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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  

Α1.  

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

κατεβαίνουν κοντά σ’ εκείνους τους δεσμώτες, ούτε να παίρνουν μερίδιο 

από τους κόπους και τις τιμές εκείνων, είτε είναι μικρότερης είτε 

μεγαλύτερης σημασίας. 

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

χειρότερα, ενώ είναι δυνατόν σ’ αυτούς (να ζουν) καλύτερα; 

Ξέχασες πάλι, φίλε μου, είπα εγώ, ότι ο νόμος δεν ενδιαφέρεται γι’ αυτό, 

πώς δηλαδή μια συγκεκριμένη κοινωνική τάξη θα ευτυχήσει υπερβολικά 

μέσα στην πόλη, αλλά προσπαθεί να βρει τρόπο να επιτευχθεί αυτό για 

ολόκληρη την πόλη, ενώνοντας σε ένα αρμονικό σύνολο τους πολίτες με 

την πειθώ και τη βία, κάνοντας να μοιράζονται μεταξύ τους την ωφέλεια 

την οποία ο καθένας είναι σε θέση να προσφέρει στο σύνολο και ο ίδιος 

διαμορφώνοντας τέτοιους πολίτες μέσα στην πόλη, όχι για να τους 
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αφήνει να πηγαίνουν, όπου θέλει ο καθένας, αλλά για να τους 

χρησιμοποιεί ο ίδιος ως δεσμούς που ενώνουν την πόλη. 

Β1.  

«βελτίστας φύσεις» 

     Ο Σωκράτης λέει ότι αυτοί που πρέπει να οδηγηθούν προς τη θέαση 

του Αγαθού δεν είναι όλοι οι άνθρωποι, αλλά οι «βέλτισται φύσεις». Για 

να κατανοήσουμε ποιους εννοεί με τη φράση αυτή ο Σωκράτης, πρέπει 

πρώτα να δούμε ποιο είναι το περιεχόμενο του όρου «φύσις». Ο όρος 

«φύσις» σημαίνει όλα όσα ο άνθρωπος δεν μπορεί να κατασκευάσει ο 

ίδιος, αλλά τα βρίσκει να προϋπάρχουν. Μπορεί βέβαια  με την τέχνη του 

να τα συμπληρώσει, αλλά δεν είναι σε θέση να τα αλλάξει ουσιωδώς.  

Επομένως, η φύση του ανθρώπου είναι τα χαρίσματα και τα ελαττώματα 

που έχει ως έμφυτο κτήμα του. Για τον Πλάτωνα η φύση παίζει 

καθοριστικό ρόλο στην εκλογή του άριστου βίου.  

     Ο όρος «βέλτισται φύσεις» που χρησιμοποιείται εδώ δηλώνει τους 

προικισμένους από τη φύση ανθρώπους με φυσικά χαρίσματα, όπως  

υψηλή ευφυΐα, οξύτητα πνεύματος, ψυχικές δυνάμεις κ.ά. Ο Πλάτων 

πιστεύει ότι δε διαθέτουν όλοι οι άνθρωποι από τη φύση τους τις ίδιες 

πνευματικές ικανότητες και ψυχικές δυνάμεις και ότι  τα αποτελέσματα 

της παιδείας θα είναι ανάλογα των φυσικών χαρισμάτων, των έμφυτων 

προδιαθέσεων του κάθε ανθρώπου. Έτσι, όσοι διαθέτουν ελάχιστα 

έμφυτα χαρίσματα δεν είναι σε θέση να λάβουν ανώτερη παιδεία και 

κατατάσσονται στην τάξη των δημιουργών. Ο συνδυασμός της φύσης 

τους και παιδείας τους εντάσσει στην τάξη αυτή. Όσοι, όμως, είναι 

προικισμένοι από τη φύση τους με ικανότητες μπορούν να λάβουν 

ανώτερη παιδεία και οι πιο προικισμένοι από αυτούς να φτάσουν στη 

θέαση του Αγαθού και να αποκτήσουν φιλοσοφική παιδεία.  
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«ἀναβῆναι ἐκείνην τήν ἀνάβασιν» 

     Ο Σωκράτης με τη φράση αυτή παρουσιάζει την πορεία του ανθρώπου 

από την άγνοια προς τη γνώση, από το σκοτάδι στο φως,  από την 

απαιδευσία προς την αληθινή παιδεία. Αν ο δεσμώτης κατορθώσει να 

απελευθερωθεί από τα δεσμά των αισθήσεων που τον κρατούν 

εγκλωβισμένο στην άγνοια και στην πλάνη,  θα οδηγηθεί μέσα από μια 

επίπονη προσπάθεια στην πραγματικότητα υπό το φως του ορθού λόγου 

και θα μεταστραφεί σε φιλόσοφο-βασιλέα. Κατά την πορεία αυτή, θα 

ανέλθει σταδιακά από την κατώτερη βαθμίδα του αισθητού κόσμου στην 

ανώτερη κι από εκεί στο φωτεινό νοητό κόσμο έξω από τη σπηλιά. 

Επομένως, η πορεία προς τη γνώση της αλήθειας, προς τη θέαση των 

ιδεών και του Αγαθού, είναι τραχεία και  δύσκολη, απαιτεί κόπο, επίπονη  

προσπάθεια και αγώνα. Πολύ συχνά στον Πλάτωνα λέξεις που 

σημαίνουν το ἄνω και την ἀνάβαση χρησιμοποιούνται μεταφορικά για 

την παιδεία και τα αγαθά που αυτή προσφέρει. 

«καταβαίνειν» 

    Ο Σωκράτης αναφέρει ότι οι οικιστές της ιδανικής πολιτείας δε θα 

πρέπει να επιτρέψουν στις καλύτερες φύσεις, στους φωτισμένους και 

σοφούς πολίτες, να κάνουν αυτό που μέχρι τώρα κάνουν(μή ἐπιτρέπειν 

αὐτοῖς ὅ νῦν ἐπιτρέπεται), να μένουν δηλαδή απορροφημένοι στις 

θεωρητικές τους αναζητήσεις, αποκομμένοι από τα πρακτικά 

προβλήματα της πόλης και των συμπολιτών τους και να ασχολούνται  

απερίσπαστοι μόνο με τις φιλοσοφικές αναζητήσεις τους. Δε δικαιούνται  

να απέχουν από την πολιτική δράση, αλλά οφείλουν αφού θα έχουν 

εκπαιδευτεί ορθά και θα έχουν φιλοσοφήσει  να κατεβούν στο σπήλαιο, 

δηλαδή στην πρακτική πολιτική, για να ωφελήσουν με τις γνώσεις και την 
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αρετή τους ολόκληρη την πόλη. Το έργο της διαφώτισης και 

διακυβέρνησης των πολιτών (δεσμωτών) είναι χρέος τους για το καλό της 

πόλης. Ειδικότερα,  οι φύλακες όταν φτάσουν στην ηλικία των 35 ετών,  

θα πρέπει να άρχουν στον πόλεμο και να αναλαμβάνουν αξιώματα που 

αρμόζουν σε νέους. Όταν γίνουν 50 ετών, τότε πια μπορούν να μοιράζουν 

τον χρόνο τους ανάμεσα στη φιλοσοφία και στην άσκηση της εξουσίας. 

Όταν θα έχουν εκπαιδεύσει τους διαδόχους τους θα είναι έτοιμοι να 

φύγουν από τη ζωή και να κατοικήσουν στις νήσους των Μακάρων.  

Β2.  

    Ο Σωκράτης απαντώντας στην αντίρρηση του Γλαύκωνα για το αν ο 

εξαναγκασμός των φιλοσόφων να εγκαταλείψουν την πνευματική 

τους μακαριότητα και να κατέβουν στο σπήλαιο για να αναλάβουν 

πρακτικά/πολιτικά καθήκοντα είναι δίκαιος, θυμίζει το βασικό σκοπό 

ύπαρξης της πόλης και το κύριο μέλημα του νόμου που διέπει την 

ιδανική πολιτεία. Υποστηρίζει ότι σκοπός του νόμου, τον οποίο 

προσωποποιεί, δεν είναι η ευδαιμονία μόνο μιας κοινωνικής ομάδας 

(ἕν τι γένος) αλλά όλης της πόλης (ἐν ὅλῃ τῇ πόλει). Βλέπει το δίκαιο 

από τη σκοπιά του συλλογικού συμφέροντος και εκφράζει 

κοινωνιοκεντρικές αντιλήψεις για την πολιτική οργάνωση της πόλης –  

κράτους(και όχι ατομοκεντρικές). Ο Σωκράτης θεωρεί ότι το γενικό 

καλό, το κοινό συμφέρον της πολιτικά οργανωμένης κοινότητας έχει 

προτεραιότητα έναντι του ατομικού συμφέροντος ή του συμφέροντος 

μιας κοινωνικής ομάδας. Η ευδαιμονία των ατόμων και των επιμέρους 

κοινωνικών ομάδων πρέπει να υποτάσσεται στην κοινή ευδαιμονία.  

Αποδίδει μάλιστα στον νόμο τρεις βασικές λειτουργίες με τις μετοχές 

«συναρμόττων», «ποιῶν» και «ἐμποιῶν» που αποτελούν και  

προϋποθέσεις για την ύπαρξη και την ευδαιμονία της πόλης.  
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    Με το πρώτο  μετοχικό σύνολο «συναρμόττων τοὺς πολίτας πειθοῖ 

τε καὶ ἀνάγκῃ»ο Πλάτων προβάλλει την κοινωνική λειτουργία του 

Νόμου, την επιδίωξη της αρμονικής συμβίωσης όλων των πολιτών. Ο 

Πλάτων 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.  

     Ο νόμος προκειμένου να πείσει τους πολίτες να ζουν αρμονικά 

χρησιμοποιεί την πειθώ και τον εξαναγκασμό. Ο Πλάτων στο έργο του 

«Νόμοι» αναφέρει ότι ο άριστος νομοθέτης συνδυάζει την πειθώ με τη 

βία.  

    Με την πειθώ επιδιώκεται η εκούσια υπακοή των  πολιτών στο νόμο.  

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 μάθουν να λειτουργούν πρώτα ως μέλη του συνόλου κι ύστερα ως 

άτομα. Η πειθώ απευθύνεται κυρίως στους πεπαιδευμένους πολίτες. 

Απαιτεί την κατάλληλη αγωγή, την ηθική διαπαιδαγώγηση, την 

καλλιέργεια της κοινωνικής συνείδησης, που θα επιτρέπει στους πολίτες 

να υπακούν στους νόμους χωρίς άσκηση πίεσης.  

    Όταν οι πολίτες δεν πειθαρχούν πεπεισμένοι ότι η επιταγή του 

νόμου είναι ορθή και δίκαιη, η πολιτεία, με τα αρμόδια όργανά της, τον 

επιβάλλει αναγκαστικά, έστω και δια της βίας, με την επιβολή 

κυρώσεων και ποινών. Η μέθοδος αυτή απευθύνεται, κυρίως, στον 

«ἄπειρον παιδείας ὄχλον», στους απαίδευτους πολίτες, που είναι πολύ 
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πιθανό να μη γνωρίζουν τα όρια τους και γι΄αυτό να πολυπραγμονούν 

διαταράσσοντας την κοινωνική αρμονία. Όμως ο νόμος μπορεί να 

εφαρμόσει τη βία και στις ανώτερες τάξεις, αν δεν ακολουθούν τις 

επιταγές που το ίδιο το λειτούργημά τους τους επιβάλλει. Στην 

περίπτωση των φιλοσόφων, ο νόμος, εάν οι φιλόσοφοι δεν πεισθούν να 

διοικήσουν την πολιτεία, τους εξαναγκάζει να το κάνουν στερούμενοι 

την ευδαιμονία τους. Ο Πλάτων φαίνεται να προτιμά  το πρώτο μέσο, 

την πειθώ, γιατί συμβάλλει στην διαπαιδαγώγηση και ηθικοποίηση 

των πολιτών και, ως εκ τούτου, στην εκούσια συμμόρφωσή τους.  

     Με το δεύτερο μετοχικό σύνολο «ποιῶν μεταδιδόναι … ὠφελεῖν» ο 

Σωκράτης αποδίδει στον Νόμο οικονομική λειτουργία. Ο Νόμος επιβάλλει  

μια από τις βασικές ιδρυτικές αρχές της ιδανικής πολιτείας, τον 

καταμερισμό της εργασίας, με τον οποίο επιτυγχάνεται η αυτάρκεια.  

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

υποχρεώνεται να προσφέρει στην πόλη αυτό που μπορεί να προσφέρει 

(«τῆς ὠφελίας ἣν ἂν ἕκαστοι τὸ κοινὸν δυνατοὶ ὦσιν ὠφελεῖν») χωρίς να 

υπερβαίνει τα όρια των δυνατοτήτων και ικανοτήτων του, των 

αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του, ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες 

ενός ευρύτερου συνόλου και όχι μόνο οι δικές του. Με αυτό τον τρόπο 

μεταξύ των πολιτών καλλιεργούνται σχέσεις συνεργασίας, 

αλληλοβοήθειας, αλληλοπροσφοράς και αλληλεγγύης και επιτυγχάνεται  

η αυτάρκεια, η απόκτηση όλων των αναγκαίων από κάθε πολίτη. Η πόλη 

άλλωστε οικίζεται επειδή κανείς δεν είναι αυτάρκης παρά «πολλῶν 

ἐνδεής». Ο καταμερισμός της εργασίας είναι εκείνος που προσπορίζει 

οικονομικά οφέλη σε όλους τους πολίτες.  
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Β3.  

α. Το ενδιαφέρον του νομοθέτη επικεντρώνεται στην ορθή αγωγή των 

φυλάκων, που έχουν επιλεγεί με κριτήρια την καλή σωματική τους 

διάπλαση και την οξύνοια. 

β. Κορωνίδα της εκπαιδευτικής πορείας των φυλάκων είναι η πενταετής 

(από τα 30 ως τα 35) σπουδή της διαλεκτικής (φιλοσοφία) που οδηγεί στην 

ύψιστη μορφή γνώσης, δηλαδή στην αναζήτηση της ουσίας όλων των 

πραγμάτων και στη θέαση του Αγαθού. 

γ. Η ιδεώδης πολιτεία είναι αριστοκρατική, αλλά η αριστοκρατία της δεν 

βασίζεται στην καταγωγή παρά στο πνεύμα. Η φθορά της έχει αίτια 

εσωτερικά, την ανάμειξη του χρυσού με το χάλκινο γένος. 

Διαστρεβλωμένο λοιπόν απότοκό της είναι η τιμοκρατική πολιτεία 

(ιστορικό πρότυπο: η Σπάρτη).  

δ. Το μείζον πρόβλημα που συζητείται στην Πολιτεία είναι η δικαιοσύνη. 

Στην αρχή του διαλόγου διατυπώνονται διάφορες απόψεις περί του τι 

είναι δικαιοσύνη. Ο Κέφαλος που εκπροσωπεί την παλιά γενιά νομίζει ότι 

δικαιοσύνη είναι η εντιμότητα στις συναλλαγές. Έτσι ο πλούσιος έχει την 

δυνατότητα να είναι δίκαιος, επειδή μπορεί να εξοφλεί τα χρέη του. Ο 

Πολέμαρχος διισχυρίζεται ότι δικαιοσύνη είναι να αποδίδεις τα ίσα, καλό  

στον φίλο, κακό στον εχθρό. Παραβλέπει όμως το γεγονός ότι ο φίλος 

ενδέχεται να είναι άδικος και ο εχθρός δίκαιος. 

Β4.  

ἀναβάντες, ἀναβῆναι, ἀνάβασιν, καταβῆναι  

ἀφικέσθαι, ἱκανῶς  

ἐπελάθου  

καταχρῆται  

ἀφιῇ 
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Γ1. Το να κατακρίνει λοιπόν (κανείς) ίσως θα πει κάποιος ότι είναι εύκολο 

πράγμα και έργο καθενός, αλλά το να προτείνει τι πρέπει να κάνουμε 

σχετικά με την παρούσα κατάσταση, αυτό είναι έργο συμβούλου. Εγώ, 

άνδρες Αθηναίοι, δεν αγνοώ αυτό, ότι δηλαδή πολλές φορές εσείς δεν 

οργίζεστε με τους υπαίτιους, αλλά με αυτούς που μίλησαν τελευταίοι για 

τα πράγματα, αν η έκβαση κάποιου ζητήματος δεν είναι όπως την 

περιμένετε.  νομίζω όμως ότι δεν πρέπει, αποβλέποντας στη δική μου 

ασφάλεια, να μη μιλήσω από φόβο για όσα νομίζω ότι σας συμφέρουν. 

Λέω λοιπόν ότι πρέπει εσείς να βοηθήσετε τα πράγματα με δύο τρόπους, 

αφενός δηλαδή με το να σώζετε τις πόλεις για χάρη των Ολυνθίων και με 

το να στέλνετε στρατιώτες που θα κάνουν αυτό, αφετέρου με το να 

λεηλατείτε τη χώρα εκείνου και με πλοία και με άλλους στρατιώτες. Αν 

όμως παραμελήσετε το ένα από τα δύο αυτά, φοβάμαι μήπως η 

εκστρατεία αποβεί μάταιη για εσάς. 

Γ2.  

τινά/ἄττα 

ῥᾷον  

κάκιστα/χείριστα  

(ὦ) τριῆρες  

σφίσι(ν) 

ἐπιτιμῷμι/ἐπιτιμῴην  

φαίη  

ἐκβήσεσθαι  

ὑπόστειλαι  

ἐκπέπεμπται  
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Γ3.α.  

τό ἐπιτιμᾶν: έναρθρο απαρέμφατο, υποκείμενο στο ειδικό απαρέμφατο 

εἶναι  

ὑστάτους: επιρρηματικό κατηγορούμενο που δηλώνει χρονική τάξη ή 

σειρά στο υποκείμενο της μετοχής εἰπόντας  

ὑποστείλασθαι: τελικό απαρέμφατο, υποκείμενο στο δεῖν (απαρέμφατο 

απρόσωπου ρήματος)  

ὑμῖν: δοτική προσωπική του ενεργούντος προσώπου στο βοηθητέον εἶναι  

Γ3.β.  

ὅ τι δεῖ πράττειν: Δευτερεύουσα ονοματική πλάγια ερωτηματική 

πρόταση μερικής άγνοιας, εκφέρεται με οριστική (δεῖ) που δηλώνει το 

πραγματικό, λειτουργεί συντακτικά ως αντικείμενο στο απαρέμφατο 

ἀποφαίνεσθαι  

 «μή μάταιος ὑμῖν ἡ στρατεία γένηται»: Δευτερεύουσα ονοματική 

ενδοιαστική πρόταση, εκφέρεται με υποτακτική που δηλώνει φόβο 

προσδοκώμενο, λειτουργεί συντακτικά ως αντικείμενο στο ρήμα ὀκνῶ.  

 

Γ3.γ.  

Φημί δεῖν διχῇ βοηθεῖν ὑμᾶς τοῖς πράγμασι.  

 


