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Προτεινόμενα Θέματα 

Αρχαία Ανθρωπιστικών Σπουδών 

22-4-2017 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ  

ΕΝΟΤΗΤΑ 13: σελ. 110 σχολ. βιβλίου  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

A. Να μεταφραστεί το απόσπασμα: ««Ἐπελάθου, ἦν δ’ ἐγώ… φυλάττειν.» 

B1.  Με βάση το κείμενο που σας δίνεται , να παρουσιάσετε την προσφορά του 

νόμου στην ιδανική Πολιτεία του Πλάτωνα , όπως αναδεικνύεται από τα 

τρία μετοχικά σύνολα του αποσπάσματος. 

Β2. Ποιες απόψεις διατυπώνονται από τον Σωκράτη και τον Γλαύκωνα για το 

αν είναι δίκαιος ο  ηθικός εξαναγκασμός των φιλοσόφων; Αξιολογήστε τη 

θέση του Σωκράτη. 

B3. Ποιες οι αρμοδιότητες κάθε τάξης στην ιδανική Πολιτεία; 

B4.  Nα γράψετε δύο ομόρριζα στα νέα ελληνικά για καθεμιά από τις παρα-

κάτω λέξεις: ποιήσομεν, πειθοῖ, καταχρῆται, προσαναγκάζοντες, φυλάτ-

τειν. 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Α. Σωκράτης: Ξέχασες πάλι, φίλε μου, είπα εγώ, ότι ο νόμος δεν ενδιαφέρε-

ται γι’ αυτό, πώς δηλαδή μια συγκεκριμένη κοινωνική τάξη θα ευτυχήσει 

υπερβολικά μέσα στην πόλη, αλλά προσπαθεί να βρει τρόπο να επιτευ-

χθεί αυτό για ολόκληρη την πόλη, ενώνοντας σε ένα αρμονικό σύνολο 

τους πολίτες με την πειθώ και τη βία, κάνοντας να μοιράζονται μεταξύ 

τους την ωφέλεια την οποία ο καθένας είναι σε θέση να προσφέρει στο 

σύνολο και ο ίδιος διαμορφώνοντας τέτοιους πολίτες μέσα στην πόλη, όχι 

για να τους αφήνει να πηγαίνουν, όπου θέλει ο καθένας, αλλά για να 

τους χρησιμοποιεί ο ίδιος ως δεσμούς που ενώνουν την πόλη. 

Γλαύκων: Αλήθεια, είπε˙ πραγματικά το ξέχασα. 

Σωκράτης: Σκέψου λοιπόν, είπα, Γλαύκων, ότι δεν θα αδικήσουμε όσους 

γίνονται φιλόσοφοι στην πόλη μας, αλλά δίκαια θα μιλήσουμε προς αυ-

τούς, πείθοντάς τους με επιχειρήματα και να φροντίζουν και να προστα-

τεύουν τους άλλους. 

Β1. Ο Σωκράτης στην απάντησή του στην ένσταση του Γλαύκωνα προσωπο-

ποιεί τον Νόμο και του αποδίδει τρεις βασικές λειτουργίες του με τις ο-

ποίες επιδιώκεται η ευδαιμονία της πόλης. Χρησιμοποιεί τρεις μετο-

χές «συναρμόττων, ποιῶν και ἐμποιῶν» για να καταδείξει τρεις αδια-Ορ
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πραγμάτευτες λειτουργίες – προϋποθέσεις για την ύπαρξη και την ευδαι-

μονία της πόλης. 

α.  «συναρμόττων τοὺς πολίτας πειθοῖ τε καὶ ἀνάγκῃ» 

Με το πρώτο μετοχικό σύνολο ο Πλάτωνας προβάλλει την κοινωνική λει-

τουργία του Νόμου, καθώς επιδιώκεται η κοινωνική συναρμογή των πολι-

τών. 

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 τελευ-

ταίο στο «λογιστικόν»), όσο και στις σχέσεις των πολιτών μεταξύ τους. 

Μόνο αν επιτευχθεί αυτή η αρμονία, θα οδηγηθούν οι πολίτες στη δικαι-

οσύνη, 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 σωφρονέστε-

ρου.Έτσι, ο νόμος, προκειμένου να πείσει τους πολίτες να υπακούουν σ’ 

αυτόν, ώστε να επέλθει η κοινωνική αρμονία, χρησιμοποιεί την πειθώ και 

τη βία .Ο νόμος εναρμονίζει τους πολίτες χρησιμοποιώντας την πειθώ, 

την εκούσια δηλαδή υπακοή των πολιτών στις επιταγές του, και τον εξα-

ναγκασμό, δηλαδή τη δύναμη των κυρώσεων που διαθέτει. 

Με την πειθώ, με τη χρήση, δηλαδή, λογικών επιχειρημάτων, την προβο-

λή υγιών προτύπων και με την παιδεία οφείλουν οι πολίτες να συνειδη-

τοποιήσουν τον κοινωνικό τους ρόλο, να παραμερίσουν το προσωπικό 

τους συμφέρον και να προσφέρουν αλληλοβοηθούμενοι ό,τι είναι δυνα-

τόν στην πολιτεία. Η μέθοδος αυτή απευθύνεται κυρίως στους πεπαιδευ-

μένους πολίτες. 

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

με τον λόγο. Σ’ αυτούς επιβάλλεται η βία. Πρόκειται για τον καταναγκα-

σμό που ορίζεται από τον νόμο και δεν επιβάλλεται τυραννικά, αυταρχι-

κά. 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, υποχρεω-

τικά 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 ευσυ-

νειδησία, ώστε να εκλείψει η διαφθορά από τον δημόσιο βίο. Αυτός ο λιτός 

και ευσυνείδητος τρόπος ζωής αναφέρθηκε και στην εισαγωγή του βιβλί-

ου μας: τόσο οι φύλακες όσο και οι φιλόσοφοι-βασιλείς στο πλαίσιο της 

ιδανικής πολιτείας δεν έχουν προσωπική περιουσία, πολυτελείς κατοικί-

ες, 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 εξου-

σία. 

β.  «ποιῶν μεταδιδόναι … ὠφελεῖν» 

Με το δεύτερο μετοχικό σύνολο ο Σωκράτης αποδίδει στον Νόμο οικονο-

μική λειτουργία. Ο Νόμος κατοχυρώνει μια από τις βασικές ιδρυτικές αρ-Ορ
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χές 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 κοινό-

τητα με τον καταμερισμό της εργασίας. Οι εργασίες κατανέμονται σε κά-

θε 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 συνεργα-

σίας, αλληλοβοήθειας, αλληλοπροσφοράς και αλληλεγγύης. 

γ.  «καὶ αὐτὸς ἐμποιῶν… ἐπὶ τὸν σύνδεσμον τῆς πόλεως» 

Με το τρίτο μετοχικό σύνολο δηλώνεται η παιδαγωγική και πολιτική λει-

τουργία του Νόμου, ο οποίος έχει χρέος να διαπλάθει ανθρώπους ικανούς 

και άξιους να διατηρούν τη συνοχή της πόλης. Για να γίνει αυτό, χρειάζε-

ται ο Νόμος από τη μια να περιορίσει την ατομική επιθυμία, ώστε να τι-

θασευτεί 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 υπα-

γάγει την ατομική επιθυμία στην αναγκαιότητα της κοινωνικής συναρ-

μογής 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 διατή-

ρηση 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. 

B2.  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 Γλαύκων, 

λοιπόν, βλέπει το δίκαιο από τη σκοπιά του ατομικού συμφέροντος και 

θεωρεί ότι είναι άδικο να παραγνωρίζεται η επιθυμία του ατόμου υπέρ 

της δικαιοσύνης. Άλλωστε, κατά τον Γλαύκωνα, όπως αναφέρεται και 

στην εισαγωγή του σχολικού εγχειριδίου, η δικαιοσύνη είναι μια υποκρι-

τική κοινωνική σύμβαση που επιβάλλεται από τους πολλούς για την αυ-

τοπροστασία τους. Ο Γλαύκωνας εκφράζοντας μια ατομοκεντρική αντί-

ληψη αδυνατεί να δει τη γνώση ως προϋπόθεση υπέρβασης της ατομικής 

συνείδησης προς την κατεύθυνση της κοινωνικής συνείδησης και της α-

ναγνώρισης της σχετικής προτεραιότητας που έχει το καλό της πολιτικά 

οργανωμένης κοινωνίας σε σχέση με το άτομο. 

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 ομάδας. Βλέπει, λοιπόν, το 

δίκαιο από τη σκοπιά του συλλογικού συμφέροντος και εκφράζει κοινω-

νιοκεντρικές αντιλήψεις για την πολιτική οργάνωση της πόλης - κράτους. 

Συλλαμβάνει ο Σωκράτης την ουσία της ένστασης του Γλαύκωνα και α-

παντά προβάλλοντας το γενικό καλό της πολιτικά οργανωμένης κοινότη-

τας ως αγαθό επιβαλλόμενο από τον Νόμο. Ορ
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Σ’ αυτό το σημείο πρέπει να επισημανθεί η πολύ μεγάλη σημασία που εί-

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

Εκεί, ο νόμος προσωποποιείται και συνδιαλέγεται με τον Σωκράτη. Ο μύ-

θος αυτός εκφράζει τη θεμελιώδη θεωρία του «Κοινωνικού συμβολαίου». 

Σύμφωνα μ’ 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 φιλόσο-

φοι. 

Με δεδομένα τα τελευταία σχόλια του Σωκράτη για τον ηθικό εξαναγκα-

σμό των φιλοσόφων, μπορούμε να δούμε δύο κύριες τάσεις να διαμορφώ-

νονται στην κριτική της σωκρατικής θέσης και επιχειρηματολογίας. 

Α)  Από τη μια η σωκρατική θέση και επιχειρηματολογία δικαιώνεται με 

την οπτική εκείνων που θεωρούν ότι η ευδαιμονία και η πληρότητα του 

ανθρώπου δεν συνδέεται αναγκαστικά με τον άνετο, ανέμελο και χωρίς 

ευθύνες βίο. Αντίθετα αποδέχονται ότι για όσους δοκίμασαν την ευδαι-

μονία της Ιδέας και της αλήθειας, η άσκηση πολιτικής ηγεσίας, το ξανα-

κατέβασμα στις σκιές της σπηλιάς, είναι θυσία και πόνος. Όμως δέχονται 

την πολιτική ηγεσία και τη μοιράζονται με τους άξιους, όχι από πάθος, 

ματαιοδοξία και συμφέρον, αλλά από βαθιά συναίσθηση καθήκοντος και 

αποστολής. Το καθήκον και η συνείδηση μιας ανώτερης αποστολής, η 

εσωτερική επιταγή του χρέους για την πραγματοποίηση της Ιδέας, αυτά 

τους τοποθετούν στην κορυφή της πολιτείας και συνάμα τους καθιστούν 

ανυποχώρητους και άτεγκτους σε ό,τι δεν υπηρετεί την Ιδέα και δεν 

προάγει την αξιοκρατία και τον τελικό σκοπό της ευδαιμονίας της πόλης 

συνολικά. 

Β)  Από την άλλη η άποψή του ότι πρέπει να εξαναγκαστούν οι φιλόσο-

φοι να αναλάβουν τα ηνία της πόλης με στόχο το συμφέρον του συνό-

λου, δεν μπορεί να θεωρηθεί δίκαιη, αφού, αν εφαρμοστεί, δεν γίνεται σε-

βαστή η βούληση μιας μερίδας πολιτών, των φιλοσόφων. Πρώτος ο Αρι-

στοτέλης παρατήρησε ότι ο σωκρατικός συλλογισμός χαρακτηρίζεται από 

αντίφαση, καθώς δεν είναι δυνατόν η ιδανική πολιτεία να ευαγγελίζεται 

την ευδαιμονία όλων των πολιτών και την ίδια στιγμή να κάνει τους φι-

λοσόφους δυστυχισμένους αναθέτοντάς τους την πολιτική ηγεσία. Με 

άλλα λόγια δεν μπορεί να υπάρξει ευδαιμονία μέσα στο κράτος χωρίς την 

προσωπική ευδαιμονία του κάθε πολίτη. 

B3. «Τριμερής είναι λοιπόν… υπηρετεί το πλήθος» σελ.87 

Β4.  ποιήσομεν: παραποίηση, ηθοποιός 

πειθοῖ: πειθήνιος, πειθαναγκαστικός 

καταχρῆται: χρήματα, εύχρηστος 

προσαναγκάζοντες: εξαναγκασμός, αναγκαστικός 

φυλάττειν: φυλακή, διαφύλαξη 

 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ἐν τούτῳ δὴ ἄν τις γενόμενος γνοίη οἷοι ἄρα ἐτύγχανον ὄντες τὴν ἀρετὴν οἱ 

Μαραθῶνι δεξάμενοι τὴν τῶν βαρβάρων δύναμιν καὶ κολασάμενοι τὴν Ορ
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ὑπερηφανίαν ὅλης τῆς Ἀσίας καὶ πρῶτοι στήσαντες τρόπαια τῶν βαρβάρων, 

ἡγεμόνες καὶ διδάσκαλοι τοῖς ἄλλοις γενόμενοι ὅτι οὐκ ἄμαχος εἴη ἡ Περσῶν 

δύναμις, ἀλλὰ πᾶν πλῆθος καὶ πᾶς πλοῦτος ἀρετῇ ὑπείκει. Ἐγὼ μὲν οὖν 

ἐκείνους τοὺς ἄνδρας φημὶ οὐ μόνον τῶν σωμάτων τῶν ἡμετέρων πατέρας εἶναι, 

ἀλλὰ καὶ τῆς ἐλευθερίας τῆς τε ἡμετέρας καὶ συμπάντων τῶν ἐν τῇδε τῇ ἠπείρῳ· 

εἰς ἐκεῖνο γὰρ τὸ ἔργον ἀποβλέψαντες καὶ τὰς ὑστέρας μάχας ἐτόλμησαν 

διακινδυνεύειν οἱ Ἕλληνες ὑπὲρ τῆς σωτηρίας, μαθηταὶ τῶν Μαραθῶνι 

γενόμενοι.  

Πλάτωνας, Μενέξενος 240 d-e 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α.  Να μεταφραστεί το παραπάνω κείμενο. 

Β1.  Να γράψετε τους τύπους που σας ζητούνται: 

τις: δοτική ενικού ίδιου γένους 

οἷοι: αιτιατική πληθυντικού του ίδιου γένους 

ὄντες: δοτική ενικού του θηλυκού γένους 

πᾶν πλῆθος: δοτική πληθυντικού 

τὰς ὑστέρας: ο ίδιος τύπος στους άλλους βαθμούς του επιθέτου. 

 

Β2.  Να γράψετε τους τύπους που σας ζητούνται:  

γνοίη: β’ ενικό υποτακτικής ίδιου χρόνου 

ἐτύγχανον: α’ πληθυντικό ευκτικής του μέλλοντα 

φημὶ: β’ πληθυντικό ευκτικής ίδιου χρόνου 

γενόμενοι: β’ ενικό προστακτικής στο χρόνο που βρίσκεται 

ἐτόλμησαν: γ’ ενικό ευκτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή. 

Β3.  Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου: 

ὄντες, ὅλης, τοῖς ἄλλοις, πρῶτοι, ἀρετῇ. 

Γ1. Να βρεθεί και να αναγνωριστεί ο λανθάνων υποθετικός λόγος της πρώ-

της περιόδου του κειμένου. 

Γ2.  «Ἐγὼ μὲν οὖν ἐκείνους τοὺς ἄνδρας φημὶ οὐ μόνον τῶν σωμάτων τῶν 

ἡμετέρων πατέρας εἶναι»: να μεταφέρετε το παραπάνω χωρίο στον ευθύ 

λόγο κάνοντας τις αλλαγές που απαιτούνται. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  

Α. Μετάφραση 

Αν λοιπόν κάποιος ανατρέξει σ’ αυτήν την εποχή, θα καταλάβαινε ποιοι ίσως 

τύχαινε να είναι ως προς την ανδρεία αυτοί που αντιμετώπισαν τη δύναμη των 

βαρβάρων στο Μαραθώνα και ταπείνωσαν την υπερηφάνεια όλης της Ασίας και 

έστησαν πρώτοι σημεία νίκης κατά των βαρβάρων, αφού οδήγησαν και δίδαξαν 

τους άλλους ότι η δύναμη των Περσών δεν ήταν ακαταμάχητη, αλλά ότι κάθε 

πλήθος και κάθε πλούτος υποχωρεί στην αρετή. Εγώ, λοιπόν, υποστηρίζω ότι 

εκείνοι οι άνδρες δεν είναι μόνο δημιουργοί των δικών μας σωμάτων, αλλά και 

της ελευθερίας της δικής μας και όλων αυτών (που κατοικούν) σ’ αυτήν εδώ την 

ξηρά∙ έστρεψαν, λοιπόν, το βλέμμα τους σ’ εκείνο το κατόρθωμα και οι Έλληνες 

αποτόλμησαν να διεξάγουν τις επόμενες μάχες για τη σωτηρία τους, αφού μι-

μήθηκαν τους μαχητές του Μαραθώνα. 

Β1.  τινί ή τῳ 

οἵους 

οὔσῃ Ορ
όσ
ημ
ο
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πᾶσι πλήθεσι 

Θετικός: ---- Υπερθετικός: τὰς ὑστάτας.  

Β2.  γνῷς 

τευξοίμεθα 

φαίητε/ φαῖτε 

γενοῦ 

τολμῷ ή τολμῲη.  

Β3.  ὄντες: κατηγορηματική μετοχή από το ἐτύγχανον, αναφέρεται στα υπο-

κείμενα οἱ δεξάμενοι, οἱ κολασάμενοι, οἱ στήσαντες 

ὅλης: ονοματικός ομοιόπτωτος κατηγορηματικός προσδιορισμός στο τῆς 

Ἀσίας  

τοῖς ἄλλοις: ονοματικός ετερόπτωτος προσδιορισμός, δοτική αντικειμενι-

κή στο ἡγεμόνες καὶ διδάσκαλοι 

πρῶτοι: επιρρηματικό κατηγορούμενο της σειράς στο στήσαντες που α-

ναφέρεται στα υποκείμενα οἱ δεξάμενοι, οἱ κολασάμενοι, οἱ στήσαντες 

ἀρετῇ: αντικείμενο στο ρήμα ὑπείκει. 

Γ1.  Ο υποθετικός λόγος λανθάνει στην υποθετική μετοχή γενόμενος και έχει 

ως απόδοση το ρήμα ἄν γνοίη (δυνητική ευκτική). Επομένως, η μετοχή 

αναλύεται ως εξής: εἰ τις γένοιτο (ευκτική) και δηλώνει την απλή σκέψη 

του λέγοντος. 

Γ2. «Ἐγὼ μὲν οὖν ἐκείνους τοὺς ἄνδρας φημὶ οὐ μόνον τῶν σωμάτων τῶν 

ἡμετέρων πατέρας εἶναι».  

Ο πλάγιος λόγος εντοπίζεται στο ειδικό απαρέμφατο εἶναι, επομένως 

στον ευθύ λόγο θα γίνει: 

Ἐγὼ μὲν οὖν φημὶ: «ὑμεῖς οἱ ἄνδρες οὐ μόνον τῶν σωμάτων τῶν 

ἡμετέρων πατέρες ἐστέ».  
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