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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 

 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  

Α.  

- Δικό μας έργο, είπα εγώ, των ιδρυτών της πόλης είναι να αναγκάσουμε τα πιο 

εξαίρετα πνεύματα να στραφούν προς τη μάθηση εκείνου, το οποίο προηγουμένως 

αναγνωρίσαμε ότι είναι το ανώτερο όλων, να δουν το καλό και να ανεβούν εκείνη την 

ανηφορική οδό και όταν δουν καλά, αφού ανεβούν, να μην τους επιτρέπουμε (να 

κάνουν) αυτό που τώρα επιτρέπεται.  

-  Ποιο δηλαδή;  

- Το να μένουν συνεχώς στον ίδιο τόπο, είπα εγώ, και να μη θέλουν να κατεβαίνουν 

πάλι κοντά σ’ εκείνους τους δεσμώτες, μήτε να συμμετέχουν στους κόπους και τις 

τιμές που έχουν καθιερώσει εκείνοι, είτε (είναι) ταπεινότερες, είτε σπουδαιότερες.  

- Και πώς, είπε, θα τους αδικήσουμε και θα τους αναγκάσουμε να ζουν μια χειρότερη 

ζωή, ενώ τους είναι δυνατόν να ζήσουν καλύτερα;  

 

Β1.  

α) Η πολιτεία πρέπει να εντοπίσει όλες εκείνες τις προικισμένες φυσιογνωμίες, τις 

χαρισματικές προσωπικότητες, να αξιοποιήσει όλα τα έμφυτα προσόντα τους, 

παρέχοντάς τους την κατάλληλη παιδεία και να θέσει αυτές τις προσωπικότητες στην 

υπηρεσία της κοινωνίας, να τους κάνει φύλακες. Οι φύλακες λοιπόν πρέπει πρώτα να 

εκπαιδευτούν σωστά και να φιλοσοφήσουν και ύστερα να ασχοληθούν με την 

πρακτική πολιτική. Την ορθή αυτή αγωγή ο Πλάτων τη θεωρεί το σημαντικότερο 

όλων.  

 

β) Οι οραματιστές της ιδεώδους πολιτείας θα πρέπει να εξαναγκάσουν τους 

εξαιρετικά προικισμένους ανθρώπους να στραφούν στη θέαση και στη σύλληψη της 

ιδέας του Αγαθού· αυτό πρέπει να αποτελεί το πρωταρχικό μέλημα του ανθρώπου. 

Ειδικότερα, το απαρέμφατο ἰδεῖν εξαρτάται από το ἀναγκάσαι και επεξηγεί το 

ἀφικέσθαι. Όσον αφορά τον όρο «ἀγαθόν», ο Πλάτωνας δεν δίνει μια σαφή 

ερμηνεία … σκοτεινό αυτό φιλοσόφημα (σχολικό βιβλίο, σελ: 108- 109). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

γ) Η πορεία προς το Αγαθό, η προσπάθεια για κατάκτησή του, είναι μια πορεία 

ανηφορική, δύσκολη με εμπόδια. Οι προικισμένες προσωπικότητες δεν πρέπει να 

παραμένουν στο χώρο της θεωρίας και να μην κατέρχονται στον χώρο της πράξης, να 

μένουν κλεισμένες στην ασφαλή μακαριότητα – ουδετερότητα και να αδιαφορούν για 

την τύχη των «δεσμωτών». Αντίθετα χρειάζεται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 

και να αναλάβουν ενεργό πολιτικό ρόλο. Πολύ συχνά στον Πλάτωνα λέξεις που 

σημαίνουν το ἂνω και την ανάβαση χρησιμοποιούνται μεταφορικώς για την παιδεία 

και τα αγαθά που προσφέρει.  

 

Β2.  

α) Σε αυτό το χωρίο προσδιορίζεται ο σκοπός του νόμου στην ιδανική πολιτεία 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η ευδαιμονία και στις τρεις τάξεις πολιτών. Όταν μια 

τάξη ευτυχεί («νόμῳ οὐ τοῦτο μέλει») και οι άλλες δυστυχούν, τότε υπάρχει αστάθεια. 

Διαφαίνεται λοιπόν μία αμφίδρομη σχέση ανάμεσα στο «όλον» και το «μέρος» καθώς 

η ευτυχία του συνόλου των πολιτών συνεπάγεται την ευτυχία όλης της πόλης 

(«Ἐπελάθου… ἐγγενέσθαι»). Επομένως είναι φανερό ότι ο νόμος θα πρέπει, 

προκειμένου να εξυπηρετεί το σκοπό του, να έχει χαρακτήρα κοινωνικό και 

παιδευτικό. 

 

 

β) Αρχικά, ο νόμος προσπαθεί να επιτύχει το σκοπό του ενώνοντας αρμονικά τους 

πολίτες με την πειθώ και τη βία («συναρμόττων τούς πολίτας πειθοῖ τε καί ἀνάγκῃ»). 

Ο άριστος νομοθέτης, κατά τον Πλάτωνα (Νόμοι, 722b), συνδυάζει την πειθώ με την 

βία, η οποία αφορά τόν ἂπειρον  παιδείας ὄχλον. Στην ‘’Πολιτεία’’ η βία (= ανάγκη) 

είναι κακή μόνο όταν ασκείται από ιδιώτη, όχι όμως και όταν ασκείται από τον 

φιλόσοφο άρα και τον άρχοντα της πολιτείας. Η χρήση βίας δικαιολογείται από τον 

νόμο γιατί μέσα σε μια κοινωνία υπάρχουν άτομα που δεν πείθονται με τον λόγο να 

εφαρμόσουν όσα οι νόμοι διατάζουν. Η βία θα εξαναγκάσει τους απαίδευτους να 

πράξουν εκείνα που τους καταμερίζονται, ώστε η πολιτεία να οδηγηθεί στην πρόοδο. 

Θα ήταν αυταπάτη να πιστέψουμε ότι μπορεί να υπάρξει οποιασδήποτε μορφής 

πολιτική εξουσία χωρίς να στηρίζεται στη μεθοδευμένη κρατική επιβολή. 

Έπειτα ο νόμος συμβάλλει ώστε να διανεμηθεί μεταξύ των πολιτών η ωφέλεια την 

οποία ο καθένας θα ήταν ικανός να προσφέρει στο σύνολο («ποιῶν μεταδιδόναι… 

ὠφελεῖν») . Για τον Πλάτωνα η άριστη πολιτεία απαρτίζεται από τους πολίτες που  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

στρέφουν τις ατομικές τους προσπάθειες στην ικανοποίηση όχι μόνο των δικών τους 

αναγκών αλλά και των άλλων με σκοπό το κοινό όφελος. Σε αυτό το σημείο είναι 

έντονος ο κοινωνικός χαρακτήρας του νόμου γιατί αυτός βρίσκεται σε αλληλένδετη 

σχέση με το πνεύμα της συντροφικότητας που υπάρχει μεταξύ των πολιτών. Η πόλη 

οικίζεται επειδή κανείς δεν είναι αυτάρκης παρά πολλῶν ἐνδεής. Ο καταμερισμός 

λοιπόν της εργασίας προσδιορίζει οικονομικά οφέλη σε όλους. 

Τέλος, ο νόμος επιδιώκει να μορφώσει τους πολίτες, όχι για να στρέφεται ο καθένας 

όπου επιθυμεί, αλλά για να συμβάλλει και ο ίδιος στο δεσμό που διατηρεί την πόλη 

ενωμένη («ἐμποιῶν… τόν σύνδεσμον τῆς πόλεως»). Παρατηρούμε λοιπόν τη 

συμμετοχή του νόμου και των πολιτών σε πνευματικό – μορφωτικό επίπεδο καθώς η 

ορθή αγωγή των πολιτών είναι βασική προϋπόθεση για την ορθή διακυβέρνηση και 

ευρυθμία της κοινωνίας.  

Συμπερασματικά, ο νόμος επιδιώκει την ευτυχία και σταθερότητα και στις τρεις 

τάξεις της πόλης αναλαμβάνοντας ενεργό δράση σε επίπεδο κοινωνικό, οικονομικό, 

παιδευτικό κι αυτή του η επιδίωξη εκφράζεται μέσα στο κείμενο μέσω τριών 

τροπικών μετοχών (προσωποποίηση του νόμου για λόγους έμφασης): «συναρμόττων, 

ποιῶν, ἐμποιῶν» 

 

 

 

Β3.   

1 - Κέφαλο  

2 - Τον χορό  

3 - Εκδιώχθηκε κακήν κακώς από το νησί 

4 - Επωμίζονται στρατιωτικά και διοικητικά καθήκοντα 

5 - Την Τυραννίδα 

 

 

Β4. 

α)  ἀφικέσθαι – ανικανοποίητος  

     εἶπον – ρήμα  

     ἰδεῖν – ιδέα  

     μεταδιδόναι – παράδοση  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

β) 

• Τα πνευματικά εφόδια και αγαθά διαμορφώνουν τον εσωτερικό κόσμο του 

ατόμου.  

• Τα αναλγητικά φάρμακα ανακουφίζουν τον σωματικό πόνο. 

• Ο φαύλος άνθρωπος στοχεύει αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση των 

προσωπικών του φιλοδοξιών. 

 

 

 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Γ1.  

Η ρητορική (τέχνη) είναι ανάλογη της διαλεκτικής. Γιατί και οι δύο ασχολούνται 

(έχουν να κάνουν) με θέματα τέτοια τα οποία κατά κάποιον τρόπο είναι για όλους 

κοινά να τα γνωρίζουν, και μάλιστα χωρίς να ανήκουν σε κάποια διακριτή επιστήμη. 

Γι’ αυτό και όλοι συμμετέχουν λίγο – πολύ και στις δύο. Όλοι, βέβαια, μέχρι ενός 

σημείου επιχειρούν και να εξετάζουν και να υποστηρίζουν ένα επιχείρημα και να 

υπερασπίζονται τον εαυτό τους και να γίνονται κατήγοροι. Και από το σύνολο 

πολλών άλλοι μεν κάνουν αυτά τυχαία και άλλοι από συνήθεια ως αποτέλεσμα 

άσκησης. Επειδή λοιπόν μπορούν να συμβαίνουν και τα δύο είναι φανερό ότι είναι 

δυνατόν να (προφανώς είναι δυνατόν να) κάνει (κάποιος) αυτά με μέθοδο. Γι’ αυτό 

επιτυγχάνουν και αυτοί που λειτουργούν κατόπιν συνήθειας και αυτοί που 

λειτουργούν τυχαία, είναι δυνατόν να βρει (κάποιος) την αιτία ( που συμβαίνει αυτό) 

και κάτι τέτοιο πλέον όλοι θα παραδέχονταν ότι είναι έργο της τέχνης / επιστήμης. 

 

 

 

Γ2.  

α)  ἀφωρίσθη  

     ὑπόσχες  

     πλείσταις  

     δρώντων  

 

 

β)  « τά δέ τοιαῦτα ἤδη πᾶς ἂν ὁμολογήσαι / ὁμολογήσειε τεχνῶν ἔργα εἶναι» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Γ3.  

α) 

- τῇ διαλεκτικῇ: ονοματικός ετερόπτωτος προσδιορισμός, δοτική αντικειμενική από 

το «ἀντίστροφος». 

- ἐξετάζειν: αντικείμενο του ρήματος «ἐγχειροῦσι» και τελικό απαρέμφατο, με 

υποκείμενο το «πάντες» (ταυτοπροσωπία).  

- θεωρεῖν: υποκείμενο στο απρόσωπο ρήμα «ἐνδέχεται» και τελικό απαρέμφατο. 

- ἔργον: κατηγορούμενο του υποκειμένου («τό τοιοῦτον») από το απαρέμφατο 

«εἶναι» 

 

 

β) 

«Ἐπεί δ’ ἀμφοτέρως ἐνδέχεται»  

Δευτερεύουσα επιρρηματική αιτιολογική πρόταση κρίσεως. Εισάγεται με τον 

αιτιολογικό σύνδεσμο «Ἐπεί». Εκφέρεται με οριστική ενεστώτα διότι δηλώνει 

αιτιολογία πραγματική και βέβαιη και λειτουργεί συντακτικά ως επιρρηματικός 

προσδιορισμός του αναγκαστικού αιτίου (της αιτίας). 

 

 

γ)  

- «τῶν μέν πολλῶν»: ονοματικός ετερόπτωτος προσδιορισμός, γενική διαιρετική στο 

«οἱ μέν, οἱ δέ» 

- «εἰκῇ»: επιρρηματικός προσδιορισμός, δοτική του τρόπου στο ρήμα «δρῶσιν» 

(δοτικοφανές επίρρημα του τρόπου). 

- «ταῦτα»: σύστοιχο αντικείμενο στο ρήμα «δρῶσιν» 

- «διά συνήθειαν»: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας στο ρήμα 

«δρῶσιν» 


