
 

 

 
Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2014 

 

ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

Διδαγμένο κείμενο: Πλάτωνος Πολιτεία 519Β - 520Α 

Τί δέ; τόδε 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 ἂν 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. 

Τὸ ποῖον δή; 

Τὸ 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 

ὂν 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 ἂν 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. 

Σκέψαι τοίνυν, εἶπον, ὦ Γλαύκων, ὅτι οὐδ’ ἀδικήσομεν τοὺς παρ’ ἡμῖν 

φιλοσόφους γιγνομένους, ἀλλὰ δίκαια πρὸς αὐτοὺς ἐροῦμεν, προσαναγκάζοντες 

τῶν ἄλλων ἐπιμελεῖσθαί τε καὶ φυλάττειν. 



Α1. Από το κείμενο που σας δίνεται να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του 

αποσπάσματος: «Τί δέ; ... ὃ νῦν ἐπιτρέπεται». 

Μονάδες 10 

 

Β1. «τὸ ἀγαθὸν»: Να προσδιορίσετε το περιεχόμενο του όρου και να αναφέρετε τις 

λέξεις που χρησιμοποιεί ο Πλάτωνας για να χαρακτηρίσει τη φύση του και να 

καταδείξει την πορεία του προς αυτό.   

Μονάδες 15 

 

Β2. Να αναφέρετε τους σκοπούς του νόμου όπως παρουσιάζονται στην Πολιτεία 

«ὅτι νόμῳ… ἐπὶ τὸν σύνδεσμον τῆς πόλεως». Επίσης να παρουσιάσετε τα μέσα 

που έχει στη διάθεσή του ο νόμος για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί. 

Μονάδες 15 

 

Β3. α) Να αναφέρετε τις απόψεις περί δικαιοσύνης του Γλαύκωνα και του Σωκράτη 

όπως διατυπώνονται στην Πλατωνική Πολιτεία. 

      β) Να εξηγήσετε τον τρόπο με τον οποίο στις φαύλες πολιτείες γίνεται η 

μετάβαση από τη Δημοκρατία στην Τυραννίδα και να παρουσιάσετε τα 

χαρακτηριστικά του τυραννικού ανθρώπου. 

Μονάδες 10 

 

Β4. Για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις να γράψετε στο τετράδιό σας μία λέξη 

του κειμένου ετυμολογικά συγγενή: ζωτικός, εξήγηση, αντίφαση, αληθής, 

σκοπός. 

Μονάδες 10 

 

Αδίδακτο κείμενο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά 7, 5, 26-27 

Τούτων δὲ πραχθέντων τοὐναντίον ἐγεγένητο οὗ ἐνόμισαν πάντες ἄνθρωποι 

ἔσεσθαι. Συνεληλυθυίας γὰρ σχεδὸν ἁπάσης τῆς Ἑλλάδος καὶ ἀντιτεταγμένων, 

οὐδεὶς ἦν ὃστις οὐκ ᾤετο, εἰ μάχη ἔσοιτο, τοὺς μὲν κρατήσαντας ἄρξειν, τοὺς δὲ 

κρατηθέντας ὑπηκόους ἔσεσθαι˙ ὁ δὲ θεὸς οὕτως ἐποίησεν ὥστε ἀμφότεροι μὲν 

τροπαῖον ὡς νενικηκότες ἐστήσαντο, τοὺς δὲ ἱσταμένους οὐδέτεροι ἐκώλυον, 

νεκροὺς δὲ ἀμφότεροι μὲν ὡς νενικηκότες ὑποσπόνδους ἀπέδοσαν, ἀμφότεροι δὲ 

ὡς ἡττημένοι ὑποσπόνδους ἀπελάμβανον, νενικηκέναι δὲ φάσκοντες ἑκάτεροι οὔτε 

χώρᾳ οὔτε πόλει οὔτ΄ἀρχῇ οὐδέτεροι οὐδὲν πλέον ἔχοντες ἐφάνησαν ἤ πρὶν τὴν 

μάχην γενέσθαι. 

------------ 

τούς νεκρούς ὑποσπόνδους ἀποδίδωμι = με ανακωχή δίνω τους νεκρούς για ταφή. 

Γ1. Να μεταφραστεί το απόσπασμα. 

Μονάδες 20 

 

 



Γ2. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις 

του κειμένου: 

ὅστις: γενική ενικού στο ίδιο γένος 

ἁπάσης: γενική πληθυντικού στο ίδιο γένος 

πόλει: αιτιατική ενικού 

πλέον: αιτιατική πληθυντικού θηλυκού στον ίδιο βαθμό 

τούς κρατηθέντας: δοτική πληθυντικού στο ίδιο γένος 

συνεληλυθυίας: β’ ενικό Προστακτικής Αορίστου β’ 

ἀπέδοσαν: β’ ενικό Οριστικής Αορίστου β’ 

φάσκοντες: γ’ πληθυντικό Οριστικής Ενεστώτα 

ἐφάνησαν: β’ ενικό Προστακτικής Παθητικού Αορίστου β’ 

ἔχοντες: γ’ ενικό Ευκτικής Αορίστου β’. 

Μονάδες 10 

 

Γ3α. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι ακόλουθες λέξεις: ὡς νενικηκότες (το 

πρώτο), ὑποσπόνδους (το πρώτο), χώρᾳ, ἔχοντες, τήν μάχην. 

Μονάδες 5 

 

Γ3β. Ο εξαρτημένος υποθετικός λόγος να αναγνωριστεί και να τραπεί στον ευθύ: … 

εἰ μάχη  ἔσοιτο, τούς μέν κρατήσαντας ἂρξειν, τούς δέ κρατηθέντας ὑπηκόους 

ἔσεσθαι. 

Μονάδες 5 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Διδαγμένο: Α1. Τι λοιπόν; Αυτό δεν είναι φυσικό, είπα εγώ, και δεν προκύπτει ως 

αναγκαίο συμπέρασμα από όσα έχουν λεχθεί  προηγουμένως, ότι δηλαδή δε θα 

μπορούσαν ποτέ να κυβερνήσουν ικανοποιητικά μια πόλη ούτε οι απαίδευτοι και 

όσοι δε γνώρισαν (ποτέ)  την αλήθεια ούτε εκείνοι που αφήνονται ελεύθεροι να 

ασχολούνται με την παιδεία ως το τέλος της ζωής τους, οι πρώτοι γιατί δεν έχουν 

κάποιο  σκοπό στη ζωή τους, που προσπαθώντας να τον πετύχουν πρέπει να 

κάνουν όλες ανεξαιρέτως τις πράξεις, όσες τυχόν κάνουν και στην ιδιωτική και στη 

δημόσια ζωή τους, και οι δεύτεροι (όσοι ασχολούνται με την παιδεία)γιατί με τη 

θέλησή τους δεν θα ασχοληθούν με πρακτικά ζητήματα, επειδή νομίζουν ότι, 

παρόλο που ακόμη είναι ζωντανοί, έχουν εγκατασταθεί στα νησιά των μακάρων;  

Σωστά, είπε. 

Έργο, λοιπόν , δικό μας , είπα εγώ, των ιδρυτών της πόλης, είναι να αναγκάσουμε 

τις εξαιρετικές φύσεις  να φτάσουν στη γνώση που προηγουμένως είπαμε ότι είναι 

η σπουδαιότερη, να δουν δηλαδή το αγαθό και να ανέβουν εκείνη την ανηφορική 

οδό και, αφού ανεβούν και το δουν αρκετά,  να μην τους επιτρέψουμε αυτό που 

τώρα τους επιτρέπεται. 

 

Β1. Ο Πλάτωνας δεν δίνει σαφή ερμηνεία για τον όρο Ἀγαθόν που είναι από τους 

βασικότερους στο φιλοσοφικό του σύστημα, αλλά αρκείται σε υπαινιγμούς. 



Ἀγαθόν πάντως είναι (α)το είναι και ό,τι διατηρεί το είναι (β) η τάξη , ο κόσμος και 

η ενότητα που διαπερνά και συνέχει την πολλαπλότητα (γ) ό,τι παρέχει την 

αλήθεια και την επιστήμη (δ) η ύψιστη αρχή, η πηγή του όντος και της γνώσης, 

όπως προκύπτει από την έκφραση «αὐτὸ τὸ ἀγαθόν». Ήδη στην αρχαιότητα, το 

πλατωνικό ἀγαθόν, ήταν παροιμιακή έκφραση για κάτι το ασαφές και σκοτεινό. 

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο χωρίο από την Πολιτεία, το ἀγαθόν είναι η ύψιστη 

γνώση, η σπουδαιότερη μάθηση, αποτελεί την μεγαλύτερη αξία, γι' αυτό και η ιδέα 

του αγαθού χαρακτηρίζεται ως «μέγιστον μάθημα» για τους ανθρώπους. Αυτό το 

μάθημα πρέπει να διδαχθούν οι άνθρωποι και κυρίως όσοι θέλουν να κυβερνήσουν 

μια πολιτεία. Τα χαρισματικά άτομα (βελτίστας φύσεις)λοιπόν, με τη συνδρομή 

της παιδείας, μπορούν να φτάσουν στο αγαθόν («ἀφικέσθαι»). Ο άνθρωπος μπορεί 

να το προσεγγίσει, να έχει άμεση εποπτεία του αγαθού (ἰδεῖν) και να το γνωρίσει 

ικανοποιητικά (ἰκανῶς ἴδωσι). Η πορεία για την  κατάκτησή του όμως, είναι 

δύσκολη και επίπονη. Ο δρόμος είναι ανηφορικός όπως δηλώνουν και οι λέξεις που 

είναι ετυμολογικά συγγενείς με το ρήμα ἀναβαίνω, «ἀναβῆναι, ἀνάβασις, 

ἀναβάντες». Η ανύψωση από τα γήινα ενδιαφέροντα προς τα ανώτερα 

αντικείμενα της νόησης απαιτεί προσπάθεια, επιμονή, προσήλωση  και άσκηση. Με 

την κατάκτηση όμως του αγαθού, ο άνθρωπος καταξιώνεται ευεργετικά και 

οδηγείται στην ηθική τελείωση.  

 

Β2 Κατά τον Σωκράτη σε μια πόλη πραγματικά δίκαιη και ευτυχισμένη εκείνο που 

ενδιαφέρει το νόμο δεν είναι πώς θα ευτυχήσει υπερβολικά μια ξεχωριστή τάξη, 

αλλά πώς θα απολαμβάνει την ευδαιμονία όλη γενικά η πόλη. Τονίζεται δηλαδή 

ότι ο νόμος αποβλέπει στο κοινό καλό, στην ευπραγία του συνόλου και όχι στην 

ευτυχία μιας κοινωνικής ομάδας (ούτε και ατόμων) «ἐν ὅλῃ τῇ πόλει τοῦτο 

μηχανᾶται ἐγγενέσθαι». Η επιβολή του νόμου θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση 

για την εξασφάλιση της αυτάρκειας και της ευδαιμονίας των πολιτών, κάτι που θα 

ήταν ανέφικτο με την ατομική δράση. 

 Σκοπός του νόμου είναι να επιτυγχάνει την αρμονική συνύπαρξη μεταξύ των 

πολιτών. Να δημιουργηθεί ένα αρμονικό σύνολο μέσα στο οποίο ο κάθε πολίτης θα 

ωφελεί τους συμπολίτες του, και ταυτόχρονα θα απολαμβάνει την ωφέλεια που θα 

προσφέρουν οι άλλοι. Επιδιώκεται δηλαδή να συνεργάζονται τα άτομα αρμονικά 

χωρίς να υπάρχουν διαφορές μεταξύ τους «συναρμόττων τοὺς πολίτας». Ακόμη να 

καλλιεργείται κλίμα αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ των πολιτών. Να 

διαμορφώνεται συλλογική συνείδηση, ώστε κάθε πολίτης ξεχωριστά να ωφελεί 

όπως μπορεί τους συμπολίτες του «μεταδιδόναι ἀλλήλοις τῆς ὠφελίας ἣν …δυνατοὶ 

ὦσιν ὠφελεῖν». Τέλος σκοπός του νόμου είναι να διαπλάθει τους πολίτες. Να τους 

κάνει να συνειδητοποιήσουν ότι έχουν συγκεκριμένο ρόλο να επιτελέσουν μέσα 

στην πολιτεία «ἐμποιῶν τοιούτους ἄνδρας … ὅπῃ ἕκαστος βούλεται». Μάλιστα ο 

Σωκράτης υποστηρίζει ότι η ευδαιμονία του συνόλου είναι επιταγή του νόμου 

(νόμῳ μέλει), που ενώνει τους πολίτες με την πειθώ και τον εξαναγκασμό (πειθοῖ 

τε καί ἀνάγκῃ). Η άποψη αυτή για το δικαίωμα της πολιτείας να παρεμβαίνει 

νομοθετικά ανταποκρίνεται στο πνεύμα της πλατωνικής ηθικής, καθώς ο Πλάτων 



πιστεύει ότι καμία αντίληψη του ιδιωτικού βίου δε δίνει το δικαίωμα σε κανέναν να 

ενεργεί όπως του αρέσει, αγνοώντας την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου.  

        Η πειθώ και η ἀνάγκη είναι δυο βασικά μέσα που μπορούν να δημιουργήσουν 

ένα αρμονικό σύνολο και είναι απολύτως θεμιτά. Για τον Πλάτωνα η βία είναι 

αναγκαία, για να υπακούσουν στον νόμο και να συμμορφωθούν με τις κοινωνικές 

επιταγές οι απαίδευτοι (ὁ ἄπειρος παιδείας ὄχλος). Σκοπός του νόμου είναι να 

εξασφαλίσει την «ενότητα» της πόλης μέσα από την ωφέλεια που θα παρέχει ο 

ένας στον άλλο σύμφωνα με τις δυνατότητές του και, συγχρόνως, με τον 

περιορισμό της ασύδοτης δράσης του καθενός . 

Είναι φανερό πως η αντίληψη αυτή του Σωκράτη για προτεραιότητα στο 

κοινωνικό συμφέρον, στην ευδαιμονία του συνόλου και στην κοινωνική γαλήνη τον 

οδηγεί στο συμπέρασμα πως δεν είναι καθόλου πράξη αδικίας ο εξαναγκασμός 

των φιλοσόφων να κατεβούν στο σπήλαιο και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 

στο κοινό καλό.  

 

Β3. α. σελ. 101 «Ο Γλαύκων…πεφυκυῖα εἴη»  

       β.  σελ. 102  Η άμετρη ελευθερία…κάθε είδους ανοσιούργημα 

 

Β4 ζωτικός�ζῆν 

εξήγηση�ἡγούμενοι 

αντίφαση�ἔφαμεν 

αληθής�ἐπελάθου 

σκοπός� σκέψαι 

 

Αδίδακτο: Α. Όταν έγιναν αυτά, συνέβη το αντίθετο από εκείνο που νόμιζαν όλοι 

οι άνθρωποι ότι θα συμβεί. Γιατί τη στιγμή που είχε συγκεντρωθεί σχεδόν 

ολόκληρη η Ελλάδα και είχαν παραταχθεί ο ένας ενάντια στον άλλο, όλοι πίστευαν 

ότι, αν γίνει μάχη, οι νικητές θα γίνουν αρχηγοί και οι νικημένοι θα γίνουν 

υποτελείς. Ο θεός όμως το έκανε έτσι ώστε και οι δυο έστησαν μνημεία νίκης σαν 

να είχαν νικήσει, κι αυτούς που έστηναν (μνημεία νίκης) κανένας δεν τους 

εμπόδιζε, και οι δυο σαν νικητές έδιναν με ανακωχή στους αντιπάλους τους 

νεκρούς για ταφή, και οι δυο σαν ηττημένοι παρελάμβαναν τους νεκρούς με 

ανακωχή, και, ενώ υποστήριζαν και οι δυο ότι έχουν νικήσει, καμιά από τις δυο 

παρατάξεις δεν φάνηκε να έχει ούτε σε έδαφος ούτε σε πόλη ούτε σε εξουσία κάτι  

περισσότερο απ’ ό,τι (είχε) πριν γίνει η μάχη. 

 

Β.  Γραμματική 

οὗτινος – ὅτου 

ἁπασῶν 

πόλιν 

τάς πλείονας – πλείους 

τοῖς κρατηθεῖσι 

σύνελθε 



ἀπέδωκας 

φασί(ν) 

φάνηθι 

σχοίη 

 

Γ. Συντακτικό 

1. Αιτιολογική μετοχή υποκειμενικής αιτιολογίας συνημμένη στο υποκείμενο 

ἀμφότεροι. 

Επιρρηματικό κατηγορούμενο τρόπου στο αντικείμενο νεκρούς. 

Δοτική αναφοράς στο πλέον ἔχοντες. 

Κατηγορηματική μετοχή από το ἐφάνησαν με υποκείμενο το οὐδέτεροι. 

Υποκείμενο στο απαρέμφατο γενέσθαι (απαρέμφατο σε θέση ρήματος). 

 

2. Υπόθεση: εἰ μάχη ἔσται 

Απόδοση: οἱ μέν κρατήσαντες ἄρξουσι, οἱ δέ κρατηθέντες ὑπήκοοι ἔσονται. 

Δηλώνει το 1ο είδος το πραγματικό με την έννοια του προσδοκώμενου. 

 

 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ Ο 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ  

«ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ» ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ 

 

 

 
 


