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ΠΟΛΙΤΕΙΑ ENOTΗΤΑ 11 (514Α - 515Α) - ΕΝΟΤΗΤΑ 13 (519D - 520A) 

 α) Ὅρα τοίνυν παρά τοῦτο τό τειχίον φέροντας ἀνθρώπους σκεύη τε 
παντοδαπά ὑπερέχοντα τοῦ τειχίου καί ἀνδριάντας καί ἄλλα ζῷα λίθινά 
τε καί ξύλινα καί παντοῖα εἰργασµένα, οἷον εἰκός τούς µέν φθεγγοµένους, 
τούς δε σιγῶντας τῶν παραφερόντων. 

 β) 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 τούς πολίτας πειθοῖ τε καί ἀνάγκῃ, 
ποιῶν µεταδιδόναι ἀλλήλοις τῆς ὠφελίας ἥν ἄν ἕκαστοι τό κοινόν δυνατοί 
ὦσιν ὠφελεῖν καί αὐτός ἐµποιῶν τοιούτους ἄνδρας ἐν τῇ πόλει, οὐχ ἵνα 
ἀφιῇ τρέπεσθαι ὅπῃ ἕκαστος βούλεται, ἀλλ’ ἵνα καταχρῆται αὐτός αὐτοῖς 
ἐπί τόν σύνδεσµον τῆς πόλεως. 

 -Σκέψαι τοίνυν, εἶπον, ὦ Γλαύκων, ὅτι οὐδ’ ἀδικήσοµεν τούς παρ’ ἡµῖν 
φιλοσόφους γιγνοµένους, ἀλλά δίκαια πρός αὐτούς ἐροῦµεν, 
προσαναγκάζοντες τῶν ἄλλων ἐπιµελεῖσθαί τε καί φυλάττειν. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α. Να µεταφραστεί το απόσπασµα «Ἐπελάθου, ἦν δ’ ἐγώ, πάλιν … ἐπί 
τόν σύνδεσµον τῆς πόλεως».  

ΜΟΝΑΔΕΣ 10 
 
Β.1. Τι µεταφέρουν οι άνθρωποι που βρίσκονται πλησίον του χαµηλού 
τειχίου της σπηλιάς; Τι συµβολίζει η συγκεκριµένη εικόνα; Σε ποιο σηµείο 
της θεωρίας των Ιδεών του Πλάτωνα εντάσσεται;  

ΜΟΝΑΔΕΣ 15 
  
2. Ποιος ο στόχος του νόµου µέσα στην κοινωνία έτσι όπως φαίνεται από 
το δεύτερο απόσπασµα, ποιες λειτουργίες επιτελεί και µε ποια µέσα τις 
επιτυγχάνει; Να απαντήσετε κάνοντας κειµενική αναφορά.    

ΜΟΝΑΔΕΣ 15 
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 3. Ποιές οι απόψεις του Σωκράτη και των συνοµιλητών του για τη 
δικαιοσύνη;  

ΜΟΝΑΔΕΣ 10 
 
4. α) γυναίκα - διένεξη - εµπιστοσύνη - άνετος - τρόπαιο: να βρεθούν 
ετυµολογικά συγγενείς λέξεις των τύπων µέσα από τα κείµενα.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 
 β) φθεγγοµένους - βούλεται - ὠφελεῖν - µέλει - πράξει: να γραφούν 
συνώνυµα των τύπων στα αρχαία ελληνικά.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 
 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
Ξενοφῶντος Ἀποµνηµονεύµατα Α’, 6, 2-4 

Μέσα από τη συζήτηση του Σωκράτη και του σοφιστή Αντιφώντα 
διαφαίνεται η αδιαφορία του πρώτου για τα υλικά αγαθά.  

Ὦ Σώκρατες, ἐγὼ µὲν ᾤµην τοὺς φιλοσοφοῦντας εὐδαιµονεστέρους 
χρῆναι γίγνεσθαι· σὺ δέ µοι δοκεῖς τἀναντία τῆς φιλοσοφίας 
ἀπολελαυκέναι. ζῇς γοῦν οὕτως ὡς οὐδ’ ἂν εἷς δοῦλος ὑπὸ δεσπότῃ 
διαιτώµενος µείνειε· σῖτά τε σιτῇ καὶ ποτὰ πίνεις τὰ φαυλότατα, καὶ 
ἱµάτιον ἠµφίεσαι οὐ µόνον φαῦλον, ἀλλὰ τὸ αὐτὸ θέρους τε καὶ χειµῶνος, 
ἀνυπόδητός τε καὶ ἀχίτων διατελεῖς. καὶ µὴν χρήµατά γε οὐ λαµβάνεις, ἃ 
καὶ κτωµένους εὐφραίνει καὶ κεκτηµένους ἐλευθεριώτερόν τε καὶ ἥδιον 
ποιεῖ ζῆν. εἰ οὖν ὥσπερ καὶ τῶν ἄλλων ἔργων οἱ διδάσκαλοι τοὺς µαθητὰς 
µιµητὰς ἑαυτῶν ἀποδεικνύουσιν, οὕτω καὶ σὺ τοὺς συνόντας διαθήσεις, 
νόµιζε κακοδαιµονίας διδάσκαλος εἶναι. καὶ ὁ Σωκράτης πρὸς ταῦτα εἶπε· 
Δοκεῖς µοι, ὦ Ἀντιφῶν, ὑπειληφέναι µε οὕτως ἀνιαρῶς ζῆν, ὥστε 
πέπεισµαι σὲ µᾶλλον ἀποθανεῖν ἂν ἑλέσθαι ἢ ζῆν ὥσπερ ἐγώ.  

Λεξιλόγιο:  
διαιτάωµαι-ῶµαι: ζω κατά ορισµένο τρόπο  
ἀχίτων: αυτός που δε φορά χιτώνα  
οἱ συνόντες: οι µαθητές 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 
Α1. Να αποδώσετε το παραπάνω κείµενο στα νέα ελληνικά.    
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ΜΟΝΑΔΕΣ 20  
Β1. Να γράψετε τον τύπο που ζητείται για καθεµία από τις παρακάτω 
λέξεις του κειµένου: ἑλέσθαι: β’ ενικό Προστακτικής Αορ.β’ Μ.Φ.  
δοκεῖς: α’ πληθ. Ευκτ. Ενεστώτα στην ίδια φωνή  
ζῇς: γ΄ εν. Προστ. Ενεστώτα Ε.Φ.  
λαµβάνεις: γ’ ενικό οριστικής Παρακειµένου Μ.Φ.  
µείνειε: β’ πληθ. Ευκτικής Μέλλοντα στην ίδια φωνή  
χειµῶνος: δοτική πληθυντικού  
µᾶλλον: να γραφούν οι άλλοι βαθµοί του επιρρήµατος  
δεσπότῃ: κλητική ενικού  
µοι: δοτική πληθυντικού στο β’ πρόσωπο  
ταῦτα: ονοµαστική πληθυντικού στο θηλυκό γένος     

ΜΟΝΑΔΕΣ 10 

 
Γ1. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω τύπων του 
κειµένου: εὐδαιµονεστέρους, γίγνεσθαι, διαιτώµενος, ποτὰ, ἀχίτων.  

  ΜΟΝΑΔΕΣ 5  
 
Γ2. Να αναγνωριστεί το είδος των προτάσεων που ακολουθούν, να 
επισηµανθεί η συντακτική τους θέση και να δικαιολογηθεί η εκφορά τους:   
• ἃ καὶ κτωµένους εὐφραίνει  
• εἰ οὖν οὕτω καὶ σὺ τοὺς συνόντας διαθήσεις. 

 ΜΟΝΑΔΕΣ 5 
 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 
Α. Ξέχασες πάλι, είπα εγώ, φίλε µου, ότι ο νόµος δεν ενδιαφέρεται γι’ 
αυτό, πώς δηλαδή µια συγκεκριµένη κοινωνική τάξη θα ευτυχήσει 
υπερβολικά µέσα στην πόλη, αλλά για ολόκληρη την πόλη προσπαθεί να 
βρει τρόπο να επιτευχθεί αυτό, ενώνοντας σε ένα αρµονικό σύνολο τους 
πολίτες µε την πειθώ και τη βία, κάνοντας να µοιράζονται µεταξύ τους 
την ωφέλεια την οποία τυχόν ο καθένας είναι σε θέση να προσφέρει στο 
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σύνολο και ο ίδιος διαµορφώνοντας τέτοιους πολίτες µέσα στην πόλη, όχι 
για να τους αφήνει να πηγαίνουν, όπου ο καθένας θέλει, αλλά για να 
τους χρησιµοποιεί ο ίδιος ως δεσµούς που ενώνουν την πόλη. 
 
Β.1. Οι άνθρωποι που βρίσκονται πλησίον του χαµηλού τειχίου της 
σπηλιάς µεταφέρουν ἀνδριάντας. Πρόκειται για εικόνες φυσικών 
αντικειµένων που προέρχονται από το ανώτερο ὁ ρατόν. Είναι τα αισθητά 
αντικείµενα στα οποία οφείλονται οι σκιές και φωτίζονται από το τεχνητό 
φως του πυρός. Ό,τι υπάρχει στη σπηλιά (µε την εξαίρεση των φερόντων 
και των ίδιων των δεσµωτών) είτε είναι σκεύη είτε σκιές, θα πρέπει να 
θεωρηθούν λιγότερο φωτεινά και αληθή από τα ορατά που βρίσκονται 
εκτός σπηλιάς. Οι ήχοι που συνδέονται µε τους φέροντας τα διάφορα 
αντικείµενα αφορούν την εµπιστοσύνη του υποκειµένου στην ίδια την 
αίσθηση και όχι πια στο δεδοµένο της (πίστις). Εποµένως, οι φέροντες, οι 
ανδριάντες, οι ήχοι και η φωτιά βρίσκονται µέσα στο σπήλαιο και 
συµβολίζουν τα «µᾶλλον ὄντα». Για να τα γνωρίσουν οι δεσµώτες έπρεπε 
να απελευθερωθούν και να αρχίσουν την «ανάβαση» προς την έξοδο , 
προς τον ήλιο, την Ιδέα του αγαθού, αφήνοντας πίσω τους τις σκιές που 
έβλεπαν και άκουγαν.  Σύµφωνα µε τον πλατωνικό δυϊσµό υπάρχουν ο 
νοητός κόσµος, ανώτερος και 
«πρότυπος», και ο αισθητός κόσµος, κατώτερος και αντίγραφο του 
πρώτου. Οι Ιδέες είναι νοητές, αιώνιες, άυλες, άφθαρτες, αµετάβλητες, 
αυθύπαρκτες οντότητες. Είναι τα «ὄντα ὄντως», το «εἶναι του κόσµου», 
και αποτελούν, τα πρότυπα των αισθητών αντικειµένων (είδωλα, έκτυπα) 
που είναι χρονικά πεπερασµένα, φθαρτά, µεταβλητά και αφορούν το 
γίγνεσθαι του κόσµου. Η Ιδέα του αγαθού θεωρείται η πραγµατική αιτία 
της ύπαρξης και δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο που βρίσκεται στον 
δρόµο της γνώσης να συλλάβει τα νοητά όντα. Ο αισθητός κόσµος (Δόξα) 
περιλαµβάνει το κατώτερο ποιοτικά είδος αισθητών πραγµάτων που 
αντιστοιχεί στις σκιές, και το ανώτερο ορατό που αντιστοιχεί στα «µᾶλλον 
ὄντα», δηλαδή στα φυσικά αντικείµενα, στα αισθητά όντα, σε όσα 
παράγει η φύση και κατασκευάζει ο άνθρωπος (εδώ θα τοποθετούσαµε 
τους ανθρώπους τους φέροντας ανδριάντας). Οι σκιές παραλληλίζονται 
µε την εικασία που ισοδυναµεί µε την εµπιστοσύνη του ανθρώπου στο 
δεδοµένο της αίσθησης ενώ τα «µᾶλλον ὄντα» µε την πίστιν που 
ισοδυναµεί µε την εµπιστοσύνη του ανθρώπου στην ίδια την αίσθηση.  Ο 
νοητός κόσµος, (Νόηση) διαιρείται σε δύο µέρη, στο κατώτερο νοητό, στο 
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οποίο αντιστοιχούν οι νοητικές µορφές που µετέχουν περισσότερο στις 
Ιδέες και λιγότερο στα αισθητά όντα και στο ανώτερο νοητό που 
αναφέρεται στις Ιδέες και στην ανώτερη όλων, στην Ιδέα του αγαθού.  Οι 
νοητικές µορφές παραλληλίζονται µε τη διάνοια που ισοδυναµεί µε τις 
ενέργειες του λογικού, οι οποίες στηρίζονται σε ορατές µορφές (π.χ. τα 
ιδανικά σχήµατα και σώµατα της γεωµετρίας).  Οι Ιδέες παραλληλίζονται 
µε τη νόηση ή επιστήµη που ισοδυναµεί µε τη σύλληψη του απόλυτου 
όντος. 
 
 
Β.2. 
Ο Σωκράτης θεωρεί σκοπό του νόµου την ευτυχία του συνόλου. Οι τρεις 
βασικές λειτουργίες του νόµου µε τις οποίες επιδιώκεται η ευδαιµονία της 
πόλης εντοπίζονται στις τροπικές µετοχές «συναρµόττων, ποι ῶν, 
ἐµποιῶν». Η κοινωνική λειτουργία του Νόµου, («συναρµόττων τοὺς 
πολίτας πειθοῖ τε καὶ ἀνάγκῃ»)επιδιώκει την κοινωνική συνοχή των 
πολιτών. Εκτός από την αναγκαιότητα της αρµονίας στα µέρη της ψυχής, 
µε την υποταγή του κατώτερου µέρους στο ανώτερο τονίζεται από τον 
Σωκράτη η επιτακτική ανάγκη να ισχύσει αυτή η αρµονία και στις σχέσεις 
των πολιτών µεταξύ τους. Έτσι θα οδηγηθούν οι πολίτες στη δικαιοσύνη, 
στην οµαλή συµβίωση µέσα στην πόλη και κατ’ επέκταση στην 
ευδαιµονία. Αν ο πολίτης δεν είναι σε θέση από µόνος του να οριοθετήσει 
τον τοµέα της δραστηριότητάς του, τότε τουλάχιστον θα πρέπει να 
συµµορφώνεται προς τις υποδείξεις του εµπειρότερου, του σοφότερου, του 
σωφρονέστερου. Τα µέσα που χρησιµοποιεί ο νόµος, προκειµένου να 
πείσει τους πολίτες να υπακούουν σ’ αυτόν, ώστε να επέλθει η κοινωνική 
αρµονία, είναι η πειθώ και η βία (Πλάτων, Νόµοι, 722 b: ο άριστος 
νοµοθέτης συνδυάζει την πειθώ µε τη βία στον άπειρον παιδείας όχλον). 
Με την πειθώ, απευθύνεται κυρίως στους πεπαιδευµένους πολίτες και 
τους βοηθά να συνειδητοποιήσουν τον κοινωνικό τους ρόλο 
παραµερίζοντας το προσωπικό τους συµφέρον και βοηθώντας στο 
συλλογικό. Η βία είναι ο καταναγκασµός που ορίζεται από τον νόµο, δεν 
επιβάλλεται τυραννικά και απευθύνεται, κυρίως, στον « ἄπειρον παιδείας 
ὄχλον». 
Η παιδαγωγική και πολιτική λειτουργία του νόµου («καὶ αὐτὸς ἐµποιῶν … 
ἐπὶ τὸν σύνδεσµον τῆς πόλεως»), δείχνει ότι διαµορφώνει πολίτες ικανούς 
και άξιους να διατηρούν τη συνοχή της πόλης, περιορίζοντας την ατοµική 
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επιθυµία και τιθασεύοντας την από τη λογική. Έτσι ο τελικός σκοπός της 
ευδαιµονίας του συνόλου επιτυγχάνεται. Ο νοµοθέτης θέτει όρια και 
περιορισµούς όχι µόνο στη συµπεριφορά των πολιτών, αλλά και των 
αρχόντων, ώστε να µην παρεκτρέπονται και διαταράσσουν τη συνοχή της 
πόλης. 
Ο νόµος παρουσιάζεται ως βασική αρχή της πολιτικής συµβίωσης, 
προκειµένου να αποκλειστεί ο κίνδυνος της διατάραξης της αρµονία της 
ιδανικής πολιτείας. Ρυθµίζει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις 
λειτουργίες του κράτους, ώστε να επιτευχθεί η αρµονική και οµαλή 
συµβίωση των πολιτών, συµβιβάζοντας το γενικό καλό µε το ατοµικό. 
Παρουσιάζεται, δηλαδή, ως ιδανικός ηγέτης της ιδανικής πολιτείας. 
 
Β.3. 
(βλ. εισαγωγή σχολικού βιβλίου σελ. 91-91 «το µείζον πρόβληµα … στη 
φύση είναι η ορθή»). 
 
Β4.α) γυναίκα: ἐγγενέσθαι 
διένεξη: φέροντας 
εµπιστοσύνη: πειθώ 
άνετος: ἀφιῇ 
τρόπαιο: τρέπεσθαι 
 
β) φθεγγοµένους: λέγοντας, φάσκοντας, βοῶντας 
βούλεται: ἐπιθυµεῖ, ἐφίεται, ὀρέγεται 
ὠφελεῖν: ἀµύνειν, βοηθεῖν 
µέλει: ἐπιµέλεται ( - εῖται ), κήδεται 
πράξει: δρᾷ, ποιεῖ 
 
Ξενοφῶντος Αποµνηµονεύµατα Α’, 6, 2-4 ΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Α1. Σωκράτη, εγώ βέβαια νόµιζα ότι όσοι ασχολούνται µε τη φιλοσοφία 
πρέπει να γίνονται πιο ευτυχισµένοι. Εσύ, όµως, µου φαίνεσαι ότι έχεις 
απολαύσει τα αντίθετα από τη φιλοσοφία. Ζεις, λοιπόν, έτσι όπως ούτε 
ένας δούλος δε θα µπορούσε να µείνει, αν ζούσε κάτω από την εξουσία 
του αφέντη (του) · και τρέφεσαι µε τρόφιµα και πίνεις ποτά, τα χειρότερα, 
και φοράς ρούχο όχι µόνο ευτελές, αλλά το ίδιο και το καλοκαίρι και τον 
χειµώνα και είσαι χωρίς παπούτσια και χιτώνα. Και βέβαια δε λαµβάνεις 
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χρήµατα, τα οποία, όταν τα αποκτούµε, µας ευχαριστούν και, αφού τα 
έχουµε αποκτήσει, (µας) κάνουν να ζούµε πιο ελεύθερα και πιο 
ευχάριστα. Αν λοιπόν, όπως ακριβώς και στα άλλα έργα οι δάσκαλοι 
κάνουν τους µαθητές µιµητές του εαυτού τους, έτσι και εσύ, αν 
µεταχειριστείς τους µαθητές σου, να θεωρείς ότι είσαι δάσκαλος της 
δυστυχίας. Και ο Σωκράτης απάντησε σε αυτά. Μου φαίνεσαι, Αντιφώντα, 
ότι έχεις θεωρήσει ότι ζω τόσο ανιαρά, ώστε έχω πειστεί ότι εσύ θα 
προτιµούσες να πεθάνεις παρά να ζεις όπως εγώ. 
 
B1. 
ἑλοῦ  
δοκοῖµεν  
ζήτω  
εἴληπται  
µενοῖτε  
χειµῶσι  
µάλα (θετικός), µάλιστα (υπερθετικός)  
(ὦ) δεσπότα  
ὑµῖν  
αὗται 
 
Γ1.  
εὐδαιµονεστέρους: είναι κατηγορούµενο στο υποκείµενο: 
«φιλοσοφοῦντας» του απαρεµφάτου «γίγνεσθαι».  
γίγνεσθαι: τελικό απαρέµφατο, υποκείµενο του απρόσωπου «χρῆναι».  
διαιτώµενος: υποθετική µετοχή, συνηµµένη στο υποκείµενο «δοῦλος» 
του ρήµατος «µείνειε ἄν».  
ποτὰ: σύστοιχο αντικείµενο του ρήµατος «πίνεις».  
ἀχίτων: κατηγορούµενο στο εννοούµενο υποκείµενο «σύ» του ρήµατος 
«διατελεῖς».  
 
Γ2.   
ἃ καὶ κτωµένους εὐφραίνει → δευτερεύουσα ονοµατική αναφορική 
πρόταση, προσδιοριστική στον όρο «χρήµατα». Εισάγεται µε την 
αναφορική αντωνυµία «ἅ», εκφέρεται µε οριστική, που δηλώνει το 
πραγµατικό, και λειτουργεί ως παράθεση στον όρο «χρήµατα».   
 



	
	

Δηµήτρης Χρυσόπουλος, Φιλόλογος  
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εἰ οὖν οὕτω καὶ σὺ τοὺς συνόντας διαθήσεις → δευτερεύουσα 
επιρρηµατική υποθετική πρόταση που εισάγεται µε τον υποθετικό 
σύνδεσµο «εἰ» και εκφέρεται µε οριστική «διαθήσεις». Μαζί µε την 
απόδοσή της «νόµιζε κακοδαιµονίας διδάσκαλος εἶναι» σχηµατίζει 
υποθετικό λόγο πρώτου είδους που δηλώνει το πραγµατικό. Η 
δευτερεύουσα υποθετική πρόταση λειτουργεί ως επιρρηµατικός 
προσδιορισµός της προϋπόθεσης στο ρήµα «νόµιζε». 
 
 
 


