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ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΛΑΤΩΝΟΣ, ΠΟΛΙΤΕΙΑ 

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 φαυλότερα 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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α1. Να χαρακτηρίσετε ως σωστή ή λανθασμένη καθεμία από τις παρακάτω 

προτάσεις.    

α) Οι «βέλτισται φύσεις» είναι πολίτες προικισμένοι με πνευματικά και ψυχικά 

χαρίσματα. 

β) Με τη φράση «τῶν οἰκιστῶν» ο Σωκράτης εννοεί μεταφορικά τον εαυτό του και τους 

συνομιλητές του, μαζί με τους οποίους σχεδιάζουν την ιδεατή πολιτεία.      
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γ) Ο Σωκράτης θεωρεί ότι όλοι οι πολίτες της ιδεατής πολιτείας είναι ικανοί να 

κατακτήσουν το «μέγιστον μάθημα». 

δ) Σύμφωνα με το Σωκράτη, ο νόμος της ιδεατής πολιτείας μεριμνά για την ατομική 

ευδαιμονία των πολιτών. 

ε) Στην ιδεατή πολιτεία δεν εφαρμόζεται η αρχή του καταμερισμού της εργασίας.  
 

Α2. Ποιους θεωρεί ο Πλάτωνας ακατάλληλους να αναλάβουν τη διακυβέρνηση της 

ιδεατής πολιτείας και γιατί;  

                                                                                                                                           Μονάδες 10 

 

Β1. Να εντοπίσετε στο κείμενο τους όρους που χρησιμοποιεί ο Πλάτωνας για να 

χαρακτηρίσει το ἀγαθόν, την πορεία του προς αυτό και την προσέγγισή του.                                                                                                                                        

 

                                                                                                                                            Μονάδες 10 

 

Β2. «Ἐπελάθου, ἦν δ’ ἐγώ, …. συναρμόττων τοὺς πολίτας πειθοῖ τε καὶ ἀνάγκῃ»: Σε 

ποια λειτουργία του νόμου της ιδεατής πολιτείας αναφέρεται ο Σωκράτης στο 

συγκεκριμένο απόσπασμα και με ποια μέσα η λειτουργία αυτή επιτελείται;  

                                                                                                                                           Μονάδες 10 

 

Β3. Λαμβάνοντας υπόψη το πρωτότυπο κείμενο και το παρακάτω μεταφρασμένο 

απόσπασμα, να αποδείξετε γιατί η υπακοή στους νόμους αποτελεί βασική προϋπόθεση 

για την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας. 

Πλάτωνος Νόμοι 715b-d                                                                                                             

(Μετάφραση Η. Νικολούδης) 

«Λέγονται τώρα όλα αυτά μεταξύ μας γι’ αυτόν εδώ το λόγο, για να μη δώσουμε τα 

αξιώματα της πόλεως σου ούτε επειδή κάποιος είναι πλούσιος ούτε επειδή διαθέτει ένα 

οποιοδήποτε άλλο από του είδους αυτού πλεονεκτήματα, δύναμη ή μεγάλο παράστημα 

ή καταγωγή. Αλλά όποιος συμβαίνει να είναι απολύτως υπάκουος στους κείμενους 

νόμους και αναδεικνύεται νικητής στην πόλη μ’ αυτό το είδος νίκης (ενν. της υποταγής 

στους νόμους), σ’ αυτόν, λέμε, κατά πρώτον είναι σωστό να δίδεται το μεγαλύτερο 

αξίωμα για την υπηρεσία των νόμων και σ’ αυτόν το δεύτερο (ενν. σε αξία) που 

επικρατεί κατά δεύτερον λόγο, και ούτω καθεξής κατά την ίδια λογική είναι σωστό να 

απονέμονται όλα τα μετά από αυτά επόμενα στη σειρά αξιώματα της πόλεως. 

Αποκάλεσα, εξάλλου, τώρα τους λεγόμενους άρχοντες υπηρέτες των νόμων όχι χάριν 

φραστικής καινοτομίας, αλλά πιστεύω ότι περισσότερο από κάθε άλλο σ’ αυτό 

βρίσκεται η σωτηρία και το αντίθετο της πόλεως. Σε μια πόλη, πράγματι, στην οποία 

θα είναι υποχείριο στους άρχοντες και συνεπώς χωρίς κύρος ο νόμος, βλέπω ότι είναι 

επικείμενη σε αυτή η καταστροφή. Ενώ σε αυτήν στην οποία θα είναι κυρίαρχος 

απέναντι στους άρχοντες και οι άρχοντες δούλοι του νόμου, βλέπω ολοκάθαρα η 

σωτηρία και όλα όσα αγαθά έδωσαν οι θεοί στις πόλεις να γίνονται πραγματικότητα». 

                                                                                                                                           Μονάδες 10 
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Β4. Να χαρακτηρίσετε ως σωστή ή λανθασμένη καθεμία από τις παρακάτω 

προτάσεις.   

 

1. Κατά τον Πλάτωνα,  από τα μέρη της ψυχής ηγεμονεύει το θυμοειδές.  

 

2. Στην πλατωνική πολιτεία υπάρχει κοινωνική κινητικότητα.  

 

3. Οι φύλακες-παντελείς εκλέγονται με ψηφοφορία από το σύνολο των φυλάκων.  

 

4. Ο πατέρας του Αριστοτέλη ήταν γιατρός στην αυλή του Αμύντα του Α΄. 

 

5. Ο Αριστοτέλης κατηγορήθηκε από τους Αθηναίους για ασέβεια, επειδή συνέθεσε μια 

ελεγεία στη μνήμη του αγαπημένου του μαθητή Θεόφραστου. 

                                                                                                                                           Μονάδες 10 

 

Β5. α) Να βρείτε μία λέξη του αρχαίου κειμένου με την οποία έχει ετυμολογική 

συγγένεια καθεμία από τις ακόλουθες λέξεις της νέας ελληνικής που σας δίνονται:  

προίκα, σχέδιο, γυναίκα,  άνεση, περιδέραιο, λαθραίος. 

        β) διαφερόντως, συναρμόττων : να γράψετε για κάθε τύπο δύο ομόρριζες λέξεις, 

απλές ή σύνθετες, της νέας ελληνικής γλώσσας. 
 

                                                                                                                                            Μονάδες 10 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ,  ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, ΚΑΤ' ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΟΣ Β΄1–3 

 Στον λόγο του ο Δημοσθένης στρέφεται ενάντια σε ένα δημαγωγό, τον Αριστογείτονα,  

θίγοντας παράλληλα σημαντικά ζητήματα της πολιτικής πραγματικότητας της εποχής 

του. Στο απόσπασμα ο ρήτορας εξηγεί γιατί όσοι έχουν αναλάβει αξιώματα πρέπει  να 

τιμωρούνται όταν παραβαίνουν τους νόμους . 

 

 Ὅτι μὲν τοίνυν καὶ ὀφείλει τῷ δημοσίῳ Ἀριστογείτων οὑτοσὶ καὶ οὐκ ἔστιν 

ἐπίτιμος, καὶ οἱ νόμοι διαρρήδην ἀπαγορεύουσιν μὴ ἐξεῖναι λέγειν τοῖς 

τοιούτοις, φανερῶς ἐπιδέδεικται, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι. δεῖ δ’ ὑμᾶς ἅπαντας 

μὲν ἀπείργειν καὶ κωλύειν τοὺς παρανομοῦντας, πολὺ δὲ μάλιστα τοὺς ἐν 

ταῖς ἀρχαῖς ὄντας καὶ τοὺς πολιτευομένους· διὰ γὰρ τούτους τὰ κοινὰ καὶ 

βλάπτεσθαι πέφυκεν, ἐὰν ὦσι φαῦλοι, καὶ τὰ μέγιστα πάλιν ὠφελεῖσθαι, 

ἐὰν ὦσιν ἐπιεικεῖς καὶ θέλωσιν ἐμμένειν τοῖς νόμοις. ὡς ἐὰν ἅπαξ δῶτε 

τοῖς ὑπὲρ τῶν κοινῶν ἐγχειροῦσί τι πράττειν τὸ παρανομεῖν καὶ 
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καταφρονεῖν τῶν ὡρισμένων δικαίων, ἀναγκαῖόν ἐστιν ἅπαντας 

ἀπολαύειν τοὺς μετέχοντας τῆς πόλεως. ὥσπερ γὰρ τῶν ἐν ταῖς ναυσὶν 

ἁμαρτημάτων ἃ συμβαίνει περὶ τοὺς πλοῦς, ὅταν μὲν τῶν ναυτῶν τις 

ἁμάρτῃ, βραχεῖαν τὴν βλάβην ἤνεγκεν, ὅταν δ’ ὁ κυβερνήτης ἀποσφαλῇ, 

κοινὴν τὴν ἀτυχίαν ἅπασι τοῖς ἐμπλέουσι παρεσκεύασεν, ὡσαύτως τὰ μὲν 

τῶν ἰδιωτῶν ἁμαρτήματα οὐκ εἰς τὸ πλῆθος, εἰς δ’ αὐτοὺς ἤνεγκε τὰς 

βλάβας, τὰ δὲ τῶν ἀρχόντων καὶ πολιτευομένων εἰς ἅπαντας ἀφικνεῖται.  

Ασκήσεις 

1. Να μεταφράσετε το απόσπασμα: «Ὅτι μὲν τοίνυν……………τοὺς πολιτευομένους· ». 

                                                                                                                                Μονάδες 10 

 

2. Για ποιους λόγους όσοι έχουν εξουσία και ασχολούνται με την πολιτική πρέπει να 

τιμωρούνται, όταν παρανομούν;  

                                                                                                                                Μονάδες 10 

 

3. α) Να βρείτε στο κείμενο  δύο αντωνυμίες διαφορετικού είδους και να τις  

αναγνωρίσετε   γραμματικά. 

β) διὰ γὰρ τούτους τὰ κοινὰ καὶ βλάπτεσθαι πέφυκεν, ἐὰν ὦσι φαῦλοι, καὶ τὰ μέγιστα 

πάλιν ὠφελεῖσθαι, ἐὰν ὦσιν ἐπιεικεῖς καὶ θέλωσιν ἐμμένειν τοῖς νόμοις: να 

μεταφέρετε τα επίθετα στον αντίστοιχο τύπο του συγκριτικού βαθμού. 

γ) ὅταν μὲν τῶν ναυτῶν τις ἁμάρτῃ, βραχεῖαν τὴν βλάβην ἤνεγκεν, ὅταν δ’ ὁ 

κυβερνήτης ἀποσφαλῇ, κοινὴν τὴν ἀτυχίαν ἅπασι τοῖς    ἐμπλέουσι παρεσκεύασεν: να 

μεταφέρετε όλα τα ρήματα στον  αντίστοιχο τύπο του ενεστώτα.                                                                                                     

                                                                                                                                           Μονάδες 10 

 

4. α) Ἀθηναῖοι, ὑμᾶς, τὰ μέγιστα, ἃ, τοῖς ἐμπλέουσι, τῶν ἰδιωτῶν : να αναγνωρίσετε 

συντακτικά τους υπογραμμισμένους όρους.  

     β) ὡς ἐὰν ἅπαξ δῶτε τοῖς ὑπὲρ τῶν κοινῶν ἐγχειροῦσί τι πράττειν τὸ παρανομεῖν καὶ 

καταφρονεῖν τῶν ὡρισμένων δικαίων, ἀναγκαῖόν ἐστιν ἅπαντας ἀπολαύειν τοὺς 

μετέχοντας τῆς πόλεως: να αναγνωρίσετε το είδος του υποθετικού λόγου και να το 

τρέψετε στο πραγματικό.                                                                                                                  

                                                                                                                                           Μονάδες 10 
 

 

 


