει ερεθίσματα, ώστε να 
γίνουν αντιληπτές οι ικανότητες και κλίσεις του με σκοπό να ενισχυθούν. Αντίθετα, οι αδυναμίες 
να κατασταλούν. Βέβαια, είναι δυνατή η κοινωνική κινητικότητα στην πλατωνική πολιτεία. Παιδιά 
που έχουν γεννηθεί στην τάξη των δημιουργών, αλλά έχουν να επιδείξουν εξαιρετικά προσόντα, 
μεταπηδούν στην ανώτερη τάξη και αντιστρόφως. Πρόκειται για αριστοκρατία του πνεύματος 
που εξουσιάζει και συνάμα υπηρετεί το πλήθος (Εισαγωγή Φιλοσοφικός Λόγος).  
  Καταλήγοντας, η πλατωνική  πολιτεία έχει καθήκον να διακρίνει τα εκλεκτά πνεύματα με στόχο 
να τα οδηγήσει προς τη θέαση του Αγαθού, να δουν την Αλήθεια και να κατακτήσουν το 
μέγιστον μάθημα, που δεν είναι άλλο από τη γνώση.  Το εν λόγω εκπαιδευτικό σύστημα θα 
παρέχει τη δυνατότητα να διακρίνονται οι ικανότεροι και να λαμβάνουν μόρφωση ανωτέρου 
επιπέδου. Εν συνεχεία  θα προετοιμάζονται ώστε να δύνανται να αναλάβουν την πολιτική 
εξουσία μετά την ἀνάβασιν από τα επίγεια στα νοητά επίπεδα.(τὰς βελτίστας φύσεις ἀναγκάσαι 
... μάθημα). Για τον Πλάτωνα η φύση έχει καθοριστικό ρόλο στην εκλογή του ἀρίστου βίου. 
Μάλιστα, η παιδεία είναι αυτή που θα αναπτύξει στο έπακρο τις φυσικές καταβολές.  
Άξια λόγου είναι και η δημοκρίτεια άποψη, αν συγκριθεί με την ελιτιστική του Πλάτωνα, ο οποίος 
θεωρεί πως η παιδεία θα καλλιεργήσει τον άνθρωπο και θα βελτιώσει την προσωπικότητά του. 
Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι ἡ φύσις καὶ ἡ διδαχὴ παραπλήσιον ἐστι. Και ἡ διδαχὴ μεταρυσμοῖ 
τὸν ἄνθρωπον, μεταρυσμοῦσα δὲ φυσιοποιεῖ. Η διδασκαλία, η νουθεσία, η καθοδήγηση σε 
συνάρτηση με την παιδεία θα διαμορφώσουν τη φύση του ανθρώπου. Θα επηρεάσουν κατ’ 
αυτό τον τρόπο και την πορεία της ζωής του.  
 
 
Β2. Στο Ε΄ βιβλίο της Πολιτείας ο Σωκράτης είχε τονίσει στον Γλαύκωνα, βασικό συνομιλητή του, 
πόσο ωφέλιμο είναι να είναι ευδαίμονες όλες οι κοινωνικές τάξεις και όχι μόνο μία μερίδα 
πολιτών. Ο Γλαύκων είχε ταυτιστεί με αυτή την άποψη. Σε αυτό εδώ το σημείο του διαλόγου 
δίνεται πάλι η ευκαιρία να υπενθυμίσει ο φιλόσοφος και να απαντήσει στην ένσταση του 
Γλάυκωνα. Εξηγεί για ποιο λόγο κρίνεται απαραίτητος ο εξαναγκασμός των φιλοσόφων 
εξαίροντας τον νόμο μέσα στο πολιτειακό σύστημα. Αρχικά με άρση-θέση ὅτι νόμῳ οὐ τοῦτο 
μέλει- ἀλλ’ ἐν ὅλῃ τῇ πόλει τοῦτο μηχανᾶται ἐγγενέσθαι διαφαίνεται το σχήμα της 
προσωποποίησης ( νόμῳ οὐ τοῦτο μέλει). Ο νόμος προσωποποιείται, αλλά φυσικά δεν παύει να  
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είναι ανεπηρέαστος από προσωπικές συμπάθειες και αντιπάθειες. ( σχόλιο Φιλοσοφικού Λόγου)  
Θα ήταν μονόπλευρο και υπερφίαλο για την γενική σπουδαιότητα του νόμου να επικεντρώνεται 
στην εξέλιξη, την ευημερία και ιδανική κατάσταση μίας μόνο τάξης. Ο υπέρτατος στόχος είναι η 
εξιδανικευμένη μορφή ευτυχίας του κοινωνικού συνόλου. « ὅπως ἕν τι γένος» (κοινωνική ομάδα): 
«οὐ μὴν πρὸς τοῦτο βλέποντες τὴν πόλιν οἰκίζομεν, ὅπως ἕν τι ἡμῖν ἔθνος (κοινωνική ομάδα) 
ἔσται διαφερόντως εὔδαιμον, ἀλλ’ ὅπως ὅτι μάλιστα ὅλη ἡ πόλις»(σχόλιο Φιλοσοφικού  Λόγου). 
Επομένως, η προσέγγιση που γίνεται είναι κοινωνιοκεντρική. Μάλιστα εννοώντας να επιτευχθει 
«αυτό» (τοῦτο) δηλώνει το εὖ πράττειν, δηλαδή τη ευδαιμονία, αλλά φυσικά, όπως συνάγεται 
από τη συζήτηση, όχι την απόλυτη ευδαιμονία. (σχόλιο Φιλοσοφικού  Λόγου).  Αισθητό είναι και 
το σχήμα αντίθεσης στις έννοιες ἕν τι γένος και ἐν ὅλῃ τῇ πόλει προκειμένου να δοθεί έμφαση 
στην επικράτηση της ευδαιμονίας.  Αυτό θεωρείται δικαιοσύνη. 
Ήδη από το έργο Κρίτων διαπιστώνεται πόσο σημαντικός ήταν ο νόμος για τον Πλάτωνα. Οι 
πολίτες που ενδιαφέρονται για την πολιτεία τους και προτάσσουν το κοινό καλό έναντι του 
ατομικού, υπηρετούν τους νόμους. Εδώ, μέσα από τον εκφραστικό τρόπο της προσωποποίησης 
καταφέρνει να του προσδώσει βασικές λειτουργίες για την οργάνωση μιας πολιτείας. 
Χρησιμοποιεί τρία μετοχικά σύνολα (συναρμόττων, ποιῶν, ἐμποιῶν)  
 Στο σημείο μεταδιδόναι ἀλλήλοις τῆς ὠφελίας, συναρμόττων τοὺς πολίτας, [...] σύνδεσμον τῆς 
πόλεως: Όλες αυτές οι εκφράσεις τονίζουν εμφατικά μια θεμελιακή ιδέα της πλατωνικής 
Πολιτείας: Η πόλη αποτελεί ένα οργανικό σύνολο, έναν οργανισμό που προϋποθέτει τη 
συνύπαρξη και συλλειτουργία των μελών του. Μέλη της πολιτείας είναι οι πολίτες· εφόσον η 
πόλη επιδιώκει τη συλλογική ευτυχία, θεωρείται αναγκαίο να υπάρχουν μεταξύ των πολιτών 
ισχυροί δεσμοί. Η μη διάσπαση του κοινωνικού ιστού αλλά και η ισχύς του αποτελούν για τον 
Πλάτωνα ύψιστο ζητούμενο. Θυμίζουμε ότι στον μύθο του Πρωταγόρα (6η Διδακτική Ενότητα) το 
δώρο του Δία στους ανθρώπους, με το οποίο τους δόθηκε ως δυνατότητα η πολιτική αρετή, ήταν 
η αἰδὼς και η δίκη, για να λειτουργήσουν ως πόλεων κόσμοι τε καὶ δεσμοὶ φιλίας συναγωγοί  ( 
Φάκελος Υλικού)  
 Συγκεκριμένα, με την μετοχή  συναρμόττων τοὺς πολίτας πειθοῖ τε ἀνάγκῃ, το κατώτερο μέρος 
–τάξη υποτάσσεται στο ανώτερο, όπως συμβαίνει και στα μέρη της ψυχής, το ἐπιθυμητικόν στο 
θυμοειδές και το θυμοειδές στο  λογιστικόν (δεν υπάρχει αριστοκρατία του αίματος αλλά του 
πνεύματος).Έτσι, επιτυγχάνεται η δικαιοσύνη και η ομαλή συμβίωση. Οι πολίτες συμβιώνουν 
αρμονικά και ο καθένας οφείλει να αποδέχεται και να συμμορφώνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις 
του εμπειρότερου, σοφότερου και πιο σώφρονος.  Όλοι επιδιώκουν να έχουν συνεργασία και 
αλληλεγγύη μεταξύ τους απαλλαγμένοι από αλαζονικές συμπεριφορές και ματαιόδοξες 
πεποιθήσεις. Η αρμονία και η δικαιοσύνη θα εξασφαλίσουν την κοινωνική ισορροπία, η οποία με 
τη σειρά της συντελεί στην επίτευξη της ευδαιμονίας. Έτσι, οι πεπαιδευμένοι θα είναι αυτοί που 
συμμορφώνονται με τους κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς, γιατί θα έχουν πρωτίστως 
ενστερνιστεί τους ηθικούς κανόνες.  
Ωστόσο, εάν χρειαστεί, χρησιμοποιείται ακόμα και βία χωρίς κανέναν ενδοιασμό (πειθοῖ τε 
ἀνάγκῃ). Παρόμοια άποψη παρατίθεται και στους Νόμους(722b), όπου ο άριστος νομοθέτης 
συνδυάζει την πειθώ με τη βία. (σχόλιο Φιλοσοφικού Λόγου) Έτσι, άλλοτε διαφαίνεται ο  
εξαναγκασμός και η επιβολή κυρώσεων και άλλοτε η παράθεση λογικών επιχειρημάτων ,υγιών 
προτύπων και, κυρίως, ο παραμερισμός του προσωπικού συμφέροντος. Όσοι  δεν πείθονται 
λόγῳ, δηλαδή με λογική επιχειρηματολογία,  τότε ασκείται η βία στον ἄπειρον παιδείας ὄχλον. Η 
επιβολη της βίας εφαρμόζεται, όταν αποτυγχάνει η συμμόρφωση λόγῳ  όχι μόνο στου 
απαίδευτους, αλλά και στους πεπαιδευμένους που  ασχολούνται με αυτά που είναι προορισμένοι  
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από την φύση και την παιδεία του και στους άρχοντες που οφείλουν να ζουν με λιτότητα και 
εγκράτεια. Οι φιλόσοφοι-βασιλεῖς (ο όρος βασιλεύς στον Πλάτωνα δηλώνει απλώς τον άρχοντα, 
όχι τον απόλυτο μονάρχη που αντλεί την εξουσία του από το κληρονομικό δικαίωμα ή από τη 
θέληση του θεού) είναι προσωπικότητες που δεν διαθέτουν μόνο γνώσεις και συνθετική σκέψη, 
αλλά πείρα ζωής, διοικητικές ικανότητες και αδαμάντινο χαρακτήρα. Αναλαμβάνουν την εξουσία 
από αίσθηση καθήκοντος για να διοχετεύσουν μέσα στη νομοθεσία τη σοφία τους και την 
ακεραιότητά τους. Δε διαθέτουν ούτε προσωπική περιουσία ούτε καν οικογένεια, για να είναι 
αδέκαστοι, ανεπηρέαστοι και ολόψυχα αφοσιωμένοι στο κοπιώδες λειτούργημά τους. (Εισαγωγή 
Φιλοσοφικού λόγου). 
 Συνεπώς, μέλημα του νόμου είναι η αρμονία και η κοινωνική συνοχή. Ο νόμος αποσκοπεί στο 
να λειτουργεί με ορθοφροσύνη και δικαιοσύνη. Είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο. Βασική 
προϋπόθεση είναι οι νόμοι να διέπονται από το δίκαιο.  
Ο ίδιος ο Σωκράτης έμπρακτα μέχρι το τέλος της ζωής του ακολουθούσε τις επιταγές του 
νόμου, καθώς αυτή ήταν η υποχρέωσή του ως φιλόσοφος και υπέρμαχος υπερασπιστής της 
δικαιοσύνης. 
 

Β3α. Να συμπληρώσετε τις περιόδους επιλέγοντας την ορθή απάντηση:  

1. Ο Πλάτωνας από πολύ μικρός έλαβε……. ( επιμελημένη/ φροντισμένη) μουσική και 
γυμναστική παιδεία των αριστοκρατικών γόνων της Αθήνας.  

2. Μετά τον θάνατο του Σωκράτη, ο Πλάτωνας …….(διέφυγε/ κατέφυγε) με άλλους του 
σωκρατικού κύκλου, στα Μέγαρα, στον φιλόσοφο Ευκλείδη. 

3. Οι………( φύλακες -δημιουργοί/ φύλακες-βασιλείς) αναλαμβάνουν μετά τα 50 τους 
χρόνια, τη διακυβέρνηση και μεριμνούν για την…….(ευτυχία/ ευδαιμονία) ολόκληρης 
της πολιτείας.  

4. Οι φύλακες-επίκουροι είναι …..( ανδρείοι/ δυνατοί) και μπορούν να υπερασπισθούν 
την……….  ( στρατιωτική/ εδαφική) τους ακεραιότητα. 

5. Στην καταδίκη του Σωκράτη συντέλεσε και η ……. ( υποψία/ καχυποψία) ότι ο 
φιλόσοφος διαπνεόταν από αντιδημοκρατικά φρονήματα.       

 

Β3β.  1. Οι κατήγοροι του Σωκράτη πίστευαν πραγματικά ότι ο Σωκράτης πίστευε στους 
θεούς. 

2. Η κατηγορία για δωροδοκία των νέων είχε μεγαλύτερη σχέση με την πραγματική αιτία.  

3. Στα 367 π.Χ ο Διονύσιος I διαδέχτηκε τον πατέρα του και ο Δίωνας πίεσε τον Πλάτωνα να 
επιστρέψει στις Συρακούσες.  

4. Η περίφημη σχολή του Πλάτωνα λειτούργησε για επτά αιώνες, μέχρι το 529 μ. Χ.  

5. Η κατώτερη τάξη ( δημιουργοί) που είναι και η πιο ολιγάριθμη, συγκροτείται από 
γεωργούς, τεχνίτες, εμπόρους.  
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1. πίστευε  δεν πίστευε 

2.  δωροδοκία  διαφθορά 

3. Διονύσιος I  Διονύσιος II 

4. επτά  εννέα 

5. η πιο ολιγάριθμη η πολυπληθέστερη  

 

Β4α. α) τόποπρακτορείο 

β) ενέργεια πράξη 

γ) αντικείμενο πράγμα 

δ) επίθετο πρακτικός 

ε) πρόσωπο πραγματευτής 

 

Β4β. 1-ζ, 2-στ, 3 –α, 4-γ, 5-ε. 

Β5. Στο  κείμενο αναφοράς ο Πλάτωνας παρουσιάζει τον νόμο ως ηγέτη που υπηρετεί το 
συλλογικό συμφέρον, στο οποίο υποτάσσεται το ατομικό. Διασφαλίζει τη συνοχή μεταξύ των 
πολιτών, όπως και την ευδαιμονία σε καθολικό επίπεδο. Οι καλές σχέσεις με ηθικές αξίες 
ισχυροποιούνται σε ένα σύστημα αξιοκρατικό. Απαραίτητη κρίνεται η απουσία προσωπικών 
συμφερόντων, κοινωνικών διακρίσεων και σκοπιμοτήτων. Η λειτουργία των νόμων καθίσταται 
σπουδαία μόνο όταν προέρχεται από ελευθερία αποφάσεων με συνειδητή ανάληψη ευθυνών 
του καθένα από τους πολίτες χωριστά. Ωστόσο η επίτευξη της εφαρμογής τους επιδιώκεται με 
την πειθώ αλλά και την επιβολή. Ο χαρακτήρας του είναι απρόσωπος και δεν πρέπει να 
αλλοιώνεται η αντικειμενικότητα, στην οποία αποσκοπεί.  
 Στο παραπάνω απόσπασμα ο Δημοσθένης δράττεται της ευκαιρίας μέσα από τον προσθετικό 
σύνδεσμο «καὶ» να διερωτηθεί για την δύναμη των νόμων. ( Και ποια είναι η δύναμη των 
νόμων;). Μετά το ρητορικό ερώτημα χρησιμοποιεί ένα παράδειγμα σε υποθετική μορφή, για το 
τι θα συμβεί αν κάποιος αντιδρώντας δυσανασχετήσει ότι αδικείται. Έτσι, δημιουργείται 
προβληματισμός για την λειτουργία των νόμων. Στο σημείο αυτό ο ρήτορας ξεκαθαρίζει ότι 
πρόκειται για γραπτά κείμενα. (είναι γραπτά κείμενα και δε θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό)  
Σε αντιδιαστολή με τον Πλάτωνα που παρουσιάζει τους νόμους με προσωποποίηση. ( νόμῳ οὐ 
τοῦτο μέλει). Ο τελικός σκοπός, όμως, και για τους δύο είναι ο ίδιος.  Η δύναμη των νόμων 
επικεντρώνεται στο πώς αξιοποιούνται και εφαρμόζονται από τους ίδιους τους πολίτες. 
 (Επομένως οι νόμοι είναι ισχυροί με τη βοήθειά σας και σεις με τη βοήθεια των νόμων.)  Μόνο 
τότε διαθέτουν ισχύ. Ενδυναμώνουν και μπορούν να είναι αποτελεσματικοί.  Επομένως, είναι 
μία προσωπική υπόθεση. Ακόμα και τα όποια παραπτώματα ανάγονται στην ατομική ευθύνη 
και όλοι καθίστανται υπεύθυνοι και υπόλογοι.   (και τα αδικήματα σε βάρος των νόμων να τα 
θεωρείτε κοινά για όλους).  Ο κάθε πολίτης ξεχωριστά οφείλει να πράττει το σωστό με σεβασμό 
στο περιεχόμενο και στον σκοπό τους. Σε κάθε περίπτωση η παραβίαση, η αποδυνάμωση και 
λανθασμένη εφαρμογή τους φαλκιδεύουν την πραγματική δύναμη που χρειάζονται οι νόμοι για 
το κοινό καλό.  
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Οι τήρηση των νόμων είναι μέλημα όλων και αφορά σε όλο το κοινωνικό και πολιτικό σύστημα. 
Προτείνεται να μην υπάρχουν προσωπικά συμφέροντα και υποκειμενικοί παράγοντες που να 
τους επηρεάζουν. Η ατομική ευθύνη πρέπει να είναι σε εγρήγορση, ώστε η δικαιοσύνη να μην 
παρακωλύεται και να παρεμποδίζεται ούτε από συναισθηματικούς παράγοντες ούτε από 
ιδιοτελή συμφέροντα ούτε και από αθέμιτα μέσα. ( Και δεν πρέπει να επινοούνται ούτε 
λειτουργίες ούτε οίκτος ούτε προσωπική επιρροή ούτε κανένα τέχνασμα, χάρη στο οποίο δε θα 
τιμωρηθεί κάποιος αν παραβεί τους νόμους). 
Επιβεβαιώνεται η καθολική ισχύ απαλλαγμένη από διακρίσεις. Η ορθότητα της λειτουργίας τους 
δείχνει ταύτιση των απόψεων είναι πρόδηλη στα δύο κείμενα.  Ανεπηρέαστος ο νόμος με την 
αρωγή όλων θα έχει την πραγματική ισχύ.  
 
 
 
Αδίδακτο κείμενο 

Γ1. Όταν κάποτε στη σπαρτιατική εκκλησία του δήμου αγόρευε κάποιος άνδρας, ο οποίος 
είχε ζήσει ανέντιμα, αλλά ήταν ικανός ως προς το να μιλάει ( ομιλητής) και οι Λακεδαιμόνιοι, 
όπως λένε, επρόκειτο να αποφασίσουν σύμφωνα με τη δική του γνώμη, ανέβηκε στο βήμα 
κάποιος γέροντας από αυτούς που εκείνοι και σέβονται και φοβούνται και την ονομασία της 
ηλικίας τους θεωρούν την πιο μεγάλη εξουσία, αυτούς τους διορίζουν από την παιδική ηλικία 
τους έως τα γεράματα επιλέγοντάς τους ανάμεσα στους πιο ηλικιωμένους. Ένας από αυτούς, 
όπως λέγεται, αφού ανέβηκε στο βήμα, επέπληξε πολύ αυστηρά τους Λακεδαιμόνιους και 
έκανε κάποια δυσοίωνη πρόβλεψη για εκείνους, ότι δηλαδή κατά την γνώμη του δεν θα 
κατοικούν για πολύ ακόμα απόρθητη τη Σπάρτη, αν χρησιμοποιούν τέτοιους ανθρώπους 
στην εκκλησία ως συμβούλους.  

 

Γ2. Με βάση τις ιστορικές γνώσεις ο Αισχίνης δεν διατηρούσε φιλικές σχέσεις με την πολιτική 
μερίδα του Φιλίππου και κατ΄επέκταση με τον ρήτορα Δημοσθένη. Ο συγκεκριμένος λόγος 
εκφωνείται προκειμένου να αναβληθεί ή και να ακυρωθεί η δίκη εις βάρος του. Ο ίδιος ο 
ρήτορας έπρεπε να αντικρούσει την κατηγορία της παραπρεβείας και να πείσει το ακροατήριο 
ότι υπερασπίστηκε τα συμφέροντα της πατρίδας του κατά τη σύναψη της Φιλοκράτειου 
ειρήνης. Με ζωντανό και παραστατικό τρόπο απευθύνεται στους βουλευτές χρησιμοποιώντας 
ένα παράδειγμα, ώστε να μην παρασυρθούν από τον λόγο του Τιμάρχου, μια και αυτός είχε 
μηνύσει τον ρήτορα. Συγκεκριμένα, το παράδειγμα είναι παρμένο από την Σπάρτη και το 
σκηνικό μεταφέρεται στην Απέλλα. Προβάλλονται δύο εκ δια μέτρου αντίθετες 
προσωπικότητες πολιτών που συγκεντρώνουν χαρακτηριστικά καταλυτικά για την άσκηση 
επιρροής στην κοινή γνώμη. Κάποτε αγόρευε πολίτης, ο οποίος ήταν δεινός ομιλητής αλλά 
ανήθικος άνθρωπος. Κατάφερε να παρασύρει και να μαγέψει τα πλήθη. Ωστόσο, ένας 
γέροντας που έχαιρε την αποδοχή και τον σεβασμό όλων, παρενέβη.  Ο ρόλος της ήταν, 
αναμφισβήτητα, καθοδηγητικός και συμβουλευτικός. Μπορούσε να αντιληφθεί ότι οι 
προτάσεις του πολίτη δε λειτουργούσαν για το καλό της πόλης και διέβαλλαν τα ήθη. Με 
νουθεσία υπέδειξε να μην παρασύρονται οι συμπολίτες από παρρησίες. Μόνο επιβλαβείς θα 
μπορούσαν να αποβούν εσφαλμένες κρίσεις και με προνοητικότητα ανέφερε επικείμενη 
πολιορκία της Σπάρτης.  Ο κίνδυνος ελλοχεύει,  όταν επιδρούν αρνητικά καταστροφικοί 
σύμβουλοι κλονίζοντας το πολίτευμα και την κοινωνία της πόλης.  Ακολούθως, με γνώμονα 
τη σοφία του κάλεσε να ανέβει στο βήμα και να πάρει τον λόγο ένα αντίθετο « μοντέλο» 
ομιλητή, ηθικού και αδαμάντινου χαρακτήρα που , όμως, υστερούσε στη δεινότητα του λόγου.  
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Η προτροπή του γέροντα αφορούσε, φυσικά, στον σεβασμό της γνώμης που συνάδει με το 
συλλογικό όφελος, την ευημερία, την εντιμότητα και τη γενναιότητα. Μπορεί το πολίτευμα της 
Σπάρτης να είναι διαφορετικό από αυτό της Αθήνας, όμως οι αξιώσεις και οι στόχοι είναι 
κοινοί καθοδηγητικοί παράγοντες. Κανείς να μην λειτουργεί σε βάρος της πολιτείας και του 
κοινού καλού.  
Το εν λόγω παράδειγμα χρησιμοποιείται προ επίρρωση της θέσης του Αισχίνη. Αρχικά, με 
παραστατικότητα και εικονοπλαστικό λόγο επικαλείται τον τρόπο που οι Σπαρτιάτες 
αντιμετώπιζαν τους ομιλητές στις συνελεύσεις τους.  Μεγάλη βαρύτητα ενέχει ο σεβασμός 
στους νόμους και η διαμόρφωση ορθής, λελογισμένης και σύννομης απόφασης. Η 
σωφροσύνη και η ορθοέπεια αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά στοιχεία που ήταν 
εφοδιασμένος ο σοφός γέροντας. Σκοπός του ήταν να διαφωτίσει και με μεσολαβητικό ρόλο 
και παρεμβατικότητα προέτρεψε το κοινό να λάβει σωστές αποφάσεις που συμμορφώνονται 
με τους γραπτούς και άγραφους νόμος.  Αντιστοίχως, ο Αισχίνης επιδιώκει να εξάρει το 
ανήθικο του χαρακτήρα του Τιμάρχου, ο οποίος ήταν και ο μηνυτής του. Απευθύνεται με 
συμβουλευτικό ύφος, προτρεπτικό. Διαφαίνεται η χροιά της νουθεσίας και χωρίς αμφιβολία 
ζητάει να αγνοήσουν και να αψηφίσουν τα λόγια του κατηγόρου. Πρόκειται για διαστρεβλωτή 
της αλήθειας, συκοφάντη, ανέντιμο άνθρωπο και αμοραλιστή. Ο πρότερος ανέντιμος βίος του 
δεν επιτρέπει καμία αξιοπιστία και εμπιστοσύνη προς το πρόσωπο του παρόλη την δεινότητα 
του λόγου που τον χαρακτηρίζει.  
 

Γ3.  
 
μιμεῖσθαι  μιμῇ 
δημηγοροῦντοςδημηγορήσασι(ν) 
βεβιωκότοςἔζων 

αῖσχρῶς αἰσχίονα/ αἰσχίω 

ψηφίζεσθαιψηφιοίμεθα 

δεδίασιδέδιθι 
γῆρας γήρᾳ 

ἐπέταξενἐπιταχθῆναι/ ἐπιταγῆναι 
ἀγαθοῦ εὖ 

ὠσὶ:  ὤτων  
 

Γ4α.  «καὶ ἡ τῆς ἡλικίας ἡμῶν ἐπωνυμία ἀρχή μεγίστη ἐστὶ» 

Γ4β.  
α) χρόνο δημηγοροῦντος τινος 
β)  τρόπο αἰσχρῶς ή εἰς ὑπερβολὴν 
γ)  τόπος ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ 
δ)  αναφορά   λέγειν 
                                                                                                                                
 

Γ4γ.α)  ἐάν χρῶνται τοιούτοις ἐν ταῖς ἐκκλησίαις συμβούλοις 
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Γ4γ. β).  Ο υποθετικός λόγος είναι λανθάνων, γιατί η υπόθεση βρίσκεται στην υποθετική 
μετοχή. Είναι πλαγιωμένος υποθετικός λόγος, καθώς η απόδοση βρίσκεται στην ειδική 
πρόταση. Φανερώνει το προσδοκώμενο.  

Μετατροπή σε ευθύ λόγο:   

Υπόθεση: « Ἐάν χρῆσθε τοιούτοις ἐν ταῖς ἐκκλησίαις συμβούλοις»  

Απόδοση: « οὐ πολὺ χρόνον τὴν Σπάρτην ἀπόρθητον οἰκήσετε». 

 

 

Σχόλιο:   

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται η αλλαγή στη διατύπωση των ερωτήσεων στα θέματα Α. Η 
μετάφραση  έχει αντικατασταθεί με ερωτήσεις κλειστού τύπου. Απαιτείται, ωστόσο, γνώση 
στη σημασία των αρχαίων ελληνικών λέξεων, αλλά και αισθητικών σχολίων. Απαραίτητη είναι 
και η γνώση σχημάτων λόγου και εκφραστικών μέσων.  

 

 
 

Από τον κλασικό τομέα του φιλολογικού τμήματος των 
Φροντιστηρίων ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ συνεργάστηκαν: 

Ε. Αποστολάκη, Ε.Μαζοκοπάκη, Στ.Ξυλούρη, Μ.Παγωμένου, Τ.Φασομυτάκη 

 

 


