
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Α. 
Δικό μας λοιπόν έργο, είπα εγώ, των ιδρυτών της πολιτείας, (είναι) να 
αναγκάσουμε τις εξαιρετικές φύσεις (ή τα ξεχωριστά πνεύματα) να 
φτάσουν στο μάθημα που προηγουμένως είπαμε ότι είναι το ανώτερο, 
δηλαδή και να δουν το αγαθό και να ανεβούν εκείνο τον ανηφορικό 
δρόμο, και, αφού ανεβούν και δουν αρκετά (το αγαθό), να μην τους 
επιτρέπουμε αυτό που τώρα τους επιτρέπεται.  
 
Και ποιο είναι αυτό;  
 
Το να μένουν συνεχώς εκεί ψηλά, είπα εγώ, και να μη θέλουν πάλι να 
κατεβαίνουν κοντά σε εκείνους τους δεσμώτες, ούτε να παίρνουν 
μερίδιο από τους κόπους και τις τιμές εκείνων, είτε είναι μικρότερης 
είτε μεγαλύτερης σημασίας. 
 
Έπειτα (μα πώς), είπε, θα αδικήσουμε αυτούς και θα τους κάνουμε να 
ζουν χειρότερα, ενώ είναι δυνατόν σε αυτούς (να ζουν) καλύτερα; 
 
Β1. 
Το αγαθό αποτελεί, σύμφωνα με τον Πλάτωνα, το σημαντικότερο 
μάθημα, το υψηλότερο πνευματικό επίτευγμα για έναν άνθρωπο, κι 
είναι κάτι που σίγουρα δεν επιτυγχάνεται εύκολα ή άκοπα. Η πορεία 
προς τη θέαση του αγαθού συνιστά μια εξαιρετικά απαιτητική 
«ανάβαση», καθώς η πνευματική εξέλιξη πραγματώνεται μόνο μέσω 
συνεχούς και κοπιώδους προσπάθειας. 
Ο Πλάτωνας για να αισθητοποιήσει τη δυσκολία της παιδευτικής 
διαδικασίας επιλέγει λέξεις που να δηλώνουν την ανάβαση, 
φέρνοντας στο νου το κοπιαστικό περπάτημα σ’ έναν ανηφορικό δρόμο. 
Σηματοδοτεί, μάλιστα, την ύπαρξη του ευτυχούς τερματισμού της 
προσπάθειας δηλώνοντας την άφιξη στο χώρο εκείνο που θα είναι πια 
δυνατή η θέαση του αγαθού. Ωστόσο, ο Πλάτωνας αναφέρεται σε 
απλή θέαση και όχι σε κτήση του αγαθού, μιας και η επίτευξη του 
υψηλότερου αναβαθμού νοητικής ανάπτυξης επιτρέπει απλώς στον 
άνθρωπο να αντιληφθεί την τελειότητα του κόσμου των Ιδεών. Ο 
πεπαιδευμένος επιβραβεύεται με το προνόμιο της συνειδητοποίησης 



της αρτιότητας που έχουν οι ιδέες και οι έννοιες στην τελειότερη 
έκφανσή τους, αλλά δεν μπορεί μήτε να τις οικειοποιηθεί μήτε να τις 
αξιοποιήσει. Αντικρίζει για μια στιγμή ό,τι είχε δει κι η αθάνατη ψυχή 
του -έστω κι αν στην πορεία το λησμόνησε- και συνεχίζει από εκείνο το 
σημείο την προσπάθειά του να μεταδώσει στους συμπολίτες τους την 
ιδέα πως ο κόσμος των αισθήσεων κι ο κόσμος των υλικών πραγμάτων, 
που τους κρατούν δέσμιους, δεν είναι σε καμία περίπτωση το ιδανικό 
εκείνο που θα έπρεπε να επιδιώκουν. 
 
 
Β2. 
Ο Πλάτωνας μέσω του Σωκράτη διατυπώνει την άποψη πως εκείνο 
που ενδιαφέρει τον νόμο δεν είναι η υπερβολική ευδαιμονία μιας 
μόνο μερίδας των πολιτών, αλλά η διασφάλιση της ευδαιμονίας για 
όλη συλλογικά την πόλη. Δίκαιη, αλλά και απαιτητική μέριμνα, για την 
επίτευξη της οποίας ο νόμος επιτελεί τριπλή λειτουργία: 
 
1. συναρμόττων τοὺς πολίτας πειθοῖ τε καὶ ἀνάγκῃ 
 
Η πρώτη βασική λειτουργία του νόμου είναι η συνένωση των πολιτών 
σ’ ένα αρμονικό σύνολο∙ συνένωση που αποτελεί το θεμέλιο της 
κοινωνικής συνύπαρξης, παρουσιάζει όμως σημαντικές δυσκολίες κατά 
την πραγμάτωσή της. Καθώς, προκειμένου οι πολίτες να βρουν μεταξύ 
τους την αναγκαία ισορροπία, οφείλει ο καθένας να αντιλαμβάνεται τη 
θέση που του αρμόζει μέσα στο πλαίσιο της κοινωνίας και να 
παραμένει σε αυτή, χωρίς ν’ αποζητά ρόλους ή δικαιώματα που δεν του 
αναλογούν. Κι αν αυτό μοιάζει εύκολο ή εύλογο, στην πραγματικότητα 
δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι τη δυνατότητα να κρίνουν αντικειμενικά 
τον εαυτό τους και ν’ αποδεχτούν τα όρια των ικανοτήτων και 
προοπτικών τους. Στοιχείο που δημιουργεί δυσαρμονία στην κοινωνική 
συνοχή, υπό την έννοια πως πολίτες που από τη φύση τους δεν έχουν 
τα αναγκαία προσόντα και τις απαιτούμενες ικανότητες επιζητούν να 
διακριθούν σε τομείς που δεν μπορούν να τους υπηρετήσουν επάξια ή 
επιζητούν προνόμια που δεν τα δικαιούνται. 
Ο νόμος, επομένως, οφείλει είτε με την πειθώ είτε με τη βία να 
επιφέρει την αναγκαία εξισορρόπηση ανάμεσα στους πολίτες. Ο 
νόμος οφείλει, δηλαδή, να πείσει τους πολίτες να κινούνται στα όρια 
που τους πρέπουν και να μην επιδιώκουν και να μην επιθυμούν 
επιτεύξεις που είναι έξω από τις δυνατότητές τους. Ως πειθώ 
εκλαμβάνουμε την έγκαιρη διαπαιδαγώγηση των πολιτών, ώστε να 



αντιλαμβάνονται την αξία του νόμου και να υπακούν εκουσίως σε 
αυτόν. Ενώ, αν αυτό δεν καταστεί εφικτό, τότε ο νόμος θα πρέπει να 
καταφύγει στη βία για να επαναφέρει κάθε πολίτη στη θέση του. Ως βία 
εκλαμβάνουμε τα μέσα που έχει ο νόμος, όπως είναι οι ποινές και οι 
κυρώσεις, για να επιβάλει τη θέλησή του. 
Η δυσαρμονία στη συνένωση των πολιτών μπορεί να λάβει ποικίλες 
μορφές, οι οποίες συνιστούν κάθε φορά παρεκβάσεις από την έννοια 
της δικαιοσύνης και του αλληλοσεβασμού που πρέπει να διέπει τις 
σχέσεις των πολιτών. Αν αντικρίσουμε το ζήτημα σε επίπεδο ατόμου, 
μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας -με όρους του Πλάτωνα- τη συνήθη 
πιθανότητα της επικράτησης του ἀλόγιστου ή ἐπιθυμητικού μέρους της 
ψυχής, που είναι και το πιο φιλοχρήματο και φιλοκερδές, και την 
ώθηση έτσι του ανθρώπου σε πράξεις απληστίας, προκειμένου να 
ικανοποιήσει εγωιστικές τάσεις και επιθυμίες. Ο Πλάτωνας, άλλωστε, 
λαμβάνει σοβαρά υπόψη του τη διαβρωτική επενέργεια του χρήματος 
και του πλούτου στις συνειδήσεις των ανθρώπων, γι’ αυτό και καθορίζει 
εξαρχής έναν εξαιρετικά λιτό βίο για τους άρχοντες. 
Σε ό,τι αφορά λοιπόν την πρώτη λειτουργία του νόμου διαπιστώνουμε 
πως σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με πτυχές της κοινωνικής ύπαρξης των 
ατόμων, όπως είναι η δικαιοσύνη κι ο αλληλοσεβασμός. Μιας και η 
αρμονική συνύπαρξη των πολιτών πραγματώνεται πληρέστερα, αν 
κάθε πολίτης έχει αυξημένο το αίσθημα δικαίου, αλλά και το αίσθημα 
σεβασμού απέναντι στους συνανθρώπους του. Καθίσταται, το δίχως 
άλλο, δυσκολότερη η εγωκεντρική και πείσμων διεκδίκηση ατομικών 
συμφερόντων για έναν πολίτη που δεν θέλει ν’ αδικήσει τους 
συμπολίτες του. 
 
2. ποιῶν μεταδιδόναι ἀλλήλοις τῆς ὠφελίας ἣν ἂν ἕκαστοι τὸ κοινὸν 
δυνατοὶ ὦσιν ὠφελεῖν 
 
Η δεύτερη λειτουργία του νόμου καλύπτει περισσότερο την 
οικονομική πλευρά της κοινωνικής συνύπαρξης, διασφαλίζοντας την 
αυτάρκεια της πόλης με τον κατάλληλο καταμερισμό των εργασιών. 
Εφόσον κάθε άνθρωπος έχει μια σειρά ικανοτήτων και δεξιοτήτων, που 
του επιτρέπουν να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός σε μια 
συγκεκριμένη ενασχόληση, τότε το μέγιστο δυνατό όφελος για την πόλη 
προκύπτει, αν κάθε πολίτης ασχολείται με τον τομέα που του ταιριάζει. 
Ο καταμερισμός αυτός προσφέρει στην πόλη επάρκεια αγαθών, αλλά 
και στο ίδιο το άτομο την ικανοποίηση πως μπορεί να συνεισφέρει στο 
κοινωνικό σύνολο στο οποίο είναι ενταγμένο. Ο πολίτης αισθάνεται 



χρήσιμος, απολαμβάνει το σεβασμό των συμπολιτών του και συνάμα 
μαθαίνει να εκτιμά την προσφορά των συνανθρώπων του σε δράσεις 
που ο ίδιος δεν θα μπορούσε να επιτελέσει. 
Ο καταμερισμός των εργασιών, επομένως, λειτουργεί παράλληλα κι 
ως συνεκτικός δεσμός ανάμεσα στους πολίτες καθώς ενισχύει τον 
αλληλοσεβασμό και την αμοιβαία εκτίμηση. Ωστόσο, προκύπτει και σ’ 
αυτή την περίπτωση το ζήτημα πως δεν είναι πάντοτε εύκολο για κάθε 
πολίτη να αποδεχτεί τη θέση που του αποδίδεται απ’ την πολιτεία, 
καθώς ίσως θεωρήσει πως δεν του αναγνωρίζονται επαρκώς οι 
δεξιότητες και οι δυνατότητες που κατέχει. Το ίδιο το άτομο δεν είναι 
πάντοτε ο καλύτερος κριτής του εαυτού του, καθώς ενδέχεται είτε από 
φιλαυτία είτε από ματαιοδοξία είτε από αδυναμία κρίσης να μην είναι 
σε θέση να οριοθετήσει ορθά τον τομέα της δραστηριότητάς του. 
 
3.  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 
 
Η τρίτη λειτουργία που επιτελεί ο νόμος σχετίζεται με την έγκαιρη και 
κατάλληλη διαπαιδαγώγηση των πολιτών, ώστε να είναι σε θέση να 
αποτελέσουν οργανικά και αναπόσπαστα μέλη του κοινωνικού 
συνόλου. Το ιδανικό του πολίτη που λειτουργεί ως φορέας συνοχής στο 
πλαίσιο της πολιτείας, σέβεται τους νόμους και θέτει τον εαυτό του 
στην υπηρεσία του κοινού και συλλογικού οφέλους, δεν προκύπτει 
συμπτωματικά και χωρίς την αναγκαία μέριμνα. Η παρέμβαση του 
νόμου οφείλει να ξεκινά από την εκπαίδευση των νέων μελών της 
πολιτείας και να συνεχίζει στην με κάθε θεμιτό μέσο αγωγή των 
ενήλικων πολιτών, ώστε η αίσθηση της κοινωνικότητας και η επιθυμία 
της συνύπαρξης να δημιουργείται σε αυτούς ισχυρή. 
Οι πολίτες, μάλιστα, θα πρέπει να κατανοούν πως εκείνο που τους 
ωφελεί περισσότερο είναι ν’ ακολουθούν τις υποδείξεις του νόμου και 
να μην επιζητούν την ανεξέλεγκτη και κατά βούληση δράση. Η 
επιζητούμενη ευδαιμονία για το σύνολο της πολιτείας επιτυγχάνεται με 
την κοινή επιδίωξή της απ’ όλους τους πολίτες, που καλούνται να 
αναγνωρίσουν την υπεροχή του συλλογικού συμφέροντος έναντι του 
ατομικού. Το να πράττει κάθε πολίτης σύμφωνα με τις δικές του 
επιθυμίες, χωρίς να λογοδοτεί και χωρίς να συμμορφώνεται στις 
υποδείξεις του νόμου, είναι ο ασφαλέστερος δρόμος για την αποτυχία 
της επιδιωκόμενης συλλογικής ευτυχίας. Σημαντική, οπότε, δράση του 
νόμου είναι η έγκαιρη ενστάλαξη στους πολίτες της πεποίθησης πως η 



ατομική τους ευπορία και ευδαιμονία υπηρετείται αποτελεσματικότερα 
από τη συλλογική επιτυχία της πολιτείας. 
Ο έλεγχος του νόμου πάνω στις πράξεις και τις επιδιώξεις των μελών 
της πολιτείας δεν περιορίζεται μόνο στους πολίτες, αλλά περιλαμβάνει 
αναγκαία και τους άρχοντες, οι οποίοι είναι εξίσου επιρρεπείς σε 
παρεκκλίσεις απ’ το συλλογικά επωφελές για χάρη ίδιων συμφερόντων. 
 
Β3. 
1.Δικαιοσύνη είναι η εντιμότητα στις συναλλαγές σύμφωνα με τον 
Κέφαλο. 
 
2.Ο δεύτερος κύκλος εκπαίδευσης των φυλάκων δεν περιλαμβάνει τον 
χορό. 
 
3.Το πρώτο ταξίδι του Πλάτωνα στις Συρακούσες είχε δραματικές 
εξελίξεις,γιατί εκδιώχθηκε κακήν κακώς από το νησί. 
 
4.Οι φύλακες επίκουροι επωμίζονται στρατιωτικά και διοικητικά 
καθήκοντα. 
 
5.Όταν ο κακούργος κηφήνας αναλάβει με τη βοήθεια του Δήμου την 
εξουσία,εγκαθιστά την Τυραννίδα. 
 
Β4α. 
 
ἀφικέσθαι-ανικανοποίητος 
εἶπον-ρήμα 
 ἰδεῖν-ιδέα 
μεταδιδόναι-παράδοση 
 
Β4β. 
 
-Ο υλικός ευδαιμονισμός σχετίζεται με την απόκτηση αγαθών. 
-Οι αφόρητοι πόνοι στο στομάχι τον οδήγησαν εσπευσμένα στο 
εφημερεύον νοσοκομείο. 
-Εγκλωβισμένοι σε έναν φαύλο κύκλο αντιπαράθεσης μεταξύ των 
πολιτικών κομμάτων παραμένει η Ελλάδα./ 
Ο φαύλος άνθρωπος είναι ικανός να συκοφαντεί,να δωροδοκείται και 
να προβαίνει σε συμπεράσματα χωρίς να αξιολογεί καταστάσεις. 
 



ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Μετάφραση 

Η ρητορική βρίσκεται σε αναλογική σχέση με τη διαλεκτική: και οι δυο τους 

ασχολούνται με θέματα που, κατά κάποιο τρόπο, αποτελούν μέρος των γνώσεων 

όλων των ανθρώπων και δεν ανήκουν στο περιεχόμενο μιας συγκεκριμένης 

ειδικής επιστήμης. Αυτός είναι και ο λόγος που όλοι, λίγο πολύ, οι άνθρωποι 

ασκούν και τη μία και την άλλη. Όλοι, πράγματι, ως έναν βαθμό, οι άνθρωποι 

δοκιμάζουν και να κριτικάρουν ή να υποστηρίξουν ένα επιχείρημα και να 

υπερασπιστούν τον εαυτό τους ή να γίνουν κατήγοροι. Μόνο που οι περισσότεροι 

άνθρωποι τα κάνουν όλα αυτά άλλοι στην τύχη και άλλοι από μια 

συνήθεια/ικανότητα που την απέκτησαν με άσκηση. Από τη στιγμή όμως που και 

οι δύο αυτοί τρόποι είναι δυνατοί, είναι φανερό ότι τα πράγματα αυτά μπορούν 

να γίνουν και με την εφαρμογή μιας ορισμένης μεθόδου. Μπορούμε, πράγματι, 

να ψάξουμε με το μυαλό μας και να βρούμε γιατί κάποιοι πετυχαίνουν 

ενεργώντας από συνήθεια και άλλοι ενεργώντας στην τύχη· όλοι τότε θα 

βρεθούμε σύμφωνοι ότι αυτού του είδους η διερεύνηση είναι, στην 

πραγματικότητα, το έργο μιας τέχνης. 

Γ2α. 

ἀφωρισμένης : ἀφωρίσθη 

ὑπέχειν : ὑπόσχες 

πολλῶν : πλείσταις 

δρῶσιν : δρώντων 

Γ2β. «τὸ δὲ τοιοῦτον ἤδη πάντες ἂν ὁμολογήσαιεν τέχνης 

ἔργον εἶναι»: τά […] τοιαῦτα […] πᾶς ἄν ὁμολογήσαι (ὁμολογήσειεν) 

τεχνῶν ἔργα […]» 

 

Γ3.α. τῇ διαλεκτικῇ: δοτική αντικειμενική στο αντίστροφος 



ἐξετάζειν: τελικό απαρέμφατο  ως αντικείμενο στο 

ἐγχειροῦσιν(ταυτοπροσωπία) 

θεωρεῖν: τελικό απαρέμφατο ως υποκείμενο στο απρό- 

σωπο ρήμα ¨ἐνδέχεται¨. (εννοούμενο υποκείμενο: ἡμᾶς, σχέση ανα- 

γκαστικής ετεροπροσωπίας λόγω απρόσωπης σύνταξης) 

ἔργον: κατηγορούμενο στο τοιοῦτον μέσω του συνδετικού 

απαρεμφάτου  εἶναι. 

Γ3.β. «Ἐπεὶ δ’ ἀμφοτέρως ἐνδέχεται»: Είναι μια  δευτερεύουσα 

επιρρηματική αιτιολογική   πρόταση. Εκφέρεται με  οριστική , γιατί 

δηλώνει την πραγματική αιτιολογία. 

 

Γ3γ.«Τῶν μὲν πολλῶν οἱ μὲν εἰκῇ ταῦτα δρῶσιν, οἱ δὲ διὰ 

συνήθειαν ἀπὸ ἕξεως» 

Τῶν μὲν πολλῶν: γενική διαιρετική στο οἱ μὲν 

εἰκῇ: επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου(δοτική του τρόπου) στο 

δρῶσιν 

ταῦτα: σύστοιχο αντικείμενο στο δρῶσιν 

διὰ συνήθειαν: εμπρόθετος προσδιορισμός της αιτίας στο ρήμα δρῶσιν 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 
ΖΑΦΕΙΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 


