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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

 

Α.  Έργο,  λοιπόν,  δικό  μας,  των  ιδρυτών  της  πολιτείας,  είπα  εγώ,  είναι  να 

αναγκάσουμε τους  ιδιοφυείς να ασχοληθούν με το μάθημα το οποίο προηγουμένως 

είπαμε  ότι  είναι  το  ανώτατο,  να  δουν  δηλαδή  το  αγαθό  και  να  ανέβουν  εκείνο  τον 

ανηφορικό  δρόμο.  Όταν  όμως  ανεβούν  και  δουν  αρκετά  το  αγαθό,  να  μην  τους 

επιτρέπουμε αυτό που τώρα τους επιτρέπεται. 

Και ποιο πράγμα είναι αυτό; 

Το να μένουν συνεχώς εκεί ψηλά, είπα εγώ, και να μη θέλουν πάλι να κατεβαίνουν 

προς εκείνους τους δεσμώτες, ούτε να παίρνουν μερίδιο από τους κόπους και τις τιμές 

εκείνων, είτε μικρότερης, είτε μεγαλύτερης αξίας είναι αυτές. 

Έπειτα, είπε, θα αδικήσουμε αυτούς και θα τους κάνουμε να ζουν χειρότερα, ενώ θα 

μπορούσαν να ζουν καλύτερα; 

 

Β1.  

      Ο Πλάτωνας στο χωρίο «ἀφικέσθαι....  ἱκανῶς  ἴδωσι» παρουσιάζει την πορεία του 

απελευθερωμένου δεσμώτη από την άγνοια (την ηθική – πνευματική αποτελμάτωση) 

προς τη γνώση, τη γνωσιολογική απελευθέρωσή του, που σκοπό έχει την κατάκτηση 

της  γνώσης  και  της  αλήθειας,  με  τη  νόηση  και  την  παιδεία  και  επομένως  τη 

μεταστροφή  του σε φιλόσοφο – βασιλέα.  

Ειδικότερα,  ο  Σωκράτης    και  οι  συνομιλητές  του,  που  έχουν  αναλάβει  στη 

συζήτηση να  οικοδομήσουν  την  ιδεώδη πολιτεία,  έχουν  την  ευθύνη να αναγκάσουν 

τις εξαιρετικές φύσεις, τους ιδιοφυείς ανθρώπους (βελτίστας φύσεις) να ανέβουν στον 

κόσμο  των  Ιδεών,  να  δουν  το  ύψιστο  αγαθό  και  να  παραμείνουν  εκεί  για  κάποιο 

εύλογο χρονικό διάστημα, αποκτώντας την απαιτούμενη παιδεία και την πραγματική 

γνώση. Στη συνέχεια θα τους υποχρεώσουν να κατεβούν στη σπηλιά, να αναλάβουν 

δηλαδή  τη  διακυβέρνηση  της  πόλης,  διαφωτίζοντας  και  ωφελώντας  τους  δεσμώτες. 

Αυτός είναι ο ρόλος και το χρέος των πεπαιδευμένων.  

 

α) «ἀφικέσθαι πρὸς τὸ μάθημα ὃ ἐν τῷ πρόσθεν ἔφαμεν εἶναι μέγιστον» 
     Ειδικότερα, σύμφωνα με το αρχαίο κείμενο η  ιδέα του αγαθού χαρακτηρίζεται ως 

μέγιστον μάθημα για τους ανθρώπους. Προϋποθέτει οξύνοια και προπαιδεία, αγωγή. 

Αυτό  το  μάθημα  πρέπει  να  διδαχτούν  οι  άνθρωποι  και  κυρίως  όσοι  θέλουν  να 

κυβερνήσουν μια πολιτεία. Το απαρέμφατο ἀφικέσθαι δηλώνει την άφιξη στον κόσμο 

των  Ιδεών  –  του  ήλιου  και  του  φωτός  που  είναι  η  πηγή  της  θείας  και  υπερβατικής 

γνώσης  –  στην  αληθινή  πραγματικότητα  που  γίνεται  αντιληπτή  μόνο  μέσω  της 

νόησης. 

 

β) «ἰδεῖν τε τὸ ἀγαθὸν» 

      Το απαρέμφατο ἰδεῖν δηλώνει τη θέαση, την ενόραση του αγαθού. 

Σύμφωνα με τον Πλάτωνα, ανώτερη Ιδέα από όλες είναι η Ιδέα του αγαθού, η οποία 

θεωρείται η πραγματική αιτία της ύπαρξής, από αυτήν απορρέουν όλες οι  Ιδέες και 
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δίνει  τη  δυνατότητα  στον  άνθρωπο  που  βρίσκεται  στον  δρόμο  της  γνώσης  να 

συλλάβει τα νοητά όντα. Η Ιδέα του αγαθού συγκρίνεται από τον ίδιο τον Πλάτωνα 

με  τον  ήλιο,  που  από  τη  μια  επιτρέπει  τη  γέννηση  των  πραγμάτων  στον  αισθητό 

κόσμο και από την άλλη μας επιτρέπει να τα βλέπουμε χάρη στο φως του.   

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πλάτωνας δε δίνει μια σαφή ερμηνεία για τον όρο «ἀγαθὸν» 

που  είναι  από  τους  βασικότερους  στο  φιλοσοφικό  του  σύστημα,  παρά  αρκείται  σε 

ορισμένους υπαινιγμούς. «Ἀγαθὸν»  πάντως είναι:  

α) το εἶναι και ό,τι διατηρεί το εἶναι 

β) η τάξη, ο κόσμος, η ενότητα που διαπερνά και συνέχει την πολλαπλότητα  

γ) ό,τι παρέχει την αλήθεια και την επιστήμη.  

Η έκφραση αὐτό το ἀγαθόν φαίνεται να δηλώνει την ύψιστη αρχή και την πηγή 

του όντος και της γνώσης. Πάντως, ήδη στην αρχαιότητα το Πλάτωνος ἀγαθόν ήταν 

παροιμιακή έκφραση για κάτι το ασαφές και σκοτεινό.  

Συνακόλουθα, στη φιλοσοφία του Πλάτωνα η Ιδέα του αγαθού ανήκει στον κόσμο 

των Ιδεών, της νόησης και μάλιστα στο ανώτερο νοητό. Ισοδυναμεί δε, με τη σύλληψη 

του απόλυτου όντος, με τη διαλεκτική – νόηση, δηλαδή της κατάκτησης της αληθινής 

γνώσης, της ουσίας των όντων.  

 

γ) «ἀναβῆναι ἐκείνην τὴν ἀνάβασιν»  

Η πορεία για την κατάκτησή του είναι δύσκολη και επίπονη. Αυτό προκύπτει από 

τη χρήση των λέξεων που έχουν ίδια ρίζα με το ρήμα ἀναβαίνω (ἀναβῆναι, ἀνάβασιν). Η 

ανάβαση  είναι  πάντοτε  κοπιώδης,  σε  αντίθεση  με  την  κατάβαση  που  είναι  πιο 

εύκολη.  Η  ανάβαση  δε,,  για  την  κατάκτηση  μιας  υψηλής  ιδέας  είναι  ακόμα 

δυσκολότερη. Προϋποθέτει φυσικές αρετές, δυνατότητες δηλαδή και χαρακτηριστικά 

που  κληρονομεί  ο  άνθρωπος  από  τη  φύση  αλλά  και  προσωπικό  αγώνα,  επιμονή, 

προσήλωση στην ιδέα αυτή. Πολύ συχνά στον Πλάτωνα λέξεις που σημαίνουν το άνω 

και την ανάβαση χρησιμοποιούνται μεταφορικώς για την παιδεία και τα αγαθά που 

προσφέρει. Η παιδεία  παρέχει  τη  γνώση  στους  ανθρώπους  η  οποία  μπορεί  να  τους 

βοηθήσει να εξέλθουν από το σκοτεινό σπήλαιο της αμάθειας, της εικασίας και των 

ψευδαισθήσεων.  Αυτή  θα  τους  βοηθήσει  να  μεταβούν  από  τον  ρευστό,  μεταβλητό 

κόσμο των αισθήσεων στον άφθαρτο και άυλο κόσμο των Ιδεών. Τέτοιες,  επομένως, 

πνευματικές  –  ηθικές  αναβάσεις  πρέπει  να  επιχειρούν  όλοι  οι  άνθρωποι.  Πάντως 

στέρεη  και  βαθιά  παιδεία  πρέπει  να  έχουν  οι  φύλακες  στην  Πολιτεία  και  κατ’ 

επέκταση  οι  άρχοντες  –  βασιλείς,  προκειμένου  να  οδηγήσουν  τους  πολίτες  στην 

ευδαιμονία.  

 

Β2.  

Ο Γλαύκωνας αναρωτιέται με έντονη έκπληξη αν είναι δίκαιο για τους φιλοσόφους να 

εξαναγκαστούν – όπως έχει υποστηρίξει ο Σωκράτης‐ να ασκήσουν την εξουσία στην 

πόλη, ενώ δεν εμπίπτει στις επιθυμίες τους. Εξετάζοντας το δίκαιο από τη σκοπιά του 

ατομικού συμφέροντος, θεωρεί ότι αυτός ο εξαναγκασμός δεν είναι δίκαιος, γιατί, αν 

απαρνηθούν  τις  φιλοσοφικές  τους  αναζητήσεις  και  τη  γαλήνια  ζωή  τους  για  να 

ασχοληθούν με τα κοινά, θα γίνουν δυστυχισμένοι.  
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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  (και  όχι 

ατομοκεντρικές)  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. 
 

Για  τον Πλάτωνα  ο  νόμος  είχε  πολύ  μεγάλη  σημασία,  κάτι  που  φαίνεται  και  στον 

διάλογο Κρίτων. Εκεί,  ο νόμος προσωποποιείται και συνδιαλέγεται με τον Σωκράτη. 

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 η 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. 
 

Συγκεκριμένα,  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  καί  ἐμποιῶν»)  για  να  καταδείξει  τρεις  αδιαπραγμάτευτες  λειτουργίες  του 

Νόμου,  που  αποτελούν  και  τις  αναγκαίες  προϋποθέσεις  για  την  ύπαρξη  και  την 

ευδαιμονία της πόλης. 

Με  το  πρώτο  μετοχικό  σύνολο    («συναρμόττων  τούς  πολίτας  πειθοῖ  τε  καί 

ἀνάγκῃ»)  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  «επιθυμητικόν 

πρέπει να υποτάσσεται στο «θυμοειδές» 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. 

Έτσι, ο νόμος, προκειμένου να πείσει τους πολίτες να υπακούσουν 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 
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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  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 Αρίστους  του  πνεύματος  (τους 

φιλοσόφους) να ασκήσουν την εξουσία. 

Οι ανελεύθεροι περιορισμοί συντελούν,  κατά  το φιλόσοφο,  στην αληθινή  ελευθερία 

του πνεύματος. Ελευθερία του πνεύματος, κατ’ επέκταση, σημαίνει την κυριαρχία του 

Λόγου  επάνω στις άλογες  δυνάμεις  της  κοινωνικής  και ατομικής  ζωής,  τη  λύτρωση 

της ζωής από την αταξία των παθών και των συμφερόντων. Βέβαια, στις θέσεις αυτές 

διακρίνουμε  ένα  καθεστώς  παρεμβατικό  και  αυταρχικό  που  περιορίζει  την  ατομική 

ελευθερία και δράση. 
 

Με  το  δεύτερο  μετοχικό  σύνολο  («ποιῶν  μεταδιδόναι  ...  ὠφελεῖν»)  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 αυτάρκες 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. 

Αυτό  σημαίνει  ότι  κάθε  πολίτης,  ανάλογα  με  την  τάξη  στην  οποία  ανήκει, 

υποχρεώνεται  να  προσφέρει  στην  πόλη  αυτό  που  μπορεί  να  προσφέρει  («τῆς 

ὠφελίας  ἥν  ἄν  ἕκαστοι  τό  κοινόν  δυνατοί  ὦσιν  ὠφελεῖν»),  χωρίς  να  υπερβαίνει  τα 

αόρια των δυνατοτήτων και ικανοτήτων του, των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του. 

Κάθε  τάξη  πρέπει  να  κινείται  μέσα  στα  αυστηρά  πλαίσια  που  έχουν  τεθεί:  οι 

δημιουργοί παράγουν αγαθά και συντηρούν πολίτες, οι φύλακες‐επίκουροι φρουρούν 

την πόλη και οι φύλακες‐βασιλείς διοικούν. 
 

Με  το  τρίτο  μετοχικό  σύνολο  («καί  αὐτός  ἐμποιῶν  ...  ἐπί  τόν  σύνδεσμον  τῆς 

πόλεως») δηλώνεται η παιδαγωγική και πολιτική λειτουργία του Νόμου, ο οποίος 

έχει χρέος να διαπλάθει ανθρώπους ικανούς και άξιους να διατηρούν τη συνοχή της 
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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 ,ην παρεκτρέπονται και διαταράσσουν τη συνοχή 

της πόλης. 

Ο νόμος, λοιπόν, αποσκοπώντας στην κοινή ευδαιμονία, υποχρεώνει τους πολίτες να 

συνεργάζονται  για  τον  κοινό  αυτό  σκοπό  μέσα  στα  πλαίσια  των  ικανοτήτων  και 

αρμοδιοτήτων τους. Αυτός άλλωστε είναι και ο ορισμός της δικαιοσύνης που δίδεται 

από τον Σωκράτη: «τό τά αὐτοῦ πράττειν», δηλαδή ο καθένας οφείλει να πράττει 

για το κοινωνικό σύνολο «εἰς ὅ αὐτοῦ ἡ φύσις ἐπιτηδειοτάτη πεφυκυῖα εἴη» (βλ. 

και στην εισαγωγή). Ο νόμος, με άλλα λόγια, είναι η αναγκαιότητα που επιβάλλει την 

εναρμόνιση της ατομικότητας και ης 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  υπακούσουν  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.  

Κατά συνέπεια,  οι φιλόσοφοι υποχρεούνται να προσφέρουν αυτό για  το οποίο  είναι 

ικανοί  και  εκπαιδευμένοι:  να  διοικήσουν  την  πόλη.  Μόνο  αυτοί  άλλωστε  είναι 

κατάλληλοι  γι’  αυτό,  αφού  μόνο  αυτοί  έχουν  αποκτήσει  γνώση  του  Αγαθού.  Είναι 

φωτισμένες  προσωπικότητες,  που  διαθέτουν  γνώσεις,  πείρα  ζωής,  διοικητικές 

ικανότητες  και ακέραιο χαρακτήρα,  έχουν υψηλό αίσθημα ευθύνης και καθήκοντος. 

Εξάλλου,  δεν  διαθέτουν  περιουσία  ούτε  δημιουργούν  οικογένεια,  για  να  είναι 

αδέκαστοι  και  απερίσπαστοι  στην  άσκηση  του  λειτουργήματός  τους. Μόνο  αυτοί 

μπορούν  να  διοικήσουν  ορθά  την  πολιτεία  και  να  την  οδηγήσουν  στην 

ευδαιμονία της.  

 

 

Β3.  

Στήλη Α      Στήλη Β 

1        Κέφαλο. 

2        τον χορό. 

3        εκδιώχθηκε κακήν κακώς από το νησί.  

4        επωμίζονται στρατιωτικά και διοικητικά καθήκοντα.  

5        την Τυραννίδα. 
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Β4. α. 

Στήλη Α      Στήλη Β 

ἀφικέσθαι       ανικανοποίητος 

εἶπον        ρήμα 

ἰδεῖν         ιδέα 

μεταδιδόναι      παράδοση 

 

Β4. β.  

«ἀγαθόν»  

Δεν έχει αγαθές προθέσεις, γιατί λειτουργεί πάντοτε με γνώμονα το ίδιον όφελος.  

 

«πόνων»  

Ο πόνος στα οστά συνιστά ένδειξη οστεοπόρωσης; 

 

«φαυλότεραι» 

Γνώρισμα του φαύλου ανθρώπου είναι η υποκρισία, η χρήση προσωπείου.  

 

Γ1. Η ρητορική είναι ανάλογη της διαλεκτικής· γιατί και οι δύο ασχολούνται περίπου 
με τέτοιου είδους θέματα τα οποία κατά κάποιον τρόπο είναι κοινές γνώσεις σε όλους 

ανεξαιρέτως τους ανθρώπους και δεν είναι αντικείμενο καμιάς διακριτής επιστήμης. 

Γι’   αυτό και όλοι οι άνθρωποι  είναι μέτοχοι και  των δύο κατά κάποιον τρόπο·  όλοι 
δηλαδή  επιχειρούν  (δοκιμάζουν)  μέχρι  κάποιου  σημείου  και  να  ερευνούν  και  να 

διατυπώνουν  επιχειρήματα  και  να  υπερασπίζονται  τον  εαυτό  τους  (απολογούνται) 

και να αποδίδουν κατηγορίες (κατηγορούν). Συνεπώς, από τους πιο πολλούς άλλοι τα 

πράττουν  αυτά  τυχαία,  ενώ  άλλοι  λόγω  συνήθειας,  η  οποία  είναι  αποτέλεσμα 

άσκησης.  Επειδή,  όμως,  είναι  πιθανόν  και  με  τους  δύο  τρόπους  (να  συντελεστούν), 

γίνεται  φανερό  ότι  θα  μπορούσαν  να  πραγματοποιήσουν  αυτά  και  με  μεθοδικό 

τρόπο∙  είναι  δυνατόν  να  εξετάζουμε  για  ποιον  λόγο  δηλαδή  πετυχαίνουν  άλλοι 

λειτουργώντας  από  συνήθεια  και  άλλοι  λειτουργώντας  με  τύχη,  όμως  όλοι  θα 

μπορούσαν να παραδεχτούν ήδη ότι η τέτοιου είδους εξέταση είναι έργο της τέχνης.  

 

Γ2. α.  

ἀφωρισμένης :   ἀφωρίσθη 

ὑπέχειν :     ὑπόσχες 

πολλῶν :     πλείσταις 

δρῶσιν :    δρώντων 

 

Γ2. β. «τά δέ τοιαῡτα ἢδη πᾶς ἄν ὁμολογήσαι (ὁμολογήσειεν) τεχνῶν ἔργα εἶναι» 

 

Γ3. α.  

τῇ διαλεκτικῇ:  δοτική αντικειμενική από το «ἀντίστροφος» (ετερόπτωτος  

ονοματικός προσδιορισμός) 

ἐξετάζειν:    τελικό απαρέμφατο, αντικείμενο του ρήματος «ἐγχειροῡσιν»  

(ταυτοπροσωπία) 
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θεωρεῖν:    τελικό απαρέμφατο, υποκείμενο του απρόσωπου ρήματος  

«ἐνδέχεται» (ετεροπροσωπία) 

ἔργον:    κατηγορούμενο του υποκειμένου «τό τοιοῡτον» από το  

απαρέμφατο συνδετικού ρήματος «εἶναι» 

 

Γ3. β. Πρόκειται για δευτερεύουσα επιρρηματική αιτιολογική πρόταση.  

Εκφέρεται με οριστική ενεστώτα «ἐνδέχεται» που δηλώνει την πραγματική αιτία.  

 

Γ3. γ.  

Τῶν μὲν πολλῶν :  γενική διαιρετική από το «μέν ‐ οἱ δέ » (ετερόπτωτος ονοματικός  

προσδιορισμός 

εἰκῇ :    επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου από το ρήμα «δρῶσιν»    

                                    (δοτικοφανές επίρρημα) 

ταῦτα :    σύστοιχο αντικείμενο του ρήματος «δρῶσιν» 

διὰ συνήθειαν :  εμπρόθετος προσδιορισμός της αιτίας (αναγκαστικό αίτιο) από το  

ρήμα «δρῶσιν» 

 

 

Επιμέλεια 

Καστάνη Β. 


