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                                                                        ΑΡΦΑΙΑ 

 

 

                      18/05/2020 

 

Διδαγμένο κείμενο 

ΠΛΑΣΩΝ, Πολιτεία 519b-520a  

 

   Σί δέ; Σόδε 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 ἅν 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. 

 

    Σὸ ποῖον δή;  

 

    Σὸ 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 ὅν 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 ἀλλήλοις τῆς 

ὠφελίας ἣν ἅν 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. 
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Παρατηρήσεις 

 

Α.  Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, λαμβάνοντας 

υπόψη όσα αναφέρονται στο απόσπασμα της Πολιτείας. ε κάθε πρόταση να 

παραθέσετε το σημείο του κειμένου που δικαιολογεί την απάντησή σας.  

1.Οι απαίδευτοι αν και έχουν γνωρίσει την αλήθεια, δεν κρίνονται κατάλληλοι για την 

διακυβέρνηση της πολιτείας, αφού δεν διαθέτουν έναν ύψιστο σκοπό, ο οποίος θα 

κατευθύνει τις πράξεις τους. 

2. Οι πεπαιδευμένοι ζουν ευτυχισμένοι και απορροφημένοι στις πνευματικές τους 

ενασχολήσεις, ενώ θεωρούν πως μετά τον θάνατό τους θα μετοικίσουν στα νησιά των 

μακάρων. 

3. Σο Αγαθό είναι το μέγιστο μάθημα, το οποίο έχουν την δυνατότητα να προσεγγίσουν 

μόνο οι εξαιρετικά προικισμένοι άνθρωποι, ενώ η πορεία προς αυτό κρίνεται ιδιαίτερα 

δύσκολη και επίπονη. 

4. ύμφωνα με τον ωκράτη οι ιδανικοί για να αναλάβουν την διακυβέρνηση της 

πολιτείας είναι οι φιλόσοφοι. Επομένως ο νόμος μεριμνά για την ευδαιμονία μόνο αυτής 

της ολιγάριθμης αρχηγεσίας. 

5.  Ο νόμος παρουσιάζεται στο κείμενο ως ο εγγυητής της αρμονίας μέσα στην πόλη. 

Φρησιμοποιεί ως μέσο του μόνο την πειθώ, αφού διαπλάθει τις προσωπικότητες των 

πολιτών με τέτοιο τρόπο, ώστε αυτοί να υπακούνε σε αυτόν από εσωτερική ανάγκη. 

 

Μονάδες 10 

 

Β1.α)  Ποιοι κρίνονται σύμφωνα με τον ωκράτη ακατάλληλοι να αναλάβουν τα ηνία 

της πόλης και γιατί;  (Μονάδες 4) 

 

β) Να  αποδείξετε ότι το παραπάνω κείμενο απαντά σε δύο θεμελιώδη φιλοσοφικά 

ερωτήματα, το οντολογικό και το γνωσιολογικό. (Μονάδες 6) 

 

Μονάδες 10 

 

 

Β2. την τελευταία παράγραφο του κειμένου το ενδιαφέρον του ωκράτη 

επικεντρώνεται στον Νόμο. Ποιες φαίνεται να είναι οι λειτουργίες που αυτός επιτελεί 

σύμφωνα με τον φιλόσοφο;  

Μονάδες 10 
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Β3. Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων, επιλέγοντας την σωστή 

απάντηση από την παρένθεση. 

1. Ο Πλάτωνας γεννήθηκε από αριστοκράτες Αθηναίους γονείς. Πατέρας του ήταν ο 

________________ (Αριστοκλής, Κριτίας, Αρίστωνας). 

2. Σις απόψεις του για την ιδεώδη πολιτεία εκθέτει ο Πλάτων στον διάλογό του 

Πολιτεία ή ____ __________ ( περί ψυχής, περί πόλεως, περί δικαίου).  

3. τα 398- 390, ο Πλάτωνας ταξιδεύει στην Κάτω Ιταλία και τη ικελία. Σο ταξίδι 

αυτό κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό αφού τότε ήρθε σε επαφή με τον _____________ 

(τωικισμό, Πυθαγορισμό, Κυνισμό). 

4. Από το δεύτερο βιβλίο της Πολιτείας και μετά, οι κύριοι συνομιλητές είναι ο 

ωκράτης, ο Γλαύκων και ο _____________ (Θρασύμαχος, Κέφαλος, Αδείμαντος). 

5. Σο τρίτο ταξίδι του Πλάτωνα στην ικελία πραγματοποιήθηκε το ______ (366, 361, 

362). 

6. Μαθητές του Πλάτωνα υπήρξαν, μεταξύ άλλων,  ο Αριστοτέλης, ο πεύσιππος, ο 

______________ και ο Υίλιππος από τον Οπούντα (Φαρμίδης, Ξενοκράτης, 

Ευκλείδης). 

7. Θέμα του διαλόγου Πολιτεία είναι η φύση της δικαιοσύνης και της _____________ 

      (σωφροσύνης, παιδείας, αδικίας). 

8. Η ιδεώδης πολιτεία κοσμείται από _______________ επειδή ανάμεσα στις τρεις 

τάξεις βασιλεύει η αρμονία, που προκύπτει από την υποταγή της κατώτερης στις 

ανώτερες (δικαιοσύνη, σωφροσύνη, σοφία). 

9. Σο κατώτερο μέρος της ψυχής είναι σύμφωνα με τον Πλάτωνα το ____________ 

(ἐπιθυμητικόν, λογιστικόν, θυμοειδές). 

10. Η δικαιοσύνη είναι μια υποκριτική κοινωνική σύμβαση που επιβάλλεται από τους 

πολλούς και αδύνατους για την αυτοπροστασία τους, ισχυρίζεται ο ____________ 

(Θρασύμαχος, Γλαύκωνας, Πολέμαρχος). 

 

Μονάδες 10 

 

 

 

Β4.α. αμετροέπεια, επιλήσμων, εξιχνίαση, αυτοπεποίθηση: Να βρείτε στο πρωτότυπο 

κείμενο μια ετυμολογικά συγγενή λέξη για κάθε έναν από τους τύπους που σας 

δίνονται.  

Μονάδες 4 
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Β4.β.  Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα γράφοντας τουλάχιστον μια λέξη- 

φράση στο κάθε τετράγωνο. 

 

Ρήμα  Παράγωγο 

Ουσιαστικό 

ύνθετο 

Ουσιαστικό/Επίθετο  

Ονοματικό 

σύνολο-φράση 

ἔφαμεν  

 

 

  

ἰδεῖν  

 

 

  

ἀδικήσομεν  

 

 

  

ἐγγενέσθαι  

 

 

  

 

Μονάδες 6 

 

Β5.  Ποια είναι η τοποθέτηση του ωκράτη αναφορικά με τον σκοπό και τον ρόλο του 

Νόμου; Να συγκρίνετε την άποψή του με αυτή που διατυπώνεται στο παρακάτω 

απόσπασμα του Πρωταγόρα. 

Μονάδες 10 

 

Και όταν πια φύγουν αυτοί *δηλ. οι νέοι άνδρες+ από τους δασκάλους, η πόλη, με τη 

σειρά της, τους αναγκάζει να μάθουν τους νόμους και να ζουν σύμφωνα με αυτούς, ώστε 

να μην ενεργούν από μόνοι τους και όπως νομίζουν οι ίδιοι *...+. Έτσι, και η πόλη, 

υπογραμμίζοντας τους νόμους, αυτά τα επινοήματα των καλών, παλαιῶν νομοθετῶν, 

αναγκάζει και όσους ασκούν ένα αξίωμα και όσους άρχονται να συμμορφώνονται με 

αυτούς. Εκείνος δε ο οποίος τους παραβαίνει, υφίσταται κυρώσεις και οι κυρώσεις αυτές  
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ονομάζονται, και σε σας εδώ *δηλ. στην Αθήνα+ και σε πολλά άλλα μέρη, εὐθύνες, λες 

και η δικαιοσύνη ξαναβάζει *τον παραβάτη+ στην ευθεία.  

Πλάτων, Πρωταγόρας, 326d-e  

(Από το σχολικό βιβλίο του Υιλοσοφικού Λόγου) 

 

Αδίδακτο κείμενο 

Ο Κύρος μετά τις στρατιωτικές του επιτυχίες προσπαθεί στο ανάκτορο της Βαβυλώνας να 

οργανώσει και να ενισχύσει την εξουσία του στηριζόμενος στους αριστοκράτες και τους 

αξιωματούχους που τον βοήθησαν να την αποκτήσει. Το απόσπασμα που παρατίθεται 

προέρχεται από τον προγραμματικό του λόγο στον οποίο παρουσιάζει τις βασικές αρχές της 

διακυβέρνησής του ενώ παράλληλα αναφέρεται στα αγαθά που έχουν αποκτηθεί και 

εκφράζει τον προβληματισμό του σχετικά με την στάση που πρέπει να ακολουθήσουν, ώστε 

αυτά να διατηρηθούν.   

 Ἄνδρες φίλοι καὶ σύμμαχοι, τοῖς μὲν θεοῖς μεγίστη χάρις ὅτι ἔδοσαν ἡμῖν τυχεῖν ὧν 

ἐνομίζομεν ἄξιοι εἶναι. Νῦν γὰρ δὴ ἔχομεν καὶ γῆν πολλὴν καὶ ἀγαθὴν καὶ οἵτινες ταύτην 

ἐργαζόμενοι θρέψουσιν ἡμᾶς, ἔχομεν δὲ καὶ οἰκίας καὶ ἐν ταύταις κατασκευάς·  καὶ μηδείς 

γε ὑμῶν ἔχων ταῦτα νομισάτω ἀλλότρια ἔχειν· νόμος γὰρ ἐν πᾶσιν ἀνθρώποις ἀίδιός 

ἐστιν, ὅταν πολεμούντων πόλις ἁλῷ, τῶν ἑλόντων εἶναι καὶ τὰ σώματα τῶν ἐν τῇ πόλει καὶ 

τὰ χρήματα. Οὔκουν ἀδικίᾳ γε ἕξετε ὅ τι ἅν ἔχητε, ἀλλὰ φιλανθρωπίᾳ οὐκ ἀφαιρήσεσθε, 

ἤν τι ἐᾶτε ἔχειν αὐτούς. Σὸ μέντοι ἐκ τοῦδε οὕτως ἐγὼ γιγνώσκω ὅτι εἰ μὲν τρεψόμεθα ἐπὶ 

ᾳδιουργίαν καὶ τὴν τῶν κακῶν ἀνθρώπων ἡδυπάθειαν, οἳ νομίζουσι τὸ μὲν πονεῖν 

ἀθλιότητα, τὸ δὲ ἀπόνως βιοτεύειν εὐδαιμονίαν, ταχὺ ἡμᾶς φημι ὀλίγου ἀξίους ἡμῖν αὐτοῖς 

ἔσεσθαι καὶ ταχὺ πάντων τῶν ἀγαθῶν στερήσεσθαι. Οὐ γάρ τοι τὸ ἀγαθοὺς ἄνδρας 

γενέσθαι τοῦτο ἀρκεῖ ὥστε καὶ διατελεῖν *ὄντας ἀγαθούς+, ἥν μή τις αὐτοῦ διὰ τέλους 

ἐπιμελῆται· ἀλλ’ ὥσπερ καὶ αἱ ἄλλαι τέχναι ἀμεληθεῖσαι μείονος ἄξιαι γίγνονται καὶ τὰ 

σώματά γε τὰ εὖ ἔχοντα, ὁπόταν τις αὐτὰ ἀνῇ ἐπὶ ᾳδιουργίαν, πονήρως πάλιν ἔχει, οὕτω 

καὶ ἡ σωφροσύνη καὶ ἡ ἐγκράτεια καὶ ἡ ἀλκή, ὁπόταν τις αὐτῶν ἀνῇ τὴν ἄσκησιν, ἐκ 

τούτου εἰς τὴν πονηρίαν πάλιν τρέπεται. Οὔκουν δεῖ ἀμελεῖν οὐδ’ ἐπὶ τὸ αὐτίκα ἡδὺ 

προϊέναι αὑτούς. 

Ξενοφών, Κύρου Παιδεία 7.5 
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Παρατηρήσεις 

Γ1. Να μεταφραστεί το απόσπασμα: «Τὸ μέντοι ἐκ τοῦδε οὕτως ἐγὼ γιγνώσκω ὅτι εἰ μὲν  

τρεψόμεθα ἐπὶ ῥᾳδιουργίαν καὶ τὴν τῶν κακῶν ἀνθρώπων ἡδυπάθειαν, οἳ νομίζουσι τὸ μὲν 

πονεῖν ἀθλιότητα, τὸ δὲ ἀπόνως βιοτεύειν εὐδαιμονίαν, ταχὺ ἡμᾶς φημι ὀλίγου ἀξίους ἡμῖν 

αὐτοῖς ἔσεσθαι καὶ ταχὺ πάντων τῶν ἀγαθῶν στερήσεσθαι. Οὐ γάρ τοι τὸ ἀγαθοὺς ἄνδρας 

γενέσθαι τοῦτο ἀρκεῖ ὥστε καὶ διατελεῖν [ὄντας ἀγαθούς], ἢν μή τις αὐτοῦ διὰ τέλους  

ἐπιμελῆται·» 

Μονάδες 10 

 

Γ2. Ποια ανησυχία εκφράζει ο Κύρος για το μέλλον και ποιο εκφραστικό μέσο 

μεταχειρίζεται για να υποδείξει την ορθή στάση για την διατήρηση των αγαθών; 

Μονάδες 10 

 

Γ3. « Ἄνδρες φίλοι καὶ σύμμαχοι, τοῖς μὲν θεοῖς μεγίστη χάρις ὅτι ἔδοσαν ἡμῖν 

τυχεῖν ὧν ἐνομίζομεν ἄξιοι εἶναι. Νῦν γὰρ δὴ ἔχομεν καὶ γῆν πολλὴν καὶ ἀγαθὴν» 

α. Να εντοπιστούν  τα ουσιαστικά της γ’  κλίσης και να μεταφερθούν στην κλητική 

ενικού και δοτική πληθυντικού. 

β. πολλήν : Να γραφούν τα παραθετικά του επιθέτου. 

γ. ὧν: Να γραφεί η δοτική πληθυντικού του θηλυκού γένους. 

δ. Να εντοπιστούν τα ρήματα και τα απαρέμφατα της περιόδου. Σα ρήματα να 

μεταφερθούν στο πρόσωπο και την φωνή που βρίσκονται στην ευκτική μέλλοντα και τα 

απαρέμφατα στο γ΄ ενικό οριστικής του χρόνου στον οποίο βρίσκονται.  

Μονάδες 10 

Γ4.α. «ἀλλὰ φιλανθρωπίᾳ οὐκ ἀφαιρήσεσθε, ἤν τι ἐᾶτε ἔχειν αὐτούς»: να 

αναγνωριστεί ο υποθετικός λόγος και να μετατραπεί ώστε να δηλώνει την απλή σκέψη του 

λέγοντος. 

Μονάδες 3 
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Γ4.β. «ὅ τι ἂν ἔχητε»: Να αναγνωριστεί πλήρως η  δευτερεύουσα πρόταση και να 

δικαιολογηθεί η εκφορά της. 

Μονάδες 2 

Γ4.γ. «ἡ σωφροσύνη καὶ ἡ ἐγκράτεια καὶ ἡ ἀλκή, ὁπόταν τις αὐτῶν ἀνῇ τὴν ἄσκησιν, 

ἐκ τούτου εἰς τὴν πονηρίαν πάλιν τρέπεται»: να μεταφερθεί το χωρίο στον πλάγιο λόγο 

με εξάρτηση από τη φράση «Κῦρος εἶπεν» (η κύρια πρόταση να τραπεί σε δευτερεύουσα 

πρόταση και απαρέμφατο). 

Μονάδες 3 

Γ4.δ. «οἳ νομίζουσι τὸ μὲν πονεῖν ἀθλιότητα, τὸ δὲ ἀπόνως βιοτεύειν εὐδαιμονίαν»: να 

γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των όρων της πρότασης. 

Μονάδες 2 

 

Απαντήσεις 
 

Διδαγμένο κείμενο 

 

 

Α. 

1. Οι απαίδευτοι αν και έχουν γνωρίσει την αλήθεια, δεν κρίνονται κατάλληλοι για την 

διακυβέρνηση της πολιτείας, αφού δεν διαθέτουν έναν ύψιστο σκοπό, ο οποίος θα 

κατευθύνει τις πράξεις τους. Λ  «μήτε τοὺς ἀπαιδεύτους καὶ ἀληθείας ἀπείρους ἱκανῶς 

ἄν ποτε πόλιν ἐπιτροπεῦσαι» 

2. Οι πεπαιδευμένοι ζουν ευτυχισμένοι και απορροφημένοι στις πνευματικές τους 

ενασχολήσεις, ενώ θεωρούν πως μετά τον θάνατό τους θα μετοικίσουν στα νησιά των 

μακάρων. Λ  «ἡγούμενοι ἐν μακάρων νήσοις ζῶντες ἔτι ἀπῳκίσθαι» 

3. Σο Αγαθό είναι το μέγιστο μάθημα, το οποίο έχουν την δυνατότητα να προσεγγίσουν 

μόνο οι εξαιρετικά προικισμένοι άνθρωποι, ενώ η πορεία προς αυτό κρίνεται ιδιαίτερα 

δύσκολη και επίπονη.   «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» 
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4. ύμφωνα με τον ωκράτη οι ιδανικοί για να αναλάβουν την διακυβέρνηση της 

πολιτείας είναι οι φιλόσοφοι. Επομένως ο νόμος μεριμνά για την ευδαιμονία μόνο αυτής 

της ολιγάριθμης αρχηγεσίας. Λ  «νόμῳ οὐ τοῦτο μέλει, ὅπως ἕν τι γένος ἐν πόλει 

διαφερόντως εὖ πράξει, ἀλλ’ ἐν ὅλῃ τῇ πόλει τοῦτο μηχανᾶται ἐγγενέσθαι» 

5.  Ο νόμος παρουσιάζεται στο κείμενο ως ο εγγυητής της αρμονίας μέσα στην πόλη. 

Φρησιμοποιεί ως μέσο του μόνο την πειθώ, αφού διαπλάθει τις προσωπικότητες των 

πολιτών με τέτοιο τρόπο, ώστε αυτοί να υπακούνε σε αυτόν από εσωτερική ανάγκη. 

 Λ  «συναρμόττων τοὺς πολίτας πειθοῖ τε καὶ ἀνάγκῃ») 

 

 

Β1.α. Ο ωκράτης διακρίνει δύο κατηγορίες ανθρώπων, ακατάλληλων να αναλάβουν τη  

διακυβέρνηση της πολιτείας, τους απαίδευτους  και τους πεπαιδευμένους. Ειδικότερα:  

 Οι  απαίδευτοι («ἀπαιδεύτους»), οι τυχαίοι και αφιλοσόφητοι πολιτικοί δεν μπορούν να 

κυβερνήσουν σωστά μια πολιτεία, διότι  τους λείπει η παιδεία («ἀληθείας ἀπείρους»), δεν 

έχουν γνώσεις ούτε έχουν κατακτήσει την αρετή, μέσα απαραίτητα για να φτάσουν στη 

θέαση του αγαθού. Επιπλέον,  δεν έχουν έναν συγκεκριμένο στόχο στη ζωή τους, έναν 

ανώτερο στόχο, που να κατευθύνει όλες τους τις ενέργειες («τοὺς μὲν ὅτι < καὶ δημοσίᾳ») 

παρά μόνο το προσωπικό τους συμφέρον. Αντιθέτως ο εἷς σκοπὸς που έχουν οι φύλακες 

της πολιτείας είναι να υπηρετήσουν πιστά και ανιδιοτελώς την πόλη όλη. Η απόλυτη 

αφοσίωση στην υπηρέτηση της πολιτείας ήταν χαρακτηριστικό που όφειλαν να διαθέτουν 

οι φιλόσοφοι-άρχοντες στο πλαίσιο της ιδανικής πολιτείας, που περιγράφει ο Πλάτωνας 

στην Πολιτεία, αφού δεν είχαν οικογένεια ούτε περιουσία, για να είναι ανεπηρέαστοι και 

πλήρως αφοσιωμένοι στο κοπιώδες λειτούργημά τους. Αντίθετα, οι στόχοι και τα κίνητρα 

των απαίδευτων είναι ταπεινά αφού παρασύρονται από υλικά αγαθά και αξιώματα, 

προσπαθούν να εξυπηρετήσουν τα προσωπικά τους συμφέροντα και έχουν τάσεις 

αυτοπροβολής. Είναι ιδιοτελείς, αλαζόνες και ασυνεπείς απέναντι στις ευθύνες άσκησης 

της εξουσίας, ανάξιοι και ανίκανοι να διαχειριστούν τις υποθέσεις της πόλης για το κοινό 

καλό, ώστε να διασφαλίσουν την ευημερία όλων. την κατηγορία αυτή εντάσσει ο 

Πλάτωνας και τους πολιτικούς ηγέτες της εποχής του, χωρίς να κάνει εξαίρεση ούτε για 

τον Περικλή και τον Θεμιστοκλή. Κατά τη γνώμη του, είναι κι αυτοί υπεύθυνοι για την 

καταστροφή της Αθήνας, γιατί φρόντισαν περισσότερο για την υλική (οικονομική- 

στρατιωτική) ανάπτυξη της πόλης και λιγότερο για τη δικαιοσύνη και την πνευματική ζωή 

των πολιτών. 

 Οι πεπαιδευμένοι («τοὺς ἐν παιδείᾳ ἐωμένους διατρίβειν διὰ τέλους») δεν κρίνονται ικανοί 

να διοικήσουν σωστά μια πολιτεία, όχι γιατί δεν διαθέτουν τα τυπικά προσόντα, άλλωστε 

γνωρίζουν την αλήθεια, έχουν κατακτήσει την αρετή και έχουν φτάσει στη θέαση του 

αγαθού αλλά γιατί  προτιμούν να ζουν αφοσιωμένοι στις πνευματικές τους ενασχολήσεις  

και να απέχουν από τα προβλήματα της καθημερινής ζωής και την ενεργό πολιτική. Η 

πολιτική δραστηριότητα, η ενασχόληση με τα κοινά και η διαχείριση των προβλημάτων της  

 



 

 

9 

 

πόλης δεν τους αφορά. Επίσης δείχνουν αδιαφορία για την εξουσία, τις τιμές, τον σεβασμό 

και την αγάπη των συμπολιτών τους. Η επιθυμία τους να συνεχίσουν να ζουν στον δικό 

τους κόσμο των πνευματικών ενασχολήσεων παρουσιάζεται στο κείμενο με την  

παρομοίωση των νησιών των μακαρίων. ύμφωνα με τις λαϊκές δοξασίες τα νησιά των 

μακαρίων βρίσκονταν πέρα από τις στήλες του Ηρακλή, στη Δύση (πέρα από το σημερινό 

Γιβραλτάρ), στο ρεύμα του Ωκεανού. Εκεί κατοικούσαν μετά τον θάνατό τους οι ήρωες, οι 

άνθρωποι της πρώτης γενιάς του ανθρώπινου γένους (της χρυσής εποχής) και οι ευσεβείς, 

μέσα σε απόλυτη ευτυχία και γαλήνη. Σα νησιά αυτά προσομοιάζουν στον Παράδεισο της 

χριστιανικής θρησκείας. Οι πεπαιδευμένοι, όμως, πιστεύουν ότι κατοικούν εκεί, ενώ είναι 

ακόμα ζωντανοί («τοὺς δὲ < ἀπῳκίσθαι»). Η πεποίθησή τους αυτή υποδηλώνει και την 

πιθανή αλαζονεία τους. Από την άλλη, η απροθυμία τους να συμμετέχουν στην ενεργό 

πολιτική ζωή εκφράζεται με μια διπλή άρνηση: «μὴ ἐθέλειν < μηδὲ μετέχειν». 

υγκεφαλαιώνοντας, παρατηρούμε ότι ο ωκράτης με τη συλλογιστική της «εις άτοπον 

απαγωγής» απορρίπτει τους απαίδευτους και τους πεπαιδευμένους ως ακατάλληλους 

φορείς εξουσίας, γιατί η κάθε μία κατηγορία ανθρώπων δεν διαθέτει αυτό που διαθέτει η 

άλλη, σκοπό που να συνδέεται με την παιδεία η μία, πρακτικό προσανατολισμό της 

παιδείας η άλλη. Υαίνεται, λοιπόν, πως οι εραστές της μόρφωσης, από την μία, και οι 

αμόρφωτοι, από την άλλη, αντιπροσωπεύουν δύο αντίθετα άκρα, πρόκειται για μια μορφή 

« υπερβολής » και « έλλειψης », που όπως θα έλεγε και ο Αριστοτέλης δεν προσεγγίζουν 

την μεσότητα και γι΄ αυτό τον λόγο απορρίπτονται. Με τον τρόπο αυτό μας προετοιμάζει 

για το ιδανικό ζεύγος γνωρισμάτων που είναι ανάγκη να χαρακτηρίζει τον φιλόσοφο – 

άρχοντα. Πρόκειται για τη γνώση και την πράξη. Σο ζεύγος «γνώσης και πράξης» σε 

διαλεκτική σχέση φωτίζει την πολιτική αντίληψη του Πλάτωνα. Η γνώση καταξιώνεται 

στο βαθμό που προσανατολίζεται σε χρήσιμη πράξη, ιδιωτική και δημόσια· αλλά και η 

πράξη αξιολογείται χρήσιμη, όταν κατευθύνεται από γνώση και αποσαφηνισμένο σκοπό.  

 

Β1.β. Έργο των ιδρυτών της πολιτείας («τῶν οἰκιστῶν») είναι να ενδιαφερθούν για την 

εδραίωση της ιδανικής πολιτείας, δηλαδή να οδηγήσουν τα ξεχωριστά πνεύματα («τὰς 

βελτίστας φύσεις»), τους φιλοσόφους, στην αρετή και στη θέαση του αγαθού («μέγιστον 

μάθημα») και να μην τους αφήνουν να αδρανούν μένοντας μακριά από την πολιτική ζωή 

(«μὴ ἐπιτρέπειν αὐτοῖς ὃ νῦν ἐπιτρέπεται»). Εκείνοι που κατεξοχήν ταιριάζουν για ηγέτες 

είναι όσοι αποκτούν μετά από μακρόχρονη εκπαίδευση την ύψιστη γνώση αυτού που 

πραγματικά υπάρχει, δηλαδή οι φιλόσοφοι-βασιλείς.  

Σα ερωτήματα που σχετίζονται με το ποιο είναι το αληθινά υπαρκτό και το πώς μπορεί να 

προσεγγίσει ο άνθρωπος την αλήθεια, είναι από τα πιο κεντρικά στην αρχαία φιλοσοφία, 

οι απαντήσεις των οποίων συγκροτούν, σε μεγάλο βαθμό, τους κλάδους της φιλοσοφίας 

που ονομάζουμε οντολογία και γνωσιολογία, αντίστοιχα. Αυτό που όλοι μας γνωρίζουμε 

ότι υπάρχει είναι ο εξωτερικός, ο εμπειρικός κόσμος στον οποίο ζούμε. Αλλά καθώς τον  
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γνωρίζουμε μέσω των αισθήσεων, αντιλαμβανόμαστε ότι τα αντιληπτικά μας αισθήματα 

κάποιες φορές μας ξεγελούν και άλλες φορές διαφοροποιούνται. Άρα, τα αισθητά 

πράγματα αλλάζουν· όπως έλεγε και ο Ηράκλειτος, «στα ίδια ποτάμια μπαίνουμε και δεν 

μπαίνουμε» (απόσπασμα 49α). Ανάλογη ποικιλία και μεταβολή ισχύει και για τις γνώμες 

που έχουν οι άνθρωποι για την πραγματικότητα και για τις αξίες. Αν ρωτήσουμε 

διαφορετικούς ανθρώπους τι είναι το καλό, το ωραίο, η φιλία, το αγαθό, το δίκαιο (και ο 

ωκράτης στους πλατωνικούς διαλόγους θέτει τέτοιες ερωτήσεις), θα λάβουμε 

διαφορετικές απαντήσεις. 

Αφού, λοιπόν, οι αισθήσεις δεν μπορούν να βρουν ποια είναι η αληθινή πραγματικότητα 

και οι γνώμες δεν μπορούν να μας πουν τι είναι π.χ. το δίκαιο καθαυτό, τότε θα πρέπει να 

δεχθούμε ή ότι δεν υπάρχει αντικειμενικότητα, αλλά αυτό που υπάρχει είναι κάτι 

φευγαλέο, που γίνεται και χάνεται, ή ότι το αληθινό δεν θα το βρούμε σε ό,τι αλλάζει αλλά 

είναι κάτι αμετάβλητο και ακίνητο, όπως θα το ήθελε ο Παρμενίδης. Μπροστά σ’ αυτό το 

δίλημμα ο Πλάτων χάραξε μια καινούργια γραμμή, που καθόρισε την ανάπτυξη της 

φιλοσοφίας μέχρι σήμερα: χώρισε τον κόσμο στα δύο (ή, κατά τους αντιπάλους του, 

διπλασίασε τον κόσμο). Ένα μέρος του κόσμου είναι παροδικό, αισθητό και ψεύτικο, και 

ένα μέρος είναι αιώνιο, νοητό και αληθινό· και αυτά τα διαφορετικά επίπεδα τα 

γνωρίζουμε με διαφορετικό τρόπο. Σον νοητό κόσμο, τις Ιδέες που συγκροτούν τον δικό 

τους ὑπερουράνιον τόπον (Υαῖδρος 247c) και είναι χωριστές από τα αισθητά αντικείμενα, 

τις γνωρίζουμε με τη νόηση, με το λογικό μέρος της ψυχής. 

 

Επομένως, το αληθινά υπαρκτό δεν ταυτίζεται με τα αντικείμενα των αισθήσεων αλλά με 

τις Ιδέες και μάλιστα την Ιδέα του Αγαθού, το «μέγιστον μάθημα» προς το οποίο πρέπει να 

κατευθύνουν οι οικιστές της ιδανικής πολιτείας τους εξαιρετικά προικισμένους από την 

φύση ανθρώπους «βελτίστας φύσεις». Μόνο μια μακρόχρονη και επίπονη πορεία  οδηγεί σε 

αυτές και την κορυφαία από αυτές (την Ιδέα του Αγαθού), η πορεία του φιλοσόφου, η 

αληθινή παιδεία. Για τον Πλάτωνα παιδεία είναι η στροφή της ψυχής προς την ιδέα του 

αγαθού, η δύσκολη πορεία από την άγνοια στη γνώση. Η παιδεία παρέχει την γνώση στους 

ανθρώπους, αυτή θα τους βοηθήσει να περάσουν από το ρευστό και μεταβλητό κόσμο των 

αισθήσεων στο σταθερό και άφθαρτο κόσμο των Ιδεών. Άρα γερή παιδεία πρέπει να έχουν 

οι φύλακες στην Πολιτεία του το ίδιο και οι άρχοντες- βασιλείς.  

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. 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  
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γνώσης. Πάντως, ήδη στην αρχαιότητα το «Πλάτωνος ἀγαθὸν» ήταν παροιμιακή έκφραση 

για κάτι το ασαφές και σκοτεινό. 

Σο αγαθό είναι η μεγαλύτερη αξία  («μέγιστον μάθημα»), το φως, ο ήλιος και η αλήθεια, 

αφού αυτό πρέπει να κατακτήσουν όλοι οι άνθρωποι και κυρίως όσοι πρόκειται να 

αναλάβουν τη διοίκηση της πολιτείας. Μπορεί να το προσεγγίσει και να το θεαθεί ο 

άνθρωπος, μέσω της παιδείας, όχι βέβαια με τις αισθήσεις, αλλά με την καθαρή νόηση 

(«ἀφικέσθαι», «ἰδεῖν», «ἴδωσι»).  Δεν είναι ένα ιδανικό εφικτό για όλους αλλά μπορεί να 

κατακτηθεί μόνο από τις προικισμένες φύσεις, τους αρίστους. 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. Σο ουσιαστικό ἀνάβασις όπως και το αντίστοιχο ρήμα, 

χρησιμοποιείται συμβολικά από τον Πλάτωνα, για να δείξει την πορεία του ανθρώπου 

προς τη γνώση και την προσέγγιση (θέαση) του Αγαθού. Πρόκειται για μια πορεία 

ανηφορική· απαιτεί χρόνο και μόχθο. Αντιστοίχως μακρόχρονη και κοπιώδης περιγράφεται 

στην Πολιτεία η εκπαίδευση των ἐν παιδείᾳ πολιτών και μελλοντικών φυλάκων. 

 

Β2.  Ο Γλαύκωνας αναρωτιέται με έντονη έκπληξη αν είναι δίκαιο για τους φιλοσόφους να 

εξαναγκαστούν να ασκήσουν την εξουσία στην πόλη, ενώ δεν το επιθυμούν. Κατά τη 

γνώμη του, αυτό  δεν είναι δίκαιο, γιατί, αν απαρνηθούν τις φιλοσοφικές τους αναζητήσεις 

και τη γαλήνια ζωή τους για να ασχοληθούν με τα κοινά, θα γίνουν δυστυχισμένοι.  Ο 

ωκράτης αντικρούει την άποψη του Γλαύκωνα και του υπενθυμίζει ότι τελικός και 

κορυφαίος σκοπός του νόμου, τον οποίο προσωποποιεί,  είναι η ευδαιμονία όλης της πόλης  

και όχι μόνο μιας κοινωνικής ομάδας. Βλέπει, λοιπόν, το δίκαιο από τη σκοπιά του 

συλλογικού συμφέροντος και εκφράζει κοινωνιοκεντρικές αντιλήψεις για την πολιτική 

οργάνωση της πόλης - κράτους. υλλαμβάνει ο ωκράτης την ουσία της ένστασης του 

Γλαύκωνα και απαντά προβάλλοντας το γενικό καλό της πολιτικά οργανωμένης 

κοινότητας ως αγαθό επιβαλλόμενο από τον Νόμο. 

Ο ωκράτης στην απάντησή του στην ένσταση του Γλαύκωνα προσωποποιεί τον Νόμο και 

του αποδίδει τρεις βασικές λειτουργίες με τις οποίες επιδιώκεται η ευδαιμονία της πόλης. 

Φρησιμοποιεί τρεις μετοχές  «συναρμόττων, ποιῶν και ἐμποιῶν» για να καταδείξει τρεις 

αδιαπραγμάτευτες λειτουργίες – προϋποθέσεις για την ύπαρξη και την ευδαιμονία της 

πόλης. 

α. «συναρμόττων τοὺς πολίτας πειθοῖ τε καὶ ἀνάγκῃ» Με το πρώτο μετοχικό σύνολο ο 

Πλάτωνας προβάλλει την κοινωνική λειτουργία του Νόμου, καθώς επιδιώκεται η 

κοινωνική συναρμογή των πολιτών. Ο Πλάτωνας συχνά κάνει λόγο για την αναγκαιότητα 

της αρμονίας τόσο στα μέρη της ψυχής, με την υποταγή του κατώτερου μέρους στο 

ανώτερο (το «ἐπιθυμητικὸν» πρέπει να υποτάσσεται στο «θυμοειδὲς» και το τελευταίο στο  
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«λογιστικόν»), όσο και στις σχέσεις των πολιτών μεταξύ τους. Μόνο αν επιτευχθεί αυτή η 

αρμονία, θα οδηγηθούν οι πολίτες στη δικαιοσύνη, στην ομαλή συμβίωση μέσα στην πόλη 

και κατ’ επέκταση στην ευδαιμονία. Αν όμως ο πολίτης είτε από φιλαυτία είτε από 

ματαιοδοξία είτε από αδυναμία κρίσης δεν είναι σε θέση να οριοθετήσει τον τομέα της 

δραστηριότητάς του, τότε τουλάχιστον θα πρέπει να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις 

του εμπειρότερου, του σοφότερου, του σωφρονέστερου.  

Έτσι, ο νόμος, προκειμένου να πείσει τους πολίτες να υπακούουν σ’ αυτόν, ώστε να 

επέλθει η κοινωνική αρμονία, χρησιμοποιεί την  πειθώ  και τη  βία  (Πλάτων, Νόμοι, 722b: ο 

άριστος νομοθέτης συνδυάζει την πειθώ με τη βία). Ο νόμος εναρμονίζει τους πολίτες 

χρησιμοποιώντας την πειθώ, την εκούσια δηλαδή υπακοή των πολιτών στις επιταγές του, 

και τον εξαναγκασμό, δηλαδή τη δύναμη των κυρώσεων που διαθέτει. Με την πειθώ, με τη 

χρήση, δηλαδή, λογικών επιχειρημάτων, την προβολή υγιών προτύπων και με την παιδεία 

οφείλουν οι πολίτες να συνειδητοποιήσουν τον κοινωνικό τους ρόλο, να παραμερίσουν το 

προσωπικό τους συμφέρον και να προσφέρουν αλληλοβοηθούμενοι ό,τι είναι δυνατόν στην 

πολιτεία. Η μέθοδος αυτή απευθύνεται κυρίως στους πεπαιδευμένους πολίτες. Τπάρχουν, 

όμως, πολίτες και μέλη της κοινωνίας, οι οποίοι δεν πείθονται με τον λόγο. ’ αυτούς 

επιβάλλεται η  βία. Πρόκειται για τον καταναγκασμό που ορίζεται από τον νόμο και δεν 

επιβάλλεται τυραννικά, αυταρχικά. Η μέθοδος αυτή απευθύνεται, κυρίως, στον «ἄπειρον 

παιδείας ὄχλον», στον οποίο ο φιλόσοφος-νομοθέτης την εφαρμόζει, αλλά επιβάλλει και 

στους πολίτες, αν εκείνοι πολυπραγμονούν, καταναγκαστικά, υποχρεωτικά μέτρα για τη 

συμμόρφωσή τους στο πνεύμα της δικαιοσύνης, όπως και στους πεπαιδευμένους, που δεν 

έχουν συνετιστεί με την πειθώ, και στους άρχοντες, που είναι υποχρεωμένοι να ζουν με 

λιτότητα και ευσυνειδησία, ώστε να εκλείψει η διαφθορά από τον δημόσιο βίο. Αυτός ο 

λιτός και ευσυνείδητος τρόπος ζωής αναφέρθηκε και στην εισαγωγή του βιβλίου μας: τόσο 

οι φύλακες όσο και οι φιλόσοφοι-βασιλείς στο πλαίσιο της ιδανικής πολιτείας δεν έχουν 

προσωπική περιουσία, πολυτελείς κατοικίες, ούτε καν οικογένεια, για να είναι 

απερίσπαστοι στο λειτούργημά τους. Είναι φανερό, λοιπόν, ότι ο νόμος οφείλει να 

αποβλέπει στην ευδαιμονία όλης της πόλης και να υποχρεώνει τους Αγαθούς να ασκήσουν 

την εξουσία.  

β. «ποιῶν μεταδιδόναι … ὠφελεῖν» Με το δεύτερο μετοχικό σύνολο ο ωκράτης αποδίδει 

στον Νόμο οικονομική λειτουργία. Ο Νόμος κατοχυρώνει μια από τις βασικές ιδρυτικές 

αρχές της πόλης, τον καταμερισμό της εργασίας, με τον οποίο κατακτάται η αυτάρκεια. 

Έτσι, αν το άτομο είναι φύσει ενδεές, με την κοινωνική του συναρμογή γίνεται αυτάρκες 

χάρη στην αυτάρκεια που αποκτά η κοινότητα με τον καταμερισμό της εργασίας. Οι 

εργασίες κατανέμονται σε κάθε πολίτη με βάση τις ικανότητές του, ώστε ο καθένας να 

στρέφει την προσοχή του όχι μόνο στην ικανοποίηση των δικών του αναγκών, αλλά και 

στις ανάγκες των συμπολιτών του, με στόχο το κοινό όφελος και την ευδαιμονία. Έτσι, 

μεταξύ των πολιτών καλλιεργούνται σχέσεις συνεργασίας, αλληλοβοήθειας, 

αλληλοπροσφοράς και αλληλεγγύης.   
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γ. «καὶ αὐτὸς ἐμποιῶν … ἐπὶ τὸν σύνδεσμον τῆς πόλεως» Με το τρίτο μετοχικό σύνολο 

δηλώνεται η παιδαγωγική και πολιτική λειτουργία του Νόμου, ο οποίος έχει χρέος να 

διαπλάθει ανθρώπους ικανούς και άξιους να διατηρούν τη συνοχή της πόλης. Για να γίνει 

αυτό, χρειάζεται ο Νόμος από τη μια να περιορίσει την ατομική επιθυμία, ώστε να 

τιθασευτεί η βούληση από τον Λόγο, και από την άλλη να κατευθύνει την πολιτική 

κοινωνικοποίηση των ανθρώπων. υνεπώς, ο Νόμος υπηρετεί τον τελικό σκοπό της 

ευδαιμονίας του συνόλου και επιχειρώντας να υπαγάγει την ατομική επιθυμία στην 

αναγκαιότητα της κοινωνικής συναρμογής και της πολιτικής ευταξίας. Προς αυτή την 

κατεύθυνση ο Νόμος καλλιεργεί την κοινωνικότητα και ακόμη περισσότερο αναδεικνύει 

τους αγαθούς πολίτες σε πολιτικούς ηγέτες που επιφορτίζονται με τη διατήρηση της 

συνοχής της πόλης. Σέλος, ο νόμος θέτει όρια και περιορισμούς στη συμπεριφορά των 

πολιτών, αλλά και των φιλοσόφων-βασιλέων, ώστε να μην παρεκτρέπονται και 

διαταράσσουν τη συνοχή της πόλης. 

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 

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. 

 

Β3. 

1. Αρίστωνας 

2. περί δικαίου 

3. Πυθαγορισμό 

4. Αδείμαντος 

5. 361 

6. Ξενοκράτης 

7. αδικίας 

8. σωφροσύνη 

9. ἑπιθυμητικόν 

1ο. Γλαύκωνας 
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Β4.α. αμετροέπεια προειρημένων 

επιλήσμων ἀληθείας, ἀληθῆ, ἐπελάθου, ἐπελαθόμην 

εξιχνίαση ἱκανῶς, ἀφικέσθαι 

αυτοπεποίθησηπειθοῖ 

 

Β4.β. 

 Ρήμα  Παράγωγο 

Ουσιαστικό 

ύνθετο 

Ουσιαστικό/Επίθετο  

Ονοματικό σύνολο-

φράση 

ἔφαμεν φήμη, φωνήεν, φωνή 

 

φημολογία, 

κακόφημος, άφατος, 

προφήτης  

φωνητικές χορδές, 

παθητική φωνή, 

φωνή της λογικής 

ἰδεῖν όραση, όψη, ιδέα, 

είδωλο 

 

 

διορατικός, επόπτης, 

κάτοψη, αόρατος 

αυτόπτης μάρτυρας, 

ανύποπτος χρόνος, 

οπτική γωνία 

ἀδικήσομεν δίκη, δικαιοσύνη, 

δικαστής 

 

 

αντίδικος, δικολάβος, 

δικαιολογία 

δικηγορικός 

σύλλογος, δικαστική 

διαμάχη, ανθρώπινα 

δικαιώματα 

ἐγγενέσθαι γονέας, γενεά, γονίδιο 

 

 

ευγενής, 

υπογεννητικότητα, 

νεογέννητο, 

προγενέστερος 

ανθρώπινο γένος, 

πρωτογενής τομέας, 

γενεαλογικό δέντρο, 

γενετικό υλικό 

 

 

Β5.  Ο ωκράτης στο απόσπασμα από την Πολιτεία υποστηρίζει πως ο κορυφαίος 

σκοπός του νόμου είναι η ευδαιμονία ολόκληρης της πόλης. Με αυτό τον τρόπο 

προβάλλεται το συλλογικό συμφέρον, ενώ, παράλληλα, διαφαίνεται  η ισότητα των 

πολιτών απέναντι στον νόμο. Ο νόμος δρα αντικειμενικά και απαρέγκλιτα, δεν προτιμά, 

δεν ξεχωρίζει και δεν υπηρετεί τα συμφέροντα κανενός μεμονωμένου ατόμου μέσα στην  
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πολιτεία. Όταν μια κοινωνική τάξη ευτυχεί και οι άλλες δυστυχούν τότε διαρρηγνύεται ο 

κοινωνικός ιστός και επικρατεί η αταξία, η δυσαρμονία και το χάος. 

Αντίθετα ο νόμος είναι ο απόλυτος ρυθμιστής της κοινωνικής συνοχής και της πολιτικής 

συμβίωσης μεταξύ των πολιτών. Ρυθμίζει τις λειτουργίες του κράτους με τέτοιο τρόπο, 

ώστε να επιτυγχάνεται η ομαλότητα και η αλληλεγγύη ανάμεσα στους πολίτες. Ο 

Πλάτωνας αναφέρει πολύ συχνά την ανάγκη ύπαρξης αρμονίας τόσο στα μέρη της 

ψυχής όσο και μεταξύ των πολιτών. Μόνο έτσι οι άνθρωποι θα οδηγηθούν στην 

δικαιοσύνη και κατ’ επέκταση στο ύψιστο αγαθό της ευδαιμονίας. Ο νόμος, βέβαια,  για 

να πετύχει τον σκοπό του μεταχειρίζεται τόσο την πειθώ, όσο και τον εξαναγκασμό 

(βία).  Αύτη η τελευταία μέθοδος επιβάλλεται στα μέλη της κοινωνίας που δεν πείθονται 

με τον λόγο,  στον ἄπειρον παιδείας ὄχλον αλλά ακόμη και στους πεπαιδευμένους και 

στους άρχοντες που υποχρεώνονται να διαβιούν με λιτό τρόπο. Παρατηρούμε, 

επομένως, ότι ο νόμος μπορεί, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο,  να υιοθετεί πάντα με 

γνώμονα την ευδαιμονία ολόκληρης της πολιτείας την επιβολή, στοιχείο άλλωστε που 

χαρακτηρίζει κάθε μορφή εξουσίας. 

 

Ανάλογη είναι και η άποψη του Πρωταγόρα σχετικά με τον ρόλο του νόμου μέσα στα 

όρια της πόλης. Παρουσιάζει τον νόμο ως συνεχιστή και θεμελιωτή όλης της 

προηγούμενης καθοδήγησης που έλαβαν οι νέοι τόσο από τους γονείς, όσο και από τους 

δασκάλους. τόχος της πολιτείας και του νόμου είναι η ηθική διαπαιδαγώγηση των νέων 

και η εξώθηση τους προς την αρετή. Αποδεικνύεται, λοιπόν, και εδώ η εναγώνια 

προσπάθεια του νόμου να διαμορφώσει πολίτες ηθικούς και ενάρετους. Με αυτό τον 

τρόπο θα μπορέσει να επιτευχθεί ο κοινός στόχος των πολιτών, δηλαδή, η αρμονική 

συμβίωση και η ευδαιμονία. Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι η πόλη αναγκάζει τους πολίτες 

να μάθουν τους νόμους και να τους εφαρμόζουν ώστε να επιτευχθεί η κοινωνική 

συνοχή. 

Είναι αξιοσημείωτο, βέβαια, το γεγονός ότι ο νόμος υποχρεώνει να συμμορφωθούν μαζί 

του και οι άρχοντες και οι αρχόμενοι. Επομένως και στο σημείο αυτό διαφαίνεται η 

ισότητα των πολιτών απέναντι στο νόμο, που είναι ο ανώτατος άρχοντας στον οποίο 

οφείλουν όλοι να υπακούνε. Η δικαιοδοσία του όμως επεκτείνεται, αφού επιβάλλει 

κυρώσεις, σε όσους δεν συμμορφώνονται στα κελεύσματά του. Πρόθεσή του, ωστόσο, 

δεν είναι η εκδίκηση αλλά ο σωφρονισμός του παραβάτη  και ο παραδειγματισμός του 

κοινωνικού συνόλου. Υαίνεται λοιπόν στο σημείο αυτό, όπως άλλωστε και στην 

Πολιτεία, πως ο εξαναγκαστικός χαρακτήρας του νόμου, όταν βέβαια αυτό απαιτείται, 

έχει αναμορφωτικό και παιδευτικό χαρακτήρα και στόχος του είναι να οδηγήσει τους 

ανθρώπους στην αρετή και το κοινωνικό σύνολο στην συλλογική ευδαιμονία.  
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υμπερασματικά, λοιπόν,  οι απόψεις των δύο κειμένων σχετικά με τον στόχο και τον ρόλο 

του νόμου συγκλίνουν. Ο νόμος παρουσιάζεται ως ο απόλυτος ρυθμιστής της κοινωνικής 

ισορροπίας και αρμονίας, που στόχο έχει την ενάρετη φύση των ανθρώπων  και την 

ευδαιμονία τόσο σε συλλογικό, όσο και σε ατομικό επίπεδο, μιας και αυτά τα δύο 

βρίσκονται σε απόλυτο συνταίριασμα στην αρχαιοελληνική σκέψη. 

 

 

Αδίδακτο κείμενο 

Γ1.  Για το μέλλον όμως έχω την εξής γνώμη, ότι δηλαδή, αν στραφούμε στην οκνηρία και 

την φιληδονία των κακών ανθρώπων, οι οποίοι θεωρούν τον κόπο αθλιότητα και την χωρίς 

κόπους ζωή απόλαυση, ισχυρίζομαι ότι γρήγορα θα γίνουμε ανάξιοι στους εαυτούς μας και 

ότι σύντομα θα στερηθούμε όλα τα αγαθά. Γιατί βέβαια, το ότι αναδείχτηκαν κάποιοι 

γενναίοι άνδρες (στο παρελθόν), αυτό δεν αρκεί ώστε να συνεχίσουν να είναι γενναίοι, αν 

κάποιος δεν δείχνει επιμέλεια  σε αυτό ως το τέλος.  

 

Γ2.  Ο Κύρος στην έναρξη του προγραμματικού του λόγου ευγνωμονεί τους θεούς και 

απαριθμεί τα αγαθά που κατάφεραν να αποκτήσουν (εύφορη χώρα, κατοίκους που θα την 

καλλιεργούν και θα τους θρέφουν και σπίτια). Παράλληλα, τονίζει στους συμμάχους του 

ότι όλα αυτά που κατέχουν δεν είναι ξένα αλλά τους ανήκουν δικαιωματικά σύμφωνα με 

τον κοινό νόμο που υπάρχει στις κοινωνίες των ανθρώπων, πως, όταν μια πόλη κυριευθεί, 

ανήκουν στους κατακτητές της και οι κάτοικοι και τα υπάρχοντα της πόλης. τη συνέχεια 

του λόγου του ο Κύρος εκφράζει την ανησυχία και την επιφυλακτικότητά του για το 

μέλλον σχετικά με τη διατήρηση των κεκτημένων αγαθών. υγκεκριμένα αναφέρει πως 

έχουν να αντιμετωπίσουν έναν ενδεχόμενο κίνδυνο. Αν, δηλαδή, στραφούν προς την 

οκνηρία και τις απολαύσεις των κακών, άνθρωποι οι οποίοι δεν επιθυμούν τον μόχθο και 

την εργασία αλλά επιδιώκουν την χωρίς κόπους ζωή, αυτό θα έχει ολέθριες συνέπειες. 

Γρήγορα, λοιπόν, θα αποδειχθούν ανάξιοι του εαυτού και της ανδρείας τους και θα χάσουν 

όλα τους τα αγαθά. Μπροστά σ’ αυτή την ενδεχόμενη, καταστροφική συμπεριφορά ο 

Κύρος προτείνει τη διαρκή επιμέλεια, στοιχείο που απαιτείται σε όλες τις εκφάνσεις του 

ανθρώπινου βίου. Φρησιμοποιώντας μία παρομοίωση προσπαθεί να ενισχύσει εκφραστικά 

την προτροπή του. Αναφέρει, λοιπόν, ότι, όπως και οι άλλες τέχνες χάνουν την αξία τους, 

όταν παραμεληθούν, έτσι και τα σώματα εξασθενούν, όταν αφήνονται στην οκνηρία, και 

κατά τον ίδιο τρόπο η σύνεση, η εγκράτεια και το σθένος, όταν σταματήσουμε να τις 

ασκούμε, στέφονται στην κακοήθεια. Καταλήγει, επομένως, στο συμπέρασμα ότι δεν  
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πρέπει να παραμελούμε αυτές τις αρετές του χαρακτήρα μας και να παραδινόμαστε στις 

πρόσκαιρες ηδονές, αφού η διατήρηση των αγαθών χρειάζεται σύνεση, εγκράτεια και 

διαρκή φροντίδα. 

Γ3. 

α. ἄνδρες: κλητική ενικού  ἄνερ 

                     δοτική πληθυντικού  ἀνδράσι 

     χάρις: κλητική ενικού  χάρι 

                  δοτική πληθυντικού  χάρισι 

β. πολλήν: συγκριτικός  πλείονα/ πλείω 

                     υπερθετικός πλείστην 

γ. ὧν: δοτική πληθυντικού του θηλυκού γένους αἷς 

δ. ἔδοσαν: ευκτική μέλλοντα στο ίδιο πρόσωπο και φωνή  δώσοιεν 

    ἐνομίζομεν: ευκτική μέλλοντα στο ίδιο πρόσωπο και φωνή  νομιοῑμεν 

    ἔχομεν: ευκτική μέλλοντα στο ίδιο πρόσωπο και φωνή  ἕξοιμεν/ σχήσοιμεν 

    τυχεῑν: γ΄ ενικό οριστικής ίδιου χρόνου  ἔτυχε 

    εἶναι: γ΄ ενικό οριστικής ίδιου χρόνου  ἐστί 

 

Γ4.α. Τπόθεση:  «ἤν τι ἐᾶτε ἔχειν αὐτούς» ( ἤν + υποτακτική) 

Απόδοση: «ἀλλὰ φιλανθρωπίᾳ οὐκ ἀφαιρήσεσθε» (Οριστική μέλλοντα) 

Πρόκειται για έναν απλό και ανεξάρτητο υποθετικό λόγο που δηλώνει το προσδοκώμενο. 

Για την απλή σκέψη του λέγοντος: 

Τπόθεση:  «εἰ  τι ἐῷτε ἔχειν αὐτούς» (εἰ +ευκτική) 

Απόδοση: «ἀλλὰ φιλανθρωπίᾳ οὐκ ἄν ἀφέλοισθε»  (Δυνητική ευκτική) 

 

Γ4.β.  «ὅ τι ἂν ἔχητε»  Δευτερεύουσα αναφορική- υποθετική πρόταση επιθυμίας, 

εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία ὅ τι, εκφέρεται με ἄν (αοριστολογικό) και 

υποτακτική (ἔχητε), γιατί δηλώνει το προσδοκώμενο και λειτουργεί ως επιρρηματικός 

προσδιορισμός της αναφοράς- υπόθεσης στο ρήμα ἕξετε . 
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το σημείο αυτό εντοπίζουμε έναν λανθάνοντα υποθετικό λόγο:  

Τπόθεση: «ἂν τι ἔχητε»  (ἄν +υποτακτική) 

Απόδοση: «Οὔκουν ἀδικίᾳ γε ἕξετε»  (Οριστική μέλλοντα) 

Πρόκειται για απλό λανθάνοντα και ανεξάρτητο υποθετικό λόγο που δηλώνει το 

προσδοκώμενο.  

 

 

 

Γ4.γ.  Κῦρος εἶπεν ὅτι ἡ σωφροσύνη και ἡ ἐγκράτεια και ἡ ἀλκή, ὁπότε τις αὐτῶν ἀνείη τήν 

ἄσκησιν, ἐκ τούτου εἰς τήν πονηρίαν πάλιν τρέποιτο. (Δευτερεύουσα ειδική πρόταση) 

Κῦρος εἶπεν τήν σωφροσύνην και τήν ἐγκράτειαν και τήν ἀλκήν, ὁπότε τις αὐτῶν ἀνείη 

την ἄσκησιν, ἐκ τούτου εἰς τήν πονηρίαν πάλιν τρέπεσθαι. (Ειδικό απαρέμφατο) 

 

Γ4.δ. οἳ  Τποκείμενο του ρήματος «νομίζουσι»   

νομίζουσι Ρήμα  

 τὸ πονεῖν  Έναρθρο απαρέμφατο αντικείμενο του ρήματος «νομίζουσι»   

 ἀθλιότητα  Κατηγορούμενο στο αντικείμενο του ρήματος «τό πονεῖν» μέσω του 

ρήματος «νομίζουσι»   

τὸ βιοτεύειν  Έναρθρο απαρέμφατο αντικείμενο του ρήματος «νομίζουσι»   

ἀπόνως  επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου στο έναρθρο απαρέμφατο «το 

βιοτεύειν»   

 εὐδαιμονίαν  Κατηγορούμενο στο αντικείμενο του ρήματος «τό βιοτεύειν» μέσω του 

ρήματος «νομίζουσι»   

 

 

Από τον κλασικό τομέα του φιλολογικού τμήματος των 

Υροντιστηρίων ΠΟΤΚΑΜΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ συνεργάστηκαν: 

Ε. Αποστολάκη, Ε. Μαζοκοπάκη, τ. Ξυλούρη,  
Μ. Παγωμένου,Σ. Υασομυτάκη. 


