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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝ ΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Πλάτωνος Πολιτεία 519c-520a
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 φαυλότεραι 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 ἀλλήλο ις 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.
Σκέψαι τοίνυν, εἶπον, ὦ Γλαύκων, ὅτι οὐδ ’ ἀδικήσομεν τοὺς
παρ’ ἡμῖν φιλοσόφους γιγνομένους, ἀλλὰ δίκαια πρὸς αὐτοὺς
ἐροῦμεν προσαναγκάζοντες τῶν ἄλλων ἐπιμελεῖσθαί τε καὶ
φυλάττειν.
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Α.

Από το παραπάνω κείμενο να γράψετε στο τετράδιό σας τη
μετάφραση του χωρίου: «Ἡμέτερον δὴ ἔργον [...] ὂν
ἄμεινον;».
Μονάδες 10

Β1. Ο Πλάτων, για να παρουσιάσει το αγαθό και την πορεία προς
την κατάκτησή του, χρησιμοποιεί, μεταξύ άλλων, τις
παρακάτω φράσεις: α) «ἀφικέσθαι πρὸς τὸ μάθημα ὃ ἐν τῷ
πρόσθεν ἔφαμεν εἶναι μέγιστον », β) «ἰδεῖν τε τὸ ἀγαθὸν »
και γ) «ἀναβῆναι ἐκείνην τὴν ἀνάβασιν ». Να αναλύσετε το
νόημα αυτών των φράσεων στο κείμενο του Πλάτωνα.
Μονάδες 15
Β2. Αφού διαβάσετε το χωρίο «Ἐπελάθου […] τῆς πόλεως », να
απαντήσετε με βάση αυτό στα δύο επόμενα ερωτήματα:
α. Ποιος είναι ο σκοπός του νόμου ;
(μονάδες 3)
β. Με ποιους τρόπους προσπαθεί να τον επιτύχει; (μονάδες 12)
Μονάδες 15
Β3. Να γράψετε στο τετράδιό σας, δίπλα στον αριθμό καθεμιάς
από τις προτάσεις της στήλης Α , τη σωστή λέξη ή πρόταση της
στήλης Β:
Στήλη Α
1. Δικαιοσύνη είναι η
εντιμότητα στις συναλλαγές
σύμφωνα με τον

Στήλη Β
Γλαύκωνα.
Θρασύμαχο.
Κέφαλο.

2. Ο δεύτερος κύκλος
εκπαίδευσης των φυλάκων
δεν περιλαμβάνει

τη στερεομετρία.
την αρμονική.
τον χορό.

3. Το πρώτο ταξίδι του
Πλάτωνα στις Συρακούσες
είχε δραματικές εξελίξεις ,
γιατί

γνώρισε τον Πυθαγορισμό.
εκδιώχθηκε κακήν κακώς από
το νησί.
ενεπλάκη
στην
εμφύλια
διαμάχη Δίωνα-Διονυσίου.
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4. Οι φύλακες επίκουροι

είναι
υποχρεωμένοι
να
συντηρούν τις δύο άλλες
τάξεις.
επωμίζονται στρατιωτικά και
διοικητικά καθήκοντα.
μεριμνούν για την ευδαιμονία
ολόκληρης της πολιτείας .

5. Όταν ο κακούργος κηφήνας
αναλάβει με τη βοήθεια του
Δήμου την εξουσία, εγκαθιστά

τη Δημοκρατία.
την Ολιγαρχία.
την Τυραννίδα.
Μονάδες 10

Β4.α.

Να αντιστοιχίσετε στο τετράδιό σας καθεμία αρχαία
ελληνική λέξη της στήλης Α με την ετυμολογικά συγγεν ή της
νεοελληνική λέξη της στήλης Β. (Στη στήλη Β περισσεύει μία
λέξη.)
Στήλη Α
ἀφικέσθαι
εἶπον
ἰδεῖν
μεταδιδόναι

Στήλη Β
ανικανοποίητος
αφαιρετικός
ιδέα
παράδοση
ρήμα
(μονάδες 4)

Β4.β. Για καθεμία από τις τρεις παρακάτω λέξεις να γράψετε μία
περίοδο λόγου στα νέα ελληνικά, όπου η ίδια λέξη, σε
οποιαδήποτε μορφή της (πτώση, αριθμό, γένος, βαθμό,
μέρος του λόγου), θα χρησιμοποιείται με διαφορετική
σημασία από αυτήν που έχει στο αρχαίο κείμενο :
«ἀγαθόν», «πόνων», «φαυλότεραι».
(μονάδες 6)
Μονάδες 10
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ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Αριστοτέλους Ρητορική, Α΄ 1-2 (έκδ. του R. Kassel)
Η σχέση ρητορικής και διαλεκτικής
Ἡ ῥητορική ἐστιν ἀντίστροφος 1 τῇ διαλεκτικῇ˙ ἀμφότεραι γὰρ
περὶ τοιούτων τινῶν εἰσιν ἃ κοινὰ τρόπον τινὰ ἁπάντων ἐστὶ
γνωρίζειν καὶ οὐδεμιᾶς ἐπιστήμης ἀφωρισμένης 2 . Διὸ καὶ πάντες
τρόπον τινὰ μετέχουσιν ἀμφοῖν 3 ˙ πάντες γὰρ μέχρι τινὸς καὶ
ἐξετάζειν καὶ ὑπέχειν λόγον καὶ ἀπολογεῖσθαι καὶ κατηγορεῖν
ἐγχειροῦσιν. Τῶν μὲν οὖν πολλῶν οἱ μὲν εἰκῇ 4 ταῦτα δρῶσιν, οἱ δὲ
διὰ συνήθειαν ἀπὸ ἕξεως 5 . Ἐπεὶ δ’ ἀμφοτέρως ἐνδέχεται, δῆλον
ὅτι εἴη ἂν αὐτὰ καὶ ὁδῷ 6 ποιεῖν˙ δι’ ὃ γὰρ ἐπιτυγχάνουσιν οἵ τε
διὰ συνήθειαν καὶ οἱ ἀπ ὸ ταὐτομάτου, τὴν αἰτίαν θεωρεῖν
ἐνδέχεται, τὸ δὲ τοιοῦτον ἤδη πάντες ἂν ὁμολογήσαιεν τέχνης
ἔργον εἶναι.
1
2
3

ἀντίστροφος: ανάλογη.
ἀφωρισμένης: (εδ ώ) διακριτή.
ἀμφοῖ ν: γ ενι κή δυ ϊ κού αριθμού
του ἄμφω: και οι δύο.

4
5
6

εἰκῇ: τυχαία, χωρίς σχέδιο.
ἀπὸ ἕξεως: ως αποτέλεσμα άσκησης .
ὁδῷ: (εδώ) τρόπος, μέθοδος.

Γ1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του κειμένου.
Μονάδες 20
Γ2.α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείται για
καθεμία από τις παρακάτω λέξεις:
ἀφωρισμένης : το τρίτο πρόσωπο ενικού αριθμού στην οριστική
του παθητικού αορίστου
ὑπέχειν

: το δεύτερο πρόσωπο ενικού αριθμού στην
προστακτική του αορίστου β΄ στην ίδια φωνή

πολλῶν

: τη δοτική πληθυντικού αριθμού του θηλυκού
γένους στον υπερθετικό βαθμό

δρῶσιν

: τη γενική πληθυντικού αριθμού του αρσενικού
γένους της μετοχής ενεστώτα στην ίδια φωνή
(μονάδες 4)
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Γ2.β. «τὸ δὲ τοιοῦτον ἤδη πάντες ἂν ὁμολογήσαιεν τέχνης
ἔργον εἶναι»: Να μεταφέρετε όλους τους κλιτούς τύπους
της πρότασης στον άλλο ν αριθμό.
(μονάδες 6)
Μονάδες 10
Γ3.α. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους παρακάτω τύπους : τῇ
διαλεκτικῇ, ἐξετάζειν, θεωρεῖν, ἔργον.
(μονάδες 4)
Γ3.β. «Ἐπεὶ δ’ ἀμφοτέρως ἐνδέχεται »: Να αναγνωρίσετε το
είδος της πρότασης (μονάδα 1) και να αιτιολογήσετε τον
τρόπο εκφοράς της (μονάδα 1).
(μονάδες 2)
Γ3.γ. «Τῶν μὲν πολλῶν οἱ μὲν εἰκῇ ταῦτα δρῶσιν, οἱ δὲ διὰ
συνήθειαν ἀπὸ ἕξεως»: Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους
υπογραμμισμένους όρους.
(μονάδες 4)
Μονάδες 10
ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Στο εξώφυλλο να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο
πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά σας στοιχεία. Στην αρχή
των απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το
εξεταζόμενο μάθημα . Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και
να μη γράψετε πουθενά στι ς απαντήσει ς σας το όνομά σας.
Να
γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στ ο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας
πάνω στα θέματα δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά
την αποχώρησή σας, να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα
φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή
μόνο με μαύρο στυλό με μελά νι που δεν σβήνει.
Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
Διάρκεια
εξέτασης:
τρεις
(3)
ώρες
μετά
τη
διανομή
των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ.
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ .
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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Απαντήσεις
Α. Μετάφραση
Δικό μας λοιπόν έργο, είπα εγώ, των ιδρυτών της πολιτείας, είναι να
αναγκάσουμε τις εξαιρετικές φύσεις (ή τα ξεχωριστά πνεύματα) να
φτάσουν στο μάθημα που προηγουμένως είπαμε ότι είναι το ανώτερο,
δηλαδή να δουν το αγαθό και να ανεβούν εκείνο τον ανηφορικό δρόμο,
και, αφού ανεβούν και δουν αρκετά (το αγαθό), να μην τους επιτρέπουμε
αυτό που τώρα επιτρέπεται.
Και ποιο είναι αυτό;
(Σωκράτης) : Το να μένουν συνεχώς εκεί ψηλά, είπα εγώ, και να μην
θέλουν πάλι να κατεβαίνουν κοντά σ’εκείνους τους δεσμώτες ούτε να
παίρνουν μερίδιο από τους κόπους και τις τιμές εκείνων, είτε είναι
μικρότερης σημασίας είτε μεγαλύτερης.
Έπειτα (μα πώς), είπε θα αδικήσουμε αυτούς και θα τους κάνουμε να ζουν
χειρότερα, ενώ είναι δυνατόν σ’αυτούς (να ζουν) καλύτερα;

Β1
α) Με τον όρο «μέγιστον μάθημα» ο Πλάτων εννοεί τη θέαση της Ιδέας
του αγαθού, την ύψιστη γνώση, που τελικά συμπίπτει με το αγαθό,
καθώς ο Πλάτωνας υποστηρίζει μια νοησιαρχική ηθική δηλαδή η
γνώση της αλήθειας δεν μπορεί παρά να οδηγεί κατά αναγκαιότητα σε
ηθική πράξη, στην πραγμάτωση του αγαθού.
•

το αγαθό είναι η μεγαλύτερη αξία («μέγιστον μάθημα»), αφού αυτό
πρέπει να κατακτήσουν όλοι οι άνθρωποι και κυρίως όσοι πρόκειται
να καταλάβουν τη διοίκηση της πολιτείας.

•

το αγαθό μπορεί να προσεγγιστεί και να το θεαθεί ο άνθρωπος, όχι
βέβαια με τις αισθήσεις, αλλά με την καθαρή νόηση («ἀφικέσθαι»).
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β) Σύμφωνα με το σχόλιο του σχολικού εγχειριδίου, ο Πλάτωνας δεν δίνει
μία σαφή ερμηνεία για τον όρο «αγαθό), που είναι από τους
βασικότερους στο φιλοσοφικό του σύστημα, παρά αρκείται σε
ορισμένους υπαινιγμούς, «Ἀγαθὸ» πάντως είναι:
α) το «εἶναι» και ό,τι διατηρεί το «εἶναι»
β) η τάξη, ο κόσμος και η ενότητα που διαπερνά και συνέχει την
πολλαπλότητα
γ) ό,τι παρέχει την αλήθεια και την επιστήμη
Η έκφραση «αὐτὸ τὸ ἀγαθὸν» φαίνεται να δηλώνει την υψίστη αρχή
και την πηγή του όντος και της γνώσης
Πάντως, ήδη

στην

αρχαιότητα το

«Πλάτωνος ἀγαθὸν»

ήταν

παροιμιακή έκφραση για κάτι το ασαφές και σκοτεινό.
Το αγαθό μπορεί να προσεγγιστεί και να το (ποθεί ο άνθρωπος, όχι
βέβαια με τις αισθήσεις, αλλά με την καθαρή νόηση (<<ἰδεῖν>>)

γ) Η κατάκτησή του είναι δύσκολη και απαιτεί κόπο, επίπονη προσπάθεια
και αγώνα («ἀναβῆναι», «ἀνάβασιν», «ἀναβάντες»). Πρόκειται για μία
ανοδική πορεία, που οδηγεί στην ολοένα υψηλότερη γνώση και διάπλαση
ήθους. Πολύ συχνά στον Πλάτωνα λέξεις που σημαίνουν το άνω και την
ανάβαση χρησιμοποιούνται μεταφορικώς για την παιδεία και τα αγαθά
που προσφέρει.

Β2
α. Σκοπός του νόμου:
Ο Σωκράτης αντικρούσει την άποψη του Γλαύκωνα και του
υπενθυμίζει ότι τελικός και κορυφαίος σκοπός του νόμου, τον οποίο
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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 κοινωνικοκεντρικές (και όχι ατομοκεντρικές) αντιλήψεις για
την πολιτική οργάνωση της πόλης - κράτους. Συλλαμβάνει ο Σωκράτης
την θυσία της ένστασης του Γλαύκωνα και απαντά προβάλλοντας το
γενικό

καλό

της

πολιτικά

οργανωμένης

κοινότητας

ως

αγαθό

επιβαλλόμενο από τον Νόμο.

β. Οι τρόποι με τους οποίους ο νόμος προσπαθεί να επιτύχει το σκοπό του,
δηλώνονται με τις τρεις τροπικές ΜΤΧ «συναρμόττων», «ποιῶν»,
«ὲμποιῶν».
Συγκεκριμένα:
•

«συναρμόττων τους πολίτας πειθοῑ και ανάγκη»: η κοινωνική
λειτουργία του Νόμου και τα μέσα επίτευξης της κοινωνικής
αρμονίας.

Με το πρώτο μετοχικό σύνολο 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 «ἐπιθυμητικὸν» πρέπει να υποτάσσεται στο «θυμοειδὲς» 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
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τον τομέα της δραστηριότητάς του, τότε τουλάχιστον θα πρέπει να
συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις του εμπειρότερου, του σοφότερου, του
σωφρονέστερου. (βλέπε, εισαγωγή σχολικού εγχειριδίου)
Έτσι, ο νόμος, προκειμένου να πείσει τους πολίτες να υπακούουν
σ’αυτόν, ώστε να επέλθει η κοινωνική αρμονία, χρησιμοποιεί την πειθώ
και τη βία (Πλάτων, 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 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
«ἀπειρον παιδείας ὄχλον», στον οποίο ο φιλόσοφος-νομοθέτης την
εφαρμόζει,

αλλά

πολυπραγμονούν,

επιβάλει

και

στους

καταναγκαστικά,

πολίτες,

υποχρεωτικά

αν

και

μέτρα

εκείνοι
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 ευσυνειδησια,
ώστε να εκλείψει η διαφθορά από τον δημόσιο βίο. Αυτός ο λιτός και
ευσυνείδητος τρόπος ζωής αναφέρθηκε και στην εισαγωγή του βιβλίου
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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 Άριστους του πνεύματος (τους
φιλόσοφους) να ασκήσουν την εξουσία.
•

«ποιῶν μεταδίδόναι… «ὡφελεῖν»: η οικονομική λειτουργία του
Νόμου

Με το δεύτερο μετοχικό σύνολο 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. ‘Ετσι, 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 ὡφελίας ἥν ἄν ἕκαστος τὸ κοινὸν δυνατοὶ ὦστε
ὠφελεῖν»), χωρίς να υπερβαίνει τα όρια 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 τους πολίτες, οι φύλακες - επίκουροι
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φρουρούν την πόλη και οι φύλακες - βασιλείς διοικούν. Δεν ενεργούν
εκδηλώνοντας την ελεύθερη βούληση ή τους, δεν ασχολούνται με ό,τι
αυτοί επιθυμούν («οὐχ ἴνα ἀφιῇ τρέπεσθαι ὃπῃ ἕκαστος βούλεται»), αλλά
η δράση τους καθορίζεται από το νόμο στο πλαίσιο της συνολικής
λειτουργίας του κράτους και με σκοπό την κοινή ευδαιμονία.
•

«καὶ αὐτὸς ἑμποιῶν… ἐπὶ τὸν σύνδεσμον τῆς πόλεως»: η
παιδαγωγική και πολιτική λειτουργία του Νόμου

Με το τρίτο μετοχικό σύνολο δηλώνεται η παιδαγωγική και πολιτική
λειτουργία του Νόμου, ο οποίος έχει χρέος να διαπλάθει ανθρώπους
ικανούς και άξιους να διατηρούν τη συνοχή της πόλης. Για να γίνει αυτό,
χρειάζεται ο Νόμος από τη μία να περιορίσει την ατομική ελευθερία, 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 οι
πολιτικοί 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,

παρεκτρέπονται και διαταράσσουν τη συνοχή της πόλης.

Β3
1. κέφαλο
2. τον χορό
3. εκδιώχτηκε κακήν κακώς από το νησί
4. επωμίζονται στρατιωτικά και διοικητικά καθήκοντα
5. την Τυραννίδα

Β4
α)

ἀφικέσθαι  ανικανοποίητος
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ώστε

να

μην

εἶπον  ρήμα
ἰδεῖν  ιδέα
μεταδίδονται παράδοση

Β4
β) «ἀγαθὸ» : Χαρακτηριστικό της καταναλωτικής κοινωνίας είναι η
προσπάθεια

για

την

απόκτηση

όσο

το

δυνατόν

περισσότερων υλικών αγαθών.
«πόνων» : Χορήγησαν στον ασθενή ισχυρά αναλγητικά για να τον
ανακουφίσουν από τους δυνατούς πόνους.
«φαυλότεραι» : Η επικράτηση των φαύλων στο χώρο της πολιτικής σε
παγκόσμιο

επίπεδο

είναι

δείγμα

παρακμής

του

πολιτισμού.

Γ2
α.

ἀφωρίσθη
ὑπόσχες
πλείσταις
δρώντων

β.

«τὰ δὲ τοιαῦτα ἢδη πᾶς ἄν ὁμολογήσαι (-σετε) τεχνῶν ἔργα εἶναι»

Γ1
Η ρητορική είναι ανάλογη με τη διαλεκτική (=παρουσιάζει αναλογίες
με τη διαλεκτική)∙ γιατί και οι δύο σχετίζονται με κάποια τέτοια (θέματα),
τα οποία (=που) κατά κάποιον τρόπο είναι κοινά όλων να τα γνωρίζουν
(=ανήκουν

σε

όλους

γενικά)

και

καμιάς

διακριτής

επιστήμης

(=συγκεκριμένης επιστήμης). Γι’αυτό και όλοι κατά κάποιον τρόπο
μετέχουν και στις δύο∙ όλοι πράγματι μέχρι ενός σημείου (=ως ένα βαθμό)
επιχειρούν (=δοκιμάζουν) και να εξετάζουν και να υποστηρίζουν λογικά
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και να απολογούνται και να κατηγορούν. Από τους πολλούς λοιπόν άλλοι
μεν κάνουν αυτά (τα πράγματα) τυχαία, ενώ άλλοι από συνήθεια ως
αποτέλεσμα άσκησης.
Επειδή όμως και οι δύο τρόποι είναι ενδεχόμενοι (= και με τους δύο
τρόπους ενδέχεται να γίνει αυτό), είναι φανερό ότι θα μπορούσαν αυτά να
γίνουν και με (μια συγκεκριμένη) μέθοδο∙ για ποιο λόγο λοιπόν
επιτυγχάνουν και αυτοί εξαιτίας της συνήθειας (=και όσοι ενεργούν από
συνήθεια) και αυτοί από τύχη,, είναι δυνατό να βρούμε την αιτία, όμως
ήδη (=τότε) όλοι θα μπορούσαν να συμφωνήσουν ότι κάτι τέτοιο είναι
έργο (μιας) τέχνης.

Γ3
α)

τῇ διαλεκτικῇ  δοτική αντικειμενική από τη λέξη ἀντίστροφες
ἐξετάζειν  τελικό απαρέμφατο αντικείμενο του ρήματος
ἐγχειροῦσιν
ὀσωρεῖν  τελικό απαρέμφατο υποκείμενο του ρήματος
ἐνδέχεται
ἔργον  κατηγορούμενο στο τοιούτον από το συνδετικό ρήμα εἶναι

Γ3
β) δευτερεύουσα επιρρηματική αιτιολογική πρόταση - εκφέρεται με
Οριστική που δηλώνει το πραγματικό.

Γ3
γ)

τῶν πολλῶν  γενική διαιρετική στο οἱ μέν
εἰκῇ  δοτικοφανές επίρρημα του τρόπου - επιρρηματικός
προσδιορισμός στο δρῶσιν
διά συνήθειαν  επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας
στο δρῶσιν
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