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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ 

Α1. Ἀγαθὸν  είναι : 

α) χ το  «εἶναι»  και  ό,τι  διατηρεί το  «εἶναι»   

β)  το  να  διαπράττει κάποιος  το  κακό  χωρίς  να  τιμωρείται 

γ) χ η  τάξη  ο  κόσμος και  η  ενότητα  που  διαπερνά  και   

  συνέχει τήν  πολλαπλότητα 

δ) χ ο  ήλιος  που  φωτίζει  τη  γη 

ε) χ ό,τι  παρέχει  την  αλήθεια  και  την επιστήμη 

στ) χ η  ύψιστη  αρχή  και  η  πηγή  του  όντος  και  της  γνώσης 

ζ) χ κάτι  το  ασαφές  και  σκοτεινό 

 

Α2.   

Τι  συμβολίζει  το  σπήλαιο  στη  φιλοσοφία του Πλάτωνα; Σημειώστε Χ  στις 

σωστές  απαντήσεις : 

α) χ τόν ορατό και  αισθητό κόσμο, την αισθητή  πραγματικότητα   

β)  τον  κόσμο των  ιδεών 

γ) χ την  πρακτική  πολιτική 

δ) χ τα  δεσμά της φαινομενικότητας 

ε)  την  πραγματική  γνώση που πρέπει  να  κατακτήσει ο φιλόσοφος 

στ) χ την  άγνοια   και  την  πλάνη  
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Α3. 

1-β , 2- γ , 3-α , 4- δ,ε 

 

Β1.  (ενδεικτική απαντήση χωρίς δομή) 

 

«Ἐπελάθου πάλιν, ὦ φίλε» 

 

Ο Σωκράτης αναφέρεται σε προηγούμενο σημείο του διαλόγου (466α), όπου 

συζήτησαν την κατηγορία του Αδείμαντου (419α), ότι δηλαδή οι φύλακες αν και 

θα κατέχουν την εξουσία στην πολιτεία δεν θα απολαμβάνουν αγαθά, όπως 

σπίτια, κτήματα και πλούτη, ούτε θα μπορούν να φιλοξενούν φίλους ούτε να 

απολαμβάνουν διασκεδάσεις. Εκεί, ο Γλαύκων είχε δεχτεί ότι σκοπός της 

ιδεώδους πολιτείας δεν είναι να κάνει μόνο μία τάξη ευτυχισμένη, αλλά 

ολόκληρη την πόλη. 

 

«ὅτι νόμῳ … ἐγγενέσθαι»: η θέση του Σωκράτη 

 

Ο Σωκράτης 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. 

Συλλαμβάνει ο Σωκράτης την ουσία της ένστασης του Γλαύκωνα και απαντά 

προβάλλοντας το γενικό καλό της πολιτικά οργανωμένης κοινότητας ως αγαθό 

επιβαλλόμενο από τον Νόμο. 

 

Σ’ αυτό το σημείο πρέπει να επισημανθεί η πολύ μεγάλη σημασία που είχε ο 

νόμος για τον Πλάτωνα, κάτι που φαίνεται και στον διάλογο Κρίτων. Εκεί, ο 

νόμος προσωποποιείται και συνδιαλέγεται με τον Σωκράτη. Ο μύθος αυτός 

εκφράζει τη θεμελιώδη θεωρία του «Κοινωνικού συμβολαίου». Σύμφωνα με 

αυτό, κάθε πολίτης που νοιάζεται για την πόλη του οφείλει να τηρεί τους νόμους 

και να παραμερίζει το προσωπικό του συμφέρον, για να εξασφαλίσει τη συνοχή 

και την ομαλή συμβίωση μέσα σ’ αυτή. Αυτή τη στάση, άλλωστε, ακολούθησε 

μέχρι το τέλος της ζωής του και ο ίδιος ο Σωκράτης και το ίδιο θεωρεί ότι πρέπει 

να κάνουν και οι φιλόσοφοι. 

 

Η τριπλή λειτουργία του Νόμου για την επίτευξη της ευδαιμονίας του 

συνόλου 

 

Ο Σωκράτης στην απάντησή του στην ένσταση του Γλαύκωνα προσωποποιεί τον 

Νόμο και του αποδίδει τρεις βασικές λειτουργίες του με τις οποίες επιδιώκεται η 

ευδαιμονία της πόλης. Χρησιμοποιεί τρεις μετοχές «συναρμόττων, ποιῶν και 

ἐμποιῶν» για να καταδείξει τρεις αδιαπραγμάτευτες λειτουργίες – 

προϋποθέσεις για την ύπαρξη και την ευδαιμονία της πόλης. 
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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 

«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 (βλέπε εισαγωγή σχολικού 

εγχειριδίου). 

 

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. 

 

Υπάρχουν, όμως, πολίτες και μέλη της κοινωνίας, οι οποίοι δεν πείθονται με τον 

λόγο. Σ’ 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. 
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β. «ποιῶν μεταδιδόναι … ὠφελεῖν» 

 

Με το δεύτερο μετοχικό σύνολο ο Σωκράτης 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 

αύταρκες 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. 

 

 

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. Συνεπώς, 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. Τέλος, 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. 

 

Β2. 

(ενδεικτική απαντήσεις χωρίς δομή) 

ἀναβῆναι : Το απαρέμφατο αυτό, 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. 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. Πολύ συχνά στον Πλάτωνα λέξεις που σημαίνουν 

το άνω και την ανάβαση χρησιμοποιούνται μεταφορικώς για την παιδεία και τα 

αγαθά που προσφέρει . 

ἐπελαθόμην :  Ο Σωκράτης αναφέρεται σε προηγούμενο σημείο του διαλόγου 

(466α), όπου συζήτησαν την κατηγορία του Αδείμαντου (419α), ότι δηλαδή οι 
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φύλακες αν και θα κατέχουν την εξουσία στην πολιτεία δεν θα απολαμβάνουν 

αγαθά, όπως σπίτια, κτήματα και πλούτη, ούτε θα μπορούν να φιλοξενούν 

φίλους ούτε να απολαμβάνουν διασκεδάσεις. Εκεί, ο Γλαύκων είχε δεχτεί ότι 

σκοπός της ιδεώδους πολιτείας δεν είναι να κάνει μόνο μία τάξη ευτυχισμένη, 

αλλά ολόκληρη την πόλη. 

ἐμποιῶν : 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. Συνεπώς, 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. Τέλος, 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. 

ἀνάγκῃ : Υπάρχουν, όμως, πολίτες και μέλη της κοινωνίας, οι οποίοι δεν 

πείθονται με τον λόγο. Σ’ 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.  

 

Γ1. α-5 , β-3 , γ-1 , δ-4 , ε-2. 

 

Γ2.  

 Η ίδρυση της Ακαδημίας. Μετά την επιστροφή του στην Αθήνα από το πρώτο 

ταξίδι του στην Σικελία (398-390 π.Χ), ο Πλάτωνας ίδρυσε τη σχολή του, την 

Ακαδημία, σε μια τοποθεσία της Αττικής γύρω στο ενάμισυ χιλιόμετρο από το 

Δίπυλο. Η περίφημη αυτή σχολή θα λειτουργήσει για εννέα αιώνες, μέχρι το 529 

μ.Χ., όταν την έκλεισε ο Ιουστινιανός (να σημειώσουμε πάντως πως τότε η 

σχολή βρισκόταν σε πλήρη παρακμή). Η σχολή λειτουργούσε σε ένα κτήμα 

κοντά στο πολύ παλιότερο γυμναστήριο που ονομαζόταν, όπως και όλη η 

περιοχή, Ακαδήμεια, από τον προστάτη ήρωά του, τον Ακάδημο ή Εκάδημο. 

Έτσι και η σχολή πήρε το ίδιο όνομα. Ανασκαφές που έγιναν το 1930 
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αποκάλυψαν το αρχαίο γυμναστήριο. Τα μαθήματα της Ακαδημίας πρέπει σε 

μεγάλο βαθμό να ήταν παρόμοια με αυτά που ο Πλάτωνας ορίζει 

στην Πολιτεία του ως ιδανική παιδεία των φυλάκων, της ανώτερης τάξης που 

ασκεί την εξουσία. Μεγάλη σημασία είχαν πάντως τα μαθηματικά, που 

θεωρούνταν ως απαραίτητη προετοιμασία για τη διδασκαλία της διαλεκτικής. 

Σύμφωνα άλλωστε με μια αρχαία παράδοση, στην είσοδο της Ακαδημίας 

συναντούσε κανείς την επιγραφή «ἀγεωμέτρητος μηδεὶς εἰσίτω». 

 

Μαθητές του Πλάτωνα ήταν, μεταξύ άλλων, ο Αριστοτέλης (που διαφώνησε 

μαζί του και ακολούθησε άλλη φιλοσοφική πορεία), ο ανιψιός και διάδοχός του 

Σπεύσιππος, ο Ξενοκράτης, ο Φίλιππος από τον Οπούντα, και άλλοι σημαντικοί 

φιλόσοφοι της ελληνιστικής εποχής. 

 

Δ1 . ἀναβάντες – βηματοδότης, πρόβατο  

             ὄν – ουσιαστικό , οντότητα  

            συναρμόττων – αρμονία, φυσαρμόνικα 

            ποιῶν – αχειροποίητος , προσποιητός 

           γιγνομένους – γονιμοποίηση , γνήσιο. 

 

Δ2 . ἀδικήσομεν : ο άδικος 

             καταχρῆται : κατάχρηση   

            ὁρᾶν: οπτική. 

              

Ε.  

(ενδεικτική απαντήσεις χωρίς δομή) 

Νόμος : Ο Πλάτωνας στον υποστηρικτικό του λόγο για την αναγκαιότητα του 

ηθικού εξαναγκασμού του φιλοσόφου να ασκήσει πολιτική εξουσία αναφέρεται 

στον νόμο. Ο νόμος παρουσιάζεται ως βασική αρχή της πολιτικής συμβίωσης, 

προκειμένου να αποκλειστεί ο κίνδυνος της αταξίας και του χάους που αναιρεί 

τις δυνατότητες της δίκαιης πολιτείας. Έτσι η κοινωνία παρουσιάζεται ως ένα 

σύνολο ανθρώπων αυτοτελές, αύταρκες, διαχρονικό και οργανωμένο όπου 

αναπτύσσεται συμμετρικά η ατομική και κοινωνική διάσταση του ανθρώπου. Ο 

νόμος, με άλλα λόγια, είναι η αναγκαιότητα που επιβάλλει την εναρμόνιση της 

ατομικότητας και της συλλογικότητας μέσα στην κοινωνία. Εγγυητής και 

διεκπεραιωτής αυτής της αναγκαιότητας καθίσταται ο φιλόσοφος. 

Κρίνοντας από τις λειτουργίες που επιτελεί και τα μέσα (πειθώ-βία, κοινωνικό 

καταμερισμό της εργασίας, αγωγή αυτοπεριορισμού), που χρησιμοποιεί ο νόμος 

για να πείσει τους πολίτες πως είναι σωστό και αναγκαίο να υπακούουν σ’ 

αυτόν, συμπεραίνουμε ότι ο Σωκράτης προσπαθεί να συμβιβάσει το γενικό καλό 

με το ατομικό, από την οπτική μιας ολιστικής και κοινωνιοκεντρικής 

προσέγγισης του πολιτικού φαινομένου, στο οποίο εξασφαλίζεται η αξιοκρατία 

και η αμεροληψία. Αυτή η τόσο αναγκαστική επιβολή κανόνων και 

απαγορεύσεων δεν ταιριάζει σε δημοκρατικά πολιτεύματα, αλλά μάλλον σε 

αυταρχικά και ολοκληρωτικά καθεστώτα. Σύμφωνα, μάλιστα, με ορισμένους 

μελετητές, η προτεραιότητα της πόλης έναντι του ατόμου συνιστά μια 

ολοκληρωτική αρχή, επειδή ενδέχεται το κράτος να είναι ισχυρό, αλλά οι πολίτες 

του δυστυχείς. Πρέπει, βέβαια, να επισημάνουμε ότι οι προθέσεις του είναι 
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αγαθές, αφού απώτερος στόχος του νόμου είναι η χρήση κάθε μέσου για την 

εξυπηρέτηση του κοινού συμφέροντος. Επίσης, δεν πρέπει να παραβλέψουμε το 

γεγονός ότι για τον Πλάτωνα ευδαιμονία δεν είναι η προσωπική ευτυχία στη 

ζωή, αλλά η συναίσθηση ότι με τις ενέργειές του ο πολίτης καθιστά τους άλλους 

ευδαίμονες. Ο νόμος, λοιπόν, λειτουργεί ως απρόσωπος και ψυχρός άρχοντας, 

δρα αντικειμενικά, χωρίς να παρεκκλίνει από τον ορθό τρόπο διακυβέρνησης. 

Ρόλος του είναι να ρυθμίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις λειτουργίες του 

κράτους, ώστε να επιτευχθεί η αρμονική και ομαλή συμβίωση των πολιτών με 

υψηλό βαθμό αλτρουισμού. Παρουσιάζεται, δηλαδή, ως ιδανικός ηγέτης της 

ιδανικής πολιτείας. 

 

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.  

 

αἰδώς: Το αίσθημα σεβασμού ενός μέλους της κοινότητας έναντι των 

υπολοίπων, όλες οι ηθικές αναστολές και φόβοι που προφυλάσσουν τον 

άνθρωπο από αντικοινωνική συμπεριφορά (με άλλα λόγια: ο αυτοσεβασμός, η 

ντροπή που νιώθει ο άνθρωπος όταν έχει προβεί σε τέτοια συμπεριφορά). Σε ένα 

λεξικό με τον τίτλο Ὅροι, το οποίο ανάγεται στην πλατωνική Ακαδημία, η αἰδώς 

ορίζεται ως «εκούσια υποχώρηση από απερίσκεπτη συμπεριφορά, σύμφωνα με 

το δίκαιο και αυτό που φαίνεται καλύτερο· εκούσια κατανόηση του καλύτερου· 

προσοχή για αποφυγή της δικαιολογημένης επίκρισης» (412c). Το δίπολο των 

αρετών αἰδὼς καὶ δίκη ισοδυναμεί με το σωφροσύνη καὶ δικαιοσύνη, το οποίο 

χρησιμοποιεί ο Πρωταγόρας στο επιμύθιο του λόγου του.  

 

δίκη: Στο συγκεκριμένο απόσπασμα η λέξη δίκη δεν χρησιμοποιείται με τη 

σημασία της δικαστικής διαδικασίας. Βρίσκεται κοντά στην αρχική της σημασία· 

δίκη: το ορθό, το δίκαιο. Κατά προέκταση, η δίκη δηλώνει εδώ την έμφυτη 

αντίληψη για το σωστό, το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Βλ. και τη χρήση της 

λέξης στην επόμενη (7η) Διδακτική Ενότητα από τα Πολιτικὰ του Αριστοτέλη. 

 

«ἵν’ εἶεν πόλεων κόσμοι τε καὶ δεσμοὶ φιλίας συναγωγοὶ» 

 

Με τη φράση αυτή διατυπώνεται έξοχα η κοινωνιοπλαστική αποστολή της αιδούς 

και της δίκης. Χάρη στην αιδώ και στη δίκη εξασφαλίζεται η αρμονική συμβίωση 

μέσα στην πόλη, η συνοχή του συνόλου, η ισορροπία και η ευταξία. Με αυτές 
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αναπτύσσονται μεταξύ των ανθρώπων σχέσεις φιλίας, συνεργασίας, αλληλεγγύης 

και αλληλοσεβασμού. Ειδικότερα η αἰδὼς οδηγεί σε ό,τι ονομάζεται «πόλεων 

κόσμοι», δηλαδή εμπνέει στους πολίτες κόσμια συμπεριφορά και συντελεί στην 

κατάκτηση της αυτονομίας τους, αναγκαία για την αρμονία της κοινωνίας. Η δίκη 

παραπέμπει στο «πόλεων δεσμοί», δηλαδή σε υπαγορεύσεις με τις οποίες οι 

πολίτες υποβάλλονται σε δεσμεύσεις της συμπεριφοράς τους, ώστε να επιβάλλεται 

η συνοχή της πολιτικής κοινωνίας. Η συμπληρωματική λειτουργία των δύο 

«δώρων» συνεπάγεται φιλίαν, που σημαίνει ηθική ενότητα της πολιτείας, 

σύμπνοια και ομόνοια των πολιτών, ώστε να συμβιώνουν αρμονικά. 

Χρειάζεται βέβαια να διευκρινισθεί ότι οι δύο αξίες δόθηκαν ως πρότυπα που 

έπρεπε να κατακτηθούν από τους ανθρώπους με τη λογική και τον προσωπικό 

αγώνα. Άλλωστε ο Δίας, αν και κατείχε την πολιτική τέχνη, δεν τη δώρισε στον 

άνθρωπο. Αντίθετα δώρισε την αἰδὼ και τη δίκη για να εξοικονομήσει την πολιτική 

τέχνη μόνος του ο άνθρωπος με τον προσωπικό αγώνα του. Όταν οι άνθρωποι 

γνωρίσουν σε βάθος τις έννοιες αυτές, που προβάλλονται ως αιτήματα της ηθικής, 

και είναι σε θέση να τις πραγματώσουν στις σχέσεις τους, τότε η οργάνωση της 

πολιτικής κοινωνίας θα στηρίζεται σε αυτές. Η πολιτεία που θεμελιώνεται σε 

αυτές είναι δημοκρατική, γιατί ο αμοιβαίος σεβασμός και το αίσθημα δικαιοσύνης 

των πολιτών εμπεδώνει την εμπιστοσύνη μεταξύ τους και με την πολιτεία και 

εξασφαλίζει ισορροπία στις σχέσεις τους. 

 

Σύγκριση δώρων Προμηθέα και Δία. Σε όλες τις πολιτισμικές εκφάνσεις, όπως 

απεικονίζονται με τη μυθική αφήγηση, κάθε στάδιο της ανθρώπινης παρουσίας 

και εξέλιξης στον κόσμο συμβολίζεται με κάποιον θεό και την προσφορά του στον 

άνθρωπο. Το στάδιο της βιολογικής συγκρότησης του ανθρώπου συμβολίζεται με 

τον Επιμηθέα, το επόμενο, της δημιουργίας τεχνικού πολιτισμού, με τον Προμηθέα 

και τα δώρα του και το τελευταίο, του σχηματισμού της πολιτικής κοινωνίας, με 

τον Δία και τη δική του προσφορά στον άνθρωπο. Αξιολογώντας και συγκρίνοντας 

τα δώρα του Προμηθέα και του Δία, αρχικά μπορούμε να πούμε ότι συνδέονται με 

διαφορετικές φάσεις εξέλιξης και ανταποκρίνονται σε διαφορετικές ανάγκες του 

ανθρώπου. 

Ειδικότερα, τα «δώρα του Προμηθέα», προϊόν κλοπής από την Αθηνά και τον 

Ήφαιστο, βοήθησαν τον άνθρωπο να προφυλαχθεί από τη φύση και παράλληλα 

έθεσαν τα θεμέλια του υλικού και τεχνικού πολιτισμού. Εκφράζουν την ανάγκη 

του ανθρώπου να αντισταθμίσει τη φυσική του αδυναμία με δικά του 

δημιουργήματα και να επιβιώσει απέναντι στην άλογη δύναμη της φύσης. Όμως 

με αυτά ο άνθρωπος παρά τα σπουδαία βήματα που έκανε δεν μπόρεσε να 

επιβληθεί στη φύση και να υπερασπίσει αποτελεσματικά την ύπαρξή του, δηλαδή 

δεν μπόρεσε ούτε να αντιμετωπίσει τα θηρία ούτε να οργανώσει κοινωνίες. 

Αντίθετα, τα δώρα του Δία, που ήταν προσφορά του ίδιου, έσωσαν τον άνθρωπο 

από τον αφανισμό, αλλά κυρίως τον βοήθησαν να αποκτήσει την πολιτική αρετή, 

να μετασχηματίσει τα κοινωνικά μορφώματα σε κοινωνίες με συνειδητοποιημένη 

συναίσθηση δημιουργικότητας και να αναπτύξει υψηλό επίπεδο πολιτισμού. Αξίζει 

να παρατηρήσουμε ότι ο Δίας δεν δώρισε στον άνθρωπο την πολιτική τέχνη, αν και 

την κατείχε, αλλά την αιδώ και τη δίκη, με τις οποίες το ξεχωριστό για τον θεό 

πλάσμα είναι σε θέση να κατακτήσει την πολιτική τέχνη. Τα «δώρα του Δία» 

εκφράζουν ένα ανώτερο στάδιο εξέλιξης του πολιτισμού, κατά το οποίο ο 
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άνθρωπος ωριμάζει ηθικοπνευματικά και παράγει πολιτισμό, του οποίου οι 

συντεταγμένες ορίζονται όχι μόνο από την ανάγκη του ζῆν, αλλά από τη 

συνειδητοποίηση της αξίας του εὖ ζῆν. 

 

 

 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ  ΚΕίΜΕΝΟ 

1. Αν όμως κάνουμε ειρήνη και συμπεριφερθούμε όπως επιβάλλουν οι όροι 

της συνθήκης, θα κατοικούμε στην πόλη μας με μεγάλη ασφάλεια, έχοντας 

απαλλαγεί από πολέμους, κινδύνους και αναταραχές, στις οποίες τώρα όλοι 

έχουμε περιέλθει· αντίθετα, κάθε μέρα θα γινόμαστε ολοένα και πιο πλούσιοι  

2. (ενδεικτική απαντήσεις χωρίς δομή) 

3. Στο απόσπασμα από το έργο του Ισοκράτη, «Περί Ειρήνης», ο ρήτορας 

αναφέρεται   στα πλεονεκτήματα  από την επικράτηση της ειρήνης.  

 Να αποφασίσουν με σύνεση  

 Κατοχύρωση ασφάλειας της πόλης  

 Εξασφάλιση μίας πιο άνετης ζωής  

 Να επικρατήσει ομόνοια  

 Να επανέλθει η εμπιστοσύνη των άλλων Ελλήνων  

 Κερδίζοντας όλα αυτά η πόλη θα ευτυχήσει  

 Τα αρνητικά του πολέμου τους έχουν εξοντώσει 

 Έγιναν φτωχότεροι και κατηγορήθηκαν από τους υπόλοιπους Έλληνες  

 Εξοντώθηκαν οικονομικά 

 Εμπλοκή σε πολλούς κινδύνους   

 Προτροπή για πίστη στους όρους της συνθήκης Ειρήνης 

 Απαλλαγή από τα δεινά του πολέμου  

 Θα ασχοληθούν με την πόλη και τις εργασίες τους με αποτέλεσμα να 

γίνουν πιο πλούσιοι.  

 

4. i.  Τοῦτο μὲν οὖν διὰ πάντων τῶν λόγων πειράσομαι διδάσκειν σέ , περὶ δὲ 

τῆς εἰρήνης πρῶτον διαλεχθῶ και σκέψωμαι τίνα ἂν ἐν τοῖς παροῦσι  γενέσθαι 

βουληθείην ἐμοί . ἢν γὰρ τοῦτο καλῶς ὁρίσω καὶ νοῦν ἐχόντως, πρὸς ταύτας τάς 

ὑποθέσεις ἀποβλέπων ἄμεινον βουλέυσομαι καὶ περὶ τοῦ ἄλλου  

 

Ii . ὣρισας , ἐποιήσω , προσετάξω  , ἀπήλλαξας  , ἐδιδάξω . 

 

5. i. διὰ τοῦ λόγου : επιρρηματικός εμπρόθετος προσδιορισμός του μέσου 

στο πειρασόμεθα 

      περὶ δὲ τῆς εἰρήνης : επιρρηματικός εμπρόθετος προσδιορισμός της αναφοράς  

στο διαλεχθῶμεν 
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    ἐν τῷ παρόντι : επιρρηματικός εμπρόθετος προσδιορισμός του χρόνου στο 

βουληθεῖμεν 

   ἡμῖν : δοτική προσωπική κτητική στο γενέσθαι 

 

ii. Είναι δευτερεύουσα επιρρηματική υποθετική πρόταση . Εισάγεται με τον 

υποθετικό σύνδεσμο  ἢν . Σχηματίζει με την εξάρτησή της υποθετικό λόγο ο 

οποίος αναλύεται σε : 

 

Υπόθεση :  ἢν …… ὁρισώμεθα                Απόδοση : .. βουλευσόμεθα  

 

Ο υποθετικός λόγος εκφράζει το προσδοκώμενο . Χρησιμεύει ως επιρρηματικός 

προσδιορισμός της προυπόθεσης σε ολόκληρο το περιεχόμενο της εξάρτησης . 

 

Μετατροπή στο μη πραγματικό  :  

 

Υπόθεση : εἰ ….. ὡρισάμεθα  

                         

Απόδοση : ἂν  ἐβουλευσάμεθα. 

 

 

  

 

  


