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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (10η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ) 

 

Πλάτωνος, Πολιτεία 519Β-520A 

-ἡμέτερον δή ἔργον, ἦν ἐγώ, τῶν οἰκιστῶν τάς βελτίστας φύσεις 

ἀναγκάσαι ἀφικέσθαι πρός τό μάθημα ὁ ἐν τῷ πρόσθεν ἔφαμεν εἶναι 

μέγιστον, ἰδεῖν τε τό ἀγαθόν καί ἀναβῆναι ἐκείνην τήν ἀνάβασιν, καί 

ἐπειδάν ἀναβάντες ἱκανῶς ἴδωσι, μή ἐπιτρέπειν αὐτοῖς ὅ νῦν ἐπιτρέπεται.  

-τό ποῖον δή;  

-τό αὐτοῦ, ἦν δ' ἐγώ, καταμένειν καί μή ἐθέλειν πάλιν καταβαίνειν παρ' 

ἐκείνους τούς δεσμώτας μηδέ μετέχειν τῶν παρ' ἐκείνοις πόνων τε καί 

τιμῶν, εἴτε φαυλότεραι εἴτε σπουδαιότεραι. 

(........................................... )      

-ἔπειτ', ἔφη, ἀδικήσομεν αὐτούς, καί ποιήσομεν χεῖρον ζῆν, δυνατόν αὐτοῖς 

ὄν 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 τούς πολίτας πειθοῖ τε καί ἀνάγκῃ,  

ποιῶν μεταδιδόναι ἀλλήλοις τῆς ὠφελίας ἥν ἄν ἕκαστοι τό κοινόν δυνατοί 

ὠσίν ὠφελεῖν καί αὐτός ἐμποιῶν τοιούτους ἄνδρας ἐν τῇ πόλει, οὐχ ἵνα 

ἀφιῇ τρέπεσθαι ὅπῃ ἕκαστος βούλεται, ἀλλ' ἵνα καταχρῆται αὐτός αὐτοῖς 

ἐπί τόν σύνδεσμον τῆς πόλεως. 

-ἀληθῆ, ἔφη∙ ἐπελαθόμην γάρ.  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Α. Να δηλωθεί η ορθότητα ή όχι των παρακάτω φράσεων και να 

τεκμηριώσετε την απάντησή σας με συγκεκριμένες αναφορές από το 

κείμενο : 

 Οι φιλόσοφοι της ιδεώδους πολιτείας εκπαιδεύονται από τους 

ιδρυτές αυτής. 

 Στην εποχή του Πλάτωνα οι φιλόσοφοι ασχολούνταν με τα 

κοινά. 

 Ο Γλαύκωνας θεωρεί δίκαιη την αξιώση του Σωκράτη για τους 

φιλοσόφους. 
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 Ο νόμος ενδιαφέρεται για την ευτυχία όλων των πολιτών. 

 Ο νόμος είναι πιο επιεικής απέναντι στους φιλοσόφους. 

Μονάδες 10 

 

Β1.  Στο τμήμα του κειμένου «ἡμέτερον δή ἔργον, ἦν ἐγώ, τῶν 

οἰκιστῶν…μή ἐπιτρέπειν αὐτοῖς ὅ νῦν ἐπιτρέπεται» ο Πλάτωνας μέσα από 

τον λόγο του Σωκράτη αναφέρεται σε κάποιες «βέλτιστας φύσεις». Ποιές 

είναι αυτές; Και ποιά κατάσταση υποδηλώνει στην τελευταία 

παρατήρησή του αυτής της παραγράφου, ότι δηλαδή δεν πρέπει να τούς 

επιτρέπεται αυτό που τώρα επιτρέπεται;        

Μονάδες 15 

 

Β2. Στο κείμενο ο Γλαύκωνας προβάλλει μια απορία-αντίρρηση στον 

Σωκράτη. α) Τί τού απαντάει ο Σωκράτης και εν γένει πώς αναιρείται αυτή 

η αντίρρηση του Γλαύκωνα; β) Να συγκρίνετε την άποψη αφενός του 

Γλαύκωνα και αφετέρου του Σωκράτη με το παρακάτω απόσπασμα :  

 

«…τούτην τὴν πατρίδα τὴν ἔχομεν ὅλοι μαζί, καὶ σοφοὶ καὶ ἀμαθεῖς καὶ  

στρατιωτικοὶ καὶ οι πλέον μικρότεροι ἄνθρωποι…τὸ λοιπόν, δουλέψαμεν 

ὅλοι μαζί, νά τὴν φυλάμεν καὶ ὅλοι μαζὶ∙ καὶ νά μὴν λέγει οὔτε ὁ δυνατὸς 

“ἐγὼ” οὔτε ὁ ἀδύνατος…είμαστε εἰς τὸ “ἐμεῖς” καὶ  όχι εἰς τὸ  “ἐγὼ”…» 

                                          Ἀπομνημονεύματα στρατηγοῦ Μακρυγιάννη Β΄217 

Μονάδες 15     

 

Β3. Να απαντηθεί αν οι κάτωθι ερωτήσεις είναι ορθές ή όχι :  

-Ο Πλάτωνας απογοητεύτηκε από όλα τα πολιτευματα που γνώρισε. 

-Οι Δημιουργοί ήταν αποκλεισμένοι από την εξουσία. 

-Οι φύλακες αυτομάτως αναβιβάζονταν στην διακυβέρνηση της 

πολιτείας.  

-Ο Πλάτωνας διαίρεσε την ψυχή σε δύο μέρη.  

 -Ο ορισμός της δικαιοσύνης από τον Σωκράτη πρέπει να θεωρηθεί 

μέσα από ένα κοσμολογικό πρίσμα.  

Μονάδες 10    

 

Β4. Να γραφούν δύο λέξεις ομόρριζες, απλές ή σύνθετες, της αρχαίας ή 

της νέας ελληνικής για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: 

ζῆν,  ἐπελάθου, βούλεται, σύνδεσμον, σκέψαι. 

Μονάδες 10   


