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ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ: 

 

 

 

Α. (10 ΜΟΝΑΓΔ) 

 

ωκράηης: Γηθό καο ινηπόλ έξγν, είπα εγώ, ησλ ηδξπηώλ ηεο πνιηηείαο, 

(είλαη) λα αλαγθάζνπκε ηηο εμαηξεηηθέο θύζεηο (ή ηα μερσξηζηά 

πλεύκαηα) λα θηάζνπλ ζην κάζεκα πνπ πξνεγνπκέλσο  είπακε όηη είλαη 

ην αλώηεξν, δειαδή θαη λα δνπλ ην αγαζό θαη λα αλέβνπλ εθείλν ηνλ 

αλεθνξηθό δξόκν, θαη , αθνύ αλεβνύλ θαη δξνπλ αξθεηά (ην αγαζό), λα 

κελ ηνπο επηηξέπνπκε απηό πνπ ηώξα ηνπο επηηξέπεηαη. 

 

Γλαύκων: Καη πνην είλαη απηό; 

 

ωκράηης: Σν λα κέλνπλ ζπλερώο εθεί ςειά, είπα εγώ, θαη λα κελ 

ζέινπλ πάιη λα θαηεβαίλνπλ θνληά ζ’ εθείλνπο ηνπο δεζκώηεο, νύηε λα 

παίξλνπλ κεξίδην από ηνπο θόπνπο θαη ηηο ηηκέο εθείλσλ, είηε είλαη 

κηθξόηεξεο είηε κεγαιύηεξεο ζεκαζίαο. 

 

Γλαύκων: Έπεηηα (κα πώο) , είπε, ζα αδηθήζνπκε απηνύο θαη ζα ηνπο 

θάλνπκε λα δνπλ ρεηξόηεξα, ελώ είλαη δπλαηόλ ζ’ απηνύο (λα δνπλ) 

θαιύηεξα; 

 

 

 

Β1.  (15 ΜΟΝΑΓΔ) 
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Με ηνλ όξν «κέγηζην κάζεκα» ν Πιάησλ ελλνεί ηε ζέαζε ηεο Ιδέαο ηνπ 

αγαζνύ, ηελ ύςηζηε γλώζε, πνπ ηειηθά ζπκπίπηεη κε ην αγαζό, θαζώο ν 

Πιάησλαο ππνζηεξίδεη κηα λνεζηαξρηθή εζηθή, δειαδή ε γλώζε ηεο 

αιήζεηα δελ κπνξεί παξά λα νδεγεί θαηά αλαγθαηόηεηα ζε εζηθή πξάμε, 

ζηελ πξαγκάησζε ηνπ αγαζνύ. ύκθσλα κε ην ζρόιην ηνπ ζρνιηθνύ 

εγρεηξηδίνπ, ν Πιάησλαο δελ δίλεη κηα ζαθή εξκελεία γηα ηνλ όξν 

«αγαζό», πνπ είλαη από ηνπο βαζηθόηεξνπο ζην θηινζνθηθό ηνπ ζύζηεκα, 

παξά αξθείηαη ζε νξηζκέλνπο ππαηληγκνύο. « Ἀγαζόλ» πάλησο είλαη:  

 

 ην «εἶλαη» θαη ό,ηη δηαηεξεί ην «εἶλαη» 

 ε ηάμε, ν θόζκνο θαη ε ελόηεηα πνπ δηαπεξλά θαη ζπλέρεη ηελ 

πνιιαπιόηεηα, 

 ό,ηη παξέρεη ηελ αιήζεηα θαη ηελ επηζηήκε 

Η έθθξαζε «αὐηό ην ἀγαζόλ» θαίλεηαη λα δειώλεη ηελ ύςηζηε αξρή θαη 

ηελ πεγή ηνπ όληνο θαη ηεο γλώζεο. Πάλησο, ήδε ζηελ αξραηόηεηα ην 

«Πιάησλνο ἀγαζόλ» ήηαλ παξνηκηαθή έθθξαζε γηα θάηη ην αζαθέο θαη 

ζθνηεηλό. 

ηε δεύηεξε παξάγξαθν ηνπ θεηκέλνπ ν Πιάησλαο, δηα ζηόκαηνο 

σθξάηε, ζα ραξαθηεξηζηεί ην αγαζό σο εμήο: 

 

 ην αγαζό είλαη ε κεγαιύηεξε αμία («κέγηζηνλ κάζεκα»), αθνύ 

απηό πξέπεη λα θαηαθηήζνπλ όινη νη άλζξσπνη θαη θπξίσο όζνη 

πξόθεηηαη λα αλαιάβνπλ ηε δηνίθεζε ηεο πνιηηείαο. 

 ην αγαζό κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί θαη λα ην ζεαζεί ν άλζξσπνο, όρη 

βέβαηα κε ηηο αηζζήζεηο, αιιά κε ηελ θαζαξή λόεζε (« ἀθηθέζζαη» 

«ἰδεῖλ», «ἴδσζη») 

 ε θαηάθηεζή ηνπ είλαη δύζθνιε θαη απαηηεί θόπν, επίπνλε 

πξνζπάζεηα θαη αγώλα ( «ἀλαβῆλαη», «ἀλάβαζηλ», «ἀλαβάληεο»). 

Πξόθεηηαη γηα κηα αλνδηθή πνξεία, πνπ νδεγεί ζηελ νινέλα 

πςειόηεξε γλώζε θαη δηάπιαζε ήζνπο. Πνιύ ζπρλά ζηνλ 

Πιάησλα ιέμεηο πνπ ζεκαίλνπλ ην άλσ θαη ηελ αλάβαζε 

ρξεζηκνπνηνύληαη κεηαθνξηθώο γηα ηελ παηδεία θαη ηα αγαζά πνπ 

πξνζθέξεη. 
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Β2. Α  (3 ΜΟΝΑΓΔ) 

 

    Ο σθξάηεο αληηθξνύεη ηελ άπνςε ηνπ Γιαύθσλα θαη ηνπ ππελζπκίδεη 

όηη ν ηειηθόο θαη θνξπθαίνο ζθνπόο ηνπ λόκνπ, ηνλ όπνην πξνζσπνπνηεί, 

είλαη ε επδαηκνλία όιεο ηεο πόιεο θαη όρη κόλν κηαο θνηλσληθήο νκάδαο. 

Βιέπεη, ινηπόλ, ην δίθαην από ηε ζθνπηά ηνπ ζπιινγηθνύ ζπκθέξνληνο 

θαη εθθξάδεη θνηλσληνθεληξηθέο αληηιήςεηο γηα ηελ πνιηηηθή νξγάλσζε 

ηεο πόιεο- θξάηνπο. πιιακβάλεη ν σθξάηεο ηελ νπζία ηεο έλζηαζεο 

ηνπ Γιαύθσλα θαη απαληά πξνβάιινληαο ην γεληθό θαιό ηεο πνιηηηθά 

νξγαλσκέλεο θνηλόηεηαο σο αγαζό επηβαιιόκελν από ην Νόκν.  

 

Β2. Β (12 ΜΟΝΑΓΔ) 

 

   Ο σθξάηεο ζηελ απάληεζή ηνπ ζηελ έλζηαζε ηνπ Γιαύθσλα 

πξνζσπνπνηεί ηνλ Νόκν θαη ηνπ απνδίδεη ηξεηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

κε ηηο νπνίεο επηδηώθεηαη ε επδαηκνλία ηεο πόιεο. Υξεζηκνπνηεί ηξεηο 

κεηνρέο «ζπλαξκόηησλ, πνηῶλ θαη ἐκπνηῶλ» γηα λα θαηαδείμεη ηξεηο 

αδηαπξαγκάηεπηεο ιεηηνπξγίεο – πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ ύπαξμε θαη ηελ 

επδαηκνλία ηεο πόιεο.  

 

«ζσναρμόηηων ηούς πολίηας πειθοῖ ηε καί ἀνάγκῃ» . Με ην πξώην 

κεηνρηθό ζύλνιν ν Πιάησλαο πξνβάιιεη ηελ θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηνπ 

Νόκνπ, θαζώο επηδηώθεηαη ε θνηλσληθή ζπλαξκνγή ησλ πνιηηώλ. 

    Ο Πιάησλαο ζπρλά θάλεη ιόγν γηα ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο αξκνλίαο 

ηόζν ζηα κέξε ηεο ςπρήο, κε ηελ ππνηαγή ηνπ θαηώηεξνπ κέξνπο ζην 

αλώηεξν ( ην «ἐπηζπκεηηθόλ πξέπεη λα ππνηάζζεηαη ζην «ζπκνεηδέο» θαη 

ην ηειεπηαίν ζην «ινγηζηηθόλ»), όζν θαη ζηηο ζρέζεηο ησλ πνιηηώλ 

κεηαμύ ηνπο. Μόλν αλ επηηεπρζεί απηή ε αξκνλία, ζα νδεγεζνύλ νη 

πνιίηεο ζηε δηθαηνζύλε , ζηελ νκαιή ζπκβίσζε κέζα ζηελ πόιε θαη θαη’ 

επέθηαζε ζηελ επδαηκνλία. Αλ όκσο ν πνιίηεο είηε από θηιαπηία είηε 

από καηαηνδνμία είηε από αδπλακία θξίζεο δελ είλαη ζε ζέζε λα 

νξηνζεηήζεη ηνλ ηνκέα ηεο δξαζηεξηόηεηάο ηνπ, ηόηε ηνπιάρηζηνλ ζα 

πξέπεη λα ζπκκνξθώλεηαη πξνο ηηο ππνδείμεηο ηνπ εκπεηξόηεξνπ, ηνπ 

ζνθόηεξνπ, ηνπ ζσθξνλέζηεξνπ. 

    Έηζη, ν λόκνο, πξνθεηκέλνπ λα πείζεη ηνπο πνιίηεο λα ππαθνύνπλ ζ’ 

απηόλ, ώζηε λα επέιζεη ε θνηλσληθή αξκνλία, ρξεζηκνπνηεί ηελ πεηζώ θαη 

ηε βία( Πιάησλ, Νόκνη 722b: ν άξηζηνο λνκνζέηεο ζπλδπάδεη ηελ πεηζώ 

κε ηελ βία). Ο λόκνο ελαξκνλίδεη ηνπο πνιίηεο ρξεζηκνπνηώληαο ηελ 

πεηζώ, ηελ εθνύζηα δειαδή ππαθνή ησλ πνιηηώλ ζηηο επηηαγέο ηνπ, θαη 

ηνλ εμαλαγθαζκό, δειαδή ηε δύλακε ησλ θπξώζεσλ πνπ δηαζέηεη. 

   Με ηελ πεηζώ, κε ηελ ρξήζε, δειαδή, ινγηθώλ επηρεηξεκάησλ, ηελ 

πξνβνιή πγηώλ πξνηύπσλ θαη κε ηελ παηδεία νθείινπλ νη πνιίηεο λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηνλ θνηλσληθό ηνπο ξόιν ,λα παξακεξίζνπλ ην 
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πξνζσπηθό ηνπο ζπκθέξνλ θαη πξνζθέξνπλ αιιεινβνεζνύκελνη ό,ηη 

είλαη δπλαηόλ ζηελ πνιηηεία. Η κέζνδνο απηή απεπζύλεηαη θπξίσο ζηνπο 

πεπαηδεπκέλνπο πνιίηεο. 

   Τπάξρνπλ, όκσο, πνιίηεο θαη κέιε ηεο θνηλσλίαο, νη νπνίνη δελ 

πείζνληαη κε ηνλ ιόγν. ’ απηνύο επηβάιιεηαη ε βία. Πξόθεηηαη γηα ηνλ 

θαηαλαγθαζκό πνπ νξίδεηαη από ηνλ λόκν θαη δελ επηβάιιεηαη 

ηπξαλληθά, απηαξρηθά. Η κέζνδνο απηή απεπζύλεηαη, θπξίσο, ζηνλ 

«ἂπεηξνλ παηδείαο ὄρινλ», ζηνλ νπνίν ν θηιόζνθνο- λνκνζέηεο ηελ 

εθαξκόδεη, αιιά επηβάιιεη θαη ζηνπο πνιίηεο, αλ εθείλνη 

πνιππξαγκνλνύλ, θαηαλαγθαζηηθά, ππνρξεσηηθά κέηξα γηα ηε 

ζπκκόξθσζε ηνπο ζην πλεύκα ηεο δηθαηνζύλεο, όπσο θαη ζηνπο 

πεπαηδεπκέλνπο, πνπ δελ έρνπλ ζπλεηηζηεί κε ηελ πεηζώ, θαη ζηνπο 

άξρνληεο, πνπ είλαη ππνρξεσκέλνη λα δνπλ κε ιηηόηεηα θαη επζπλεηδεζία, 

ώζηε λα εθιείςεη ε δηαθζνξά από ηνλ δεκόζην βίν. Απηόο ν ιηηόο θαη 

επζπλείδεηνο ηξόπνο δσήο αλαθέξζεθε θαη ζηελ εηζαγσγή ηνπ βηβιίνπ 

καο: ηόζν νη θύιαθεο όζν θαη νη θηιόζνθνη – βαζηιείο ζην πιαίζην ηεο 

ηδαληθήο πνιηηείαο δελ πξνζσπηθή πεξηνπζία, πνιπηειείο θαηνηθίεο, νύηε 

θαλ νηθνγέλεηα, γηα λα είλαη απεξίζπαζηνη ζην ιεηηνύξγεκα ηνπο. Δίλαη 

θαλεξό, ινηπόλ όηη ν λόκνο νθείιεη λα απνβιέπεη ζηελ επδαηκνλία όιεο 

ηεο πόιεο θαη λα ππνρξεώλεη ηνπο Αγαζνύο λα αζθήζνπλ ηελ εμνπζία. 

 

«ποιῶν μεηαδιδόναι… ῶθελεῖν» Με ην δεύηεξν κεηνρηθό ζύλνιν ν 

σθξάηεο απνδίδεη ζηνλ Νόκν νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία. Ο Νόκνο 

θαηνρπξώλεη κηα από ηηο βαζηθέο ηδξπηηθέο αξρέο ηεο πόιεο, ηνλ 

θαηακεξηζκό ηεο εξγαζίαο, κε ηνλ νπνίν θαηαθηάηαη ε απηάξθεηα. Έηζη, 

αλ ην άηνκν είλαη θύζεη ελδεέο, κε ηελ θνηλσληθή ηνπ ζπλαξκνγή γίλεηαη 

αύηαξθεο ράξε ζηελ απηάξθεηα πνπ απνθηά ε θνηλόηεηα κε ηνλ 

θαηακεξηζκό ηεο εξγαζίαο. Οη εξγαζίεο θαηαλέκνληαη ζε θάζε πνιίηε κε 

βάζε ηηο ηθαλόηεηεο ηνπ, ώζηε ν θαζέλαο λα ζηξέθεη ηελ πξνζνρή ηνπ όρη 

κόλν ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ δηθώλ ηνπ αλαγθώλ, αιιά θαη ζηηο αλάγθεο 

ησλ ζπκπνιηηώλ ηνπ, κε ζηόρν ην θνηλό όθεινο θαη ηελ επδαηκνλία. Έηζη 

κεηαμύ ησλ πνιηηώλ θαιιηεξγνύληαη ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο, 

αιιεινβνήζεηαο, αιιεινπξνζθνξάο θαη αιιειεγγύεο. 

 

«και αὐηός ἐμποιῶν… ἐπί ηον ζύνδεζμον ηῆς πόλεως» 

Με ην ηξίην κεηνρηθό ζύλνιν δειώλεηαη ε παηδαγσγηθή θαη πνιηηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ Νόκνπ, ν νπνίνο έρεη ρξένο λα δηαπιάζεη αλζξώπνπο 

ηθαλνύο θαη άμηνπο λα δηαηεξνύλ ηε ζπλνρή ηεο πόιεο. Γηα λα γίλεη απηό, 

ρξεηάδεηαη ν Νόκνο από ηε κηα λα πεξηνξίζεη ηελ αηνκηθή επηζπκία, ώζηε 

λα ηηζαζεπηεί ε βνύιεζε από ηνλ Λόγν, θαη από ηελ άιιε λα θαηεπζύλεη 

ηελ πνιηηηθή θνηλσληθνπνίεζε ησλ αλζξώπσλ. πλεπώο, ν Νόκνο 

ππεξεηεί ηνλ ηειηθό ζθνπό ηεο επδαηκνλίαο ηνπ ζπλόινπ θαη 

επηρεηξώληαο λα ππαγάγεη ηελ αηνκηθή επηζπκία ζηελ αλαγθαηόηεηα ηεο 
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θνηλσληθήο ζπλαξκνγήο θαη ηεο πνιηηηθήο επηαμίαο. Πξνο απηή ηελ 

θαηεύζπλζε ν Νόκνο θαιιηεξγεί ηελ θνηλσληθόηεηα θαη αθόκε 

πεξηζζόηεξν αλαδεηθλύεη ηνπο αγαζνύο πνιίηεο ζε πνιηηηθνύο εγέηεο πνπ 

επηθνξηίδνληαη κε ηε δηαηήξεζε ηεο ζπλνρήο ηεο πόιεο. Σέινο, ν λόκνο 

ζέηεη όξηα θαη πεξηνξηζκνύο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ πνιηηώλ, αιιά θαη 

ησλ θηινζόθσλ- βαζηιέσλ, ώζηε λα κελ παξεθηξέπνληαη θαη 

δηαηαξάζζνπλ ηε ζπλνρή ηεο πόιεο. 

 

πκπέξαζκα  

 

Ο Νόκνο είλαη ε βαζηθή αξρή ηεο πνιηηηθήο ζπκβίσζεο, είλαη ε 

αλαγθαηόηεηα πνπ επηβάιιεη ηελ ελαξκόληζε ηεο αηνκηθόηεηαο θαη ηεο 

ζπιινγηθόηεηαο κεο ζηε θνηλσλία. Απώηεξνο ζηόρνο ηνπ Νόκνπ είλαη ε 

εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνύ ζπκθέξνληνο. Ο Νόκνο ιεηηνπξγεί 

αληηθεηκεληθά θαη ν ξόινο ηνπ είλαη λα ξπζκίδεη κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό 

ηξόπν ώζηε λα επηηπγράλεηαη ε αξκνληθή θαη νκαιή ζπκβίσζε ησλ 

πνιηηώλ. 

 

 

Β3. (10 ΜΟΝΑΓΔ) 

 

1. Κέθαιν. 

2. ηνλ ρνξό. 

3. εθδηώρζεθε θαθήλ θαθώο από ην λεζί. 

4. επσκίδνληαη ζηξαηησηηθά θαη δηνηθεηηθά θαζήθνληα. 

5. ηελ Σπξαλλίδα. 

 

 

Β4.Α   (4 ΜΟΝΑΓΔ) 

 

ἀθηθέζζαη → αληθαλνπνίεηνο 

εἶπνλ → ξήκα 

ἰδεῖλ → ηδέα 

κεηαδηδόλαη → παξάδνζε 

 

Β4. Β  (6 ΜΟΝΑΓΔ) 

 

 Οη ηηκέο ησλ αγαζώλ ζεκείσζαλ αλνδηθή πνξεία 

 Ο πόλνο ζην πόδη ηνλ νδήγεζε ζην γηαηξό. 

 Οη θαύινη πνιηηηθνί ππνβαζκίδνπλ ηελ πνηόηεηα ηεο δεκνθξαηίαο.  


