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		 			 Προλογοσ

Όταν μάς ήρθε η ιδέα να ασχοληθούμε με τη 
συγγραφή ενός σχολικού βοηθήματος για τα επιλεγμένα 
από το Παιδαγωγικό ινστιτούτο χωρία της Πολιτείας του 
Πλάτωνα, δεν είχαμε καν συνειδητοποιήσει τα ποικίλα 
προβλήματα, τα οποία προέκυψαν στη συνέχεια. Διότι 
ακόμη και αυτά τα ελάχιστα και ‘κοσκινισμένα’ εδάφια 
του σχολικού βιβλίου απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και 
σύνεση.

Με αυτό το πνεύμα και με οδηγό μας τους 
μαθητές μας προσπαθήσαμε να δώσουμε ένα όσο το 
δυνατόν πιο εύληπτο εγχειρίδιο για τις οχτώ ενότητες 
της Πολιτείας του Πλάτωνα, που καλούνται να 
γνωρίζουν στο τέλος του έτους οι μαθητές της 
Θεωρητικής Κατεύθυνσης. Σ’ αυτό το σημείο θα θέλαμε 
να σημειώσουμε την ιδιαίτερη προσοχή που έχουμε 
δώσει στις Ερωτήσεις της Βιβλιοθήκης Αξιολόγησης 
του Κ.Ε.Ε. καθώς και τη σαφήνεια στα πραγματολογικά 
σχόλια. Παράλληλα ο μαθητής μπορεί να βρει όλα τα κείμενα 
αναλυμένα πλήρως (γλωσσικά, γραμματικά και συντακτικά).

Πριν κλείσουμε αυτόν το σύντομο πρόλογο οφείλουμε να 
ευχαριστήσουμε τις εκδόσεις Βολονάκη και ιδιαιτέρως τον φιλόλογο 
- εκδότη κ. Ελ. Βολονάκη, ο οποίος και επιμελήθηκε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
συνολικά την παρούσα έκδοση. Ευχόμαστε το βιβλίο αυτό να καταστεί ένα 
πραγματικό βοήθημα τόσο για το μαθητή όσο και για τον φιλόλογο.
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Εισαγωγη

	 Ι.	ΝεαΝΙκες	φΙλοδοξΙες	καΙ	απογοητεύςεΙς

	 	 1.	ποια	ήταν	η	αρχική	επιδίωξη	του	πλάτωνα	σχετικά	με	
την	πολιτική;

	 	 Όπως	ομολογεί	ο	ίδιος	ο	Πλάτων	στην	Ζ΄	Ἐπιστολή του,	όταν	
ήταν	ακόμη	νέος	φιλοδοξούσε	να	ασχοληθεί	με	την	πολιτική.

	 	 2.	α.	ποια	η	πολιτική	κατάσταση	στην	αθήνα	τα	χρόνια	της	
νεότητας	του	φιλοσόφου;	β.	πώς	είδε	στην	αρχή	ο	φιλόσοφος	
αυτή	τη	νέα	πραγματικότητα	και	ποια	η	άποψή	του	λίγο	καιρό	
αργότερα;		

	 	 Στα	 404	 π.Χ.	 οι	 ολιγαρχικοί	 με	 τη	 βοήθεια	 της	 Σπάρτης	
κατέλυσαν	 το	 δημοκρατικό	 πολίτευμα.	 Στην	 αρχή	 ο	 φιλόσοφος	
παρακολουθούσε	με	συμπάθεια	αυτήν	την	κίνηση,	επειδή	και	ο	ίδιος	
ήταν	εκ	καταγωγής	(και	εκ	πεποιθήσεως)	αριστοκράτης	και	επειδή	
ήλπιζε	 ότι	 μια	 διακυβέρνηση	 κάπως	 αυταρχική	 θα	 θεράπευε	 τις	
πληγές	που	είχε	προξενήσει	στην	πόλη	η	ασυδοσία	των	δημαγωγών.	
Επιπλέον,	 δύο	 συγγενείς	 του,	 ο	 Κριτίας	 και	 ο	 Χαρμίδης,	 ανήκαν	
στην	ηγετική	ομάδα	των	ολιγαρχικών.	Γρήγορα	όμως	ο	φιλόσοφος	
απογοητεύτηκε	 εξαιτίας	 της	 ωμότητας	 των	 Τριάκοντα,	 οι	 οποίοι	
μάλιστα	προσπάθησαν	να	καταστήσουν	συνένοχο	στις	βιαιοπραγίες	
τους	ακόμη	και	τον	Σωκράτη.

	 	 3.	 Να	 αναφέρετε	 το	 σημείο-σταθμό	 που	 ανάγκασε	 τον	
πλάτωνα	 να	 πάψει	 οριστικά	 να	 ενδιαφέρεται	 για	 την	
πολιτική.

	 	 Η	τυραννία	των	Τριάκοντα	διήρκεσε	οχτώ	μήνες	(404-403	π.Χ.)	
και	 είχε	 άδοξο	 τέλος.	 Η	 δημοκρατία	 αποκαταστάθηκε,	 αλλά	 ο	
Πλάτωνας	δοκίμασε	μια	ακόμη	βαθιά	απογοήτευση.	Ο	δάσκαλός	του,	
ο	Σωκράτης,	«ο	δικαιότερος	άνθρωπος	της	εποχής»,	καταδικάστηκε	
για	αθεΐα	και	διαφθορά	της	νεολαίας	σε	θάνατο	 (399	π.Χ.).	Στην	
καταδίκη	 του	ασφαλώς	συνέβαλε	και	η	υποψία	ότι	 ο	φιλόσοφος	
διαπνεόταν	από	αντιδημοκρατικά	φρονήματα.
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	 	 4.	 γνωρίζετε	 άλλα	 γεγονότα	 που	 πιθανώς	 ώθησαν	 τον	
πλάτωνα	 να	 σκεφθεί	 πως	 δεν	 είχε	 θέση	 σε	 κανένα	 από	 τα	
πολιτικά	στρατόπεδα	της	εποχής	του;

	 	 Τα	 παραπάνω	 γεγονότα	 καθώς	 και	 η	 αρνητική	 εμπειρία	 που	
αποκόμισε	 από	 την	παραμονή	 του	 στην	αυλή	 του	 τυράννου	 των	
Συρακουσών	 Διονυσίου	 Α΄,	 δημιούργησαν	 στον	 Πλάτωνα	 την	
πεποίθηση	ότι	όλα	τα	πολιτεύματα	της	εποχής	του	ήταν	διεφθαρμένα	
και	 ότι	 μόνο	 αν	 οι	 φιλόσοφοι	 αναλάμβαναν	 την	 εξουσία	 ή	 αν	 οι	
ηγεμόνες	άρχιζαν	να	φιλοσοφούν,	μόνο	τότε	θα	μπορούσε	να	υπάρξει	
υγιής	πολιτική	ζωή.

	 	 5.	 ποια	 η	 πολιτική	 σκέψη	 του	 φιλοσόφου	 και	 σε	 τι	
συνοψίζεται;

	 	 Πυρήνας	της	πολιτικής	σκέψης	του	Πλάτωνα	είναι	η	ιδέα	της	
Δικαιοσύνης,	που	σημαίνει:	ο	καθένας	να	πράττει	αυτό	για	το	οποίο	
είναι	πλασμένος	και	κατάλληλα	εκπαιδευμένος.	Αν	όλοι	θέλουν	να	
έχουν	λόγο	και	να	αποφασίζουν	για	όλα,	τότε	θα	επικρατήσει	το	
χάος.

	 II.	η	ςύγγραφη	της	πολΙτεΙας

	 	 6.	ςε	ποιο	έργο	του	πλάτωνα	συναντούμε	την	πολιτική	του	
αντίληψη	ολοκληρωμένη;

	 	 Τις	απόψεις	του	για	την	ιδεώδη	πολιτεία,	την	καλλίπολιν,	που	
διασφαλίζει	στον	πολίτη	της	τον	ἄριστον βίον,	 εκθέτει	ο	Πλάτων	
στο	διάλογό	του	Πολιτεία ἢ Περὶ Δικαίου.

	 	 7.	 πότε	 θεωρούν	 οι	 επιστήμονες	 ότι	 ολοκληρώθηκε	 η	
συγγραφή	της	Πολιτείας;

	 	 Το	ογκώδες	σύγγραμμα,	καρπός	πολύχρονης	προσπάθειας,	θα	
πρέπει	να	ολοκληρώθηκε	γύρω	στα	374	π.Χ.

	 	 8.	τι	γνωρίζετε	για	την	διαίρεση	του	έργου;
	 	 Η	διαίρεση	σε	 δέκα	 βιβλία	 δεν	προέρχεται	από	 τον	Πλάτωνα	
και	δεν	ανταποκρίνεται	σε	θεματικές	ενότητες.	Παρ’	όλα	αυτά	οι	
νεότεροι	 εκδότες	 προτιμούν	 περισσότερο	 τη	 σελιδαρίθμηση	 της	
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έκδοσης	του	Ερρίκου	Στεφάνου	(1578),	όπου	η	Πολιτεία	καλύπτει	
τις	σελίδες	327a	–	621d.

	 	 9.	ποιος	ο	δραματικός	χρόνος	της	Πολιτείας;

	 	 Ο	δραματικός	χρόνος,	δηλ.	ο	χρόνος	κατά	τον	οποίο	υποτίθεται	
ότι	διεξάγεται	ο	διάλογος,	είναι	το	421	π.Χ.

	 III.	η	ςκηΝοθεςΙα	καΙ	τα	προςωπα	τού	δΙαλογού

	 	 10.	α.	ποιος	ο	δραματικός	τόπος	του	διαλόγου;	β)	ποια	τα	
πρόσωπα	που	συμμετέχουν;

	 	 Ο	δραματικός	τόπος	του	διαλόγου	τοποθετείται	στο	σπίτι του 
πλούσιου μέτοικου Κέφαλου,	στον	Πειραιά.	Στη	συζήτηση	λαμβάνουν	
μέρος	ο	Κέφαλος,	πατέρας	του	ρήτορα	Λυσία,	ο	μεγαλύτερος	γιος	
του,	ο	Πολέμαρχος,	ο	σοφιστής	Θρασύμαχος,	ο	Κλειτοφών,	οι	δύο	
μεγαλύτεροι	αδελφοί	του	Πλάτωνα,	Γλαύκος	και	Αδείμαντος,	και	ο	
Σωκράτης.

	 	 11.	ποιο	είναι	το	κεντρικό	θέμα	του	διαλόγου;

	 	 Θέμα	 του	 διαλόγου	 είναι	 η	 φύση	 της	 Δικαιοσύνης	 και	 της	
Αδικίας	και,	κατ’	επέκταση,	αν και κατά πόσο ο δίκαιος ή ο άδικος 
είναι ευτυχέστερος και σε αυτή και στην άλλη ζωή.	Όμως,	για	να	
διερευνηθεί	 αυτό	 το	περίπλοκο	πρόβλημα,	 ο	Σωκράτης	προτείνει	
να	το	εξετάσουν	στο	ευρύτερο	πλαίσιο	μιας	πόλης-κράτους.	Αρχίζει	
λοιπόν	ένα	πείραμα,	μια	θεωρητική	κατασκευή	εξαρχής	μιας	πόλης,	
που	συγκροτείται	σιγά-σιγά,	για	να	φθάσει	από	το	πρωτόγονο	στάδιο	
στην	πλήρη	ανάπτυξή	της.	Πώς	λειτουργεί	λοιπόν	η	δικαιοσύνη	μέσα	
σ’	αυτόν	το	ζωντανό	οργανισμό,	μέσα	σε	αυτή	τη	μεγάλη	συλλογική	
ψυχή;	Σε	αυτό	το	ερώτημα	προσπαθεί	να	απαντήσει	ο	Σωκράτης.

	 	 12.	 ποια	 η	 σημασία	 των	 λέξεων	 πόλις	 και	 πολιτεία	 στο	
πλατωνικό	έργο;

	 	 Με	τον	όρο	πόλις	δηλώνεται	η	πόλη-κράτος,	που	αναπτύχθηκε	
ήδη	από	την	αρχαϊκή	εποχή	στον	ελληνικό	χώρο.	Με	τον	όρο	πολιτεία 
δηλώνεται	το	πολίτευμα,	δηλ.	οι	βασικές	αρχές	που	υπόκεινται	στη	
νομοθεσία	και	στους	θεσμούς	της	πόλης.
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	 IV.	η	δΙαρθρωςη	της	Πολιτειας

	 	 13.	Να	κάνετε	ένα	συνοπτικό	διάγραμμα	με	τη	διάρθρωση	
του	έργου	και	στη	συνέχεια	να	δώσετε	επιγραμματικά	κάποια	
βασικά	σημεία	κάθε	ενότητας.

γΕνικό Διαγραμμα
 	Εισαγωγή	(327)
 	Προκαταρκτικά	για	την	ιδεώδη	πολιτεία	(367)
 	Το	πρώτο	στάδιο	της	εκπαίδευσης	των	φυλάκων	(376)
 	Φύλακες	και	Επίκουροι	(412)
 	Η	Δικαιοσύνη	στην	πόλη	και	στο	άτομο	(427)
 	Η	Οικογένεια	(449)
 	Οι	φιλόσοφοι	–	βασιλείς	(471)
 	Η	ανώτατη	εκπαίδευση	(521)
 	Οι	 εκφυλισμένες	 πολιτείες	 και	 οι	 αντίστοιχοι	 ανθρώπινοι	

χαρακτήρες	(543)
 	Αποκλεισμός	και	καταδίκη	των	μιμητικών	τεχνών	(595)
 	Η	αθανασία	της	ψυχής	(608)

Βασικα σημΕια Ενότητων

	 	 α.	εισαγωγή	(327)
	 	 1.	 Κατάβαση	στον	Πειραιά.	Συνάθροιση	στο	σπίτι	του	πλούσιοι	
μέτοικου	Κέφαλου.
	 	 2.	 Τι	 είναι	 δικαιοσύνη;	 α)	 η	 τήρηση	 των	 υποχρεώσεων;	 να	
αποδίδεις	στο	ακέραιο	ότι	δεν	σου	ανήκει;	β)	η	ίση	ανταπόδοση	(να	
ωφελείς	τους	φίλους	και	να	βλάπτεις	τους	εχθρούς);	γ)	το	συμφέρον	
του	ισχυρότερου	(Θρασύμαχος);
	 	 3.	 Κριτική	και	αντίκρουση	της	άποψης	του	Θρασύμαχου	από	
τον	Σωκράτη.
	 	 4.	 Ο	Γλαύκων	και	ο	Αδείμαντος	θέτουν	εξαρχής	το	πρόβλημα:	
Είναι προτιμότερη η δικαιοσύνη από την αδικία;

	 	 Β.	προκαταρκτικά	για	την	ιδεώδη	πολιτεία	(367)
	 	 1.	 Οι	αρχές	της	κοινωνικής	οργάνωσης.	Η	υγιής	(«οικολογική»)	
πόλη.
	 	 2.	 Η	πόλη	που	έχει	φθάσει	σε	υψηλό	επίπεδο	πολιτισμού.
	 	 3.	 Ανάγκη	προστασίας.	Οι	φύλακες.
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	 	 γ.	το	πρώτο	στάδιο	της	εκπαίδευσης	των	φυλάκων	(376)
	 	 1.	 Έλεγχος	της	λογοτεχνίας	που	διδάσκεται	στα	σχολεία.
	 	 2.	 Η	παραδοσιακή	λογοτεχνία	είναι	και	από	θεολογική	και	από	
ηθική	άποψη	απορριπτέα.
	 	 3.	 Η	αρμόζουσα	μουσική	και	γυμναστική	αγωγή.
	 	 4.	 Γιατροί	και	δικαστές.

	 	 δ.	φύλακες	και	επίκουροι	(412)
	 	 1.	 Οι	τρεις	τάξεις	(δημιουργοί, φύλακες – επίκουροι, φύλακες – 
άρχοντες)	και	οι	μεταξύ	τους	σχέσεις.
	 	 2.	 Ο	 τρόπος	 διαβίωσης	 των	 φυλάκων	 –	 αρχόντων	 και	 των	
επικούρων.
	 	 3.	 Πρόβλεψη	για	τη	σωματική	ενότητα	της	πόλης.

	 	 ε.	η	δικαιοσύνη	στην	πόλη	και	στο	άτομο	(427)
	 	 1.	 Η	Δικαιοσύνη	στην	πόλη.
	 	 2.	 Ο	 ανταγωνισμός	 των	 τριών	 μερών	 της	 ψυχής	 (λογιστικόν, 
θυμοειδές, ἐπιθυμητικόν).
	 	 3.	 Η	Δικαιοσύνη	στο	άτομο.

	 	 ςτ.	η	οικογένεια	(449)
	 	 1.	 Ισότητα	των	δύο	φύλων.
	 	 2.	 Κατά	 το	 αξίωμα	 κοινὰ τὰ τῶν φίλων,	 κοινοκτημοσύνη	
γυναικών	και	παιδιών.
	 	 3.	 Ο	σκοπός	και	οι	κανόνες	του	πολέμου.

	 	 Ζ.	οι	φιλόσοφοι	–	βασιλείς	(471)
	 	 1.	 Το	ιδεατό	και	το	πραγματικό.
	 	 2.	 Ορισμός	του	φιλοσόφου.
	 	 3.	 Προκαταλήψεις	εναντίον	της	φιλοσοφίας.
	 	 4.	 Το	 μέγα	 παράδοξο:	 δεν	 είναι	 αδύνατο	 να	 κυβερνήσουν	 οι	
φιλόσοφοι.
	 	 5.	 Η	ιδέα	του	ἀγαθοῦ	ως	ύψιστος	σκοπός	της	ζωής.
	 	 6.	 Οι	τέσσερις	αναβαθμοί	της	γνώσης.	Η	Γραμμή.
	 	 7.	 Η	αλληγορία	του	σπηλαίου.

	 	 η.	η	ανώτατη	εκπαίδευση	(521)
	 	 1.	 Προεισαγωγικά.
  2. Αριθμητική, Γεωμετρία, Στερεομετρία, Αστρονομία, Αρμονική 
(οι	πέντε	μαθηματικές	σπουδές).
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	 	 3.	 Διαλεκτική.
	 	 4.	 Πρόγραμμα	σπουδών,	επιλογή	και	σταδιοδρομία.

	 	 θ.	οι	εκφυλισμένες	πολιτείες	και	οι	αντίστοιχοι	ανθρώπινοι	
χαρακτήρες	(543)
	 	 1.	 Ανακεφαλαίωση.	Κατάπτωση	της	αρίστης	πολιτείας.
	 	 2.	 Τιμοκρατία	και	τιμοκρατικός	χαρακτήρας.
	 	 3.	 Ολιγαρχία	(πλουτοκρατία)	και	πλουτοκρατικός	χαρακτήρας.
	 	 4.	 Δημοκρατία	και	δημοκρατικός	χαρακτήρας.
	 	 5.	 Τυραννία	και	τυραννικός	χαρακτήρας.
	 	 6.	 Σύγκριση	δίκαιου	και	άδικου	βίου.	Συμφέρουσα	δεν	είναι	η	
αδικία	αλλά	η	δικαιοσύνη.

	 	 Ι.	αποκλεισμός	και	καταδίκη	των	μιμητικών	τεχνών	(595)
	 	 1.	 Αντιδικία	φιλοσοφίας	και	ποίησης.
	 	 2.	 Η	γοητεία	της	τέχνης.	Η	δραματική	ποίηση	δεν	απευθύνεται	
στο	λογικό	παρά	στα	πάθη.
	 	 3.	 Οι	επιδράσεις	της	δραματικής	ποίησης	στον	χαρακτήρα.

	 	 Ια.	η	αθανασία	της	Ψυχής	(608)
	 	 1.	 Απόδειξη	της	αθανασίας	της	Ψυχής.
	 	 2.	 Η	ανταμοιβή	του	δικαίου	σ’	αυτήν	και	στην	άλλη	ζωή.
	 	 3.	 Ο	εσχατολογικός	μύθος	του	Ηρός.	

	 V.	η	γεΝεςη	της	πολης

	 	 14.	πώς	ακριβώς	αντιλαμβανόταν	ο	πλάτων	τη	λειτουργία	
της	πόλεως;

	 	 Το	κράτος,	κατά	την	άποψη	του	Πλάτωνα,	δεν	είναι	μια	σύμβαση,	
αλλά	 βασίζεται	 στη	 φύση	 του	 ανθρώπου.	 Για	 να	 ικανοποιήσει	
το	 άτομο	 τις	 βασικές	 του	 ανάγκες	 (στέγη,	 τροφή,	 ένδυση)	 είναι	
αναγκασμένο	να	δημιουργήσει	πυρήνες	συμβίωσης	με	άλλα	άτομα.	
Η	βοήθεια	και	η	προστασία	που	παρέχει	ο	ένας	άνθρωπος	στον	άλλο	
είναι	οι	δεσμοί	που	συνέχουν	το	κοινωνικό	σύνολο.	Η	αλληλεγγύη 
όμως	δεν	αρκεί	για	να	επιβιώσει	η	ομάδα.	Είναι	αναγκαίο	η	εργασία	
να	καταμερίζεται	ανάλογα	με	 τις	 ικανότητες	 του	κάθε	ατόμου.	Ο	
ρωμαλέος	 θα	 αναζητήσει	 τροφή	 για	 την	 κοινότητα,	 ο	 επιτήδειος	
θα	 κατασκευάσει	 εργαλεία.	 Έτσι,	 το	 «κύτταρο»	 της	 κοινωνίας	
περιλαμβάνει	 τουλάχιστον	 έναν	 γεωργό,	 έναν	 ιματιουργό,	 έναν	
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υποδηματοποιό	 και	 έναν	 οικοδόμο.	Όμως	 μια	 τόσο	 μικροσκοπική	
κοινωνία	 δεν	 έχει	 δυνατότητες	 να	 επιβιώσει	 για	 μεγάλο	 χρονικό	
διάστημα.	 Θα	 πρέπει	 το	 «κύτταρο»	 αυτό	 να	 διευρυνθεί	 και	 να	
συμπεριλάβει	πολλούς	 τεχνίτες	που	παράγουν	αγαθά	και	αυτούς	
που	θα	τα	διακινούν,	τους	εμπόρους.	Η	πόλη,	λοιπόν,	που	βρίσκεται	
σε	ένα	υψηλό	επίπεδο	υλικού	και	πνευματικού	πολιτισμού	δε	μπορεί	
να	μείνει	απροστάτευτη,	γιατί	και	η	αναζήτηση	και	η	κατοχή	του	
πλούτου	 προκαλεί	 συγκρούσεις	 με	 τους	 γείτονες.	 η	 μήτρα	 του	
πολέμου	συνεπώς	είναι	η	πλεονεξία.	Η	πόλη	που	πλουτίζει	έχει	
ανάγκη	 από	 κατάλληλα	 εκπαιδευμένους	 φύλακες	 που	 θα	 την	
προστατεύουν.

	 VI.	οΙ	τρεΙς	ταξεΙς

	 	 15.	ποια	είναι	η	τριμερής	διαίρεση	της	πολιτείας	έτσι	όπως	
την	ορίζει	ο	πλάτων;

Ο	Πλάτων	χωρίζει	την	ιδανική	πολιτεία	σε	τρεις	τάξεις
  δημιουργοί
  φύλακες	–	επίκουροι
  φύλακες	–	Άρχοντες	(Βασιλείς)

ςημείωση:	 Ο	 όρος	 τάξη	 χρησιμοποιήθηκε	 κυρίως	 στον	
ινδοευρωπαϊκό	χώρο	αλλά	και	στην	αρχαία	Αίγυπτο,	όπου	ο	
πληθυσμός	χωριζόταν	σε	τρεις	τάξεις:	χειρώνακτες, πολεμιστές, 
ιερείς.	Σ’	αυτή	την	περίπτωση	ο	όρος	τάξη	είναι	ένας	εξόφθαλμος	
αναχρονισμός,	αλλά	σαφέστερος	από	άλλους	συνώνυμους,	όπως	
κοινωνική	ομάδα	ή	κάστα.	Ο	Πλάτων	με	τον	όρο	τάξη	εννοεί	τη	
λειτουργία	μιας	ομάδας	μέσα	στην	κοινωνία.

	 	 16.	 ποια	 είναι	 τα	 κυριότερα	 χαρακτηριστικά	 γνωρίσματα	
της	κατώτερης	τάξεις	και	ποιες	οι	υποχρεώσεις	τους;

	 	 Η	κατώτερη	τάξη	(δημιουργοί),	που	είναι	και	η	πολυπληθέστερη,	
συγκροτείται	 από	 τους	 γεωργούς,	 τους	 τεχνίτες,	 τους	 εμπόρους	
και	γενικά	τους	χειρώνακτες.	Είναι	βέβαια	αποκλεισμένη	από	την	
εξουσία,	 εργάζεται	 όμως	 προστατευμένη	 και	 μπορεί	 να	 πλουτίζει	
ως	ένα	σημείο	φυσικά.	Οι	μεγάλες	οικονομικές	διαφορές	δεν	είναι	
επιτρεπτές.	Η	τάξη	αυτή	είναι	υποχρεωμένη	να	συντηρεί,	αλλά	όχι	
πλουσιοπάροχα,	τις	δύο	άλλες	ηγεμονικές	τάξεις.	Παιδιά,	ωστόσο,	
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που	 έχουν	 γεννηθεί	 στην	 τάξη	 των	 δημιουργών,	 αλλά	 έχουν	 να	
επιδείξουν	 εξαιρετικά	 προσόντα,	 μεταπηδούν	 στην	 ανώτερη	 τάξη	
και	 αντιστρόφως.	 Υπάρχει,	 λοιπόν,	 πρόβλεψη	 για	 την	 κοινωνική	
κινητικότητα.

	 	 17.	ποιες	είναι	οι	υποχρεώσεις	της	δεύτερης	τάξης;

	 	 Οι	φύλακες – επίκουροι	επωμίζονται	στρατιωτικά	και	διοικητικά	
καθήκοντα	 και,	 γενικά,	 είναι	 αφοσιωμένοι	 στην	 υπηρεσία	 του	
κράτους.

	 	 18.	ποιος	είναι	ο	ρόλος	της	ανώτερης	τάξης;

	 	 Οι	 φύλακες – παντελείς	 αναλαμβάνουν,	 μετά	 τα	 πενήντα	
τους	 χρόνια,	 τη	 διακυβέρνηση	 και	 μεριμνούν	 για	 την	 ευδαιμονία	
ολόκληρης	της	πολιτείας.	Πρόκειται	συνεπώς	για	μια	αριστοκρατία	
του	πνεύματος,	που	εξουσιάζει	και	συνάμα	υπηρετεί	το	πλήθος.			

	 VII.	τὸ	γεΝΝαΙοΝ	Ψεύδος

	 	 19.	πώς	γίνεται	η	κατάταξη	των	πολιτών	στις	τρεις	τάξεις;	
ποιος	είναι	ο	μύθος	που	αιτιολογεί	αυτή	την	κατάταξη;

	 	 Την	 κατάταξη	 των	 πολιτών	 της	 νέας	 πόλης	 σε	 τρεις	 τάξεις	
αιτιολογεί	 ένας	 μύθος	 που	 χαρακτηρίζεται	 ως	 γενναῖον	 ψεῦδος	
(414b).	Οι	 κάτοικοι	 της	 νέας	πόλης	θα	πεισθούν	 ότι	 την	παιδεία	
τους	δεν	την	είχαν	λάβει	από	τους	νομοθέτες,	αλλά	ότι	ήταν	οι	ίδιοι	
διαμορφωμένοι	ως	χαρακτήρες	μέσα	στα	σπλάχνα	της	γης.	Επειδή,	
λοιπόν,	είναι	παιδιά	της	ίδιας	μητέρας,	θα	αισθάνονται	αδέρφια	και	
θα	 τρέφουν	 αμοιβαία	 αισθήματα	 αγάπης.	 Επιπλέον,	 ο	 μύθος	 θα	
διδάσκει	πως,	όταν	ο	θεός	έπλαθε	τον	καθένα,	συνέμειξε	χρυσό	για	
αυτούς	που	είναι	ικανοί	να	εξουσιάζουν,	άργυρο	για	τους	επίκουρους,	
σίδηρο	και	χαλκό	για	τους	γεωργούς	και	τους	τεχνίτες.	Όμως,	επειδή	
η	 ιδεώδης	πολιτεία	δεν	είναι	μία	αριστοκρατία	του	αίματος	παρά	
του	πνεύματος,	η	κινητικότητα	ανάμεσα	στις	τάξεις	διασφαλίζεται,	
και	 μάλιστα	 μ’	 έναν	 χρησμό:	 «τότε	 τὴν	 πόλιν	 διαφθαρῆναι,	 ὅταν	
αὐτὴν	ὁ	σιδηροῦς	φύλαξ	ἢ	ὁ	χαλκοῦς	φυλάξῃ»	(Πλάτωνος	Πολιτεία 
415c).	Έτσι,	 λοιπόν,	 αν	 χρυσοί	 ή	αργυροί	 γονείς	 γεννήσουν	παιδί	
χάλκινο	 ή	 σιδερένιο	 οφείλουν	 να	 σφίξουν	 την	 καρδιά	 και	 να	 το	
αποστείλουν	εκεί	όπου	πράγματι	ανήκει,	δηλ.	στους	δημιουργούς.	
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Αν	στην	κατώτερη	τάξη	γεννηθούν	παιδιά	χρυσά	ή	αργυρά,	πρέπει	
οι	άρχοντες	να	φροντίσουν	ώστε	τα	παιδιά	αυτά	να	ανέλθουν	στην	
τάξη	που	τούς	αξίζει.

	 VIII.	η	αγωγη	τωΝ	φύλακωΝ

	 	 20.	 Να	 περιγράψετε	 σύντομα	 την	 αγωγή	 των	 φυλάκων,	
σύμφωνα	με	τον	πλάτωνα.

	 	 Το	ενδιαφέρον	του	νομοθέτη	επικεντρώνεται	στην	ορθή	αγωγή	
των	φυλάκων,	που	έχουν	επιλεγεί	με	κριτήρια	την	καλή σωματική 
τους διάπλαση	 και	 την	 οξύνοια.	 Στο	 πρώτο	 στάδιο	 επιδιώκεται	
η	 εξισορρόπηση	 γυμναστικής	 και	 μουσικής	 αγωγής.	 γυμναστική 
σημαίνει	 φροντίδα για την ευεξία του σώματος, απλές ασκήσεις, 
υγιεινός τρόπος διαβίωσης.	 Μουσική	 είναι	 η	 ενασχόληση	 με	 τις	
καλές	τέχνες:	μουσική, χορός, τραγούδι, ανάγνωση, καλλιέργεια της 
εικαστικής ευαισθησίας.	 Ο	 νομοθέτης	 φυσικά	 επαγρυπνεί	 για	 τη	
μορφή	και	το	περιεχόμενο	της	καλλιτεχνικής	έκφρασης.
	 	 Ένας	δεύτερος	κύκλος	εκπαίδευσης	(από	τα	είκοσι	ως	τα	τριάντα)	
περιλαμβάνει	 κυρίως	 τις	 μαθηματικές	 επιστήμες:	 αριθμητική, 
γεωμετρία, στερεομετρία, αστρονομία, αρμονική.	 Κορωνίδα	 της	
εκπαιδευτικής	πορείας	 είναι	η	πενταετής	 (από	τα	τριάντα	ως	τα	
τριάντα	πέντε)	σπουδή	της	διαλεκτικής	 (φιλοσοφία)	που	οδηγεί	
στην	ύψιστη	μορφή	γνώσης,	δηλ.	στην	αναζήτηση	της	ουσίας	όλων	
των	πραγμάτων	και	στη	θέαση	του	Ἀγαθοῦ.

	 	 21.	ποιοι	από	τους	φύλακες	–	επικούρους	προάγονται	σε	
φύλακες	–	άρχοντες	και	ποιες	είναι	οι	ασχολίες	τους;	

	 	 Η	 πορεία,	 λοιπόν,	 προς	 την	 ολοκλήρωση	 του	 ενάρετου	
ανθρώπου	 είναι	 τραχεία	 και	 γεμάτη	 δυσκολίες.	 Όσοι	 από	 τους	
φύλακες – επικούρους	υποστούν	με	επιτυχία	τις	κρίσεις,	που	έχουν	
καθορισθεί,	προάγονται	μετά	τα	πενήντα	τους	 έτη	σε	φύλακες – 
παντελείς,	δηλ.	σε	φύλακες – άρχοντες	(βασιλείς).	Οι	ενασχολήσεις	
αυτής	 της	ολιγάριθμης	αρχηγεσίας	 (ελίτ)	 είναι	 εν	 μέρει	πρακτικές	
(διοίκηση	του	κράτους)	και	εν	μέρει	θεωρητικές,	δηλ.	ενασχόληση	με	
τις	επιστήμες	και	τη	φιλοσοφία.	Οι	άρχοντες	έχουν	την	ευθύνη	για	
την	εκπαίδευση	της	νέας	γενιάς	των	φυλάκων,	ζουν	μακάρια,	επειδή	
απολαμβάνουν	τις	πνευματικές	ηδονές,	που	μόνο	αυτές	διαρκούν,	
και,	όταν	πεθάνουν,	τιμώνται	ως	ήρωες.
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	 IX.	τεχΝη	ελεγχοΜεΝη

	 	 22.	ποια	η	άποψη	του	πλάτωνα	για	την	τέχνη;

	 	 Και	η	τέχνη	οφείλει	να	συμβάλει	στην	καλλιέργεια	της	αρετής	
και,	επομένως,	πρέπει	να	υπόκειται	σε	κάποιον	έλεγχο.	Ακόμη	και	
τα	παραμύθια	που	διηγούνται	οι	τροφοί	στα	μικρά	παιδιά	πρέπει	
να	είναι	εγκεκριμένα.	Ο	Όμηρος	και	ο	Ησίοδος	αποκλείονται	από	
τα	σχολικά	προγράμματα,	επειδή	ενίοτε	παρουσιάζουν	τους	θεούς	
ως	επίορκους,	δολερούς,	ευσυγκίνητους,	χαροκόπους	και	απρεπείς.	
Οι	 παραδοσιακοί	 ποιητές	 με	 τις	 διηγήσεις	 τους	 για	 τον	 Άδη	
ενσταλάζουν	στις	τρυφερές	ψυχές	το	φόβο	του	θανάτου,	ενώ	ο	νέος	
μόνο	τη	δουλεία	πρέπει	να	φοβάται.	Μεγάλο	κίνδυνο	συνιστά	και	η	
ταύτιση	του	νέου	με	άδικους	και	γενικότερα	αρνητικούς	χαρακτήρες,	
τους	 οποίους	 παρουσιάζει	 συνήθως	 η	 παραδοσιακή	 λογοτεχνία.	
Αντιθέτως,	ψυχωφελή	αναγνώσματα	και	ακροάματα	θεωρούνται	οι	
ύμνοι	προς	τους	θεούς,	τα	εγκώμια	για	τους	ήρωες	και	φυσικά	οι	
φιλοσοφικοί	διάλογοι.

	 	 23.	ποια	η	άποψη	του	πλάτωνα	για	τη	μιμητική	τέχνη;

	 	 Στο	πρώτο	μέρος	του	10ου	βιβλίου	ο	Πλάτων	επικρίνει	τη	μιμητική	
τέχνη	που	 διισχυριζόταν	 ότι	 αναπαριστούσε	 την	πραγματικότητα.	
Αυτή	η	τέχνη	που	απευθύνεται	στο	άλογο	μέρος	της	ψυχής	οβελίζεται	
από	την	ιδεώδη	πολιτεία,	επειδή:
	 	 α)	 βρίσκεται	 μακριά	 από	 την	 αλήθεια	 των	 Ιδεών	 και	 είναι	
βυθισμένη	μέσα	στην	παχυλή	άγνοια,
	 	 β)	 παρουσιάζει	 αρνητικούς	 μάλλον	 παρά	 εποικοδομητικούς	
χαρακτήρες,
	 	 γ)	 διαταράσσει	 με	 τα	 πάθη	 που	 αφυπνίζει	 την	 αρμονία	 της	
ψυχής,	δηλ.	παραβλάπτει	τη	δικαιοσύνη.		

	 χ.	γύΝαΙκες	καΙ	οΙκογεΝεΙα

	 	 24.	ποια	είναι	η	θέση	της	γυναίκας	στην	ιδανική	πολιτεία	
του	πλάτωνα;

	 	 Η	θέση	της	γυναίκας	στην	αρχαία	Αθήνα	δεν	ήταν	ζηλευτή.	Δεν	
είχε	πολιτικά	 δικαιώματα,	 δε	 γνώριζε	 κατά	κανόνα	ανάγνωση	και	
γραφή	και	ήταν	πολλαπλά	εξαρτημένη.	Ο	Πλάτων	πιστεύει	ότι	και	
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οι	γυναίκες	–	φύλακες	μπορούν	να	γυμνάζονται,	να	εκπαιδεύονται,	
να	 πολεμούν,	 να	 διοικούν	 και	 να	 φιλοσοφούν,	 όπως	 οι	 άνδρες,	
εφόσον	δεν	υπάρχουν	ουσιώδεις	διαφορές	ανάμεσα	στα	δύο	φύλα.	
Ισχυρίζεται	εν	τούτοις	ότι	οι	άνδρες	έχουν	καλύτερες	επιδόσεις	σε	
κάθε	είδους	δραστηριότητα.

	 	 25.	ποια	είναι	η	θέση	του	πλάτωνα	όσον	αφορά	στο	ζήτημα	
της	οικογένειας;

	 	 «Οι	φίλοι	πρέπει	να	τα	έχουν	όλα	από	κοινού».	Με	βάση	αυτό	το	
αξίωμα	(πυθαγόρειας	προέλευσης)	οι	φύλακες	θα	έχουν	από	κοινού	
και	τις	γυναίκες	και	τα	παιδιά.	Οι	άρχοντες,	ωστόσο,	θα	φροντίζουν	
ώστε	 να	 μην	 επικρατήσει	 η	 ερωτική	 ασυδοσία	 και	 οι	 ερωτικές	
συνευρέσεις	να	διέπονται	από	τις	αρχές	της	ευγονικής.	Η	τεκνοποιία	
θεωρείται	καθήκον	απέναντι	στην	πολιτεία	και	την	ανατροφή	των	
παιδιών	αναλαμβάνει	εξ	ολοκλήρου	το	κράτος.	Έτσι,	εκμηδενίζονται	
το	ενδιαφέρον	για	την	πρόσκτηση	προσωπικής	περιουσίας	που	θα	
κληροδοτηθεί	και	παραμερίζονται	τα	προσωπικά	συναισθήματα	που	
ευνοούν	το	νεποτισμό.	Περιορίζονται	επίσης	οι	συγκρούσεις	για	τη	
διεκδίκηση	του	ελκυστικού	ερωτικού	συντρόφου.

	 XI.	δΙαΒΙωςη

	 	 26.	τι	περιλάμβανε	το	σχέδιο	του	πλάτωνα	σχετικά	με	τη	
διαβίωση	των	φυλάκων;

	 	 Και	 η	 δίαιτα	 (όχι	 γλυκά,	 όχι	 καρυκεύματα)	 και	 γενικά	 η	
διαβίωση	των	φυλάκων	διέπονται	από	αυστηρό	πνεύμα	λιτότητας.	
Απαγορεύεται	 η	 κατοχή	 προσωπικής	 περιουσίας,	 μεγάλων	 και	
πολυτελών	 κατοικιών,	 χρυσού	 και	 αργύρου.	Η	άρχουσα	 τάξη	 δεν	
πρέπει	να	απολαμβάνει	τα	αγαθά	εις	βάρος	των	άλλων.	Σκοπός	της	
πολιτείας	δεν	είναι	η	επίτευξη	της	ευδαιμονίας	για	μια	τάξη,	αλλά	
για	 ολόκληρη	 την	 πολιτεία.	 Έτσι,	 η	 εξουσία	 δεν	 αποβαίνει	 μέσο	
παράνομου	πλουτισμού.
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	 XII.	οΙ	φΙλοςοφοΙ	ΒαςΙλεΙς

	 	 27.	ποια	ήταν	η	πολιτική	κατάσταση	της	αθήνας	στα	τέλη	
του	5ου	αι.	π.χ.;

	 	 Για	 μεγάλα	 διαστήματα	 η	 αθηναϊκή	 Δημοκρατία	 ήταν	 έρμαιο	
στα	 χέρια	 αδίστακτων	 δημαγωγών,	 που,	 όπως	 επισημαίνει	
ο	 κωμωδιογράφος,	 «καλόπιαναν,	 εθώπευαν,	 κολάκευαν	 και	
εξαπατούσαν	τον	Δήμο».	Στο	όνομα	μιας	δήθεν	ισοτιμίας	η	ανάθεση	
πολλών	 αξιωμάτων	 γινόταν	 με	 κλήρωση!	 Για	 κρίσιμα	 θέματα	 δεν	
αποφάσιζε	ο	ορθός	λόγος,	αλλά	η	βοή	του	πλήθους	και	η	πειθώ	του	
ρήτορα.

	 	 28.	ποια	είναι	η	πρόταση	του	πλάτωνα;	πώς	παρουσιάζει	
την	πολιτεία	και	πώς	τους	πολίτες;

	 	 Η	μοναδική,	λοιπόν,	ελπίδα,	κατά	τον	Πλάτωνα,	ήταν	είτε	να	
φιλοσοφήσουν	οι	άρχοντες	είτε	να	αναλάβουν	τα	ηνία	του	κράτους	
οι	φιλόσοφοι.	Σε	μια	δραματική	αλληγορία	παρουσιάζεται	το	σκάφος	
της	πολιτείας	να	ταξιδεύει	ακυβέρνητο.	Ο	ιδιοκτήτης	είναι	μύωπας	
και	κουφός,	δε	γνωρίζει	τη	ναυτική	τέχνη.	Τα	μέλη	του	πληρώματος	
φιλονεικούν	 μεταξύ	 τους	 και	 κανείς	 δε	 σκέπτεται	 ότι	 χρειάζεται	
ένας	έμπειρος	κυβερνήτης	που	να	γνωρίζει	τις	θέσεις	των	άστρων	
και	τις	 ιδιοτροπίες	των	ανέμων.	Ο	μόνος	που	μπορεί	να	οδηγήσει	
με	ασφάλεια	μέσα	από	την	τρικυμία	το	«μεθυσμένο	καράβι»	είναι	ο	
κυβερνήτης	–	φιλόσοφος.

	 	 29.	 γιατί	 ο	 πλάτων	 θεωρεί	 τους	 φιλοσόφους	 ως	 τους	
καταλληλότερους	να	κυβερνήσουν;

	 	 Οι	φιλόσοφοι – βασιλεῖς1	είναι	προσωπικότητες	που	δε	διαθέτουν	
μόνο	γνώσεις	και	συνθετική	σκέψη,	αλλά	πείρα	ζωής,	διοικητικές	
ικανότητες	και	αδαμάντινο	χαρακτήρα.	Αναλαμβάνουν	την	εξουσία	
από	αίσθηση	καθήκοντος,	για	να	διοχετεύσουν	μέσα	στη	νομοθεσία	
τη	σοφία	τους	και	την	ακεραιότητά	τους.	Δεν	διαθέτουν	ούτε	καν	
οικογένεια,	 για	 να	 είναι	 αδέκαστοι,	 ανεπηρέαστοι	 και	 ολόψυχα	
αφοσιωμένοι	στο	κοπιώδες	λειτούργημά	τους.		

1.		Ο	όρος	βασιλεὺς	στον	Πλάτωνα	δηλώνει	απλώς	τον	άρχοντα,	όχι	τον	απόλυτο	
μονάρχη	που	αντλεί	την	εξουσία	του	από	το	κληρονομικό	δικαίωμα	ή	από	τη	θέληση	
του	Θεού.
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	 XIII.	η	δΙκαΙοςύΝη

	 	 30.	ποιες	αρετές	ενσαρκώνονται	στην	ιδεώδη	πολιτεία	του	
πλάτωνα;

	 	 Η	 ιδεώδης	 πολιτεία	 ενσαρκώνει	 τις	 τέσσερις	 θεμελιώδεις	
αρετές:	
	 	 α)	είναι	σοφή,	επειδή	οι	άρχοντές	της	(οι	φιλόσοφοι – βασιλεῖς)	
είναι	σοφοί	και	την	καθοδηγούν	προς	το	Ἀγαθόν,	
	 	 β)	είναι	ανδρεία,	επειδή	οι	φύλακες – ἐπίκουροι	είναι	ανδρείοι	και	
μπορούν	να	υπερασπισθούν	αφενός	την	εδαφική	της	ακεραιότητα	και	
αφετέρου	τις	αξίες	που	προβάλλει	το	εκπαιδευτικό	της	σύστημα,	
	 	 γ)	κοσμείται	από	σωφροσύνη	(αυτοκυριαρχία	και	νομιμοφροσύνη),	
επειδή	ανάμεσα	στις	τρεις	τάξεις	βασιλεύει	η	αρμονία,	που	προκύπτει	
από	την	υποταγή	της	κατώτερης	στις	ανώτερες,
	 	 δ)	είναι	δίκαιη,	επειδή	το	κάθε	στοιχείο	εκπληρώνει	τη	λειτουργία	
του	 χωρίς	 να	 παρακωλύει	 τη	 λειτουργία	 των	 άλλων.	 Με	 άλλα	
λόγια:	ο	καθένας	πράττει	 το	έργο	που	τού	έχει	ανατεθεί	και	δεν	
πολυπραγμονεί.

	 	 31.	πώς	συνδέονται	στον	πλάτωνα	το	ὅλον	με	το	μέρος,	η	
συλλογική	με	την	ατομική	ψυχή;

	 	 Εφόσον,	λοιπόν,	το	ὅλον,	η	μεγάλη	ψυχή,	είναι	ισορροπημένη 
και	 δίκαιη,	 και	 ο	 μικρόκοσμος,	 δηλ.	 η	 ατομική	 ψυχή2	 είναι	
αρμονική.	Το	κατώτερο	μέρος	(κίνητρο,	τάση)	της,	το	ἀλόγιστον	ή	
ἐπιθυμητικόν,	που	επιδιώκει	την	εκπλήρωση	των	βασικών	αναγκών	
(φαγητό,	 ποτό,	 έρωτας)	 και	 γι’	 αυτόν	 το	 λόγο	 είναι	 φιλοχρήματο	
και	 φιλοκερδές,	 τιθασεύεται	 από	 το	 θυμοειδές.	 Και	 τα	 δύο	 μαζί	
υπακούουν	στο	ανώτερο	στοιχείο,	το	λογιστικόν	που	ηγεμονεύει˙	η	
αντιστοιχία	ανάμεσα	στα	τρία	μέρη	της	ψυχής	και	στις	τρεις	τάξεις	
είναι	προφανής.	Κάθε	άνθρωπος,	λοιπόν,	είναι	δίκαιος,	εφόσον	τα	
τρία	 στοιχεία	 (νους,	 καρδιά,	 επιθυμίες),	 που	 συναπαρτίζουν	 την	
προσωπικότητά	του,	βρίσκονται	σε	αρμονική συμβίωση.	Αν	τα	άλλα	
στοιχεία	υφαρπάξουν	την	εξουσία	του	λογιστικοῦ,	τότε	επέρχονται	η	
σύγχυση	και	η	καταστροφή.	Την	αρμονία	διασφαλίζει	η	δικαιοσύνη,	
που	απονέμει	στον	καθένα	ό,τι	τού	ανήκει	και	τον	τοποθετεί	στη	
θέση	που	τού	αρμόζει.
2.		Στον	Πλάτωνα	 ο	 όρος	ψυχή	 δηλώνει	 και	 τον	 χαρακτήρα,	 την	προσωπικότητα,	
ακόμη	και	το	νου.
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	 	 32.	ποιο	είναι	το	βασικό	θέμα	συζήτησης	στην	Πολιτεία	και	
ποιες	οι	απόψεις	που	ακούγονται;

	 	 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	τη	δυνατότητα	να	είναι	δίκαιος,	
επειδή	μπορεί	να	εξοφλεί	τα	χρέη	του.	Ο	πολέμαρχος	διισχυρίζεται	
ότι	δικαιοσύνη	είναι	να	αποδίδεις	τα	ίσα,	καλό	στο	φίλο,	κακό	στον	
εχθρό.	Παραβλέπει	όμως	το	γεγονός	ότι	ο	φίλος	ενδέχεται	να	είναι	
άδικος	και	ο	εχθρός	δίκαιος.	Ο	σοφιστής	θρασύμαχος	είναι	ωμός˙	
το	συμφέρον	του	ισχυρού	καθορίζει	το	τι	είναι	δίκαιο.	Ο	γλαύκων,	
που	 είναι	 κατά	 κάποιο	 τρόπο	 το	 φερέφωνο	 της	 αριστοκρατικής	
ηθικής,	θεωρεί	τη	δικαιοσύνη	ως	μια	υποκριτική	κοινωνική	σύμβαση,	
που	 επιβάλλεται	 από	 τους	 πολλούς	 και	 αδύνατους	 για	 την	
αυτοπροστασία	τους.

	 	 33.	ποια	είναι	η	άποψη	του	ςωκράτη;

	 	 Όλοι	αυτοί	οι	ορισμοί	εμπεριέχουν	έναν	κόκκο	αλήθειας,	αλλά	
αποδεκτός	τελικά	γίνεται	ο	ορισμός	του	ςωκράτη:	 «τὸ	τὰ	αὑτοῦ	
πράττειν»,	 με	 άλλα	 λόγια:	 ο	 καθένας	 οφείλει	 να	 πράττει	 για	 το	
κοινωνικό	 σύνολο	 εκείνο	 «εἰς	 ὃ	 αὐτοῦ	 ἡ	 φύσις	 ἐπιτηδειοτάτη	
πεφυκυῖα	εἴη»	(Πλάτωνος	Πολιτεία	433a).

	 	 34.	 ποια	 είναι	 τα	 προβλήματα	 που	 δημιουργούνται	 μετά	
από	αυτόν	τον	ορισμό	του	ςωκράτη;

	 	 Ο	ορισμός	αυτός	μπορεί	να	είναι	σωτήριος	για	μια	επιχείρηση,	
αλλά	σε	μια	κοινωνία	ποιος,	όσο	σοφός	και	αδέκαστος	κι	αν	είναι,	
και	με	ποια	κριτήρια	θα	καθορίσει	τι	πρέπει	να	πράττει	ο	άλλος;	
Δεν	 αναιρείται	 η	 ισότητα	 όταν	 εφαρμοσθεί	 η	 αρχή	 αυτή;	 Για	 να	
κατανοήσουμε	τη	σκέψη	του	Πλάτωνα,	θα	πρέπει	να	την	εντάξουμε	
σε	ένα	παραδοσιακό	πλαίσιο	προβληματισμού	που	συμπεριλαμβάνει	
ακόμη	και	κοσμολογικές	αντιλήψεις.
 

	 	 Σύμφωνα	 με	 τον	 Ηράκλειτο	 (απ.	 94),	 «Ἥλιος	 οὐχ	
ὑπερβήσεται	 μέτρα˙	 εἰ	 δὲ	 μή,	 Ἐρινύες	 μιν	 Δίκης	 ἐπίκουροι	
ἐξευρήσουσιν».	 Ούτε	 ο	 ήλιος,	 λοιπόν,	 δε	 μπορεί	 να	 υπερβεί	
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τα	όρια	στα	οποία	κινείται.	Αν	τυχόν	και	τα	υπερβεί,	τότε	οι	
Ερινύες,	οι	βοηθοί3	της	Δικαιοσύνης,	θα	τον	βρουν	και	θα	τον	
επαναφέρουν	στην	τροχιά	του.	Ξεφεύγοντας	από	τα	όριά	του	ο	
Ήλιος	διαπράττει	ὕβριν,	που	τιμωρείται	αυστηρά.

	 	 Έτσι,	 λοιπόν,	και	ο	άνθρωπος,	 για	να	μην	διαπράττει	αδικία,	
οφείλει	να	μην	υπερβαίνει	τα	προσωπικά	του	όρια.	Αν	ο	ίδιος	δεν	
είναι	 σε	 θέση	 είτε	 από	 φιλαυτία	 είτε	 από	 ματαιοδοξία	 είτε	 από	
αδυναμία	 κρίσης	 να	 οριοθετήσει	 τον	 τομέα	 της	 δραστηριότητάς	
του,	 τότε	 τουλάχιστον	 θα	 πρέπει	 να	 συμμορφώνεται	 προς	 τις	
υποδείξεις	του	εμπειρότερου,	του	σοφότερου,	του	σωφρονέστερου.	
δικαιοσύνη,	 λοιπόν,	 είναι	 ένα	 είδος	αρμονίας	 των	αντιμαχόμενων	
τάσεων	της	ψυχής.	Η	αρμονία	αυτή	πηγάζει	από	το	γνῶθι σαυτὸν 
και	τον	συνακόλουθο	αυτοπεριορισμό.	Αν	ο	άνθρωπος	διερευνήσει	
τον	εαυτό	του	και	αποδεχθεί	τα	όριά	του,	τότε	η	συμπεριφορά	του	
απέναντι	στους	συνανθρώπους	του,	στην	πόλη,	στους	θεούς,	στη	
φύση	είναι	η	ορθή.	
	 	 Από	 την	 άποψη	 αυτή	 στη	 δικαιοσύνη	 εμπεριέχονται	 και	 οι	
τρεις	άλλες	αρετές:	α)	η	σοφία	που	διαβλέπει	και	εκτιμά	το	βάρος	
της	 προσωπικότητάς	 μας,	 β)	 η	 ανδρεία	 που	 έχει	 το	 θάρρος	 να	
αποδεχθεί	την	εκτίμηση	και,	τέλος,	γ)	η	σωφροσύνη	που	επιβάλλει	
τον	αυτοέλεγχο.													

	 XIV.	οΙ	φαύλες	πολΙτεΙες

	 	 35.	 ποιο	 είναι	 το	 βασικό	 χαρακτηριστικό	 γνώρισμα	 της	
ιδεώδους	πολιτείας	του	πλάτωνα;

	 	 Η	ιδεώδης	πολιτεία	είναι	αριστοκρατική,	αλλά	η	αριστοκρατία	
της	δεν	βασίζεται	στην	καταγωγή	παρά	στο	πνεύμα.	Αυτό	συμβαίνει,	
διότι	ο	Πλάτων	είχε	αντιληφθεί	 τη	φθορά	της	αριστοκρατίας	 της	
καταγωγής,	 η	 οποία	 είχε	 φθαρεί	 από	 εσωτερικά	 αίτια,	 δηλ.	 την	
ανάμειξη	του	χρυσού	με	το	χάλκινο	γένος.

3.		 Πρόσεξε	 τη	 χρήση	 του	 όρου	 ἐπίκουρος˙	 και	 στην	 ιδεώδη	 πολιτεία	 ἐπίκουροι 
ονομάζονται	όσοι	επιβλέπουν	την	επιβολή	της	τάξης.
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	 	 36.	Να	αναφέρετε	και	να	περιγράψετε	συνοπτικά	τα	είδη	
των	 πολιτευμάτων	 που	 ο	 πλάτων	 ήξερε	 και	 τα	 θεωρούσα	
αποτυχημένα	μοντέλα	διακυβέρνησης.

	 	 Διαστρεβλωμένο	λοιπόν	απότοκο	της	παραπάνω	μείξης	είναι	η	
τιμοκρατική	πολιτεία	(ιστορικό	πρότυπο:	η	Σπάρτη).	Η	πολιτεία	αυτή	
είναι	φιλοπόλεμη και	υποχείριο της φιλαργυρίας.	Ο	τιμοκρατικός	
άνθρωπος	είναι	παραδομένος	στο	θυμοειδές	στοιχείο	και	επιδιώκει	
συνεχώς	τιμές, διακρίσεις, πλούτο	και	ηδονές.
	 	 Από	 την	 Τιμοκρατία	 προκύπτει	 η	 Ολιγαρχία	 (πλουτοκρατία),	
όπου	ο	άμετρος	πλουτισμός	εκκολάπτει	ένα	πλήθος	κηφήνων.	Άλλοι	
από	αυτούς	έχουν	κεντρί	(οι κακούργοι)	και	άλλοι	είναι	άκεντροι	(οι 
πτωχοί),	όλοι	τους	όμως	επιδιώκουν	την	ανατροπή	της	πολιτείας.	Ο	
ολιγαρχικός	λατρεύει το χρήμα, περιφρονεί την παιδεία, αδιαφορεί 
για την τιμή και την υπεράσπιση της πατρίδας του.	Ως	πρότυπο	ο	
Πλάτων	θα	πρέπει	να	είχε	υπόψη	του	την	αποικία	των	Φοινίκων,	
την	Καρχηδόνα,	με	τους	μυωπικούς	ηγεμόνες,	που	έθεταν	υπεράνω	
των	πάντων	το	προσωπικό	τους	συμφέρον.
	 	 Οι	 κηφήνες	 συνεχώς	 πληθύνονται,	 επειδή	 οι	 ολιγαρχικοί	
ευνοούν	την	κατασπατάληση	της	πατρικής	περιουσίας	των	απόρων,	
για	 να	 πλουτίζουν	 οι	 ίδιο	 ακόμη	 περισσότερο.	 Όταν	 οι	 κηφήνες	
συνειδητοποιήσουν	 τη	 δύναμή	 τους,	 ανατρέπουν	 την	 ολιγαρχία	
και	 εγκαθιστούν	 ένα	 ανάπηρο	 πολίτευμα,	 τη	 Δημοκρατία.	 Εδώ	
επιτρέπονται	 τα	 πάντα˙	 ο	 καθένας	 πράττει	 και	 λέγει	 ό,τι	 θέλει	
και	 ζει	 όπως	 θέλει.	 Τα	 αξιώματα	 μοιράζονται	 με	 κλήρο	 ώστε	 να	
δίνεται	η	εντύπωση	ότι	οι	πολίτες	είναι	ίσοι.	Οι	δάσκαλοι	φοβούνται	
και	κολακεύουν	τους	μαθητές,	οι	γέροντες	συμπεριφέρονται	σα	να	
είναι	νέοι,	ακόμη	και	τα	ζώα	ωθούν	έξω	από	το	δρόμο	τους	τους	
ανθρώπους!
	 	 Η	άμετρη	ελευθερία	της	Δημοκρατίας	οδηγεί	στην	αναρχία.	Μέσα	
στην	 πόλη	 δημιουργείται	 πόλωση.	 Από	 τη	 μια	 είναι	 οι	 άπληστοι	
ολιγαρχικοί	και	από	την	άλλη	οι	άκεντροι	κηφήνες	(οι πτωχοί)	που	
έχουν,	ωστόσο,	ως	προστάτες	τους	κηφήνες με κεντρί.	Όταν	λοιπόν	ο	
κακούργος	κηφήνας	αναλάβει	με	τη	βοήθεια	του	δήμου	την	εξουσία	
εγκαθιστά	την	Τυραννίδα.	Ως	τύραννος	λησμονεί πια τις υποσχέσεις 
που είχε δώσει στους πτωχούς για την αναδιανομή του πλούτου, 
κηρύσσει πολέμους για να αποσπά το λαό από τα προβλήματά του και 
καταδιώκει τους επιφανείς πολίτες.	Για να προστατευθεί από τους 
αγανακτισμένους και ελευθερόφρονες συγκροτεί σωματοφυλακή 
από απελεύθερους.	Ο	τυραννικός	άνθρωπος	περιτριγυρίζεται	από	
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σμήνος ηδονών, κλέπτει, συκοφαντεί και διαπράττει κάθε είδους 
ανοσιούργημα.





ΕΝΟΤΗΤΑ 8 29

Το ΔαχΤυλίΔί Του ΓυΓη

Εισαγωγικό Σημείωμα

1. Ποιες οι απόψεις του Γλαύκωνα σχετικά με το πρόβλημα της 
δικαιοσύνης;

	 	 Ο	 Γλαύκων,	 ο	 αδερφός	 του	 Πλάτωνα,	 διατυπώνει	 ορισμένες	
απόψεις	 για	 το	 πρόβλημα	 της	 δικαιοσύνης.	 Ο	 ομιλητής	 δεν	 εκθέτει	
ακριβώς	τις	δικές	του	πεποιθήσεις,	παρά	μεταφέρει	τον	προβληματισμό	
περί	δικαιοσύνης,	ο	οποίος	είχε	διαμορφωθεί	στους	αριστοκρατικούς	
κύκλους	της	Αθήνας1.	Η	δικαιοσύνη,	λοιπόν,	υποστηρίζει	ο	Γλαύκων,	
δεν	είναι	έμφυτο	ἀγαθὸν	στον	άνθρωπο,	αλλά	αποτέλεσμα	κοινωνικών	
συμβιβασμών.	Οι	πολλοί	(και	αδύνατοι),	που	δεν	μπορούν	να	διαπράξουν	
την	αδικία,	χωρίς	να	υποστούν	τις	συνέπειες	της	αδικοπραγίας	τους,	
έχουν	πείσει	την	κοινή	γνώμη,	από	ωφελιμιστικά	και	μόνο	κίνητρα,	πως	
είναι	προτιμότερο	να	μην	διαπράττει	κανείς	το	άδικο.	Έτσι,	κατορθώνουν	
να	μην	αδικούνται	οι	ίδιοι	από	τους	λίγους	και	ισχυρούς.	Το	κοινωνικό	
συμβόλαιο,	λοιπόν,	επιτάσσει	ούτε	να	αδικεί	κανείς	ούτε	να	αδικείται.

2. Για ποιον λόγο θεωρεί ο Γλαύκων ότι οι άνθρωποι είναι 
δίκαιοι;

	 	 Ο	θεωρούμενος	ως	δίκαιος	βρίσκεται	στο	μέσο	δύο δυνατοτήτων˙	
η	 μία	 δυνατότητα	 είναι	 να	 μπορεί	 ο	 άνθρωπος	 να	 διαπράττει	 το	
άδικο	χωρίς	να	τιμωρείται	και	η	άλλη	να	υφίσταται	την	αδικία	χωρίς	
να	μπορεί	να	αντιδράσει.	Όποιος	όμως	θα	μπορούσε	να	αδικεί	χωρίς	
να	τιμωρείται,	θα	ήταν	παράφρων,	αν	υιοθετούσε	την	άποψη	του	
«μήτε	ἀδικεῖν	μήτε	ἀδικεῖσθαι».	Αυτήν	την	υποκριτική	σύμβαση	ποτέ	
δεν	θα	τη	δεχόταν	κάποιος	που	θα	είχε	για	παράδειγμα	στην	κατοχή	
του	το	δαχτυλίδι του Γύγη,	το	οποίο	θα	τον	καθιστούσε	αόρατο.	
Αβίαστα,	λοιπόν,	προκύπτει	το	συμπέρασμα	πως	κανείς	δεν	είναι	
δίκαιος,	επειδή	έχει	επιλέξει	ελεύθερα	αυτήν	τη	στάση.	Αναγκάζεται	
να	 συμπεριφερθεί	 δίκαια,	 προκειμένου	 να	 αποφύγει	 την	 τιμωρία.	
Όπου	 όμως	 μπορεί	 να	 αδικεί,	 χωρίς	 να	 υφίσταται	 τις	 συνέπειες,	
τότε	αδικεί	χωρίς	κανέναν	ενδοιασμό.	

1.	Οι	προβληματισμοί	αυτοί	δεν	θα	έπρεπε	να	αγνοηθούν	σε	μια	συζήτηση	που	
φιλοδοξούσε	να	διερευνήσει	χωρίς	προκαταλήψεις	το	θέμα	σε	βάθος.



ΠΛΑΤΩΝΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 30

Πρόσθετες ερωτήσεις από τη βιβλιοθήκη του Κ.Ε.Ε. 

1. Ποιες αντιλήψεις της αθηναϊκής κοινωνίας αντανακλά η 
φιλοσοφική συζήτηση για τη δικαιοσύνη και την αδικία;

	 	 Θέμα	του	διαλόγου	είναι	η	φύση	της	δικαιοσύνης	και	της	αδικίας	
και,	κατ’	επέκταση,	αν	και	κατά	πόσο	ο	δίκαιος	ή	ο	άδικος	είναι	
ευτυχέστερος	και	σε	αυτή	και	στην	άλλη	ζωή.	Οι	αντιλήψεις	που	
εκφράζονται	δεν	είναι	του	εκάστοτε	ομιλητή,	καθώς	το	κάθε	πρόσωπο	
που	 παίρνει	 μέρος	 σε	 αυτήν	 αντιπροσωπεύει	 μία	 συγκεκριμένη	
κάστα	της	αθηναϊκής	κοινωνίας.	Έτσι,	ο	Κέφαλος,	που	εκπροσωπεί	
την	 παλαιά	 γενιά,	 νομίζει	 ότι	 δικαιοσύνη	 είναι	 η	 εντιμότητα	 στις	
συναλλαγές.	Έτσι,	ο	πλούσιος	έχει	τη	δυνατότητα	να	είναι	δίκαιος,	
επειδή	μπορεί	να	εξοφλεί	τα	χρέη	του.	Ο	Πολέμαρχος	ισχυρίζεται	
ότι	 δικαιοσύνη	 είναι	 να	 αποδίδεις	 τα	 ίσα:	 καλό	 στον	 φίλο,	 κακό	
στον	εχθρό.	Ο	σοφιστής	Θρασύμαχος	είναι	ωμός:	το	συμφέρον	του	
ισχυρού	καθορίζει	 το	 τι	 είναι	 δίκαιο.	Ο	Γλαύκων,	που	 είναι	κατά	
κάποιον	τρόπο	το	φερέφωνο	της	αριστοκρατικής	ηθικής,	θεωρεί	τη	
δικαιοσύνη	ως	μία	υποκριτική	κοινωνική	σύμβαση,	που	επιβάλλεται	
από	 τους	 πολλούς	 και	 αδυνάτους	 για	 την	 αυτοπροστασία	 τους.	
Ωστόσο,	 αν	 και	 όλοι	 οι	 παραπάνω	 ορισμοί	 εμπεριέχουν	 κάποιον	
κόκκο	 αλήθειας,	 δεκτός	 εν	 τέλει	 θα	 γίνει	 μόνο	 ο	 ορισμός	 του	
Σωκράτη:	«τὸ	τὰ	αὐτοῦ	πράττειν»,	με	άλλα	λόγια:	ο	καθένας	οφείλει	
να	πράττει	για	το	κοινωνικό	σύνολο	εκείνο	«εἰς	ὃ	αὐτοῦ	ἡ	φύσις	
ἐπιτηδειοτάτη	πεφυκυῖα	εἴη».		

2. Αφού βρείτε τι σημαίνει «κοινωνικό συμβόλαιο», να συγκρίνετε 
τις απόψεις του Γλαύκωνα για τη δικαιοσύνη με τη θεωρία του 
κοινωνικού συμβολαίου.

  Το	«κοινωνικό	συμβόλαιο»	μπορεί	να	ανήκει	ως	έννοια	στη	νεότερη	
εποχή,	αλλά	ως	θεωρία	έχει	διατυπωθεί	ήδη	από	την	Αρχαιότητα.	
Οι	 γνώμες	 διαφέρουν	 σχετικά	 με	 τον	 βαθμό	 που	 η	 θεωρία	 του	
«κοινωνικού	συμβολαίου»,	 όπως	 το	αντιλαμβάνονταν	 στον	 17ο	 και	
τον	18ο	αιώνα,	είχε	διαμορφωθεί	την	περίοδο	της	ελληνικής	σκέψης,	
που	εξετάζουμε	εδώ,	και	οι	διαφορές	οφείλονται	σε	μεγάλο	ποσοστό	
στις	διαφορετικές	σημασίες,	που	έχουν	δώσει	οι	φιλόλογοι	σ’	αυτόν	
τον	όρο.
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Όταν	 ρωτούμε	 αν	 οι	 αρχαίοι	 Έλληνες	 πίστευαν	 στη	 θεωρία	
του	«κοινωνικού	συμβολαίου»,	τούς	θέτουμε	ένα	ερώτημα	που	δεν	
έθεσαν	οι	ίδιοι	στον	εαυτό	τους.	Το	ερώτημα	που	πραγματικά	έθεσαν	
ήταν	 αν	 το	 «δίκαιο»	 είναι	 το	 ίδιο	 με	 το	 «νόμιμο».	 Οι	 απαντήσεις	
ήταν	δύο	τύπων,	δεοντολογικές	και	πραγματικές.	Είτε	η	δικαιοσύνη	
διατηρούσε	τη	σημασία	της	ως	ηθικό	ιδεώδες,	και	αυτό	το	ιδεώδες	
ταυτιζόταν	με	την	υπακοή	στους	νόμους,	είτε	ισχυρίζονταν	ότι,	όταν	
οι	 άνθρωποι	 χρησιμοποιούν	 την	 εντυπωσιακή	 λέξη	 «δικαιοσύνη»,	
το	μόνο	που	εννοούν	είναι	η	τήρηση	των	υπαρχόντων	νόμων,	κάτι	
που	μπορούσε	στην	πραγματικότητα	να	είναι	ασύνετος	ή	επιζήμιος	
τρόπος	ενέργειας.	
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ΕνοΤηΤα 8
(359b-d)

Το ΔαχΤυλίΔί Του ΓυΓη α’ 

 Α. ΚΕίμΕνο

Ὡς	 δὲ	 καὶ	 οἱ	 ἐπιτηδεύοντες	 ἀδυναμίᾳ	 τοῦ	 ἀδικεῖν	 ἄκοντες	
αὐτὸ	 ἐπιτηδεύουσι,	 μάλιστ’	 ἂν	 αἰσθοίμεθα,	 εἰ	 τοιόνδε	ποιήσαιμεν	
τῇ	 διανοίᾳ˙	 δόντες	 ἐξουσίαν	 ἑκατέρῳ	 ποιεῖν	 ὅτι	 ἂν	 βούληται,	 τῷ	
τε	 δικαίῳ	 καὶ	 τῷ	 ἀδίκῳ,	 εἶτ’	 ἐπακολουθήσαιμεν	 θεώμενοι	 ποῖ	 ἡ	
ἐπιθυμία	ἑκάτερον	ἄξει.	Ἐπ’	αὐτοφώρῳ	οὖν	λάβοιμεν	ἂν	τὸν	δίκαιον	
τῷ	ἀδίκῳ	εἰς	ταὐτὸν	ἰόντα	διὰ	τὴν	πλεονεξίαν,	ὃ	πᾶσα	φύσις	διώκειν	
πέφυκεν	ὡς	ἀγαθόν,	νόμῳ	δὲ	βίᾳ	παράγεται	ἐπὶ	τὴν	τοῦ	ἴσου	τιμήν.	
Εἴη	δ’	ἂν	ἡ	ἐξουσία	ἣν	λέγω	τοιάδε	μάλιστα,	εἰ	αὐτοῖς	γένοιτο	οἵαν	
ποτέ	φασιν	δύναμιν	τῷ	[Γύγου]	τοῦ	Λυδοῦ	προγόνῳ	γενέσθαι.	Εἶναι	
μὲν	γὰρ	αὐτὸν	ποιμένα	θητεύοντα	παρὰ	τῷ	τότε	Λυδίας	ἄρχοντι,	
ὄμβρου	δὲ	πολλοῦ	γενομένου	καὶ	σεισμοῦ	ῥαγῆναί	τι	τῆς	γῆς	καὶ	
γενέσθαι	χάσμα	κατὰ	τὸν	τόπον	ᾗ	ἔνεμεν.	Ἰδόντα	δὲ	καὶ	θαυμάσαντα	
καταβῆναι	καὶ	ἰδεῖν	ἄλλα	τε	δὴ	ἃ	μυθολογοῦσιν	θαυμαστὰ	καὶ	ἵππον	
χαλκοῦν,	κοῖλον,	θυρίδας	ἔχοντα,	καθ’	ἃς	ἐγκύψαντα	ἰδεῖν	ἐνόντα	
νεκρόν,	ὡς	φαίνεσθαι	μείζω	ἢ	κατ’	ἄνθρωπον,	τοῦτον	δὲ	ἄλλο	μὲν	
οὐδέν,	 περὶ	 δὲ	 τῇ	 χειρὶ	 χρυσοῦν	 δακτύλιον	 ὄν<τα>	 περιελόμενον	
ἐκβῆναι.
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 Β.1 ΑντίΣτοίχηΣη ΚΕίμΕνου – μΕτΑφρΑΣηΣ

ΚΕίμΕνο μΕτΑφρΑΣη

Ὡς	δὲ	καὶ	οἱ	ἐπιτηδεύοντες Ότι	και	όσοι	ασκούν	τη	
δικαιοσύνη

ἀδυναμίᾳ	τοῦ	ἀδικεῖν από	αδυναμία	[τους]	στο	να	
αδικούν	

ἐπιτηδεύουσι	αὐτὸ	ἄκοντες ασκούν	αυτό	χωρίς	τη	θέλησή	
τους,

ἂν	αἰσθοίμεθα	μάλιστα, θα	καταλάβουμε	καλύτερα,

εἰ	ποιήσαιμεν	τῇ	διανοίᾳ	 αν	σκεφθούμε	[ή	φαντασθούμε]

τοιόνδε˙ το	εξής˙

δόντες	ἐξουσίαν	ἑκατέρῳ,	 αφού	δώσουμε	εξουσία	στον	
καθένα	από	τους	δύο,

τῷ	τε	δικαίῳ	καὶ	τῷ	ἀδίκῳ, δηλαδή	και	στον	δίκαιο	και	
στον	άδικο	

ποιεῖν να	κάνει	

ὅ,τι	ἂν	βούληται, ό,τι	θέλει

εἴτ’	ἐπακολουθήσαιμεν ύστερα	να	τούς	
παρακολουθήσουμε

θεώμενοι παρατηρώντας

ποῖ	ἄξει πού	θα	οδηγήσει

ἡ	ἐπιθυμία	ἑκάτερον. η	επιθυμία	τον	καθένα	τους.

Ἐπ’	αὐτωφώρῳ	οὖν	 Πάνω	στην	πράξη	λοιπόν	

λάβοιμεν	ἂν	τὸν	δίκαιον	 θα	πιάναμε	τον	δίκαιο

ἰόντα	εἰς	ταὐτὸν	 να	κάνει	τα	ίδια

τῷ	ἀδίκῳ	 με	τον	άδικο

διὰ	τὴν	πλεονεξίαν εξαιτίας	της	πλεονεξίας	του,

ὃ	πᾶσα	φύσις την	οποία	κάθε	φυσικό	ον
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πέφυκεν	διώκειν είναι	φτιαγμένο	από	τη	φύση	
του	να	επιδιώκει,

ὡς	ἀγαθὸν	[ὄν], σαν	να	είναι	κάτι	καλό,

νόμῳ	δὲ	 όμως	εξαιτίας	του	νόμου

βίᾳ	παράγεται	 με	τη	βία	οδηγείται	αλλάζοντας	
το	δρόμο	του

ἐπὶ	τὴν	τιμὴν	τοῦ	ἴσου. προς	το	σεβασμό	της	ισότητας.

Εἴη	δ’	ἂν	μάλιστα Και	θα	ήταν	μάλιστα

τοιάδε	ἡ	ἐξουσία τέτοια	η	εξουσία

ἣν	λέγω, που	λέγω,

εἰ	γένοιτο	αὐτοῖς αν	αποκτούσαν	αυτοί

[δύναμις] [δύναμη]

οἵαν	δύναμιν	ποτε σαν	τη	δύναμη	που	κάποτε	

φασὶν	γενέσθαι λένε	ότι	απέκτησε	

τῷ	προγόνῳ	τοῦ	Λυδοῦ ο	πρόγονος	του	Λυδού

[Γύγου]. [ο	Γύγης].

[Φασὶν]	μὲν	γὰρ [Λένε]	δηλαδή	

αὐτὸν	εἶναι	ποιμένα ότι	αυτός	ήταν	βοσκός

θητεύοντα που	δούλευε	ως	μισθωτός

Παρὰ	τῷ	τότε	ἄρχοντι	
Λυδίας,

κοντά	στον	τότε	άρχοντα	της	
Λυδίας

γενομένου	δὲ	πολλοῦ	ὄμβρου	 και	ότι,	αφού	έγινε	μια	μεγάλη	
καταιγίδα

καὶ	σεισμοῦ και	σεισμός

[φασὶν]	ῥαγῆναί	τι	τῆς	γῆς [λένε]	ράγισε	ένα	κομμάτι	της	
γης

καὶ	γενέσθαι	χάσμα και	δημιουργήθηκε	ένα	χάσμα

κατὰ	τὸν	τόπον στο	μέρος

ᾗ	ἔνεμεν. όπου	έβοσκε	[τα	πρόβατα].



ΠΛΑΤΩΝΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 36

Ἰδόντα	δἲ	καὶ	θαυμάσαντα [Αυτός]	μόλις	το	είδε	και	το	
θαύμασε

[φασὶΝ]	καταβῆναι [λένε]	ότι	κατέβηκε	[στο	χάσμα]

καὶ	ἰδεῖν	ἄλλα	τε	δὴ	
θαυμαστὰ	

και	είδε	και	άλλα	
αξιοθαύμαστα,

ἃ	μυθολογoῦσι τα	οποία	διηγούνται	[ή	
εξιστορούν]

καὶ	ἵππον	χαλκοῦν και	ακόμη	ένα	άλογο	χάλκινο,

κοῖλον, κούφιο,

ἔχοντα	θυρίδας, που	είχε	μικρά	παράθυρα,

καθ’	ἃς	ἐγκύψαντα από	τα	οποία,	αφού	έσκυψε	
μέσα,

[φασὶν]	ἰδεῖν [λένε]	ότι	είδε

ἔχοντα	νεκρόν, να	βρίσκεται	ένας	νεκρός,

ὡς	φαίνεσθαι καθώς	φαινόταν

μείζω	ἢ	κατ’	ἄνθρωπον, πιο	μεγάλος	από	έναν	κανονικό	
άνθρωπο,

Τοῦτον	δὲ	ἄλλο	μὲν	οὐδέν, και	αυτός	άλλο	τίποτε	[δεν	
είχε]

περὶ	δὲ	τῇ	χειρὶ	ὄν<τα> παρά	μόνο	στο	χέρι	είχε

χρυσοῦν	δακτύλιον ένα	χρυσό	δαχτυλίδι,

περιελόμενον		 το	οποίο,	αφού	πήρε	[ο	Γύγης]

[φασὶν]	ἐκβῆναι [λένε]	ότι	βγήκε	έξω	[από	το	
χάσμα]

 Β.2 ΓλωΣΣίΚΑ ΣχολίΑ
Γραμματική Αναγνώριση λέξεων, Σημασιολογικά, Αρχικοί 
χρόνοι ρημάτων, ομόρριζα, Συνώνυμα, Αντώνυμα

  ὡς (:	σύνδεσμος	ειδικός)	=	ότι,	πως,	ότι	τάχα
  ἐπιτηδεύοντες:	ονομ.	πληθ.	αρσ.	γέν.	μτχ.	ενεστ.	ενεργ.	φων.	
του	ρ.	ἐπιτηδεύω	(=	καταγίνομαι,	ασκώ,	προσπαθώ).	χρονοί: 
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ἐπιτηδεύω,	ἐπετήδευον,	ἐπιτηδεύσω,	ἐπετήδευσα,	ἐπιτετήδευκα.	
ομορρίΖΑ:	 ἐπιτήδευσις,	 ἐπιτήδευμα,	 ἐπιτηδευτέον,	
ἐπιτηδευτός,	 ἀνεπιτήδευτος.	 ΣυνωνυμΑ:	 ἀσκῶ,	 ἐργάζομαι,	
ἐπιχειρῶ,	πειρῶμαι,	πράττω.

  ἀδικεῖν:	απρμφ.	ενεστ.	ενεργητ.	φωνής	του	ἀδικέω-ῶ	(=	είμαι	
άδικος,	κάνω	αδικία,	αδικώ).	χρονοί:	ἀδικῶ,	ἠδίκουν,	ἀδικήσω,	
ἠδίκησα,	ἠδίκηκα,	ἠδικήκειν.	ομορρίΖΑ:	ἀδίκημα,	ἀδικητέον,	
ἀδίκησις,	 ἀδικητής,	 ἄδικος,	 ἀδικία.	 ΣυνωνυμΑ:	 ἀσχημονῶ,	
βιάζομαι,	βλάπτω,	κακουργῶ,	κακῶ,	πλεονεκτῶ	παρὰ	τὸν	νόμον,	
κακῶς	ποιῶ.

  ἄκοντες:	ονομ.	πληθ.	αρσ.	γέν.	του	αφωνόληκτου	τριτόκλιτου	
επιθέτου	ὁ ἄκων, ἡ ἄκουσα, τὸ ἆκον	(=	ακούσιος).

  μάλιστα:	 επίρρημα	 ποσοτικό	 υπερθετικού	 βαθμού	 (=	
περισσότερο)	ΒΑΘμοί:	μάλα,	μᾶλλον,	μάλιστα

  ἄν:	δυνητικό	μόριο

ΠροΣΕΞΕ: 
1. Το	δυνητικό	ἂν	 δηλώνει	 ότι	 ο	ρηματικός	 τύπος,	 τον	οποίο	
προσδιορίζει,	εκφράζει	κάτι	που	υπάρχει	δυνατότητα	ή	πιθανότητα	
να	γίνει	με	την	προϋπόθεση	που	αναφέρεται	ή	εννοείται.
2. Κανονικά	το	δυνητικό	ἂν	βρίσκεται	ύστερα	από	το	ρηματικό	
τύπο,	στον	οποίο	αναφέρεται.
3. Το	δυνητικό	ἂν συντάσσεται:	α)	με	ευκτική	όλων	των	χρόνων	
εκτός	μέλλοντα	(δυνητική	ευκτική),	β)	με	απαρέμφατο	όλων	των	
χρόνων	 εκτός	 μέλλοντα	 (δυνητικό	 απαρέμφατο),	 γ)	 με	 μετοχή	
όλων	των	χρόνων	εκτός	μέλλοντα	(δυνητική	μετοχή),	δ)	με	τους	
ιστορικούς	χρόνους	της	οριστικής	(δυνητική	οριστική)
ΠαραΤηρηση:	 Στα	 δυνητικά	 απαρέμφατα	 και	 στις	 δυνητικές	
μετοχές	το	ἂν	σχεδόν	πάντα	προηγείται.

  αἰσθοίμεθα:	 αόρ.	 β’	 ευκτ.,	 μ.	 φ.,	 του	 αἰσθάνομαι	 (=	
καταλαβαίνω,	καταλαβαίνω	κάτι	με	τις	αισθήσεις	μου,	εννοώ).	
χρονοί:	αἰσθάνομαι,	ᾐσθανόμην,	αἰσθήσομαι	[αἰσθανθήσομαι,	
αἰσθησθήσομαι],	 ᾐσθόμην	 [ᾐσθησάμην,	 ᾐσθήθην,	 ᾐσθάνθην],	
ᾔσθημαι,	ᾐσθήμην.	ομορρίΖΑ:	αἴσθησις,	αἰσθητικός,	αἰσθητός,	
ἀναίσθητος,	 εὐαίσθητος,	 αἴσθημα,	 αἰσθητήριον,	 αἰσθηματίας.	
ΣυνωνυμΑ:	γιγνώσκω,	ἐννοῶ,	καταλαμβάνω,	μανθάνω,	ἐπαΐω,	
συνίημι.	ΑντωνυμΑ:	ἀγνοῶ,	ἀναισθητῶ.

  τοιόνδε:	αιτ.	ενικ.	ουδ.	γέν.	της	δεικτ.	αντων.	τοιόσδε, τοιάδε, 
τοιόνδε	(=	τέτοιος).
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  εἰ:	σύνδεσμος	υποθετικός	(=	αν).
  ποιήσαιμεν:	 αόρ.	 ευκτ.	 ενεργ.	 φωνής	 του	ποιέω-ῶ	 (=	 κάνω,	
κατασκευάζω,	 ενεργώ).	 χρονοί:	 ποιῶ,	 ἐποίουν,	 ποιήσω,	
ἐποίησα,	πεποίηκα	/	πεποιηκώς	εἰμι,	ἐπεποιήκειν	/	πεποιηκὼς	
ἦν.	 ομορρίΖΑ:	 ποίημα,	 ποίησις,	 ποιητός,	 προσποιητός,	
χειροποίητος,	 ποιητέον.	 ΣυνωνυμΑ:	 δρῶ,	 ἐργάζομαι,	
κατασκευάζω,	πράττω,	τελῶ.

  δόντες:	 ονομ.	 πληθ.	 αρσ.	 γέν.	 μτχ.	 αορ.	 β’	 ενεργ.	 φωνής	 του	
ρ.	 δίδωμι (=	 δίνω).	 χρονοί:	 δίδωμι,	 ἐδίδουν,	 δώσω,	 ἔδωκα,	
δέδωκα,	ἐδεδώκειν	/	δεδωκὼς	ἦν.	ομορρίΖΑ:	δόσις,	ἀντίδοσις,	
κατάδοσις,	διάδοσις,	μετάδοσις,	ἀπόδοσις,	ἐπίδοσις,	παράδοσις,	
ἔκδοσις,	 δῶρον,	 προδότης,	 προδοσία,	 παραδοτός,	 ἔκδοτος,	
ἀνάδοτος,	 ἀνέκδοτος,	 δοτέος,	 διαδοτέος,	 δοτήρ,	 ἐπιδοτήριον,	
δοτός,	 δότης,	 αἱμοδότης,	 καταδότης,	 φωτοδότης,	 ἐκδότης,	
ἐκδοτικός.	ΣυνωνυμΑ:	δωροῦμαι,	παρέχω,	προσφέρω.

ΠροΣΕΞΕ:	Τονισμός	των	ρημάτων	σε	–μι	στον	αόριστο	β’	της	
προστακτικής:
α)	Στο	β’ ενικό	και	β’ πληθυντικό	πρόσωπο	του	αορίστου	β’	
ενεργητικού	και	μέσου	της	προστακτικής	ο	τόνος	αναβιβάζεται 
στη λήγουσα της πρόθεσης: πρόσ-θες,	 ἔκ-δοτε,	 ἔκ-δοσθε,	
σύν-θεσθε	(μονοσύλλαβη	πρόθεση).
β)	Στο	β’ ενικό	(προσοχή:	μόνο	στο	β’	ενικό)	του	μέσου	αορίστου	
β’	ο	τόνος	δεν αναβιβάζεται,	όταν	η	πρόθεση	είναι	μονοσύλλαβη	
ή	είναι	δισύλλαβη	αλλά	έχει	πάθει	έκθλιψη:	π.χ.	ἐν-θοῦ,	ἐκ-θοῦ,	
προσ-θοῦ	 (μονοσύλλαβη	 πρόθεση)˙	 ἀφ-οῦ	 (ἀπό-:	 δισύλλαβη	
πρόθεση,	που	έπαθε	έκθλιψη)

  ἑκατέρῳ:	δοτ.	ενικ.	αρσ.	γέν.	της	αόρ.	επιμεριστικής	αντωνυμίας	
ἑκάτερος, -α, -ον	(=	καθένας,	καθεμία,	καθένα	από	τους	/	τις	/	
τα	δύο)

  ἄν:	αοριστολογικό	μόριο
  βούληται:	υποτ.	ενεστ.	μ.	φ.	του	ρ.	βούλομαι	(=	έχω	στο	μυαλό	
μου	 να	 κάνω	 κάτι,	 επιθυμώ).	χρονοί:	 βούλομαι,	 ἐβουλόμην	 /	
ἠβουλόμην,	βουλήσομαι	/	βουληθήσομαι,	ἐβουλήθην	/	ἠβουλήθην,	
βεβούλημαι.	ομορρίΖΑ:	βούλησις,	βούλημα,	βουλητός,	ἀβούλητος,	
βουλητέον.	 ΣυνωνυμΑ:	 ἐθέλω,	 ἐπιθυμῶ,	 ἐφίεμαι,	 ὀρέγομαι,	
ποθῶ,	γλίχομαι,	ἐρῶ.	ΑντωνυμΑ:	ἀπεχθάνομαι,	μισῶ,	ἐχθαίρω.

  εἶτα:	 (επίρρημα	 χρονικό)˙	 (=	 μετά	 απ’	 αυτό,	 έπειτα,	
ακολούθως)
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  ἐπακολουθήσαιμεν:	 αόρ.	 ευκτ.	 ενεργ.	 φωνής	 του	 ρ.	
ἐπακολουθέω-ῶ	 (=	 ακολουθώ,	 παρακολουθώ,	 προσέχω).	
χρονοί:	 ἐπακολουθῶ,	 ἐπηκολούθουν,	 ἐπακολουθήσω,	
ἐπηκολούθησα,	ἐπηκολούθηκα.	ομορρίΖΑ:	ἐπακολουθητέον,	
παρακολούθησις,	 ἐξακολούθησις,	 ἀκολουθητικός,	
ἐπακολούθημα.	ΣυνωνυμΑ:	ἕπομαι,	ἔχομαί	τινος.

  θεώμενοι:	 ονομ.	 πληθ.	 αρσ.	 γέν.	 μτχ.	 ενεστ.	 μ.	 φ.	 του	 ρ.	
θεάομαι, -ῶμαι	(=	βλέπω	με	θαυμασμό,	παρατηρώ).	χρονοί: 
θεῶμαι,	 ἐθεώμην,	 θεάσομαι,	 ἐθεασάμην	 [ἐθεάθην],	 τεθέαμαι,	
ἐτεθεάμην.	 ομορρίΖΑ:	 θέαμα,	 θεατής,	 θέατρον,	 θεατός,	
αθέατος,	αξιοθέατος.	ΣυνωνυμΑ:	βλέπω,	θαυμάζω,	θεωρῶ,	
ὁρῶ,	σκοπῶ	/	-οῦμαι,	θεατὴς	γίγνομαί	τινος.

  ποῖ:	(=	πού),	επίρρημα	ερωτηματικό
  ἄξει:	οριστ.	μέλ.	ε.	φ.	του	ρ.	ἄγω	(=	φέρνω,	κατευθύνω,	οδηγώ,	
πορεύομαι).	χρονοί:	ἄγω,	ἦγον,	ἄξω,	ἤγαγον,	ἦχα	 [ἀγήοχα],	
[ἀγηόχειν].	ομορρίΖΑ:	ἀγωγή,	διαγωγή,	ἐπαγωγή,	συναγωγή,	
ἀπαγωγή,	 μεταγωγή,	 ἀγωγός,	 παιδαγωγός,	 ἀγώνιον,	 ἀγών,	
ἀγώγιμον,	 ἄγημα,	 ἀγέλη,	 ἅμαξα,	 ἄξιος,	 ἄξων,	 παρείσακτος,	
ἐπείσακτος,	 λοχαγός,	 στρατηγός,	 χορηγός,	 οὐραγός,	 ξεναγός.	
ΣυνωνυμΑ:	ἡγοῦμαι,	φέρω,	ὁδηγῶ,	κομίζω.

  αὐτοφώρῳ:	δοτ.	ενικ.	αρσ.	γέν.	του	δευτερόκλιτου	επιθέτου	ὁ, 
ἡ αὐτόφωρος, τὸ αὐτόφωρον.

  λάβοιμεν:	 ευκτ.	 αόρ.	 β’	 ε.	 φ.	 του	 ρ.	 λαμβάνω (=	 παίρνω,	
πιάνω).	 χρονοί:	 λαμβάνω,	 ἐλάμβανον,	 λήψομαι,	 ἔλαβον,	
εἴληφα,	εἰλήφειν	/	εἰληφὼς	ἦν.	ομορρίΖΑ:	λαβή,	χειρολαβή,	
παραλαβή,	ἀπολαβή,	λαβίς,	ἐργολάβος,	ἐργολαβία,	ἐργολαβέω,	
-ῶ	[:	από	το	θέμα	λαβ-]	–	λῆμμα,	λῆψις,	ἀνάληψις,	κατάληψις,	
περίληψις,	ἀντίληψις,	ἀπόληψις,	ἐπίληψις,	σύλληψις,	μετάληψις,	
πρόσληψις,	ὑπόληψις,	ληπτός,	εὔληπτος,	ἄληπτος,	ἐπίληπτος,	
ἀνεπίληπτος,	κατάληπτος,	περίληπτος,	παραληπτός,	ληπτέον,	
ἀντιληπτέον,	παραληπτέον,	ὑποληπτέον,	μεταληπτέον,	λήπτης,	
παραλήπτης,	ἀσύλληπτος,	θρησκόληπτος,	[:	από	το	θέμα	ληβ-
].	ΣυνωνυμΑ:	αἱρῶ,	δέχομαι,	ἀντιλαβὴν	ἔχω,	λαβὴν	παρέχω,	
λῆψίν	τινος	ἔχω.	ΑντωνυμΑ:	δίδωμι,	χορηγῶ.

  ἰόντα:	αιτ.	ενικ.	αρσ.	γέν.	μτχ.	ενεστ.	του	ρ.	εἶμι	(=	πορεύομαι,	
πηγαίνω).	χρονοί:	εἶμι,	ᾖ	/	ᾔειν,	εἶμι,	ἦλθον,	ἐλήλυθα,	ἐληλύθειν	
/	 ἐληληθὼς	 ἦν.	 ομορρίΖΑ:	 ἴτης,	 ἰταμός,	 ἰταμῶς,	 ἰταμότης,	
ἐξίτηλος,	 ἀνεξίτηλος,	 εἰσιτήριον,	 ἐξιτήριον,	 ἰσθμός,	 ἁμαξιτός,	
ἰτέον,	προσιτός,	ἀπρόσιτος,	ἰτός.

  ὅ:	αιτ.	ενικ.	ουδ.	γέν.	της	αναφορ.	αντων.	ὅς, ἥ, ὅ	(=	ο	οποίος)
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  πᾶσα:	ονομ.	ενικ.	θηλ.	γέν.	της	αόριστ.	επιμεριστ.	αντων.	πᾶς, 
πᾶσα, πᾶν	(=	καθένας,	καθεμία,	καθένα).

ΠροΣΕΞΕ:	Το	πᾶς, πᾶσα, πᾶν	απαντά	και	ως	αφωνόληκτο	
τριτόκλιτο	επίθετο	και	σημαίνει	όλος, ολόκληρος.

  διώκειν:	 απρμφ.	 ενεστ.	 ε.	 φ.	 του	 ρ.	 διώκω	 (=	 καταδιώκω,	
επιδιώκω).	χρονοί:	διώκω,	ἐδίωκον,	διώξομαι	/	διώξω,	ἐδίωξα	
/	ἐδιώκαθον,	δεδίωχα,	ἐδεδιώχειν.	ομορρίΖΑ:	δίωξις,	δίωγμα,	
διωγμός,	διωκτέος,	διώκτης,	διωκτήρ.

  πέφυκεν:	οριστ.	πρκμ.	του	ρ.	φύομαι	(=	γεννιέμαι,	παράγομαι).	
χρονοί:	φύομαι,	ἐφυόμην,	φύσομαι,	ἔφυν,	πέφυκα,	ἐπεφύκειν	
/	πεφυκὼς	ἦν.	ομορρίΖΑ:	φύσις,	φυλή,	φυτόν,	φυτεύω,	φῦλον,	
φυή,	εὐφυής,	ἀφυής.	ΣυνωνυμΑ:	γεννῶ,	τίκτω,	φυτεύω.

  ἀγαθόν:	αιτ.	ενικ.	ουδ.	γέν.	του	δευτερόκλιτου	επιθέτου	ἀγαθός,	
-ή,	-όν.	ΒΑΘμοί: Θετικός:	ἀγαθός,	-ή,	-όν,	Συγκριτικός:	ὁ,	ἡ	
ἀμείνων,	τὸ	ἄμεινον	/	ὁ,	ἡ	βελτίων,	τὸ	βέλτιον,	ὁ,	ἡ	κρείττων,	τὸ	
κρεῖτον,	ὁ,	ἡ	λῴων,	τὸ	λῷον,	υπερθετικός:	ἄριστος,	-η,	-ον	/	
βέλτιστος,	-η,	-ον	/	κράτιστος,	-η,	-ον	/	λῷστος,	-η,	-ον.

  παράγεται:	οριστ.	ενεστ.	μ.	φ.	του	ρ.	παράγομαι	(=	οδηγούμαι).	
χρονοί:	παράγομαι,	παρηγόμην,	παράξομαι	/	παραχθήσομαι,	
παρηγαγόμην	/	παρήχθην,	παρῆγμαι	/	παρηγμένος	εἰμι,	παρήγμην	
/	παρηγμένος	ἦν	(Βλ.	παραπ.).

  ἴσου:	γεν.	ενικ.	ουδ.	γέν.	του	δευτερόκλιτου	επιθέτου	ἴσος, -η, 
-ον. ΒΑΘμοί: Θετικός:	ἴσος,	-η,	-ον,	Συγκριτικός:	ἰσαίτερος,	
-α,	-ον,	υπερθετικός:	ἰσαίτατος,	-η,	-ον.

  λέγω:	οριστ.	ενεστ.	ε.	φ.	του	ρ.	λέγω	(=	λέγω,	ομιλώ).	χρονοί: 
λέγω,	ἔλεγον,	λέξω	/	ἐρῶ,	ἔλεξα	/	εἶπα	/	εἶπον,	εἴρηκα,	εἰρήκειν	
/	εἰρηκὼς	ἦν.	ομορρίΖΑ:	λέξις,	λεκτικός,	λέσχη,	ἀδολέσχης,	
θεολόγος,	πολυλόγος,	λογίζομαι,	ἀπολογοῦμαι,	λογικός,	λεκτός,	
ἀναντίλεκτος,	ἀντίλεξις	[:	από	τη	ρίζα	λεγ-],	ῥῆμα,	ῥῆσις,	ῥήτωρ,	
ἀντίρρησις,	 πρόρρησις,	 ῥήτρα,	 ῥητός,	 ἄρρητος,	 ἀπόρρητος,	
ἐπίρρητος	[:	από	τη	ρίζα	Fρε-],	ἔπος,	καλλιεπής,	ὀρθοεπής,	[:	
από	τη	ρίζα	Fεπ].	ΣυνωνυμΑ:	ἀγορεύω,	δημιουργῶ,	φάσκω,	
φημί,	φράζω.

  γένοιτο:	ευκτ.	αόρ.	β’	μ.	φ.	του	ρ.	γίγνομαι	(=	γίνομαι).	χρονοί: 
γίγνομαι,	ἐγιγνόμην,	γενήσομαι	/	γενηθήσομαι,	ἐγενόμην	/	ἐγενήθην,	
γέγονα	/	γεγονώς	εἰμι	/	γεγένημαι,	ἐγεγόνειν	/	γεγόνειν	/	γεγονὼς	
ἦν	 /	 ἐγεγενήμην	 /	 γεγενήμην	 /	 γεγενημένος	 ἦν.	 ομορρίΖΑ: 
γενεά,	 γένος,	 γένεσις,	 γενέτης,	 γενετήρ,	 γενέτειρα,	 γενέθλιος,	
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νεογνός,	γηγενής,	ἐνδογενής,	πρωτογενής,	ὑστερογενής,	γόνος,	
γονή,	γονεύς.	ΣυνωνυμΑ:	εἰμί,	γίγνομαι,	γεννῶμαι,	φύομαι.

  οἵαν:	αιτ.	ενικ.	θηλ.	γέν.	της	αναφ.	αντων.	οἷος, οἵα, οἷον	 (=	
τέτοιος,	-α,	-ο	που	…)

  φασίν:	οριστ.	ενεστ.	του	ρ.	φημί	(=	λέγω,	συμφωνώ,	βεβαιώνω,	
ισχυρίζομαι).	χρονοί:	φημί,	ἔφην,	φήσω,	ἔφησα.	ομορρίΖΑ: 
φάσις,	φήμη,	φωνή,	φατός,	ἄφατος,	προφήτης.	ΣυνωνυμΑ: 
ἠμί,	λέγω,	φάσκω,	φράζω.	ΑντωνυμΑ:	ἀπόφημι,	ἀρνοῦμαι.

  ποιμένα:	 αιτ.	 ενικ.	 αρσ.	 γέν.	 του	 ενρινόληκτου	 τριτόκλιτου	
ουσιαστικού	ὁ ποιμήν, τοῦ ποιμένος	(=	βοσκός).

  θητεύοντα:	αιτ.	ενικ.	αρσ.	γέν.	μτχ.	ενεστ.	ε.	φ.	του	ρ.	θητεύω 
(=	δουλεύω	με	μισθό	λόγω	φτώχειας,	υπηρετώ,	ξενοδουλεύω).	
χρονοί:	θητεύω,	ἐθήτευον.	ομορρίΖΑ:	θητεία

  ἄρχοντι:	 δοτ.	 ενικ.	 αρσ.	 γέν.	 της	 ουσιαστικοποιημένης	 μτχ.	
ενεστ.	ε.	φ.	του	ρ.	ἄρχω (=	είμαι	άρχοντας,	εξουσιάζω,	κυβερνώ).	
χρονοί:	ἄρχω,	ἦρχον,	ἄρξω,	ἦρξα,	[ἦρχα].	ομορρίΖΑ:	ἀρχή,	
ἀπαρχή,	ἀρχαῖος,	ἀρχικός,	ἀρχεῖον,	ἀρχός,	ναύαρχος,	ἵππαρχος,	
ὕπαρχος,	ταξίαρχος,	γυμνασίαρχος,	ἄρχων,	ὑπαρκτός,	ὑπαρκτέον,	
ἄναρχος,	ἀρχῆθεν,	ἔναρξις.	ΣυνωνυμΑ:	ἀρχήν	τινος	ποιοῦμαι,	
βασιλεύω,	δεσπόζω,	ἡγεμονεύω,	κρατῶ.

  πολλοῦ:	 γεν.	 ενικ.	 αρσ.	 γέν.	 του	 ανώμαλου	 επιθέτου	 πολύς,	
πολλή,	 πολύ.	 ΒΑΘμοί: Θετικός:	 πολύς,	 πολλή,	 πολύ,	
Συγκριτικός:	ὁ,	ἡ	πλείων,	τὸ	πλέον,	υπερθετικός:	πλεῖστος,	
-η,	-ον.

  ῥαγῆναι:	 απρμφ.	 παθ.	 αορ.	 β’	 του	 ρ.	 ῥήγνυμαι (=	 σκίζομαι,	
συντρίβομαι).	 χρονοί:	 ῥήγνυμαι,	 ἐρρηγνύμην,	 [ῥήξομαι	
/	 ῥαγήσομαι],	 -ἐρρηξάμην	 /	 ἐρράγην,	 -ἔρρωγα,	 -ἐρρώγειν.	
ομορρίΖΑ:	ῥαχία,	ῥώξ,	[ἀπο]	ρρώξ,	ῥαχιαῖος,	ῥαχίτης,	ῥῆγμα,	
ῥῆξις,	 διαρρήκτης,	 ῥωγμός,	 ῥωγμή,	 ῥηξικέλευθος,	 διάρρηξις.	
ΣυνωνυμΑ:	θραύω,	διασπῶ,	κατάγνυμι,	συντρίβω.

  τι:	αιτ.	ενικ.	ουδ.	γέν.	της	αόριστ.	αντων.	τίς, τίς, τί	(=	κάποιος,	
-α,	-ο)

  τῆς γῆς:	 γεν.	 ενικ.	 θηλ.	 γέν.	 του	 πρωτόκλιτου	 συνηρημένου	
ουσιαστικού	ἡ γέα, ἡ γῆ.

  ᾗ:	(=	όπου),	επίρρημα	αναφορικό,	τοπικό
  ἔνεμεν:	 οριστ.	 πρτ.	 ε.	 φ.	 του	 ρ.	 νέμω	 (=	 μοιράζω,	 βόσκω).	
χρονοί:	νέμω,	ἔνεμον,	νεμῶ,	ἔνειμα,	-νενέμηκα.	ομορρίΖΑ: 
νομή,	 νομεύς,	 διανομεύς,	 νόμιος,	 νομικός,	 νόμος,	 νόμιμος,	
νομιμοποιῶ,	 παιδονόμος,	 διανεμητέος,	 ἐπινεμητέον,	 νέμος,	
Νεμέα,	νέμεσις,	Νέμεσις.	ΣυνωνυμΑ:	διαδίδωμι,	διαμερίζω,	
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μερίζω,	 παρέχω,	 βόσκω,	 ποιμαίνω,	 ἀπολαύω,	 καρποῦμαι,	
μετέχω.

  ἰδόντα:	αιτ.	ενικ.	αρσ.	γέν.	μτχ.	αόρ.	β’	ε.	φ.	του	ρ.	ὁράω-ῶ	(=	
βλέπω,	κοιτάζω,	είμαι	στραμμένος,	προσέχω,	προνοώ).	χρονοί: 
ὁρῶ,	ἑώρων,	ὄψομαι,	εἶδον,	ἑόρακα	/	ἑώρακα	/	ὄπωπα,	ἐωράκειν	
/	 ἐορακὼς	 ἦν.	 ομορρίΖΑ:	 ὅραμα,	 ὁρατός,	 ἀόρατος,	 ὅρασις	
[:	 από	 τη	 ρίζα	Fορα-],	 εἶδος,	 εἴδωλον,	 εἰδύλλιον,	 ἰδέα	 [:	 από	
τη	ρίζα	Fειδ-,	Fιδ-],	ὄμμα,	ὄψις,	αὐτόπτης,	ἐπόπτης,	ὕποπτος,	
ἀνύποπτος,	εὐσύνοπτος,	κάτοπτρον,	ὀπή	[:	από	τη	ρίζα	οπ-].	
ΣυνωνυμΑ:	ἐξετάζω,	θεῶμαι,	θεωρῶ,	σκοπῶ,	σκοποῦμαι.

  θαυμάσαντα:	 αιτ.	 ενικ.	 αρσ.	 γέν.	 της	 μτχ.	 αορ.	 ε.	 φ.	 του	 ρ.	
θαυμάζω	(=	θαυμάζω,	απορώ).	χρονοί:	θαυμάζω,	ἐθαύμαζον,	
θαυμάσομαι,	 ἐθαύμασα,	 τεθαύμακα.	ομορρίΖΑ:	 θαυμαστός,	
ἀξιοθαύμαστος,	 θαυμασμός,	 θαυμαστής,	 θαυμαστικός.	
ΣυνωνυμΑ:	ἄγαμαι,	ἐκπλήττομαι,	ἐξίσταμαι.	ΑντωνυμΑ: 
ἀτιμάζω,	καταφρονῶ.

  καταβῆναι:	απρμφ.	αορ.	β’	ε.	φ.	του	ρ.	καταβαίνω	(=	κατεβαίνω).	
χρονοί:	 καταβαίνω,	 κατέβαινον,	 καταβήσομαι,	 κατέβην,	
καταβέβηκα,	 κατεβεβήκειν.	 ομορρίΖΑ:	 βάσις,	 ἀνάβασις,	
κατάβασις,	διάβασις,	πρόσβασις,	βάσιμος,	βῆμα,	διάβημα,	βαθμός,	
ἀναβαθμός,	 βάθρον,	 βακτηρία,	 βέβαιος,	 ἄβατος,	 ἀδιάβατος,	
εὔβατος,	πρόβατον,	βαθμίς,	βωμός,	βάτης,	ἀναβάτης,	διαβάτης,	
ἐπιβάτης,	ὀρειβάτης,	διαβήτης,	βάδην.	

  ἄλλα:	αιτ.	πληθ.	ουδ.	γέν.	της	αόριστ.	επιμεριστ.	αντων.	ἄλλος, 
ἄλλη, ἄλλο.

		μυθολογοῦσιν:	οριστ.	ενεστ.	ε.	φ.	του	ρ.	μυθολογέω-ῶ	(=	λέγω	
μύθους,	 παραμύθια).	 ΧΡΟΝΟΙ:	 μυθολογῶ,	 [ἐμυθολόγουν],	
[μυθολογήσω],	ἐμυθολόγησα,	μεμυθολόγηκα,	[ἐμεμυθολογήκειν].	
ΟΜΟΡΡΙΖΑ:	μυθολόγημα,	μυθολογητέον.

		χαλκοῦν:	 αιτ.	 ενικ.	 αρσ.	 γέν.	 του	 δευτερόκλιτου	 συνηρημένου	
επιθέτου	ὁ	χαλκοῦς,	ἡ	χαλκῆ,	τὸ	χαλκοῦν.

		ἔχοντα:	αιτ.	ενικ.	αρσ.	γέν.	μτχ.	ενεστ.	ε.	φ.	του	ρ.	ἔχω	(=	έχω,	
βρίσκομαι	 σε	 κάποια	 απόσταση).	 ΧΡΟΝΟΙ:	 ἔχω,	 εἶχον,	 ἕξω	 /	
σχήσω,	ἔσχον	[ἔσχησα:	μτγν.],	ἔσχηκα,	[ἐσχήκειν:	μτγν.]

ΠροΣΕΞΕ:	 Όταν	 η	 ευκτική	 του	 αορίστου	 β’	 είναι	 απλή	
σχηματίζεται:	σχοίην, σχοίης,	 κλπ.	Όταν	όμως	 είναι	 σύνθετη:	
μετάσχοιμι, μετάσχοις, μετάσχοι,	κλπ.
Η	απλή	προστακτική	σχὲς	του	αορίστου	β’	απαντά	μόνο	στους	
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ποιητές.	Στους	πεζογράφους	μόνο	σύνθετη:	ὑπόσχες, πρόσχες,	
κλπ.
Όταν	το	β’	ενικό	της	προστακτικής	του	μέσου	αορίστου	β’	(σχοῦ)	
είναι	 σύνθετο	 με	 δισύλλαβη	 πρόθεση,	 ο	 τόνος	 αναβιβάζεται:	
παράσχου.

   ομορρίΖΑ:	ἑξῆς,	ἕξις,	εὐεξία,	μέθεξις,	καχεξία,	ἐφεξῆς,	ἠνίοχος,	
σχεδόν,	σχῆμα,	σχολεῖον,	σχολή,	σχολάζω,	σχεδόν,	σχέσις,	ἐνοχή,	
ἀποχή,	ὑπεροχή,	 κατοχή,	ἀνακωχή,	 ἔνοχος,	 κάτοχος,	 μέτοχος,	
ῥαβδοῦχος,	 κλειδοῦχος,	 ὀχεύς,	 παροχεύς.	ΣυνωνυμΑ:	 ἄγω,	
δύναμαι,	κρατῶ,	φέρω.	

  ἐγκύψαντα:	αιτ.	ενικ.	αρσ.	γέν.	μτχ.	αορ.	ε.	φ.	του	ρ.	ἐγκύπτω 
(=	 σκύβω	μέσα	και	 βλέπω).	χρονοί:	 ἐγκύπτω,	 [ἐνέκυπτον],	
[ἐγκύψω]	 /	 ἐγκύψομαι,	 ἐνέκυψα,	 ἐγκέκυφα.	 ομορρίΖΑ: 
κυφός,	κυφόω-ῶ	/	-οῦμαι,	κύφωμα,	κύφωσις,	κῦφος,	κυφότης.	
ΣυνωνυμΑ:	κάμπτω,	ἐπινεύω,	κλίνω.	

  ἰδεῖν:	απρμφ.	αορ.	β’	ε.	φ.	του	ρ.	ὁράω-ῶ	(=	βλέπω,	παρατηρώ).	
Βλ.	παραπ.

  ἐνόντα:	αιτ.	ενικ.	αρσ.	γέν.	μτχ.	ενεστ.	του	ρ.	ἔνειμι	(=	ενυπάρχω).	
χρονοί:	 ἔνειμι,	 ἐνῆ	 /	 ἐνῆν,	 ἐνέσομαι,	 ἐνεγενόμην,	 ἐγγέγονα,	
ἐνεγεγόνειν	 /	 ἐγγεγόνειν	 /	 ἐγγεγονὼς	 ἦν.	 ομορρίΖΑ:	 οὐσία,	
ἀπουσία,	ἐξουσία,	παρουσία,	ὄντως.

  φαίνεσθαι:	απρμφ.	ενεστ.	μ.	φ.	του	φαίνομαι	(=	εμφανίζομαι).	
χρονοί:	φαίνομαι,	ἐφαινόμην,	φανοῦμαι	/	φανήσομαι,	ἐφάνθην,	
ἐφηνάμην	/	ἐφάνην,	πέφασμαι	/	πέφηνα,	[ἐπεφάμην	/	ἐπεφήνειν].	
ομορρίΖΑ:	φάσις,	ἀπόφασις,	 ἔμφασις,	 ἐπίφασις,	 ἐπιφανής,	
ἐμφανής,	διαφανής,	περιφανής,	καταφανής,	προφανής,	ἀφανής,	
ὑπερηφανής,	 φάσμα,	 φανός,	 φαντός,	 ἄφαντος,	 ἀποφαντός,	
ἀποφαντικός.	 ΣυνωνυμΑ:	 δοκῶ,	 νομίζομαι,	 καταφανής	 /	
περιφανής	εἰμι	/	γίγνομαι.	

  μείζω:	 αιτ.	 ενικ.	 αρσ.	 γέν.	 συγκριτικού	 βαθμού	 του	 επιθέτου	
μέγας, μεγάλη, μέγα. ΒΑΘμοί: Θετικός:	μέγας,	μεγάλη,	μέγα,	
Συγκριτικός:	ὁ,	ἡ	μείζων,	τὸ	μεῖζον,	υπερθετικός:	μέγιστος,	-η,	
-ον.

  χειρί:	δοτ.	ενικ.	θηλ.	γέν.	του	μεταπλαστού	ανώμαλου	ουσιαστικού	
χείρ	[γεν.	χειρός]	(=	το	χέρι)

ΠροΣΕΞΕ:	Κλίση:	ἡ	χείρ,	τῆς	χειρός,	τῇ	χειρί,	τὴν	χεῖρα,	ὦ	χείρ,	
-	αἱ	χεῖρες,	τῶν	χειρῶν,	ταῖς	χερσί,	τὰς	χεῖρας,	ὦ	χεῖρες.
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  χρυσοῦν:	αιτ.	 ενικ.	ουδ.	 γέν.	 του	δευτερόκλιτου	συνηρημένου	
επιθέτου	ὁ	χρυσοῦς,	ἡ	χρυσῆ,	τὸ	χρυσοῦν	(=	χρυσός,	-η,	-ον).

  περιελόμενον: αιτ.	 ενικ.	 ουδ.	 γέν.	 της	 μτχ.	 αορ.	 β’	 μ.	 φ.	 του	
περιαιρέομαι-οῦμαι	 (=	 παίρνω).	 ΧΡΟΝΟΙ:	 περιαιροῦμαι,	
περιῃρούμην,	 περιαιρεθήσομαι,	 περιειλόμην,	 περιῃρέθην,	
περιῄρημαι,	 περιῃρήμην.	 ΟΜΟΡΡΙΖΑ:	 αἵρεσις,	 ἀναίρεσις,	
ἀφαίρεσις,	 διαίρεσις,	 καθαίρεσις,	 προαίρεσις,	 συναίρεσις,	
ὑφαίρεσις,	 διαιρέτης,	 αἱρετός,	 ἀναφαίρετος,	 αὐθαίρετος,	
διαιρετός,	 ἐξαίρετος,	 παλιναίρετος,	 αἱρετικός,	 αἱρετέος,	
ἐξαιρετέος,	ἀφαιρετέος,	διαιρετέος,	ἀρχαιρεσίαι,	ἕλωρ,	ἑλώριον	
[από	το	θέμ.	αορ.	β’].

 Β.3 ομορρίΖΑ Στη νΕοΕλληνίΚη

  ἐπιτηδεύω: επιτήδευμα,	επιτήδευση,	επιτηδειότητα,	επιτήδειος,	
ανεπιτήδευτος

  ἀδυναμία:	δύναμη,	δυνατός,	αδύνατος,	δυναμικός
  ἀδικῶ:	 αδίκημα,	 αδικία,	 αδικήτρια,	 άδικος,	 κατάδικος,	 δίκη,	
καταδίκη,	αδικοπραγώ,	δίκιο

  αἰσθάνομαι:	 αίσθημα,	 αίσθηση,	 αισθητήριο,	 αναίσθητος,	
ευαίσθητος

  δίδωμι:	 δόση,	 δώρο,	 δόσιμο,	 διάδοση,	 έκδοση,	 εκδότης,	
αιμοδότης,	καταδότης,	προδότης,	εκδοτικός

  θεάομαι, -ῶμαι:	θέμα,	θέατρο,	θεατής,	αθέατος,	αξιοθέατος
  λαμβάνω:	λαβή,	παραλαβή,	λαβίδα,	λήψη,	κατάληψη,	λήπτης,	
παραλήπτης,	ασύλληπτος,	καταληπτός

  διώκω:	δίωξη,	καταδίωξη,	επιδίωξη,	διώκτης,	διωγμός
  εἰμί:	ουσία,	απουσία,	συνουσία,	παρουσία,	όντως
  γίγνομαι:	 γένος,	 γενεά,	 γενέθλιος,	 γονιός,	 γόνος,	 απόγονος,	
νεογνός

  νέμω:	διανομή,	διανομέας,	νόμος,	νόμιμος,	νομικός
  ὁράω, -ῶ:	όραση,	όραμα,	παρόραμα,	ορατός,	αόρατος,	διορατικός,	
όψη,	κάτοψη,	οπή,	οπτικός,	ύποπτος

  βαίνω: βάση,	ανάβαση,	κατάβαση,	βάδην,	βατός,	άβατος,	βαθμός,	
βαθμίδα

 Β.4 ΕτυμολοΓίΚΑ ΣχολίΑ

  ἐπιτηδεύω <	ἐπίτηδες	(επίρρημα)
  ἀδυναμία	<	ἀ	(στερ.)	+	δύναμις
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  ἐξουσία	<	ἔξεστι	(=	είναι	δυνατόν)
  διάνοια	<	δινοέομαι,	-οῦμαι
  ἐπακολουθέω, -ῶ	 <	 ἐπὶ	 +	 ἀκολουθῶ	 <	 ἀκόλουθος	 <	 ἀ	
(αθροιστικό)	+	κέλευθος	(=	δρόμος)

  ἐπιθυμία	<	ἐπιθυμέω,	-ῶ
  δίκαιος	<	δίκη
  αὐτόφωρος	<	αὐτὸς	+	φώρ	(=	κλέπτης)
  πλεονεξία	<	πλέον	+	ἔχω
  νόμος	<	νέμω	(=	μοιράζω)
  πρόγονος	<	πρό	(πρθ)	+	γόνος	<	γενέσθαι	(απρμφ.	αορ.	β’	του	
ρ.	γίγνομαι)

  θητεύω	<	θής	(γεν.	θητός)	[=	δουλοπάροικος]
  σεισμός	<	σείω	(=	σείω,	κινώ)
  θαυμάζω	<	θαῦμα
  μυθολογέω, -ῶ	<	μυθολόγος	<	μῦθος	+	λέγω
  θαυμαστός	<	θαυμάζω
  θυρίς	<	θύρα
  οὐδεὶς	<	οὐδὲ	+	εἷς
  δακτύλιος	<	δάκτυλος

 Β.5 χρονίΚΕΣ ΑντίΚΑτΑΣτΑΣΕίΣ

Ενεστώτας ἐπιτηδεύοντες ἀδικεῖν ἐπιτηδεύουσι

Παρατατικός - - ἐπετήδευον

μέλλοντας ἐπιτηδεύσοντες ἀδικήσειν ἐπιτηδεύσουσι

Αόριστος ἐπιτηδεύσαντες ἀδικῆσαι ἐπετήδευσαν

Παρακείμενος ἐπιτετηδευκότες ἠδικηκέναι ἐπιτετηδεύκασι

υπερσυντέλικος - - -

Ενεστώτας αἰσθανθοίμεθα ποιοῖμεν διδόντες

Παρατατικός - - -

μέλλοντας αἰσθησοίμεθα ποιήσοιμεν δώσοντες

Αόριστος - ποιήσαιμεν δόντες

Παρακείμενος ᾐσθημένοι	εἴημεν	
[εἶμεν]

πεποιηκότες	εἴημεν	
[εἶμεν] δεδωκότες

υπερσυντέλικος - - -
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Ενεστώτας ποιεῖν βούληται ἐπακολουθοῖμεν

Παρατατικός - - -

μέλλοντας ποιήσειν - ἐπακολουθήσοιμεν

Αόριστος ποιῆσαι βουληθῇ ἐπακολουθήσαιμεν

Παρακείμενος πεποιηκέναι βεβουλημένος	ᾖ ἐπηκολουθηκότες	
εἴημεν	/	εἶμεν

υπερσυντέλικος - - -

Ενεστώτας θεώμενοι ἄγει λαμβάνοιμεν

Παρατατικός - ἦγε -

μέλλοντας θεασόμενοι ἄξει ληψοίμεθα

Αόριστος θεασάμενοι	/	
θεαθέντες ἤγαγε λάβοιμεν

Παρακείμενος τεθεαμένοι ἦχε	/	[ἀγήοχε] εἰληφότες	εἴημεν	
[εἶμεν]

υπερσυντέλικος - [ἀγειόχει] -

Ενεστώτας ἰόντα διώκειν φύεται

Παρατατικός - - ἐφύετο

μέλλοντας ἰόντα διώξεσθαι	/	διώξειν φύσεται

Αόριστος ἐλθόντα διωκαθεῖν	/	διῶξαι ἔφυ

Παρακείμενος ἐληλυθότα δεδιωχέναι πέφυκε

υπερσυντέλικος - - ἐπεφύκει

Ενεστώτας παράγεται εἴη λέγω

Παρατατικός παρήγετο - ἔλεγον

μέλλοντας παράξεται	/	
παραχθήσεται ἔσοιτο λέξω	/	ἐρῶ

Αόριστος παρηγάγετο	/	
παρήχθη γένοιτο εἶπα	/	ἔλεξα	/	

εἶπον

Παρακείμενος παρῆκται γεγονυῖα	εἴη	/	
γεγενημένη	εἴη εἴρηκα

υπερσυντέλικος παρῆκτο - εἰρήκειν

Ενεστώτας φασίν γίγνεσθαι εἶναι
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Παρατατικός ἔφασαν - -

μέλλοντας φήσουσι(ν) γενήσεσθαι ἔσεσθαι

Αόριστος ἔφησαν γενέσθαι γενέσθαι

Παρακείμενος - γεγονέναι	/	
γεγενῆσθαι γεγονέναι

υπερσυντέλικος - - -

Ενεστώτας θητεύοντα γιγνομένου ῥήγνυσθαι

Παρατατικός - - -

μέλλοντας - γενησομένου -

Αόριστος - γενομένου ῥήξασθαι	/	ῥαγῆναι

Παρακείμενος - γεγονότος	/	
γεγενημένου ἐρρωγέναι

υπερσυντέλικος - - -

Ενεστώτας νέμει ὁρῶντα θαυμάζοντα

Παρατατικός ἔνεμε - -

μέλλοντας νεμεῖ ὀψόμενον θαυμάσοντα

Αόριστος ἔνειμεν ἰδόντα θαυμάσαντα

Παρακείμενος νενέμηκε ἑορακότα τεθαυμακότα

υπερσυντέλικος - - -

Ενεστώτας καταβαίνειν ὁρᾶν μυθολογοῦσιν

Παρατατικός - - -

μέλλοντας καταβήσεσθαι ὄψεσθαι [μυθολογήσουσιν]

Αόριστος καταβῆναι ἰδεῖν ἐμυθολόγησαν

Παρακείμενος καταβεβηκέναι ἑορακέναι μεμυθολογήκασι(ν)

υπερσυντέλικος - - -

Ενεστώτας ἔχοντα ἐγκύπτοντα ἐνόντα

Παρατατικός - - -

μέλλοντας ἕξοντα	/	
σχήσοντα ἐγκυψόμενον ἐνεσόμενον

Αόριστος σχόντα ἐγκύψαντα ἐγγενόμενον
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Παρακείμενος ἐσχηκότα ἐγκεκυφότα ἐγγεγονότα

υπερσυντέλικος - - -

Ενεστώτας φαίνεσθαι περιαιρούμενον ἐκβαίνειν

Παρατατικός - - -

μέλλοντας φανεῖσθαι	/	
φανήσεσθαι

περιαιρησόμενον	/	
περιαιρεθησόμενον ἐκβήσεσθαι

Αόριστος
φανθῆναι	/	
φήνασθαι	/	
φανῆναι

περιελόμενον	/	
περιαιρεθέντα ἐκβῆναι

Παρακείμενος πεφάνθαι	/	
πεφηνέναι

περιελόμενον	/	
περιαιρεθέντα ἐκβεβηκέναι

υπερσυντέλικος - - -

 Β.6 ΕΓΚλίτίΚΕΣ ΑντίΚΑτΑΣτΑΣΕίΣ

οριστική ἐπιτηδεύουσι ᾐσθόμεθα ἐποιήσαμεν

υποτακτική ἐπιτηδεύωσι αἰσθώμεθα ποιήσωμεν

Ευκτική ἐπιτηδεύοιεν αἰσθοίμεθα ποιήσαιμεν

Προστακτική ἐπιτηδευόντων	/	
-έτωσαν - -

Απαρέμφατο ἐπιτηδεύειν αἰσθέσθαι ποιῆσαι

μετοχή ἐπιτηδεύων,	
-ουσα,	-ον αἰσθόμενος,	-η,	-ον ποιήσας,	-ασα,	

-αν

οριστική βούλεται ἐπηκολουθήσαμεν ἄξει

υποτακτική βούληται ἐπακολουθήσωμεν -

Ευκτική βούλοιτο ἐπακολουθήσαιμεν ἄξοι

Προστακτική βουλέσθω - -

Απαρέμφατο βούλεσθαι ἐπακολουθῆσαι ἄξειν

μετοχή βουλόμενος,	-η,	
-ον

ἐπακολουθήσας,	
-ασα,	-αν ἄξων,	-ουσα,	-ον

οριστική ἐγένετο ἐλάβομεν πέφυκεν

υποτακτική γένηται λάβωμεν πεφυκώς,	-κυῖα,	
-κὸς	ᾖ
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Ευκτική γένοιτο λάβοιμεν πεφυκώς,	-κυῖα,	
-κὸς	εἴη

Προστακτική γενέσθω - πεφυκώς,	-κυῖα,	
-κὸς	ἔστω

Απαρέμφατο γενέσθαι λαβεῖν πεφυκέναι

μετοχή γενόμενος,	-η,	
-ον λαβών,	-οῦσα,	-ον πεφυκώς,	-κυῖα,	

κὸς

οριστική παράγεται ἐστὶν λέγω

υποτακτική παράγηται ᾖ λέγω

Ευκτική παράγοιτο εἴη λέγοιμι

Προστακτική παραγέσθω ἔστω -

Απαρέμφατο παράγεσθαι εἶναι λέγειν

μετοχή παραγόμενος,	-η,	
-ον ὤν,	οὖσα,	ὂν λέγων,	-ουσα,	-ον

οριστική φασὶν μυθολογοῦσιν

υποτακτική φῶσιν μυθολογῶσιν

Ευκτική φαῖεν μυθολογοῖεν

Προστακτική φάντων μυθολογούντων	/	
μυθολογείτωσαν

Απαρέμφατο φάναι μυθολογεῖν

μετοχή φάσκων,	-ουσα,	
-ον

μυθολογῶν,	-οῦσα,	
-οῦν

 Β.7 ΣυντΑΚτίΚΑ ΣχολίΑ
λεπτομερής συντακτική ανάλυση και αιτιολόγηση συντακτικών 
φαινομένων

1. Ὡς δὲ καὶ οἱ ἐπιτηδεύοντες ἀδυναμίᾳ τοῦ ἀδικεῖν ἄκοντες 
αὐτὸ ἐπιτηδεύουσι:	δευτ.	ειδ.	πρότ.	αντικ.	στο	ἂν	αἰσθοίμεθα	(το	
ρήμα	της	κύριας	πρότασης	που	ακολουθεί).	ἄκοντες:	επιρρηματικό	
κατηγορούμενο	του	τρόπου	στο	οἱ ἐπιτηδεύοντες. οἱ ἐπιτηδεύοντες: 
επιθετική	 μετοχή,	 υποκείμενο	 στο	 ἐπιτηδεύουσι και	 στο	 έναρθρο	
απαρέμφατο	 τοῦ ἀδικεῖν	 (ταυτοπροσωπία).	 τοῦ ἀδικεῖν:	 γενική	
αντικειμενική	από	το	ἀδυναμίᾳ. ἀδυναμίᾳ:	δοτική	της	αιτίας.	αὐτό: 
αντικείμενο	στο	ἐπιτηδεύουσι	και	στη	μετοχή	οἱ ἐπιτηδεύοντες.		
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2. μάλιστ’ ἂν αἰσθοίμεθα: κύρια	πρόταση.	[ημεῖς]:	ενν.	υποκείμενο	
στο	ἂν αἰσθοίμεθα	(το	ρήμα	της	πρότασης	είναι	δυνητική	ευκτική).	
μάλιστα:	επιρρηματικός	προσδιορισμός	του	ποσού

ΠροΣΕΞΕ:	Η	δυνητική	ευκτική	είναι	η	ευκτική	όλων	των	χρόνων	
με	το	δυνητικό	ἂν εκτός	από τον μέλλοντα.	Δηλώνει	κάτι	που	
είναι	 δυνατόν	 να	 πραγματοποιηθεί	στο παρόν	 ή	 το μέλλον,	
κατά	 τη	 γνώμη	 αυτού	 που	 μιλάει.	 Βρίσκεται	 σε	 προτάσεις	
κρίσης,	 κύριες	 και	 δευτερεύουσες.	 Μεταφράζεται	 με:	 α) θα 
+ παρατατικό,	β) μπορώ + υποτακτική	 ή	είναι δυνατόν + 
υποτακτική	ή	θα μπορούσα + υποτακτική.	Δέχεται	άρνηση	
οὐ.

 
3. εἰ τοιόνδε ποιήσαιμεν τῇ διανοίᾳ:	 δευτερεύουσα	 υποθετική	
πρόταση.	[ημεῖς]:	ενν.	υποκείμενο	στο	ποιήσαιμεν.	τοιόνδε:	σύστοιχο	
αντικείμενο	στο	ποιήσαιμεν.	τῇ διανοίᾳ:	δοτική	του	μέσου	ή	του	
τρόπου.	 εἰ ποιήσαιμεν	 (υπόθεση)	 –	 αἰσθοίμεθα ἂν	 (απόδοση):	
υποθετικός	λόγος	που	δηλώνει	την	απλή	σκέψη	του	λέγοντος	

4. δόντες ἐξουσίαν ἑκατέρω ποιεῖν, τῷ τε δικαίῳ καὶ τῷ ἀδίκῳ, 
εἴτ’ ἐπακολουθήσαιμεν θεώμενοι: κύρια	 πρόταση.	 [ημεῖς]: ενν.	
υποκείμενο	 στο	 ἐπακολουθήσαιμεν	 (το	 ρήμα	 της	 πρότασης)	 και	
στις	μετοχές	δόντες	και	θεώμενοι.	δόντες:	χρονική	μετοχή	(=	ἐπὰν 
δῶμεν).	θεώμενοι:	τροπική	μετοχή.	ἐξουσίαν:	άμεσο	αντικείμενο	στη	
μετοχή	δόντες.	ἑκατέρῳ:	έμμεσο	αντικείμενο	στη	μετοχή	δόντες.	τῷ 
δικαίῳ, τῷ ἀδίκῳ:	επεξηγήσεις	στο	ἑκατέρῳ. εἶτα:	επιρρηματικός	
προσδιορισμός	του	χρόνου.	ποιεῖν:	τελικό	απαρέμφατο,	αντικείμενο	
στη	φράση	δόντες ἐξουσίαν 

5. ὅ,τι ἂν βούληται: δευτερεύουσα	 αναφορική	 προσδιοριστική	
πρόταση	 ως	 σύστοιχο	 αντικείμενο	 στο	 ποιεῖν	 της	 προηγούμενης	
πρότασης.	 Εκφέρεται	 με	 υποτακτική	 και	 με	 το	 αοριστολογικό	
μόριο	ἄν,	γιατί	η	πρόταση	δηλώνει	επιθυμία	και	η	υποτακτική	είναι	
έγκλιση	των	προτάσεων	επιθυμίας.	[ἑκάτερος]: ενν.	υποκείμενο	στο	
ἂν βούληται	 και	 στο	 ενν.	 [ποιεῖν]. [ποιεῖν]: τελικό	 απαρέμφατο,	
αντικείμενο	στο	βούληται. ὅ,τι: σύστοιχο	αντικείμενο	στο	[ποιεῖν]

6. ποῖ ἡ ἐπιθυμία ἑκάτερον ἄξει: δευτερεύουσα	πλάγια	ερωτηματική	
πρόταση	 μερικής	 αγνοίας,	 αντικείμενο	 στη	 μετοχή	 θεώμενοι	 της	
προηγούμενης	κύριας	πρότασης.	ἡ ἐπιθυμία: υποκείμενο	στο	ἄξει. 
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ἑκάτερον: αντικείμενο	στο	ἄξει.	ποῖ: επιρρηματικός	προσδιορισμός	
του	τόπου

7. Ἐπ’ αὐτοφώρῳ οὖν λάβοιμεν ἂν τὸν δίκαιον τῷ ἀδίκῳ 
εἰς ταὐτὸν ἰόντα διὰ τὴν πλεονεξίαν: κύρια	πρόταση.	 [ἡμεῖς]: 
ενν.	 υποκείμενο	στο	λάβοιεν ἂν	 (δυνητική	 ευκτική).	τὸν δίκαιον: 
αντικείμενο	στο	λάβοιεν ἂν	και	υποκείμενο	στη	μετοχή	ἰόντα. ἰόντα: 
κατηγορηματική	μετοχή	από	το	λάβοιεν ἂν. εἰς ταὐτόν: εμπρόθετος	
προσδιορισμός	κίνησης	σε	τόπο. ἀδίκῳ: δοτική	αντικειμενική	από	
το	 ταὐτὸν. διὰ τὴν πλεονεξίαν: εμπρόθετος	 προσδιορισμός	 της	
αιτίας.	ἐπ’ αὐτοφώρῳ: εμπρόθετος	προσδιορισμός	του	χρόνου

8. ὃ πᾶσα φύσις διώκειν πέφυκεν ὡς ἀγαθὸν [ὄν]: δευτερεύουσα	
αναφορική	προσδιοριστική	πρόταση,	παράθεση	στο	τὴν πλεονεξίαν 
της	 προηγούμενης	 πρότασης.	 πᾶσα: επιθετικός	 προσδιορισμός	
στο	 φύσις. φύσις:	 υποκείμενο	 στο	 πέφυκεν	 και	 στο	 διώκειν 
(ταυτοπροσωπία).	 διώκειν:	 απαρέμφατο	 του	 σκοπού	 από	 το	
πέφυκεν.	 ὅ:	 αντικείμενο	 στο	 διώκειν	 και	 υποκείμενο	 στη	 μετοχή	
ὄν	(ενν.).	[ὄν]:	ενν.	αιτιολογική	μετοχή	υποκειμενικής	αιτιολογίας	με	
το	ὡς.	ἀγαθόν:	κατηγορούμενο	στο	ὃ	μέσω	της	μετοχής	ὄν	(το	εἰμὶ 
είναι	ρήμα	συνδετικό	εδώ).	νόμῳ:	δοτική	της	αιτίας.	βίᾳ:	δοτική	του	
τρόπου	(ή	του	μέσου)

ΠροΣΕΞΕ:	Τα	πᾶς, πᾶσα, πᾶν	χωρίς	άρθρο,	όταν	προσδιορίζουν	
άναρθρο	 ουσιαστικό	 και	παίρνουν	 τη	 σημασία	 των	 κάθε,	 κάθε	
είδους,	οποιοσδήποτε	είναι	επιθετικοί	προσδιορισμοί.	Έτσι	και	στην	
προηγούμενη	πρόταση	το	πᾶσα	είναι	επιθετικός	προσδιορισμός2.	

9. νόμῳ δὲ βίᾳ παράγεται ἐπὶ τὴν τοῦ ἴσου τιμήν: κύρια	πρόταση
[φύσις]: ενν.	υποκείμενο	στο	παράγεται. νόμῳ: δοτική	της	αιτίας.	
βίᾳ: δοτική	του	τρόπου. ἐπὶ τὴν τιμήν: εμπρόθετος	προσδιορισμός	
του	σκοπού.	τοῦ ἴσου: γενική	αντικειμενική	στο	τιμήν.

10. Εἴη δ’ ἂν ἡ ἐξουσία τοιάδε μάλιστα: κύρια	πρόταση.	ἡ ἐξουσία: 
υποκείμενο	στο	εἴη ἂν	(δυνητική	ευκτική).	τοιάδε:	κατηγορούμενο	
στο	ἡ ἐξουσία. μάλιστα:	επιρρηματικός	προσδιορισμός	του	ποσού

11. ἣν λέγω: δευτερεύουσα	αναφορική	προσδιοριστική	πρόταση,	
2.	Για	λεπτομερή	περιγραφή	του	φαινομένου	βλ.	Ελ.	Κ.	Βολονάκης,	Συντακτικό 
της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας,	Αθήνα	χ.	χ.,	σελ.	66.	
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παράθεση	στο	ἡ ἐξουσία	της	προηγούμενης	κύριας	πρότασης.	[ἐγώ]: 
ενν.	υποκείμενο	στο	λέγω.	ἥν:	αντικείμενο	στο	λέγω

12. εἰ αὐτοῖς [δύναμις] γένοιτο: δευτερεύουσα	υποθετική	πρόταση.	
[δύναμις]: ενν.	υποκείμενο	στο	γένοιτο. αὐτοῖς: δοτική	προσωπική	
κτητική	από	το	γένοιτο.	εἰ γένοιτο (υπόθεση)	–	εἴη ἂν	(απόδοση):	
υποθετικός	λόγος	που	δηλώνει	την	απλή	σκέψη	του	λέγοντος

13. οἵαν ποτέ φασιν δύναμιν τῷ [Γύγου] τοῦ λυδοῦ προγόνῳ 
γενέσθαι: δευτερεύουσα	αναφορική	προσδιοριστική	πρόταση	στο	
ενν.	υποκείμενο	[δύναμις]	του	γένοιτο	της	προηγούμενης	υποθετικής	
πρότασης.	 [τινές]: ενν.	 υποκείμενο	 στο	 φασὶν.	 οἵαν: επιθετικός	
προσδιορισμός	 στο	 δύναμιν.	 δύναμιν: υποκείμενο	 στο	 γενέσθαι 
(ετεροπροσωπία).	 γενέσθαι: ειδικό	 απαρέμφατο,	 αντικείμενο	 στο	
φασὶν. τῷ προγόνῳ: δοτική	προσωπική	κτητική	από	το	γενέσθαι. 
τοῦ λυδοῦ: γενική	κτητική	στο	τῷ προγόνῳ.	 [Γύγου]: παράθεση	
στο	τοῦ	Λυδοῦ  

14. Εἶναι μὲν γὰρ αὐτόν [φασιν] ποιμένα θητεύοντα παρὰ τῷ 
τότε λυδίας ἄρχοντι: κύρια	πρόταση.	[τινές]: ενν.	υποκείμενο	στο	
ενν.	[φασίν].	[φασίν]: ενν.	ρήμα	πρότασης. ποιμένα: κατηγορούμενο	
στο	αὐτὸν	(Γύγην).	αὐτόν: υποκείμενο	στο	εἶναι	(ετεροπροσωπία).	
εἶναι: ειδικό	 απαρέμφατο,	 αντικείμενο	 στο	 λεκτικό	 ρήμα	 φασὶν. 
θητεύοντα: επιθετική	 μετοχή. αὐτόν: υποκείμενο	 στη	 μετοχή	
θητεύοντα. παρὰ τῷ ἄρχοντι: εμπρόθετος	 προσδιορισμός	
του	 πλησίον. τῷ τότε: επιθετικός	 προσδιορισμός	 στο	 ἄρχοντι. 
τότε: επιρρηματικός	 προσδιορισμός	 του	 χρόνου. λυδίας: γενική	
αντικειμενική	στο	ἄρχοντι

15. ὄμβρου δὲ πολλοῦ γενομένου καὶ σεισμοῦ [φασιν] ῥαγῆναί 
τι τῆς γῆς καὶ γενέσθαι χάσμα κατὰ τὸν τόπον: κύρια	πρόταση.	
[τινές]: ενν.	υποκείμενο	στο	ενν.	ρήμα	[φασίν].	[φασίν]: ενν.	ρήμα. 
ῥαγῆναι, γενέσθαι: ειδικά	 απαρέμφατα,	 αντικείμενα	 στο	 φασίν.	
τι: υποκείμενο	 στο	 ῥαγῆναι	 (ετεροπροσωπία).	 χάσμα:	 υποκείμενο	
στο	 γενέσθαι	 (ετεροπροσωπία).	 ὄμβρου,	 σεισμοῦ:	 υποκείμενα	 στη	
μετοχή	 γενομένου.	 γενομένου:	 γενική	 απόλυτη	 χρονική	 μετοχή	 (=	
ἐπεὶ	ἐγένετο).	πολλοῦ:	επιθετικός	προσδιορισμός	στο	ὄμβρου.	τῆς	
γῆς:	 γενική	 διαιρετική	 από	 το	 τι.	 κατὰ	 τὸν	 τόπον:	 εμπρόθετος	
προσδιορισμός	στάσης	σε	τόπο
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16. ᾗ ἔνεμεν:	 δευτερεύουσα	 αναφορική	 προσδιοριστική	 πρόταση	
ως	 επιρρηματικός	 προσδιορισμός	 στάσης	 σε	 τόπο.	 [Γύγης]: ενν.	
υποκείμενο	στο	ἔνεμεν. ᾗ: δοτική	του	τόπου

17. [φασίν] ἰδόντα δὲ καὶ θαυμάσαντα καταβῆναι καὶ ἰδεῖν 
ἄλλα τε δὴ θαυμαστὰ καὶ ἵππον χαλκοῦν, κοῖλον, θυρίδας 
ἔχοντα: κύρια	πρόταση.	[τινές]: ενν.	υποκείμενο	στο	ενν.	[φασίν].	
[φασίν]: ενν.	ρήμα. αὐτόν: (δηλ.	τον	Γύγη),	υποκείμενο	στις	μετοχές	
ἰδόντα, θαυμάσαντα	και	στα	απαρέμφατα	καταβῆναι, ἰδεῖν. ἰδόντα: 
χρονική	μετοχή	(=	ἐπεὶ εἶδε).	θαυμάσαντα: χρονική	μετοχή	(=	ἐπεὶ 
ἐθαύμασε).	καταβῆναι, ἰδεῖν:	ειδικά	απαρέμφατα,	αντικείμενα	του	
φασίν	 (ταυτοπροσωπία).	 [χάσμα]:	 ενν.	 αντικείμενο	 στις	 μετοχές	
ἰδόντα, θαυμάσαντα.	ἄλλα, ἵππον:	αντικείμενα	στο	ἰδεῖν.	θαυμαστά: 
επιθετικός	 προσδιορισμός	 στο	 ἄλλα. χαλκοῦν, κοῖλον, [ἔχοντα]: 
επιθετικοί	 προσδιορισμοί	 στο	 ἵππον.	 [ἔχοντα]:	 επιθετική	 μετοχή.	
ἵππον:	 υποκείμενο	στη	 μετοχή.	θυρίδας: αντικείμενο	στη	 μετοχή	
ἔχοντα

18. ἃ μυθολογοῦσιν: δευτερεύουσα	 αναφορική	 προσδιοριστική	
πρόταση	στο	ἄλλα	της	κύριας	πρότασης.	 [τινές]: ενν.	υποκείμενο	
στο	μυθολογοῦσιν. ἅ: σύστοιχο	αντικείμενο	

19. καθ’ ἃς ἐγκύψαντα ἰδεῖν ἐνόντα νεκρὸν μείζω ἢ κατ’ 
ἄνθρωπον: δευτερεύουσα	αναφορική	προσδιοριστική	πρόταση	στο	
θυρίδας	της	κύριας	πρότασης	(17).	Εκφέρεται	με	απαρέμφατο	(ἰδεῖν)	
αντί	 οριστικής	ή	 ευκτικής	 του	πλαγίου	λόγου	από	 έλξη	προς	 τα	
προηγούμενα	απαρέμφατα	καταβῆναι	και	ἰδεῖν	του	πλαγίου	λόγου.	
αὐτόν: (δηλ.	τον	Γύγη),	υποκείμενο	στο	απαρέμφατο	 ἰδεῖν	και	τη	
μετοχή	ἐγκύψαντα.	ἐγκύψαντα: χρονική	μετοχή	(=	ἐπεὶ ἐνέκυψε).	
νεκρόν: αντικείμενο	στο	 ἰδεῖν	και	υποκείμενο	στη	μετοχή	ἐνόντα.	
ἐνόντα: κατηγορηματική	μετοχή	από	το	ἰδεῖν.	μείζω: κατηγορούμενο	
στο	νεκρὸν. ἢ κατ’ ἄνθρωπον: β’	όρος	σύγκρισης	από	τη	συγκριτική	
λέξη	μείζω	με	α’	όρο	[τὸν νεκρόν].	καθ’ ἅς: εμπρόθετος	προσδιορισμός	
του	τόπου

20. ὡς φαίνεσθαι: δευτερεύουσα	αναφορική	παραβολική	πρόταση.	
Εκφέρεται	 με	απαρέμφατο	 (φαίνεσθαι)	 αντί	 οριστικής	 (ἐφαίνετο).	
[τὸν νεκρόν]:	ενν.	υποκείμενο	στο	φαίνεσθαι (σε	θέση	ρήματος)

21. τοῦτον δὲ ἄλλο μὲν οὐδὲν [φασὶν ἔχειν]: κύρια	 πρόταση.	
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[τινές]:	 ενν.	 υποκείμενο	 στο	 ενν.	 [φασίν].	 [φασίν]:	 ενν.	 ρήμα.	
τοῦτον:	δηλ.	τὸν	νεκρόν,	υποκείμενο	στο	ενν.	[ἔχειν].	 [ἔχειν]:	ενν.	
ειδικό	 απαρέμφατο,	 αντικείμενο.	 ἄλλο:	 επιθετικός	 προσδιορισμός	
στο	οὐδὲν. οὐδέν:	αντικείμενο	στο	ενν.	[ἔχειν]

22. περὶ δὲ τῇ χειρὶ χρυσοῦν δακτύλιον ὄν<τα> περιελόμενον 
ἐκβῆναι [φασίν]: κύρια	 πρόταση.	 [τινές]: ενν.	 υποκείμενο	 του	
[φασίν].	[τὸν Γύγην]: ενν.	υποκείμενο	του	ἐκβῆναι. ἐκβῆναι: ειδικό	
απαρέμφατο,	αντικείμενο	στο	φασὶν	και	της	μετοχής	περιελόμενον.	
περιελόμενον: χρονική	 μετοχή	 (=	 ἐπεὶ περιείχετο). χρυσοῦν: 
επιθετικός	προσδιορισμός	στο	δακτύλιον. δακτύλιον: αντικείμενο	
της	 μετοχής	 περιελόμενον	 και	 υποκείμενο	 της	 μετοχής	 ὄν<τα>. 
ὄν<τα>:	επιθετική	μετοχή.	περὶ τῇ χειρί:	εμπρόθετος	προσδιορισμός	
του	τόπου
 
 Γ.1 ΔομίΚΑ ΣτοίχΕίΑ ΕνοτητΑΣ

Α.	Η	άποψη	του	Γλαύκωνα	για	τη	δικαιοσύνη:	όσοι	ασκούν	τη	
δικαιοσύνη,	την	ασκούν	χωρίς	τη	θέλησή	τους,	επειδή	δεν έχουν	τη	
δυνατότητα	να	αδικούν	δίχως	να	τιμωρούνται.

Β.	Κάθε	φυσικό	ον	τείνει	εκ φύσεως	προς	την	πλεονεξία.	Στο	
σεβασμό	της	ισότητας	οδηγείται	με	τη	βία	από	το	νόμο.

Γ.	Το	παράδειγμα	του	βοσκού	Γύγη.
Δ.	Η	αφήγηση	του	μύθου:	η	ραγδαία	βροχή,	ο	σεισμός,	το	χάσμα	

της	γης,	η	κάθοδος	του	Γύγη,	το	θέαμα	του	νεκρού	μέσα	στο	χάλκινο	
ομοίωμα	αλόγου,	το	χρυσό	δαχτυλίδι.	

 Γ.2 ΠρΑΓμΑτολοΓίΚΑ ΣχολίΑ

αὐτό:	το	δίκαιον,	δηλ.	το	μήτ’	ἀδικεῖν	μήτ’	ἀδικεῖσθαι

πλεονεξίαν:	για	τον	Πλάτωνα	η	πλεονεξία	είναι	συνώνυμο	της	
αδικίας3.	Πλεονεξία	δεν	είναι	μόνο	η	απληστία	για	χρήματα	αλλά	και	
η	αχαλίνωτη	φιλοδοξία	και	φιλαρχία4.

ὁ πᾶσα φύσις … ἀγαθόν:	Κοινές	είναι	και	οι	διαπιστώσεις	του	
3.	Πρβλ.	Πλάτ.	Γοργ.	 483c:	 «ἄδικον	πλεονεκτεῖν,	 καὶ	 τοῦτό	 ἐστιν	 τὸ	ἀδικεῖν	 τὸ	
πλέον	τῶν	ἄλλων	ζητεῖν	ἔχειν».		

4.	Πρβλ.	Θουκ.	Ἱστ.	III,	82:	«πάντων	δ’	αὐτῶν	(δηλ.	της	ηθικής	εξαχρείωσης)	αἴτιον	
ἀρχὴ	ἡ	διὰ	πλεονεξίαν	καὶ	φιλοτιμίαν».	
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Θουκυδίδη	 για	 την	 τάση	 της	ἀνθρωπείας φύσεως	 να	πράττει	 το	
κακό	και	να	εξουσιάζει	τους	άλλους5.	Τα	ίδια	λίγο	πολύ	υποστηρίζει	
και	ο	Γοργίας	στο	Ἑλένης	Ἐγκώμιον.

νόμῳ δὲ βίᾳ … τιμήν:	 Η	 ορολογία	 παραπέμπει	 απευθείας	
στην	αντίθεση	νόμου	–	φύσεως,	που	δεσπόζει	στην	ηθικοπολιτική	
φιλοσοφική	συζήτηση,	αλλά	και	γενικότερα	στην	αρχαία	ελληνική	
λογοτεχνία	 κατά	 τον	 5ο	 και	 τον	 4ο	 αι.	 π.Χ.6	 Οι	 εκπρόσωποι	 της	
αριστοκρατικής	ηθικής,	όπως	ο	Πίνδαρος,	διακηρύσσουν	ότι	αυτό	
που	έχει	σημασία	είναι	η	φυά,	τα	χαρίσματα	που	έχει	χαρίσει	η	φύση	
στον	άνθρωπο.	Την	άποψη	αυτή	ασπάζονται	και	ορισμένοι	σοφιστές.	
Όμως,	 άλλοι	πιστεύουν	 ότι	 ο	 νόμος,	 δηλ.	 η	 κοινή	 συμφωνία	 των	
ανθρώπων,	πρέπει	να	κατευθύνει	μια	κοινωνία.	Η	πρόθεση	παρά	
(παράγειν)	δηλώνει	ότι	η	 ισότητα	δεν	είναι	παρά	μία	παρέκκλιση	
από	τη	φυσική	τάξη,	που	ευνοεί	την	ανισότητα.			

Αν	 καθένας	 πράττει	 δίκαια,	 θα	 λαμβάνει	 καθένας	 αυτό	 που	
πρέπει	να	λάβει,	δηλ.	το	ἴσον˙	όταν	κάποιος	παίρνει	περισσότερα	
απ’	 όσα	 πρέπει,	 κάποιος	 άλλος	 θα	 πάρει	 λιγότερα:	 η	 πλεονεξία	
του	ενός	συνεπάγεται	το	ἔλαττον	του	άλλου,	κι	έτσι,	ένας	δίκαιος	
άνθρωπος,	που	περιορίζεται	στο	ἴσον,	θα	βγει	ζημιωμένος,	όταν	θα	
έχει	δοσοληψίες	μ’	έναν	άδικο	που	θα	προσπαθεί	να	εξασφαλίσει	
για	τον	εαυτό	του	κάτι	επιπλέον.	Επομένως,	στην	πράξη	δικαιοσύνη	
σημαίνει	 ισότητα,	 ενώ	 αδικία	 σημαίνει	 ανισότητα:	 πλέον	 για	 τον	
άδικο	και	ἔλαττον	για	τον	δίκαιο7.

τοιάδε:	επεξηγείται	από	τη	φράση	εἰ	…	γενέσθαι.	Η	εξουσία	να	
πράττουν	ό,τι	θέλουν	πηγάζει	από	την	πρόσκτηση	μιας	δύναμης,	
όπως	αυτή	που	είχε	ο	Γύγης.

τῷ [Γύγου] τοῦ λυδοῦ προγόνῳ:	Αυτός	είναι	ο	Κροίσος	και	
πρόγονός	του	ο	Γύγης,	που	βασίλευσε	στη	Λυδία	από	το	675	μέχρι	
το	650	π.Χ.	(περίπου),	φημίστηκε	για	τα	πλούτη	του,	υποδούλωσε	
ελληνικές	πόλεις	στα	παράλια	της	Μικράς	Ασίας	και	σκοτώθηκε,	
αντιμετωπίζοντας	τους	Κιμμερίους.		

5.	Πρβλ.	Θουκ.	Ἱστ.	4,	61,	5˙	3,	45,	3˙	1,	76,	3.	

6.	Βλ.	W.	K.	C.	Guthrie,	A	History	of	Greek	Philosophy,	Cambridge	1969,	σελ.	55-
134.	

7.	Πρβλ.	G.	J.	Boter,	«Thrasymachus	and	πλεονεξία»,	Mnemosyne	39	(1986),	σελ.	
269.	
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Οι	αρχαίοι	συγγραφείς,	που	μιλούν	γι’	αυτό	το	δαχτυλίδι	(Κικέρων,	
Λουκιανός,	Φιλόστρατος),	το	συνδέουν	με	τον	ίδιο	τον	Γύγη	και	όχι,	
όπως	συμβαίνει	 εδώ,	με	τον	πρόγονόν	 του,	 ενώ	ο	Ηρόδοτος8	στη	
δική	του	εξιστόρηση	σχετικά	με	τον	Γύγη	τον	Λυδό	και	τον	φόνο	
του	Κανδαύλη	 δεν	 κάνει	 λόγο	 για	 ένα	 τέτοιο	 δαχτυλίδι9.	Έτσι,	 ο	
Adam10	εικάζει	ότι	ο	Γύγης	του	περίφημου	δαχτυλιδιού	δεν	ήταν	ο	
Γύγης	ο	Λυδός	του	Ηροδότου	αλλά	ένας	ομώνυμος	πρόγονός	του,	
που	σε	αυτό	το	χωρίο	ο	Πλάτων	παραλείπει	να	τον	κατονομάσει,	
πιθανώς	επειδή	προϋποθέτει	ότι	οι	αναγνώστες	του	γνώριζαν	ότι	ο	
εν	λόγω	πρόγονος	του	Λυδού	ονομαζόταν	και	αυτός	Γύγης.

ὄμβρου καὶ σεισμοῦ:	Στη	μυθική	παράδοση	σημαντικά	γεγονότα,	
όπως	είναι	η	ανάρρηση	στον	θρόνο	ενός	βασιλιά,	προσημαίνονται	
με	 φυσικές	 καταστροφές	 ή	 με	 ασυνήθιστες	 μεταλλάξεις	 καιρικών	
φαινομένων.	Ο	ὄμβρος	θεωρείται	ως	ερωτική	ένωση	του	ουρανού	και	
της	γης.

καταβῆναι:	 Η	 κατάβαση	 ενός	 ήρωα	 σε	 χάσμα,	 σε	 πηγάδι,	 σε	
σπηλιά,	δηλ.	στα	έγκατα	της	γης,	θεωρείται	άθλος.	Ο	ήρωας	έρχεται	
σε	 επικοινωνία	 με	 τις	 δυνάμεις	 του	 κάτω	 κόσμου	 και	 αποκτά	
πρόσθετες	ικανότητες.

ἵππον χαλκοῦν:	Το	άλογο	στην	Αρχαιότητα	συνδεόταν	με	τον	
κάτω	κόσμο	(ιδιαίτερα	με	τους	προγόνους,	τους	τριτοπάτορες),	αλλά	
και	 με	 τον	ήλιο,	που	συμβόλιζε	 την	 εξουσία.	Συχνά	μαζί	 με	 τους	
ηγεμόνες	ενταφιάζονταν	και	τα	πολεμικά	τους	άλογα.	Στη	Θεσσαλία	
λατρεύονταν	μαζί	με	τον	Αχιλλέα	και	τα	δυο	του	άλογα,	ο	Ξάνθος	
και	ο	Βαλιός.

θυρίδας ἔχοντα:	 Σ’	 έναν	 πίθο	 του	 7ου	 αι.,	 που	 βρέθηκε	 στη	
Μύκονο,	 παριστάνεται	 ο	 Δούρειος	 Ίππος.	 Στο	 λαιμό	 και	 στην	
πλευρά	του	αλόγου	υπάρχουν	επτά	θυρίδες	και	μέσα	από	καθεμία	
ξεπροβάλλει	το	κεφάλι	ενός	πολεμιστή.

μείζω ἢ κατ’ ἄνθρωπον:	 Πολλοί	 από	 τους	 ήρωες	 των	
παραμυθιών	 έχουν	 συνήθως	 διαστάσεις	 είτε	 γιγάντων	 είτε	 νάνων.	

8.	Ηροδ.	Ἱστορ.	1,	8-13.	

9.	Κατά	τον	Ηρόδοτο,	ο	Κροίσος	ήταν	ο	πέμπτος	απόγονος	του	Γύγη.	

10.	J.	Adam,	The	Republic	of	Plato,	v.	1,	Cambridge	31963	(11926),	σελ.	126-27.		
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Στη	λαϊκή	φαντασία	και	 οι	άνθρωποι	 του	μακρινού	παρελθόντος	
είναι	γιγαντόσωμοι.

τῇ χειρί:	τῷ	δακτύλῳ.

δακτύλιον:	Το	δαχτυλίδι,	ως	σύμβολο	του	ηλιακού	δίσκου	αλλά	
και	ως	ένδειξη	πλούτου,	είναι	έμβλημα	της	βασιλικής	εξουσίας.

ἐκβῆναι:	αλλαγή	υποκειμένου	(ενν.	τὸν	Γύγην).							

 Γ.3 ΕρμηνΕυτίΚη ΑνΑλυΣη

α. Σύνδεση με τα προηγούμενα

	 	 Θέμα	 της	 Πολιτείας	 είναι	 η	 δικαιοσύνη	 και	 έχει	 προηγηθεί	
μία	 εισαγωγική	 συζήτηση	 για	 τους	 ορισμούς	 της	 δικαιοσύνης	
που	 κυκλοφορούσαν.	 Η	 συζήτηση	 προκάλεσε	 την	 αντίδραση	 του	
σοφιστή	Θρασύμαχου,	ο	οποίος	πιστεύει	ότι	κάθε	άνθρωπος	ενεργεί	
αποβλέποντας	στο	προσωπικό	του	συμφέρον.	Ο	Θρασύμαχος	δεν	
αντέχει	 τον	 έλεγχο	 του	Σωκράτη	 και	 αποχωρεί.	Ο	 Γλαύκων	 στην	
αρχή	 του	 δευτέρου	 βιβλίου	 της	 Πολιτείας	 παραπονείται	 ότι	 ο	
Θρασύμαχος	παραιτήθηκε	πολύ	εύκολα	από	την	υπεράσπιση	της	
άποψής	του	και	«θέλει	να	ακούσει	από	τον	ίδιο	τον	Σωκράτη	ότι	η	
δικαιοσύνη	είναι	αγαθό	καθαυτή	όσο	και	για	τα	αποτελέσματά	της.	
Ζητεί	μια	εξήγηση	σχετικά	με	το	“τι	είναι	δικαιοσύνη	και	τι	αδικία,	
και	 τι	 επίδραση	 έχει	 η	 καθεμία	 από	 μόνη	 της	 με	 την	 παρουσία	
της	στην	ψυχή11”,	ανεξάρτητα	από	ανταμοιβές	και	άλλα	εξωτερικά	
επακόλουθα.	 Θέλει	 να	 ακούσει	 να	 επαινείται	 η	 δικαιοσύνη	 για	
τη	 δικαιοσύνη,	 αλλά,	 για	 να	 το	 επιτύχει	 αυτό,	πρέπει	πρώτα	 να	
αντιμετωπίσει	τον	Σωκράτη,	υπερασπιζόμενος	την	αντίθετη	θέση	με	
όλα	τα	δυνατά	του,	εκθέτοντας	σ’	αυτόν	όλα	όσα	“λένε	οι	άνθρωποι”	
για	την	προέλευση	και	τη	φύση	της».

β. οι θέσεις του Γλαύκωνος

	 	Η	 δικαιοσύνη	 δεν	 είναι	 έμφυτο	 αγαθό	 στον	 άνθρωπο	 αλλά	
αποτέλεσμα	κοινωνικών	συμβιβασμών.

	 	Οι	πολλοί	και	αδύναμοι,	που	δε	μπορούν	να	διαπράξουν	την	

11.	Βλ.	Πλάτ.	Πολ.	358b	
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αδικία	 ατιμώρητα,	 έχουν	 πείσει	 την	 κοινή	 γνώμη	 ότι	 είναι	
προτιμότερο	 να	 μην	 διαπράττει	 κανείς	 την	 αδικία.	 Έτσι,	
κατορθώνουν	να	μην	αδικούνται.

	 	Το	«κοινωνικό	συμβόλαιο»	επιτάσσει	ούτε	να	αδικεί	κανείς	ούτε	
να	αδικείται.

	 	Όποιος	θα	μπορούσε	να	αδικήσει,	χωρίς	να	τιμωρείται,	θα	ήταν	
παράφρων	 να	 υιοθετήσει	 την	 άποψη	 του	 «μήτ’	 ἀδικεῖν	 μήτ’	
ἀδικεῖσθαι».

	 	Οι	 άνθρωποι	 ασκούν	 τη	 δικαιοσύνη,	 όχι	 επειδή	 τη	 θεωρούν	
κάτι	καλό,	αλλά	επειδή	τούς	επιβάλλεται	αναγκαστικά.	Δηλ.,	
συμπεριφέρονται	 δίκαια,	 προκειμένου	 να	 αποφύγουν	 την	
τιμωρία.

	 	Όταν	οι	άνθρωποι	μπορούν	να	αδικούν,	χωρίς	να	υφίστανται	
τις	συνέπειες,	τότε	αδικούν	χωρίς	κανέναν	ενδοιασμό.

γ. Κριτική των παραπάνω θέσεων

ο Γλαύκων:

		Θεωρεί	δεδομένο	ότι	ο	δίκαιος	θα	φθάσει	εἰς	ταὐτὸν	με	τον	άδικο,	
ενώ	το	παράδειγμα	το	παίρνει	από	το	χώρο	της	φαντασίας.

		Θεωρεί	την	επιθυμία	και	την	πλεονεξία	βασικούς	παράγοντες	
της	άδικης	συμπεριφοράς.

		Παρουσιάζει	 όλους	 γενικά	 τους	 ανθρώπους	 να	 θεωρούν	 την	
πλεονεξία	αγαθό.

		Βλέπει	 τη	 δίκαιη	 πράξη	 και	 την	 υποταγή	 στην	 έννομη	
αποκλειστικά	ως	προϊόν	καταναγκασμού	και	βίας	των	νόμων,	
δηλ.	ως	αποτέλεσμα	φόβου.

		Δεν	παίρνει	υπόψη	την	ηθική	διάσταση	της	δικαιοσύνης.
		Δεν	κάνει	λόγο	για	έλλογη	χαλιναγώγηση	της	επιθυμίας	ειδικά	
από	τον	άνθρωπο.

		Βλέπει	τον	άνθρωπο	από	τη	βιολογική	πλευρά,	δηλ.	από	την	
πλευρά	των	ενστίκτων,	εξισώνοντάς	τον	έτσι	με	όλα	τα	άλλα,	
ἄλογα,	πλάσματα.

		Θεωρεί	 την	πλεονεξία	δεδομένη	ως	έμφυτη	τάση	για	όλους	
γενικά	τους	ανθρώπους,	όπως	και	για	τα	άλλα	πλάσματα.

		Τέλος,	 αποκλείει	 την	 περίπτωση	 του	 ανθρώπου,	 που	
συμπεριφέρεται	 δίκαια,	 επειδή	 το	 θέλει	 και	 αφήνει	 να	
εννοηθεί	ότι	η	επιθυμία	οδηγεί	τον	άνθρωπο	μόνο	σε	πράξεις	
αδικίας.
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δ. η θέση του μύθου στην επιχειρηματολογία του Γλαύκωνος

Κατά	τον	Γλαύκωνα,	οι	άνθρωποι	αποφεύγουν	την	αδικία	μόνο	
όσο	δεν	είναι	σε	θέση	να	αδικήσουν	χωρίς	να	τιμωρηθούν	(οὐδεὶς 
ἑκὼν δίκαιος).	 Αν	 όμως	 τούς	 δοθεί	 η	 δυνατότητα	 να	 αδικήσουν,	
τότε	 θα	 διαπράξουν	 αδικίες	 επιδιώκοντας	 το	 προσωπικό	 τους	
συμφέρον.

Για	να	ενισχύσει	την	άποψή	του	αυτή	ο	Γλαύκων	καταφεύγει	
στην	διήγηση	ενός	μύθου,	που	δεν	είναι	άλλος	από	τον	μύθο	του	
Γύγη.	 Ο	 Γύγης,	 λοιπόν,	 ο	 αθώος	 αυτός	 βοσκός	 και	 θεωρούμενος	
δίκαιος,	μόλις	απέκτησε	το	μαγικό	αυτό	δαχτυλίδι,	που	τον	έκανε	
αόρατο	μπροστά	στους	άλλους	ανθρώπους,	προχώρησε	στη	διάπραξη	
αδικημάτων	 που	 μόνο	 ένας	 άδικος	 θα	 διέπραττε.	 Με	 «όπλο»	 το	
δαχτυλίδι,	λοιπόν,	αποπλανεί	τη	γυναίκα	του	βασιλιά,	διαπράττει	
μοιχεία,	δολοφονεί	τον	ίδιο	τον	βασιλιά	και	παίρνει	το	θρόνο	του.

Ο	 παραπάνω	 μύθος	 αποδεικνύει,	 κατά	 τον	 Γλαύκωνα,	 ότι	 η	
πρώτη	 καλύτερη	 επιλογή	 για	 τους	 ανθρώπους	 είναι	 να	 αδικούν	
χωρίς	να	τιμωρούνται,	και	μόνο	δευτερευόντως	επιλέγουν	να	είναι	
δίκαιοι.	Αν,	δηλ.,	μπορούσαν	να	φορούν	το	δαχτυλίδι	του	Γύγη	και	
να	αδικούν	ατιμώρητοι,	όλοι	θα	συμπεριφέρονταν	με	τον	πιο	άδικο	
τρόπο.

ε. η κοσμοθεωρία του Γλαύκωνος

Ο	Γλαύκων	φθάνει	στο	σημείο	να	διισχυρισθεί	ότι	η	δικαιοσύνη	
δεν	είναι	έμφυτο	αγαθό	δοσμένο	στον	άνθρωπο	αλλά	αποτέλεσμα	
κοινωνικών	 συμβιβασμών.	 Αντίθετα,	 έμφυτες	 είναι	 η	 αδικία	 και	
η	 πλεονεξία.	 Η	 πλεονεξία,	 μάλιστα,	 την	 οποία	 κάθε	 άνθρωπος	
επιδιώκει	 εκ	 φύσεως,	 οδηγεί	 στην	 αδικία.	 Φυσικά,	 δεν	 πρέπει	 να	
ξεχνούμε	ούτε	για	μια	στιγμή	ότι	αυτές	δεν	είναι	απόψεις	προσωπικές	
του	Γλαύκωνος,	αλλά	γενικότερες	ηθικές	αξίες	της	αριστοκρατικής	
κοινωνίας,	την	οποία	εκπροσωπεί	και	αντιπροσωπεύει	ο	Γλαύκων.

Συνεχίζοντας	 ο	 Γλαύκων,	 ισχυρίζεται	 ότι,	 για	 να	 αποφευχθεί	 η	
διάπραξη	των	αδικιών,	έχει	επινοηθεί	ο	νόμος,	ο	οποίος	αναγκάζει	με	
τη	βία	τους	ανθρώπους	να	σεβαστούν	την	ισότητα	και	να	καταπνίξουν	
την	έμφυτη	ροπή	τους	προς	την	αδικία.	Τους	νόμους	αυτούς,	που	
εξασφαλίζουν	την	ισότητα,	τούς	επέβαλαν	οι	πολλοί	και	αδύναμοι,	
λόγω	της	αδυναμίας	τους	να	αδικήσουν	δίχως	να	τιμωρηθούν.	Άρα,	
καταλήγει,	οι	νόμοι	είναι	«θετοί»	και	«συμβατικοί»,	είναι	ένα	«κοινωνικό	
συμβόλαιο»,	που	επιτάσσει	να	μην	αδικεί	κανένας	ούτε	να	αδικείται.
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στ. τα σύμβολα του μύθου

Βασικό	σύμβολο	είναι	η	ιδιότητα	του	βοσκού,	που	έχει	ο	Γύγης	
και	η	οποία	συνδέεται	στη	μυθική	παράδοση	με	τη	βασιλική	εξουσία.	
Η	 κάθοδος	 του	 Γύγη	 σε	 βαθύ	 χάσμα	 συμβολίζει	 πράξη	 ηρωική,	
την	οποία	η	μυθική	παράδοση	αναφέρει	για	τον	Ηρακλή	και	τον	
Οδυσσέα.	Τέλος,	το	δαχτυλίδι	είναι	όχι	μόνο	σύμβολο	του	ηλιακού	
δίσκου	αλλά	και	έμβλημα	της	βασιλικής	εξουσίας.		
   
 Δ.1 ΘΕμΑτΑ ΓίΑ ΣυΖητηΣη

1. Γόνοι αριστοκρατικών ή και βασιλικών οικογενειών (Αγχίσης, 
Πάρις) αλλά και θεοί εμφανίζονται στη μυθική παράδοση ως 
ποιμένες. Ποιες αντιλήψεις αρχαϊκής πολιτικής «φιλοσοφίας» 
υπόκεινται στην έκφραση ποιμὴν λαῶν, που απαντά στον 
Όμηρο; ο καλὸς ποιμήν, ποίμνιον, ποιμενάρχης – ποια είναι η 
σημασία των όρων αυτών στη χριστιανική παράδοση;

Η	εικόνα	του	ποιμένα,	που	με	τη	ράβδο	του	και	τη	συνδρομή	
των	σκυλιών	του	προστατεύει	και	κατευθύνει	μια	αγέλη	φαίνεται	
ότι	σε	πολλούς	πολιτισμούς	συνδεόταν	συνειρμικά	με	το	ηγεμονικό	
αξίωμα.	Έτσι,	η	μεταφορική	εξίσωση	του	βασιλιά	με	τον	ποιμένα	είναι	
αρχετυπική.	Με	βάση	αυτήν	την	προσομοίωση	και	οι	στρατιωτικοί	
επίκουροι	θεωρήθηκαν	ως	τα	πιστά	σκυλιά	του	μονάρχη.	Είναι	πολύ	
πιθανό,	 επίσης,	 το	 σκήπτρο,	 ως	 έμβλημα	 της	 εξουσίας,	 να	 είναι	
μετεξέλιξη	 της	 ποιμενικής	 ράβδου.	 Για	 πρώτη	 φορά	 η	 μεταφορά	
μαρτυρείται	στην	αρχαία	Αίγυπτο,	όπου	οι	Υξώς	είναι	οι	ποιμένες	
βασιλείς.

Στον	Όμηρο,	ποιμὴν	λαῶν	είναι	ο	φύλακας,	ο	προστάτης,	ο	ηγεμών	
του	στρατού.	Αν	κρίνουμε	από	ένα	χωρίο	των	Ἀπομνημονευμάτων 
του	 Ξενοφώντος,	 φαίνεται	 ότι	 και	 ο	 «ιστορικός»	 Σωκράτης	 είχε	
σχολιάσει	θετικά	την	ομηρική	έκφραση12.

Την	 εικόνα	 του	 νομέως	 –	 ηγεμόνα	 χρησιμοποιεί	 συχνά	 και	 ο	
Πλατωνικός	 Σωκράτης˙	 στον	 Πολιτικὸ	 μάλιστα	 η	 βασική	 τέχνη	
αποκαλείται	 ανθρωπονομική.	 Στους	 παλαιούς	 καλούς	 καιρούς,	
όταν	στον	ουρανό	βασίλευε	ο	Κρόνος	(ὁ	ἐπὶ	Κρόνου	βίος!)	οι	ίδιοι	

12.	Ξενοφ.	Ἀπομνημ.	III	2,	1:	«ἐντυχὼν	δέ	ποτε	στρατηγεῖν	ἡρημένῳ	τῳ,	Τοῦ	ἕνεκεν,	
ἔφη,	Ὅμηρον	οἴει	τὸν	Ἀγαμέμνονα	προσαγορεῦσαι	ποιμένα	λαῶν;	ἆρά	γε	ὅτι,	
ὥσπερ	τὸν	ποιμένα	ἐπιμελεῖσθαι	δεῖ,	ὅπως	σῶαί	τε	ἔσονται	οἱ	οἶες,	καὶ	τὰ	ἐπιτήδεια	
ἕξουσι,	καὶ	οὗ	ἕνεκα	στρατεύονται	τοῦτο	ἔσται;».



ΕΝΟΤΗΤΑ 8 61

οι	θεοί	κατέβαιναν	στη	γη	και	φρόντιζαν,	ως	ποιμένες,	την	αγέλη	
τους,	δηλ.	τους	ανθρώπους13.	Στον	Θεαίτητο14,	ωστόσο,	ο	Σωκράτης	
χρησιμοποιεί	 την	 εικόνα	 του	 νομέως	 των	 ανθρώπων	 αρνητικά,	
τονίζοντας	την	αγροικία	και	την	απαιδευσία	του.

Στο	 Α’	 βιβλίο	 της	 Πολιτείας	 ο	 σοφιστής	 Θρασύμαχος	
αποκαλύπτει	 πως	 το	 ενδιαφέρον	 του	 νομέα	 για	 την	 αγέλη	 δεν	
είναι	ανιδιοτελές15.

Θετική	χροιά	έχει	η	μεταφορά	και	στα	μυστικιστικά	ρεύματα,	
όπως	είναι	ο	Ορφισμός	και	ο	Ερμητισμός	(Ποιμάνδρης:	ο	ποιμένας	
των	 ανθρώπων),	 αλλά	 και	 στον	 Χριστιανισμό16.	 Συνήθης	 είναι	 η	
απεικόνιση	του	Χριστού	ως	ποιμένος	(ο	καλὸς	ποιμὴν	κατά	μίμηση	
του	 Ορφέως).	 Έτσι,	 ποίμνιον	 είναι	 οι	 πιστοί17	 και	 ποιμενάρχης	
ονομάζεται	 ο	 εκκλησιαστικός	 αξιωματούχος,	 ο	 οποίος	 μάλιστα	
φέρει	ως	διακριτικό	της	εξουσίας	του	την	ποιμαντορική	ράβδο.

Στη	 σύγχρονη	 εποχή	 εκφράσεις,	 που	 δηλώνουν	 αυτή	 τη	
σύλληψη	του	ηγεμόνα-νομέα	έχουν	κατά	κανόνα	αρνητική	σημασία	
(το	ανθρώπινο	κοπάδι,	 αρμέγω	=	 εκμεταλλεύομαι,	 στάνη,	 μαντρί	
=	 κόμμα,	 κ.λπ.).	 Υπερτονίζοντας	 αυτό	 το	 σύγχρονο	 γλωσσικό	
αίσθημα	γι’	αυτού	του	είδους	τις	μεταφορές	ο	Stone18	στο	επιπόλαιο	
βιβλίο	 του	 ερμηνεύει	 τη	 χρήση	 της	 μεταφοράς	 ως	 προσπάθεια	
του	Σωκράτη	και	του	Πλάτωνα	να	υποτιμήσουν	το	δημοκρατικό	
πλήθος,	που	απέρριπτε	το	αυταρχικό	καθεστώς	της	μοναρχίας.	Θα	
πρέπει,	ωστόσο,	να	έχουμε	πάντοτε	υπόψη	ότι	η	ευτραπελία,	το	
χιούμορ	και,	γενικότερα,	το	ἀττικὸν	ἅλας	είναι	από	τα	πιο	έκδηλα	
χαρακτηριστικά	των	πλατωνικών	διαλόγων.	Ο	φιλοσοφικός	λόγος	
δεν	ήταν	πάντα	βλοσυρός.	

13.	Πλάτ.	Πολιτ.	271d	κ.	εξ.		

14.	Πλάτ.	Θεαίτ.	174d	

15.	Πλάτ.	Πολ.	343b:	«ὅτι	εἴη	τοὺς	ποιμένας	ἢ	τοὺς	βουκόλους	τὸ	τῶν	προβάτων	
ἢ	τὸ	τῶν	βοῶν	ἀγαθὸν	σκοπεῖν	καὶ	παχύνειν	αὐτοὺς	καὶ	θεραπεύειν	πρὸς	ἄλλο	
τι	βλέποντας	ἢ	τὸ	τῶν	δεσποτῶν	ἀγαθὸν	καὶ	τὸ	αὑτῶν,	καὶ	τοὺς	ἐν	ταῖς	πόλεσιν	
ἄρχοντας,	οἳ	ὡς	ἀληθῶς	ἄρχουσιν,	ἄλλως	πως	ἡγεῖ	διανοεῖσθαι	πρὸς	τοὺς	ἀρχομένους	
ἢ	ὥσπερ	ἄν	τις	πρὸς	πρόβατα	διατεθείη,	καὶ	ἄλλο	τι	σκοπεῖν	αὐτοὺς	διὰ	νυκτὸς	
καὶ	ἡμέρας	ἢ	τοῦτο	ὅθεν	αὐτοὶ	ὠφεληθήσονται».	

16.	Βλ.	Κατὰ Ἰωάννην	10,	11:	«ἐγώ	εἰμι	ὁ	ποιμὴν	ὁ	καλός».	Πρβλ.	Ο.	Ελύτης,	Τό 
Ἄξιον ἐστί,	[Ανάγνωσμα	πέμπτο:	Η αυλή των προβάτων],	Αθήνα	1977.		

17.	Βλ.	Πέτρου	Α’	5,	2	

18.	I .	F.	Stone,	Η Δίκη του Σωκράτη,	μτφρ.	Σ.	Ταμβάκης,	Αθήνα	χ.	χ.		
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2. Ποια στοιχεία της αφήγησης υποδηλώνουν ότι ο Γύγης 
είναι μία προσωπικότητα χαρισματική, που απολαμβάνει την 
εύνοια της τύχης ή υπέρτερων δυνάμεων;

Σύμφωνα	 με	 το	 Φιλοσοφικό Κοινωνιολογικό Λεξικό19,	 χάρισμα	
είναι:	«Όρος	που	προέρχεται	από	τον	πρώιμο	Χριστιανισμό	και	τον	
εισήγαγε	 στην	 Κοινωνιολογία	 ο	 Troeltsch.	 Στη	 θεωρία	 του	 Weber	
δηλώνει	 την	 ύπαρξη	 ή	 την	 απόδοση	 εξαιρετικών	 ιδιοτήτων	 στο	
«χαρισματικό	ηγέτη»	στο	πλαίσιο	του	ιδεοτύπου	της	«χαρισματικής	
εξουσίας».	 Κατά	 τη	 θρησκευτική	 συνείδηση,	 το	 χάρισμα	 συνιστά	
«θείο	δώρο»	και	φορείς	του	είναι	οι	ιερείς,	οι	άγιοι,	οι	προφήτες,	οι	
μάγοι,	κ.λπ.	Ο	Weber	(1864-1920)	διακρίνει	τρεις	τύπους	νομιμότητας	
και	 εξουσίας.	 Εκτός	 από	 την	 παραδοσιακή	 (κληρονομική)	 και	 τη	
νόμιμη	(-γραφειοκρατική),	υπάρχει	και	η	εξουσία	του	χαρισματικού	
τύπου,	 που	 την	 επιβάλλει	 ένα	 άτομο	 με	 ασυνήθιστες	 ικανότητες	
και	ακτινοβολία.	Σε	σχέση	βέβαια	με	τον	Γύγη,	ο	όρος	θα	πρέπει	να	
κατανοηθεί	ἐν εὐρείᾳ ἐννοίᾳ.

Η	γέννηση,	η	δοκιμασία,	το	μαρτύριο	ή	και	απλώς	η	παρουσία	
μιας	θεότητας	συνοδεύεται	πάντοτε	από	ασυνήθη	καιρικά	φαινόμενα	
ή	 και	 από	 διαταράξεις	 της	 φυσικής	 τάξης	 του	 κόσμου.	 Τυπικές	
περιπτώσεις	είναι	η	γέννηση	του	Απόλλωνα	στη	Δήλο20,	η	επιφάνεια	
του	Διονύσου	στις	Βάκχες	του	Ευριπίδη,	η	επιφάνεια	του	Γιαχβέ	
στο	 όρος	 Σινά,	 η	 γέννηση	 (άστρο	 της	 Βηθλεέμ)	 και	 ο	 σταυρικός	
θάνατος	του	Ιησού21.

Και	 για	 τους	 ευνοούμενούς	 τους	 όμως	 οι	 θεοί	 ξεσηκώνουν	 τα	
στοιχεία	της	φύσης,	ανατρέπουν	τους	φυσικούς	νόμους,	στέλνουν	
«σημεία	και	τέρατα».	Στον	μύθο	του	Γύγη,	λοιπόν,	υπέρτερες	δυνάμεις	
(«θεοί	και	δαίμονες»	θα	λέγαμε)	προκαλούν	ασυνήθη	φαινόμενα	και	
παρέχουν	την	ευκαιρία	στο	νεαρό	ποιμένα	να	αξιοποιήσει	το	θάρρος	
και	την	αποφασιστικότητά	του.	Η	κατάβαση	στο	χάσμα	θυμίζει	τις	

19.	 Κ.	 Καπόπουλος	 (εκδ.),	 Φιλοσοφικό Κοινωνιολογικό Λεξικό,	 Αθήνα	 1995,	
σελ.	246.

20.	Θέογνης	5-10	

21.	Βλ.	Κατὰ Ματθαῖον	27,	50:	«ὁ	δὲ	Ἰησοῦς	πάλιν	κράξας	φωνῇ	μεγάλῃ	ἀφῆκεν	
τὸ	πνεῦμα.	καὶ	ἰδοὺ	τὸ	καταπέτασμα	τοῦ	ναοῦ	ἐσχίσθη	ἀπ’	ἄνωθεν	ἕως	κάτω	εἰς	
δύο,	καὶ	ἡ	γῆ	ἐσείσθη,	καὶ	αἱ	πέτραι	ἐσχίσθησαν,	καὶ	τὰ	μνημεῖα	ἀνεῴχθησαν	καὶ	
πολλὰ	σώματα	τῶν	κεκοιμημένων	ἁγίων	ἠγέρθησαν»˙
Κατὰ Λουκᾶν	23,	44:	«καὶ	νῦν	ἤδη	ὡσεὶ	ὥρα	ἕκτη.	καὶ	σκότος	ἐγένετο	ἐφ’	ὅλην	
τὴν	γῆν	ἕως	ὥρας	ἐνάτης	τοῦ	ἡλίου	ἐκλιπόντος˙	ἐσχίσθη	δὲ	τὸ	καταπέτασμα	τοῦ	
ναοῦ	μέσον».			
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καταβάσεις	στον	Άδη,	τις	οποίες	αναλαμβάνουν	ψυχωμένοι	ήρωες,	
όπως	 ο	 Ηρακλής	 και	 ο	 Θησέας.	 Ο	 χάλκινος	 ίππος	 θυμίζει	 τον	
Δούρειο	Ίππο.	Στη	λαϊκή	φαντασία	και	μαντική	ακόμη	και	σήμερα	
η	 διάβαση	 μιας	 πύλης	 θεωρείται	 ως	 το	 αποφασιστικό	 βήμα	 για	
την	κοινωνική	ανάδειξη	ενός	προσώπου.	Το	δαχτυλίδι	είναι	επίσης	
σύμβολο	βασιλικής	εξουσίας22.

Ο	Γύγης	ανακαλύπτει	τυχαία	τη	μαγική	δύναμη	της	σφενδόνης	
και	 χωρίς	 κανέναν	 ενδοιασμό	 προχωρεί	 στο	 έγκλημα	 και	 στην	
κατάληψη	 της	 εξουσίας.	 Όμως,	 όπως	 μάς	 διηγείται	 ο	 Ηρόδοτος,	
ο	 σφετερισμός	 της	 εξουσίας	 και	 η	 ανθρωποκτονία	 δεν	 έμειναν	
ατιμώρητα.	Ο	πέμπτος	απόγονος	του	Γύγη,	ο	Κροίσος,	πλήρωσε	για	
τα	ανομήματα	των	προγόνων	του.
  

Δ.2 ΠροΣΘΕτΕΣ ΕρμηνΕυτίΚΕΣ ΕρωτηΣΕίΣ τηΣ 
ΒίΒλίοΘηΚηΣ ΑΞίολοΓηΣηΣ του Κ.Ε.Ε.

  1. Πώς συνδέεται ο μύθος για το δαχτυλίδι του Γύγη με 
το θέμα της Πολιτείας και την προηγούμενη συζήτηση;
  2. Ποια άποψη προβάλλει ο Γλαύκων στο κείμενο και 
πώς επιχειρεί να την στηρίξει;
  3. Πώς ερμηνεύει ο Γλαύκων το φαινόμενο της υποταγής 
στην έννομη τάξη;
  4. Γιατί όχι μόνο ο άδικος αλλά και ο δίκαιος θα διαπράξουν 
αδικία, σύμφωνα με τον Γλαύκωνα, αν είναι βέβαιοι ότι δεν 
θα τιμωρηθούν; Συμφωνείτε με την άποψη αυτή;
  5. Ποιο ρόλο παίζουν στην άδικη πράξη η ἐπιθυμία και η 
πλεονεξία; μπορούμε, κατά τη γνώμη σας, να υποστηρίξουμε 
ότι ο άνθρωπος ρέπει στην πλεονεξία;
  6. να συγκρίνετε τις απόψεις που υποστηρίζει ο Γλαύκων 
με τις αντιλήψεις του σοφιστή Καλλικλή (πρόσωπο 
αμφισβητούμενο από πολλούς ερευνητές) στον Γοργία:

Ἀλλ’, οἶμαι, οἱ τιθέμενοι τοὺς νόμους οἱ ἀσθενεῖς 
ἄνθρωποί εἰσιν καὶ οἱ πολλοί. πρὸς αὐτοὺς οὖν καὶ 
τὸ ἑαυτοῖς συμφέρον τούς τε νόμους τίθενται καὶ 
τοὺς ἐπαίνους ἐπαινοῦσιν καὶ τοὺς ψόγους ψέγουσιν˙ 
ἐκφοβοῦντες τοὺς ἐρρωμενεστέρους τῶν ἀνθρώπων 
καὶ δυνατοὺς ὄντας πλέον ἔχειν, ἵνα μὴ αὐτῶν 

22.	Πρβλ.	Ηροδ.	Ἱστ.		
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πλέον ἔχωσιν, λέγουσιν, ὡς αἰσχρὸν καὶ ἄδικον τὸ 
πλεονεκτεῖν, καὶ τοῦτο ἔστιν τὸ ἀδικεῖν, τὸ πλέον τῶν 
ἄλλων ζητεῖν ἔχειν˙ ἀγαπῶσι γάρ, οἶμαι, αὐτοὶ ἂν τὸ 
ἴσον ἔχωσιν φαυλότεροι ὄντες.

«Αλλά οι νομοθετούντες, νομίζω, είναι αδύνατοι 
άνθρωποι και ο όχλος. Προς το συμφέρον, λοιπόν, 
το δικό τους και νομοθετούν και επαινούν και 
ψέγουν, εμποδίζοντας με τον φόβο τους δυνατούς 
και ρωμαλέους να πλεονεκτούν, για να μην έχουν 
περισσότερα από αυτούς λένε ότι είναι άσχημο και 
άδικο να έχει κανείς περισσότερα από τους άλλους, 
διότι είναι ευχαριστημένοι, νομίζω αυτοί, αν έχουν 
ίσα με τους δυνατούς, ενώ είναι κατώτεροι από 
αυτούς».

  7. Ποια έννοια έχουν στο κείμενο η φύση και ο νόμος και 
ποια είναι η σχέση μεταξύ τους;
  8. να συγκρίνετε τη θέση που διατυπώνει ο Γλαύκων για 
το νόμο με τις θέσεις που διατυπώνονται από τον ίππία 
και τον Πρωταγόρα στον πλατωνικό διάλογο που φέρει το 
όνομα του τελευταίου:

ΙππΙας:    Ὦ ἄνδρες, ἔφη, οἱ παρόντες, ἡγοῦμαι ἐγὼ 
ἡμᾶς συγγενεῖς τε καὶ οἰκείους καὶ πολίτας 
ἅπαντας εἶναι φύσει, οὐ νόμῳ˙ τὸ γὰρ ὁμοῖον 
τῷ ὁμοίῳ φύσει συγγενές ἐστιν, ὁ δὲ νόμος, 
τύραννος ὢν τῶν ἀνθρώπων, πολλὰ παρὰ 
τὴν φύσιν βιάζεται23.

πρωταγόρας: ἐπειδὰν δὲ ἐκ διδασκάλων ἀπαλλαγῶσιν, 
ἡ πόλις αὖ τούς τε νόμους ἀναγκάζει 
μανθάνειν καὶ τὰς τούτους ζῆν, ἵνα μὴ αὐτοὶ 
ἐφ’ ἑαυτῶν εἰκῆ πράττωσιν, (…) ὣς δὲ καὶ 
ἡ πόλις νόμους ὑπογράψασα, ἀγαθῶν 
καὶ παλαιῶν νομοθετῶν εὑρήματα, κατὰ 
τούτους ἀναγκάζει καὶ ἄρχειν καὶ ἄρχεσθαι˙ 
ὃς δ’ ἂν ἐκτὸς βαίνῃ τούτων, κολάζει, καὶ 

23.	Πλάτ.	Πρωτ.	337c-d
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ὄνομα τῇ κολάσει ταύτῃ καὶ παρ’ ὑμῖν καὶ 
ἄλλοθι πολλαχοῦ, ὡς εὐθυνούσης τῆς δίκης, 
εὐθῦναι24.

  9. Γιατί ο Γλαύκων καταφεύγει στο μύθο για να τεκμηριώσει 
την άποψή του για τη δικαιοσύνη;
  10. Στη μυθική παράδοση σημαντικά γεγονότα 
προοιωνίζονται με φυσικές καταστροφές ή με ασυνήθιστες 
μεταλλάξεις καιρικών φαινομένων. να αναφέρετε δύο 
σχετικά παραδείγματα.
  11. Ποια στοιχεία της σκηνοθεσίας στο μύθο του Γύγη 
προαναγγέλλουν την εμφάνιση υπερφυσικού φαινομένου; 
να τις συγκρίνετε με τις συνθήκες αναλόγων μύθων ή 
παραδόσεων.
  12. ποιμήν: Στον Όμηρο οι βασιλείς είναι ποιμένες 
λαών, στη χριστιανική θρησκεία ο χριστός είναι ο καλὸς 
ποιμὴν και ο επίσκοπος ποιμενάρχης. Ποια χαρακτηριστικά 
αποδίδονται στο λαό ή στους πιστούς με τις εκφράσεις 
αυτές;

Δ.3 ΠροΣΘΕτΕΣ λΕΞίλοΓίΚΕΣ – ΣημΑΣίολοΓίΚΕΣ 
ΕρωτηΣΕίΣ τηΣ ΒίΒλίοΘηΚηΣ 

ΑΞίολοΓηΣηΣ του Κ.Ε.Ε.

1. πλεονεξία: α) με τη λέξη αυτή αποδίδουμε σε κάποιον 
μία αρνητική ιδιότητα. τι είδους ιδιότητα αποδίδουμε με τις 
λέξεις πλεονέκτης, πλεονεκτώ, πλεονέκτημα, πλεονεκτικός; 
β) Σε ποιες από τις παρακάτω λέξεις εντοπίζετε το ίδιο 
β’ συνθετικό με της λέξης πλεονεξία: ευεξία, καχεξία, 
μειονεξία, ανορεξία, δυσανεξία, ευελιξία, απροσεξία;
2. ἐπ’ αὐτοφώρῳ: α) με τη βοήθεια της ετυμολογικής 
προέλευσης, να δείξετε ποια ήταν η πρώτη σημασία της 
φράσης. 
β) να γράψετε δύο προτάσεις της νέας ελληνικής 
χρησιμοποιώντας τη φράση αυτή.
3. θητεύω > θητεία: α) με βάση την ετυμολογία των λέξεων, 
να γράψετε την πρώτη σημασία τους. 

24.	Πλάτ.	Πρωτ.	326c-e	
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β) να γράψετε στη νέα ελληνική σύντομη φράση με το 
ρήμα θητεύω και τρεις φράσεις με το ουσιαστικό θητεία.
4. ὄμβρος: να γράψετε ένα παράδειγμα χρησιμοποίησης 
παραγώγου και ένα συνθέτου της λέξης ὄμβρος στη νέα 
ελληνική.
5. χάσμα: να δώσετε την κυριολεκτική και τη μεταφορική 
σημασία της λέξης στη νέα ελληνική σε σύντομες φράσεις.
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Ενότητα 9
(359e – 360b)

τό ΔαχτυλίΔί τόυ ΓυΓη Β’

	 Α.	Κείμενο

Συλλόγου δὲ γενομένου τοῖς ποιμέσιν εἰωθότος, ἵν’ ἐξαγγέλλοιεν 
κατὰ μῆνα τῷ βασιλεῖ τὰ περὶ τὰ ποίμνια, ἀφικέσθαι καὶ ἐκεῖνον 
ἔχοντα τὸν δακτύλιον˙ καθήμενον οὖν μετὰ τῶν ἄλλων τυχεῖν 
τὴν σφενδόνην τοῦ δακτυλίου περιαγαγόντα πρὸς ἑαυτὸν εἰς τὸ 
εἴσω τῆς χειρός, τούτου δὲ γενομένου ἀφανῆ αὐτὸν γενέσθαι τοῖς 
παρακαθημένοις, καὶ διαλέγεσθαι ὡς περὶ οἰχομένου. Καὶ τὸν 
θαυμάζειν τε καὶ πάλιν ἐπιψηλαφῶντα τὸν δακτύλιον στρέψαι 
ἔξω τὴν σφενδόνην, καὶ στρέψαντα φανερὸν γενέσθαι. Καὶ τοῦτο 
ἐννοήσαντα ἀποπειρᾶσθαι τοῦ δακτυλίου εἰ ταύτην ἔχοι τὴν δύναμιν, 
καὶ αὐτῷ οὕτω συμβαίνειν, στρέφοντι μὲν εἴσω τὴν σφενδόνην ἀδήλῳ 
γίγνεσθαι, ἔξω δὲ δήλῳ˙ αἰσθόμενον δὲ εὐθὺς διαπράξασθαι τῶν 
ἀγγέλων γενέσθαι τῶν παρὰ τῷ βασιλέα, ἐλθόντα δὲ καὶ τὴν γυναῖκα 
αὐτοῦ μοιχεύσαντα, μετ’ ἐκείνης ἐπιθέμενον τῷ βασιλεῖ ἀποκτεῖναι 
καὶ τὴν ἀρχὴν οὕτω κατασχεῖν.
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	 Β.1	Αντίστοίχηση	Κείμενου	–	μετΑφρΑσησ

Κείμενο μετΑφρΑση

Γενομένου δὲ συλλόγου Όταν λοιπόν έγινε η συνάθροιση
τοῖς ποιμέσιν εἰωθότος των βοσκών, που συνηθιζόταν,
ἵν’ ἐξαγγέλλοιεν τῷ βασιλεῖ για να αναφέρουν στο βασιλιά
κατὰ μῆνα κάθε μήνα
τὰ περὶ τὰ ποίμνια, τα σχετικά με τα κοπάδια του,
[φασίν] ἀφικέσθαι καὶ ἐκεῖνον [λένε] ότι πήγε και εκείνος [δηλ. 

ο Γύγης]
ἔχοντα τὸν δακτύλιον˙ φορώντας το δαχτυλίδι˙
καθήμενον οὖν μετὰ τῶν ἄλλων ενώ λοιπόν καθόταν με τους 

άλλους
[φασίν] τυχεῖν περιαγαγόντα [λένε] ότι έτυχε να περιστρέψει
τὴν σφενδόνην τοῦ δακτυλίου την πέτρα του δαχτυλιδιού
εἰς τὸ εἴσω τῆς χειρὸς στο μέσα μέρος του χεριού
πρὸς ἑαυτόν, προς τον εαυτό του,
γενομένου δὲ τούτου και μόλις έγινε αυτό
αὐτὸν [λένε] ότι αυτός
γενέσθαι ἀφανῆ έγινε άφαντος [ή εξαφανίστηκε]
τοῖς παρακαθημένοις, σ’ εκείνους που κάθονταν κοντά 

του,
καὶ διαλέγεσθαι και ότι [εκείνοι] συζητούσαν
ὡς περὶ οἰχομένου. σαν να είχε [αυτός] αποχωρήσει.
Καὶ τὸν [φασίν] θαυμάζειν τε Κι αυτός [δηλ. ο Γύγης] [λένε] 

ότι απορούσε
καὶ ἐπιψηλαφῶντα πάλιν και ψηλαφώντας πάλι την 

επιφάνεια
τὸν δακτύλιον του δαχτυλιδιού
στρέψαι τὴν σφενδόνην ἔξω, ότι έστρεψε την πέτρα προς τα 

μέσα
καὶ στρέψαντα και μόλις [την] έστρεψε
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γενέσθαι φανερόν. ότι έγινε φανερός [ή ορατός].

Καὶ ἐννοήσαντα τοῦτο Και, αφού κατάλαβε αυτό,

[φασίν] ἀποπειρᾶσθαι [λένε] ότι έκανε δοκιμή

τοῦ δακτυλίου στο δαχτυλίδι

εἰ ταύτην ἔχοι τὴν δύναμιν, αν είχε αυτήν τη δυνατότητα,

καὶ αὐτῷ συμβαίνειν οὕτω, και ότι τού συνέβαινε έτσι [ή το 
ίδιο],

στρέφοντι μὲν τὴν σφενδόνην κάθε φορά δηλαδή που έστρεφε 
την πέτρα

εἴσω προς τα μέσα

γίγνεσθαι ἀδήλῳ να γίνεται άφαντος [ή αόρατος]

[στρέφοντι] δὲ [τὴν σφενδόνην] ἔξω και όταν [έστρεφε την πέτρα] 
προς τα έξω,

[γίγνεσθαι] δήλῳ˙ [να γίνεται] φανερός [ή ορατός]˙

αἰσθόμενον δὲ [φασίν] και όταν το κατάλαβε [λένε]

εὐθὺς διαπράξασθαι τῶν ἀγγέλων 
γενέσθαι τῶν παρὰ τὸν βασιλέα

ότι αμέσως κατόρθωσε να 
πείσει τους αγγελιαφόρους 
να συμπεριληφθεί στην 
αντιπροσωπεία των ποιμένων 
που θα πήγαινε στο βασιλιά1

ἐλθόντα δὲ και όταν έφθασε εκεί [δηλ. στο 
παλάτι]

καὶ μοιχεύσαντα τὴν γυναῖκα και αποπλάνησε τη γυναίκα

αὐτοῦ, του [δηλ. του βασιλιά], 
μετ’ ἐκείνης με τη βοήθεια εκείνης
ἐπιθέμενον τῷ βασιλεῖ αφού επιτέθηκε στον βασιλιά
[φασίν] ἀποκτεῖναι [λένε] ότι τον σκότωσε
καὶ κατασχεῖν οὕτω και πήρε με τον τρόπο αυτόν
τὴν ἀρχήν. την εξουσία.

1.  Στη μετάφραση αυτού του χωρίου ακολουθούμε τη μετάφραση που υποδεικνύει 
το σχολικό βιβλίο.
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	 Β.2	ΓλωσσίΚΑ	σχολίΑ
Γραμματική	αναγνώριση	λέξεων,	σημασιολογικά,	Αρχικοί	χρόνοι	
ρημάτων,	ομόρριζα,	συνώνυμα,	Αντώνυμα

  γενομένου: γεν. ενικ. αρσ. γέν. της μτχ. αορ. β’ μ. φ. του ρ. 
γίγνομαι	(= γίνομαι). χρονοί: γίγνομαι, ἐγιγνόμην, γενήσομαι, 
ἐγενόμην [ἐγενήθην], γέγονα / γεγονώς εἰμι / γεγένημαι, 
ἐγεγενήμην, γεγενήμην, γεγενημένος ἦν. ομορρίΖΑ: γενεά, 
γένος, γένεσις, γενέτης, γενετήρ, γενέτειρα, γενέθλιος, νεογνός, 
γηγενής, ενδογενής, πρωτογενής, υστερογενής, γόνος, γονή, 
γονεύς. συνωνυμΑ: εἰμί, γίγνομαι, γεννῶμαι, φύομαι 

  τοῖς	ποιμέσι: δοτ. πληθ. αρσ. γέν. του ενρινόληκτου τριτόκλιτου 
ουσιαστικού ὁ	ποιμήν,	τοῦ	ποιμένος (= ο βοσκός)

  εἰωθότος: γεν. ενικ. αρσ. γέν. μτχ. πρκμ. ε. φ. του ρ. ἔθω (= 
συνηθίζω). χρονοί: Δόκιμος είναι μόνο ο παρακείμενος εἴωθα	
με σημασία ενεστώτα και ο υπερσυντέλικος εἰώθειν και εἰωθὼς	
ἦν με σημασία παρατατικού. Οι άλλοι χρόνοι αναπληρώνονται 
από το ἐθίζομαι. ομορρίΖΑ: εἰωθότως.

  ἵνα: για να (σύνδεσμος τελικός)
  ἐξαγγέλλοιεν: ευκτ. ενεστ. ε. φ. του ρ. ἐξαγγέλλω (= ενημερώνω, 
διακηρύσσω, γνωστοποιώ, διηγούμαι). χρονοί: ἐξαγγέλλω, 
ἐξήγγελλον, ἐξαγγελῶ, ἐξήγγειλα, ἐξήγγελκα, ἐξηγγέλκειν. 
ομορρίΖΑ: ἄγγελμα, διάγγελμα, ἐπάγγελμα, παράγγελμα, 
αὐτεπάγγελτος, αὐτεπαγγέλτως, εἰσαγγελεύς, ἀγγελτήρ, ἀγγελτικός, 
ἀγγελτήριον. συνωνυμΑ: διδάσκω, μηνύω, λέγω, σημαίνω.

  μῆνα: αιτ. ενικ. αρσ. γέν. του ενρινόληκτου τριτόκλιτου 
ουσιαστικού ὁ	μήν,	τοῦ	μηνός (= ο μήνας).

  τῷ	βασιλεῖ: δοτ. ενικ. αρσ. γέν. του φωνηεντόληκτου τριτόκλιτου 
ουσιαστικού ὁ	βασιλεύς,	τοῦ	βασιλέως (= ο βασιλιάς) 

  ἀφικέσθαι: απρμφ. αορ. β’ μ. φ. του ρ. ἀφικνέομαι,	-οῦμαι (= 
φθάνω, έρχομαι). χρονοί: ἀφικνοῦμαι, ἀφικνούμην, ἀφίξομαι, 
ἀφικόμην, ἀφῖγμαι, ἀφίγμην. ομορρίΖΑ: ἱκέτης, ἄφιξις, ἱκανός, 
προίξ. συνωνυμΑ: ἔρχομαι, παραγίγνομαι, ἥκω.

  ἔχοντα: αιτ. ενικ. αρσ. γέν. της μτχ. ενεστ. ε. φ. του ρ. ἔχω (= 
έχω, κρατώ, κατέχω). χρονοί: ἔχω, εἶχον, ἕξω / σχήσω, ἔσχον, 
ἔσχηκα, [ἐσχήκειν (μτγν.)]. ομορρίΖΑ: ἑξῆς, ἕξις, εὐεξία, 
μέθεξις, καχεξία, ἐφεξῆς, σχεδόν, σχῆμα, σχολεῖον, σχολή, 
σχολάζω, σχέσις, ἐνοχή, ἀποχή, ὑπεροχή, κατοχή, ἀνακωχή, 
ἔνοχος, κάτοχος, μέτοχος, ῥαβδοῦχος, κλειδοῦχος, ὀχεύς, 
παροχεύς. συνωνυμΑ: ἄγω, δύναμαι, κρατῶ, φέρω.
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  καθήμενον: αιτ. ενικ. αρσ. γέν. της μτχ. ενεστ. μ. φ. του ρ. κάθημαι	
(= κάθομαι, ησυχάζω, είμαι καθισμένος). Δόκιμοι χρόνοι είναι 
μόνο ο ενεστώτας (κάθημαι) και ο παρατατικός (ἐκαθήμην), 
που λαμβάνονται ως παρακείμενος και υπερσυντέλικος του 
καθέζομαι	(κατὰ	+	ἕζομαι).

  τυχεῖν: απρμφ. αορ. β’ ε. φ. του ρ. τυγχάνω (= βρίσκω, 
συμβαίνω, τυχαία συναντώ). χρονοί: τυγχάνω, ἐτύγχανον, 
τεύξομαι, ἔτυχον, τετύχηκα, τετυχηκὼς ἦν. ομορρίΖΑ: τύχη, 
ἐπίτευξις, ἔντευξις, τεῦξις, τευκτός. συνωνυμΑ: ἐφικνοῦμαι 
(τινός), ἀπαντῶ (τινός). ΑντωνυμΑ: ἁμαρτάνω, ἀποτυγχάνω, 
σφάλλομαι.

  περιαγαγόντα: αιτ. ενικ. αρσ. γέν. της μτχ. αορ. β’ ε. φ. του ρ. 
περιάγω (= φέρνω κάποιον μαζί μου, περιφέρω, περιστρέφω, 
γυρίζω γύρω – γύρω, καταντώ). χρονοί: περιάγω, περιῆγον, 
περιάξω, περιήγαγον, περιῆχα / [περιαγήοχα], [περιαγηόχειν]. 
ομορρίΖΑ: ἀγωγή, διαγωγή, ἐπαγωγή, παραγωγή, συναγωγή, 
ἀπαγωγή, μεταγωγή, ἀγωγός, παιδαγωγός, ἀγώνιον, ἀγών, 
ἀγώγιμον, ἄγημα, ἀγέλη, ἅμαξα, ἄξιος, ἄξων, παρείσακτος, 
ἐπείσακτος, λοχαγός, στρατηγός, χορηγός, οὐραγός, ξεναγός.

  ἑαυτόν: αιτ. ενικ. αρσ. γέν. του γ’ προσώπου της αυτοπαθούς 
αντωνυμίας.

ΠροσεΞε: Οι αντωνυμίες αυτές έχουν μόνο πλάγιες πτώσεις.
Οι τύποι σεαυτοῦ,	 σεαυτῆς, κλπ., ἑαυτοῦ,	 ἑαυτῆς, κλπ. 
απαντούν και συνηρημένοι: σαυτοῦ,	 σαυτῆς, κλπ. αὑτοῦ,	
αὑτῆς, κλπ.
Οι αυτοπαθείς αντωνυμίες προέρχονται από τις πλάγιες 
πτώσεις των προσωπικών αντωνυμιών και τις πλάγιες πτώσεις 
της αντωνυμίας αὐτός:	ἐμὲ	+	αὐτὸν	→	ἐμαυτόν˙	σὲ	+	αὐτὸν	
→	σεαυτόν, κλπ.
Η προέλευση είναι φανερή και στον πληθυντικό αριθμό: ἡμῶν	
αὐτῶν,	ἡμῖν	αὐτοῖς, κλπ.

  εἴσω: μέσα (επίρρημα τοπικό)
  γενέσθαι: απρμφ. αορ. β’ μ. φ. του ρ. γίγνομαι2

  ἀφανῆ: αιτ. ενικ. αρσ. γέν. του σιγμόληκτου τριτόκλιτου επιθέτου 
ὁ,	ἡ	ἀφανής,	τὸ	ἀφανές (= αυτός που δε φαίνεται)

  διαλέγεσθαι: απρμφ. ενεστ. μ. φ. του ρ. διαλέγομαι (= συνομιλώ, 

2.  Βλ. παραπάνω.  
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συζητώ, συσκέπτομαι). χρονοί: διαλέγομαι, διελεγόμην, 
διαλεχθήσομαι / διαρηθήσομαι, διελέχθην / διερρήθην, διείρημαι 
/ διειρημένος εἰμὶ / διαλέλεγμαι, διειρήμην / διειρημένος ἦν. 
ομορρίΖΑ: λέξις, λεκτικός, λέσχη, ἀδολέσχης, λόγος, 
θεολόγος, πολυλόγος, λογίζομαι, ἀπολογοῦμαι, λογικός, λεκτός, 
ἀναντίλεκτος, ἀντίλεξις (από τη ρίζα λέγ-), ῥῆμα, ῥῆσις, ῥήτωρ, 
ἀντίρρησις, πρόρρησις, ῥήτρα, ῥητός, ἄρρητος, ἀπόρρητος, 
ἐπίρρητος (από τη ρίζα Fρε-), ἔπος, καλλιεπής, ὀρθοεπής (από 
τη ρίζα Fεπ-).

  οἰχομένου: γεν. ενικ. αρσ. γέν. της μτχ. ενεστ. μ. φ. του ρ. οἴχομαι (= 
ἔχω φύγει). Ο ενεστώτας έχει τη σημασία παρακειμένου. χρονοί: 
οἴχομαι, ᾠχόμην (και με σημασία αορίστου ή υπερσυντελίκου), 
οἰχήσομαι, [(παρ)ῴχημαι]. ομορρίΖΑ: οἰχητέον. ΣΥΝΩΝΥΜΑ: 
ἀπέρχομαι, ἀποδιδράσκω, φεύγω. ΑντωνυμΑ: ἀφικνοῦμαι, 
ἔρχομαι, ἥκω, παραγίγνομαι.

  θαυμάζειν: απρμφ. ενεστ. ε. φ. του ρ. θαυμάζω (= θαυμάζω, 
απορώ). χρονοί: θαυμάζω, ἐθαύμαζον, θαυμάσομαι, ἐθαύμασα, 
τεθαύμακα. ομορρίΖΑ: θαυμαστός, ἀξιοθαύμαστος, 
θαυμαστέον, θαυμαστός, θαυμαστής, θαυμαστικός. 
συνωνυμΑ: ἄγαμαι, ἐκπλήττομαι, ἐξίσταμαι. ΑντωνυμΑ: 
ἀτιμάζω, καταφρονῶ.

  ἐπιψηλαφῶντα: αιτ. ενικ. αρσ. γέν. της μτχ. ενεστ. ε. φ. 
του ἐπιψηλαφάω-ῶ (= εξετάζω προσεκτικά, ψηλαφίζω 
την επιφάνεια). χρονοί: ἐπιψηλαφῶ, [ἐπεψηλάφων], 
ἐπεψελάφησα. ομορρίΖΑ: ψηλάφημα, ἀναψηλάφησις, 
ψηλαφητής, ψηλαφητέος. συνωνυμΑ: ἅπτομαι, θιγγάνω, 
θωπεύω, ψαύω. 

  στρέψαι: απρμφ. αορ. ε. φ. του ρ. στρέφω (= στρίβω, κλώθω, 
κάνω κάτι να στραφεί, γυρίζω, κάνω στροφή). χρονοί: 
στρέφω, ἔστρεφον, -στρέψω, ἔστρεψα, [-ἔστροφα]. ομορρίΖΑ: 
στρέμμα, στρεπτός, στροφεῖον, στρόφιγξ, στροφή, ἀναστροφή, 
ἀποστροφή, ἐπιστροφή, μεταστροφή, περιστροφή, καταστροφή, 
συστροφή, ὑποστροφή, στρόβιλος, στρεβλός, στροβιλῶ, στρέψις, 
στραβός, στραβίζω, στραβισμός. 

  ἔξω: έξω (επίρρημα τοπικό)
  στρέψαντα: αιτ. ενικ. αρσ. γέν. της μτχ. αορ. ε. φ. του ρ. 
στρέφω (= στρίβω, κλώθω, κάνω κάτι να στραφεί, γυρίζω, κάνω 
στροφή)3

  φανερόν: αιτ. ενικ. αρσ. γέν. του δευτερόκλιτου επιθέτου 
3.  Βλ. παραπάνω. 
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φανερός, -ά, -όν. ΒΑΘμοί: φανερός, -ά, -όν / φανερώτερος, -α, 
-ον / φανερώτατος, -η, -ον.

  ἐννοήσαντα: αιτ. ενικ. αρσ. γέν. της μτχ. αορ. ε. φ. του ἐννοέω,	
-ῶ (= σκέπτομαι, κατανοώ, έχω κατά νου, σκοπεύω να κάνω 
κάτι). χρονοί: ἐννοῶ, ἐνενόουν, ἐννοήσω, ἐνενόησα, ἐννενόηκα. 
ομορρίΖΑ: νόησις, νοητός, ἀνόητος, νοητέον, ἄνοια, μετάνοια, 
παράνοια, σύννοια, ἐπίννοια, νόημα, νοήμων. συνωνυμΑ: 
ἐνθυμοῦμαι, θεωρῶ, λογίζομαι, σκοπῶ / -οῦμαι.

  ἀποπειρᾶσθαι: απρμφ. ενεστ. μ. φ. του ἀποπειράομαι,	-ῶμαι 
(= δοκιμάζω, προσπαθώ). χρονοί: ἀποπειρῶμαι, ἀπεπειρώμην, 
ἀποπειράσομαι / [ἀποπειραθήσομαι], ἀπεπειρασάμην, 
ἀπεπειράθην, ἀποπεπείραμαι. ομορρίΖΑ: πείρασις, 
ἀπείρατος, πειρατέον, πειρασμός, πείραμα. συνωνυμΑ: 
δοκιμάζω, πεῖραν λαμβάνω τινός.

  ἔχοι: ευκτ. ενεστ. ε. φ. του ρ. ἔχω (= έχω, κρατώ, κατέχω)4
  συμβαίνειν: απρμφ. ενεστ. ε. φ. του ρ. συμβαίνω (= βαδίζω 
μαζί με κάποιον). χρονοί: συμβαίνω, συνέβαινον, συμβήσομαι, 
συνέβην, συμβέβηκα, συνεβεβήκειν. ομορρίΖΑ: βάσις, 
ἀνάβασις, κατάβασις, διάβασις, πρόσβασις, βάσιμος, βῆμα, 
διάβημα, βαθμός, ἀναβαθμός, βάθρος, βακτηρία, βέβαιος, ἄβατος, 
ἀδιάβατος, εὔβατος, πρόβατον, βαθμίς, βωμός, βάτης, ἀναβάτης, 
διαβάτης, ἐπιβάτης, ὀρειβάτης, διαβήτης, βάδην.

  στρέφοντι: δοτ. ενικ. αρσ. γέν. της μτχ. ενεστ. ε. φ. του ρ. 
στρέφω	(= στρίβω, κλώθω, κάνω κάτι να στραφεί, γυρίζω, κάνω 
στροφή)5

  ἀδήλῳ: δοτ. ενικ. αρσ. γέν. του δευτερόκλιτου επιθέτου ὁ,	ἡ	
ἄδηλος,	τὸ	ἄδηλον (= αφανέρωτος).

  δήλῳ: δοτ. ενικ. αρσ. γέν. του δευτερόκλιτου επιθέτου ὁ,	 ἡ	
δῆλος,	τὸ	δῆλον (= φανερός).

  αἰσθόμενον: αιτ. ενικ. αρσ. γέν. της μτχ. αορ. β’ μ. φ. του ρ. 
αἰσθάνομαι (= καταλαβαίνω). χρονοί: αἰσθάνομαι, ᾐσθανόμην, 
αἰσθήσομαι / [αἰσθανθήσομαι / αἰσθήσομαι], ᾐσθόμην / [ᾐσθησάμην 
/ ᾐσθήσθην / ᾐσθάνθην], ᾔσθημαι, ᾐσθήμην. ομορρίΖΑ: αἴσθησις, 
αἰσθητής, αἰσθητικός, αἰσθητός, ἀναίσθητος, εὐαίσθητος, αἴσθημα, 
αἰσθητήριον. συνωνυμΑ: γιγνώσκω, ἐννοῶ, καταλαμβάνω, 
μανθάνω. ΑντωνυμΑ: ἀγνοῶ, ἀναισθητῶ.

  εὐθύς: αμέσως (επίρρημα χρονικό)

4.  Βλ. παραπάνω.

5.  Βλ. παραπάνω. 
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  διαπράξασθαι: απρμφ. αορ. μ. φ. του ρ. διαπράττομαι 
(= κατορθώνω, καταστρέφω). χρονοί: διαπράττομαι, 
διεπραττόμην, διαπράξομαι / διαπραχθήσομαι, διεπραξάμην / 
διεπράχθην, διαπέπραγμαι, διεπεπράγμην / διαπεπραγμένος ἦν. 
ομορρίΖΑ: πρᾶγμα, πρᾶξις, πράκτωρ, πρακτικός, εὔπρακτος, 
ἀπράγμων, πολυπράγμων, πρακτέος, πράκτης, πρακτικός.

  ἐλθόντα: αιτ. ενικ. αρσ. γέν. μτχ. αορ. β’ του ρ. ἔρχομαι (= 
πορεύομαι, πηγαίνω). χρονοί: ἔρχομαι, ᾖα / ᾔειν, εἶμι, ἦλθον, 
ἐλήλυθα, ἐληλύθειν / ἐληλυθὼς ἦν. ομορρίΖΑ: ἴτης, ἰταμός, 
ἰταμῶς, ἰταμότης, ἐξίτηλος, ἀνεξίτηλος, εἰσιτήριον, ἐξιτήριον, 
ἰσθμός, ἁμαξιτός, ἰτέον, προσιτός, ἀπρόσιτος, ἰτός.

  τὴν	 γυναῖκα: αιτ. ενικ. θηλ. γέν. του ετερόκλιτου ανώμαλου 
ουσιαστικού ἡ	γυνή,	τῆς	γυναικός (= η γυναίκα).

ΠροσεΞε: Το όνομα αυτό σχηματίζει την ονομαστική ενικού 
σύμφωνα με την α’ κλίση και τις λοιπές πτώσεις ενικού και 
πληθυντικού σύμφωνα με την γ’ κλίση. Δηλ. ἡ γυνή, τῆς γυναικός, 
τῇ γυναικί, τὴν γυναῖκα, ὦ γύναι – αἱ γυναῖκες, τῶν γυναικῶν, 
ταῖς γυναιξί, τὰς γυναῖκας, ὦ γυναῖκες. 

  μοιχεύσαντα: αιτ. ενικ. αρσ. γέν. μτχ. αορ. ε. φ. του ρ. μοιχεύω 
(= είμαι μοιχός). χρονοί: μοιχεύω, ἐμοίχευον, ἐμοίχευσα. 
ομορρίΖΑ: μοιχεία, μοιχευτής, μοιχευτήρ, μοιχαλίς.

  ἐπιθέμενον: αιτ. ενικ. αρσ. γέν. μτχ. αορ. β’ μ. φ. του ρ. ἐπιτίθεμαι	
(= επιτίθεμαι, βάζω πάνω μου, φορώ, προβάλλω). χρονοί: 
ἐπιτίθεμαι, ἐπετιθέμην, ἐπιθήσομαι / ἐπιτεθήσομαι, ἐπεθέμην 
/ ἐπετέθην, ἐπιτέθειμαι / ἐπίκειμαι, ἐπεκείμην. ομορρίΖΑ: 
θήκη, συνθήκη, διαθήκη, ἀποθήκη, ὑποθήκη, προσθήκη, 
παρακαταθήκη, ἀνάθημα, ἐπίθημα, σύνθημα, πρόσθημα (από 
το θέμα θη-), θέτης, νομοθέτης, θέσις, ἀνάθεσις, κατάθεσις, 
διάθεσις, μετάθεσις, ἀντίθεσις, ἐπίθεσις, ἀπόθεσις, ὑπέρθεσις, 
ἔνθεσις, ἔκθεσις, πρόθεσις, πρόσθεσις, συγκατάθεσις, θέμις, 
θεσμός, θετός, σύνθετος, ἀσύνθετος, ἀνυπόθετος, ἀπόθετος, 
ἐγκάθετος, θέμα, ἀνάθεμα, θεματικός, θεματίζω, εὐδιάθετος 
(από το θέμα θε-). 

  ἀποκτεῖναι: απρμφ. αορ. ε. φ. του ρ. αποκτείνω	/	ἀποκτίννυμι	
/	 ἀποκτιννύω (= φονεύω, σκοτώνω). χρονοί: ἀποκτείνω 
/ ἀποκτίννυμι / ἀποκτιννύω, ἀπέκτεινον / ἀπεκτίννυον / 
ἀπεκτίννυν, ἀποκτενῶ, ἀπέκτεινα / ἀπέκτανον, ἀπέκτονα, 
ἀπεκτόνειν / ἀπεκτονὼς ἦν. ομορρίΖΑ: μητροκτόνος, 
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πατροκτόνος, ἀνδροκτόνος, αὐτοκτόνος, αὐτοκτονῶ (ποιητ.), 
ἀλληλοκτονῶ. συνωνυμΑ: ἀναιρῶ, ἀποσφάττω, διαφθείρω, 
θανατῶ, φονεύω, ζημιῶ, κολάζω τινα θανάτῳ.  

  κατασχεῖν: απρμφ. αορ. β’ ε. φ. του ρ. κατέχω (= παίρνω, 
αποκτώ)6

	 Β.3	ομορρίΖΑ	στη	νεοελληνίΚη

  σύλλογος: συλλέκτης, συλλεκτικός, συλλογή, συλλέγω, 
συλλογέας

  ἐξαγγέλλω: εξαγγελία, αγγελία, αναγγελία, παραγγελία, 
εισαγγελέας, διάγγελμα, άγγελος

  τυγχάνω: τύχη, επιτυχία, αποτυχία, τυχερός, συνέντευξη, 
επίτευξη, επίτευγμα

  διαλέγομαι: διάλεξη, συνδιάλεξη, διάλογος, διάλεκτος, 
διαλεκτικός

  θαυμάζω: θαύμα, θαυμασμός, θαυμαστής, θαυμαστός, 
αξιοθαύμαστος

  γίγνομαι: γένος, γενεά, γενέθλιος, γονιός, γόνος, απόγονος, 
νεογνός

  ἐπιψηλαφάω,	 -ῶ: ψηλαφίζω, ψηλάφισμα, ψηλάφιση, 
ψηλαφισμός

  στρέφω: στροφή, διαστροφή, στρόφαλος, στρέμμα, στρεπτός
  ἀποπειράομαι,	 -ῶμαι: πείραμα, πειρασμός, απόπειρα, 
πειρατής

  διαπράττομαι: πράγμα, πράξη, πράκτορας, άπρακτος, απραξία, 
πρακτικός, συμπράττω

  ἐπιτίθεμαι: θέση, επίθεση, διάθεση, θεσμός, θετός, θεματικός, 
αδιάθετος, θέμα, νομοθέτης, θήκη, συνθήκη, ανάθεμα

  ἀρχή: αρχικός, αρχαίος, ναύαρχος, υπαρκτός, έναρξη  

	 Β.4	ετυμολοΓίΚΑ	σχολίΑ

  σύλλογος	< συλλέγω (< σὺν (πρθ.) + λέγω)
  ἐξαγγέλλω < ἐξ + ἀγγέλλω
  ἀφικνοῦμαι < ἀπό (πρθ.) + ἱκνέομαι, -οῦμαι
  κάθημαι < κατὰ + ἵημι (ποιητ.) [= παραμένω]
  ἀφανής < ἀ (στερ.) + φανῆναι (απρμφ. αορ. β’ του φαίνομαι)

6.  Βλ. παραπάνω. 
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  ἐπιψηλαφάω,	-ῶ < ἐπί (πρθ.) + ψηλαφῶ
  φανερός < φαίνω (= φανερώνω)
  ἐννοέω,	-ῶ < ἐν (πρθ.) + νοῶ
  ἀποπειράομαι,	-ῶμαι < ἀπό (πρθ.) + πειρῶμαι (< πεῖρα)
  ἄδηλος < ἀ (στερ.) + δῆλος (= φανερός)
  ἄγγελος < ἀγγέλλω (= αναγγέλλω)
  μοιχεύω < μοιχός
  ἀποκτείνω < ἀπό (πρθ.) + κτείνω
  κατέχω < κατά (πρθ.) + ἔχω

	 Β.5	χρονίΚεσ	ΑντίΚΑτΑστΑσείσ

ενεστώτας γιγνομένου ἐθιζομένου ἐξαγγέλλοιεν

Παρατατικός - - -

μέλλοντας γενησομένου [ἐθισθησομένου] ἐξαγγελοῖεν

Αόριστος γενομένου ἐθισθέντος ἐξαγγείλαιεν / 
-ἐξαγγείλειαν

Παρακείμενος γεγονότος / 
γεγενημένου

εἰωθότος / 
ἐωθότος

ἐξηγγελκότες 
εἶεν

υπερσυντέλικος - - -

ενεστώτας ἀφικνεῖσθαι ἔχοντα καθήμενον

Παρατατικός - - -

μέλλοντας ἀφίξεσθαι ἕξοντα / σχήσοντα [καθησόμενον]

Αόριστος ἀφικέσθαι σχόντα -

Παρακείμενος ἀφῖχθαι ἐσχηκότα -

υπερσυντέλικος - - -

ενεστώτας τυγχάνειν περιάγοντα γίγνεσθαι

Παρατατικός - - -

μέλλοντας τεύξεσθαι περιάξοντα γενήσεσθαι

Αόριστος τυχεῖν περιαγαγόντα γενέσθαι

Παρακείμενος τετυχηκέναι περιηχότα / 
[περιαγηχότα]

γεγονέναι / 
γεγενῆσθαι

υπερσυντέλικος - - -
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ενεστώτας παρακαθημένοις διαλέγεσθαι οἰχομένου

Παρατατικός - - -

μέλλοντας [παρακαθησομένοις] διαλεχθήσεσθαι / 
διαρρηθήσεσθαι οἰχησομένου

Αόριστος - διαλεχθῆναι / 
διαρρηθῆναι -

Παρακείμενος - διειρῆσθαι / 
διαλελέχθαι [ᾠχημένου]

υπερσυντέλικος - - -

ενεστώτας θαυμάζειν ἐπιψηλαφῶντα στρέφειν

Παρατατικός - - -

μέλλοντας θαυμάσεσθαι ἐπιψηλαφήσοντα στρέψειν

Αόριστος θαυμάσαι ἐπιψηλαφήσαντα στρέψαι

Παρακείμενος τεθαυμακέναι - ἐστροφέναι

υπερσυντέλικος - - -

ενεστώτας ἐννοοῦντα ἀποπειρᾶσθαι ἔχοι

Παρατατικός - - -

μέλλοντας ἐννοήσοντα ἀποπειράσεσθαι / 
ἀποπειραθήσεσθαι ἕξοι / σχήσοι

Αόριστος ἐννοήσαντα ἀποπειράσασθαι / 
ἀποπειραθῆναι σχοίη

Παρακείμενος ἐννενοηκότα ἀποπειρᾶσθαι ἐσχηκὼς εἴη

υπερσυντέλικος - - -

ενεστώτας συμβαίνειν στρέφοντι αἰσθανόμενον

Παρατατικός - -

μέλλοντας συμβήσεσθαι στρέψοντι αἰσθησόμενον

Αόριστος συμβῆναι στρέψαντι αἰσθόμενον

Παρακείμενος συμβεβηκέναι ἐστροφότι ᾐσθημένον

υπερσυντέλικος - - -

ενεστώτας διαπράττεσθαι ἐρχόμενον μοιχεύοντα

Παρατατικός - - -
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μέλλοντας διαπράξεσθαι / 
διαπραχθήσεσθαι ἰόντα -

Αόριστος διαπράξασθαι / 
διαπραχθῆναι ἐλθόντα -

Παρακείμενος διαπεπρᾶχθαι ἐληλυθότα -

υπερσυντέλικος - - -

ενεστώτας ἐπιτιθέμενον ἀποκτείνειν κατέχειν

Παρατατικός - - -

μέλλοντας ἐπιθησόμενον / 
ἐπιτεθησόμενον ἀποκτενεῖν καθέξειν / 

κατασχήσειν

Αόριστος ἐπιθέμενον / 
ἐπιτεθέντα

ἀποκτεῖναι / 
[ἀποκτανεῖν] κατασχεῖν

Παρακείμενος ἐπιτεθειμένον / 
ἐπικείμενον ἀπεκτονέναι κατεσχηκέναι

υπερσυντέλικος - - -

	 Β.6	εΓΚλίτίΚεσ	ΑντίΚΑτΑστΑσείσ

οριστική	 ἐξαγγέλλουσι(ν) ἔχει

υποτακτική ἐξαγγέλλωσι(ν) ἔχῃ

ευκτική ἐξαγγέλλοιεν ἔχοι

Προστακτική ἐξαγγελλόντων / 
ἐξαγγελλέτωσαν ἐχέτω

Απαρέμφατο ἐξαγγέλλειν ἔχειν

μετοχή	 ἐξαγγέλλων, -ουσα, -ον ἔχων, -ουσα, -ον

	 Β.7	συντΑΚτίΚΑ	σχολίΑ
λεπτομερής	συντακτική	ανάλυση	και	αιτιολόγηση	συντακτικών	
φαινομένων

1.	 συλλόγου	δὲ	γενομένου	τοῖς	ποιμέσιν	εἰωθότος	ἀφικέσθαι	
καὶ	 ἐκεῖνον	ἔχοντα	τὸν	δακτύλιον: κύρια πρόταση. [τινές]: ενν. 
υποκείμενο στο ενν. [φασίν]˙ [φασίν]: ενν. ρήμα˙ ἐκεῖνον [τὸν Γύγην]: 
υποκείμενο στο ἀφικέσθαι˙ ἀφικέσθαι: ειδικό απαρέμφατο, αντικείμενο 
στο λεκτικό ρήμα φασίν και στη μετοχή ἔχοντα˙ ἔχοντα:	τροπική 
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μετοχή˙ τὸν	δακτύλιον: αντικείμενο στη μετοχή ἔχοντα˙ συλλόγου: 
υποκείμενο στις μετοχές γενομένου και εἰωθότος˙ γενομένου:	γενική 
απόλυτη χρονική μετοχή (= ἐπεὶ ἐγένετο)˙ εἰωθότος: επιθετική 
μετοχή, επιθετικός προσδιορισμός στο συλλόγου˙ τοῖς	 ποιμέσιν: 
δοτική προσωπική κτητική από τη μετοχή γενομένου

2.	 ἵν’	ἐξαγγέλλοιεν	κατὰ	μῆνα	τῷ	βασιλεῖ	τὰ	περὶ	τὰ	ποίμνια: 
δευτερεύουσα τελική πρόταση. [οἱ	ποιμένες]: ενν. υποκείμενο στο 
ἐξαγγέλλοιεν˙ ἐξαγγέλλοιεν: ρήμα (ευκτική του πλαγίου λόγου)˙ 
τῷ	 βασιλεῖ: έμμεσο αντικείμενο στο ἐξαγγέλλοιεν˙ τὰ	 περὶ	 τὰ	
ποίμνια:	 άμεσο αντικείμενο στο ἐξαγγέλλοιεν˙ περὶ	 τὰ	 ποίμνια: 
εμπρόθετος προσδιορισμός της αναφοράς˙ κατὰ	μῆνα:	εμπρόθετος 
προσδιορισμός του χρόνου

3.	 καθήμενον	οὖν	μετὰ	τῶν	ἄλλων	[φασίν]	τυχεῖν	τὴν	σφενδόνην	
τοῦ	δακτυλίου	περιαγαγόντα	πρὸς	ἑαυτὸν	εἰς	τὸ	εἴσω	τῆς	χειρός: 
κύρια πρόταση. [τινές	/	ἄνθρωποι]:	ενν. υποκείμενο στο ενν. φασίν˙ 
[φασίν]: ενν. ρήμα˙ αὐτὸν	 [τὸν	 Γύγην]: υποκείμενο στο τυχεῖν˙ 
τυχεῖν: ειδικό απαρέμφατο, αντικείμενο στο φασίν και στις μετοχές 
καθήμενον και περιαγαγόντα˙ καθήμενον: χρονική μετοχή (= ἐνῷ 
ἐκάθητο)˙ περιαγαγόντα: κατηγορηματική μετοχή από το τυχεῖν˙ τοῦ	
δακτυλίου: γενική κτητική από το τὴν σφενδόνην˙ τὴν	σφνεδόνην:	
αντικείμενο στη μετοχή περιαγαγόντα˙ πρὸς	 ἑαυτόν:	 εμπρόθετος 
προσδιορισμός κατεύθυνσης˙ χειρός: γενική της αφετηρίας από το 
εἴσω˙	μετὰ	τῶν	ἄλλων: εμπρόθετος προσδιορισμός της συνοδείας

ΠροσεΞε: Η γενική της αφετηρίας συντάσσεται με επιρρήματα: 
α) χωρισμού (π.χ. πόρρω = μακριά, πρόσω = μακριά, μπροστά, 
μακράν, κρύφα, κ. ά.), β) προθετικά, δηλ. όσα είναι σύνθετα 
με προθέσεις ή έχουν θέση προθέσεων (π.χ. ἔμπροσθεν, ἐντός, 
εἴσω, κ. ά.)7.

4.	 τούτου	 δὲ	 γενομένου	 [φασίν]	 ἀφανῆ	 αὐτὸν	 γενέσθαι	 τοῖς	
παρακαθημένοις: κύρια πρόταση που συνδέεται με την προηγούμενη 
κύρια παρατακτικά με τον αντιθετικό σύνδεσμο δέ (ο σύνδεσμος δὲ 
πολλές φορές χρησιμοποιείται χωρίς να προηγείται ο μεν για να 
συνδέσει τα επόμενα με τα προηγούμενα, όπως στην παραπάνω 
πρόταση. [τινές	/	ἄνθρωποι]: ενν. υποκείμενο του ενν. ρήματος [φασίν]˙ 

7.  Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. Ελ. Κ. Βολονάκης, ό. π., σελ. 81.  
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[φασίν]: ενν. ρήμα˙	 τούτου:	 υποκείμενο της μετοχής γενομένου˙ 
γενομένου: γενική απόλυτη χρονική μετοχή (= ἐπεὶ ἐγένετο)˙ ἀφανῆ:	
κατηγορούμενο στο αὐτόν˙ αὐτόν: υποκείμενο στο γενέσθαι (τύπος 
συνδετικός)˙ γενέσθαι: ειδικό απαρέμφατο, αντικείμενο στο λεκτικό 
ρήμα [φασίν] (ετεροπροσωπία)˙ τοῖς	 παρακαθημένοις: επιθετική 
μετοχή, δοτική αντικειμενική στο ἀφανῆ. 

5.	 καὶ	 [φασίν]	 διαλέγεσθαι: κύρια πρόταση. Συνδέεται με την 
προηγούμενη παρατακτικά με τον συμπλεκτικό σύνδεσμο καί. [τινές	/	
ἄνθρωποι]: ενν. υποκείμενο στο ενν. [φασίν]˙ [φασίν]: ενν. ρήμα˙ αὐτούς	
[τοὺς	παρακαθημένους]: υποκείμενο στο διαλέγεσθαι˙ διαλέγεσθαι: 
ειδικό απαρέμφατο, αντικείμενο στο [φασίν] (ετεροπροσωπία).  

6.	 ὡς	 [διαλέγονται]	 περὶ	 οἰχομένου: δευτερεύουσα αναφορική 
παραβολική πρόταση. [αὐτοί]: ενν. υποκείμενο στο διαλέγονται˙ 
διαλέγονται: ρήμα˙ περὶ	οἰχομένου: εμπρόθετος προσδιορισμός της 
αναφοράς˙ οἰχομένου: επιθετική μετοχή˙ [αὐτοῦ]: ενν. υποκείμενο 
της μετοχής.

7.	 Καὶ	τὸν	[φασίν]	θαυμάζειν	τε	καὶ	πάλιν	ἐπιψηλαφῶντα	τὸν	
δακτύλιον	στρέψαι	ἔξω	τὴν	σφενδόνην,	καὶ	στρέψαντα	φανερὸν	
γενέσθαι: κύρια πρόταση. [τινές	/	ἄνθρωποι]: ενν. υποκείμενο στο 
[φασίν]˙ [φασίν]: ενν. ρήμα˙ τόν: υποκείμενο στα θαυμάζειν, στρέψαι 
και γενέσθαι˙ θαυμάζειν,	στρέψαι,	γενέσθαι:	ειδικά απαρέμφατα, 
αντικείμενο στο ενν. λεκτικό ρήμα φασίν και στις μετοχές 
ἐπιψηλαφῶντα καὶ στρέψαντα˙ ἐπιψηλαφῶντα: τροπική μετοχή˙ 
στρέψαντα: χρονική μετοχή (= ἐπεὶ ἔστρεψε)˙ τὸν	 δακτύλιον:	
αντικείμενο στη μετοχή ἐπιψηλαφῶντα˙ πάλιν:	 επιρρηματικός 
προσδιορισμός του χρόνου˙ τὴν σφενδόνην: αντικείμενο στο 
στρέψαι˙ ἔξω: επιρρηματικός προσδιορισμός του τόπου˙ φανερόν: 
κατηγορούμενο στο τὸν μέσω του συνδετικού τύπου γενέσθαι. 

8.	 Καὶ	τοῦτο	ἐννοήσαντα	[φασίν]	ἀποπειρᾶσθαι	τοῦ	δακτυλίου: 
κύρια πρόταση. [τινές	/	ἄνθρωποι]: ενν. υποκείμενο στο ενν. ρήμα 
[φασίν]˙ [φασίν]:	 ενν. ρήμα˙ τόν [τὸν	 Γύγην]:	 υποκείμενο στο 
ἀποπειρᾶσθαι˙ ἀποπειρᾶσθαι: ειδικό απαρέμφατο, αντικείμενο στο 
ενν. [φασίν] και στη χρονική μετοχή ἐννοήσαντα (ετεροπροσωπία)˙ 
ἐννοήσαντα: χρονική μετοχή (= ἐπεὶ ἐννόησε)˙ τοῦτο:	αντικείμενο της 
μετοχής ἐννοήσαντα˙ τοῦ	δακτυλίου: αντικείμενο του απαρεμφάτου 
ἀποπειρᾶσθαι.
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9.	 εἰ	 ταύτην	 ἔχοι	 τὴν	 δύναμιν: πλάγια ερωτηματική πρόταση 
ολικής αγνοίας μονομερής, αντικείμενο στο ἀποπειρᾶσθαι της 
προηγούμενης κύριας πρότασης. [ὁ	δακτύλιος]: ενν. υποκείμενο στο 
ἔχοι˙ ἔχοι: ρήμα (ευκτική του πλαγίου λόγου)˙ ταύτην: επιθετικός 
προσδιορισμός στο δύναμιν˙ δύναμιν: αντικείμενο στο ἔχοι.

ΠροσεΞε: Πολλές φορές μια δευτερεύουσα πρόταση, αν και 
εξαρτάται από αρκτικό χρόνο, εκφέρεται με ευκτική του πλαγίου 
λόγου. Στις περιπτώσεις αυτές ο αρκτικός χρόνος έχει σημασία 
ιστορικού χρόνου και μεταφράζεται κανονικά με ιστορικό 
χρόνο. Έτσι και στην προηγούμενη πρόταση, αν και εξαρτάται 
από αρκτικό χρόνο (ἀποπειρᾶσθαι), εκφέρεται με ευκτική του 
πλαγίου λόγου (ἔχοι).

10.	καὶ	 αὐτῷ	 τῷ	 οὕτω	 συμβαίνειν,	 στρέφοντι	 μὲν	 εἴσω	 τὴν	
σφενδόνην	 γίγνεσθαι,	 [στρέφοντι	 δὲ	 τὴν	 σφενδόνην]	 ἔξω	
[γίγνεσθαι]	δήλῳ: κύρια πρόταση. αὐτῷ: αντικείμενο στο συμβαίνειν˙ 
συμβαίνειν: ειδικό απαρέμφατο, αντικείμενο στο ενν. [φασίν]˙ 
γίγνεσθαι,	[γίγνεσθαι]: τελικά απαρέμφατα, επεξηγήσεις στο οὕτω˙ 
οὕτω: επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου˙ τὴν	σφενδόνην,	
[σφενδόνην]: αντικείμενα στις μετοχές στρέφοντι, [στρέφοντι]˙	
στρέφοντι,	[στρέφοντι]: χρονικές μετοχές˙ αὐτῷ: υποκείμενο των 
μετοχών στρέφοντι, [στρέφοντι]˙ ἀδήλῳ, δήλῳ: κατηγορούμενα στη 
δοτική αὐτῷ.

11.	αἰσθόμενον	 δέ	 [φασίν	 τινες]	 εὐθὺς	 διαπράξασθαι	 τῶν	
ἀγγέλων	γενέσθαι	τῶν	παρὰ	τὸν	βασιλέα: κύρια πρόταση. [τινές	
/	ἄνθρωποι]: ενν. υποκείμενο στο ενν. [φασίν]˙ [φασίν]: ενν. ρήμα˙ 
αὐτόν	[τὸν	Γύγην]: υποκείμενο στο διαπράξασθαι (ετεροπροσωπία)˙ 
διαπράξασθαι: ειδικό απαρέμφατο, αντικείμενο στο λεκτικό [φασίν] 
και υποκείμενο στη μετοχή αἰσθόμενον˙ αἰσθόμενον: χρονική μετοχή 
(ἐπεὶ ᾔσθετο)˙	 τῶν	 ἀγγέλων: γενική κατηγορηματική διαιρετική8˙ 
εὐθύς: επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου˙ γενέσθαι:	
απαρέμφατο του σκοπού (ή τελικό απαρέμφατο, αντικείμενο στο 
διαπράξασθαι)˙ [αὐτόν]: ενν. υποκείμενο στο γενέσθαι˙ τῶν	παρὰ	
τὸν	βασιλέα: επιθετικός προσδιορισμός του πλησίον στο ἀγγέλων˙ 
παρὰ	βασιλέα: εμπρόθετος προσδιορισμός της κατεύθυνσης.

8.  Το σχολικό εγχειρίδιο λανθασμένα αναφέρει ότι είναι αντικείμενο στο 
διαπράξασθαι.
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12.	ἐλθόντα	δὲ	καὶ	τὴν	γυναῖκα	αὐτοῦ	μοιχεύσαντα,	μετ’	ἐκείνης	
ἐπιθέμενον	τῷ	βασιλεῖ	[φασίν	τινες]	ἀποκτεῖναι	καὶ	τὴν	ἀρχὴν	
οὕτω	κατασχεῖν: κύρια πρόταση κρίσης που εκφέρεται με την ενν. 
οριστική [φασίν], που είναι έγκλιση των ανεξαρτήτων προτάσεων 
κρίσης. Ο αντιθετικός σύνδεσμος δὲ συνδέει παρατακτικά την πρόταση 
αυτή με την προηγούμενη. [τινές	/	ἄνθρωποι]: ενν. υποκείμενο στο 
ενν. [φασίν]˙ [φασίν]:	ενν. ρήμα˙ αὐτόν	[τὸν	Γύγην]: υποκείμενο στα 
ἀποκτεῖναι, κατασχεῖν˙	ἀποκτεῖναι,	κατασχεῖν: ειδικά απαρέμφατα, 
αντικείμενα στο ενν. [φασίν] και στις μετοχές ἐλθόντα, μοιχεύσαντα 
και ἐπιθέμενον˙ ἐλθόντα: χρονική μετοχή (= ἐπεὶ ἦλθε)˙ μοιχεύσαντα:	
χρονική μετοχή (= ἐπεὶ ἐμοίχευσε)˙ ἐπιθέμενον: χρονική μετοχή (= 
ἐπεὶ ἐπέθετο)˙ αὐτοῦ: γενική κτητική από το τὴν γυναῖκα˙ τὴν	
γυναῖκα: αντικείμενο στη μετοχή μοιχεύσαντα˙ τῷ	βασιλεῖ: αντικείμενο 
στη μετοχή ἐπιθέμενον˙ μετ’	 ἐκείνης: εμπρόθετος προσδιορισμός 
της συνεργασίας˙ τὴν	 ἀρχήν:	 αντικείμενο στο κατασχεῖν˙ οὕτω: 
επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου˙	 [τὸν	 βασιλέα]: ενν. 
αντικείμενο στη μετοχή ἐπιθέμενον και το απαρέμφατο ἀποκτεῖναι.

ΠροσεΞε: Σε όλες τις κύριες προτάσεις εννοείται το ρήμα 
φασίν. Απ’ αυτό εξαρτώνται τα ειδικά απαρέμφατα, που είναι 
του πλαγίου λόγου.   

	 Γ.1	ΔομίΚΑ	στοίχείΑ	ενοτητΑσ

Α. Ο Γύγης ανακαλύπτει τυχαία τη μαγική δύναμη του δαχτυλιδιού 
στη συγκέντρωση των βοσκών.

Β. Η έκπληξη του Γύγη και η εξακρίβωση της δυνατότητας, που 
έχει το δαχτυλίδι να τον καθιστά αόρατο.

Γ. Η επιδίωξή του να μεταβεί στο ανάκτορο του βασιλιά με την 
αντιπροσωπεία των ποιμένων.

Δ. Η σύναψη της ερωτικής σχέσης με τη γυναίκα του βασιλιά, 
η θανάτωση του βασιλιά και η κατάληψη της εξουσίας χάρη στη 
μαγική ιδιότητα του δαχτυλιδιού.

	 Γ.2	Πραγματολογικά	σχόλια

	ἵνα	ἐξαγγέλλοιεν	(ενεστ.	συνηθείας): για να ενημερώσουν …

	σφενδόνη: το κοίλο μέρος του δαχτυλιδιού μέσα στο οποίο ήταν 
τοποθετημένος ο δακτυλιόλιθος.
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	ἀφανῆ	γενέσθαι: Στην ελληνική μυθολογική παράδοση οι θεοί 
μπορούν να εξαφανισθούν μέσα σ’ ένα σύννεφο ή στην ομίχλη. Ο 
Άδης όμως διαθέτει μια περικεφαλαία, που τον καθιστά αόρατο 
(Ἅιδος κυνέη), όπως αναφέρει ο Όμηρος και ο Ησίοδος. Αυτή 
η δοξασία φαίνεται ότι προέκυψε από τη λαϊκή παρετυμολογία 
του ονόματος Ἅδης < α – Fιδης (ἀ στερητικό και το θέμα Fιδ- του 
ρήματος ὁράω-ῶ). Και ήρωες όμως, όπως ο Περσέας, μπορούσαν 
να γίνονται αόρατοι.

	μοιχεύσαντα: Στην Ανατολή (ιδίως στη Λυδία, που είχε 
παλαιότερα μητριαρχική κοινωνική οργάνωση) η γυναίκα, ιδίως η 
εταίρα, διεδραμάτιζε σημαντικότατο ρόλο στην ανάδειξη του νέου 
βασιλιά.

	ἀποκτεῖναι: Σε πολλούς λαούς η βασιλεία δεν ήταν ακριβώς 
κληρονομική. Όποιος (συγγενής, σωματοφύλακας, σύμμαχος) 
κατόρθωνε να δολοφονήσει ή να παραμερίσει με κάποιον τρόπο τον 
βασιλιά, αυτός και αναλάμβανε το αξίωμα.

	 Γ.3	ερμηνευτίΚη	ΑνΑλυση

α.	η	ανακάλυψη	του	μαγικού	δαχτυλιδιού.	η	μεταστροφή	του	
βοσκού

 Ο Γύγης εντελώς τυχαία διαπιστώνει πως το δαχτυλίδι έχει την 
υπερφυσική δύναμη να τον καθιστά αόρατο. Ενώ, λοιπόν, βρίσκεται 
στην καθιερωμένη συνάθροιση των βοσκών ενώπιον του βασιλιά, 
στρέφει εντελώς τυχαία την πέτρα του δαχτυλιδιού και διαπιστώνει 
πως γίνεται αόρατος. Την πρώτη έκπληξη του Γύγη διαδέχεται η 
αγωνία του να διαπιστώσει αν το γεγονός αυτό είναι τυχαίο. Όταν 
επαναλαμβάνει τη στροφή της πέτρας και διαπιστώνει πως πράγματι 
γίνεται αόρατος, νοιώθει παντοδύναμος.

 Ο Γλαύκων κατορθώνει να μάς περιγράψει πολύ παραστατικά την 
ηθική μετάπτωση του Γύγη, όταν διαπιστώνει ότι είναι κάτοχος μιας 
υπερφυσικής δύναμης. Στο μυαλό του άκακου, μέχρι τότε, ποιμένα 
γεννιέται ξαφνικά η σκέψη να εκμεταλλευθεί τη δυνατότητά του 
να γίνεται αόρατος. Έτσι, μηχανεύεται διαφόρους τρόπους για να 
εισχωρήσει ως αγγελιαφόρος στο παλάτι και, στη συνέχεια, υλοποιεί 
το σχέδιό του: συνάπτει ερωτικές σχέσεις με την βασίλισσα και, 
αφού την προσεταιρισθεί, σκοτώνει τον βασιλιά.
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β.	η	άποψη	του	Γλαύκωνος

  Ο μύθος ολοκληρώνεται. Ο συμβολισμός που ο Γλαύκων 
προφανέστατα ήθελε να δηλώσει είναι ο εξής: όσο καιρό οι άνθρωποι 
δεν είναι σε θέση να βλάψουν χωρίς να τιμωρηθούν, αποφεύγουν 
την αδικία. Δοθείσης της ευκαιρίας όμως να αδικήσουν δίχως να 
τιμωρηθούν, τότε μεμιάς αποτινάσσουν τα δεσμά των ανθρωπίνων 
νόμων και ικανοποιούν με πρωτοφανή σκληρότητα και κυνισμό 
τη φυσική ροπή τους για πλεονεξία. Ο μύθος του Γύγη, κατά τον 
Γλαύκωνα, αποτελεί την υπέρτατη απόδειξη του αρχικού του 
ισχυρισμού: η δικαιοσύνη ασκείται από τους ανθρώπους 
ακουσίως.

	 Δ.1	ΘεμΑτΑ	ΓίΑ	συΖητηση

ο	ηρόδοτος	(ί,	8-13)	διηγείται	ότι	ο	βασιλιάς	της	λυδίας	
Κανδαύλης	ερωτεύτηκε	παράφορα	την	ίδια	του	τη	γυναίκα!	
Παρακινούσε,	λοιπόν,	με	φορτικότητα	τον	Γύγη,	τον	επικεφαλής	
της	 βασιλικής	 φρουράς,	 να	 κρυφθεί	 στον	 κοιτώνα	 και	 να	
δει	 τη	 βασίλισσα	 γυμνή.	 ο	 Γύγης	 αρχικά	 αντιδρούσε	 στην	
αλλόκοτη	επιθυμία	του	Κανδαύλη,	αλλά	τελικά	υπέκυψε.	η	
βασίλισσα,	ωστόσο,	αντιλήφθηκε	τον	επείσακτο	θεατή.	με	τη	
συμπαράσταση	των	πιστών	της	ακολούθων	έθεσε	στον	Γύγη	
το	ακόλουθο	δίλημμα:	ή	να	πεθάνει	ή	να	δολοφονήσει	ο	ίδιος	
τον	Κανδαύλη	και	να	την	παντρευτεί	κερδίζοντας	συνάμα	και	
τη	βασιλεία.	ο	Γύγης	προτίμησε	τη	δεύτερη	λύση.

Ποιες	 είναι	 οι	 διαφορές	 ανάμεσα	 στην	 ηροδότεια	 και	
την	 πλατωνική	 αφήγηση;	 Πού	 κυριαρχεί	 το	 δραματικό	 και	
νοβελλιστικό	στοιχείο	και	πού	το	στοιχείο	του	παραμυθιού;

Ακόμα και στον Πλάτωνα, ενώ το φανταστικό στοιχείο του 
παραμυθιού κρατιέται – αλλιώς η ιστορία, ως παράδειγμα απόλυτης 
παντοδυναμίας, δε μπορούσε να εκπληρώσει τον προορισμό της –, ένα 
άλλο χαρακτηριστικό του παραμυθιού στοιχείο έχει κάπως παραμεριστεί. 
Ένα παραμύθι δε μιλά ούτε για χρόνο ούτε για τόπο ούτε για πρόσωπα: 
‘Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας βοσκός …’. Στην πλατωνική όμως 
διήγηση ο βοσκός έχει όνομα, και η ιστορία διαδραματίζεται στη Λυδία, 
και είναι μόνο ο άρχοντάς της και η γυναίκα του που μένουν ανώνυμοι. 
Έτσι, η έκθεση του Πλάτωνος πάει να ξεφύγει κάπως από τον τύπο 
του παραμυθιού και να γίνει παράδοση.
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Οπωσδήποτε, αν παραβλέψουμε τα δύο ονόματα – του Γύγη και 
της Λυδίας –, η υπόλοιπη διήγηση έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός 
παραμυθιού, με το άλιωτο λείψανο του γίγαντα μέσα στο θαμμένο 
στη γη άλογο, με το μαγικό δαχτυλίδι – αυτό προπαντός –, ακόμα με 
την αναπάντεχη τύχη του σκλάβου να βρεθεί στο τέλος ανεβασμένος 
στον θρόνο […].

Δραματικότητα το παραμύθι δεν είχε μεγάλη, γιατί δεν ήταν 
οι ανθρώπινοι χαρακτήρες που κινούσαν τη δράση˙ εδώ ήταν το 
υπερφυσικό στοιχείο που οδηγούσε στη λύση, ενώ τα πρόσωπα 
πιο πολύ που έπασχαν παρά που ενεργούσαν: η γυναίκα που 
παραδίδεται στον ξένο χωρίς να το ξέρει και χωρίς να το θέλει, ο 
βασιλιάς που σκοτώνεται χωρίς να το καταλάβει και χωρίς να έχει 
φταίξει σε τίποτα. Ακόμα και ο κύριος ήρωας όμως δεν είναι και 
τόσο ζωντανό πρόσωπο˙ δείχνει, βέβαια, να είναι έξυπνος και να 
εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες, τις ενέργειές του όμως τις κινεί πιο 
πολύ το μαγικό δαχτυλίδι παρά οι δικές του ικανότητες.

Είπαμε πριν πως το παραμύθι ήταν ένα φιλολογικό είδος 
περιφρονημένο στην αρχαία Ελλάδα, ακόμα πως στην πλατωνική 
διήγηση η ονομασία του βοσκόπουλου και της χώρας δείχνει την 
τάση των Ελλήνων να στερήσουν την ιστορία από τα παραμυθικά 
της στοιχεία και να τη μεταφέρουν στο χώρο της παράδοσης, που 
βρίσκεται δεμένη με συγκεκριμένα πρόσωπα και ορισμένους τόπους. 
Ένα βήμα παραπέρα και το παλιό παραμύθι θα αποχρωματισθεί 
εντελώς. Ο Γύγης θα αποκτήσει τώρα τη βασιλεία και τη βασίλισσα 
δίχως τη βοήθεια του δαχτυλιδιού. Κάτω από τον διάφανο ουρανό 
της Ιωνίας, εκεί που οι άνθρωποι σκέφτονται καθαρά και δεν 
πολυσυμπαθούν τις φαντασιώσεις, το μαγικό λαϊκό παραμύθι 
θα γίνει ιστορία ανθρώπινη, λογοποιία, νουβέλα, με τον μοντέρνο 
όρο9.

Αν συγκρίνουμε την παραλλαγή του Ηροδότου με το παραμύθι 
που είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, εύκολα πιστοποιούμε σε 
πόσες βαθιές μεταβολές οδήγησε ο παραμερισμός του δαχτυλιδιού. 
Ο δρόμος για τον θρόνο ανοίγει τώρα για τον Γύγη χωρίς μαγικά 
μέσα. Η καινούρια ιστορία μπορεί να δείχνει κάπως παράξενη, ίσως 
και απίθανη – μια φορά, έξω από τη φυσική πραγματικότητα δεν 
είναι. Πριν όμως δοκιμάσουμε να την αναλύσουμε, ας προβούμε σε 
μια ομολογία: δεν έχουμε ιδέα που βρήκε ο Ηρόδοτος το παλιό 
παραμύθι μεταλλαγμένο κιόλας σε παράδοση, ούτε αν προχώρησε 
9.  Στο ακόλουθο κεφάλαιο θα δούμε πώς ιστορεί ο Ηρόδοτος στο πρώτο βιβλίο 
του έργου του, το ανέβασμα του Γύγη στον θρόνο. 
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σε δικούς του μικρούς ή μεγάλους μετασχηματισμούς της ιστορίας 
που διάβασε.

Βρισκόμαστε στην Ανατολή, όπου τις γυναίκες σπάνια τις 
βλέπουν οι ξένοι άνδρες, και όπου, όπως τονίζει ο Ηρόδοτος, 
ακόμη και για έναν άνδρα ήταν ντροπή να τον δουν γυμνό. Έτσι, θα 
καταλάβουμε το φέρσιμο της βασίλισσας˙ θέλει βέβαια να εκδικηθεί 
τον άνδρα της (τείσεσθαι τὸν Κανδαύλεα) για τον εξευτελισμό που 
τής έκανε, δεν θα είχε όμως αντίρρηση να υποταχθεί στη μοίρα της 
και να μείνει γυναίκα του, φθάνει να έβγαινε από τη μέση ο άλλος˙ 
γιατί μια τίμια γυναίκα ήταν απαράδεκτο να την έχουν δει γυμνή 
δύο άνδρες.

Με τη διαγραφή κάθε φανταστικού στοιχείου η δράση προχωρεί 
τώρα φυσικά, με κίνητρο τους χαρακτήρες, τα συναισθήματα και 
τα πάθη των ανθρώπων: ο υπερβολικός, παράλογος για τα χρόνια 
εκείνα έρωτας του τυράννου στη γυναίκα του˙ η έπαρσή του, να 
θέλει και οι άλλοι άνδρες να βεβαιωθούν πόσο τυχερός ήταν στο 
γάμο του˙ η ντροπή της βασίλισσας να τη δουν μάτια ξένα˙ η 
απόφασή της να μην ανεχθεί την κατάσταση που δημιουργήθηκε 
από το άστοχο φέρσιμο του Κανδαύλη˙ ο άβουλος χαρακτήρας 
του Γύγη, που δεν έχει τη δύναμη να αντιταχθεί στη θέληση 
του βασιλιά πρώτα, της βασίλισσας έπειτα. Εδώ είναι οι ίδιοι 
οι άνθρωποι που κανονίζουν τη ζωή τους, χωρίς μαγεμένα 
δαχτυλίδια.

Το παλιό παραμύθι το δίχως άλλο θα γοήτευε τους ακροατές 
του με τα θαυμαστά πράγματα που ήξερε να τούς ιστορήσει˙ 
δεν θα γοήτευε όμως λιγότερο τους δικούς της ακροατές, όπως 
γοητεύει και εμάς σήμερα, της ιωνικής λογοποιίας η παραλλαγή. 
Είδαμε πιο πάνω πόσο παθητικά κρατιόντουσαν τα πρόσωπα 
στο παραμύθι. Στη διήγηση του Ηροδότου, αντίθετα, έχουν 
ζωντανέψει και ενεργοποιηθεί: ο βασιλιάς που ανοηταίνει, γιατί 
τον έχει ζαλίσει ο έρωτας˙ η έξυπνη και αποφασιστική βασίλισσα 
που δεν δέχεται να την ταπεινώσουν˙ ο Γύγης, ο μυαλωμένος 
άνδρας, μα που δεν έχει τη δύναμη να αντιστρατευθεί στα σχέδια 
των βασιλιάδων του – όλοι οι χαρακτήρες δίνονται με σπάνια 
πλαστικότητα χωρίς να ξοδέψει ο συγγραφέας ούτε μια λέξη δική 
του, αφήνοντάς τους να χαρακτηρισθούν με τα λόγια τους και με 
τα έργα τους μόνο10.

10.  Πρβλ. Ι . Θ. Κακριδής, «Γύγης ο Λυδός» στον τόμο Ἑλλήνων Λόγοι, Θεσ/
νίκη 1981, σελ. 43-44, 46-47, 50-51. 
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Δ.2	ΠροσΘετεσ	ερμηνευτίΚεσ	ερωτησείσ	τησ	
ΒίΒλίοΘηΚησ	ΑΞίολοΓησησ	του	Κ.ε.ε.

1.	Πώς	ανακαλύπτει	ο	Γύγης	τη	δύναμη	του	δαχτυλιδιού	
και	πώς	τη	χρησιμοποιεί;
2.	 Πώς	 διαμορφώνεται	 η	 συμπεριφορά	 του	 Γύγη	 μετά	
την	ανακάλυψη	του	δαχτυλιδιού;	στην	απάντησή	σας	να	
παραπέμψετε	σε	συγκεκριμένα	σημεία	του	κειμένου.	
3.	η	 ικανότητα	να	γίνεται	 ο	ήρωας	αόρατος	συναντιέται	
συχνά	 στους	 μύθους,	 τις	 παραδόσεις	 και	 τα	 παραμύθια	
των	 λαών.	 να	 αναφέρετε	 μία	 τέτοια	 περίπτωση,	 που	
γνωρίζετε,	και	να	την	συγκρίνετε	με	το	δαχτυλίδι	του	Γύγη	
(το	περιβάλλον	όπου	συμβαίνει,	 τον	ήρωα,	το	στόχο	που	
εξυπηρετεί).
4.	Από	τον	τρόπο	που	ο	Γύγης	πήρε	τον	θρόνο,	τι	μπορούμε	
να	συμπεράνουμε	για	τον	θεσμό	της	βασιλείας,	για	τη	θέση	
της	γυναίκας	και,	γενικά,	για	την	οργάνωση	της	κοινωνίας;	
Θυμηθείτε	τον	οιδίποδα	και	άλλες	περιπτώσεις	της	αρχαίας	
ελληνικής	μυθολογίας.
5.	 Ποια	 στοιχεία	 πολιτικής	 οργάνωσης	 εντοπίζουμε	 στο	
μύθο	του	Γύγη;
6.	ο	μύθος	αποδεικνύει	τη	θέση	που	υποστήριξε	ο	Γλαύκων	
για	τη	δικαιοσύνη;
7.	 Πώς	 συνδέεται	 η	 αφήγηση	 του	 Γλαύκωνα	 για	 το	
δαχτυλίδι	του	Γύγη	με	το	πρόβλημα	της	(ορθής)	πολιτείας,	
που	απασχολεί	τους	συνομιλητές	στο	πλατωνικό	έργο;
8.	Ποια	είναι	τα	στοιχεία	του	παραμυθιού	στην	αφήγηση	
του	 Γλαύκωνα	 για	 τον	 Γύγη	 και	 ποια	 στοιχεία	 την	
απομακρύνουν	από	το	παραμύθι	και	τείνουν	να	την	τρέψουν	
σε	παράδοση;

Δ.3	ΠροσΘετεσ	λεΞίλοΓίΚεσ	–	σημΑσίολοΓίΚεσ	
ερωτησείσ	τησ	ΒίΒλίοΘηΚησ	

ΑΞίολοΓησησ	του	Κ.ε.ε.

1.	σφενδόνη:	Ποια	σχέση	έχει	η	σημασία	της	λέξης	με	τα	
νεοελληνικά	«σφεντόνα»	και	«εκσφενδονίζω»;
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2.	δακτύλιος:	η	λέξη	«δακτύλιος»	χρησιμοποιείται	σήμερα	σε	
φράσεις	όπως:	«ο	δακτύλιος	του	Κρόνου»,	«κυκλοφοριακός	
δακτύλιος»,	 κ.τ.λ.	 Ποια	 σημασιολογική	 σχέση	 υπάρχει	
ανάμεσα	στη	σημερινή	χρήση	της	λέξης	και	στη	χρήση	της	
στο	αρχαίο	κείμενο;
3.	 α)	 δήλῳ:	 να	 γράψετε	 έξι	 ομόρριζες	 λέξεις	 (απλές	 και	
σύνθετες).	
β)	 ἀδήλῳ:	 να	 γράψετε	 με	 τη	 λέξη	 αυτή	 δύο	 ονοματικά	
σύνολα	 στη	 νέα	 ελληνική	 και	 να	 εξηγήσετε	 τη	 σημασία	
τους.
4.	α)	τὴν	ἀρχήν:	Ποια	σημασία	έχει	η	λέξη	στο	κείμενο	και	
ποιες	άλλες	σημασίες	της	γνωρίζετε;	
β)	Ποια	σημασία	έχει	η	λέξη	αρχή	στις	παρακάτω	φράσεις;	
να	διακρίνετε	τέσσερις	βασικές	σημασίες:	η αρχή είναι το 
ήμισυ του παντός, αρχή σοφίας ονομάτων επίσκεψις, η 
αρχή του καβγά / του πολέμου, η αρχή του κόσμου, η αρχή 
των πραγμάτων, εισαγγελική / δικαστική αρχή, πολιτικές 
/ στρατιωτικές αρχές, οι θεμελιώδεις αρχές της φυσικής, 
έχω ως αρχή να μην μεταφέρω ό,τι ακούω για κάποιον, είναι 
άνθρωπος με αρχές, η αρχή των συγκοινωνούντων δοχείων, 
η αρχή της μη επέμβασης στα εσωτερικά άλλων κρατών, 
η αρχή της αυτοδιάθεσης, η ανωτάτη αρχή, περιύβριση 
αρχής, αντίσταση κατά της αρχής, ἀρχὴ ἄνδρα δείκνυσι, 
θα έρθει στις αρχές της άλλης εβδομάδας, κατ’ αρχήν, κατ’ 
αρχάς, ευθύς εξ αρχής, αρχή σοφίας φόβος Κυρίου, κάθε 
αρχή και δύσκολη, η αρχή του τέλους, δεν έχει αρχή και 
τέλος.
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Ενότητα 10
(360b-d)

τό ΔαχτυλίΔί τόυ ΓυΓη Γ’

	 Α.	ΚΕΙΜΕΝΟ

Εἰ οὖν δύο τοιούτω δακτυλίω γενοίσθην, καὶ τὸν μὲν ὁ δίκαιος 
περιθεῖτο, τὸν δὲ ὁ ἄδικος, οὐδεὶς ἂν γένοιτο, ὡς δόξειεν, οὕτως 
ἀδαμάντινος, ὃς ἂν μείνειεν ἐν τῇ δικαιοσύνῃ καὶ τολμήσειεν 
ἀπέχεσθαι τῶν ἀλλοτρίων καὶ μὴ ἅπτεσθαι, ἐξὸν αὐτῷ καὶ ἐκ τῆς 
ἀγορᾶς ἀδεῶς ὅτι βούλοιτο λαμβάνειν, καὶ εἰσιόντι εἰς τὰς οἰκίας 
συγγίγνεσθαι ὅτῳ βούλοιτο, καὶ ἀποκτεινύναι καὶ ἐκ δεσμῶν λύειν 
οὕστινας βούλοιτο, καὶ τἆλλα πράττειν ἐν τοῖς ἀνθρώποις ἰσόθεον 
ὄντα. Οὕτω δὲ δρῶν οὐδὲν ἂν διάφορον τοῦ ἑτέρου ποιοῖ, ἀλλ’ ἐπὶ 
ταὔτ’ ἂν ἴοιεν ἀμφότεροι. Καίτοι μέγα τοῦτο τεκμήριον ἂν φαίη τις ὅτι 
οὐδεὶς ἑκὼν δίκαιος ἀλλ’ ἀναγκαζόμενος, ὡς οὐκ ἀγαθοῦ ἰδίᾳ ὄντος, 
ἐπεὶ ὅπου γ’ ἂν οἴηται ἕκαστος οἷός τε ἔσεσθαι ἀδικεῖν, ἀδικεῖν. 
Λυσιτελεῖν γὰρ δὴ οἴεται πᾶς ἀνὴρ πολὺ μᾶλλον ἰδίᾳ τὴν ἀδικίαν 
τῆς δικαιοσύνης, ἀληθῆ οἰόμενος, ὡς φήσι ὁ περὶ τοῦ τοιούτου 
λόγου λέγων˙ ἐπεὶ εἴ τις τοιαύτης ἐξουσίας ἐπιλαβόμενος μηδέν 
ποτε ἐθέλοι ἀδικῆσαι μηδὲ ἅψαιτο τῶν ἀλλοτρίων, ἀθλιώτατος μὲν 
ἂν δόξειεν εἶναι τοῖς αἰσθανομένοις καὶ ἀνοητότατος, ἐπαινοῖεν δ’ 
ἂν αὐτὸν ἀλλήλων ἐναντίον ἐξαπατῶντες ἀλλήλους διὰ τὸν τοῦ 
ἀδικεῖσθαι φόβον.
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	 Β.1	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ	ΚΕΙΜΕΝΟΥ	–	ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ	

ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Εἰ οὖν γενοίσθην Αν λοιπόν υπήρχαν
δύο τοιούτω δακτυλίω, δύο τέτοια δαχτυλίδια
καὶ περιθεῖτο τὸν μὲν ὁ δίκαιος και φορούσε το ένα ο δίκαιος
τὸν δὲ ὁ ἄδικος, και το άλλο ο άδικος
οὐδεὶς ἂν γένοιτο, κανένας [απ’ αυτούς] δεν θα 

ήταν,
ὡς δόξειεν, όπως θα φαινόταν,
οὕτως ἀδαμάντινος, τόσο χαλύβδινος χαρακτήρας,
ὃς ἂν μείνειεν ώστε να μπορεί να μένει 

πιστός 
ἐν τῇ δικαιοσύνῃ στη δικαιοσύνη
καὶ τολμήσειεν και να μπορεί να ανεχτεί
ἀπέχεσθαι τῶν ἀλλοτρίων να μείνει μακριά από τα ξένα 

πράγματα
καὶ μὴ ἅπτεσθαι, και να μην τα αγγίζει,
ἐξὸν αὐτῷ αν και θα ήταν δυνατόν σ’ 

αυτόν
λαμβάνειν ἀδεῶς να παίρνει άφοβα
ἐκ τῆς ἀγορᾶς από την αγορά,
ὅ,τι βούλοιτο, ό,τι ήθελε,
καὶ εἰσιόντι εἰς τὰς οἰκίας και μπαίνοντας στα σπίτια
συγγίγνεσθαι να δημιουργεί ερωτικές 

σχέσεις
ὅτῳ βούλοιτο, με όποιον ήθελε,
καὶ ἀποκεινύναι και να σκοτώνει 
καὶ λύειν ἐκ δεσμῶν και να βγάζει από τη φυλακή
οὕστινας βούλοιτο, όποιους ήθελε,
καὶ τἆλλα πράττειν και τα άλλα γενικά να κάνει
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ἐν τοῖς ἀνθρώποις ανάμεσα στους ανθρώπους
ὄντα ἰσόθεον. σαν να είναι ίσος με θεό.
Οὕτω δὲ δρῶν Με τον τρόπο λοιπόν αυτό 

ενεργώντας
οὐδὲν ἂν ποιοῖ δεν θα έκανε τίποτα
διάφορον τοῦ ἑτέρου διαφορετικό από τον άλλο,
ἀλλὰ ἀμφότεροι ἂν ἴοιεν αλλά και οι δύο θα βάδιζαν
ἐπὶ ταῦτ’ [: τὸ αὐτό]. στον ίδιο δρόμο.
Καίτοι τοῦτο ἂν φαίη τις Αν κι αυτό θα ισχυριζόταν 

κάποιος
[εἶναι] μέγα τεκμήριον [πως είναι] μεγάλη απόδειξη
ὅτι οὐδεὶς [ἐστι] ότι κανένας δεν [είναι]
δίκαιος ἑκὼν δίκαιος με τη θέλησή του
ἀλλὰ ἀναγκαζόμενος, αλλά από ανάγκη
ὡς ἰδίᾳ επειδή κατά τη γνώμη του 

σκεπτόμενος προσωπικά [το 
να είναι δίκαιος]

οὐκ ὄντος ἀγαθοῦ, δεν είναι αγαθό,
ἐπεὶ αφού
ὅπου γ’ ἕκαστος ἂν οἴηται εκεί όπου ο καθένας θα 

νομίσει
οἷός τ’ ἔσεσθαι ἀδικεῖν, ότι είναι σε θέση να αδικεί,
ἀδικεῖν. αδικεί.
Πᾶς γὰρ δὴ ἀνὴρ οἴεται Γιατί κάθε άνθρωπος βέβαια 

νομίζει
τὴν ἀδικίαν λυσιτελεῖν ἰδίᾳ ότι η αδικία τον ωφελεί 

προσωπικά
πολὺ μᾶλλον τῆς δικαιοσύνης, πολύ περισσότερο από τη 

δικαιοσύνη,
ἀληθῆ οἰόμενος, και σωστά το νομίζει,
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ὡς φήσει ὁ λέγων όπως θα ισχυριστεί αυτός 
που μιλάει

περὶ τοῦ τοιούτου λόγου˙ για μια τέτοια θεωρία˙
ἐπεὶ γιατί,
εἴ τις ἐπιλαβόμενος αν κάποιος γινόταν κάτοχος
τοιαύτης ἐξουσίας τέτοιας εξουσία,
μηδὲν ἐθέλοι ποτὲ ἀδικῆσαι δεν ήθελε ποτέ να κάνει 

καμιά αδικία
μηδὲ ἅψαιτο τῶν ἀλλοτρίων, ούτε να ιδιοποιηθεί τα ξένα 

πράγματα,
δόξειεν ἂν θα έδινε την εντύπωση
τοῖς αἰσθανομένοις σ’ αυτούς που καταλάβαιναν
εἶναι ἀθλιώτατος ότι είναι πανάθλιος 
καὶ ἀνοητότατος και εντελώς ανόητος,
ἐπαινοῖεν δ’ ἂν αὐτὸν ενώ θα τον επαινούσαν
ἀλλήλων ἐναντίον μεταξύ τους
ἐξαπατῶντες ἀλλήλους εξαπατώντας ο ένας τον 

άλλον
διὰ τὸν φόβον από το φόβο [τους]
τοῦ ἀδικεῖσθαι. μήπως αδικηθούν.

	 Β.2	ΓΛΩΣΣΙΚΑ	ΣΧΟΛΙΑ
Γραμματική	αναγνώριση	λέξεων,	Σημασιολογικά,	Αρχικοί	χρόνοι	
ρημάτων,	Ομόρριζα,	Συνώνυμα,	Αντώνυμα

		δύο: ονομαστική του απόλυτου αριθμητικού επιθέτου δύο.
		τοιούτω: ονομ. δυικ. αριθ. αρσ. γέν. της δεικτικής αντωνυμίας 
τοιοῦτος,	τοιαύτη,	τοιοῦτο(ν) (= τέτοιος, τέτοιου είδους) 
		δακτυλίω: ονομ. δυικ. αριθ. αρσ. γέν. του δευτερόκλιτου 
ουσιαστικού ὁ	δακτύλιος,	τοῦ	δακτυλίου (= το δαχτυλίδι).
		γενοίσθην: γ’ προσ. δυικ. αριθ. αορ. β’ ευκτ. του ρ. γίγνομαι. 
ΧΡΟΝΟΙ: γίγνομαι, ἐγιγνόμην, γενήσομαι, ἐγενόμην / ἐγενήθην 
(μτγν.), γέγονα / γεγένημαι / γεγονώς εἰμι, ἐγεγόνειν / γεγενημένος 
ἦν / γεγονὼς ἦν. ΟΜΟΡΡΙΖΑ: γενεά, γένεσις, γενέτης, γενέτειρα, 
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γενέθλιος, γένος, νεογνός, γόνος, γυνή. ΣΥΝΩΝΥΜΑ: εἰμί, 
γεννῶμαι, ποιοῦμαι, φύομαι. 
		δίκαιος: ονομ. ενικ. αρσ. γέν. του δευτερόκλιτου επιθέτου 
δίκαιος,	-α,	-ον (= δίκαιος).
		περιθεῖτο: ευκτ. αορ. β’ μ. φ. του ρ. περιτίθεμαι. ΧΡΟΝΟΙ: 
περιτίθεμαι, περιετιθέμην, περιθήσομαι / περιτεθήσομαι, 
περιεθέμην / περιετέθην, περιτέθειμαι / περικεῖμαι, περιεκείμην. 
ΟΜΟΡΡΙΖΑ: θήκη, νομοθέτης, θέσις, θέμις, θέμα, θεματικός, 
πρόθεσις, θετός, ἀθετῶ, ταξιθέτης.
		ἄδικος: ονομ. ενικ. αρσ. γέν. του δευτερόκλιτου επιθέτου ὁ,	ἡ	
ἄδικος,	τὸ	ἄδικον (= άδικος)
		οὐδείς: ονομ. ενικ. αρσ. γέν. της αόριστης επιμεριστικής 
αντωνυμίας οὐδείς,	οὐδεμία,	οὐδέν (= ούτε ένας).
		γένοιτο: ευκτ. αορ. β’ μ. φ. του ρ. γίγνομαι1.
		δόξειεν: ευκτ. αορ. ε. φ. του ρ. δοκέω,	 -ῶ. ΧΡΟΝΟΙ: δοκῶ, 
ἐδόκουν, δόξω, ἔδοξα / [ἐδόκησα (ποιητ.)], [δεδόκηκα (ποιητ.)]. 
ΟΜΟΡΡΙΖΑ: ἄδοξος, δόξα, ἀδόκητος, δόκησις, δόγμα, δοξάζω, 
δόκιμος, δοκιμή, δοκίμιον. ΣΥΝΩΝΥΜΑ: διαγιγνώσκω, γιγνώσκω, 
δόγμα ποιοῦμαι, ἡγοῦμαι, δοξάζω, οἴομαι, νομίζω, ὑπολαμβάνω, 
φαίνομαι.
		ἀδαμάντινος: ονομ. ενικ. αρσ. γέν. του δευτερόκλιτου επιθέτου 
ἀδαμάντινος,	-η,	-ον (= διαμαντένιος).
		μείνειεν: ευκτ. αορ. ε. φ. του ρ. μένω (= μένω). ΧΡΟΝΟΙ: μένω, 
ἔμενον, μενῶ, ἔμεινα, μεμένηκα. ΟΜΟΡΡΙΖΑ: μενετός, μονή, 
μόνος, μονάζω, διαμένω, ἐπιμένω. ΣΥΝΩΝΥΜΑ: μονὴν ποιοῦμαι, 
ἐπιμονὴ γίνεται. ΑΝΤΩΝΥΜΑ: δραπετεύω, ἀποδιδράσκω, 
ἀπέρχομαι, κινοῦμαι, φεύγω. 
		τολμήσειεν: ευκτ. αορ. ε. φ. του ρ. τολμάω,	 -ῶ (= τολμώ, 
υπομένω, ανέχομαι). ΧΡΟΝΟΙ: τολμῶ, ἐτόλμων, τολμήσω, 
ἐτόλμησα, τετόλμηκα. ΟΜΟΡΡΙΖΑ: τόλμη, τόλμησις, τολμητής, 
τολμηρός, τολμηρία, τολμητέον, τολμητός. ΣΥΝΩΝΥΜΑ: 
ἀνέχομαι, καρτερῶ, περιορῶ, ὑπομένω, φέρω, τόλμῃ χρῶμαι. 
ΑΝΤΩΝΥΜΑ: δέδοικα, ὀκνῶ, ὀρρωδῶ, πτήσσω, τρέμω, 
φοβοῦμαι.
		ἀπέχεσθαι: απρμφ. ενεστ. μ. φ. του ρ. ἀπέχομαι (= 
απομακρύνομαι). ΧΡΟΝΟΙ: ἀπέχομαι, ἀπειχόμην, ἀπέξομαι / 
ἀποσχήσομαι, ἀπεσχόμην, ἀπέσχημαι. ΟΜΟΡΡΙΖΑ: ἑξῆς, ἕξις, 
εὐεξία, μέθεξις, καχεξία, ἐφεξῆς, σχεδόν, σχῆμα, σχολεῖον, σχολή, 

1.  Βλ. παραπάνω.  
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σχολάζω, σχέσις, ἐνοχή, ἀποχή, ὑπεροχή, κατοχή, ἀνακωχή, 
ἔνοχος, κάτοχος, μέτοχος, ῥαβδοῦχος, κλειδοῦχος, ὀχεύς, 
παροχεύς. ΣΥΝΩΝΥΜΑ: ἄγω, δύναμαι, κρατῶ, φέρω.
		ἀλλοτρίων: γεν. πληθ. αρσ. γέν. του δευτερόκλιτου επιθέτου 
ἀλλότριος,	-ία,	-ον (= αυτός που ανήκει σε άλλον, ξένος)
		ἅπτεσθαι: απρμφ. ενεστ. μ. φ. του ρ. ἅπτομαι (= αγγίζω). 
ΧΡΟΝΟΙ: ἅπτομαι, ἡπτόμην, ἅψομαι, ἡψάμην / ἥφθην, ἧμμαι, 
[ἥμμην (ποιητ.)]. ΟΜΟΡΡΙΖΑ: ἅμμα, ἁπτός, ἁπτέον, ἁφή, 
ἅψις, ἁψίκορος, ἁψίθυμος, ἁψιμαχία, ἅπτρα. ΣΥΝΩΝΥΜΑ: 
ἐπιλαμβάνομαί τινος, ἔχομαί τινος, θιγγάνω, ψαύω. ΑΝΤΩΝΥΜΑ: 
σβέννυμι. 
		αὐτῷ: δοτ. ενικ. αρσ. γέν. της επαναληπτικής αντωνυμίας 
αὐτός,	αὐτή,	αὐτό (= αυτός).
		ἀγορᾶς: γεν. ενικ. θηλ. γέν. του πρωτόκλιτου ουσιαστικού ἡ	
ἀγορά,	τῆς	ἀγορᾶς (= αγορά, συγκέντρωση).
		ἀδεῶς: άφοβα (επίρρημα του τρόπου)
		βούλοιτο: ευκτ. ενεστ. μ. φ. του ρ. βούλομαι (= θέλω, προτιμώ, 
επιθυμώ). ΧΡΟΝΟΙ: βούλομαι, ἐβουλόμην / ἠβουλόμην, 
βουλήσομαι / [βουληθήσομαι], ἐβουλήθην / ἠβουλήθην, 
βεβούλημαι. ΟΜΟΡΡΙΖΑ: βούλησις, βούλημα, βουλητός, 
ἀβούλητος, βουλητέον. ΣΥΝΩΝΥΜΑ: ἐθέλω, ἐπιθυμῶ, ἐφίεμαι, 
ὀρέγομαι, ποθῶ, γλίχομαι, ἐρῶ. ΑΝΤΩΝΥΜΑ: ἀπεχθάνομαι, 
μισῶ, ἐχθαίρω. 
		λαμβάνειν: απρμφ. ενεστ. ε. φ. του ρ. λαμβάνω (= παίρνω, 
πιάνω). ΧΡΟΝΟΙ: λαμβάνω, ἐλάμβανον, λήψομαι, ἔλαβον, 
εἴληφα, εἰλήφειν / εἰληφὼς ἦν. ΟΜΟΡΡΙΖΑ: λαβή, χειρολαβή, 
παραλαβή, ἀπολαβή, λάφυρα, ἀμφιλαφής, λαβίς, ἐργολάβος, 
ἐργολαβία, ἐργολαβέω, -ῶ (από το θέμα λαβ-), λῆμμα, λῆψις, 
ἀνάληψις, κατάληψις, περίληψις, ἀντίληψις, ἀπόληψις, ἐπίληψις, 
σύλληψις, μετάληψις, πρόσληψις, ὑπόληψις, ληπτός, εὔληπτος, 
ἄληπτος, ἐπίληπτος, ἀνεπίληπτος, κατάληπτος, παραληπτός, 
ληπτέον, ἀντιληπτέον, παραληπτέον, ὑποληπτέον, λήπτης, 
παραλήπτης, ἀσύλληπτος, θρησκόληπτος (από το θέμα ληβ-). 
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: αἱρῶ, δέχομαι, ἀντιλαβὴν ἔχω, λαβὴν παρέχω, 
λῆψιν τινὸς ἔχω. ΑΝΤΩΝΥΜΑ: δίδωμι, χορηγῶ.
		εἰσιόντι: δοτ. ενικ. αρσ. γέν. μτχ. μέλλ. του ρ. εἰσέρχομαι (= 
μπαίνω). ΧΡΟΝΟΙ: εἰσέρχομαι, εἰσῇα / εἰσῄειν, εἴσειμι, εἰσῆλθον, 
εἰσελήλυθα, εἰσεληλύθειν / εἰσεληλυθὼς ἦν. ΟΜΟΡΡΙΖΑ: 
ἴτης, ἰταμός, εἰσιτήριον, ἔλευσις, ἐλεύθερος. ΣΥΝΩΝΥΜΑ: 
ἀφικνοῦμαι, πορεύομαι, βαίνω, ὀδεύω.
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ΠΡΟΣΕΞΕ: Το ρήμα εἶμι	χρησιμοποιείται για να αναπληρώσει τον 
μέλλοντα του ἔρχομαι. Στην οριστική έχει σημασία μέλλοντα (= 
θα πάω), στην υποτακτική και προστακτική σημασία ενεστώτα 
(= πηγαίνω) και στην ευκτική, το απαρέμφατο και τη μετοχή 
άλλοτε ενεστώτα και άλλοτε μέλλοντα.

		οἰκίας: αιτ. πληθ. θηλ. γέν. του πρωτόκλιτου ουσιαστικού ἡ	
οἰκία,	τῆς	οἰκίας (= το σπίτι). 
		συγγίγνεσθαι: απρμφ. ενεστ. μ. φ. του ρ. συγγίγνομαι	 (= 
δημιουργώ ερωτική σχέση, συναναστρέφομαι). ΧΡΟΝΟΙ: 
συγγίγνομαι, συνεγιγνόμην, συγγενήσομαι, συνεγενόμην / 
[συνεγενήθην (ποιητ.)], συγγέγονα / συγγεγένημαι / συγγεγονώς 
εἰμι, συγγενήμην, συγγεγενημένος ἦν / συγγεγονὼς ἦν2.
		ὅτῳ: δοτ. ενικ. αρσ. γέν. της αναφορικής αντωνυμίας ὅστις,	
ἥτις,	ὅ,τι (= ο οποίος, ο οποιοσδήποτε).
		ἀποκτεινύναι: απρμφ. ενεστ. ε. φ. του ρ. ἀποκτείνω	 /	
ἀποκτείννυμι	/	ἀποκτιννύω (= σκοτώνω, φονεύω). ΧΡΟΝΟΙ: 
ἀποκτείνω / ἀποκτείννυμι / ἀποκτιννύω, ἀπέκτεινον / ἀπεκτίννυον 
/ ἀπεκτίννυν, ἀποκτενῶ, ἀπέκτεινα, ἀπέκτονα, ἀπεκτόνειν 
/ ἀπεκτονὼς ἦν. ΟΜΟΡΡΙΖΑ: μητροκτόνος, πατροκτόνος, 
ἀνδροκτόνος, κτόνος, ἀλληλοκτονῶ. ΣΥΝΩΝΥΜΑ: ἀναιρῶ, 
ἀποσφάττω, διαφθείρω, θανατῶ, φονεύω, ζημιῶ / κολάζω τινὰ 
θανάτῳ.
		δεσμῶν: γεν. πληθ. ουδ. γέν. του δευτερόκλιτου ουσιαστικού 
ὁ	δεσμός,	τοῦ	δεσμοῦ (= δεσμός, ταινία). Το ουσιαστικό είναι 
ετερογενές.

ΠΡΟΣΕΞΕ: Το όνομα δεσμὸς στον ενικό αριθμό είναι γένους 
αρσενικού˙ στον πληθυντικό απαντάται δεσμοί (αρσ.) και δεσμά	
(ουδ.) (= αλυσίδες, φυλακή)

		λύειν: απρμφ. ενεστ. ε. φ. του ρ. λύω (= λύνω, χαλαρώνω). 
ΧΡΟΝΟΙ: λύω, ἔλυον, λύσω, ἔλυσα, λέλυκα, ἐλελύκειν. 
ΟΜΟΡΡΙΖΑ: λύσις, διάλυσις, κατάλυσις, λύσιμος, λύτρον, 
διαλυτός, ἀδιάλυτος, ἀναλυτήρ, ἄλυτος, εὔλυτος. ΣΥΝΩΝΥΜΑ: 
ἐλευθερῶ, λυτρῶ. ΑΝΤΩΝΥΜΑ: δουλῶ, δῶ [-έω].

2.  Για τα υπόλοιπα (ΟΜΟΡΡΙΖΑ, ΣΥΝΩΝΥΜΑ, ΑΝΤΩΝΥΜΑ) βλ. 
παραπάνω.  
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		οὕστινας: αιτ. πληθ. αρσ. γέν. της αναφορικής αντωνυμίας 
ὅστις,	ἥτις,	ὅ,τι (= ο οποίος, ο οποιοσδήποτε).
		πράττειν: απρμφ. ενεστ. ε. φ. του ρ. πράττω (= κάνω, 
κατορθώνω, ασχολούμαι με κάτι). ΧΡΟΝΟΙ: πράττω, ἔπραττον, 
πράξω, ἔπραξα, πέπραχα, ἐπεπράχειν. ΟΜΟΡΡΙΖΑ: πρᾶγμα, 
πρᾶξις, πράκτωρ, πρακτικός, ἄπρακτος, εὔπρακτος, ἀπράγμων, 
πολυπράγμων, πρακτέος, πράκτης, πρηκτήρ, πρακτός. 
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: δρῶ, ἐπιτελῶ, ἐργάζομαι, ποιῶ. ΑΝΤΩΝΥΜΑ: 
ἀπρακτῶ, ἀργῶ, κάθημαι, ἀπραγῶ.
		ἰσόθεον: αιτ. ενικ. αρσ. γέν. του δευτερόκλιτου επιθέτου ὁ,	ἡ	
ἰσόθεος,	τὸ	ἰσόθεον (= ο ίσος με θεό, ισόθεος).
		ὄντα: αιτ. ενικ. αρσ. γέν. μτχ. ενεστ. του βοηθ. ρήμ. εἰμί (= 
είμαι, υπάρχω). ΧΡΟΝΟΙ: εἰμί, ἦ / ἦν, ἔσομαι, ἐγενόμην, γέγονα, 
ἐγεγόνειν / γεγόνειν / γεγονὼς ἦν. ΟΜΟΡΡΙΖΑ: γίγνομαι, ζῶ, 
ὑπάρχω3. 
		δρῶν: ονομ. ενικ. αρσ. γέν. μτχ. ενεστ. του ρ. δράω,	 -ῶ (= 
πράττω, κάνω, ενεργώ, κατορθώνω). ΧΡΟΝΟΙ: δρῶ, ἔδρων, 
δράσω, ἔδρασα, δέδρακα, ἐδεδράκειν. ΟΜΟΡΡΙΖΑ: δρᾶσις, 
δρᾶμα, δραστήριος, δραστικός, δραστήρ, ἀδρανής. ΣΥΝΩΝΥΜΑ: 
ἐργάζομαι, ποιῶ, πράττω. 
		διάφορον: αιτ. ενικ. ουδ. γέν. του δευτερόκλιτου επιθέτου ὁ,	ἡ	
διάφορος,	τὸ	διάφορον (= διαφορετικός)
		ἑτέρου: γεν. ενικ. ουδ. γέν. της επιμεριστικής αντωνυμίας 
ἕτερος,	-α,	-ον (= άλλος, ανάμεσα σε δύο).
		ποιοῖ: ευκτ. ενεστ. ε. φ. του ρ. ποιέω,	-ῶ (= κάνω, κατασκευάζω, 
παράγω, ενεργώ, δημιουργώ). ΧΡΟΝΟΙ: ποιῶ, ἐποίουν, ποιήσω, 
ἐποίησα, πεποίηκα, ἐπεποιήκειν. ΟΜΟΡΡΙΖΑ: ποίημα, 
ποίησις, ποιητός, προσποιητός, χειροποίητος, εἰσποιητός, 
ἐκποιῶ, προσποιῶ, ποιητέον. ΣΥΝΩΝΥΜΑ: δρῶ, ἐργάζομαι, 
κατασκευάζω, πράττω, τελῶ.
		ἴοιεν: ευκτ. ενεστ. / μέλλ. μ. φ. του ρ. ἔρχομαι	 (= πορεύομαι, 
έρχομαι). ΧΡΟΝΟΙ: ἔρχομαι, ᾖα / ᾔειν, εἶμι, ἦλθον, ἐλήλυθα, 
ἐληλύθειν / ἐληλυθὼς ἦν. ΟΜΟΡΡΙΖΑ: ἴτης, ἰταμός, ἰταμῶς, 
ἰταμότης, ἐξίτηλος, ἀνεξίτηλος, εἰσιτήριον, ἐξιτήριον, ἰσθμός, 
ἁμαξιτός, ἰτέον, προσιτός, ἀπρόσιτος, ἰτός.
		ἀμφότεροι: ονομ. πληθ. αρσ. γέν. της αόριστης επιμεριστικής 
αντωνυμίας ἀμφότεροι,	-αι,	-α (= και οι δύο).
		μέγα: αιτ. ενικ. ουδ. γέν. του ανώμαλου επιθέτου μέγας,	μεγάλη,	

3.  Για τα υπόλοιπα (ΣΥΝΩΝΥΜΑ, ΑΝΤΩΝΥΜΑ) βλ. παραπάνω.  
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μέγα (= μεγάλος). ΒΑΘΜΟΙ: μέγας, μεγάλη, μέγα / ὁ, ἡ μείζων, 
τὸ μεῖζον / μέγιστος, -η, -ον.
		τοῦτο: αιτ. ενικ. ουδ. γέν. της δεικτικής αντωνυμίας οὗτος,	
αὕτη,	τοῦτο (= αυτός)
		τεκμήριον: αιτ. ενικ. ουδ. γέν. του δευτερόκλιτου ουσιαστικού 
τὸ	τεκμήριον,	τοῦ	τεκμηρίου (= η απόδειξη).
		φαίη: ευκτ. ενεστ. ε. φ. του ρ. φημί (= λέω, συμφωνώ, ισχυρίζομαι). 
ΧΡΟΝΟΙ: φημί, ἔφην, φήσω, ἔφησα. ΟΜΟΡΡΙΖΑ: φάσις, φήμη, 
φωνή, φάτις, ἄφατος, ὑποφήτης, προφήτης. ΣΥΝΩΝΥΜΑ: ἠμί, 
ἰσχυρίζομαι, λέγω, φάσκω, φράζω. ΑΝΤΩΝΥΜΑ: ἀπόφημι, 
ἀρνοῦμαι.
		τίς: ονομ. ενικ. αρσ. γέν. της αόριστης αντωνυμίας τίς,	 τί (= 
κάποιος).
		ἑκών: ονομ. ενικ. αρσ. γέν. του αφωνόληκτου επιθέτου ἑκών,	
ἑκοῦσα,	ἑκόν (= εκούσιος, με τη θέληση).
		ἀναγκαζόμενος: ονομ. ενικ. αρσ. γέν. μτχ. ενεστ. μ. φ. του ρ. 
ἀναγκάζομαι (= βιάζομαι, πιέζομαι, εξαναγκάζομαι). ΧΡΟΝΟΙ: 
ἀναγκάζομαι, ἠναγκαζόμην, ἀναγκασθήσομαι, ἠναγκάσθην, 
ἠνάγκασμαι. ΟΜΟΡΡΙΖΑ: ἀναγκαστήρ, ἀναγκασμός, 
ἀναγκαστός, ἀναγκαστικός. ΣΥΝΩΝΥΜΑ: βιάζομαι, ἐπείγομαι, 
πιέζομαι. ΑΝΤΩΝΥΜΑ: πείθομαι.
		ἀγαθοῦ: γεν. ενικ. αρσ. γέν. του δευτερόκλιτου επιθέτου 
ἀγαθός,	 -ή,	 -όν (= καλός, ενάρετος). ΒΑΘΜΟΙ: ἀγαθός, -η, 
-ον˙ ὁ, ἡ ἀμείνων, τὸ ἄμεινον / ὁ, ἡ βελτίων, τὸ βέλτιον / ὁ, ἡ 
κρείττων, τὸ κρεῖττον / ὁ, ἡ λῴων, τὸ λῷον˙ ἄριστος, -η, -ον / 
βέλτιστος, -η, -ον / κράτιστος, -η, -ον, λῶστος, -η, -ον. 
		οἴηται: υποτ. ενεστ. μ. φ. του ρ. οἴομαι	/	οἶμαι (= νομίζω, έχω τη 
γνώμη, πιστεύω). ΧΡΟΝΟΙ: οἴομαι / οἶμαι, ᾠόμην / ᾤμην, οἴσομαι 
/ [οἰηθήσομαι], ᾠήθην. ΟΜΟΡΡΙΖΑ: οἴησις, οἴημα, οἰηματίας, 
οἰητέον, οἰηματίας, οἰητός. ΣΥΝΩΝΥΜΑ: δοκῶ, δοκεῖ μοι, 
δοξάζω, ἡγοῦμαι, νομίζω, φρονῶ, ὑπολαμβάνω. ΑΝΤΩΝΥΜΑ: 
οἶδα.
		ἕκαστος: ονομ. ενικ. αρσ. γέν. της αόριστης επιμεριστικής 
αντωνυμίας ἕκαστος,	 -η,	 -ον (= ο καθένας, ανάμεσα σε 
πολλούς).
		οἷος: ονομ. ενικ. αρσ. γέν. της αναφορικής αντωνυμίας οἷος,	
οἵα,	οἷον (= τέτοιος, -α, -ο που …)
		ἔσεσθαι: απρμφ. μέλλ. του βοηθ. ρ. εἰμί	(= είμαι, υπάρχω)4.

4.  Για τα υπόλοιπα στοιχεία (ΟΜΟΡΡΙΖΑ, ΣΥΝΩΝΥΜΑ, ΑΝΤΩΝΥΜΑ) βλ. 
παραπάνω. 
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		ἀδικεῖν: απρμφ. μέλλ. ε. φ. του ρ. ἀδικέω,	ῶ (= είμαι άδικος, 
κάνω αδικία, αδικώ). ΧΡΟΝΟΙ: ἀδικῶ, ἠδίκουν, ἀδικήσω, 
ἠδίκησα, ἠδίκηκα, ἠδικήκειν. ΟΜΟΡΡΙΖΑ: ἀδίκημα, ἀδικητέον, 
εὐαδίκητος, ἀδίκησις, ἀδικητής, ἄδικος, ἀδικία. ΣΥΝΩΝΥΜΑ: 
ἀσχημονῶ, βιάζομαι, βλάπτω, κακουργῶ, κακῶ, πλεονεκτῶ 
παρὰ τὸν νόμον, κακῶς ποιῶ. 
		λυσιτελεῖν: απρμφ. ενεστ. ε. φ. του ρ. λυσιτελέω,	 -ῶ (= 
πληρώνω το οφειλόμενο, παρέχω κέρδος, ωφελώ). ΧΡΟΝΟΙ: 
λυσιτελῶ, ἐλυσιτέλουν, λυσιτελήσω, ἐλυσιτέλησα. ΟΜΟΡΡΙΖΑ: 
λυσιτελούντως. ΣΥΝΩΝΥΜΑ: ἀμύνω τινί, ἀρήγω, βοηθῶ, 
ἐπικουρῶ. ΑΝΤΩΝΥΜΑ: βλάπτω, ζημιῶ, λυμαίνομαι, λωβῶμαι.
		πᾶς: ονομ. ενικ. αρσ. γέν. του τριτόκλιτου αφωνόληκτου 
επιθέτου πᾶς,	πᾶσα,	πᾶν (= ολόκληρος, όλος)
		ἀνήρ: ονομ. ενικ. αρσ. γέν. γ’ κλίσης του ονόμ. ὁ	ἀνήρ,	 τοῦ	
ἀνδρός (= ο άνδρας).
		πολύ: πολύ (επίρρ. ποσού). ΒΑΘΜΟΙ: πολύ, πλέον, πλεῖστα.
		μᾶλλον: πολύ (επίρρ. ποσού). ΒΑΘΜΟΙ: μάλα, μᾶλλον, μάλιστα. 
πολὺ μᾶλλον (= πολύ περισσότερο).
		ἰδίᾳ: δοτ. ενικ. θηλ. γέν. του δευτερόκλιτου επιθέτου ἴδιος,	-α,	
-ον (= ιδιωτικός, προσωπικός).

ΠΡΟΣΕΞΕ: Ο τύπος ἰδίᾳ	χρησιμοποιείται επιρρηματικά (= στην 
ιδιωτική ζωή) σε αντιδιαστολή με το δημοσίᾳ (= στη δημόσια 
ζωή). 

		ἀληθῆ: αιτ. πληθ. ουδ. γέν. του τριτόκλιτου επιθέτου ὁ,	 ἡ	
ἀληθής,	τὸ	ἀληθές	(= αληθινός). ΒΑΘΜΟΙ: ἀληθής, -ής, -ές˙ 
ἀληθέστερος, -α, -ον˙ ἀληθέστατος, -η, -ον. 
		λέγων: ονομ. ενικ. αρσ. γέν. μτχ. ενεστ. του ρ. λέγω (= λέγω, μιλώ, 
διατάσσω, καλώ). ΧΡΟΝΟΙ: λέγω, ἔλεγον, λέξω / ἐρῶ, ἔλεξα / 
εἶπα / εἶπον, εἴρηκα, εἰρήκειν / εἰρηκὼς ἦν. ΟΜΟΡΡΙΖΑ: λέξις, 
λεκτικός, λέσχη, ἀδολέσχης, θεολόγος, πολυλόγος, λογίζομαι, 
ἀπολογοῦμαι, λογικός, λεκτός, ἀναντίλεκτος, ἀντίλεξις (από τη 
ρίζα λεγ-), ῥῆμα, ῥῆσις, ῥήτωρ, ἀντίρρησις, πρόρρησις, ῥήτρα, 
ῥητός, ἄρρητος, ἀπόρρητος, ἐπίρρητος (από τη ρίζα Fρε-), 
ἔπος, καλλιεπής, ὀρθοεπής (από τη ρίζα Fεπ-). ΣΥΝΩΝΥΜΑ: 
ἀγορεύω, δημηγορῶ, διεξέρχομαι, λαλῶ, φάσκω, φημί, φθέγγομαι, 
φράζω.  
		ἐξουσίας: γεν. πληθ. θηλ. γέν. του πρωτόκλιτου ουσιαστικού ἡ	
ἐξουσία,	τῆς	ἐξουσίας (= η εξουσία).
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		ἐπιλαβόμενος: ονομ. ενικ. αρσ. γέν. μτχ. αορ. β’ μ. φ. του ρ. 
ἐπιλαμβάνομαι	 (= επιτίθεμαι, προσβάλλω, αποκτώ, φθάνω). 
ΧΡΟΝΟΙ: ἐπιλαμβάνομαι, ἐπελαμβανόμην, ἐπιληφθήσομαι, 
ἐπελαβόμην / ἐπελήφθην, ἐπείλημμαι, ἐπειλήμμην / ἐπειλημμένος 
ἦν. ΟΜΟΡΡΙΖΑ: ἐπιληπτικός, ἐπιληψία. ΣΥΝΩΝΥΜΑ: δέχομαι, 
ἐπίληψιν ποιοῦμαι. ΑΝΤΩΝΥΜΑ: χορηγῶ. ἐπιλαμβάνομαι 
ἐξουσίας (= αποκτώ εξουσία, γίνομαι κάτοχος / κύριος 
εξουσίας).
		μηδέν: αιτ. ενικ. ουδ. γέν. της αόριστης επιμεριστικής αντωνυμίας 
οὐδείς,	οὐδεμία,	οὐδέν (= κανένας).
		ἐθέλοι: ευκτ. ενεστ. ε. φ. του θέλω	 /	 ἐθέλω (= θέλω, είμαι 
πρόθυμος, ποθώ, επιθυμώ). ΧΡΟΝΟΙ: θέλω / ἐθέλω, ἤθελον, 
θελήσω / ἐθελήσω, ἠθέλησα, ἠθέληκα, ἠθελήκειν. ΟΜΟΡΡΙΖΑ: 
ἐθελοντής, ἐθελούσιος, ἐθελήμων, θέλησις, θεληματικός, θελητός, 
ἀθέλητος, ἄθελος. ΣΥΝΩΝΥΜΑ: βούλομαι, ἐφίεμαι, ἐπιθυμῶ, 
ὀρέγομαι, ποθῶ, γλίχομαι, ἐρῶ. ΑΝΤΩΝΥΜΑ: ἀπεχθάνομαι, 
μισῶ, ἐχθαίρω. 
		ἀθλιώτατος: ονομ. ενικ. αρσ. γέν. του υπερθ. βαθμού του 
επιθ. ἄθλιος,	 -α,	 -ον (= άθλιος). ΒΑΘΜΟΙ: ἄθλιος, -α, -ον˙ 
ἀθλιώτερος, -α, -ον˙ ἀθλιώτατος, -η, -ον. 
		εἶναι: απρμφ. ενεστ. του βοηθ. ρ. εἰμί (= γίνομαι, υπάρχω)5

		αἰσθανομένους: δοτ. πληθ. αρσ. γέν. μτχ. ενεστ. μ. φ. του μέσου 
αποθετικού ρ. αἰσθάνομαι (= καταλαβαίνω κάτι με τις αισθήσεις 
μου, καταλαβαίνω, εννοώ). ΧΡΟΝΟΙ: αἰσθάνομαι, ᾐσθανόμην, 
αἰσθήσομαι, ᾐσθόμην, ᾔσθημαι, ᾐσθήμην. ΟΜΟΡΡΙΖΑ: αἴσθησις, 
αἰσθητής, αἰσθητικός, αἰσθητός, ἀναίσθητος, εὐαίσθητος, 
αἴσθημα, αἰσθητήριον, αἰσθηματίας. ΣΥΝΩΝΥΜΑ: γιγνώσκω, 
ἐννοῶ, καταλαμβάνω, μανθάνω, ἐπαΐω, συνίημι, αἴσθησίς ἐστι 
ἐμοί. ΑΝΤΩΝΥΜΑ: ἀγνοῶ, ἀναισθητῶ. 
		ἀνοητότατος: ονομ. ενικ. αρσ. γέν. υπερθ. βαθμού του επιθ. 
ἀνόητος,	 -η,	 -ον (= ανόητος). ΒΑΘΜΟΙ: ἀνόητος, -η, -ον˙ 
ἀνοητότερος, -α, -ον˙ ἀνοητότατος, -η, -ον. 
		ἐπαινοῖεν: ευκτ. ενεστ. ε. φ. του ρ. ἐπαινέω,	-ῶ (= επαινώ). ΧΡΟΝΟΙ: 
ἐπαινῶ, ἐπῄνουν, ἐπαινέσομαι / ἐπαινέσω, ἐπῄνεσα, ἐπῄνεκα, 
ἐπῄνέκειν. ΟΜΟΡΡΙΖΑ: ἐπαινέτης, ἐπαινετός, πολυεπαίνετος, 
ἐπαινετέον, ἔπαινος, ὑπερεπαινῶ. ΣΥΝΩΝΥΜΑ: ἐγκωμιάζω, 
εὐλογῶ, ὑμνῶ, ἐπαινέτης τινός εἰμι. ΑΝΤΩΝΥΜΑ: αἰσχύνω, 
αἰτιῶμαι, ἀναίνομαι, κατηγορῶ, λοιδορῶ, μέμφομαι, ὀνειδίζω.

5.  Για τα υπόλοιπα στοιχεία (ΟΜΟΡΡΙΖΑ, ΣΥΝΩΝΥΜΑ, ΑΝΤΩΝΥΜΑ) βλ. 
παραπάνω.  
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	ἀλλήλων: γεν. πληθ. αρσ. γέν. της αλληλοπαθούς αντωνυμίας 
ἀλλήλων (= ο ένας τον άλλον).

ΠΡΟΣΕΞΕ: Η αντωνυμία αυτή προέρχεται από συνεκφορά δύο 
τύπων της αόριστης αντωνυμίας ἄλλος:	ἄλλοι	 +	ἄλλους	→ 
ἀλλήλους,	ἄλλαι	+	ἄλλας	→	ἀλλήλας.
Η αλληλοπαθής αντωνυμία έχει μόνο πλάγιες πτώσεις και 
μόνο δυικό και πληθυντικό αριθμό, αφού αναφέρεται σε δύο ή 
περισσότερα πρόσωπα. Έχει τρία γένη και κλίνεται όμοια με τα 
τρικατάληκτα επίθετα της δευτέρας κλίσης.

		ἐναντίον: απέναντι, μπροστά από (επίρρ. τόπου)
		ἐξαπατῶντες: ονομ. πληθ. αρσ. γέν. μτχ. ενεστ. ε. φ. του ρ. 
ἐξαπατάομαι,	-ῶμαι (= εξαπατώμαι, πλανιέμαι, διαψεύδομαι). 
ΧΡΟΝΟΙ: ἐξαπατῶμαι, ἐξηπατώμην, ἐξαπατήσομαι / 
ἐξαπατηθήσομαι, ἐξηπατήθην, ἐξηπάτημαι, ἐξηπατήμην. 
ΟΜΟΡΡΙΖΑ: ἐξαπάτησις, δυσεξαπάτητος, ἐξαπατητέον. 
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: δελεάζομαι, φενακίζομαι.
		ἀδικεῖσθαι: απρμφ. ενεστ. μ. φ. του ρ. ἀδικέομαι,	 -οῦμαι 
(= αδικούμαι, βλάπτομαι). ΧΡΟΝΟΙ: ἀδικοῦμαι, ἠδικούμην, 
ἀδικήσομαι, ἠδικήθην, ἠδίκημαι, ἠδικήμην6.
		φόβον: αιτ. ενικ. αρσ. γέν. του δευτερόκλιτου ουσιαστικού ὁ	
φόβος,	τοῦ	φόβου (= φόβος). 

	 Β.3	ΟΜΟΡΡΙΖΑ	ΣΤΗ	ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ

		δοκέω,	-ῶ: δόξα, δοξάζω, άδοξος, ένδοξος, δοκιμάζω, δοκιμή.
		μένω: μόνος, παραμονή, παραμένω, μόνιμος, μονάζω, μοναχός.
		τολμάω,	 -ῶ: τολμηρός, παράτολμος, ατολμία, άτολμος, 
τόλμημα.
		ἀπέχομαι: απέχω, αποχή, κατοχή, ανακωχή, κάτοχος, ένοχος, 
μέτοχος, σχέση, σχήμα, σχολή, σχολείο, σχεδόν.
		λαμβάνω: λαβή, παραλαβή, απολαβή, λαβίδα, εργολάβος, 
εργολαβία, παραλήπτης, ασύλληπτος.
		λύω: λύση, επίλυση, διάλυση, λυτός, άλυτος, απολύω, 
απολυτήριο.
		δράω,	-ῶ: δραστήριος, δράση, δράστης, αδρανής.

6.  Για τα υπόλοιπα στοιχεία (ΟΜΟΡΡΙΖΑ, ΣΥΝΩΝΥΜΑ, ΑΝΤΩΝΥΜΑ) βλ. 
παραπάνω.  



ΕΝΟΤΗΤΑ 10 101

		ποιέω,	-ῶ: ποίημα, ποίηση, ποιητής, θεοποίηση, χειροποίητος, 
προσποιητός
		λέγω: λόγος, λέξη, λογικός, λογίζομαι, ρήτορας, ρήμα, αντίρρηση, 
απόρρητος, έπος.
		ἐθέλω: εθελοντής, θέλημα, θέληση, άθελα, θέλημα.
		αἰσθάνομαι: αίσθηση, αίσθημα, αισθητός, αναίσθητος, 
ευαίσθητος, αισθητικός.

	 Β.4	ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ	ΣΧΟΛΙΑ

		δίκαιος > δίκη
		οὐδείς	> οὐδὲ + εἷς
		ἄδικος > ἀ (στερ.) + δίκη
		ἀδαμάντινος > ἀδάμας (> ἀ (στερ.) + δαμάω = δαμάζω)
		τολμάω,	-ῶ > τόλμα (: τόλμη)
		ἀλλότριος	> ἄλλος
		ἀγορά > ἀγείρω (= συναθροίζω, συγκεντρώνω)
		οἰκία > οἶκος
		δεσμός > δένω (= δένω)
		ἰσόθεος > ἴσος + θεὸς
		ἀμφότερος > ἄμφω
		τεκμήριον > τεκμαίρομαι
		λυσιτελέω,	-ῶ > λυσιτελὴς (< λύω + τέλος)
		ἄθλιος > ἄεθλον, ἆθλον (= βραβείο)
		ἀνόητος > ἀ (στερ.) + νοέω, -ῶ
		ἐπαινέω,	-ῶ > ἔπαινος (> ἐπὶ + αἶνος)

	 Β.5	ΧΡΟΝΙΚΕΣ	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ενεστώτας γιγνοίσθην περιτιθεῖτο γίγνοιτο

Παρατατικός - - -

Μέλλοντας γενησοίσθην περιθήσοιτο / 
περιτεθήσοιτο γενήσοιτο

Αόριστος γενοίσθην περιθεῖτο / 
περιτεθείη γένοιτο

Παρακείμενος
γεγενημένοιν, 
-αιν, -οιν εἰήτην / 
[εἴτην]

περιτεθειμένος / 
περικείμενος εἴη

γεγονὼς / 
γεγενημένος εἴη
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Υπερσυντέλικος - - -

Ενεστώτας δοκοῖ μένοι τολμῷ / [τολμῴη]

Παρατατικός - - -

Μέλλοντας δόξοι μενοῖ τολμήσοι

Αόριστος - μείναι τολμήσαι

Παρακείμενος [δεδοκηκὼς εἴη] μεμενηκὼς εἴη τετολμηκὼς εἴη

Υπερσυντέλικος - - -

Ενεστώτας ἀπέχεσθαι ἅπτεσθαι λύειν

Παρατατικός - - -

Μέλλοντας ἀπέξεσθαι / 
ἀποσχήσεσθαι

ἅψεσθαι / 
ἁφθήσεσθαι λύσειν

Αόριστος ἀποσχέσθαι ἅψασθαι / 
ἁφθῆναι λῦσαι

Παρακείμενος ἀπεσχῆσθαι ἦφθαι λελυκέναι

Υπερσυντέλικος - - -

Ενεστώτας βούλοιτο ἀποκτεινύναι / 
ἀποκτείνειν λαμβάνειν

Παρατατικός - - -

Μέλλοντας βουλήσοιτο / 
βουληθήσοιτο ἀποκτενεῖν λήψεσθαι

Αόριστος βουληθείη ἀποκτεῖναι / 
[ἀποκτανεῖν] λαβεῖν

Παρακείμενος βεβουλημένος εἴη ἀπεκτονέναι εἰληφέναι

Υπερσυντέλικος - - -

Ενεστώτας εἰσιόντι συγγίγνεσθαι πράττειν

Παρατατικός - - -

Μέλλοντας εἰσιόντι συγγενήσεσθαι πράξειν

Αόριστος εἰσελθόντι συγγενέσθαι πρᾶξαι

Παρακείμενος εἰσεληλυθότι συγγεγενῆσθαι / 
συγγεγονέναι πεπραχέναι

Υπερσυντέλικος - - -
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Ενεστώτας ὄντα δρῶν ποιοῖ / ποιοίη

Παρατατικός - - -

Μέλλοντας ἐσόμενον δράσων ποιήσοι

Αόριστος γενόμενον δράσας ποιήσαι

Παρακείμενος γεγονότα δεδρακὼς πεποιήκοι / 
πεποιηκὼς εἴη

Υπερσυντέλικος - -

Ενεστώτας ἴοιεν φαίη ἀναγκαζόμενος

Παρατατικός - - -

Μέλλοντας ἴοιεν φήσοι ἀναγκασθησόμενος

Αόριστος ἔλθοιεν φήσαι ἀναγκασθεὶς

Παρακείμενος
ἐληλύθοιεν / 
ἐληλυθότες 
εἴησαν [εἶεν]

- ἠναγκασμένος

Υπερσυντέλικος - - -

Ενεστώτας ὄντος οἴηται εἶναι

Παρατατικός - - -

Μέλλοντας ἐσομένου - ἔσεσθαι

Αόριστος γενομένου οἰηθῇ γενέσθαι

Παρακείμενος γεγονότος - γεγενῆσθαι / 
γεγονέναι

Υπερσυντέλικος - - -

Ενεστώτας ἀδικεῖν οἴεται οἰόμενος

Παρατατικός - ᾤετο -

Μέλλοντας ἀδικήσειν οἰήσεται / 
[οἰηθήσεται]

οἰησόμενος / 
[οἰηθησόμενος]

Αόριστος ἀδικῆσαι ᾠήθη οἰηθεὶς

Παρακείμενος ἠδικηκέναι - -

Υπερσυντέλικος - - -

Ενεστώτας φησίν λέγων ἐπιλαμβανόμενος

Παρατατικός - - -
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Μέλλοντας φήσει λέξων / ἐρῶν ἐπιληφθησόμενος

Αόριστος ἔφησε λέξας / εἰπὼν ἐπιλαβόμενος

Παρακείμενος - εἰρηκὼς ἐπειλημμένος

Υπερσυντέλικος - - -

Ενεστώτας (ἐ)θέλοι ἅπτοιτο αἰσθανομένοις

Παρατατικός - - -

Μέλλοντας ἐθελήσοι ἅψοιτο / 
ἁφθήσοιτο αἰσθησομένοις

Αόριστος ἐθελῆσαι ἅψαιτο / ἁφθείη αἰσθομένοις

Παρακείμενος ἠθελήκοι / 
[ἠθεληκὼς εἴη] ἡμμένος εἴη ᾐσθημένοις

Υπερσυντέλικος - - -

Ενεστώτας ἐπαινοῖεν ἐξαπατῶντες ἀδικεῖσθαι

Παρατατικός - - -

Μέλλοντας ἐπαινέσοιτο / 
ἐπαινέσοιεν ἐξαπατήσοντες ἀδικήσεσθαι

Αόριστος ἐπαινέσαιεν / 
ἐπαινέσειαν ἐξαπατήσαντες ἀδικηθῆναι

Παρακείμενος ἐπῃνεκότες 
εἴησαν / [εἶεν] ἐξηπατηκότες ἠδικῆσθαι

Υπερσυντέλικος - - -

	 Β.6	ΕΓΚΛΙΤΙΚΕΣ	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οριστική περιέθετο ἐγένετο ἔδοξε

Υποτακτική περιθῆται γένηται δόξῃ

Ευκτική περιθεῖτο γένοιτο δόξαι / δόξειεν

Προστακτική περιθέσθω γενέσθω δοξάτω

Απαρέμφατο περιθέσθαι γενέσθαι δόξαι

Μετοχή περιθέμενος, -η, 
-ον

γενόμενος, -η, 
-ον δόξας, -ασα, -αν
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Οριστική ἐτόλμησε βούλεται ποιεῖ

Υποτακτική τολμήσῃ βούληται ποιῇ

Ευκτική τολμήσαι / 
τολμήσειεν βούλοιτο ποιοῖ

Προστακτική τολμησάτω βουλέσθω ποιείτω

Απαρέμφατο τολμῆσαι βούλεσθαι ποιεῖν

Μετοχή τολμήσας, -ασα, 
-αν

βουλόμενος, -η, 
-ον

ποιῶν, ποιοῦσα, 
ποιοῦν

Οριστική ἴασιν φησίν οἴεται

Υποτακτική ἴωσιν φῇ οἴηται

Ευκτική ἴοιεν φαίη οἴοιτο

Προστακτική ἰόντων / ἰέτωσαν φάτω οἰέσθω

Απαρέμφατο ἰέναι φάναι οἴεσθαι

Μετοχή ἰών, ἰοῦσα, ἰὸν φάσκων, -ουσα, 
-ον οἰόμενος, -η, -ον

Οριστική φήσει ἐθέλει ἅψατο

Υποτακτική - ἐθέλῃ ἅψηται

Ευκτική φήσοι ἐθέλοι ἅψαιτο

Προστακτική - ἐθελέτω ἁψάσθω

Απαρέμφατο φήσειν ἐθέλειν ἅψασθαι

Μετοχή φήσων, -ουσα, 
-ον

ἐθέλων, -ουσα, 
-ον

ἁψάμενος, -η, 
-ον

Οριστική ἐπαινοῦσι(ν)

Υποτακτική ἐπαινῶσι(ν)

Ευκτική ἐπαινοῖεν

Προστακτική ἐπαινούντων / 
ἐπαινείτωσαν

Απαρέμφατο ἐπαινεῖν

Μετοχή ἐπαινῶν, -οῦσα, 
-οῦν
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	 Β.7	ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑ	ΣΧΟΛΙΑ
Λεπτομερής	συντακτική	ανάλυση	και	αιτιολόγηση	συντακτικών	
φαινομένων

1.	 Εἰ	 οὖν	 δύο	 τοιούτω	 δακτυλίω	 γενοίσθην: δευτερεύουσα 
υποθετική πρόταση. δύο,	τοιούτω: επιθετικοί προσδιορισμοί στο 
δακτυλίω˙ δακτυλίω: υποκείμενο στο γενοίσθην. 

2.	 καὶ	εἰ	τὸν	μὲν	ὁ	δίκαιος	περιθεῖτο: δευτερεύουσα υποθετική 
πρόταση, που συνδέεται με την προηγούμενη υποθετική με τον 
συμπλεκτικό σύνδεσμο καί. ὁ	δίκαιος: υποκείμενο στο περιθεῖτο˙ 
τὸν	μέν: αντικείμενο στο περιθεῖτο. 

3.	 τὸν	δὲ	ὁ	ἄδικος	[περιθεῖτο]: δευτερεύουσα υποθετική πρόταση 
(οι δύο προτάσεις, δηλ. αυτή και η προηγούμενη συνδέονται μεταξύ 
τους παρατακτικά με τους συμπλεκτικούς συνδέσμους μέν	–	δέ. ὁ	
ἄδικος: υποκείμενο στο ενν. [περιθεῖτο], τὸν	δέ: αντικείμενο στο 
ενν. [περιθεῖτο].

4.	 οὐδεὶς	ἂν	γένοιτο	οὕτως	ἀδαμάντινος: κύρια πρόταση. οὐδείς: 
υποκείμενο στο ἂν γένοιτο˙ ἂν	γένοιτο: ρήμα (δυνητική ευκτική)˙ 
ἀδαμάντινος: κατηγορούμενο στο οὐδεὶς μέσω του συνδετικού ἂν 
γένοιτο˙ οὕτως: επιρρηματικός προσδιορισμός του ποσού.
Εἰ	γενοίσθην	/	καὶ	περιθεῖτο	/	[περιθεῖτο] (υποθ.) → ἂν	γένοιτο 
(απόδ.): σύνθετος υποθετικός λόγος με τρεις υποθέσεις: δηλώνει την 
απλή σκέψη του λέγοντος.

5.	 ὡς	δόξειεν: [τοῦτο]: ενν. υποκείμενο στο δόξειεν.

6.	 ὃς	 ἂν	 μείνειεν	 ἐν	 τῇ	 δικαιοσύνῃ: δευτερεύουσα αναφορική 
συμπερασματική πρόταση. ὅς: υποκ. στο ἂν μείνειεν (δυνητική 
ευκτική)˙ ἐν	 τῇ	 δικαιοσύνῃ: εμπρόθετος προσδιορισμός της 
κατάστασης. 

7.	 καὶ	τολμήσειεν	ἀπέχεσθαι	τῶν	ἀλλοτρίων	καὶ	μὴ	ἅπτεσθαι,	
ἐξὸν	 αὐτῷ	 καὶ	 ἐκ	 τῆς	 ἀγορᾶς	 ἀδεῶς	 λαμβάνειν,	 καὶ	 εἰσιόντι	
εἰς	τὰς	οἰκίας	συγγίγνεσθαι	καὶ	ἀποκτεινύναι	καὶ	ἐκ	δεσμῶν	
λύειν	 καὶ	 τἆλλα	 πράττειν	 ἐν	 τοῖς	 ἀνθρώποις	 ἰσόθεον	 ὄντα: 
δευτερεύουσα αναφορική συμπερασματική πρόταση, που συνδέεται 
με την προηγούμενη συμπερασματική παρατακτικά με τον 
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συμπλεκτικό σύνδεσμο καί. [ὅς]: ενν. υποκ. στο τολμήσειεν [ἄν] 
και στα ἀπέχεσθαι – ἅπτεσθαι (ταυτοπροσωπία)˙ ἀπέχεσθαι,	
ἅπτεσθαι: τελ. απρμφ., αντικ. στο τολμήσειεν [ἄν]˙ τῶν	ἀλλοτρίων: 
αντικ. στα απρμφ. ἀπέχεσθαι, ἅπτεσθαι˙ ἐξόν: αιτιατ. απόλυτη, 
εναντιωματική μτχ.˙ αὐτῷ: δοτ. προσωπ. στη μτχ. ἐξόν (μτχ. του 
απρόσωπου ρήματος ἔξεστι)˙ αὐτόν (ενν. και παράγεται από τον 
τύπο αὐτῷ): υποκείμενο στα λαμβάνειν, συγγίγνεσθαι, ἀποκτεινύναι, 
λύειν, πράττειν˙ λαμβάνειν,	συγγίγνεσθαι,	ἀποκτεινύναι,	λύειν,	
πράττειν: τελικά απαρέμφατα, υποκ. στη μτχ. ἐξόν˙ ἀδεῶς: επιρ. 
προσδ. τρόπου˙ ἐκ	 τῆς	 ἀγορᾶς: εμπρόθ. προσδ. προέλευσης˙ 
εἰσιόντι: τροπ. μτχ. με υποκ. της τη δοτ. προσ. αὐτῷ, την οποία και 
προσδιορίζει˙ εἰς	τὰς	οἰκίας: εμπρόθ. προσδ. κίνησης σε τόπο˙ ἐκ	
δεσμῶν: εμπρόθ. προσδ. κίνησης από τόπο˙ ὄντα: τροπική μετοχή 
με υποκείμενό της το ενν. [αὐτόν]˙ τἆλλα: σύστοιχο αντικείμενο στο 
πράττειν˙ ἰσόθεον: κατηγορούμενο στο υποκείμενο αὐτὸς της μτχ. 
ὄντα˙ ἐν	τοῖς	ἀνθρώποις: εμπρόθ. προσδ. που δηλώνει το μεταξύ.     

8.	 ὅτι	 βούλοιτο	 [λαμβάνειν]: δευτερεύουσα αναφορική 
προσδιοριστική πρόταση, αντικείμενο στο λαμβάνειν της 
προηγούμενης συμπερασματικής πρότασης. [οὗτος]: ενν. υποκ. στο 
βούλοιτο και στο ενν. [λαμβάνειν] (ταυτοπροσωπία)˙ [λαμβάνειν]: 
τελ. απρμφ., αντικ. στο βούλοιτο˙ ὅτῳ: αντικ. στο [συγγίγνεσθαι].

9.	 ὅτῳ	 βούλοιτο	 [συγγίγνεσθαι]: δευτερεύουσα αναφορική 
προσδιοριστική πρόταση, αντικείμενο στο συγγίγνεσθαι της 
συμπερασματικής πρότασης. [οὗτος]: ενν. υποκ. στο βούλοιτο και 
στο ενν. [συγγίγνεσθαι] (ταυτοπροσωπία)˙ [συγγίγνεσθαι]: ενν. 
τελ. απρμφ., αντικ. στο βούλοιτο, ὅτῳ: αντικ. στο συγγίγνεσθαι.

10.	οὕστινας	βούλοιτο	 [ἀποκτεινύναι	καὶ	λύειν]: δευτερεύουσα 
αναφορική προσδιοριστική πρόταση, αντικείμενο στα ἀποκτεινύναι, 
λύειν της προηγούμενης συμπερασματικής πρότασης. [αὐτός]: ενν. 
υποκ. στο βούλοιτο και στα [ἀποκτεινύναι, λύειν] (ταυτοπροσωπία)˙ 
ἀποκτεινύναι,	λύειν: τελ. απρμφ., αντικ. στο βούλοιτο˙ οὕστινας: 
αντικ. στα [ἀποκτεινύναι, λύειν].

11.	Οὕτω	δὲ	δρῶν	οὐδὲν	ἂν	διάφορον	τοῦ	ἑτέρου	ποιοῖ:	κύρια	
πρόταση	 κρίσης.	 [αὐτός]: ενν. υποκ. στο ἂν ποιοῖ (δυνητική 
ευκτική) και στη μτχ. δρῶν (τροπ. μτχ.)˙ διάφορον: επιθ. προσδ. 
στο οὐδέν˙ οὐδέν: σύστοιχο αντικείμενο στο ἂν ποιοῖ˙ οὕτω: επιρρ. 
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προσδ. τρόπου˙ ἑτέρου: β’ όρος σύγκρισης (γενική συγκριτική) από 
τη συγκριτική λέξη διάφορον (με α’ όρο το οὗτος, δηλ. ὁ δίκαιος).

ΠΡΟΣΕΞΕ: Η μτχ. δρῶν μπορεί να χαρακτηρισθεί και ως 
υποθετική, και έτσι να σχηματισθεί ένας λανθάνων υποθετικός 
λόγος με υπόθεση τη μετοχή και απόδοση τη δυνητική ευκτική 
ἂν	ποιοῖ. Δηλ. εἰ	δρῴη (υπόθ.) → ἂν	ποιοῖ (απόδ.): δηλώνει 
την απλή σκέψη του λέγοντος. Απόδοση όμως είναι και 
το ἂν	 ἴοιεν της πρότασης που ακολουθεί (οι δύο δυνητικές 
ευκτικές συνδέονται με τον ἀλλά). 

12.	ἀλλ’	ἐπὶ	ταῦτ’	ἂν	ἴοιεν	ἀμφότεροι: κύρια πρόταση κρίσης που 
συνδέεται παρατακτικά με την προηγούμενη κύρια με τον αντιθετικό 
σύνδεσμο ἀλλά. ἀμφότεροι: υποκ. στο ἂν ἴοιεν (δυνητική ευκτική)˙ 
ἐπὶ	τὸ	αὐτό: εμπρόθ. προσδ. κατεύθυνσης. 

13.	Καίτοι	 μέγα	 τοῦτο	 τεκμήριον	 ἂν	 φαίη	 τις	 [εἶναι]: κύρια 
πρόταση. τις: υποκ. στο ἀν φαίη (δυνητική ευκτική)˙ μέγα: επιθ. 
προσδ. στο τεκμήριον˙ τεκμήριον: κατηγορούμενο στο τοῦτο˙ τοῦτο: 
υποκ. στο ενν. [εἶναι]˙ [εἶναι]: ειδ. απρμφ., αντικ. στο ἂν φαίη.

14.	ὅτι	οὐδεὶς	[ἐστι]	ἑκὼν	δίκαιος	ἀλλ’	ἀναγκαζόμενος	ὡς	οὐκ	
ἀγαθοῦ	ἰδίᾳ	ὄντος: δευτερεύουσα ειδική πρόταση, επεξήγηση στο 
τοῦτο της προηγούμενης κύριας πρότασης. δίκαιος: κατηγορούμενο 
στο οὐδείς˙ οὐδείς: υποκ. στο ενν. [ἐστίν] και στη μτχ. ἀναγκαζόμενος˙ 
ἀναγκαζόμενος	 (= ἐπεὶ ἀναγκάζεται): αιτιολογ. μτχ. συνημμένη 
στο υποκ. του [ἐστι]. ἑκών: επιρρ. κατηγ. τρόπου˙ ὡς	οὐκ	ὄντος: 
γεν. απόλυτη αιτιολογική μτχ. υποκειμενικής αιτιολογίας με το ὡς. 
ἀγαθοῦ: κατηγορούμενο στο ενν. [τούτου]˙ [τούτου]: υποκ. στη μτχ. 
ὡς οὐκ ὄντος˙ ἰδίᾳ: δοτ. τρόπου.   

15.	ἐπεὶ	ἀδικεῖν: δευτερεύουσα αιτιολογική πρόταση, που εκφέρεται 
με απαρέμφατο σε θέση ρήματος, λόγω έλξης από το απαρέμφατο 
ἀδικεῖν της αναφορικής πρότασης. [ἕκαστος]: ενν. υποκ. στο 
ἀδικεῖν. 

16.	ὅπου	 γ’	 ἂν	 οἴηται	 ἕκαστος	 οἷος	 τε	 ἔσεσθαι	 ἀδικεῖν: 
δευτερεύουσα υποθετική πρόταση, που εκφέρεται με υποτακτική 
με το αοριστολογικό ἄν	(ἂν	οἴηται). Η απόδοση είναι το ἀδικεῖν 
της προηγούμενης πρότασης (15). Ο υποθετικός λόγος δηλώνει την 
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αόριστη επανάληψη στο παρόν και στο μέλλον. ἕκαστος: 
υποκ. στο οἴηται και στα ἔσεσθαι και ἀδικεῖν (ταυτοπροσωπία)˙ 
ἔσεσθαι: ειδ. απρμφ. αντκείμενο˙ ἀδικεῖν: τελ. απρμφ., αντικ. στη 
φράση οἷος τε ἔσεσθαι (φράση δυνητική)˙ ὅπου: επιρρ. προσδ. 
στάσης σε τόπο.

17.	Λυσιτελεῖν	γὰρ	δὴ	οἴεται	πᾶς	ἀνὴρ	πολὺ	μᾶλλον	ἰδίᾳ	τὴν	
ἀδικίαν	τῆς	δικαιοσύνης: κύρια πρόταση. πᾶς: επιθ. προσδ. στο 
ἀνήρ: υποκ. στο οἴηται και τη μτχ. οἰόμενος: τροπ. μτχ., τὴν	ἀδικίαν: 
υποκ. στο [λυσιτελεῖν]: ειδ. απρμφ., αντικ. στο οἴηται. ἰδίᾳ: δοτ. 
τρόπου, τῆς δικαιοσύνης: β’ όρος σύγκρισης (γεν. συγκριτική) με α’ 
όρο το τὴν ἀδικίαν από τη συγκριτική λέξη μᾶλλον: επιρρ. προσδ. 
ποσού, πολύ: επιρρ. προσδ. ποσού, ἀληθῆ: σύστοιχο αντικ. στη μτχ. 
οἰόμενος.

ΠΡΟΣΕΞΕ: Το πολύ συνοδεύει το συγκριτικό μᾶλλον, για να 
επιτείνει τη σημασία του. Η έννοια του συγκριτικού επιτείνεται 
(ενισχύεται) όταν συνοδεύεται από τα: πολύ,	πολλῷ,	μᾶλλον,	
ὀλίγῳ,	ὀλίγον,	ἔτι,	οὐδέν,	ὅσῳ,	μακρῷ7.

18.	ὡς	φήσει	ὁ	περὶ	τοῦ	τοιούτου	λόγου	λέγων: δευτερεύουσα 
αναφορική παραβολική πρόταση. ὁ	λέγων: επιθ. μτχ., υποκ. στο 
φησί˙ περὶ	τοῦ	λόγου: εμπρόθ. προσδ. αναφοράς˙ τοῦ	τοιούτου: 
επιθ. προσδ. στο λόγου.

19.	ἐπεὶ	ἀθλιώτατος	μὲν	ἂν	δόξειεν	εἶναι	τοῖς	αἰσθανομένοις	καὶ	
ἀνοητότατος: αιτιολογική κύρια πρόταση. [τις]: ενν. υποκ. στο ἂν 
δόξειεν και στο εἶναι (ταυτοπροσωπία)˙ εἶναι: ειδ. απρμφ., αντικ. στο 
δοξαστικό ἂν δόξειεν˙ ἀθλιώτατος,	ἀνοητότατος: κατηγορούμενα 
στο [τις] μέσω του συνδετικού εἶναι˙ τοῖς	αἰσθανομένοις: δοτ. προσ. 
του κρίνοντος απροσώπου από το ἂν δόξειεν.

ΠΡΟΣΕΞΕ: Οι σύνδεσμοι ἐπεὶ	και ὡς, όταν βρίσκονται στην 
αρχή περιόδου ή ημιπεριόδου και δεν υπάρχει άλλη κύρια 
πρόταση στην περίοδο ή την ημιπερίοδο αυτή, εισάγουν κύριες	
προτάσεις8.

7.  Για μια λεπτομερή περιγραφή βλ. Ελ. Κ. Βολονάκης, ό. π., σελ. 113. 

8.  Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. Ελ. Κ. Βολονάκης, ό. π., σελ. 362. 
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20.	εἴ	τις	τοιαύτης	ἐξουσίας	ἐπιλαβόμενος	μηδέν	ποτε	ἐθέλοι	
ἀδικῆσαι: δευτερεύουσα υποθετική πρόταση. τις: υποκ. στο ἐθέλοι, 
στο ἀδικῆσαι (ταυτοπροσωπία) και στη μτχ. ἐπιλαβόμενος˙ ἀδικῆσαι: 
τελ. απρμφ., αντικ. στο βουλητικό ἐθέλοι˙ ἐπιλαβόμενος	(= εἰ καὶ 
ἐπιλάβοιτο): εναντιωματική μτχ. ποτέ: επιρρ. προσδ. χρόνου˙ μηδέν: 
σύστοιχο αντικ. στο ἀδικῆσαι.

21.	μηδὲ	ἅψαιτο	τῶν	ἀλλοτρίων: δευτερεύουσα υποθετική πρόταση, 
που συνδέεται παρατακτικά με την προηγούμενη υποθετική με τον 
συμπλεκτικό σύνδεσμο μηδέ. [τις]: ενν. υποκ. στο ἅψαιτο˙ τῶν	
ἀλλοτρίων: αντικ. στο ἅψαιτο.

22.	ἐπαινοῖεν	 δ’	 ἂν	 αὐτὸν	 ἀλλήλων	 ἐναντίον	 ἐξαπατῶντες	
ἀλλήλους	διὰ	τὸν	τοῦ	ἀδικεῖσθαι	φόβον: αιτιολογική κύρια 
πρόταση. Αυτή και η προηγούμενη κύρια (19) συνδέονται 
μεταξύ τους παρατακτικά με τους αντιθετικούς συνδέσμους 
μέν	 –	 δέ.	 [οἱ	 αἰσθανόμενοι]: ενν. υποκείμενο στο ἐπαινοῖεν 
ἄν (δυνητική ευκτική) και στη μτχ. ἐξαπατῶντες (τροπ. μτχ.)˙ 
αὐτόν: αντικ. στο ἐπαινοῖεν ἄν. ἀλλήλων: γεν. της αφετηρίας 
(ή γεν. αντικειμενική) από το προθετικό επίρρημα ἐναντίον˙ 
ἐναντίον: επιθ. προσδ. του ενώπιον˙ ἀλλήλους: αντικ. στη 
μτχ. ἐξαπατῶντες˙ διὰ	τὸν	φόβον: εμπρόθ. προσδ. αιτίας˙ τοῦ	
ἀδικεῖσθαι: έναρθρο απαρέμφατο, γενική αντικειμενική από τὸν 
φόβον.
Εἰ	ἐθέλοι	–	ἅψαιτο	(υπόθ.)	→	ἂν	δόξειεν	–	ἐπαινοῖεν	ἄν	(απόδ.): 
σύνθετος υποθετικός λόγος με δύο υποθέσεις και δύο αποδόσεις: 
δηλώνει την απλή σκέψη του λέγοντος.

	 Γ.1	ΔΟΜΙΚΑ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Α. Η υπόθεση του Γλαύκωνα: Αν φορούσαν από ένα τέτοιο 
μαγικό δαχτυλίδι, ένας δίκαιος και ένας άδικος και δεν κινδύνευαν 
να τιμωρηθούν για τις πράξεις τους, θα έκαναν και οι δύο τα ίδια 
ανομήματα.

Β. Το συμπέρασμα του Γλαύκωνα: 
		Κανένας δεν είναι δίκαιος με τη θέλησή του.
		Η δικαιοσύνη δεν είναι κάτι καλό από μόνη της.
		Όλοι οι άνθρωποι πιστεύουν πως στην ιδιωτική τους ζωή τούς 
ωφελεί περισσότερο η αδικία από την δικαιοσύνη.

Γ. Οι γνωστικοί άνθρωποι θα θεωρούσαν πάρα πολύ άθλιο και 
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ανόητο εκείνον που δεν θα διέπραττε κανένα από τα αδικήματα, 
ενώ θα είχε την δυνατότητα να το κάνει.

	 Γ.2	ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ	ΣΧΟΛΙΑ

ὡς	δόξειεν: ευκτική, όπως στον πλάγιο λόγο, που δημιουργεί 
την εντύπωση ότι η φράση οὐδεὶς ἂν γένοιτο … λέγεται από κάποιον 
άλλο.

ἀδαμάντινος: η αρχική σημασία του ἀδάμας (< ἀ στερητικό + 
δαμάω) είναι: το σκληρότερο μέταλλο, ο χάλυβας. Η σημασία πολύτιμος 
λίθος είναι μεταγενέστερη. Ο Πλάτων χρησιμοποιεί και στον Γοργία9 
και εδώ τη λέξη μεταφορικά: ο αδέκαστος, ο ανυποχώρητος σε ηθικά 
ζητήματα. Και στα νέα ελληνικά λέγεται «αυτός ο άνθρωπος είναι 
διαμάντι», δηλ. ανεπίληπτος, σωστός.

ἰσόθεον: Ο Πλάτων χρησιμοποιεί τη λέξη με κάποια δόση ειρωνείας. 
Σύμφωνα με τη λαϊκή αντίληψη, οι θεοί μπορούσαν να πράττουν 
τα πάντα. Έτσι, για παράδειγμα, ο Δίας έσμιξε, ως χρυσή βροχή, 
ερωτικά με τη Δανάη, ο Διόνυσος απελευθέρωσε τις Βάκχες, που είχε 
φυλακίσει ο Πενθέας, κ.λπ. Ωστόσο, και μια κατηγορία ανθρώπων 
μπορούσε να πράττει ό,τι επιθυμούσε: οι τύραννοι.

οὐδεὶς	ἑκὼν	δίκαιος: Η φράση του Γλαύκωνος, που συνοψίζει τη 
θεωρία του σοφιστή Θρασύμαχου, αποτελεί την απάντηση στην αισιόδοξη 
σωκρατική – και πλατωνική – άποψη ότι οὐδεὶς ἑκὼν κακός10.

ὡς	φήσει	…	 λέγων: Όπως θα ισχυρισθεί ο εκπρόσωπος μιας 
τέτοιας θεωρίας, για παράδειγμα ο σοφιστής Θρασύμαχος.  

	 Γ.3	ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ	ΑΝΑΛΥΣΗ

α.	Το	μαγικό	δαχτυλίδι:	Είναι	τελικά	αυτό	που	καθορίζει	τις	
συμπεριφορές	και	των	δύο	πλευρών;

9.  Πλάτ. Γοργ. 509a: «σιδηροῖς καὶ ἀδαμαντίνοις λόγοις». 

10 . Με αυτή τη συμπυκνωμένη διατύπωση της άποψης του Θρασύμαχου και 
των μυρίων ἄλλων (358c 8) εκφράζεται κάτι εντελώς αντίθετο στη θεμελιώδη 
σωκρατική αρχή του οὐδεὶς ἑκὼν κακός, του ότι δηλ. κανένας δεν διαπράττει 
με τη θέλησή του το κακό και το άδικο. Πρβλ. Ν. Μ. Σκουτερόπουλος, 
Πλάτων Πολιτεία, Αθήνα 122007 (12002), σελ. 792.  
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Σύμφωνα με τον Γλαύκωνα, ακόμη και ένας δίκαιος άνθρωπος δεν 
θα μπορούσε να είναι τόσο άτεγκτος χαρακτήρας, ώστε να αντισταθεί 
στον πειρασμό να αποφεύγει και να μην αγγίζει τα ξένα πράγματα, 
αν και θα μπορούσε να κάνει ο,τιδήποτε χωρίς τον κίνδυνο τιμωρίας. 
Η απεριόριστη δύναμη χωρίς την απειλή της τιμωρίας αποτελεί 
πολύ μεγάλο πειρασμό, ώστε να επηρεάζει αποφασιστικά το ήθος 
και την συμπεριφορά και ενός ηθικού ανθρώπου. Η βεβαιότητα της 
ατιμωρησίας αμβλύνει την ηθική συνείδηση και εξαλείφει κάθε ηθικό 
δισταγμό.

β.	Οὐδεὶς ἑκὼν κακός, ἀλλ’ ἀναγκαζόμενος vs Οὐδεὶς ἑκὼν 
κακός 

Ο Γλαύκων, συνοψίζοντας τη θεωρία του σοφιστή Θρασύμαχου 
και παρουσιάζοντας στην πραγματικότητα τις απόψεις της αθηναϊκής 
αριστοκρατικής κοινωνίας, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «οὐδεὶς 
ἑκὼν δίκαιος, ἀλλ’ ἀναγκαζόμενος». Σύμφωνα με αυτήν την άποψη, 
ο άνθρωπος εκ φύσεως ρέπει προς την αδικία, η οποία απορρέει 
από την έμφυτη τάση του για πλεονεξία. Αν, τελικά, υποτάσσεται 
στους νόμους και την τάξη, το κάνει όχι γιατί το επιθυμεί, αλλά 
εξαιτίας του καταναγκασμού των νόμων και του φόβου της τιμωρίας 
από την ανατροπή της έννομης τάξης.

Η εν λόγω άποψη του Γλαύκωνος αντιτίθεται στο σωκρατικό 
δόγμα «οὐδεὶς ἑκὼν κακός», δηλ. κανείς δεν είναι κακός με τη θέλησή 
του. Πρόκειται για μία ιδιαίτερα αισιόδοξη άποψη σχετικά με την 
αρετή, την οποία ο Σωκράτης συνδέει με τη γνώση. Για τον Σωκράτη η 
άγνοια της αρετής οδηγεί τους ανθρώπους στο κακό. Όποιος γνωρίζει 
το ἀγαθόν, το επιθυμεί, όπως ακριβώς επιθυμεί και το αγαθό της 
υγείας. Άρα, καταλήγει ο Σωκράτης, κανείς δεν είναι κακός από δική 
του επιθυμία, αλλά επειδή αγνοεί την αξία του ἀγαθοῦ.

Ο Γλαύκων, από την άλλη πλευρά, θεωρεί ότι η αρετή είναι 
προϊόν εξαναγκασμού και φόβου, καθώς και βιασμός της ανθρώπινης 
φύσης. Σύμφωνα με τον Σωκράτη όμως, η αρετή και το δίκαιο είναι 
προϊόν της ελεύθερης βούλησης του ανθρώπου και, επομένως, με 
την κατάλληλη αγωγή και τη σωστή παιδεία οι άνθρωποι μπορούν 
να κατακτήσουν την αρετή και να δημιουργήσουν κοινωνίες δικαίου. 
Αυτές οι κοινωνίες δικαίου μπορούν να οδηγήσουν στην ευδαιμονία, 
ενώ κοινωνίες, οι οποίες ενεργούν, σύμφωνα με την άποψη του 
Γλαύκωνος, αναπόφευκτα θα οδηγηθούν στην κακοδαιμονία, την 
παρακμή και, τέλος, την αποσύνθεση.
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Τέλος, σε γενικές γραμμές, η επιχειρηματολογία του Γλαύκωνος 
σχετικά με τη θεωρία του μπορεί να συνοψισθεί ως εξής:
		Το δίκαιο είναι ασυμβίβαστο με το προσωπικό συμφέρον 

κάθε ανθρώπου, αφού όπου ο καθένας έχει τη δυνατότητα 
να αδικήσει, αδικεί. Αυτό οφείλεται στην αντίληψη που έχει 
κάθε άνθρωπος ότι το προσωπικό του συμφέρον εξυπηρετείται 
περισσότερο από την αδικία παρά από την δικαιοσύνη.

		Την παραπάνω άποψη την ενισχύει και η γνώμη που έχουν 
πολλοί γι’ αυτόν, ο οποίος, ενώ έχει τη δυνατότητα να αδικήσει, 
δεν αδικεί. Γι’ αυτόν οι ἔχοντες σώας τὰς φρένας τους πιστεύουν 
ότι είναι αθλιότατος και πολύ ανόητος. Ακόμη και ο έπαινος 
του δικαίου ανθρώπου μπροστά στους άλλους είναι υποκριτικός 
και γίνεται από φόβο μήπως αδικήσει και αυτούς.

γ.	Η	νοησιαρχική	βάση	της	αρετής	κατά	τον	Σωκράτη

Ο Σωκράτης πιστεύει ότι υπάρχει ένα καθολικό καλό, που, όταν 
το γνωρίζει ο άνθρωπος, ανοίγει το δρόμο προς τη σωστή πράξη, 
άρα και την ευδαιμονία:
		Ό,τι μπορεί κανείς να μεταδώσει στους άλλους, είναι γνώση.
		Αν η αρετή μπορεί να διδαχθεί, είναι μία μορφή γνώσης.
		Αρκεί να γνωρίζει κανείς το ἀγαθόν, για να το πράξει.
		Ο άνθρωπος επιθυμεί ό,τι τον οδηγεί στην ευδαιμονία.
		Το ἀγαθόν, δηλ. η αρετή, οδηγεί στην ευδαιμονία.

Συνεπώς, καταλήγουμε στα ακόλουθα συμπεράσματα: 
		Όλοι οι άνθρωποι επιδιώκουν το ἀγαθόν, εφόσον το γνωρίζουν. 
		Κανείς δε βλάπτει τον εαυτό του, ζητώντας το καλό, όταν 

γνωρίζει ότι είναι κακό. 
		Κανείς δεν πράττει με τη θέλησή του ό,τι οδηγεί στη νοσηρή 

κατάσταση της ψυχής του, δηλ. στο κακό.
		Οι κακοί είναι αμαθείς, η «ακακία» είναι αποτέλεσμα άγνοιας.
		Το λάθος, όπως και το κακό, οφείλονται στην άγνοια και κανείς 

δεν τα πράττει σκόπιμα.
 
	 Δ.1	ΘΕΜΑΤΑ	ΓΙΑ	ΣΥΖΗΤΗΣΗ

1.	 Ο	 Gerbert	 George	 Wells	 (1866-1946),	 Άγγλος	
μυθιστοριογράφος	και	ιστορικός,	υπερασπίστηκε	με	πάθος	τα	
ανθρώπινα	 δικαιώματα,	 την	 αντιαυταρχική	 εκπαίδευση,	 την	
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ελευθερία	στον	έρωτα	και	το	κράτος	πρόνοιας	που	δεν	αφήνει	
τον	πολίτη	του	να	οδηγηθεί	στην	εξαθλίωση.	Ένα	από	τα	πιο	
γνωστά	του	μυθιστορήματα	είναι	The Invisible Man	(Ο Αόρατος 
Άνθρωπος,	 1897).	 Το	 θέμα	 όμως	 του	 αόρατου	 ανθρώπου	
απαντά	 συχνά	 σε	 παραμύθια,	 σε	 διηγήματα	 (και	 νουβέλες	
και	 μυθιστορήματα),	 σε	 έργα	 επιστημονικής	 φαντασίας,	 σε	
κόμικς,	κ.τ.λ.	Επιχειρήστε	μια	διερεύνηση	στα	βιβλία	(και	στα	
ψυχαγωγικά	αναγνώσματά)	σας	και,	αν	κάπου	εντοπίσετε	το	
μοτίβο,	προσπαθήστε	να	το	σχολιάσετε.	Ας	μην	ξεχνούμε	ότι	η	
λεγόμενη	λογοτεχνία	του	περιθωρίου	αντλεί	συχνά	θέματα	και	
ιδέες	από	την	«υψηλή»	λογοτεχνία.

Στην αρχαία μυθολογία μόνο οι θεοί (προπάντων ο Άδης) και 
ορισμένοι ήρωες (Περσέας) μπορούν να είναι, όταν θελήσουν, 
αόρατοι. Επίσης, στην ιουδαϊκή παράδοση ο Γιαχβέ είναι αόρατος 
(«οὐδεὶς θεὸν ἑώρακεν»). Στη λαϊκή επίσης παράδοση αόρατοι 
μπορούν να είναι ο Διάβολος, οι Νεράιδες, οι Δράκοι και, με 
τη βοήθεια κάποιου αντικειμένου, οι Μάγοι και οι πολεμιστές. 
Έτσι, στο έπος των Νιμπελούγκεν ο ήρωας Ζίγκφριντ έχει στην 
κατοχή του μια κάπα, που τον καθιστά αόρατο11.

Το παραμυθικό αυτό θέμα εμφανίζεται συχνά: α) στη λογοτεχνία: 
Invisible Man είναι ο τίτλος πολλών μυθιστορημάτων, από τα 
οποία ορισμένα έγιναν και κινηματογραφικές επιτυχίες˙ β) στον 
κινηματογράφο: Heighlander, Superman˙ γ) στα μυθιστορήματα 
επιστημονικής φαντασίας: Eric Frank Russell, Πόλεμος 
εναντίον των αοράτων (1939)˙ δ) σε μυθιστορήματα για νέους: 
Γεωργία Γαλανοπούλου, Η μαγική κάπα του Άλμπεριχ, εκδ. 
Πατάκη, Αθήνα 1998 (στο έργο υπόκειται το έπος των Νιμπελούγκεν)˙ 
ε) στην αλχημιστική παράδοση και στ) στο γοτθικό μυθιστόρημα, 
και γενικότερα στις ιστορίες τρόμου.

2.	Είναι	προφανές	ότι	ο	Γλαύκων	υπερασπίζεται	μια	θέση,	
που	 πρόκειται	 στην	 πορεία	 της	 συζήτησης	 να	 αναθεωρηθεί	
(ο	 όρος	 για	 τη	 φιλοσοφική	 αυτή	 μέθοδο	 είναι	 πρὸς	 θέσιν	
λέγειν).	Η	άποψη	του	Σωκράτη	 είναι	 ότι	η	δικαιοσύνη	 είναι	
για	την	ψυχή	ό,τι	ακριβώς	η	υγεία	για	το	σώμα.	Κανείς	δεν	
είναι	τόσο	επιπόλαιος	ώστε	να	προτιμήσει	τη	νόσο	από	την	
υγεία.	Αδικία	λοιπόν	σημαίνει	αταξία	και	αδιάκοπη	εσωτερική	
11.  Στο έπος αυτό, που χρονολογείται γύρω στα 1.200 μ.Χ. βασίζεται και η όπερα 
του Ριχάρδου Βάγκνερ, Το δαχτυλίδι των Νιμπελούγκεν.  
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σύγκρουση.	Παρά	τα	φαινόμενα	ο	δίκαιος	μπορεί	 να	 ελπίζει	
ότι	θα	ανταμειφθεί	από	τους	ανθρώπους	στην	επίγεια	και	από	
τους	θεούς	στην	άλλη	ζωή.	Πώς	κρίνετε	αυτή	την	αισιόδοξη	
πλατωνική	αντίληψη;

Το στημονικό θέμα της Πολιτείας δεν είναι η οργάνωση 
μιας ιδεώδους πολιτείας αλλά η ατομική ψυχή, δηλ. η σύνολη 
προσωπικότητα του ατόμου, ο πραγματικός εαυτός μας, και η 
σχέση της ψυχής με την δικαιοσύνη, που θα πρέπει να κατανοηθεί 
στη σημασία «ηθική συμπεριφορά απέναντι στον άλλο». Για τον 
φιλόσοφο, ηθική συμπεριφορά σημαίνει κυρίως αυτοσυγκράτηση 
του ανθρώπου και εκρίζωση της κτηνώδους ορμής προς την 
πλεονεξία.

Το πρόβλημα, βέβαια, της δικαιοσύνης είναι εξαιρετικά 
περίπλοκο. Πολύ συχνά στη ζωή ο άδικος φαίνεται να ευδαιμονεί, 
συσσωρεύοντας πλούτη, δόξα και τιμές. Ενδέχεται μάλιστα ο άδικος 
να εμφανίζεται στα μάτια του κόσμου ως ο κατ’ εξοχήν δίκαιος. 
Από το άλλο μέρος, ο πραγματικά δίκαιος (αυτός ακριβώς που δεν 
πράττει το κακό όχι από φόβο της τιμωρίας, αλλά επειδή θεωρεί 
ότι η δικαιοσύνη είναι μία αξία απόλυτη) ενδέχεται να θεωρηθεί 
ως ο κατ’ εξοχήν άδικος. Στο ακόλουθο χωρίο από την Πολιτεία ο 
Πλάτων διεκτραγωδεί τα δεινά του δικαίου:

«ὅτι οὕτω διακείμενος ὁ δίκαιος 
μαστιγώσεται, στρεβλώσεται, δεδήσεται, 
ἐκκαυθήσεται τὠφθαλμώ, τελευτῶν πάντα 
κακὰ παθῶν ἀνασχινδυλευθήσεται»12.

Είναι προφανές ότι το χωρίο αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί 
ως vaticinium ex eventu για τον Σωκράτη και ως προφητικό 
σχόλιο για τον σταυρικό θάνατο του Ιησού. Γιατί όμως 
υποφέρει ο δίκαιος; Ο Προμηθέας βασανίζεται, επειδή ο Δίας 
είναι σκληρός και άδικος. Ο Σωκράτης θανατώνεται, επειδή ο 
επιπόλαιος δήμος παρασύρεται από κακεντρεχείς δημαγωγούς. 
Ο Ιώβ βασανίζεται, επειδή ο Γιαχβέ θέλει να υποβάλει την 
πίστη του σε δοκιμασία. Ο Ιησούς σταυρώνεται, για να σώσει 
τους ανθρώπους από την αμαρτία. Για τον Πλάτωνα η τιμωρία 
του δικαίου ίσως να οφείλεται σε παραπτώματα που είχε 

12.  Πλάτ. Πολ. 361d-e
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διαπράξει η ψυχή του σε προηγούμενές της ζωές και που δεν 
είχαν επαρκώς τιμωρηθεί.

Ο Πλάτων εν τούτοις είναι αισιόδοξος. Συγκεκριμένα, από την 
άποψη της ευδαιμονίας, ανάμεσα στον κατ’ εξοχήν άδικο, που είναι ο 
τύραννος, και στον κατ’ εξοχήν δίκαιο, που είναι ο άρχων-φιλόσοφος 
της ιδεώδους πολιτείας, ο δεύτερος αναδεικνύεται πολύ ανώτερος˙ 
729 φορές είναι ο φιλόσοφος ευδαιμονέστερος του τυράννου13! Τρία 
είναι τα επιχειρήματα που προσκομίζει ο Σωκράτης στην Πολιτεία 
για να υποστηρίξει αυτόν τον ισχυρισμό14: α) ο τύραννος νοιώθει 
δυστυχής, γιατί είναι δέσμιος ενός ισχυρού πάθους, καθώς οι 
επιθυμίες του είναι ακόρεστες και γνωρίζει ότι είναι μισητός˙ β) και 
από την άποψη της ηδονής ευδαίμων είναι και πάλι ο φιλόσοφος, 
γιατί μπορεί να ελέγχει τις εμπειρίες του με το λογιστικόν, που δε 
σφάλλει ποτέ˙ γ) οι σωματικές ηδονές προϋποθέτουν μια στέρηση (η 
πείνα προηγείται της απόλαυσης του φαγητού), μόνο οι πνευματικές 
ηδονές, αυτές ακριβώς που απολαμβάνει ο φιλόσοφος, είναι αληθινές 
και ακίνδυνες.

Ορισμένες από τις βασικές θέσεις του Πλάτωνα για το θέμα του 
άδικου και του δίκαιου βίου συνοψίζονται ως ακολούθως:

1. Η αδικία είναι εμφύλιος σπαραγμός, άρα αρρώστια της ψυχής 
(ἀκρασία). Ο άδικος παραβλάπτει τη δική του κυρίως ευδαιμονία. 
Είναι συνεπώς προτιμότερο να αδικείσαι παρά να αδικείς.

2. Μολονότι τη δικαιοσύνη πρέπει να την επιδιώκουμε αυτήν 
καθ’ εαυτήν, εν τούτοις υπάρχουν και σε αυτήν τη ζωή και στην 
άλλη (εφόσον η ψυχή είναι αθάνατη) τιμωρίες για τον άδικο και 
επιβραβεύσεις για τον δίκαιο. Ο άδικος είναι ένας δρομέας, που 
λίγο προτού φθάσει στο τέρμα γλιστρά και πέφτει κατά γης. Οι θεοί 
μισούν τον άδικο και αγαπούν τον δίκαιο. Ο μύθος του Ηρός του 
Αρμενίου είναι ένα διδακτικό παράδειγμα.

3. Είναι η ηθική του Πλάτωνα ωφελιμοθηρική; Οι γνώμες 
των μελετητών του Πλάτωνα διχάζονται. Άλλοι υποστηρίζουν ότι 
η αρετή είναι απλώς ένα μέσο για την επίτευξη της ευδαιμονίας 
(εργαλειακή θεωρία) και άλλοι ότι η αρετή αποτελεί τον βασικό, 
αν όχι τον μοναδικό, συντελεστή της ευδαιμονίας, επομένως τον 
εσώτερο πυρήνα της.     

13.  Ίσως σ’ αυτόν τον αριθμό να υπόκειται μία πυθαγόρεια διδασκαλία. Ο 
πυθαγόρειος Φιλόλαος υπολόγιζε τον ενιαυτό σε 364 ½ ημέρες και άλλες τόσες 
νύχτες = 729.

14.  Πλάτ. Πολ. 576b – 588 
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Δ.2	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ	ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ	ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ	ΑΠΟ	
ΤΗΝ	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΤΟΥ	Κ.Ε.Ε.

1.	Πώς	θα	συμπεριφερόταν	ο	δίκαιος	και	πώς	ο	άδικος	αν	
είχαν	το	μαγικό	δαχτυλίδι	του	Γύγη;
2.	ἰσόθεον (ὄντα):	Από	πού	φαίνεται	η	ειρωνική	χρήση	της	
λέξης;	Γιατί	τον	χαρακτηρίζει	ἰσόθεον;
3.	οὕτω δὲ δρῶν … ἐπὶ ταὔτ’ ἂν ἴοιεν ἀμφότεροι:	Γιατί	η	
συμπεριφορά	του	δικαίου	δεν	θα	διέφερε,	σύμφωνα	με	τον	
Γλαύκωνα,	από	τη	συμπεριφορά	του	αδίκου;
4.	λυσιτελεῖν γὰρ οἴεται πολὺ μᾶλλον ἰδίᾳ τὴν ἀδικίαν τῆς 
δικαιοσύνης:	Ο	Γλαύκων	ισχυρίζεται	ότι	όλοι	πιστεύουν	
πως	η	αδικία	ωφελεί	πολύ	περισσότερο	από	την	δικαιοσύνη.	
Πώς	αποδεικνύει	την	άποψή	του;
5.	Σε	ποια	σημεία	του	κειμένου	επικαλείται	ο	Γλαύκων	
την	κοινή	αντίληψη;	Νομίζετε	ότι	είναι	επαρκής	όρος	για	
να	στηριχθούν	τα	επιχειρήματά	του;
6.	ὁ τοιοῦτον λόγον λέγων:	Ποιον	εννοεί	ο	Γλαύκων;
7.	 Ποια	 στάση	 τηρούν	 οι	 άλλοι	 απέναντι	 στον	 δίκαιο;	
Συμφωνείτε;
8.	Πώς	εξηγείται,	σύμφωνα	με	την	εισαγωγή	του	βιβλίου	
σας,	η	συμπεριφορά	του	δίκαιου,	όπως	την	παρουσιάζει	ο	
Γλαύκων;
9.	οὐδεὶς ἑκὼν δίκαιος ἀλλ’ ἀναγκαζόμενος,	υποστηρίζει	ο	
Γλαύκων,	αντίθετα	με	τον	Σωκράτη,	που	πιστεύει	ότι	
οὐδεὶς ἑκὼν κακός.
α)	Με	ποιου	την	άποψη	θα	συμφωνούσατε,	του	Γλαύκωνα	
ή	του	Σωκράτη;
β)	Πώς	θα	διαμορφωνόταν	η	αγωγή	και	η	παιδεία	των	νέων	
αν	ίσχυε	η	άποψη	που	υποστηρίζει	ο	Γλαύκων	και	πώς	
αν	ίσχυε	η	άποψη	του	Σωκράτη;
10.	οὐδεὶς ἑκὼν κακός:	Να	αναλύσετε	το	συλλογισμό,	ώστε	
να	 φαίνεται	 η	 νοησιαρχική	 βάση	 της	 αρετής	 κατά	 τον	
Σωκράτη.
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Δ.3	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ	ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ	–	ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ	
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ	ΑΠΟ	ΤΗΝ	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ	

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΤΟΥ	Κ.Ε.Ε.

1.	ἀδαμάντινος:	Η	λέξη	χρησιμοποιείται	εδώ	μεταφορικά.	
Ποιες	 λέξεις	 ή	 φράσεις	 (με	 προέλευση	 από	 πολύτιμα	
μέταλλα	 ή	 λίθους)	 έχουν	 παρόμοια	 μεταφορική	 χρήση	
στην	αρχαία	και	τη	νέα	ελληνική;	Να	γράψετε	σύντομες	
φράσεις,	τουλάχιστον	δύο	για	την	αρχαία	και	δύο	για	τη	
νέα	ελληνική	γλώσσα.

2.	Να	γράψετε	στην	αρχαία	ελληνική	από	ένα	συνώνυμο	
για	τις	λέξεις:	λυσιτελῶ, ἀδεῶς.

3.	ἅπτω – ἅπτομαι:	α)	Ποια	είναι	η	σημασία	του	ρήματος	
στην	αρχαία	και	τη	νέα	ελληνική;	β)	Να	γράψετε	τέσσερα	
παράγωγα	ή	σύνθετα	στη	νέα	ελληνική.

4.	ἀθλιώτατος:	Να	γράψετε	την	ετυμολογία	της	λέξης	και	
να	δώσετε	δύο	συνώνυμα	στην	αρχαία	ελληνική.
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Η ΑλλΗγοριΑ του ΣπΗλΑιου

Εισαγωγικό Σημείωμα

1. Ποιος εκφραστικός τρόπος ονομάζεται αλληγορία;

	 	 Η	αλληγορία	 είναι	 ένας	 εκφραστικός	 τρόπος,	 με	 τον	 οποίο	 ο	
συγγραφέας	άλλα	λέγει	και	άλλα	εννοεί.	Πρόκειται	συνεπώς	για	μια	
συνεχή	μεταφορά	ή	παρομοίωση.

2. Ποιο είναι το θέμα της αλληγορίας του σπηλαίου;

	 	 Η	αλληγορία	του	σπηλαίου,	όπως	αναπτύσσεται	στην	αρχή	του	
Ζ’	βιβλίου	της	Πολιτείας,	αναφέρεται	στην	επίδραση,	που	ασκεί	η	
παιδεία	στην	ανθρώπινη	φύση,	στην	υποχρέωση	που	έχει	ο	ορθώς	
πεπαιδευμένος,	δηλ.	ο	φιλόσοφος,	να	φωτίσει	τους	συνανθρώπους	
του,	αλλά	και	γενικότερα	στην	αντίθεση	ανάμεσα	στον	κόσμο	που	
συλλαμβάνουμε	με	τις	αισθήσεις	μας	και	στον	κόσμο	της	νόησης.

3. Να αναδιηγηθείτε εν συντομία το περιεχόμενο της αλληγορίας 
του σπηλαίου.

	 	 Ας	 φανταστούμε	 λοιπόν,	 λέει	 ο	 Σωκράτης,	 δεσμώτες	 σε	 μία	
σπηλιά,	που	δεν	βλέπουν	παρά	μόνο	σκιές	να	προβάλλονται	στο	
βάθος	πάνω	στο	τοίχωμα.	Οι	άνθρωποι	αυτοί	πιστεύουν	ότι	οι	σκιές	
είναι	η	μοναδική	αλήθεια.	Αν	τώρα	ορισμένοι	λυθούν	από	τα	δεσμά	
τους	και	ανεβούν	σκαλί	–	σκαλί	προς	την	έξοδο,	όπου	λάμπει	το	φως	
του	ήλιου,	είναι	βέβαιο	ότι	θα	δυσανασχετήσουν	από	τη	λάμψη	που	
πληγώνει	την	όρασή	τους	και	θα	επιστρέψουν	στο	δεσμωτήριό	τους.	
Αν,	ωστόσο,	εξαναγκαστούν	να	παραμείνουν	στο	φως,	θα	αρχίσουν	
βαθμιαία	να	συνηθίζουν	στη	λάμψη	και	θα	μπορέσουν	να	ατενίσουν	
τον	ήλιο,	που	συμβολίζει	την	ιδέα	του	Αγαθού,	και	να	αναγνωρίσουν	
την	κυριαρχία	του	στον	κόσμο	των	αισθητών	πραγμάτων.	Από	οίκτο	
θα	θελήσουν	να	ελευθερώσουν	τους	παλαιούς	τους	συντρόφους.	Αν	
όμως	ξαναβρεθούν	μέσα	στη	σπηλιά,	το	σκοτάδι	θα	βλάψει	την	όρασή	
τους	και	θα	τούς	εκθέσει	στην	καταφρόνια	των	άλλων,	οι	οποίοι	
ενδέχεται	να	επιτεθούν	στους	επίδοξους	ελευθερωτές	τους	και	να	
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τους	εξοντώσουν1.	Παρά	τον	κίνδυνο,	ωστόσο,	ο	απελευθερωμένος	
δεσμώτης,	δηλ.	ο	φιλόσοφος,	έχει	την	υποχρέωση	να	κατέλθει	στη	
σπηλιά	και	να	προσπαθήσει	να	αναμορφώσει	τους	δεσμώτες.	

4. Ποια είναι τα κυριότερα σύμβολα στην αλληγορία του 
σπηλαίου και πώς ερμηνεύονται;

	 	 Ο	Πλάτων	χρησιμοποιεί	στην	αλληγορία	του	σπηλαίου	κάποια	
σύμβολα,	με	τα	οποία	πετυχαίνει	με	καταπληκτικό	τρόπο	να	«κρύψει»	
αυτά	που	 θέλησε	 να	πει.	 Τα	 κυριότερα	 σύμβολα	 της	 αλληγορίας	
είναι	α)	 τα	 δεσμά	 και	β)	 η	 υποχρεωτική	 καθήλωση-ακινησία	 των	
ανθρώπων	του	σπηλαίου.
	 	 Τα	 δεσμά	 καθηλώνουν	 τους	 ανθρώπους	 σε	 ένα	 σημείο,	 ώστε	
να	 βλέπουν	 μόνο	 τις	 εικόνες	 των	 πραγμάτων	 και,	 επιπλέον,	 να	
πιστεύουν	ότι	είναι	η	μοναδική	αλήθεια.	Οι	σκιές	των	αντικειμένων,	
που	 αντικρίζουν	 οι	 δεσμώτες,	 είναι	 απεικάσματα	 των	 όντων,	
που	 βρίσκονται	 στον	 κόσμο	 των	 Ιδεών.	 Τα	 δεσμά	 είναι,	 λοιπόν,	
τα	εμπόδια,	που	συναντά	ο	άνθρωπος	στη	ζωή	του	και	που	τον	
απομακρύνουν	 από	 την	 αναζήτηση	 και	 τη	 θέαση	 του	ἀγαθοῦ.	Η	
άγνοια,	η	προσήλωση	στα	υλικά	αγαθά	και	η	επιδίωξη	της	υλικής	
ευημερίας	δεν	προσανατολίζουν	τον	άνθρωπο	προς	την	δικαιοσύνη	
και	το	ἀγαθόν.

1.		Σαφέστατος	και	ευανάγνωστος	υπαινιγμός	στην	δίκη	και	την	καταδίκη	σε	θάνατο	
του	Σωκράτη.	
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ΕνοτΗτΑ 11
(514a – 515a)

Η ΑλλΗγοριΑ του ΣπΗλΑιου

 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ

	Μετὰ	ταῦτα	δή,	εἶπον,	ἀπείκασον	τοιούτῳ	πάθει	τὴν	ἡμετέραν	
φύσιν	παιδείας	τε	πέρι	καὶ	ἀπαιδευσίας.	Ἰδὲ	γὰρ	ἀνθρώπους	οἷον	
ἐν	καταγείῳ	οἰκήσει	σπηλαιώδει,	ἀναπεπταμένην	πρὸς	τὸ	φῶς	τὴν	
εἴσοδον	ἐχούσῃ	μακρὰν	παρὰ	πᾶν	τὸ	σπήλαιον,	ἐν	ταύτῃ	ἐκ	παίδων	
ὄντας	ἐν	δεσμοῖς	καὶ	τὰ	σκέλη	καὶ	τοὺς	αὐχένας,	ὥστε	μένειν	τε	
αὐτοὺς	εἴς	τε	τὸ	πρόσθεν	μόνον	ὁρᾶν,	κύκλῳ	δὲ	τὰς	κεφαλὰς	ὑπὸ	
τοῦ	δεσμοῦ	ἀδυνάτους	περιάγειν,	φῶς	δὲ	αὐτοῖς	πυρὸς	ἄνωθεν	καὶ	
πόρρωθεν	καόμενον	ὄπισθεν	αὐτῶν,	μεταξὺ	δὲ	τοῦ	πυρὸς	καὶ	τῶν	
δεσμωτῶν	ἐπάνω	ὁδόν,	παρ’	ἣν	ἰδὲ	τειχίον	παρῳκοδομημένον,	ὥσπερ	
τοῖς	θαυματοποιοῖς	πρὸ	τῶν	ἀνθρώπων	πρόκειται	τὰ	παραφράγματα,	
ὑπὲρ	ὧν	τὰ	θαύματα	δεικνύασιν.

	Ὁρῶ,	ἔφη.
	Ὅρα	τοίνυν	παρὰ	τοῦτο	τὸ	τειχίον	φέροντας	ἀνθρώπους	σκεύη	

τε	παντοδαπὰ	ὑπερέχοντα	τοῦ	τειχίου	καὶ	ἀνδριάντας	καὶ	ἄλλα	ζῷα	
λίθινά	τε	καὶ	ξύλινα	καὶ	παντοῖα	εἰργασμένα,	οἷον	εἰκὸς	τοὺς	μὲν	
φθεγγομένους,	τοὺς	δὲ	σιγῶντας	τῶν	παραφερόντων.

	Ἄτοπον,	ἔφη,	λέγεις	εἰκόνα	καὶ	δεσμώτας	ἀτόπους.
	Ὁμοίους	ἡμῖν,	ἦν	δ’	ἐγώ.
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 Β.1 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Μετὰ	ταῦτα	δή,	εἶπον, Ύστερα	απ’	αυτά	λοιπόν,	
είπα,

ἀπείκασον	τὴν	ἡμετέραν	
φύσιν

παρομοίασε	τη	δική	μας	φύση	
(δηλ.	των	ανθρώπων)

περὶ	παιδείας	τε	καὶ	
ἀπαιδευσίας

σχετικά	με	την	παιδεία	(ή	την	
μόρφωση)	και	την	απαιδευσία	
(ή	την	αμάθεια)

τοιούτῳ	πάθει. με	την	ακόλουθη	εικόνα.

Ἰδὲ	γὰρ	ἀνθρώπους Φαντάσου	δηλαδή	ανθρώπους

οἷον	ἐν	καταγείῳ	οἰκήσει σαν	μέσα	σε	μια	υπόγεια	
κατοικία,

σπηλαιώδει, όμοια	με	σπηλιά,

ἔχούσῃ	τὴν	εἴσοδον η	οποία	έχει	την	είσοδό	της

ἀναπεπταμένην	πρὸς	τὸ	φῶς ανοιχτή	προς	το	φως	(δηλ.	
ψηλά	στην	οροφή)

μακρὰν	παρὰ	πᾶν	τὸ	
σπήλαιον,

σε	όλο	το	μήκος	της	σπηλιάς,

ἐν	ταύτῃ μέσα	σ’	αυτήν	[την	κατοικία]

ἐκ	παίδων από	την	παιδική	ηλικία

ὄντας	[ἀνθρώπους]	ἐν	δεσμοῖς να	βρίσκονται	[άνθρωποι]	με	
δεσμά	(δηλ.	αλυσοδεμένοι)

καὶ	τὰ	σκέλη	καὶ	τοὺς	
αὐχένας,

και	στα	πόδια	και	στον	
αυχένα,

ὥστε	μένειν	τε	αὐτοὺς	
[ἀκινήτους]

ώστε	και	οι	ίδιοι	να	
παραμένουν	[αμετακίνητοι]

εἴς	τε	τὸ	πρόσθεν	μόνο	ὁρᾶν, και	μόνο	μπροστά	[τους]	να	
βλέπουν

ἀδυνάτους	δὲ	[ὄντας] και	ακόμα	να	μη	μπορούν
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ὑπὸ	τοῦ	δεσμοῦ εξαιτίας	των	δεσμών	
[αλυσίδων]

περιάγειν	τὰς	κεφαλὰς να	στρέφουν	τα	κεφάλια	
[τους]

κύκλῳ, γύρω	–	γύρω,	

φῶς	δὲ	πυρὸς	αὐτοῖς κι	ένα	φως	από	φωτιά	γι’	
αυτούς

[ἰδὲ]	καόμενον [φαντάσου]	να	καίει

ὄπισθεν	αὐτῶν πίσω	τους

ἄνωθεν	καὶ	πόρρωθεν, πάνω	και	μακριά	τους

μεταξὺ	δὲ	τοῦ	πυρὸς	καὶ	τῶν	
δεσμωτῶν

και	ανάμεσα	στη	φωτιά	και	
τους	δεσμώτες

[ἰδὲ]	ἐπάνω	[οὖσαν]	ὁδόν, [φαντάσου]	προς	τα	πάνω	
να	υπάρχει	ή	να	περνά	ένας	
δρόμος

παρ’	ἣν	ἰδὲ δίπλα	στον	οποίο	φαντάσου

τειχίον	παρῳκοδομημένον να	έχει	χτιστεί	[παράλληλα]	
ένας	μικρός	τοίχος

ὥσπερ	πρὸ	τῶν	ἀνθρώπων όπως	ακριβώς	μπροστά	από	
τους	ανθρώπους	(θεατές)

πρόκειται στήνονται	

τοῖς	θαυματοποιοῖς απ’	αυτούς	που	εκτελούν	
πλαστά	θαύματα,

τὰ	παραφράγματα, τα	παραπετάσματα	της	
σκηνής,

ὑπὲρ	ὧν πάνω	από	τα	οποία

δεικνύασι	τὰ	θαύματα. δείχνουν	τα	τεχνάσματα	του	
θαυματοποιού.

Ὁρῶ,	ἔφη. Το	φαντάζομαι,	είπε	[ο	
Γλαύκωνας].

Ὅρα	τοίνυν Φαντάσου	τώρα
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παρὰ	τοῦτο	τὸ	τειχίον κατά	μήκος	του	μικρού	αυτού	
τοίχου	

ἀνθρώπους	φέροντας ανθρώπους	να	μεταφέρουν

παντοδαπὰ	σκεύη	τε και	κάθε	είδους	αντικείμενα	(ή	
κατασκευάσματα),

ὑπερέχοντα	τοῦ	τειχίου που	προεξέχουν	από	τον	
μικρό	τοίχο,

καὶ	ἀνδριάντας	καὶ	ἄλλα	ζῷα και	ανδριάντες	και	άλλα	
ομοιώματα,

λίθινά	τε	καὶ	ξύλινα πέτρινα	και	ξύλινα

καὶ	εἰργασμένα	παντοῖα, και	κατασκευασμένα	με	κάθε	
είδους	υλικό,

οἷον	εἰκὸς	[ἐστι] και	όπως	[είναι]	φυσικό,

[ὅρα] [φαντάσου]

τῶν	παραφερόντων, απ’	αυτούς	που	τα	κρατούν	
και	τα	παρουσιάζουν	από	
μακριά

τοὺς	μὲν	φθεγγομένους, άλλους	να	μιλούν

τοὺς	δὲ	σιγῶντας. και	άλλους	να	σωπαίνουν.

Ἄτοπον	εἰκόνα	λέγεις Παράξενη	εικόνα	περιγράφεις

καὶ	δεσμώτας	ἀτόπους, και	δεσμώτες	παράξενους,

ἔφη. είπε	[ο	Γλαύκων].

Ὁμοίους	ἡμῖν, Ομοίους	με	εμάς,

ἦν	δ’	ἐγώ. είπα	εγώ.

 Β.2 ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
Γραμματική αναγνώριση λέξεων, Σημασιολογικά, Αρχικοί χρόνοι 
ρημάτων, Ομόρριζα, Συνώνυμα, Αντώνυμα

		ταῦτα:	αιτ.	πληθ.	ουδ.	γέν.	της	δεικτικής	αντωνυμίας	οὗτος, 
αὕτη, τοῦτο	(=	αυτός,	-ή,	-ό).
		εἶπον:	οριστ.	αόρ.	β’	ε.	φ.	του	ρ.	λέγω	(=	λέγω,	μιλώ,	διατάσσω,	
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καλώ).	 ΧΡΟΝΟΙ:	 λέγω,	 ἔλεγον,	 λέξω	 /	 ἐρῶ,	 ἔλεξα	 /	 εἶπα	 /	
εἶπον,	 εἴρηκα,	 εἰρήκειν	 /	 εἰρηκὼς	 ἦν.	 ΟΜΟΡΡΙΖΑ:	 λέξις,	
λεκτικός,	 λέσχη,	 ἀδολέσχης,	 θεολόγος,	 πολυλόγος,	 λογίζομαι,	
ἀπολογοῦμαι,	λογικός,	λεκτός,	ἀναντίλεκτος,	ἀντίλεξις	(από	τη	
ρίζα	λεγ-),	ῥῆμα,	ῥῆσις,	ῥήτωρ,	ἀντίρρησις,	πρόρρησις,	ῥήτρα,	
ῥητός,	 ἄρρητος,	 ἀπόρρητος,	 ἐπίρρητος	 (από	 τη	 ρίζα	 Fρε-),	
ἔπος,	καλλιεπής,	ὀρθοεπής	(από	τη	ρίζα	Fεπ-).	ΣΥΝΩΝΥΜΑ: 
ἀγορεύω,	δημηγορῶ,	φάσκω,	φημί,	φράζω.					
		ἀπείκασον:	προστ.	 αορ.	 ε.	φ.	 του	 ρ.	ἀπεικάζω	 (=	 εκφράζω,	
παριστάνω	 με	 μια	 παραβολή,	 παρομοιάζω).	 ΧΡΟΝΟΙ: 
ἀπεικάζω,	 ἀπείκαζον	 /	 ἀπῄκαζον,	 ἀπεικάσομαι,	 ἀπείκασα	 /	
ἀπῄκασα.	ΟΜΟΡΡΙΖΑ:	ἀπεικασία,	ἀπείκασμα.	ΣΥΝΩΝΥΜΑ: 
παραβάλλω,	συγκρίνω,	ὁμοιῶ.
		τοιούτῳ:	δοτ.	ενικ.	αρσ.	γέν.	της	δεικτικής	αντωνυμίας	τοιοῦτος, 
τοιαύτη, τοιοῦτο(ν)	(=	τέτοιος,	τέτοιου	είδους).
		πάθει:	 δοτ.	 ενικ.	 αρσ.	 γέν.	 του	 τριτόκλιτου	 ουσιαστικού	 τὸ 
πάθος, τοῦ πάθους	(=	πάθημα).
		ἡμετέραν:	 αιτ.	 ενικ.	 θηλ.	 γέν.	 της	 κτητικής	 αντωνυμίας	 (για	
πολλούς	κτήτορες)	ἡμέτερος, -α, -ον	(=	δικός	μας).
		φύσιν:	αιτ.	ενικ.	θηλ.	γέν.	του	τριτόκλιτου	ουσιαστικού	ἡ φύσις, 
τῆς φύσεως	(=	φύση,	χαρακτήρας).
		παιδείας:	γεν.	ενικ.	θηλ.	γέν.	του	πρωτόκλιτου	ουσιαστικού	ἡ 
παιδεία, τῆς παιδείας	(=	παιδεία,	μόρφωση).
		ἀπαιδευσίας:	γεν.	ενικ.	θηλ.	γέν.	του	πρωτόκλιτου	ουσιαστικού	
ἡ ἀπαιδευσία, τῆς ἀπαιδευσίας	 (=	 απαιδευσία,	 έλλειψη	
μόρφωσης).
		ἰδέ:	προστ.	αορ.	β’	ε.	φ.	του	ρ.	ὁράω, -ῶ	(=	βλέπω,	προσέχω).	
ΧΡΟΝΟΙ:	ὁρῶ,	ἑώρων,	ὄψομαι,	εἶδον,	ἑόρακα	/	ἑώρακα	/	ὄπωπα,	
ἑωράκειιν	/	ἑορακὼς	ἦν.	ΟΜΟΡΡΙΖΑ:	ὅραμα,	ὁρατός,	ἀόρατος,	
ὅρασις	(από	τη	ρίζα	Fορα-),	εἶδος,	εἴδωλον,	εἰδύλλιον,	ἰδέα	(από	
τη	ρίζα	Fειδ-,	Fιδ-),	ὄμμα,	ὄψις,	αὐτόπτης,	ἐπόπτης,	ὕποπτος,	
ἀνύποπτος,	 εὐσύνοπτος,	 κάτοπτρον,	 ὀπή	 (από	 τη	 ρίζα	 οπ-).	
ΣΥΝΩΝΥΜΑ:	ἐξετάζω,	θεῶμαι,	θεωρῶ,	σκοπῶ,	σκοποῦμαι.
		οἷον:	αιτ.	ενικ.	ουδ.	γέν.	της	αναφορικής	αντωνυμίας	οἷος, οἵα, 
οἷον	(=	τέτοιος	που).	
		καταγείῳ:	 δοτ.	 ενικ.	 θηλ.	 γέν.	 του	 δευτερόκλιτου	 επιθέτου	
ὁ, ἡ κατάγειος / κατάγαιος, τὸ κατάγειον / κατάγαιον (= 
υπόγειος,	εντός	της	γης).
		οἰκήσει:	 δοτ.	 ενικ.	 θηλ.	 γέν.	 του	 τριτόκλιτου	 ουσιαστικού	 ἡ 
οἴκησις, τῆς οἰκήσεως	(=	κατοικία).
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		σπηλαιώδει:	δοτ.	ενικ.	θηλ.	γέν.	του	τριτόκλιτου	σιγμόληκτου	
επιθέτου	 ὁ, ἡ σπηλαιώδης, τὸ σπηλαιῶδες	 (=	 αυτός	 που	
μοιάζει	με	σπηλιά).

ΠΡΟΣΕΞΕ:	Τα	βαρύτονα	σιγμόληκτα	επίθετα:
α.	Αναβιβάζουν	τον	τόνο	στην	κλητική	του	ενικού	του	αρσενικού	
και	θηλυκού	γένους	(ὁ, ἡ συνήθης: ὦ σύνηθες)	και	στις	τρεις	
όμοιες	πτώσεις	του	ουδετέρου	(ονομαστική,	αιτιατική,	κλητική):	
σύνηθες.
β.	Τα	βαρύτονα	όμως	επίθετα	που	λήγουν	σε	–ώδης, -ώλης, 
-ήρης	 τονίζονται	 κανονικά	 στις	 παραπάνω	 πτώσεις:	 ὁ, ἡ 
εὐώδης: ὦ εὐῶδες, τὸ εὐῶδες˙ ὁ, ἡ ἐξώλης: ὦ ἐξῶλες, τὸ 
ἐξῶλες˙ ὁ, ἡ ξιφήρης: ὦ ξιφῆρες, τὸ ξιφῆρες.  

		ἀναπεπταμένην:	 αιτ.	 ενικ.	 θηλ.	 γέν.	 μτχ.	 πρκμ.	 μ.	 φ.	 του	 ρ.	
ἀναπετάννυμαι	 (=	 αναπτύσσομαι,	 ανοίγομαι).	 ΧΡΟΝΟΙ: 
ἀναπετάννυμαι,	ἀνεπεταννύμην,	ἀνεπετασάμην	/	ἀνεπετάσθην,	
ἀναπέπταμαι	 /	 ἀναπέπτασμαι,	 ἀνεπεπτάμην.	 ΟΜΟΡΡΙΖΑ: 
παραπέτασμα,	 πέταλον,	 πεταστή	 (=	 γαβάθα).	 ΣΥΝΩΝΥΜΑ: 
ἐκτείνομαι,	ἀνελίττομαι.	
		φῶς:	αιτ.	ενικ.	ουδ.	γέν.	του	τριτόκλιτου	ουσιαστικού	τὸ φῶς, 
τοῦ φωτός	(=	φως).
		ἐχούσῃ:	 δοτ.	 ενικ.	 θηλ.	 γέν.	 μτχ.	 ενεστ.	 ε.	 φ.	 του	 ρ.	 ἔχω 
(=	 έχω,	 βρίσκομαι	 σε	 κάποια	 κατάσταση).	 ΧΡΟΝΟΙ:	 ἔχω,	
εἶχον,	ἕξω	/	σχήσω,	ἔσχον,	ἔσχηκα,	[ἐσχήκειν].	ΟΜΟΡΡΙΖΑ: 
ἕξις,	κάθεξις,	μέθεξις,	εὐεξία,	καχεξία,	ἑξῆς,	σχολή,	σχολεῖον,	
σχολάζω,	 σχεδόν,	 σχέσις,	 σχῆμα,	 ἐνοχή,	 ἀποχή,	 ὑπεροχή,	
κατοχή,	 ἀνακωχή,	 ἔνοχος,	 κάτοχος,	 μέτοχος,	 ῥαβδοῦχος,	
κλειδοῦχος,	 ὀχεύς,	 παροχεύς.	 ΣΥΝΩΝΥΜΑ:	 ἄγω,	 δύναμαι,	
κρατῶ,	φέρω.	
		μακράν:	αιτ.	ενικ.	θηλ.	γέν.	του	δευτερόκλιτου	επιθέτου	μακρός, 
-ά, -όν	(=	μακρύς).
		πᾶν:	αιτ.	ενικ.	ουδ.	γέν.	του	τριτόκλιτου	αφωνόληκτου	επιθέτου	
πᾶς, πᾶσα, πᾶν	(=	ολόκληρος,	όλος).

ΠΡΟΣΕΞΕ:	Το	επίθετο	πᾶς	χρησιμοποιείται	και	ως	επιμεριστική	
αντωνυμίας	(=	ο	καθένας).

		σπήλαιον:	αιτ.	ενικ.	ουδ.	γέν.	του	δευτερόκλιτου	ουσιαστικού	
τὸ σπήλαιον, τοῦ σπηλαίου	(=	σπήλαιο,	σπηλιά).
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		παίδων:	γεν.	πληθ.	αρσ.	γέν.	του	τριτόκλιτου	οδοντικόληκτου	
ουσιαστικού	ὁ παῖς, τοῦ παιδός	(=	παιδί).
		ὄντας:	 αιτ.	 πληθ.	 αρσ.	 γέν.	 μτχ.	 ενεστ.	 του	 βοηθ.	 ρ.	 εἰμί (= 
είμαι,	υπάρχω).	ΧΡΟΝΟΙ:	εἰμί,	ἦ	/	ἦν,	ἔσομαι,	ἐγενόμην,	γέγονα,	
ἐγεγόνειν	 /	γεγόνειν	 /	γεγονὼς	ἦν.	ΟΜΟΡΡΙΖΑ:	οὐσία,	ὄντως.	
ΣΥΝΩΝΥΜΑ:	γίγνομαι,	ζῶ,	ὑπάρχω.
		δεσμῶν:	 γεν.	πληθ.	 ουδ.	 γέν.	 του	δευτερόκλιτου	ουσιαστικού	
ὁ δεσμός, τοῦ δεσμοῦ	(=	δεσμός,	ταινία).	Το	ουσιαστικό	είναι	
ετερογενές.

ΠΡΟΣΕΞΕ:	Το	όνομα	δεσμὸς	στον	ενικό	αριθμό	είναι	γένους	
αρσενικού.	Στον	πληθυντικό	αριθμό	απαντά	δεσμοί (αρσ.)	και	
δεσμά	(ουδ.)	(=	αλυσίδες,	φυλακή).

		σκέλη:	 ονομ.	 πληθ.	 ουδ.	 γέν.	 του	 τριτόκλιτου	 σιγμόληκτου	
ουσιαστικού	τὸ σκέλος, τοῦ σκέλους	(=	σκέλος,	πόδι).
		αὐχένας:	 αιτ.	 πληθ.	 αρσ.	 γέν.	 του	 τριτόκλιτου	 ενρινόληκτου	
ουσιαστικού	ὁ αὐχήν, τοῦ αὐχένος	(=	αυχένας).
		μένειν:	 απρμφ.	 ενεστ.	 ε.	φ.	 του	 ρ.	μένω	 (=	 μένω).	ΧΡΟΝΟΙ: 
μένω,	 ἔμενον,	 μενῶ,	 ἔμεινα,	 μεμένηκα.	 ΟΜΟΡΡΙΖΑ:	 μενετός,	
μονήν,	 μόνος,	 μονάζω,	 διαμένω,	 ἐπιμένω.	 ΣΥΝΩΝΥΜΑ: 
μονὴν	 ποιοῦμαι,	 ἐπιμονὴ	 γίγνεται.	ΑΝΤΩΝΥΜΑ:	 δραπετεύω,	
ἀποδιδράσκω,	ἀπέρχομαι,	κινοῦμαι,	φεύγω.
		πρόσθεν:	επίρρημα	τόπου	(=	από	μπροστά).
		ὁρᾶν:	απρμφ.	ενεστ.	ε.	φ.	του	ρ.	ὁρῶ (βλέπω,	προσέχω)1.
		κύκλῳ:	δοτ.	ενικ.	αρσ.	γέν.	του	δευτερόκλιτου	ουσιαστικού	ὁ 
κύκλος, τοῦ κύκλου.

ΠΡΟΣΕΞΕ:	Η	δοτική	ενικού	κύκλῳ	χρησιμοποιείται	ως	επίρρημα	
και	σημαίνει	κυκλικά,	ολόγυρα,	γύρω	–	γύρω.

		περιάγειν:	απρμφ.	ενεστ.	ε.	φ.	του	ρ.	περιάγω (=	περιφέρω,	
περιστρέφω).	ΧΡΟΝΟΙ:	περιάγω,	περιῆγον,	περιάξω,	περιήγαγον	
[περιῆξα	 (ποιητ.	 και	 μτγν.).	 ΟΜΟΡΡΙΖΑ:	 ἀγωγή,	 ἀγώγιμος,	
ἄγημα,	ἀγέλη,	ἀκτίς,	ἅμαξα,	λοχαγός,	στρατηγός.	ΣΥΝΩΝΥΜΑ: 
ἡγοῦμαι.	
		πυρός:	γεν.	ενικ.	ουδ.	γέν.	του	ετερόκλιτου	ονόμ.	τὸ πῦρ, τοῦ 
πυρός	(=	η	φωτιά).

1.		 Για	 τα	 υπόλοιπα	 στοιχεία	 (ΟΜΟΡΡΙΖΑ,	 ΣΥΝΩΝΥΜΑ,	 ΑΝΤΩΝΥΜΑ)	 βλ.	
παραπάνω.	
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ΠΡΟΣΕΞΕ:	 Το	 ουσιαστικό	 αυτό	 στον	 ενικό	 αριθμό	 κλίνεται	
σύμφωνα	με	τη	γ’	κλίση,	ενώ	στον	πληθυντικό	σύμφωνα	με	τη	β’	
κλίση.	Κλίση:	τὸ	πῦρ,	τοῦ	πυρός,	τῷ	πυρί,	τὸ	πῦρ,	ὦ	πῦρ	–	τὰ	
πυρά,	τῶν	πυρῶν,	τοῖς	πυροῖς,	τὰ	πυρά,	ὦ	πυρά.

		ἄνωθεν:	επίρρημα	τόπου	(=	από	πάνω)
		πόρρωθεν:	επίρρημα	τόπου	(από	μακριά)
		καόμενον:	αιτ.	ενικ.	ουδ.	γέν.	μτχ.	ενεστ.	μ.	φ.	του	ρ.	καίομαι 
/ κάομαι.	ΧΡΟΝΟΙ:	καίομαι	 /	κάομαι,	ἐκαόμην,	καυθήσομαι	 /	
καύσομαι	(καήσομαι:	ποιητ.,	μτγν.),	ἐκαύθην	/	ἐκαυσάμην	(ἐκάην:	
ποιητ.,	μτγν.),	κέκαυμαι,	ἐκεκαύμην.	
		ὄπισθεν:	επίρρημα	τόπου	(=	από	πίσω)
		μεταξύ:	επίρρημα	τόπου	(=	μεταξύ)
		δεσμωτῶν: γεν.	πληθ.	αρσ.	γέν.	του	πρωτόκλιτου	ουσιαστικού	ὁ 
δεσμώτης, τοῦ δεσμώτου	(=	δέσμιος,	αιχμάλωτος,	δεσμώτης).
		ἐπάνω:	επίρρημα	τόπου	(=	επάνω)
		ὁδόν:	 αιτ.	 ενικ.	 θηλ.	 γέν.	 του	 δευτερόκλιτου	 ουσιαστικού	 ἡ 
ὁδός, τῆς ὁδοῦ	(=	οδός,	δρόμος).
		ἥν:	αιτ.	ενικ.	θηλ.	γέν.	της	αναφορικής	αντωνυμίας	ὅς, ἥ, ὅ	(=	ο	
οποίος)
		τειχίον:	αιτ.	ενικ.	θηλ.	γέν.	του	δευτερόκλιτου	ουσιαστικού	τὸ 
τειχίον, τοῦ τειχίου	(=	μικρό	τείχος,	περίβολος).
		παρῳκοδομημένον:	 αιτ.	 ενικ.	 ουδ.	 γέν.	 μτχ.	 πρκμ.	 μ.	 φ.	
του	 ρ.	 παροικοδομέομαι, -οῦμαι	 (=	 οικοδομούμαι	 κοντά	 ή	
απέναντι).	 ΧΡΟΝΟΙ:	 παροικοδομοῦμαι,	 παρῳκοδομούμην,	
παροικοδομηθήσομαι,	 παρῳκοδομησάμην	 /	 παρῳκοδομήθην,	
παρῳκοδόμημαι,	 παρῳκοδομήμην	 /	 παρῳκοδομημένος	 ἦν.	
ΟΜΟΡΡΙΖΑ:	 οἰκοδόμημα,	 οἰκοδόμησις,	 οἰκοδομητέον,	
ἀνοικοδομῶ,	συνοικοδομῶ.
		θαυματοποιοῖς:	 δοτ.	 πληθ.	 αρσ.	 γέν.	 του	 δευτερόκλιτου	
ουσιαστικού	ὁ θαυματοποιός, τοῦ θαυματοποιοῦ	 (=	αυτός	
που	εκτελεί	πλαστά	θαύματα)	
		πρόκειται:	οριστ.	πρκμ.	μ.	φ.	του	ρ.	προτίθεμαι	(=	βρίσκομαι	
μπροστά	 σε	 κάποιον).	 ΧΡΟΝΟΙ:	 προτίθεμαι,	 προετιθέμην,	
προθήσομαι	/	προτεθήσομαι,	προεθέμην	/	προετέθην,	προτέθειμαι	
/	πρόκειμαι,	προεκείμην.	ΟΜΟΡΡΙΖΑ:	θήκη,	νομοθέτης,	θέσις,	
θέμα,	θεματικός,	πρόθεσις,	θετός,	ἀθετῶ,	ταξιθέτης.
		παραφράγματα:	 ονομ.	 πληθ.	 ουδ.	 γέν.	 του	 τριτόκλιτου	
οδοντικόληκτου	 ουσιαστικού	 τὸ παράφραγμα, τοῦ 
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παραφράγματος	 (=	 χαμηλό	 διάφραγμα	 ή	 παραπέτασμα	 της	
σκηνής).
		θαύματα:	ονομ.	πληθ.	ουδ.	γέν.	του	τριτόκλιτου	οδοντικόληκτου	
ουσιαστικού	τὸ θαύμα, τοῦ θαύματος	(=	θαύμα,	πράγμα	άξιο	
θαυμασμού,	τέχνασμα	θαυματοποιού).	
		δεικνύασιν:	οριστ.	ενεστ.	ε.	φ.	του	ρ.	δείκνυμι / δεικνύω	(=	δείχνω,	
φανερώνω).	ΧΡΟΝΟΙ:	δείκνυμι	/	δεικνύω,	ἐδείκνυν	/	ἐδείκνυον,	
δείξω,	 ἔδειξα,	 δέδειχα.	 ΟΜΟΡΡΙΖΑ:	 δεῖγμα,	 παράδειγμα,	
ὑπόδειγμα,	 ἔνδειξις,	 δείκτης,	 ἀπόδειξις.	 ΣΥΝΩΝΥΜΑ:	 δηλῶ,	
ἐμφαίνω,	μηνύω,	σημαίνω,	ἀπόδειξιν	τινος	ποιοῦμαι	/	φέρω.
		ὁρῶ:	οριστ.	ενεστ.	ε.	φ.	του	ρ.	ὁράω, -ῶ	(=	βλέπω,	προσέχω)2.
		ἔφη:	οριστ.	πρτ.	ε.	φ.	του	ρ.	φημί	(=	λέω,	συμφωνώ,	ισχυρίζομαι).	
ΧΡΟΝΟΙ:	φημί,	ἔφην,	φήσω,	ἔφησα.	ΟΜΟΡΡΙΖΑ:	φάσις,	φήμη,	
φωνή,	φατός,	ἄφατος,	ὑποφήτης.	ΣΥΝΩΝΥΜΑ:	ἠμί,	ἰσχυρίζομαι,	
λέγω,	φάσκω,	φράζω.	ΑΝΤΩΝΥΜΑ:	ἀπόφημι,	ἀρνοῦμαι.
		φέροντας:	 αιτ.	 πληθ.	 αρσ.	 γέν.	 ε.	 φ.	 του	 ρ.	 φέρω	 (=	 φέρνω,	
σηκώνω,	υποφέρω,	υπομένω,	προσφέρω,	μεταφέρω).	ΧΡΟΝΟΙ: 
φέρω,	 ἔφερον,	 οἴσω,	 ἤνεγκα	 /	 ἤνεγκον,	 ἐνήνοχα,	 ἐνηνόχειν.	
ΟΜΟΡΡΙΖΑ:	 φορεύς,	 φορά,	 διένεξις,	 ἐπένεξις,	 ἀμφορεύς,	
φερνή,	φόρος,	φαρέτρα,	φέρετρον,	φόρτος,	φόρημα,	συμφορεύς,	
σύμφορος,	διάφορος,	φερέγγυος,	εὔφορος,	ἄφορος,	δορυφόρος,	
οἰστός,	 οἰστέον,	 φορῶ.	 ΣΥΝΩΝΥΜΑ:	 ἄγω,	 ἔχω,	 κομίζω,	
ἀνέχομαι,	καρτερῶ,	ὑπομένω,	ὑφίσταμαι.	
		σκεύη:	 αιτ.	 πληθ.	 ουδ.	 γέν.	 του	 τριτόκλιτου	 σιγμόληκτου	
ουσιαστικού	τὸ σκεῦος, τοῦ σκεύους	(=	αγγείο,	εργαλείο).
		παντοδαπά:	αιτ.	πληθ.	ουδ.	γέν.	του	δευτερόκλιτου	επιθέτου	
παντοδαπός, -ή, -όν	(=	παντός	είδους,	ποικίλος).
		ὑπερέχοντα:	αιτ.	πληθ.	ουδ.	γέν.	μτχ.	ενεστ.	ε.	φ.	του	ρ.	ὑπερέχω 
(=	υπερτερώ,	βρίσκομαι	πάνω	από	κάτι).	ΧΡΟΝΟΙ:	ὑπερέχω,	
ὑπερεῖχον,	 ὑπερέξω	 /	 ὑπερσχήσω,	 ὑπερέσχον,	 ὑπερέσχηκα,	
[ὑπερεσχήκειν	(μτγν.)].
		ἀνδριάντας:	αιτ.	πληθ.	αρσ.	γέν.	του	τριτόκλιτου	οδοντικόληκτου	
ουσιαστικού	ὁ ἀνδριάς, τοῦ ἀνδριάντος	 (=	ομοίωμα	ανδρός,	
άγαλμα)
		ἄλλα:	αιτ.	πληθ.	ουδ.	γέν.	της	επιμεριστικής	αντωνυμίας	ἄλλος, 
ἄλλη, ἄλλο	(=	άλλος).
		ζῷα:	 αιτ.	πληθ.	 ουδ.	 γέν.	 του	 δευτερόκλιτου	 ουσιαστικού	τὸ 
ζῷον, τοῦ ζῴου	(=	ζώο,	εικόνα,	ομοίωμα)

2.		 Για	 τα	 υπόλοιπα	 στοιχεία	 (ΟΜΟΡΡΙΖΑ,	 ΣΥΝΩΝΥΜΑ,	 ΑΝΤΩΝΥΜΑ)	 βλ.	
παραπάνω.
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		λίθινα:	αιτ.	πληθ.	ουδ.	γέν.	του	δευτερόκλιτου	επιθέτου	λίθινος, 
-η, -ον	(=	λίθινος,	πέτρινος).
		ξύλινα:	 αιτ.	 πληθ.	 ουδ.	 γέν.	 του	 δευτερόκλιτου	 επιθέτου	
ξύλινος, -η, -ον	(=	ξύλινος,	κατασκευασμένος	από	ξύλο).
		παντοῖα:	 αιτ.	 πληθ.	 ουδ.	 γέν.	 του	 δευτερόκλιτου	 επιθέτου	
παντοῖος, -α, -ον	(=	παντός	είδους,	ποικίλος)
		εἰργασμένα:	 αιτ.	 πληθ.	 ουδ.	 γέν.	 μτχ.	 πρκμ.	 μ.	 φ.	 του	 ρ.	
ἐργάζομαι	(=	εργάζομαι,	κάνω).	ΧΡΟΝΟΙ:	ἐργάζομαι,	ἠργαζόμην	
/	εἰργαζόμην,	ἐργάσομαι	/	ἐργασθήσομαι,	ἠργασάμην	/	εἰργασάμην	
/	εἰργάσθην,	εἴργασμαι,	εἰργάσμην	/	εἰργασμένος	ἦν.	ΟΜΟΡΡΙΖΑ: 
ἐργάτης,	 ἐργασία,	 ἐργατικός,	 ἔργον,	 ἐργαστήριον,	 ἐργαλεῖον,	
ἐργάσιμος.	ΣΥΝΩΝΥΜΑ:	δρῶ,	ποιῶ,	πραγματεύομαι,	πράττω.	
ΑΝΤΩΝΥΜΑ:	ἀργῶ,	ἀδρανῶ.
		εἰκός:	αιτ.	ενικ.	ουδ.	γέν.	μτχ.	πρκμ.	ε.	φ.	του	ρ.	ἔοικα	(=	μοιάζω).	
ΧΡΟΝΟΙ:	ἔοικα,	ἐῴκειν.	ΟΜΟΡΡΙΖΑ:	εἰκών,	εἰκότως,	ἐπιεικής.	
ΣΥΝΩΝΥΜΑ:	δοκῶ,	φαίνομαι,	ἐοικώς	εἰμι,	ὁμοίως	ἔχω.

ΠΡΟΣΕΞΕ:	Ο	τύπος	ἔοικα	είναι	πρκμ.	του	άχρηστου	ρ.	εἴκω.	
Οι	αττικοί	πεζογράφοι	το	χρησιμοποιούν	με	σημασία	ενεστ.	και	
τον	υπερσ.	με	σημασία	πρτ.	

		φθεγγομένους:	 αιτ.	 πληθ.	 αρσ.	 γέν.	 μτχ.	 ενεστ.	 μ.	 φ.	 του	 ρ.	
φθέγγομαι	 (=	 βγάζω	 φωνή,	 φωνάζω,	 λαλώ,	 μιλώ	 δυνατά	
και	 καθαρά.	 ΧΡΟΝΟΙ:	 φθέγγομαι,	 ἐφθεγγόμην,	 φθέγξομαι,	
ἐφθεγξάμην,	 ἔφθεγμαι.	 ΟΜΟΡΡΙΖΑ:	 φθέγμα,	 ἀπόφθεγμα,	
φθόγγος,	ἄφθογγος.	ΣΥΝΩΝΥΜΑ:	ἀλαλάζω,	βοῶ,	κράζω,	λαλῶ,	
λέγω,	φάσκω,	φημί,	φράζω,	φωνῶ.
		σιγῶντας:	αιτ.	πληθ.	αρσ.	γέν.	μτχ.	ενεστ.	ε.	φ.	του	ρ.	σιγάω, -ῶ 
(=	σιωπώ,	είμαι	ήσυχος,	τηρώ	σιγή,	δε	μιλώ	καθόλου).	ΧΡΟΝΟΙ: 
σιγῶ,	ἐσίγων,	[σιγήσω	/	σιγήσομαι],	ἐσίγησα,	σεσίγηκα.	ΟΜΟΡΡΙΖΑ: 
σιγητέον,	σιγαλέος,	κατασιγῶ.	ΣΥΝΩΝΥΜΑ:	εὐφημῶ,	σιωπῶ,	σιγῇ	
παρακάθημαι.	ΑΝΤΩΝΥΜΑ:	βοῶ,	λαλῶ,	λέγω,	φημί,	φθέγγομαι.	
		παραφερόντων:	γεν.	πληθ.	αρσ.	γέν.	μτχ.	 ενεστ.	ε.	φ.	του	ρ.	
παραφέρω	 (=	 κρατώ	 κάτι	 και	 το	 παρουσιάζω	 από	 μακριά).	
ΧΡΟΝΟΙ:	 παραφέρω,	 παρέφερον,	 παροίσω,	 παρήνεγκα	 /	
παρήνεγκον,	 παρενήνοχα,	 παρενηνόχειν.	 ΟΜΟΡΡΙΖΑ:	 φόρος,	
φορά,	ἀμφορεύς,	φερέγγυος,	φαρέτρα,	ἀπρόσιτος,	εὐπάροιστος,	
διένεξις.	ΣΥΝΩΝΥΜΑ:	ἄγω,	ἔχω,	κομίζω.
		ἄτοπον:	αιτ.	ενικ.	ουδ.	γέν.	του	δευτερόκλιτου	επιθέτου	ἄτοπος, 
-η, -ον	(=	αλλόκοτος,	παράξενος).
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		ἔφη:	 οριστ.	 πρτ.	 ε.	 φ.	 του	 ρ.	 φημί (=	 λέω,	 συμφωνώ,	
ισχυρίζομαι)3.
		λέγεις:	οριστ.	ενεστ.	ε.	φ.	του	ρ.	λέγω4.
		εἰκόνα:	αιτ.	ενικ.	θηλ.	γέν.	του	τριτόκλιτου	ουσιαστικού	ἡ εἰκών, 
τῆς εἰκόνος	(=	εικόνα,	ομοίωμα).
		ὁμοίους:	αιτ.	πληθ.	αρσ.	γέν.	του	δευτερόκλιτου	επιθέτου	ὅμοιος, 
-α, -ον	(=	όμοιος,	αυτός	που	μοιάζει	με	κάποιον	άλλο).
		ἡμῖν:	δοτ.	πληθ.	αρσ.	γέν.	α’	προσ.	της	προσωπικής	αντωνυμίας	
ἐγώ, σύ, [οὗ]	(=	εγώ,	εσύ,	[αυτός])
		ἦν δ’ ἐγώ:	οριστ.	πρτ.	ε.	φ.	του	ρ.	ἠμί	(=	λέγω).	ΧΡΟΝΟΙ:	ἠμί,	
ἦν.

ΠΡΟΣΕΞΕ:	Το	ρήμα	είναι	δόκιμο	στους	αττικούς	πεζογράφους	
και	ιδιαίτερα	στον	Πλάτωνα	και	στις	φράσεις	ἦν δ’ ἐγώ	(=	είπα	
εγώ),	ἦ δ’ ὅς	(=	είπε	εκείνος),	ἦ δ’ ἥ	(=	είπε	εκείνη)	με	σημασία	
αορίστου.			

 Β.3 ΟΜΟΡΡΙΖΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ

		λέγω:	 λόγος,	 φιλόλογος,	 λέξη,	 λογικός,	 απολογούμαι,	 λογάς,	
πολυλογάς,	ρήμα,	αντίρρηση,	ευπρεπής,	έπος.
		πάθος: πάθηση,	πάθημα,	παθαίνω.
		οἴκησις: οικία,	 κατοικία,	 κάτοικος,	 οίκημα,	 συγκάτοικος,	
συγκατοίκηση,	κατοικώ.
		ἔχω: κατοχή,	ανακωχή,	ένοχος,	μέτοχος,	σχέση,	σχήμα,	ευεξία,	
σχεδόν,	σχολείο,	σχολή,	εξής.
		μένω: παραμένω,	διαμένω,	μονή,	παραμονή,	διαμονή,	μόνιμος,	
μόνος,	μονάζω,	μοναχός.
		ὁρῶ: όραση,	 ορατός,	 αόρατος,	 είδος,	 ιδέα,	 είδωλο,	 ειδύλλιο,	
όψη,	οπή,	ύποπτος,	ανύποπτος,	αυτόπτης.
		περιάγω: αγωγή,	 διαγωγή,	 παραγωγή,	 παιδαγωγός,	 αγώνας,	
στρατηγός,	λοχαγός,	χορηγός,	σύναξη,	υδραγωγείο,	αγωγός.
		δείκνυμι: ένδειξη,	 απόδειξη,	 δείγμα,	 παράδειγμα,	 υπόδειγμα,	
δείκτης,	δείχνω,	δείξιμο. 
		φέρω: διαφέρω,	διαφορά,	μεταφέρω,	μεταφορά,	φορά,	εκφορά,	

3.		 Για	 τα	 υπόλοιπα	 στοιχεία	 (ΟΜΟΡΡΙΖΑ,	 ΣΥΝΩΝΥΜΑ,	 ΑΝΤΩΝΥΜΑ)	 βλ.	
παραπάνω.	

4.		 Για	 τα	 υπόλοιπα	 στοιχεία	 (ΟΜΟΡΡΙΖΑ,	 ΣΥΝΩΝΥΜΑ,	 ΑΝΤΩΝΥΜΑ)	 βλ.	
παραπάνω.
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αμφορέας,	 φορείο,	 φερτός,	 ξενόφερτος,	 δορυφόρος,	 εύφορος,	
ανυπόφορος,	λεωφόρος,	φέρσιμο,	αυτόφωρος,	φαρέτρα.	
		ἐργάζομαι: έργο,	 εργάτης,	 εργάτρια,	 εργατικός,	 εργασία,	
εργαστήριο,	ακατέργαστος,	εργοστάσιο.

 Β.4 ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

		ἀπεικάζω	>	ἀπό	(πρθ.)	+	εἰκάζω
		πάθος >	παθεῖν	(απρμφ.	αορ.	β’	του	ρ.	πάσχω)
		παιδεία >	παιδεύω	(<	παῖς)
		ἀπαιδευσία >	ἀπαίδευτος	(>	ἀ	(στερ.)	+	παιδεύω)
		κατάγειος / κατάγαιος >	κατά	(πρθ.)	+	γαῖα
		σπηλαιώδης >	σπήλαιον
		εἴσοδος >	εἰς	(πρθ.)	+	ὁδὸς
		δεσμὸς >	δέω	(=	δένω)
		ἀδύνατος >	ἀ	(στερ.)	+	δυνατὸς
		περιάγω >	περί	(πρθ.)	+	ἄγω
		δεσμώτης >	δεσμῶ	(<	δέω	=	δένω)
		παροικοδομοῦμαι >	παρά	(πρθ.)	+	οἰκοδομοῦμαι	(<	οἰκοδόμος	
<	οἶκος	+	δέμω	=	χτίζω,	οικοδομώ)	
		θαυματοποιὸς >	θαῦμα	+	ποιῶ	
		πρόκειμαι >	πρό	(πρθ.)	+	κεῖμαι
		παράφραγμα >	παρά	(πρθ.)	+	φράγμα	(<	φράττω	/	φράσσω)
		ἀνδριὰς <	ἀνὴρ
		λίθινος <	λίθος
		ξύλινος <	ξύλον
		σιγῶ <	σιγὴ
		ἄτοπος <	ἀ	(στερ.)	+	τόπος

 Β.5 ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ενεστώτας λέγω ἀπείκαζε ὅρα

Παρατατικός ἔλεγον - -

Μέλλοντας λέξω	/	ἐρῶ - -

Αόριστος ἔλεξα	/	εἶπα	/	
εἶπον ἀπείκασον ἰδὲ

Παρακείμενος εἴρηκα - ἑορακὼς	ἴσθι

Υπερσυντέλικος εἰρήκειν - -
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Ενεστώτας ἀναπεταννυμένην ἐχούσῃ ὄντας

Παρατατικός - - -

Μέλλοντας - ἐξούσῃ	/	σχησούσῃ ἐσομένους

Αόριστος - σχούσῃ γενομένους

Παρακείμενος ἀναπεπταμένην ἐσχηκυίᾳ γεγονότας

Υπερσυντέλικος - - -

Ενεστώτας μένειν ὁρᾶν περιάγειν

Παρατατικός - - -

Μέλλοντας μενεῖν ὄψεσθαι περιάξειν

Αόριστος μεῖναι ἰδεῖν περιαγαγεῖν

Παρακείμενος μεμενηκέναι ἑορακέναι περιηχέναι	/	
[περιαγηοχέναι]

Υπερσυντέλικος - - -

Ενεστώτας καιόμενον	/	
καόμενον παροικοδομούμενον προτίθεται

Παρατατικός - - προετίθετο

Μέλλοντας καυθησόμενον παροικοδομησόμενον	/
παροικοδομηθησόμενον

προθήσεται	/	
προτεθήσεται

Αόριστος καυθέντα παροικοδομηθέντα προέθετο	/	
προετέθη

Παρακείμενος κεκαυμένον παρῳκοδομημένον πρόκειται	/	
προτέθειται

Υπερσυντέλικος - - προέκειτο

Ενεστώτας δεικνύασιν	/	
δεικνύουσιν ὁρῶ φησὶν

Παρατατικός ἐδείκνυσαν	/	
ἐδείκνυον ἑώρων ἔφη

Μέλλοντας δείξουσιν ὄψομαι φήσει

Αόριστος ἔδειξαν εἶδον ἔφησε

Παρακείμενος δεδείχασιν ἑόρακα	/	ὄπωπα -

Υπερσυντέλικος - ἑωράκειν -

Ενεστώτας φέροντας ὑπερέχοντα ἐργαζόμενα

Παρατατικός - - -
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Μέλλοντας οἴσοντας ὑπερέξοντα	/	
ὑπερσχήσοντα

ἐργασόμενα	/	
ἐργασθησόμενα

Αόριστος [ἐνέγκαντας]	/	
ἐνεγκόντας ὑπερσχόντα ἐργασάμενα	/	

ἐργασθέντα

Παρακείμενος ἐνηνοχότας ὑπερεσχηκότα εἰργασμένα

Υπερσυντέλικος - - -

Ενεστώτας φθεγγομένους σιγῶντας παραφερόντων

Παρατατικός - - -

Μέλλοντας φθεγξομένους σιγήσοντας	/	
σιγησομένους παροισόντων

Αόριστος φθεγξαμένους σιγήσαντας παρενεγκόντων	/	
[παρενεγκάντων]

Παρακείμενος ἐφθεγμένους σεσιγηκότας παρενηνοχότων

Υπερσυντέλικος - - -

Ενεστώτας λέγεις

Παρατατικός ἔλεγες

Μέλλοντας λέξεις	/	ἐρεῖς

Αόριστος ἔλεξας	/	εἶπας	/	
εἶπες

Παρακείμενος εἴρηκας

Υπερσυντέλικος εἰρήκεις

 Β.6 ΕΓΚΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οριστική εἶπον ἀπείκασας εἶδες
Υποτακτική εἴπω ἀπεικάσῃς ἴδῃς
Ευκτική εἴποιμι ἀπεικάσαις ἴδοις
Προστακτική - ἀπείκασον ἰδὲ
Απαρέμφατο εἰπεῖν ἀπεικάσαι ἰδεῖν

Μετοχή εἰπών,	-οῦσα,	
ὸν

ἀπεικάσας,	
-ασα,	-αν ἰδών,	-οῦσα,	-ὸν

Οριστική πρόκειται δεικνύασιν ὁρῶ

Υποτακτική προκείμενα	
ὦσιν δεικνύωσιν ὁρῶ
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Ευκτική προκείμενα	
εἴησαν	/	εἶεν δεικνύοιεν ὁρῶμι	/	ὁρῴην

Προστακτική
προκείμενα	
ἔστων	/	ὄντων	/	
ἔστωσαν

δεικνυόντων -

Απαρέμφατο προκεῖσθαι δεικνύναι ὁρᾶν

Μετοχή προκείμενος,	-η,	
-ον

δεικνύς,	-ῦσα,	
-ὺν	

ὁρῶν,	ὁρῶσα,	
ὁρῶν

Οριστική ὁρᾷς λέγεις
Υποτακτική ὁρᾷς λέγῃς
Ευκτική ὁρῷς	/	ὁρῴης λέγοις
Προστακτική ὅρα λέγε
Απαρέμφατο ὁρᾶν λέγειν

Μετοχή ὁρῶν,	ὁρῶσα,	
ὁρῶν

λέγων,	-ουσα,	
-ον

 Β.7 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
Λεπτομερής συντακτική ανάλυση και αιτιολόγηση συντακτικών 
φαινομένων

1. Μετὰ ταῦτα δὴ ἀπείκασον τοιούτῳ πάθει τὴν ἡμετέραν 
φύσιν παιδείας τε πέρι καὶ ἀπαιδευσίας: κύρια	 πρόταση	
που	 εκφέρεται	 με	 προστακτική	 (ἀπείκασον),	 γιατί	 είναι	 πρόταση	
επιθυμίας.	σύ:	ενν.	υποκ.	στο	ἀπείκασον˙	φύσιν:	άμ.	αντικ.,	πάθει: 
έμμ.	αντικ.˙	τοιούτῳ:	επιθ.	προσδ.	στο	πάθει˙	τὴν ἡμετέραν:	επιθ.	
προσδ.	στο	φύσιν˙	περὶ παιδείας / ἀπαιδευσίας:	εμπρόθ.	προσδ.	
αναφοράς˙	μετὰ ταῦτα:	εμπρόθ.	προσδ.	χρόνου.		

2. εἶπον [ἐγώ]: κύρια	παρενθετική	πρόταση.

3. ἰδὲ γὰρ ἀνθρώπους … αὐχένας – κύκλῳ δὲ τὰς κεφαλὰς 
… ἐπάνω ὁδόν: κύρια	πρόταση.	 [σύ]:	 ενν.	 υποκ.	 στο	 ἰδέ:	 ρήμα	
πρότασης	 (η	πρόταση	είναι	επιθυμίας	και	γι’	αυτό	εκφέρεται	με	
προστακτική).	 ἀνθρώπους, φῶς, ὁδόν:	 αντικ.	 στο	 ἰδέ.	 ὄντας, 
καόμενον:	κτγρμ.	μτχ.	από	το	ἰδέ,	που	αναφέρονται	στα	αντικείμενά	
του.	 ἀνθρώπους: υποκ.	 στη	 μτχ.	 ὄντας.	 φῶς:	 υποκ.	 στη	 μτχ.	
καόμενον˙	ὁδόν:	υποκ.	στη	μτχ.	οὖσαν.	ἐν οἰκήσει: εμπρόθ.	προσδ.	
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στάσης	σε	τόπο˙	καταγείῳ - σπηλαιώδει:	επιθ.	προσδ.	στο	οἰκήσει.	
ἐχούσῃ:	επιθ.	μτχ.	με	υποκ.	το	οἰκήσει.	τὴν εἴσοδον:	ἀντικ.	στη	
μτχ.	ἐχούσῃ	και	υποκ.	στη	μτχ.	ἀναπεπταμένην: επιθ.	μτχ.	πρὸς 
τὸ φῶς, παρὰ τὸ σπήλαιον, ἐν ταύτῃ:	εμπρόθ.	προσδ.	στάσης	
σε	τόπο.	μακράν:	επιρρ.	προσδ.	τόπου˙	πᾶν: κατηγ.	προσδ.	στο	τὸ	
σπήλαιον.	ἐκ παίδων: εμπρόθ.	προσδ.	που	δηλώνει	χρόνο	(χρονική	
αφετηρία).	ἐν δεσμοῖς:	εμπρόθ.	προσδ.	οργάνου˙	τὰ σκέλη, τοὺς 
αὐχένας:	 αιτ.	 αναφοράς˙	 κύκλῳ:	 δοτ.	 τρόπου˙	 τὰς κεφαλάς: 
αντικ.	 στο	 περιάγειν:	 απρμφ.	 αναφοράς	 από	 το	 ἀδυνάτους: 
κατηγ.	στο	τὰς	κεφαλὰς	μέσω	της	μτχ.	ὄντας.	ὑπὸ τοῦ δεσμοῦ: 
εμπρόθ.	προσδ.	αιτίας˙	αὐτοῖς:	δοτ.	προσ.	χαριστική˙	αὐτῶν:	γεν.	
αφετηρίας	 από	 το	 ὄπισθεν˙ τοῦ πυρός, τῶν δεσμωτῶν:	 γεν.	
αφετηρίας	από	το	μεταξύ˙	ἄνωθεν, πόρρωθεν, ὄπισθεν, ἐπάνω: 
επιρρ.	προσδ.	τόπου.	

4. ὥστε μένειν τε αὐτοὺς [ἀκινήτους]: δευτερεύουσα	
συμπερασματική	πρόταση.	 [ἀκινήτους]: κατηγ.	στο	αὐτούς:	υποκ.	
του	μένειν:	τελ.	απρμφ.	σε	θέση	ρήματος.	Η	συμπερασματική	πρόταση	
εκφέρεται	με	απαρέμφατο	τελικό,	γιατί	δηλώνει	το	αποτέλεσμα	ως	
ενδεχόμενο	και	δυνατό. 

5. [ὥστε] εἴς τε τὸ πρόσθεν μόνον ὁρᾶν: δευτερεύουσα	
συμπερασματική	πρόταση.	Οι	δύο	προτάσεις	συνδέονται	μεταξύ	τους	
παρατακτικά	με	τους	συμπλεκτικούς	συνδέσμους	τε	–	τε.	[αὐτούς]: 
ενν.	υποκ.	στο	ὁρᾶν:	τελ.	απρμφ.	σε	θέση	ρήματος.	εἰς τὸ πρόσθεν: 
εμπρόθ.	προσδ.	τόπου˙	μόνον:	επιρρ.	προσδ.	ποσού.

6. παρ’ ἣν ἰδὲ τειχίον παρῳκοδομημένον: δευτερεύουσα	
αναφορική	 προσδιοριστική	 πρόταση	 στο	 ὁδὸν	 της	 προηγούμενης	
κύριας	πρότασης	ως	επιρρηματικός	προσδιορισμός	τόπου.	Δηλώνει	
επιθυμία	και	γι’	αυτό	εκφέρεται	με	την	προστακτική	(ἰδέ),	που	είναι	
έγκλιση	των	προτάσεων	επιθυμίας. τειχίον:	αντικ.	στο	ἰδὲ	και	υποκ.	
στη	μτχ.	παρῳκοδομημένον:	κτγρμ.	μτχ.	από	το	ἰδὲ	συνημμένη	στο	
αντικείμενό	του.	παρ’ ἥν:	εμπρόθ.	προσδ.	του	πλησίον.	

7. ὥσπερ τοῖς θαυματοποιοῖς πρὸ τῶν ἀνθρώπων πρόκειται 
τὰ παραφράγματα: δευτερεύουσα	αναφορική	παραβολική	πρόταση.	
τὰ παραφράγματα:	 υποκ.	 στο	πρόκειται˙	πρὸ τῶν ἀνθρώπων: 
εμπρόθ.	προσδ.	στάσης	σε	τόπο˙	θαυματοποιοῖς:	δοτ.	ενεργούντος	
προσώπου	από	το	πρόκειται.
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8. ὑπὲρ ὧν τὰ θαύματα δεικνύασιν: δευτερ.	αναφ.	προσδ.	πρότ.	
στο	τὰ	παραφράγματα	της	παραβολικής	πρότασης	ως	επιρρηματικός	
προσδιορισμός	στάσης	σε	τόπο.	ὑπὲρ ὧν:	εμπρόθ.	προσδ.	στάσης	
σε	τόπο˙	θαύματα:	αντικ.	στο	δεικνύασιν.	

9. ὁρῶ [ἐγὼ τοῦτο]: κύρια	πρόταση	κρίσης.

10. ἔφη [οὗτος]: κύρια	παρενθετική	πρόταση.

11. Ὅρα τοίνυν παρὰ τοῦτο τὸ τειχίον φέροντας ἀνθρώπους 
σκεύη τε παντοδαπὰ ὑπερέχοντα τοῦ τειχίου καὶ ἀνδριάντας 
καὶ ἄλλα ζῷα λίθινά τε καὶ ξύλινα καὶ παντοῖα εἰργασμένα 
τοὺς μὲν φθεγγομένους, τοὺς δὲ σιγῶντας τῶν παραφερόντων: 
κύρια	πρόταση	επιθυμίας.	ἀνθρώπους:	αντικ.	στο	ὅρα	και	υποκ.	
στη	μτχ.	φέροντας:	κτγρμ.	μτχ.	από	το	αισθητικό	ὅρα	συνημμένη	στο	
υποκείμενό	του˙	παρὰ τὸ τειχίον: εμπρόθ.	προσδ.	τόπου˙	τοῦτο: 
επιθ.	 προσδ.	 στο	 τειχίον˙ σκεύη, ἀνδριάντας, ζῷα:	 αντικ.	 στη	
μτχ.	φέροντας˙	παντοδαπά, ὑπερέχοντα:	επιθ.	μτχ.,	επιθ.	προσδ.	
στο	σκεύη˙	ἄλλα, εἰργασμένα (επιθ.	μτχ.):	 επιθ.	προσδ.	στο	ζῷα˙	
λίθινα, ξύλινα, παντοῖα:	επιρρ.	κατηγ.	στο	ζῷα˙	τοῦ τειχίου:	αντικ.	
στη	μτχ.	ὑπερέχοντα˙	σκεύη:	υποκ.	και	στη	μτχ.	ὑπερέχοντα˙	ζῷα: 
υποκ.	 και	 στη	 μτχ.	 εἰργασμένα˙	 τούς,	μέν, τούς δε:	 επιμ.	παραθ.	
στο	 ἀνθρώπους	 και	 ταυτόχρονα	 υποκείμα	 αντίστοιχα	 των	 μτχ.	
φθεγγομένους, σιγῶντας:	κτγρμ.	μτχ.	από	το	αισθητικό	ὅρα.	τῶν 
παραφερόντων:	επιθ.	μτχ.	γεν.	διαιρ.	από	τα	τοὺς	μέν,	τοὺς	δέ.	

12. οἷον εἰκός [ἐστι]: δευτ.	αναφ.	παραβ.	πρότ.	εἰκός [ἐστι]: το	ρήμα	
της	πρότασης	είναι	απρόσωπη	έκφραση.	[φθέγγεσθαι, σιγᾶν]: τελ.	
απρμφ.,	υποκ.	 

13. Ἄτοπον λέγεις εἰκόνα καὶ δεσμώτας ἀτόπους:	κύρια	πρόταση	
κρίσης.	εἰκόνα, δεσμώτας: αντικ.	στο	λέγεις˙	ἄτοπον:	επιθ.	προσδ.	
στο	εἰκόνα˙	ἀτόπους:	επιθ.	προσδ.	στο	δεσμώτας.

14. ἔφη [οὗτος]: κύρια	παρενθετική	πρόταση

15. ὁμοίους ἡμῖν [λέγω δεσμώτας]: κύρια	πρόταση	κρίσης.	ἡμῖν: 
δοτ.	αντικ.	από	το	ὁμοίους:	επιθ.	προσδ.	στο	[δεσμώτας].

16. ἦν δ’ ἐγώ: κύρια	παρενθετική	πρόταση˙	ἐγώ:	υποκ.	στο	ἦν.	
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 Γ.1 ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

 Α.	 Ο	 Σωκράτης	 ζητεί	 από	 τον	 Γλαύκωνα	 να	 παραστήσει	 την	
ανθρώπινη	φύση	σχετικά	με	την	παιδεία	και	την	απαιδευσία	με	το	
σπήλαιο.

 Β.	Η	περιγραφή	του	σπηλαίου	και	των	δεσμωτών.
 Γ.	Ο	φωτεινός	κόσμος	έξω	από	την	σπηλιά.

 Γ.2 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ

	 	 Στα	 προηγούμενα	 κεφάλαια	 ο	 Σωκράτης	 αναφέρεται	 στον	
τρόπο	οργάνωσης	της	ιδανικής	πολιτείας.	Η	κοινωνική	διάρθρωση,	
ο	τρόπος	οργάνωσης	κάθε	κοινωνικής	τάξης,	οι	δραστηριότητες	των	
πολιτών	ανάλογα	με	την	τάξη	που	ανήκουν,	ο	ρόλος	των	φιλοσόφων	
–	 βασιλέων	 είναι	 μερικά	 από	 τα	 θέματα	 που	 απασχολούν	 τον	
Σωκράτη.	 Ιδιαίτερη	 αναφορά	 γίνεται	 στο	 ρόλο	 της	 παιδείας	 που	
πρέπει	να	λαμβάνουν	όσοι	οφείλουν	να	ασκούν	την	εξουσία.	Στο	
πλαίσιο	αυτό	εντάσσεται	και	η	αλληγορία	του	σπηλαίου.

 Γ.3 ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

	 	 Ο	 Σωκράτης	 ζητεί	 από	 τον	 Γλαύκωνα	 να	 παρομοιάσει	 την	
ανθρώπινη	φύση,	ως	προς	την	παιδεία	και	την	απαιδευσία,	με	ένα	
σπήλαιο.	Εκεί,	κάτω	από	τη	γη,	ζουν	από	την	παιδική	τους	ηλικία	
άνθρωποι	 αλυσοδεμένοι	 στα	 πόδια	 και	 στον	 τράχηλο.	 Έχουν	 τη	
δυνατότητα	 να	βλέπουν	μόνο	μπροστά	και	αδυνατούν	 να	κάνουν	
οποιαδήποτε	άλλη	κίνηση.	Πίσω	τους	καίει	ένα	φως	από	φωτιά	και	
ανάμεσα	σ’	αυτούς	και	τη	φωτιά	υπάρχει	ένας	δρόμος	που	οδηγεί	
προς	τα	επάνω.	Παράλληλα	με	το	δρόμο	είναι	χτισμένος	ένας	χαμηλός	
τοίχος,	που	μοιάζει	με	τα	παραπετάσματα	των	ταχυδακτυλουργών.	
Κατά	μήκος	αυτού	του	δρόμου	περνούν	άνθρωποι	φορτωμένοι	κάθε	
λογής	αντικείμενα,	που	εξέχουν	από	τον	τοίχο˙	άλλοτε	μιλούν	μεταξύ	
τους	και	άλλοτε	είναι	σιωπηλοί.	Στον	Γλαύκωνα	φαίνεται	παράξενη	
αυτή	η	εικόνα	(ἄτοπον, ἔφη, λέγεις εἰκόνα καὶ δεσμώτας ἀτόπους)	
και	ο	Σωκράτης	απαντά	ότι	οι	δεσμώτες	είναι	όμοιοί	τους	(ὁμοίους 
ἡμῖν, ἦν δ’ ἐγώ).

 Γ.4 ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

 εἶπον: ο	Σωκράτης	αναδιηγείται	σε	κάποιον	φίλο	του	τι	είπε	
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στον	Γλαύκωνα	και	στους	άλλους	συνομιλητές	του	την	προηγούμενη	
ημέρα	στο	σπίτι	του	Κέφαλου.

 ἀπείκασον τοιούτῳ πάθει τὴν ἡμετέραν φύσιν:	Ο	Σωκράτης	
προτρέπει	τον	Γλαύκωνα	να	παραστήσει,	δηλ.	να	φανταστεί	την	
εικόνα	 που	 τού	 περιγράφει.	 Με	 το	 ρήμα	 ἀπείκασον	 δηλώνεται	
ότι	 πρόκειται	 για	 μεταφορά	 ή	 παρομοίωση.	 Η	 μεταφορά,	 όπως	
και	 η	 παρομοίωση,	 περιορίζεται	 σε	 μια	 εννοιακή	 φράση.	 Όταν	
όμως	 εκτείνεται	 σε	 μεγάλο	 τμήμα	 ενός	 κειμένου,	 τότε	 ονομάζεται	
αλληγορία.	Με	την	αλληγορία	ο	ομιλητής	μιλά	συμβολικά,	καθώς	
πίσω	από	τα	όσα	περιγράφει	εννοούνται	άλλα.	

 τὴν ἡμετέραν φύσιν:	Η	φύσις	είναι	οι	φυσικές	ιδιότητες	ενός	
πράγματος,	ο	νόμος	της	φύσης.	Στο	κείμενο	η	λέξη	φύσις	αναφέρεται	
στην	ανθρώπινη	ύπαρξη.

 παιδείας τε πέρι καὶ ἀπαιδευσίας:	Ο	Σωκράτης	κάνει	φανερό	
από	την	αρχή	πως	το	θέμα	της	αλληγορίας	του	σπηλαίου	είναι	η	
παιδεία	και	ο	σημαντικός	ρόλος	που	αυτή	παίζει	στην	οργάνωση	
της	ιδανικής	πολιτείας.

 ἰδὲ γὰρ … θαύματα δεικνύασιν: Ο	πυρήνας	της	εικόνας	του	
σπηλαίου	 ανάγεται	 ίσως	 στους	 Ορφικούς	 (σπέος ἠεροειδές)	
και	 στον	 Εμπεδοκλή	 (ἄντρον ὑπόστεγον).	 Αναλογίες,	 ωστόσο,	
υπάρχουν	 και	 με	 τους	 στίχους	 από	 τον	 Προμηθέα Δεσμώτη	 του	
Αισχύλου,	όπου	περιγράφεται	η	ζωή	των	πρωτογόνων	ανθρώπων	
μέσα	στις	σπηλιές:

«κοὔτε πλινθυφεῖς δόμους προσείλους ᾖσαν, οὐ 
ξυλουργίαν, κατώρυχες δ’ ἔναιον ὥστ’ ἀήσυροι 
μύρμηκες ἄντρων ἐν μυχοῖς ἀνηλίοις»5.

	 	 Έχει	διατυπωθεί	επίσης	η	άποψη	ότι	στη	φαντασία	του	φιλοσόφου	
είχε	 αγκιστρωθεί	 η	 εντύπωση,	που	 τού	προξένησε	 η	 σπηλιά	 στη	
Βάρη	της	Αττικής.	Πάντως,	φαίνεται	ότι	η	παρομοίωση	στο	σύνολό	
της	και	στις	λεπτομέρειες	είναι	επίνοια	του	Πλάτωνος.

 ἀναπεπταμένην πρὸς … τὸ σπήλαιον: Η	είσοδος	απέχει	πολύ	

5.		Αισχ.	Προμ. Δεσμ.	450-53	



ΠΛΑΤΩΝΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 140

από	το	βάθος	και	είναι	ανηφορική,	έτσι	ώστε	το	φως	του	ήλιου	δε	
μπορεί	να	διεισδύσει	στο	εσωτερικό	της	σπηλιάς.

 μένειν τε αὐτούς (ενν. ἀκινήτους): η	φράση	αντιστοιχεί	με	το	
ἐν δεσμοῖς … τὰ σκέλη.

 εἴς τε τὸ πρόσθεν μόνον ὁρᾶν: βλέπουν	 κατευθείαν	
μπροστά	εφόσον	έχουν	ἐν δεσμοῖς … τοὺς αὐχένας.

 ἀδυνάτους (ενν. ὄντας): όπως	και	το	παραπάνω	ὄντας	εξαρτάται	
από	το	ἰδέ.

 ἐπάνω ὁδόν: Η	οδός	είναι	σ’	ένα	υψηλότερο	επίπεδο	από	αυτό	
που	βρίσκονται	οι	δεσμώτες.

 θαυματοποιοῖς: Προφανώς	 ο	 Πλάτων	 έχει	 υπόψη	 του	
παραστάσεις	θεάτρου	σκιών	ή	νευροσπαστών6.	Πρβλ.	το	σημερινό	
δικό	μας	θέατρο	σκιών	(Καραγκιόζης).		

 πρὸ τῶν ἀνθρώπων (= πρὸ ἑαυτῶν): Δεν	πρόκειται	για	τους	
θεατές,	αλλά	για	τους	θαυματοποιούς.

 ὁρῶ ἔφη: υποκείμενο	ὁ	Γλαύκων.

 ὅρα τοίνυν … τῶν παραφερόντων: Το	 χαμηλό	 τειχίο,	 που	
διαχωρίζει	τους	δεσμώτες	από	το	πῦρ	αποκρύπτει	τις	σκιές	από	
τους	 φέροντας ἀνθρώπους.	 Τα	 σκεύη	 όμως,	 που	 κρατούν	 πάνω	
από	τα	κεφάλια	τους,	υπερβαίνουν	το	τειχίο	και	ρίχνουν	τις	σκιές	
τους	στο	τοίχωμα	της	σπηλιάς	απέναντι	στους	δεσμώτες.

 σκεύη τε παντοδαπὰ … παντοῖα εἰργασμένα:	 Σύμφωνα	 με	
τον	Πλάτωνα,	η	γνώση	διαβαθμίζεται	ανοδικά	ξεκινώντας	από	τον	
αισθητό	 κόσμο	 προς	 το	 νοητό.	 Η	 αλληγορία	 του	 σπηλαίου,	 που	
αναφέρεται	στη	γνωσιολογική	κατάσταση	του	ανθρώπου	και	στην	
ανοδική	πορεία	της	ψυχής	του	προς	τη	γνώση	του	Ἀγαθοῦ	διαμέσου	
της	παιδείας	στηρίζεται	στη	διάκριση	των	δύο	κόσμων:	αισθητός	
κόσμος	vs	νοητός	κόσμος.

	Αρχικά	 οι	 δεσμώτες	 βλέπουν	 τη	 σκιά	 των	 πραγμάτων	 όπως	
6.		νευροσπάστης, -ου:	αυτός	που	κινεί	με	χορδές	ή	λεπτούς	σπάγκους	ομοιώματα,	
κούκλες.	Τα	ομοιώματα	αυτά	λέγονται	νευρόσπαστα.			
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αυτή	 σχηματίζεται	 απέναντί	 τους	 από	 τη	 φωτιά	 που	 καίει	 πίσω	
τους.	 Σ’	 ένα	 δεύτερο	 επίπεδο	 της	 αναγωγής	 προς	 τη	 γνώση	 θα	
αντικρίσουν	τα	αγάλματα	τα	ίδια,	τα	οποία	κουβαλούν	οι	άνθρωποι,	
που	 περνούν	 κατά	 μήκος	 του	 τοίχου.	 Όταν	 ελευθερωθούν,	 θα	
αντικρίσουν	τον	αισθητό	κόσμο,	που	είναι	έξω	από	τη	σπηλιά	και,	
στο	τέλος,	τον	ίδιο	τον	ήλιο.	Οι	σκιές	και	τα	αγάλματα	της	σπηλιάς	
είναι	ο	αισθητός	κόσμος,	αυτός	που	μάς	γνωρίζουν	οι	αισθήσεις	μας,	
για	τον	οποίο	αποκτούμε	γνώση	στο	επίπεδο	της	εικασίας	και	της	
πίστης.	 Η	 εξωτερική	 πραγματικότητα	 του	 σπηλαίου	 αντιστοιχεί	
στις	 ιδέες	 των	 πραγμάτων,	 που	 ενοποιούν	 σε	 μεγάλο	 βαθμό	 τα	
αντικείμενα	των	αισθήσεων,	των	οποίων	είναι	οι	πηγές.	Τα	πολλά,	
για	παράδειγμα,	ωραία	πράγματα	 (ωραίο	σώμα,	ωραίοι	άνθρωποι)	
είναι	ωραία,	γιατί	συμμετέχουν	στην	Ιδέα	του	Ωραίου,	στην	οποία	
σταδιακά	αναγόμαστε.

	Τέλος,	η	νόηση	μάς	οδηγεί	στη	σύλληψη	του	Ἀγαθοῦ	(του	ήλιου	
της	εξωτερικής	πραγματικότητας	του	σπηλαίου),	που	είναι	η	αρχή,	
η	πηγή	κάθε	όντος	και	κάθε	αληθινής	γνώσης	για	τα	όντα7.			

 ἀνδριάντας:	Πρόκειται	για	εικόνες	φυσικών	αντικειμένων	που	
προέρχονται	από	το	ανώτερο	ὁρατόν.	Ό,τι	υπάρχει	στη	σπηλιά	(με	
την	εξαίρεση	των	φερόντων	και	των	ιδίων	των	δεσμωτών),	είτε	είναι	
σκεύη	είτε	σκιές,	θα	πρέπει	να	θεωρηθούν	ως	λιγότερο	φωτεινά	
και	αληθή	από	τα	ορατά,	που	βρίσκονται	εκτός	σπηλιάς.	Ο	λόγος	
είναι	ότι	δεν	αντλούν	το	φως	και	την	αλήθεια	τους	από	τον	ήλιο	
αλλά	από	το	φως	του	πυρός.

 οἷον είκός: συνάπτεται	με	τα	επόμενα.

 φθεγγομένους:	 στη	 συνέχεια	 (515b)	 τίθεται	 το	 ερώτημα:	 «Αν	
τώρα	 στο	 δεσμωτήριό	 τους	 ακουγόταν	 η	 ηχώ	 από	 το	 απέναντι	
τοίχωμα,	κάθε	φορά	που	κάποιος	απ’	όσους	περνούν	πίσω	από	το	
τειχίο	μιλούσε,	τι	νομίζεις	αλήθεια,	δεν	θα	υπέθεταν	πως	ο	ομιλητής	
δεν	ήταν	άλλος	παρά	η	σκιά	που	διαγραφόταν	απέναντί	τους;».

 ἔφη:	ο	Γλαύκων.

 Ἄτοπον λέγεις εἰκόνα καὶ δεσμώτας ἀτόπους:	Είναι	φυσικό	
να	παραξενεύεται	ο	Γλαύκων	με	την	επανάληψη	της	λέξης	ἄτοπος,	

7.		Πλάτωνος	Πολιτεία	Β-Γ	Λυκείου,	Λευκωσία	1998,	σελ.	163	
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και	έτσι	ζητεί	από	τον	Σωκράτη	να	τού	εξηγήσει	τι	σημαίνουν	όλα	
όσα	προηγήθηκαν.

 ὁμοίους ἡμῖν:	Η	απάντηση	του	Σωκράτη	είναι	ότι	το	ἄτοπον 
χαρακτηρίζει	 ακόμη	 και	 αυτούς	 τους	 ίδιους.	 Η	 απάντησή	 του,	
ωστόσο,	δημιουργεί	ακόμη	περισσότερα	ερωτήματα	απ’	όσα	λύνει.	
Επομένως,	προοικονομείται	η	συζήτηση	που	θα	ακολουθήσει.											

 Γ.5 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

α. Τα «κρυμμένα κλειδιά» της αλληγορίας του σπηλαίου

	Στην	πλατωνική	αντίληψη	και	σκέψη	διακρίνονται	δύο	διαφορετικοί	
κόσμοι:	α)	ο	νοητός	και	β)	ο	αισθητός.	Πέρα	από	ο,τιδήποτε	φαίνεται	
υπάρχει	μια	ουσιαστική	υπόσταση,	η	οποία	δε	φαίνεται,	αλλά	νοείται.	
Η	νοητή	αυτή	υπόσταση	είναι	η	Ιδέα.	Αυτή	είναι	ό,τι	υπάρχει	αιώνια,	
αποτελεί	 δηλ.	 την	 αντικειμενική	 πραγματικότητα,	 ενώ	 τα	 αισθητά	
πράγματα,	τα	φαινόμενα,	δεν	υπάρχουν.	Στο	νοητό	κόσμο	βρίσκονται	
οι	Ιδέες,	οι	οποίες	είναι	άυλες	οντότητες,	αναλλοίωτες,	αιώνιες	και	οι	
μόνες	αυθεντικές.	Στον	άλλο	κόσμο,	τον	αισθητό,	μέσα	στον	οποίο	
ζουν	οι	άνθρωποι,	οι	οποίοι	και	τον	αντιλαμβάνονται	με	τις	αισθήσεις	
τους,	υπάρχουν	όλα	τα	υλικά	πράγματα.	Αυτά	είναι	ρευστά,	φθαρτά,	
διαρκώς	μεταβαλλόμενα.

	Παρ’	όλα	αυτά,	βέβαια,	οι	άνθρωποι	θεωρούν	ως	πραγματικές	
υπάρξεις	 τα	 φαινόμενα	 γύρω	 τους.	 Ο	 Πλάτων	 παρουσιάζει	 τον	
Σωκράτη	να	επεξηγεί	την	εικόνα	του	σπηλαίου.	Το	σπήλαιο	είναι	
ο	 κόσμος,	 το	 φέγγος	 της	 φωτιάς	 είναι	 ο	 ήλιος	 και	 οι	 δεσμώτες	
εμείς	οι	άνθρωποι.	Η	ανάβαση	του	απελεύθερου	δεσμώτη	προς	την	
ηλιοφώτιστη	περιοχή	είναι	η	πορεία	του	φιλοσόφου	προς	το	νοητό	
κόσμο	και	προς	το	ἀγαθόν.	Ο	Πλάτων	συσχετίζει	την	ελευθερία	του	
ανθρώπου	με	την	έξοδό	του	από	το	σκοτάδι.

	Από	το	σκοτάδι	του	σπηλαίου	προς	το	φως	του	ήλιου	υπάρχουν	
κάποιοι	αναβαθμοί,	που	ακολουθούνται.	Αυτοί	είναι	οι	εξής:	

 α)	οι	δεσμώτες,	ατενίζοντας	τις	σκιές	των	πραγμάτων,	βρίσκονται	
στον	κόσμο	της	δόξας	ή	της	εικασίας˙

 β)	 ο	 ελευθερωμένος	 δεσμώτης	 αντικρίζει	 τα	 ίδια	 τα	 αισθητά	
πράγματα,	 δηλ.	 έχει	 μια	 πρώτη	 αβέβαιη	 προεπιστημονική	 γνώση,	
την	πίστη˙

 γ)	από	τη	βαθμίδα	αυτή	ανέρχεται	στο	χώρο	της	επιστημονικής	
γνώσης,	την	οποία	ο	Πλάτων	ονομάζει	διάνοια˙
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 δ)	κάποιοι	φιλόσοφοι	–	διαλεκτικοί	κατορθώνουν	«να	κοιτάξουν	
κατάματα	τον	ίδιο	τον	ήλιο,	τη	φωτοπηγή»8	και	να	φθάσουν	στην	
καθαρή	νόηση	και	στη	θέα	του	ἀγαθοῦ.	Τότε	θα	έχουν	κατακτήσει	
το	μέγιστον	μάθημα,	γιατί	αυτό	αποτελεί	και	το	έσχατο	τέρμα,	δηλ.	
τον	υψηλότερο	αναβαθμό.

β. Η αλληγορία του σπηλαίου

	Προς	το	τέλος	του	6ου	βιβλίου	ο	Πλάτων	την	ιδέα	του	ἀγαθοῦ	
σαν	πηγή	της	πνευματικής	ύπαρξης	τη	συγκρίνει	με	τον	ήλιο,	που	
επιτρέπει	 στα	πράγματα	 να	 γεννιούνται	 μέσα	 στον	 ορατό	 κόσμο,	
μάς	δημιουργεί	όμως,	χάρη	στο	φως,	την	προϋπόθεση,	με	την	οποία	
τα	 βλέπουμε.	 Έτσι,	 η	 ιδέα	 του	 ἀγαθοῦ	 είναι	 ανώτερη	 από	 όλες	
τις	άλλες	ιδέες	και	τοποθετείται	πάνω	από	τον	κόσμο	των	Ιδεών,	
επειδή	θεωρείται	η	πραγματική	αιτία	της	ύπαρξης.

	Στην	αρχή	του	7ου	βιβλίου	ακολουθεί	σαν	επιβλητική	εικόνα	για	
τον	δρόμο	του	ανθρώπου,	ο	οποίος	προχωρεί	για	να	γνωρίσει	την	
αλήθεια	της	ύπαρξης,	η	παρομοίωση	της	σπηλιάς,	που	δημιούργησε	
μια	 τεράστια	 επίδραση	 στην	 Αρχαιότητα	 και	 ύστερα	 απ’	 αυτήν.	
Διακρίνονται	πέντε	βαθμίδες,	που	απ’	αυτές	οι	τέσσερις	πρώτες	είναι	
φανερά	παράλληλες	με	τους	αναβαθμούς	της	γνώσης,	που	αναφέραμε	
τώρα	δα.	Αυτοί,	που	είναι	δεμένοι	μέσα	στη	σπηλιά,	με	την	πλάτη	
προς	την	έξοδό	της,	βλέπουν	μπροστά	τους	να	προβάλλονται	μόνο	οι	
σκιές	των	αντικειμένων,	που	κινούνται	πίσω	τους,	και	αυτοί	είναι	όσοι	
βρίσκονται	στην	περιοχή	της	φαντασίας	(δόξα).	Αν	ελευθερώνονταν	
από	τα	δεσμά	τους,	θα	μπορούσαν	να	δουν	τα	ίδια	τα	πράγματα	στη	
λάμψη	της	τεχνητής	φωτιάς,	και	την	ίδια	τη	φωτιά.	Αν	βγουν	από	
τη	σπηλιά,	τότε	βρίσκονται	μέσα	στη	φωτεινή	μέρα	και	βλέπουν	τα	
πράγματα	στο	φως	του	ήλιου.	Ύστερα	απ’	αυτόν	τον	τρίτο	αναβαθμό	
ακολουθεί	με	κόπο	ο	τέταρτος	με	τη	θέαση	του	ίδιου	του	φωτός,	
που	σαν	σύμβολο	του	πιο	υψηλού	σημαίνει	την	 ιδέα	του	ἀγαθοῦ.	
Στον	πέμπτο	αναβαθμό	ξαναγυρνούν	φωτισμένοι	πίσω	στην	σπηλιά,	
για	να	επιδράσουν	πάνω	σε	άλλους	χάρη	στη	γνώση	τους.	Αυτή	η	
επιστροφή	 αποτελεί	 σκληρό	 καθήκον	 και	 αντιστοιχεί	 στην	 ηθική	
αναγκαιότητα,	 που	 αναγκάζει	 τον	 φιλόσοφο	 να	 περάσει	 από	 την	
ευτυχία	του	θεωρητικού	βίου	(uita contemplatiua)	στον	ενεργητικό	βίο	
(uita actiua)	της	πολιτειακής	ζωής9.

8.		Κ.	Τσάτσος

9.		A.	Lesky,	Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας,	μτφρ.	Α.	Γ.	Τσοπανάκης,	
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γ. Τοπογραφία του σπηλαίου

}

}

Τοίχος 
του σπηλαίου

Άνθρωποι

Τειχίο

Δρόμος

Φωτιά
Άνθρωποι
με αγάλματα

Προς την έξοδο
του σπηλαίου

Σκιές

δ. Τα σύμβολα της αλληγορίας και η ερμηνεία τους

  Σπήλαιο:	Είναι	ο	ψεύτικος	επίγειος	κόσμος,	στον	οποίο	ζούμε.	
Πρόκειται	 για	 έναν	 κόσμο	 πλάνης	 και	 πνευματικού	 σκότους.	 Σ’	
αυτόν	τον	κόσμο	ζουν	ο	Σωκράτης	και	οι	συνομιλητές	του	(ὁμοίους	
ἡμῖν,	ἦν	δ’	ἐγώ).

  Δεσμώτες:	Πρόκειται	για	όλους	όσοι	ζουν	στην	αμάθεια	και	την	
πνευματική	άγνοια.	Πλανημένοι	από	τις	αισθήσεις	τους,	νομίζουν	ότι	
γνωρίζουν	την	αλήθεια,	ενώ	στην	πραγματικότητα	είναι	απαίδευτοι,	
βυθισμένοι	 στην	 αμάθειά	 τους.	 Σύμφωνα	 με	 την	 πλατωνική	
αλληγορία:
 	Κατοικούν	σ’	ένα	σπήλαιο	υπόγειο	(ἐν	καταγείῳ	οἰκήσει).
 	Είναι	δέσμιοι	από	την	παιδική	τους	ηλικία	(ἐν	ταύτῃ	ἐκ	παίδων	

ὄντας	ἐν	δεσμοῖς).	Επομένως,	δεν	έχουν	γνωρίσει	ποτέ	το	φως	
και	την	ελευθερία.

 	Είναι	τόσο	απάνθρωπα	δεμένοι	που	έχουν	τη	δυνατότητα	να	
βλέπουν	 μόνο	 μπροστά	 (ἐν	 δεσμοῖς	 καὶ	 τὰ	 σκέλη	 καὶ	 τοὺς	
αὐχένας,	 ὥστε	 μένειν	 τε	 αὐτοὺς	 εἴς	 τε	 το	 πρόσθεν	 μόνον	
ὁρᾶν).

 	Το	 φως	 που	 βλέπουν	 είναι	 τεχνητό,	 ενώ	 τα	 αντικείμενα	 που	
αντικρίζουν	 δεν	 είναι	 αληθινά,	 είναι	 απλώς	 οι	 σκιές	 των	
οραμάτων	τους.

 	Έχουν	 πλήρη	 άγνοια	 της	 πραγματικότητας.	 Θεωρούν	
αληθινά	 όντα	 τις	 σκιές	 των	 διερχομένων	 ανθρώπων	 και	 των	
μεταφερομένων	 ομοιωμάτων	 τους.	 Η	 πλάνη	 τους	 είναι	 τόσο	
μεγάλη,	ώστε	αποδίδουν	τις	φωνές,	όχι	στους	διερχομένους,	των	

Θεσ/νίκη	11964,	σελ.	376-78.	
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οποίων	αγνοούν	την	ύπαρξη,	αλλά	στις	σκιές	που	προβάλλονται	
στα	τοιχώματα	του	σπηλαίου.

  Δεσμά:	Είναι	οι	αλυσίδες	που	τούς	συγκρατούν	καθηλωμένους	
στις	θέσεις	τους	και	συμβολίζουν	την	άγνοια	και	τις	αισθήσεις,	που	
δεν	επιτρέπουν	στους	δεσμώτες	να	στραφούν	προς	την	έξοδο	του	
σπηλαίου	και	το	φως	της	αλήθειας.	Είτε	λοιπόν	καταναγκαστικά	είτε	
λόγω	άγνοιας	τα	δεσμά	χαρακτηρίζουν	όσους	εθελοτυφλούν	στη	δίνη	
των	αισθήσεων	και	απαξιώνουν	την	αγαθότητα	των	Ιδεών.	Εν	τέλει	
οδηγούνται	σε	μια	διαστρεβλωμένη	αίσθηση	της	πραγματικότητας,	
όπου	τις	σκιές	που	βλέπουν	στον	τοίχο	του	σπηλαίου	τις	θεωρούν	
μέρη	 του	 υπαρκτού	 κόσμου	 και	 είναι	 οι	 μοναδικές	 αλήθειες	 που	
αποδέχονται.

  Η φωτιά	 που	 καίει	 πίσω	 τους	 και	 πριν	 την	 έξοδο	 είναι	 το	
κάτοπτρο	των	ειδώλων	που	τούς	παρουσιάζονται	και	τα	βλέπουν	
ως	απεικάσματα	της	πραγματικότητας	που	καθοδηγείται	από	τον	
κόσμο	 των	Αισθήσεων.	Άρα,	 είναι	 το	μέσο	που	 χρησιμοποιούν	οι	
Αισθήσεις	για	να	παγιδεύουν	τον	ανθρώπινο	νου.

  Οι σκιές των ειδώλων:	 Αφού	 οι	 δεσμώτες	 τις	 θεωρούν	
πραγματικές,	είναι	η	μόνη	παράσταση	που	μπορούν	να	έχουν	από	
τον	 έξω	 κόσμο,	 οπότε	 δεν	 πρέπει	 να	 μάς	 εκπλήσσει	 το	 γεγονός	
ότι	αυτός	είναι	κατά	την	κρίση	τους	και	ο	υπαρκτός	κόσμος.	Είναι	
είδωλα	 των	 όντως	 όντων,	 απεικάσματα	 των	 Ιδεών	 και	 διαρκώς	
μεταβαλλόμενα.	Σ’	αυτό	το	σημείο	γίνεται	αντιληπτό	ότι	κάποιος	με	
τεχνητά	μέσα	θα	μπορούσε	να	τούς	παρουσιάζει	είδωλα	«μὴ	ὄντως	
ὄντα»	ή	έχοντα	ιδιότητες	που	δεν	τούς	ανήκουν.

  Φως: Η	φωτεινή	περιοχή	έξω	από	το	σπήλαιο	συμβολίζει	τον	
κόσμο	 των	 Ιδεών,	 όπου	 επέρχεται	 η	 συνείδηση	 της	 πραγματικής	
ύπαρξης	 που	 συντελείται	 με	 τη	 νόηση.	 Η	 φωτεινότητα	 μάς	
παρουσιάζει	 την	 αληθινή	 ζωή	 και	 εξοστρακίζει	 τις	 επίπλαστες	
αλήθειες,	που	οι	άνθρωποι	έως	τότε	θεωρούσαν	δεδομένες.	Η	επαφή	
με	το	φως	δημιουργεί	την	επιθυμία	της	αναζήτησης	συνεχώς	νέων	
ζητουμένων,	που	θα	πλουτίσουν	το	νου	και	θα	τού	εξασφαλίσουν	
την	ευτυχία.					

  Ο δρόμος προς την έξοδο,	η	ανάβαση	του	απελευθερωμένου	
δεσμώτη	συμβολίζει	την	πορεία	του	ανθρώπου	προς	τον	κόσμο	της	
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νόησης	και	την	οριστική	εγκατάλειψη	του	κόσμου	των	αισθήσεων.	
Η	έλξη	που	τού	ασκεί	ο	άγνωστος	κόσμος	πέρα	από	το	σπήλαιο	
έχει	 τέτοια	 δυναμική,	 ώστε	 να	 τον	 παρασύρει	 σ’	 ένα	 ατέλειωτο	
κυνήγι	 νέων	 εμπειριών	 και	 στην	 αναζήτηση	 της	 απόλυτης	 αξίας	
της	 Αλήθειας.	 Η	 διαδικασία	 που	 ακολουθείται	 είναι	 συνεχής	 και	
επίπονη,	γι’	αυτό	και	ο	Πλάτων	την	ταυτίζει	με	την	ανάβαση	που	
ως	 γνωστόν	 είναι	 μια	 δύσκολη	 άσκηση.	 Η	 ανταμοιβή	 όμως	 που	
περιμένει	τον	άνθρωπο	στο	τέλος	του	δρόμου	του	είναι	τέτοια	που	
κάθε	θυσία	αποτελεί	ένα	ακόμη	σκαλοπάτι	για	την	πνευματική	και	
ηθική	του	κάθαρση.

  Τα σκεύη και οι ανδριάντες,	 που	 μεταφέρουν	 οι	 άνθρωποι,	
που	 βρίσκονται	 πίσω	 από	 το	 τειχίο,	 είναι	 εικόνες	 φυσικών	
αντικειμένων	που	προέρχονται	από	το	ανώτερο	ὁρατόν.	Πρόκειται	
για	απεικάσματα	των	όντων	όντων,	που	είναι	λιγότερο	φωτεινά	και	
αληθινά	σε	σχέση	με	αυτά	που	φωτίζονται	έξω	από	τη	σπηλιά	και	
αυτό	 γιατί	 φωτίζονται	 μόνο	 από	 τις	 ανταύγειες	 της	 φωτιάς	 που	
καίει	πίσω	τους	και	όχι	από	το	φως	του	ήλιου.	

ε. Οι εκφραστικοί τρόποι και ο λειτουργικός τους ρόλος

	 	 Ο	 λόγος	 του	 Σωκράτη	 είναι	 αλληγορικός.	 Αλληγορία	 καλείται	
μία	εκτενής	μεταφορά,	που	στοχεύει	να	κεντρίσει	το	ενδιαφέρον	του	
αναγνώστη	και	να	κάνει	πιο	παραστατικό	και	κατανοητό	το	θέμα,	
που	θα	τεθεί.	Εκτός	όμως	από	την	αλληγορία	ο	Πλάτων	χρησιμοποιεί	
και	άλλα	εκφραστικά	μέσα:

  Διάλογος:	 Με	 τον	 διάλογο	 αποφεύγεται	 η	 μονοτονία	 μιας	
συνεχούς	 περιγραφής,	 το	 κείμενο	 αποκτά	 ζωντάνια	 και	
πειστικότητα.	 Η	 χρήση	 του	 β’	 ενικού	 προσώπου,	 ο	 ευθύς	
λόγος,	 οι	 προστακτικές	 (ἰδέ,	 ὅρα,	 ἀπείκασον)	 ενεργοποιούν	
τη	 φαντασία	 του	 αναγνώστη	 και	 δίνουν	 την	 αμεσότητα	 της	
προσωπικής	επικοινωνίας.
		Εικόνες:	Το	σκοτεινό,	βαθύ	σπήλαιο,	οι	αλυσοδεμένοι	άνθρωποι,	
το	 φως	 της	 φωτιάς,	 οι	 σκιές	 που	 διαγράφονται	 στον	 τοίχο	
της	σπηλιάς,	ο	δρόμος	που	οδηγεί	στο	φως,	οι	άνθρωποι	που	
μεταφέρουν	αντικείμενα	είναι	εικόνες	στατικές.	Με	τη	χρήση	
των	 εικόνων	 διεκτραγωδείται	 με	 μελανά	 χρώματα	 η	 οικτρή	
μοίρα	των	δεσμωτών.	Με	εκπληκτική	ευρηματικότητα	ο	Πλάτων	
αποδίδει	 με	 τη	 χρήση	 των	 εικόνων	 την	 πνευματική	 έκπτωση	
των	δεσμωτών.
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στ. Η γλώσσα και το ύφος του Πλάτωνος

	 	 Και	στην	αλληγορία	του	σπηλαίου	η	γλώσσα	είναι	ποιητική	και	το	
ύφος	γλαφυρό.	Με	τη	χρήση	των	επιθέτων	και	ονομάτων	κατάγειος, 
σπηλαιώδης, οἴκησις	περιγράφεται	η	τοποθεσία	του	σπηλαίου	μέσα	στη	
γη.	Ο	πλεονασμός	στη	χρήση	τοπικών	προσδιορισμών	(μακράν, ἄνωθεν, 
ὄπισθεν, πόρρωθεν, εἰς τὸ πρόσθεν, ἐν δεσμοῖς, ἐπάνω)	ενισχύουν	την	
εικόνα	ακινησίας,	την	στατική	κατάσταση,	που	επικρατεί	στο	σπήλαιο.	
Την	 ίδια	 λειτουργία	 εξυπηρετεί	 και	 η	 χρήμα	 των	 ρηματικών	 τύπων:	
ὄντας, μένειν, ἀδυνάτους περιάγειν, μόνον ὁρᾶν.	Τα	σύνθετα	ρήματα	
(ὑπερέχονται, περιάγειν)	 και	 η	 παρατακτική	 σύνδεση	 του	 κειμένου	
σε	 συνδυασμό	 με	 τους	 εκφραστικούς	 τρόπους,	 που	 αναφέραμε,	
αισθητοποιούν	με	τον	πιο	παραστατικό	τρόπο	την	εικόνα	του	σπηλαίου	
και	αναδεικνύουν	τις	αφηγηματικές	αρετές	του	Πλάτωνος.			
  
 Δ.1 ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

1. Με αφορμή την πλατωνική αλληγορία για τη σπηλιά, 
σχολιάστε τα ακόλουθα δύο ποιήματα του Κ. Π. Καβάφη 
(Ποιήματα Α΄, σελ. 105-106):

τΑ πΑρΑθυρΑ

Σ’ αυτές τες σκοτεινές κάμαρες, που περνώ
μέρες βαρυές, επάνω κάτω τριγυρνώ
για νάβρω τα παράθυρα. – Όταν ανοίξει
ένα παράθυρο θάναι παρηγορία–
Μα τα παράθυρα δεν βρίσκονται, ή δεν μπορώ
να τάβρω. Και καλλίτερα ίσως να μην τα βρω.
Ίσως το φως θάναι μια νέα τυραννία.
Ποιος ξέρει τι καινούρια πράγματα θα δείξει.

Τείχη

Χωρίς περίσκεψιν, χωρίς λύπην, χωρίς αιδώ
μεγάλα κ’ υψηλά τριγύρω μου έκτισαν τείχη.

Και κάθομαι και απελπίζομαι τώρα εδώ.
Άλλο δεν σκέπτομαι: τον νουν μου τρώγει αυτή η τύχη˙
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Αλλά δεν άκουσα ποτέ κρότον κτιστών ή ήχον.
Ανεπαισθήτως μ’ έκλεισαν από τον κόσμον έξω.

	Τα	σχόλια	που	έχει	γράψει	ο	ίδιος	ο	ποιητής	για	την	διάνοιαν	των	
ποιημάτων	του	δεν	είναι	δεσμευτικά	για	την	ερμηνεία.	Ο	Σωκράτης	
υποστηρίζει	μεταξύ	σοβαρού	και	αστείου	στην	Ἀπολογίαν	(22	a-c)	
ότι	ρωτούσε	τους	ποιητές	για	το	νόημα	των	ποιημάτων,	που	είχαν	
οι	 ίδιοι	συνθέσει,	και	από	τις	απαντήσεις	τους	είχε	συναγάγει	το	
συμπέρασμα	πως	και	οι	ίδιοι	δε	μπορούσαν	να	ερμηνεύσουν	ορθά	
τα	έργα	τους.	Όταν	ο	Κ.	Π.	Καβάφης	γράφει	«Ίσως	το	φως	θάναι	
μια	νέα	τυραννία»	δε	μπορούμε	παρά	θυμηθούμε	το	χωρίο	515e	–	
516a	από	την	Πολιτεία του	Πλάτωνος10.	Στο	ποίημα	Τείχη	αξίζει	να	
σημειώσουμε	 τον	 εγκλεισμό	 του	ποιητικού	υποκειμένου	μέσα	στα	
τείχη,	που	ισοδυναμεί	με	τον	αποκλεισμό	του	από	τον	κόσμο	της	
πραγματικής	ζωής	και,	στη	συνέχεια,	να	τον	παραβάλουμε	με	τους	
δεσμώτες	της	πλατωνικής	σπηλιάς.

2. Ποια συνήθεια της καθημερινής ζωής του σύγχρονου 
ανθρώπου προσομοιάζει με την κατάσταση των πλατωνικών 
δεσμωτών;

	Ο	καθηλωμένος	μπροστά	στη	συσκευή	της	τηλεόρασης	θεατής	
θυμίζει	βέβαια	τον	δεσμώτη	του	πλατωνικού	σπηλαίου.	Ο	θεατής	
δέχεται	έναν	καταιγισμό	από	σπασμένες	εικόνες,	που	είναι	δύσκολο	
να	συνενωθούν.	Για	τις	αναλογίες	ανάμεσα	στην	μιμητική	τέχνη,	που	
καταδικάζει	ο	Πλάτων,	και	στα	προϊόντα	των	σημερινών	μαζικών	
μέσων	 πληροφόρησης	 ο	 καθηγητής	 Αλέξανδρος	 Νεχαμάς	 έχει	
γράψει	ένα	βαθυστόχαστο	δοκίμιο,	που	συμπεριλαμβάνεται	στο	βιβλίο	
του	Virtues of Authenticity. Essays on Plato and Socrates (“Plato and 
the	Mass	Media”,	σελ.	279-299),	Princeton	University	Press,	Princeton	
1999.	Μία	συνοπτική	παρουσίαση	του	προβληματισμού	επιχειρεί	στη	
βιβλιοκρισία	της	η	Βάνα	 Νικολαΐδου-Κυριανίδου	(«Ο	Φαίδρος	
στον	Ο.Η.Ε.,	Το	Βήμα	30.05.1999):

	«Τρίτον,	 πόσο	 πλατωνιστές	 είμαστε	 όταν	 κατακρίνουμε	 την	
τηλεόραση;	Εξετάζοντας	το	δέκατο	βιβλίο	της	Πολιτείας,	ο	Νεχαμάς	

10.	 	Πλάτ.	Πολ.	515e	–	516a:	«Εἰ	δέ,	ἦν	δ’	ἐγώ,	ἐντεῦθεν	ἕλκοι	τις	αὐτὸν	βίᾳ	διὰ	
τραχείας	τῆς	ἀναβάσεως	καὶ	ἀνάντους,	καὶ	μὴ	ἀνείη	πρὶν	ἐξελκύσειεν	εἰς	τὸ	τοῦ	
ἡλίου	φῶς,	ἆρα	οὐχὶ	ὀδυνᾶσθαί	τε	ἂν	καὶ	ἀγανακτεῖν	ἑλκόμενον,	καὶ	ἐπειδὴ	πρὸς	
τὸ	φῶς	ἔλθοι,	αὐγῆς	ἂν	ἔχοντα	τὰ	ὄμματα	μεστὰ	ὁρᾶν	οὐδ’	ἂν	ἓν	δύνασθαι	τῶν	νῦν	
λεγομένων	ἀληθῶν;».	
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προβάλλει	τη	θεμελιακή	σχέση	μεταξύ	αισθητικής	και	ηθικής,	την	
οποία	 ιδρύει	 η	 πλατωνική	 ιεράρχηση	 της	 πραγματικότητας	 και	
η	 αντίστοιχη	 κάθετη	 διάκριση	 μεταξύ	 νου	 και	 παθών.	 Από	 εδώ	
διαπιστώνεται	ότι	η	συγκεκριμένη	στάση	εναντίον	της	τέχνης	πηγάζει	
από	την	απόλυτη	ετερονομία,	στην	οποία	η	πλατωνική	μεταφυσική	
καταδικάζει	το	έργο	τέχνης.	Ως	αντιγραφή	της	επιφανειακής	πλευράς	
των	πραγμάτων,	το	μίμημα	εξακολουθεί	να	αποτελεί	μέρος	αυτής	
της	πραγματικότητας,	βάσει	της	οποίας	και	αξιολογείται.	Συνεπώς,	
η	ετερονομία	της	τέχνης	προξενείται	από	τη	σύγχυση	μεταξύ	του	
περιεχομένου	της	αναπαράστασης	και	της	ποιότητας	της	ίδιας	της	
αναπαράστασης.	 

Δ.2 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ Κ.Ε.Ε. 

1. Με βάση την εισαγωγή του βιβλίου σας, να συνδέσετε την 
ενότητα με τα προηγούμενα και το θέμα όλου του έργου.

2. Με ποια φράση δηλώνεται το θέμα της ενότητας και 
ποια μέθοδο ακολουθεί ο Πλάτων στην ανάπτυξή του;

3. Να περιγράψετε με λίγα λόγια την εικόνα του 
σπηλαίου ή να τη δώσετε με σχέδιο.

4. Τι νομίζετε ότι συμβολίζουν τα δεσμά και η υποχρεωτική 
καθήλωση – ακινησία των ανθρώπων του σπηλαίου;

5. Ποιος είναι ο ρόλος του τειχίου στη σκηνοθεσία του 
Πλάτωνος; Γιατί δεν πρέπει να φαίνονται οι άνθρωποι 
αλλά τα αντικείμενα;

6. α) Να εντοπίσετε τα σημεία του κειμένου που μάς 
επιτρέπουν να θεωρήσουμε ότι η κοινωνία των δεσμωτών 
είναι η πολιτική κοινωνία και ότι ο κόσμος του σπηλαίου 
είναι ο αισθητός κόσμος.

β) Ποια είναι η κατάσταση της πολιτικής κοινωνίας 
(την οποία συμβολίζει η κοινωνία των δεσμωτών) και πώς 
περιγράφεται ο αισθητός κόσμος;

7. ὥσπερ τοῖς θαυματοποιοῖς: Ο Αριστοτέλης (Περὶ 
Κόσμου 398b 16) γράφει: «οἱ νευροσπάσται μίαν μήρινθον 
ἐπισπασάμενοι ποιοῦσι καὶ αὐχένα κινεῖσθαι καὶ χεῖρα 
ζῴου καὶ ὦμον καὶ ὀφθαλμόν». Να συσχετίσετε το χωρίο 
αυτό με την πλατωνική παρομοίωση.
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8. Να συγκρίνετε το ευαγγελικό «ἐγὼ εἰμὶ τὸ φῶς τοῦ 
κόσμου˙ ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, 
ἀλλ’ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς» (Κατὰ Ἰωάννην, Η΄ 12-13) με 
την εικόνα του ἀγαθοῦ στην πλατωνική αλληγορία του 
σπηλαίου.

9. Με ποιους εκφραστικούς τρόπους αισθητοποιείται η 
εικόνα του σπηλαίου και των δεσμωτών, και ποιος είναι ο 
λειτουργικός ρόλος του καθενός;

10. Να χαρακτηρίσετε τη γλώσσα και το ύφος του 
Πλάτωνα στην αλληγορία του σπηλαίου και να εξηγήσετε 
τον χαρακτηρισμό σας.

11. «Ας υποθέσωμε ότι ένας ελύθηκε και αναγκάζεται 
(…) να σηκώνη τα βλέμματά του προς τη διεύθυνση του 
φωτός και ότι κάνοντας όλα αυτά αισθάνεται άλγος και 
δεν ημπορεί εξ αιτίας των μαρμαρυγών να βλέπη ξάστερα 
τα αντικείμενα ώντινων έβλεπε τις σκιές (…). Και στην 
περίπτωση λοιπόν που θα τον ανάγκαζε κανείς να αντικρύζη 
το ίδιο το φως, δεν θα αισθανόταν άλγος στα μάτια και 
γυρίζοντας τα μάτια του δεν θα εζητούσε να ξαναγυρίση 
φεύγοντας προς εκείνα που ημπορεί να βλέπη η όρασή του 
και δεν θα τα εθεωρούσε τω όντι σαφέστερα από εκείνα 
που του δείχνονται τώρα; (…) Και όταν έφτανε προς το φως 
(του ήλιου), επειδή θα ήταν τα μάτια του πλημμυρισμένα 
από φεγγοβολή, δεν θα του ήταν αδύνατο να βλέπη έστω 
και ένα από τα πράγματα, όσα χαρακτηρίζομε εμείς τώρα 
ως αληθινά;» (Πλάτ. Πολ. 515c, 515e, 516a, μτφρ. Κ. Δ. 
Γεωργούλης).

Αφού διαβάσετε το παράθεμα από την Πολιτεία, να 
συγκρίνετε την κατάσταση των πρώην δεσμωτών (που 
περιγράφει) με το ποίημα του Κ. Π. Καβάφη, Τα 
Παράθυρα.

Δ.3 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ – ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ Κ.Ε.Ε.

1. α) κατάγειος, β) θαυματοποιός: Να γράψετε στη νέα 
ελληνική τέσσερα σύνθετα για καθεμία από τις λέξεις με 
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το ίδιο δεύτερο συνθετικό (-γειος, -ποιός), και να δώσετε 
τη σημασία τους.

2. παραφερόντων: Ποια σημασία έχει το ρήμα στη μέση 
φωνή (στην αρχαία και τη νέα ελληνική);

3. Να γράψετε (στην αρχαία ελληνική) ένα αντώνυμο 
για καθεμία από τις λέξεις: ἄτοπον, σιγῶ, πόρρω, φῶς, 
κατάγειος.
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Ενότητα 12
(519b-d)

η αλληγόρία τόυ Σπηλαίόυ 
η απρόθυμία των φίλόΣόφων

	 Α.	ΚΕΙΜΕΝΟ

	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,	οὐ	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	τὰς	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	καταλαβαίνειν	

παρ’	ἐκείνους	τοὺς	δεσμώτας	μηδὲ	μετέχειν	τῶν	παρ’	ἐκείνοις	πόνων	
τε	καὶ	τιμῶν,	εἴτε	φαυλότεραι	εἴτε	σπουδαιότεραι.
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	 Β.1	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ	ΚΕΙΜΕΝΟΥ	–	ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ	

ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Τί	δέ; Τι	λοιπόν;
Τόδε	οὐκ	εἰκὸς	[ἐστί], Δεν	[είναι]	αυτό	φυσικό,
ἦν	δ’	ἐγώ, είπα	εγώ,
καὶ	ἀνάγκη και	αναγκαίο	(συμπέρασμα)
ἐκ	τῶν	προειρημένων απ’	αυτά	που	έχουν	ειπωθεί	

πρωτύτερα,
μήτε	τοὺς	ἀπαιδεύτους	 ότι	δηλ.	ούτε	οι	απαίδευτοι	(ή	

οι	αμόρφωτοι)
καὶ	ἀπείρους	ἀληθείας, και	όσοι	δε	γνώρισαν	την	

αλήθεια,
μήτε	τοὺς	ἐωμένους	 ούτε	εκείνοι	που	αφήνονται	

ελεύθεροι
διατρίβειν	διὰ	τέλους να	ασχολούνται	ως	το	τέλος	

της	ζωής	τους
ἐν	παιδείᾳ με	την	παιδεία
ἂν	ἐπιτροπεῦσαί	ποτε	 θα	μπορούσαν	ποτέ	να	

κυβερνήσουν
πόλιν	ἱκανῶς μια	πόλη	με	τρόπο	

ικανοποιητικό,
τοὺς	μὲν εκείνοι	[οι	πρώτοι,	δηλ.	οι	

απαίδευτοι]
ὅτι	οὐκ	ἔχουσιν	ἐν	τῷ	βίῳ γιατί	δεν	έχουν	στη	ζωή	[τους]
ἕνα	σκοπόν, έναν	(ή	κάποιο)	σκοπό,
οὗ	στοχαζομένους στον	οποίο	σκοπεύοντας
δεῖ	πράττειν	ἅπαντα πρέπει	να	κάνουν	όλες	

ανεξαιρέτως	τις	πράξεις,	
ἃ	ἂν	πράττωσιν όσες	τυχόν	κάνουν,
ἰδίᾳ	τε	καὶ	δημοσίᾳ και	στην	ιδιωτική	και	στη	

δημόσια	ζωή,
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τοὺς	δὲ κι	αυτοί	[οι	δεύτεροι,	δηλ.	οι	
ασχολούμενοι	με	την	παιδεία],

ὅτι	οὐ	πράξουσι γιατί	δεν	θα	αναμειχθούν	στα	
πρακτικά	ζητήματα	[δηλ.	να	
δουλέψουν]

ἕκοντες	εἶναι με	τη	θέλησή	τους,
ἡγούμενοι επειδή	νομίζουν
ζῶντες	ἔτι αν	και	είναι	ζωντανοί	ακόμα
ἀπῳκίσθαι είναι	εγκατεστημένοι
ἐν	νήσοις	μακάρων; στα	νησιά	των	μακαρίων;
Ἀληθῆ,	ἔφη. [Αυτά	είναι]	αληθινά,	είπε.
Ἡμέτερον	δὴ	ἔργον Δικό	μας	λοιπόν	έργο
τῶν	οἰκιστῶν, των	ιδρυτών	της	πόλης,
ἦν	δ’	ἐγώ, είπα	εγώ,
[ἐστιν]	ἀναγκάσαι	 [είναι]	να	εξαναγκάσουμε
τάς	τε	βελτίστας	φύσεις και	τα	πιο	εξαιρετικά	πνεύματα
ἀφικέσθαι	πρὸς	τὸ	μάθημα να	φθάσουν	στο	μάθημα
ὃ	ἐν	τῷ	πρόσθεν	ἔφαμεν που	πρωτύτερα	είπαμε
εἶναι	μέγιστον, ότι	είναι	το	ανώτερο,
ἰδεῖν	τε	τὸ	ἀγαθὸν να	δουν	δηλαδή	το	αγαθό
καὶ	ἀναβῆναι	ἐκείνην	τὴν	
ἀνάβασιν,

και	να	ανεβούν	εκείνη	την	
ανηφορική	οδό,

καὶ	ἐπειδὰν	ἀναβάντες και	όταν,	αφού	ανεβούν,
ἴδωσιν	ἱκανῶς, [το]	δουν	καλά,
μὴ	ἐπιτρέπειν	αὐτοῖς	[τοῦτο], να	μην	τούς	επιτρέψουμε	να	

κάνουν	αυτό	
ὃ	νῦν	ἐπιτρέπεται	[αὐτοῖς]. που	τώρα	τούς	επιτρέπεται.	
Τὸ	ποῖον	δή	[ἐπιτρέπεται	
αὐτοῖς];

Ποιο	λοιπόν	[επιτρέπεται	σε	
αυτούς];

Τὸ	καταμένειν	αὐτοῦ, Το	να	μένουν	συνεχώς	στον	ίδιο	
τόπο,
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ἦν	δ’	ἐγώ, είπα	εγώ	(δηλ.	ο	Σωκράτης)
καὶ	μὴ	ἐθέλειν και	το	να	μη	θέλουν
καταβαίνειν	πάλιν να	κατεβαίνουν	πάλι
παρ’	ἐκείνους	τοὺς	δεσμώτας κοντά	σε	εκείνους	τους	

δεσμώτες
μηδὲ	μετέχειν	παρ’	ἐκείνοις ούτε	να	συμμετέχουν	μαζί	μ’	

εκείνους
τῶν	πόνων	τε	καὶ	τιμῶν, και	στους	κόπους	και	στις	

τιμές,
εἴτε	[εἰσί]	φαυλότεραι είτε	είναι	μικρότερης	αξίας
εἴτε	σπουδαιότεραι. είτε	μεγαλύτερης.

	 Β.2	ΓΛΩΣΣΙΚΑ	ΣΧΟΛΙΑ
Γραμματική	αναγνώριση	λέξεων,	Σημασιολογικά,	Αρχικοί	χρόνοι	
ρημάτων,	Ομόρριζα,	Συνώνυμα,	Αντώνυμα

  τί:	ονομ.	ενικ.	ουδ.	γέν.	της	ερωτηματικής	αντωνυμίας	τίς,	τίς,	
τί	(=	ποιος;)

  τόδε:	ονομ.	ενικ.	ουδ.	γέν.	της	δεικτικής	αντωνυμίας	ὅδε,	ἥδε,	
τόδε	(=	αυτός	εδώ,	αυτός	δα,	ο	εξής).

  ἦν	δ’	ἐγώ:	(=	είπα	εγώ)

ΠΡΟΣΕΞΕ:	Το	ρ.	ἠμὶ	είναι	ποιητικό.	Από	τους	πεζογράφους	
μόνο	ο	Πλάτων	χρησιμοποιεί	 τους	τύπους:	ἦν	 (=	 είπα),	ἦ	 (=	
είπε)	στις	φράσεις	ἦν	δ’	ἐγώ	(=	είπα	εγώ),	ἦ	δ’	ὅς	(=	είπε	αυτός	
/	εκείνος),	ἦ	δ’	ἥ	(είπε	αυτή	/	εκείνη).

  προειρημένων:	 γεν.	 πληθ.	 ουδ.	 γέν.	 μτχ.	 πρκμ.	 μ.	 φ.	 του	 ρ.	
προαγορεύομαι	 (=	 προλέγομαι,	 λέγομαι	 εκ	 των	 προτέρων).	
ΧΡΟΝΟΙ:	 προαγορεύομαι,	 προηγορευόμην,	 προαγορεύσομαι	
/	 προρρηθήσομαι,	 προηγορεύθην	 /	 προερρήθην,	 προείρημαι,	
προειρήμην.	 ΟΜΟΡΡΙΖΑ:	 ἀγόρευσις,	 ἀγορητής,	 προσρητέος,	
προσαγορευτέος,	ἀπόρρητον,	διαρρήδην,	δικηγόρος,	ἐτυμηγορία,	
κατήγορος,	συνήγορος.

  ἀπαιδεύτους:	αιτ.	πληθ.	αρσ.	γέν.	του	δευτερόκλιτου	επιθέτου	
ὁ,	ἡ	ἀπαίδευτος,	τὸ	ἀπαίδευτον	(=	απαίδευτος,	αμόρφωτος,	
αμαθής,	αγροίκος,	χυδαίος).	
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  ἱκανῶς:	επίρρ.	τρόπου	(=	επαρκώς,	αρκετά).	ΒΑΘΜΟΙ:	ἱκανῶς,	
ἱκανώτερον,	ἱκανώτατα.

  πόλιν:	αιτ.	ενικ.	θηλ.	γέν.	του	τριτόκλιτου	ουσιαστικού	ἡ	πόλις,	
τῆς	πόλεως	(=	πόλη,	πολιτεία).

  ἐπιτροπεῦσαι:	 απρμφ.	 αορ.	 ε.	 φ.	 του	 ρ.	 ἐπιτροπεύω	 (=	
κυβερνώ,	διοικώ,	είμαι	επίτροπος,	τελώ	χρέη	επιτρόπου,	είμαι	
κηδεμόνας,	θεματοφύλακας,	ρυθμιστής).	ΧΡΟΝΟΙ:	ἐπιτροπεύω,	
ἐπετρόπευον,	 ἐπιτροπεύσω,	 ἐπετρόπευσα.	 ΟΜΟΡΡΙΖΑ: 
ἐπιτροπεία,	ἐπιτρόπευσις,	ἐπιτροπευτικός.

  ἐωμένους:	αιτ.	πληθ.	αρσ.	γέν.	μτχ.	ενεστ.	μ.	φ.	του	ρ.	ἐάομαι,	
ἐῶμαι	 (=	 αφήνομαι	 ελεύθερος).	 ΧΡΟΝΟΙ:	 ἐῶμαι,	 ἐάσομαι,	
εἰάθην,	 εἴαμαι.	 ΟΜΟΡΡΙΖΑ:	 ἐατέος.	 ΣΥΝΩΝΥΜΑ	 (του	 ἐῶ): 
ἀφίημι,	ἐπιτρέπω,	λείπω,	μεθίημι,	προΐημι.	

  διατρίβειν:	απρμφ.	ενεστ.	ε.	φ.	του	ρ.	διατρίβω	(=	απασχολούμαι,	
τρίβω	 μεταξύ,	 τρίβω	 ισχυρώς).	 ΧΡΟΝΟΙ:	 διατρίβω,	 διέτριβον,	
διατρίψω,	 διέτριψα,	 διατέτριφα.	 ΟΜΟΡΡΙΖΑ:	 τριβή,	 τρίψις,	
τρίβος,	 τριμμός,	 τριβώνιον,	 ἀτριβής,	 ἄτριπτος,	 [μτγν.	 τρίπτης,	
ἐντριβή,	συντριβή,	προστριβή,	συντριπτικός].	

  ἔχουσιν:	οριστ.	ενεστ.	ε.	φ.	του	ρ.	ἔχω	(=	έχω,	κρατώ,	κατέχω).	
ΧΡΟΝΟΙ:	ἔχω,	εἶχον,	ἕξω	 /	σχήσω,	ἔσχον,	ἔσχηκα,	 [ἐσχήκειν],	
ΟΜΟΡΡΙΖΑ:	ἄγω,	δύναμαι,	κρατῶ,	φέρω.

  ἕνα:	αιτ.	ενικ.	αρσ.	γέν.	του	απόλυτου	αριθμητικούς	εἷς,	μία,	ἕν 
(=	ένας,	μία,	ένα).

  οὗ:	γεν.	ενικ.	αρσ.	γέν.	της	αναφορικής	αντωνυμίας	ὅς,	ἥ,	ὅ	(ο	
οποίος)

  στοχαζομένους:	 αιτ.	 πληθ.	 αρσ.	 γέν.	 μτχ.	 ενεστ.	 του	 ρ.	
στοχάζομαι	 (=	σκοπεύω,	καταβάλλω	προσπάθεια).	ΧΡΟΝΟΙ: 
στοχάζομαι,	ἐστοχαζόμην,	στοχάσομαι,	ἐστοχασάμην,	ἐστόχασμαι.	
ΟΜΟΡΡΙΖΑ:	στοχασμός,	στόχασις,	στοχαστικός,	στοχαστικῶς,	
στοχαστής,	ἀστόχαστος,	στοχαστέον.

  δεῖ:	οριστ.	ενεστ.	ε.	φ.	του	ρ.	δέω	(=	έχω	έλλειψη,	στερούμαι,	έχω	
ανάγκη	από	κάτι).	Το	ενεργητικό	συνήθως	απρόσωπο.	ΧΡΟΝΟΙ: 
δεῖ,	ἔδει,	δεήσει,	ἐδέησε,	δεδέηκε.	ΟΜΟΡΡΙΖΑ:	δέησις,	ἀδέητος,	
ἐνδεής,	ἀνενδεής.	ΣΥΝΩΝΥΜΑ:	πρέπει,	προσήκει,	χρή.	

ΠΡΟΣΕΞΕ:	Το	ρήμα,	όπως	όλα	τα	σε	–εω	με	μονοσύλλαβο	θέμα,	
συναιρείται	στον	ενεστώτα	και	τον	παρατατικό,	μόνο	όταν	μετά	
τον	χαρακτήρα	–ε	ακολουθεί	ε	ή	ει	της	κατάληξης.

  ἅπαντα:	 αιτ.	 πληθ.	 ουδ.	 γέν.	 του	 τριτόκλιτου	 αφωνόληκτου	
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επιθέτου	 ἅπας,	 ἅπασα,	 ἅπαν	 (=	 όλος	 μαζί,	 ολωσδιόλου	
όλος)

  πράττειν:	απρμφ.	ενεστ.	ε.	φ.	του	ρ.	πράττω	(=	κάνω,	ενεργώ,	
εκτελώ,	κατορθώνω,	καταγίνομαι).	ΧΡΟΝΟΙ:	πράττω,	ἔπραττον,	
πράξω,	ἔπραξα,	πέπραχα	/	πέπραγα	,	ἐπεπράχειν	/	ἐπεπράγειν1.	
ΟΜΟΡΡΙΖΑ:	πρᾶγμα,	πρᾶξις,	πράκτωρ,	πρακτικός,	ἄπρακτος,	
εὔπρακτος,	 δυσκατάπρακτος,	 ἀπράγμων,	 πολυπράγμων,	
πρακτέος,	 πράκτης,	 πρηκτήρ,	 πρακτός.	 ΣΥΝΩΝΥΜΑ:	 δρῶ,	
ἐπιτελῶ,	 ποιῶ,	 ἐργάζομαι.	 ΑΝΤΩΝΥΜΑ:	 ἀπρακτῶ,	 ἐργῶ,	
κάθημαι,	ἀπραγῶ.

  ἄν:	 αοριστολογικό	 μόριο.	 Δηλώνει	 αοριστία,	 δηλ.	 κάτι	 το	
μη	 συγκεκριμένο	 ή	 μη	 καθοριστικό.	 Το	 αοριστολογικό	 ἂν 
μεταφράζεται	 συνήθως	 με	 τις	 λέξεις	 τυχόν	 ή	 ίσως	 ή	 μένει	
αμετάφραστο.	

  πράττωσιν:	υποτ.	ενεστ.	ε.	φ.	του	ρ.	πράττω	(=	κάνω,	ενεργώ,	
εκτελώ,	κατορθώνω,	καταγίνομαι)2.

  ἰδίᾳ:	επίρρ.	τρόπου	(=	κατ’	ιδίαν,	ιδιαιτέρως,	χωριστά)
  δημοσίᾳ:	επίρρ.	τρόπου	(=	με	έξοδα	του	δημοσίου)

ΠΡΟΣΕΞΕ:	Η	λέξη	δημοσίᾳ	είναι	δοτ.	ενικ.	του	θηλ.	γέν.	του	
δευτερόκλιτου	 επιθέτου	δημόσιος,	 -α,	 -ον	 (=	 δημόσιος),	που	
έχει	όμως	αποκτήσει	επιρρηματική	σημασία.

  ἑκόντες:	ονομ.	πληθ.	αρσ.	γέν.	του	τριτόκλιτου	αφωνόληκτου	
επιθέτου	 ἑκών,	 ἑκοῦσα,	 ἑκόν	 (=	 εκούσιος,	 πρόθυμος,	
θεληματικός,	αυθόρμητος,	με	ελεύθερη	βούληση).

  ἡγούμενοι:	 ονομ.	 ενικ.	 αρσ.	 γέν.	 μτχ.	 ενεστ.	 του	 ρ.	 ἡγέομαι,	
-οῦμαι	 (=	 προηγούμαι,	 προπορεύομαι,	 είμαι	 αρχηγός,	 οδηγώ,	
νομίζω,	έχω	τη	γνώμη).	ΧΡΟΝΟΙ:	ἡγοῦμαι,	ἡγούμην,	ἡγήσομαι	
/	 [ἡγηθήσομαι],	 ἡγησάμην	 /	 [ἡγήθην],	 ἥγημαι.	 ΟΜΟΡΡΙΖΑ: 
ἀφηγοῦμαι,	 διηγοῦμαι,	 εἰσηγητής,	 ἡγήτωρ,	 ἡγεμών,	 ἡγεσία.	
ΣΥΝΩΝΥΜΑ:	 ὁδηγῶ,	 βασιλεύω,	 δεσπόζω,	 γιγνώσκω,	 δοκῶ,	
κρίνω,	νομίζω,	οἴομαι,	ὑπολαμβάνω.

  μακάρων:	 γεν.	 πληθ.	 αρσ.	 γέν.	 του	 επιθέτου	 ὁ,	 ἡ	 μάκαρ,	
τοῦ	 μάκαρος	 (=	 ευτυχισμένος,	 μακάριος).	 ΒΑΘΜΟΙ:	 μάκαρ,	
μακάρτερος,	μακάρτατος.

1.		Οι	τύποι	πέπραχα	και	ἐπεπράχειν	είναι	μεταβατικοί,	ενώ	οι	τύποι	πέπραγα 
και	ἐπεπράγειν	είναι	αμετάβατοι.	

2.		Για	τα	υπόλοιπα	στοιχεία	(ΧΡΟΝΟΙ,	ΟΜΟΡΡΙΖΑ,	ΣΥΝΩΝΥΜΑ,	ΑΝΤΩΝΥΜΑ)	
βλ.	παραπάνω.		
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  ζῶντες:	 ονομ.	πληθ.	 αρσ.	 γέν.	 μτχ.	 ενεστ.	 του	 ρ.	 ζήω,	 ζῶ	 (=	
ζω,	υπάρχω).	ΧΡΟΝΟΙ:	 ζῶ,	ἔζων,	 ζήσω	 /	 ζήσομαι	 /	 βιώσομαι,	
ἐβίων	[ἔζησα],	βεβίωκα.	ΟΜΟΡΡΙΖΑ:	ζωή,	ζωηρός,	ζωός,	ζῷον,	
ζωτικός.	ΣΥΝΩΝΥΜΑ:	 βιοτεύω,	 βιῶ.	ΑΝΤΩΝΥΜΑ:	 τελευτῶ,	
ἀπόλλυμαι,	ἀποθνῄσκω.

ΠΡΟΣΕΞΕ:	 Το	 ρήμα	 ζῶ	 (ζήω),	 αλλά	 και	 τα	 ρήματα	 πεινῶ	
(πεινήω),	διψῶ	(διψήω)	και	χρῶμαι	(χρήομαι)	στον	ενεστώτα	
και	παρατατικό	έχουν	θέμα	με	χαρακτήρα	η	και	όχι	α.	Κλίνονται	
στους	δύο	αυτούς	χρόνους,	όπως	τα	σε	–αω	ρήματα,	αλλά	με	
την	εξής	διαφορά:	όπου	τα	σε	–αω	έχουν	α	ή	ᾳ,	αυτά	έχουν	η	ή	
ῃ˙	π.χ.	ζῶ,	ζῇς,	ζῇ,	ζῶμεν,	ζῆτε,	ζῶσι3.			

  ἔτι:	επίρρ.	χρόνου	(=	ακόμη)
  ἀπῳκίσθαι:	 απρμφ.	 πρκμ.	 μ.	 φ.	 του	 ρ.	 ἀποικίζομαι	 (=	
είμαι	 εγκατεστημένος	 σε	 μακρινή	 χώρα,	 μεταναστεύω,	
μετοικίζω).	 ΧΡΟΝΟΙ:	 ἀποικίζομαι,	 ἀπῳκιζόμην,	 ἀποικιοῦμαι	
/	 ἀποικισθήσομαι,	 ἀπῳκισάμην	 /	 ἀπῳκίσθην,	 ἀπῴκισμαι,	
ἀπῳκίσμην.	ΟΜΟΡΡΙΖΑ:	οἴκησις,	οἰκισμός,	οἰκιστής.	

  ἀληθῆ:	 ονομ.	 πληθ.	 ουδ.	 γέν.	 του	 τριτόκλιτου	 σιγμόληκτου	
επιθέτου	ὁ,	ἡ	ἀληθής,	τὸ	ἀληθές	(=	αληθινός)

  ἔφη:	 οριστ.	 πρτ.	 του	 ρ.	 φημί	 (=	 λέγω,	 συμφωνώ,	 βεβαιώνω,	
ισχυρίζομαι).	ΧΡΟΝΟΙ:	φημί,	ἔφην,	φήσω,	ἔφησα.	ΟΜΟΡΡΙΖΑ: 
φάσις,	φήμη,	φωνή,	φατός,	ἄφατος,	ὑποφήτης.	ΣΥΝΩΝΥΜΑ: 
ἠμί,	ἰσχυρίζομαι,	λέγω,	φάσκω,	φράζω.	ΑΝΤΩΝΥΜΑ:	ἀπόφημι,	
ἀρνοῦμαι.

ΠΡΟΣΕΞΕ:	Ο	πρτ.	ἔφην,	η	υποτ.	ενεστ.	η	ευκτ.	ενεστ.	και	το	
απρμφ.	ενεστ.	έχουν	και	σημασία	αορίστου	(=	είπα).
Όταν	 το	φημὶ	 έχει	 τη	 σημασία	 του	λέγω,	 έχει	 μέλλ.	λέξω	 /	
ἐρῶ	 και	 αόρ.	 β’	 εἶπον	 /	 ἔφην.	 Όταν	 όμως	 έχει	 τη	 σημασία	
του	συμφωνώ	 ή	 του	 ισχυρίζομαι,	 έχει	 μέλλ.	φήσω	 και	αόρ.	
ἔφησα.

  ἡμέτερον:	αιτ.	ενικ.	ουδ.	γέν.,	α’	προσ.,	της	κτητικής	αντωνυμίας	
ἡμέτερος,	-α,	-ον	(=	δικός	μας)		

  βελτίστας:	 αιτ.	 πληθ.	 θηλ.	 γέν.	 υπερθετικού	 βαθμού	 του	
δευτερόκλιτου	 επιθέτου	 ἀγαθός,	 -ή,	 -όν	 (=	 εξαιρετικός).	

3.		Για	περισσότερο	λεπτομερή	ανάπτυξη	βλ.	Ελ.	 Κ.	 Βολονάκης,	Γραμματική 
της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας,	Αθήνα	χ.	χ.,	σελ.	204.	
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ΒΑΘΜΟΙ:	ἀγαθός,	-ή,	-όν˙	ὁ,	ἡ	ἀμείνων,	τὸ	ἄμεινον	/	ὁ,	ἡ	βελτίων	
/	τὸ	βέλτιον,	ὁ,	ἡ	κρείττων,	τὸ	κρεῖττον	/	ὁ,	ἡ	λῴων,	τὸ	λῷον˙	
ἄριστος,	-η,	-ον	/	βέλτιστος,	-η,	-ον	/	κράτιστος,	-η,	-ον	/	λῷστος,	
-η,	-ον.	

  ἀναγκάσαι:	απρμφ.	αορ.	ε.	φ.	του	ρ.	ἀναγκάζω	(=	βιάζω,	πιέζω,	
εξαναγκάζω).	 ΧΡΟΝΟΙ:	 ἀναγκάζω,	 ἠνάγκαζον,	 ἀναγκάσω,	
ἠνάγκασα,	 ἠνάγκακα,	 ἠναγκάκειν.	 ΟΜΟΡΡΙΖΑ:	 ἀναγκαστός,	
ἀναγκαστέος,	 ἀνάγκασμα,	 ἐξαναγκασμός.	 ΣΥΝΩΝΥΜΑ: 
βιάζομαι,	πιέζω.

  ἀφικέσθαι:	απρμφ.	αορ.	β’	μ.	φ.	του	ρ.	ἀφικνέομαι,	-οῦμαι	(=	
φθάνω,	έρχομαι).	ΧΡΟΝΟΙ:	ἀφικνοῦμαι,	ἀφικνούμην,	ἀφίξομαι,	
ἀφικόμην,	ἀφῖγμαι,	ἀφίγμην.	ΟΜΟΡΡΙΖΑ:	ἱκέτης,	ἄφιξις,	ἱκανός,	
προίξ.	ΣΥΝΩΝΥΜΑ:	ἔρχομαι,	παραγίγνομαι,	ἥκω.

  ἔφαμεν:	οριστ.	πρτ.	του	ρ.	φημί	(=	λέγω,	συμφωνώ,	βεβαιώνω,	
ισχυρίζομαι)4.

 εἶναι:	απρμφ.	ενεστ.	του	ρ.	εἰμί	(=	είμαι,	υπάρχω).	ΧΡΟΝΟΙ:	εἰμί,	
ἦ	/	ἦν,	ἔσομαι,	ἐγενόμην,	γέγονα,	ἐγεγόνειν	/	γεγόνειν	/	γεγονὼς	ἦν.	
ΟΜΟΡΡΙΖΑ:	οὐσία,	ὄντως,	συνεστέον.	ΣΥΝΩΝΥΜΑ:	γίγνομαι,	
ζῶ,	ὑπάρχω.

  μέγιστον:	αιτ.	ενικ.	ουδ.	γέν.	υπερθετικού	βαθμού	του	ανώμαλου	
επιθέτου	μέγας,	μεγάλη,	μέγα.	ΒΑΘΜΟΙ:	μέγας,	μεγάλη,	μέγα˙	
ὁ,	ἡ	μείζων,	τὸ	μεῖζον˙	μέγιστος,	-η,	-ον.	

  ἰδεῖν:	απρμφ.	αορ.	β’	ε.	φ.	του	ρ.	ὁράω,	-ῶ	(=	βλέπω,	κοιτάζω,	
είμαι	 στραμμένος,	 προσέχω,	 προνοώ).	 ΧΡΟΝΟΙ:	 ὁρῶ,	 ἑώρων,	
ὄψομαι,	εἶδον,	ἑόρακα	/	ἑώρακα	/	ὄπωπα,	ἑωράκειν	/	ἑορακὼς	
ἦν.	ΟΜΟΡΡΙΖΑ:	ὅραμα,	ὁρατός,	ἀόρατος,	ὅρασις	(από	τη	ρίζα	
Fορα-),	 εἶδος,	 εἴδωλον,	 εἰδύλλιον,	 ἰδέα	 (από	 τη	 ρίζα	 Fειδ-,	
Fιδ-),	 ὄμμα,	 ὄψις,	 αὐτόπτης,	 ἐπόπτης,	 ὕποπτος,	 ἀνύποπτος,	
εὐσύνοπος,	κάτοπτρον,	ὀπή	(από	τη	ρίζα	οπ-).	ΣΥΝΩΝΥΜΑ: 
ἐξετάζω,	θεῶμαι,	θεωρῶ,	σκοπῶ,	σκοποῦμαι.

  ἀγαθόν:	αιτ.	ενικ.	ουδ.	γέν.	του	δευτερόκλιτου	επιθέτου	ἀγαθός,	
-ή,	-όν	(=	καλός,	χρήσιμος)5.

  ἀναβῆναι:	απρμφ.	αορ.	β’	ε.	φ.	του	ρ.	ἀναβαίνω	(=	προχωρώ	
προς	 τα	 άνω,	 ανέρχομαι).	 ΧΡΟΝΟΙ:	 ἀναβαίνω,	 ἀνέβαινον,	
ἀναβήσομαι,	 ἀνέβην,	 ἀναβέβηκα,	 ἀνεβεβήκειν.	 ΣΥΝΩΝΥΜΑ: 
βαδίζω,	ἔρχομαι,	πορεύομαι,	ὁδοιπορῶ,	ὁδεύω6.

4.		Για	τα	υπόλοιπα	στοιχεία	(ΧΡΟΝΟΙ,	ΟΜΟΡΡΙΖΑ,	ΣΥΝΩΝΥΜΑ,	ΑΝΤΩΝΥΜΑ)	
βλ.	παραπάνω.	

5.		Για	τους	βαθμούς	του	επιθέτου	βλ.	παραπάνω.		

6.		Για	τα	ΟΜΟΡΡΙΖΑ	βλ.	παραπάνω.		
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  ἐπειδάν:	σύνδεσμος	χρονικοϋποθετικός	(ἐπεὶ	+	ἄν	=	όταν).
 ἀναβάντες:	 ονομ.	 πληθ.	 αρσ.	 γέν.	 μτχ.	 αορ.	 β’	 ε.	 φ.	 του	 ρ.	
ἀναβαίνω	(=	προχωρώ	προς	τα	άνω,	ανέρχομαι)7

  ἴδωσι:	υποτ.	αόρ.	β.	ε.	φ.	του	ρ.	ὁρῶ	(=	βλέπω,	κοιτάζω,	είμαι	
στραμμένος,	προσέχω,	προνοώ)8.			

  ἐπιτρέπειν:	απρμφ.	ενεστ.	ε.	φ.	του	ρ.	ἐπιτρέπω	(=	τρέπω	ή	
στρέφω	κάτι	προς	 κάποιο	 μέρος,	 αναθέτω	κάτι	 σε	 κάποιον).	
ΧΡΟΝΟΙ:	 ἐπιτρέπω,	 ἐπέτρεπον,	 ἐπιτρέψω,	 ἐπέτρεψα	 /	
[ἐπέτραπον],	 ἐπιτέτροφα.	 ΟΜΟΡΡΙΖΑ:	 τροπή,	 τρόπαιον,	
τροπαῖον,	τρόπος,	εὐτρεπής,	τρεπτέον,	τρόπις,	τρεπτός,	τρέψις.	
ΣΥΝΩΝΥΜΑ:	στρέφω,	ἐκκλίνω,	τροπὴν	ποιοῦμαι,	τροπήν	τινος	
ποιῶ,	 τροπὴν	 ἔχω,	 ἀποτροπὴν	 ἔχω,	 ἐπιτροπὴ	 δίκης	 γίγνεται	
τινί.	 

  ἐπιτρέπεται:	 οριστ.	 ενεστ.	 μ.	 φ.	 του	 ρ.	 ἐπιτρέπομαι	 (=	
είμαι	 εμπεπιστευμένος	 σε	 κάποιον).	 ΧΡΟΝΟΙ:	 ἐπιτρέπομαι,	
ἐπετρεπόμην,	 ἐπιτρέψομαι	 /	 [ἐπιτραπήσομαι],	 ἐπετρεψάμην	
/	 ἐπετραπόμην	 /	 ἐπετρέφθην	 /	 ἐπετρεπάμην,	 ἐπιτέτραμμαι,	
ἐπετετράμμην9.

  ποῖον:	ονομ.	ενικ.	ουδ.	γέν.	της	ερωτηματικής	αντωνυμίας	ποῖος,	
-α,	-ον	(=	ποιος,	-α,	-ο).

  καταμένειν:	 απρμφ.	 ενεστ.	 ε.	 φ.	 του	 ρ.	 καταμένω	 (=	 μένω	
οριστικά).	ΧΡΟΝΟΙ:	καταμένω,	κατέμενον,	καταμενῶ,	κατέμεινα,	
καταμεμένηκα.	ΟΜΟΡΡΙΖΑ:	μονή,	μόνος,	μόνιμος,	μενετός.

  ἐθέλειν:	απρμφ.	ενεστ.	ε.	φ.	του	ρ.	ἐθέλω	(=	θέλω).	ΧΡΟΝΟΙ: 
(ἐ)θέλω,	 ἤθελον,	 (ἐ)θελήσω,	 ἠθέλησα,	 ἠθέληκα,	 ἠθελήκειν.	
ΟΜΟΡΡΙΖΑ:	 ἐθελοντής,	 ἐθελούσιος,	 ἐθελήμων,	 ἐθελοντί,	
ἐθελοντηδόν,	ἄθελα,	θέλησις,	θεληματικός,	θελητός,	ἀθέλητος,	
ἄθελος.	ΣΥΝΩΝΥΜΑ:	 βούλομαι,	 ἐφίεμαι,	 ἐπιθυμῶ,	 ὀρέγομαι,	
ποθῶ,	 γλίχομαι,	 ἐρῶ.	 ΑΝΤΩΝΥΜΑ:	 ἀπεχθάνομαι,	 μισῶ,	
ἐχθαίρω.

  καταβαίνειν:	 απρμφ.	 ενεστ.	 ε.	 φ.	 του	 ρ.	 καταβαίνω	 (=	
κατέρχομαι).	 ΧΡΟΝΟΙ:	 καταβαίνω,	 κατέβαινον,	 καταβήσομαι,	
κατέβην,	 καταβέβηκα,	 κατεβεβήκειν.	 ΟΜΟΡΡΙΖΑ:	 βάσις,	

7.		Για	τα	υπόλοιπα	στοιχεία	(ΧΡΟΝΟΙ,	ΟΜΟΡΡΙΖΑ,	ΣΥΝΩΝΥΜΑ,	ΑΝΤΩΝΥΜΑ)	
βλ.	παραπάνω.	

8.		Για	τα	υπόλοιπα	στοιχεία	(ΧΡΟΝΟΙ,	ΟΜΟΡΡΙΖΑ,	ΣΥΝΩΝΥΜΑ,	ΑΝΤΩΝΥΜΑ)	
βλ.	παραπάνω.

9.		Για	τα	υπόλοιπα	στοιχεία	(ΧΡΟΝΟΙ,	ΟΜΟΡΡΙΖΑ,	ΣΥΝΩΝΥΜΑ,	ΑΝΤΩΝΥΜΑ)	
βλ.	παραπάνω.		
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ἀνάβασις,	 κατάβασις,	 διάβασις,	 πρόσβασις,	 βάσιμος,	 βῆμα,	
διάβημα,	βαθμός,	ἀναβαθμός,	βάθρον,	βακτηρία,	βέβαιος,	ἄβατος,	
ἀδιάβατος,	εὔβατος,	πρόβατον,	βαθμίς,	βωμός,	βάτης,	ἀναβάτης,	
διαβάτης,	ἐπιβάτης,	ὀρειβάτης,	βάδην.	

  μετέχειν:	 απρμφ.	 ενεστ.	 ε.	 φ.	 του	 ρ.	 μετέχω	 (=	 συμμετέχω,	
παίρνω	μέρος).	ΧΡΟΝΟΙ:	μετέχω,	μετεῖχον,	μεθέξω	/	μετασχήσω,	
μετέσχον,	μετέσχηκα,	μετεσχήκειν.	ΟΜΟΡΡΙΖΑ:	ἕξις,	κάθεξις,	
μέθεξις,	 εὐεξία,	 καχεξία,	 ἑξῆς,	 σχολή,	 σχολεῖον,	 σχολάζω,	
σχεδόν,	 σχέσις,	 σχῆμα,	 ἐνοχή,	 ἀποχή,	 ὑπεροχή,	 κατοχή,	
ἀνακωχή,	 ἔνοχος,	 κάτοχος,	 μέτοχος,	 ῥαβδοῦχος,	 κλειδοῦχος,	
παροχεύς.	

  φαυλότεραι:	ονομ.	πληθ.	θηλ.	γέν.	του	συγκριτικού	βαθμού	του	
δευτερόκλιτου	επιθέτου	φαῦλος,	 -η,	 -ον.	ΒΑΘΜΟΙ:	φαῦλος,	
-η,	-ον˙	φαυλότερος,	-α,	-ον˙	φαυλότατος,	-η,	-ον.

  σπουδαιότεραι:	ονομ.	πληθ.	θηλ.	γέν.	του	συγκριτικού	βαθμού	
του	 επιθέτου	σπουδαῖος,	 -α,	 -ον.	ΒΑΘΜΟΙ:	 σπουδαῖος,	 -α,	
-ον˙	σπουδαιότερος,	-α,	-ον˙	σπουδαιότατος,	-η,	-ον.	

	 Β.3	ΟΜΟΡΡΙΖΑ	ΣΤΗ	ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ἀπαίδευτος:	παιδεία,	 εκπαιδευτής,	 εκπαίδευση,	παιδαγωγός,	
παιδαγωγικός,	παίδεμα,	παιδεμός,	απαιδαγώγητος.

  διατρίβω:	διατριβή,	τριβή,	τρίψιμο,	τρίφτης,	παιδοτρίβης.
  σκοπός:	 σκόπευση,	 σκοπευτήριο,	 σκοπεύω,	 σκοπιά,	
σκοποβολή.

  στοχάζομαι:	 στοχαστής,	 στοχασμός,	 στόχαστρο,	 στοχαστικός,	
στόχος,	άστοχος,	εύστοχος.

  πράττω:	πράξη,	πράγμα,	πρακτικός,	άπραγος,	πραξικόπημα,	
πραξικοπηματίας.

  ἀποικίζομαι:	οικισμός,	συνοικισμός,	αποικία,	οικιστής.
  ζῶ:	 ζωή,	 ζωντανός,	 ζωντάνια,	 ζωηφόρος,	 ζωντανεύω,	 ζωτικός,	
ζώο.

  ἀναγκάζω:	 αναγκαίος,	 αναγκαιότητα,	 αναγκαστικός,	 ανάγκη,	
εξαναγκάζω,	εξαναγκασμός.

  ἐπιτρέπω:	 επίτροπος,	 επιτροπή,	 προτροπή,	 τροπή,	 τρόπος,	
τρόπαιο.

  μένω:	παραμένω,	διαμένω,	μονή,	παραμονή,	διαμονή,	μόνιμος,	
μόνος,	μονάζω,	μοναχός.

  τιμή:	 τιμώ,	 εκτιμώ,	 τίμημα,	 τίμιος,	 τιμάριθμος,	 πολύτιμος,	
τιμιότητα,	τιμολόγιο,	άτιμος,	έντιμος.
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	 Β.4	ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ	ΣΧΟΛΙΑ

  ἀπαίδευτος	>	ἀ	(στερ.)	+	παιδεύω
  ἀλήθεια	>	ἀληθὴς	<	ἀ	(στερ.)	+	λήθω	(=	λανθάνω)
  ἄπειρος	>	ἀ	(στερ.)	+	πεῖρα
  ἐπιτροπεύω	>	ἐπίτροπος	>	ἐπιτρέπω
  στοχάζομαι	>	στόχος
  ἅπας	>	ἅμα	+	πᾶς
  ἀποικίζομαι	>	ἀπό	(πρθ.)	+	οἰκίζομαι	(>	οἶκος)
  φύσις	>	φύω
  ἀναγκάζω	>	ἀνάγκη
  ἀφικνοῦμαι	ἀπό	(πρθ.)	+	ἱκνοῦμαι
  μάθημα	>	μαθεῖν	(αόρ.	β’	του	μανθάνω)
  ἀνάβασις	>	ἀναβαίνω
  ἐπιτρέπω	>	ἐπί	(πρθ.)	+	τρέπω
  δεσμώτης	>	δεσμῶ	(=	δένω)
  πόνος	>	πένω,	πένομαι
  τιμή	>	τίω	(=	απονέμω	τιμή,	εκτιμώ)
  σπουδαῖος	>	σπουδή	

	 Β.5	ΧΡΟΝΙΚΕΣ	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ενεστώτας προαγορευομένων ἐπιτροπεύειν ἐωμένους

Παρατατικός - - -

Μέλλοντας προαγορευσομένων ἐπιτροπεύσειν ἐασομένους

Αόριστος προαγορευθέντων	/	
προρρηθέντων ἐπιτροπεῦσαι ἐαθέντας

Παρακείμενος προειρημένων ἐπιτετροπευκέναι εἰαμένους

Υπερσυντέλικος - - -

Ενεστώτας διατρίβειν ἔχουσιν στοχαζομένους

Παρατατικός - εἶχον -

Μέλλοντας διατρίψειν ἕξουσιν	/	
σχήσουσιν στοχασομένους

Αόριστος διατρῖψαι ἔσχον στοχασαμένους	/	
στοχασθέντας

Παρακείμενος διατετροφέναι ἐσχήκασιν ἐστοχασμένους

Υπερσυντέλικος - ἐσχήκεσαν -
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Ενεστώτας δεῖ πράττειν πράττωσιν

Παρατατικός ἔδει - -

Μέλλοντας δεήσει πράξειν -

Αόριστος ἐδέησε πρᾶξαι πράξωσιν

Παρακείμενος δεδέηκε πεπραχέναι πεπραχότες	ὦσιν

Υπερσυντέλικος - - -

Ενεστώτας πράττουσιν ἡγούμενοι ζῶντες

Παρατατικός ἔπραττον - -

Μέλλοντας πράξουσιν ἡγησόμενοι	/	
[ἡγηθησόμενοι] βιωσόμενοι

Αόριστος ἔπραξαν ἡγησάμενοι	/	
ἡγηθέντες βιοῦντες

Παρακείμενος πεπράχασιν	/	
πεπράγασιν ἡγημένοι βεβιωκότες

Υπερσυντέλικος ἐπεπράχεσαν	/	
ἐπεπράγεσαν - -

Ενεστώτας ἀποικίζεσθαι φησὶ ἀναγκάζειν

Παρατατικός - ἔφη -

Μέλλοντας ἀποικιεῖσθαι	/	
ἀποικισθήσεσθαι φήσει ἀναγκάσειν

Αόριστος ἀποικίσασθαι	/	
ἀποικισθῆναι ἔφησε ἀναγκάσαι

Παρακείμενος ἀπῳκίσθαι - ἠναγκακέναι

Υπερσυντέλικος - - -

Ενεστώτας ἀφικνεῖσθαι φαμὲν εἶναι

Παρατατικός - ἔφαμεν -

Μέλλοντας ἀφίξεσθαι φήσομεν ἔσεσθαι

Αόριστος ἀφικέσθαι ἐφήσαμεν γενέσθαι

Παρακείμενος ἀφῖχθαι - γεγονέναι

Υπερσυντέλικος - - -

Ενεστώτας ὁρᾶν ἀναβαίνειν ἀναβαίνοντες

Παρατατικός - - -

Μέλλοντας ὄψεσθαι ἀναβήσεσθαι ἀναβησόμενοι
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Αόριστος ἰδεῖν ἀναβῆναι ἀναβάντες

Παρακείμενος ἑορακέναι ἀναβεβηκέναι ἀναβεβηκότες

Υπερσυντέλικος - - -

Ενεστώτας ὁρῶσιν ἐπιτρέπειν ἐπιτρέπεται

Παρατατικός - - ἐπετρέπετο

Μέλλοντας - ἐπιτρέψειν ἐπιτρέψεται	/	
ἐπιτραπήσεται

Αόριστος ἴδωσιν ἐπιτρέψαι	/	
ἐπιτραπεῖν

ἐπετρέψατο	
/	ἐπετρέπετο	
/	ἐπετρέφθη	
/	ἐπετράπη	/	
ἐπετράφθη

Παρακείμενος ἑορακότες	ὦσιν ἐπιτετροφέναι ἐπιτέτραπται

Υπερσυντέλικος - - -

Ενεστώτας καταμένειν ἐθέλειν καταβαίνειν

Παρατατικός - - -

Μέλλοντας καταμενεῖν ἐθελήσειν καταβήσεσθαι

Αόριστος καταμεῖναι ἐθελῆσαι καταβῆναι

Παρακείμενος καταμεμενηκέναι ἠθεληκέναι καταβεβηκέναι

Υπερσυντέλικος - - -

Ενεστώτας μετέχειν

Παρατατικός -

Μέλλοντας μεθέξειν	/	
μετασχήσειν

Αόριστος μετασχεῖν

Παρακείμενος μετεσχηκέναι

Υπερσυντέλικος -

	 Β.6	ΕΓΚΛΙΤΙΚΕΣ	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οριστική ἔχουσιν δεῖ πράττουσιν
Υποτακτική ἔχωσιν δέῃ πράττωσιν
Ευκτική ἔχοιεν δέοι πράττοιεν

Προστακτική ἐχόντων	/	
ἐχέτωσαν - πραττόντων	/	

πραττέτωσαν
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Απαρέμφατο ἔχειν δεῖν πράττειν

Μετοχή ἔχων,	ἔχουσα,	
ἔχον δέον πράττων,	-ουσα,	

-ον
Οριστική πράξουσιν εἶδον ἐπιτρέπεται
Υποτακτική - ἴδωσιν ἐπιτρέπηται
Ευκτική πράξοιεν ἴδοιεν ἐπιτρέποιτο
Προστακτική - ἰδόντων ἐπιτρεπέσθω
Απαρέμφατο πράξειν ἰδεῖν ἐπιτρέπεσθαι

Μετοχή πράξων,	-ουσα,	
-ον

ἰδών,	ἰδοῦσα,	
ἰδὸν

ἐπιτρεπόμενος,	
-η,	-ον

	 Β.7	ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑ	ΣΧΟΛΙΑ
Λεπτομερής	συντακτική	ανάλυση	και	αιτιολόγηση	συντακτικών	
φαινομένων

1.	 Τί	δέ	 (λέγεις);: κύρια	πρόταση	(ευθεία	ερώτηση).	τί:	σύστοιχο	
αντικ.	στο	λέγεις.		

2.	 Τόδε	οὐκ	εἰκός	[ἐστι]	καὶ	ἀνάγκη	…	διατρίβειν	διὰ	τέλους,	τοὺς	
μέν,	τοὺς	δέ: κύρια	πρόταση,	που	συνδέεται	με	την	προηγούμενη	
κύρια	παρατακτικά	με	τον	συμπλεκτικό	σύνδεσμο	καί.	εἰκός,	ἀνάγκη: 
κατηγ.	στο	τόδε˙	τοὺς	ἀπαιδεύτους,	τοὺς	ἀπείρους,	τοὺς	ἐωμένους 
(επιθ.	μτχ.):	υποκ.	στο	ἂν	ἐπιτροπεῦσαι:	ειδ.	(δυν.)	απρμφ.,	επεξ.	στο	
τόδε˙	ἐκ	τῶν	προειρημένων:	εμπρόθ.	προσδ.	συμφωνίας˙	ἀληθείας: 
γεν.	 αντικ.	 στο	 ἀπείρους˙	 ἱκανῶς:	 εμπρόθ.	προσδ.	 τρόπου˙	ποτέ: 
επιρρ.	προσδ.	χρόνου˙	τὴν	πόλιν:	αντικ.	στον	ἂν	ἐπιτροπεῦσαι˙	ἐν	
παιδείᾳ:	 εμπρόθ.	 προσδ.	 κατάστασης	 ή	 τρόπου˙	 διατρίβειν:	 τελ.	
απρμφ.,	αντικ.	στη	μτχ.	τοὺς	ἐωμένους˙	διὰ	τέλους:	εμπρόθ.	προσδ.	
χρόνου˙	τοὺς	μέν,	τοὺς	δέ:	επιμεριστικές	παραθέσεις.	
  
3.	 ἦν	δ’	ἐγώ: κύρια	παρενθετική	πρόταση.	ἐγώ:	υποκ.	

4.	 ὅτι	 σκοπὸν	 ἐν	 τῷ	 βίῳ	 οὐκ	 ἔχουσιν	 ἕνα: δευτερεύουσα	
αιτιολογική	 πρόταση.	 ἕνα:	 επιθ.	 προσδ.	 στο	 σκοπόν:	 αντικ.	 στο	
οὐκ	ἔχουσιν˙	ἐν	τῷ	βίῳ:	εμπρόθ.	προσδ.	χρονικής	διάρκειας.

5.	 οὗ	 στοχαζομένους:	 δεῖ	 ἅπαντα	 πράττειν: δευτερεύουσα	
αναφορική	προσδιοριστική	πρόταση	στο	σκοπὸν	της	προηγούμενης	
αιτιολογικής	πρότασης.	πράττειν:	τελ.	απρμφ.,	υποκ.	στο	απρόσ.	
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δεῖ˙	 ἅπαντα:	 σύστοιχο	 αντικ.	 στο	 πράττειν˙	 οὗ:	 αντικ.	 στη	 μτχ.	
στοχαζομένους	(τροπ.	μτχ.).

6.	 ἃ	ἂν	πράττωσιν	ἰδίᾳ	τε	καὶ	δημοσίᾳ: δευτερεύουσα	αναφορική	
υποθετική	 πρόταση.	 ἅ:	 σύστοιχο	 αντικ.	 στο	 πράττωσιν˙	 ἰδίᾳ,	
δημοσίᾳ:	δοτ.	τρόπου.

7.	 ὅτι	 ἑκόντες	 εἶναι	 οὐ	 πράξουσιν,	 ἡγούμενοι	 ἐν	 μακάρων	
νήσοις	ζῶντες	ἔτι	ἀπῳκίσθαι: δευτερεύουσα	αιτιολογική	πρόταση.	
ἡγούμενοι	 (αιτ.	 μτχ.	 =	 ἐπεὶ	 ἡγοῦνται)˙	 ζῶντες	 (εναντ.	 μτχ.	 =	 εἰ	
καὶ	ζῶσι)˙	ἀπῳκίσθαι:	ειδ.	απρμφ.,	αντικ.	στη	μτχ.	ἡγούμενοι˙	ἐν	
νήσοις:	εμπρόθ.	προσδ.	στάσης	σε	τόπο˙	μακάρων:	γεν.	κτητ.	από	
το	νήσοις˙	εἶναι:	απόλυτο	απρμφ.	στη	στερεότυπη	έκφραση	ἑκόντες	
εἶναι˙	ἑκόντες:	επιρρ.	κατηγ.	τρόπου.	

8.	 [ταῦτά	 ἐστι]	 ἀληθῆ: κύρια	 πρόταση.	 ἀληθῆ:	 κατηγ.	 στο	
[ταῦτα].

9.	 ἔφη	[οὗτος]: κύρια	παρενθετική	πρόταση.	[οὗτος]:	υποκ.	

10.	Ἡμέτερον	 δὴ	 ἔργον	 [ἐστίν]	 τῶν	 οἰκιστῶν	 τάς	 τε	 βελτίστας	
φύσεις	ἀναγκάσθαι	ἀφικέσθαι	πρὸς	τὸ	μάθημα	ἰδεῖν	τε	τὸ	ἀγαθὸν	
καὶ	ἀναβῆναι	ἐκείνην	τὴν	ἀνάβασιν	καὶ	μὴ	ἐπιτρέπειν	αὐτοῖς: κύρια	
πρόταση.	τοὺς	οἰκιστάς:	 υποκ.	στα	ἀναγκάσαι,	μὴ	 ἐπιτρέπειν:	 τελ.	
απρμφ.,	υποκ.	στην	απρόσωπη	έκφραση	ἔργον	[ἐστίν].	ἡμέτερον:	επιθ.	
προσδ.	στο	ἔργον˙	τῶν	οἰκιστῶν:	γεν.	παραθετική	από	το	ἡμέτερον˙	τὰς	
βελτίστας:	επιθ.	προσδ.	στο	φύσεις:	αντικ.	στο	ἀναγκάσαι	και	υποκ.	στα	
απρμφ.	ἀφικέσθαι	(τελ.	απρμφ.,	αντικ.	στο	ἀναγκάσαι),	ἰδεῖν,	ἀναβῆναι	
(τελ.	απρμφ.,	επεξ.	στο	μάθημα).	ἐκείνην:	επιθ.	προσδ.	στο	ἀνάβασιν:	
σύστ.	αντικ.	στο	ἀναβῆναι˙	τὸ	ἀγαθόν:	αντικ.	στο	ἰδεῖν˙	πρὸς	τὸ	μάθημα: 
εμπρόθ.	προσδ.	κατεύθυνσης˙	αὐτοῖς:	αντικ.	στο	μὴ	ἐπιτρέπειν.	

11.	ἦν	δ’	ἐγώ: κύρια	παρενθετική	πρόταση.

12.	ἐπειδὰν	 ἀναβάντες	 ἱκανῶς	 ἴδωσι: δευτερεύουσα	
χρονικοϋποθετική	 πρόταση,	 που	 εκφέρεται	 με	 υποτακτική	 και	
δηλώνει	 το	 προσδοκώμενο.	 ἀναβάντες:	 χρον.	 μτχ.	 (=	 ἐπειδὰν	
ἀναβῶσι)˙	ἱκανῶς:	επιρρ.	προσδ.	τρόπου.	

13.	ὃ	 νῦν	 ἐπιτρέπεται	 [αὐτοῖς]: δευτερεύουσα	 αναφορική	
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προσδιοριστική	 πρόταση	 στο	 ενν.	 τοῦτο	 της	 κύριας	 πρότασης.	 ὅ: 
υποκ.	στο	ἐπιτρέπεται˙	[αὐτοῖς]:	αντικ.	στο	ἐπιτρέπεται˙	νῦν:	επιρρ.	
προσδ.	χρόνου.

14.	Τὸ	 ποῖον	 δή	 [ἐπιτρέπεται	 αὐτοῖς];: κύρια	 πρόταση	 (ευθεία	
ερώτηση).	τὸ	ποῖον:	υποκ.˙	[αὐτοῖς]:	αντικ.	

15.	Τὸ	αὐτοῦ	καταμένειν	καὶ	μὴ	ἐθέλειν	πάλιν	καταβαίνειν	παρ’	
ἐκείνους	τοὺς	δεσμώτας	μηδὲ	μετέχειν	τῶν	παρ’	ἐκείνοις	πόνων	
τε	καὶ	τιμῶν: κύρια	πρόταση.	τὸ	καταμένειν,	τὸ	μὴ	ἐθέλειν,	τὸ	
μηδὲ	μετέχειν:	έναρθρα	τελ.	απρμφ.,	υποκ.	στο	ἐπιτρέπεται˙	αὐτοῦ:	
γεν.	τόπου˙	πάλιν:	επιρρ.	προσδ.	χρόνου˙	καταβαίνειν:	τελ.	απρμφ.,	
αντικ.	 στο	 μὴ	 ἐθέλειν˙	 παρὰ	 τοὺς	 δεσμώτας:	 εμπροθ.	 προσδ.	
πλησίον˙	ἐκείνους:	επιθ.	προσδ.	στο	τοὺς	δεσμώτας˙	παρ’	ἐκείνοις:	
εμπρόθ.	προσδ.	πλησίον˙	τῶν	πόνων,	τιμῶν:	αντικ.	στο	μετέχειν˙	
τῶν	παρ’	ἐκείνοις:	επιθ.	προσδ.	στα	πόνων,	τιμῶν.	

16.	ἦν	δ’	ἐγώ:	κύρια	παρενθετική	πρόταση.

17.	εἴτε	 φαυλότεραι	 [αἱ	 τιμαί	 εἰσι]	 εἴτε	 σπουδαιότεραι	 [αἱ	
τιμαί	εἰσι]:	δύο	δευτερεύουσες	υποθετικές	προτάσεις.	φαυλότεραι,	
σπουδαιότεραι:	κατηγ.	στο	[αἱ	τιμαί]:	υποκ.	στο	[εἰσί].		

	 Γ.1	ΔΟΜΙΚΑ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Η	άποψη	του	Σωκράτη	σχετικά	με	την	διακυβέρνηση	της	πόλης:
1.	 Οι	 απαίδευτοι	 και	 όσοι	 δεν	 γνωρίζουν	 την	 αλήθεια	 είναι	

ανίκανοι	να	κυβερνήσουν	ορθά	την	πολιτεία,	διότι	δεν	έχουν	υψηλούς	
στόχους	για	τη	ζωή	τους	και	τον	δημόσιο	βίο.

2.	 Ούτε	 οι	 πεπαιδευμένοι	 (οι	 οποίοι	 βρίσκονται	 στον	 κόσμο	
των	 Ιδεών)	 μπορούν	 να	 κυβερνήσουν,	 διότι	 δείχνουν	 απρόθυμοι	
για	πολιτική	δράση,	μιας	και	είναι	αφιερωμένοι	αποκλειστικά	στις	
πνευματικές	τους	ενασχολήσεις.

3.	Το	χρέος	των	οικιστών:	να	αναγκάσουν	τους	προικισμένους	με	
ικανότητες	πολίτες	να	αναλάβουν	τη	διακυβέρνηση	της	πόλης,	αφού	
πρώτα	τούς	οδηγήσουν	στη	γνώση	του	Ἀγαθοῦ.

	 Γ.2	ΣΥΝΔΕΣΗ	ΜΕ	ΤΑ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ

Στις	ενότητες	που	μεσολαβούν	(515a	–	519b)	ο	Πλάτων	αναφέρεται	
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στην	γνωστική	κατάσταση	των	δεσμωτών,	που	βρίσκονται	στο	σπήλαιο	
και	στα	στάδια	της	γνωστικής	πορείας	μέχρι	τη	θέαση	του	Ἀγαθοῦ:

α)	Μέσα	στη	σπηλιά	βλέπουν	μόνο	σκιές˙
β)	Αν	κάποιος	απελευθερωθεί	από	τα	δεσμά,	βλέπει	τη	φωτιά˙
γ)	Μετά	από	μια	περίοδο	προσαρμογής,	προκειμένου	να	εθιστεί	

η	όρασή	του	στα	νέα	δεδομένα,	θα	μπορέσει	να	βγει	έξω	από	τη	
σπηλιά	και	να	αντικρίσει	το	φως	του	ήλιου˙

δ)	Ο	ελευθερωμένος	δεσμώτης	δεν	έχει	την	παραμικρή	επιθυμία	
να	 επιστρέψει	 πίσω	 στο	 σπήλαιο.	 Αν	 όμως	 κάποιος	 από	 αυτούς	
αποφάσιζε	να	γυρίσει	πίσω,	τότε	θα	αντιμετώπιζε	τον	περίγελο	των	
δεσμωτών.	Αν	μάλιστα	επέμενε	να	τούς	βγάλει	από	την	άγνοιά	τους,	
ανεβάζοντάς	τους	έξω	από	το	σπήλαιο,	θα	κινδύνευε	η	ζωή	του10.	Οι	
περισσότεροι	πάντως	δεν	επιθυμούν	να	επιστρέψουν	στο	σπήλαιο	
και	να	ελευθερώσουν	τους	υπόλοιπους	δεσμώτες	από	το	σκοτάδι	της	
αμάθειάς	του.	Δηλ.	δεν	επιθυμούν	να	αναλάβουν	τη	διακυβέρνηση	
της	πολιτείας,	αν	και	διαθέτουν	την	κατάλληλη	για	τον	σκοπό	αυτόν	
παιδεία.	Ο	Σωκράτης	 (στην	ενότητα	που	εξετάζουμε	του	σχολικού	
βιβλίου)	εκφράζει	την	πεποίθηση	ότι	οι	ορθά	πεπαιδευμένοι	έχουν	
υποχρέωση	να	κυβερνήσουν	και	να	φωτίσουν	με	την	παιδεία	τους	
τους	άλλους	ανθρώπους.

	 Γ.3	ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ	ΑΠΟΔΟΣΗ

	 	 Ο	Σωκράτης	εκφράζει	την	άποψη	ότι	οι	απαίδευτοι,	και	επομένως,	
οι	ἄπειροι ἀληθείας	δεν	είναι	σε	θέση	να	κυβερνήσουν,	επειδή	δεν	
έχουν	 θέσει	 έναν	 υψηλό	 σκοπό	 για	 τον	 ιδιωτικό	 και	 τον	 δημόσιο	
βίο.	Αλλά	και	οι	πεπαιδευμένοι,	αυτοί	που	βρίσκονται	στον	κόσμο	
των	 Ιδεών	 δεν	 επιθυμούν	 να	 αναλάβουν	 πολιτική	 δράση,	 καθώς	
είναι	απασχολημένοι	στις	πνευματικές	τους	δραστηριότητες.	Εφόσον	
κανείς	από	τους	δύο	δε	μπορεί	να	κυβερνήσει,	απομένει	να	βρεθούν	
οι	κατάλληλοι.	Ο	Σωκράτης	και	οι	συνομιλητές	του,	οι	οικιστές	της	
πόλης,	έχουν	την	υποχρέωση	να	επιλέξουν	αυτούς	που	διαθέτουν	
προικισμένες	 ικανότητες	 και	 να	 τούς	 οδηγήσουν	 στη	 θέαση	 του	
Ἀγαθοῦ.	Αφού	κατακτήσουν	τη	γνώση,	τότε	θα	τούς	υποχρεώσουν	
να	κατέβουν	στη	σπηλιά,	όπου	θα	αναλάβουν	τη	διακυβέρνηση	της	
πολιτείας,	διαφωτίζοντας	τους	δεσμώτες.

10.	 	Σαφής	υπαινιγμός	στην	δίκη	και	την	καταδίκη	του	Σωκράτη,	στου	οποίου	
τη	ζωή	και	το	έργο	βλέπουμε	πλήρη	αποτύπωση	και	εφαρμογή	της	αλληγορίας	του	
σπηλαίου.	Βλ.	και	Εισαγωγικό	Σημείωμα:	Η	αλληγορία	του	σπηλαίου	(σχ.	βιβλίο,	
σελ.	113).	
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	 Γ.4	ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ	ΣΧΟΛΙΑ

τοὺς	 ἀπαιδεύτους	 καὶ	 ἀληθείας	 ἀπείρους: Οι	 απαίδευτοι,	
εφόσον	δεν	 έχουν	κατακτήσει	 τη	γνώση,	 για	να	κυβερνήσουν	την	
πολιτεία,	εξαιτίας	της	απαιδευσίας	τους	δεν	γνωρίζουν	την	αλήθεια.	
Μη	γνωρίζοντας	την	αλήθεια	είναι	εύλογο	το	άτομο	να	είναι	ανίκανο	
να	θέσει	υψηλούς	στόχους	για	τον	ιδιωτικό	αλλά	και	για	τον	δημόσιο	
βίο.

μήτε	τοὺς	ἐν	παιδείᾳ	ἐωμένους	διατρίβειν	διὰ	τέλους:	Αυτοί	
είναι	όσοι	ασχολούνται	μόνο	με	τις	πνευματικές	τους	αναζητήσεις,	
κινούνται	σε	θεωρητικό	βίο,	δεν	παρουσιάζουν	καμιά	πολιτική	δράση	
και	γενικά	είναι	αποκομμένοι	από	την	πραγματικότητα.

ἐν	παιδείᾳ:	Αρχικά,	η	λέξη	σημαίνει	αυτό που πρέπει να μάθει 
το παιδί.	Ήδη	όμως	από	τον	5ο	αι.	π.Χ.,	ως	όρος	της	παιδαγωγικής,	
δηλώνει	 τη	 γενική	 καλλιέργεια,	που	 είναι	προνόμιο	μόνον	 του	
ανθρώπου	–	γι’	αυτόν	το	λόγο,	άλλωστε,	αποδίδεται	στα	λατινικά	ως	
humanitas.	Βάση	της	παιδείας	είναι	για	τον	Πλάτωνα	η	μουσική	
(λογοτεχνία,	 τραγούδι,	 καλλιέργεια	 της	 καλλιτεχνικής	
ευαισθησίας)	 και	 η	 γυμναστική 11˙	 παίδευση	 είναι	 η	 πορεία	
προς	την	παιδεία 12.

σκοπὸν	…	ἕνα:	Οι	τυχαίοι	και	αφιλοσόφητοι	πολιτικοί	δεν	έχουν	
έναν	υψηλό	σκοπό	να	υπηρετήσουν	παρά	μόνο	το	προσωπικό	τους	
συμφέρον.	Αντιθέτως,	ὁ εἷς σκοπός,	που	έχουν	οι	φύλακες	της	πολιτείας	
είναι	να	υπηρετήσουν	πιστά	και	ανιδιοτελώς	την	πόλη	ολόκληρη.

μακάρων	 νήσοις:	 νησιά	 στη	Δύση	πέρα	από	 τις	 στήλες	 του	
Ηρακλέους	στο	ρεύμα	του	Ωκεανού.	Εκεί,	σύμφωνα	με	τις	λαϊκές	
δοξασίες,	ζούσαν	οι	ήρωες,	οι	άνθρωποι	της	χρυσής	εποχής	(δηλ.	
η	πρώτη	γενιά	του	ανθρωπίνου	γένους)	καθώς	και	οι	ευσεβείς.

ἔφη: ο	Γλαύκων.

τῶν	οἰκιστῶν:	οι	«θεμελιωτές»	της	ιδεώδους	πολιτείας,	δηλ.	ο	
Σωκράτης	και	οι	συνομιλητές	του.

11.	 	Βλ.	Πλάτ.	Πολ.	376e	

12.	 	Πρβλ.	Πλάτ.	Ὅροι	410:	παίδευσις παιδείας παράδοσις.	
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βελτίστας	φύσεις: Φύσις	είναι	αυτό	 που	 ο	 άνθρωπος	 δεν	
μπορεί	 να	 κατασκευάσει	 ο	 ίδιος,	 αλλά	 το	 βρίσκει	 να	
προϋπάρχει.	Μπορεί,	 βέβαια,	 με	 την	τέχνη	 να	 το	συμπληρώσει,	
αλλά	δεν	είναι	σε	θέση	να	το	αλλάξει	ουσιωδώς.	Φύσις,	επομένως,	σε	
σχέση	με	τον	άνθρωπο	είναι	τα	χαρίσματα	και	τα	ελαττώματα,	που	
έχει	ως	κτήμα	του.	Για	τον	Πλάτωνα,	η	φύση	παίζει	καθοριστικό	
ρόλο	στην	εκλογή	του	ἀρίστου βίου .

πρὸς	τὸ	μάθημα	ὃ	ἐν	τῷ	πρόσθεν	ἔφαμεν	εἶναι	μέγιστον: 
Το	μέγιστο	μάθημα,	η	ύψιστη	 γνώση,	 είναι	η	θέαση	του	Ἀγαθοῦ.	
Ο	 Πλάτων	 στο	 έκτο	 βιβλίο	 της	 Πολιτείας	 δίνει	 τον	 ορισμό	 του	
Ἀγαθοῦ:	«ἐπεὶ	ὅτι	γε	ἡ	τοῦ	ἀγαθοῦ	ἰδέα	μέγιστον	μάθημα,	πολλάκις	
ἀκήκοας»13.	Η	ιδέα	του	Ἀγαθοῦ	βρίσκεται	στην	κορυφή	του	κόσμου	
των	Ιδεών	και	στηρίζεται	από	υπερκόσμιες	δυνάμεις:	δικαιοσύνη,	
ἀνδρεία,	σωφροσύνη,	αἰδώς,	ὁσιότης.		 

τὸ	ἀγαθόν: Ο	Πλάτων	δεν	δίνει	μία	σαφή	ερμηνεία	γι’	αυτόν	τον	
όρο,	που	είναι	από	τους	βασικότερους	στο	φιλοσοφικό	του	σύστημα,	
παρά	αρκείται	σε	ορισμένους	υπαινιγμούς.	Ἀγαθὸν	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	επιστήμη14.	Η	έκφραση	
αὐτὸ τὸ ἀγαθὸν	φαίνεται	να	δηλώνει	την	ύψιστη	αρχή	και	την	πηγή	
του	 όντος	 και	 της	 γνώσης15.	 Πάντως,	 ήδη	 στην	 Αρχαιότητα	 το	
Πλάτωνος ἀγαθὸν	ήταν	παροιμιακή	έκφραση	για	κάτι	 το	ασαφές	
και	σκοτεινό16.

ἰδεῖν	τε	…	νῦν	ἐπιτρέπεται:	εξαρτάται	από	το	ἀναγκάσαι	και	
επεξηγεί	το	ἀφικέσθαι.

μὴ	ἐπιτρέπειν	αὐτοῖς	ὃ	νῦν	ἐπιτρέπεται: Ο	Σωκράτης	πιστεύει	

13.	 	Πλάτ.	Πολ.	505a.		

14.	 	Πρβλ.	Πλάτ.	Πολ.	509a	

15.	 	Βλ.	Πλάτ.	Πολ.	508e:	«Τοῦτο	τοίνυν	τὸ	τὴν	ἀλήθειαν	παρέχον	τοῖς	γιγνωσκομένοις	
καὶ	τῷ	γιγνώσκοντι	τὴν	δύναμιν	ἀποδιδὸν	τὴν	τοῦ	ἀγαθοῦ	ἰδέαν	φάθι	εἶναι».	

16.	 	Πρβλ.	Ἄμφις	 (στον	Διογ .	Λαέρτιο	III	27):
«ἧττον	οἶδα	τοῦτ’	ἐγώ,
ὦ	δέσποτ’,	ἢ	τὸ	Πλάτωνος	ἀγαθόν».
Μιλά	προφανώς	κάποιος	δούλος	και	λέει	στον	κύριό	του:	 «Αυτό	το	πράγμα	το	
γνωρίζω	λιγότερο	απ’	ό,τι	γνωρίζω	το	Ἀγαθὸν	του	Πλάτωνος»,	δηλ.	το	σκοτεινό	
αυτό	φιλοσόφημα.	
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ότι	δεν	πρέπει	να	επιτρέπεται	στους	πνευματικούς	ανθρώπους	να	
ασχολούνται	μόνο	με	τις	θεωρητικές	τους	αναζητήσεις.

ἀναβῆναι:	Πολύ	συχνά	στον	Πλάτωνα	λέξεις	που	σημαίνουν	
το	 ἄνω	 και	 την	 ἀνάβαση	 χρησιμοποιούνται	 μεταφορικά	 για	 την	
παιδεία	και	τα	αγαθά	που	προσφέρει.

Τὸ	ποῖον	δή;: Ποιο	πράγμα	(ρωτά	ο	Γλαύκων).

καταβαίνειν:	Οι	φύλακες,	αφού	θα	έχουν	εκπαιδευτεί	ορθά	και	
θα	έχουν	φιλοσοφήσει,	οφείλουν	να	κατεβούν	στο	σπήλαιο,	δηλ.	στην	
πρακτική	πολιτική,	για	να	ωφελήσουν	με	τις	γνώσεις	τους	και	την	
αρετή	τους	την	πόλη	ολόκληρη.	Ειδικότερα,	οι	φύλακες	θα	πρέπει,	
όταν	φθάσουν	στην	ηλικία	των	35	ετών,	 να	άρχουν	στον	πόλεμο	
και	να	αναλάβουν	αξιώματα,	που	αρμόζουν	σε	νέους.	Όταν	γίνουν	
50	ετών,	τότε	πια	μπορούν	να	μοιράζουν	το	χρόνο	τους	ανάμεσα	
στη	 φιλοσοφία	 και	 στην	 άσκηση	 της	 εξουσίας.	 Όταν	 θα	 έχουν	
εκπαιδεύσει	τους	διαδόχους	τους,	θα	είναι	έτοιμοι	πια	να	φύγουν	
από	τη	ζωή	και	να	κατοικήσουν	στις	νήσους	των	Μακάρων 17.	

	 Γ.5	ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ	ΑΝΑΛΥΣΗ

α.	Η	ανικανότητα	των	απαίδευτων	και	των	φιλοσόφων	για	τη	
διακυβέρνηση	της	πόλης

	Ο	 Σωκράτης	 διατυπώνει	 την	 άποψή	 του	 για	 το	 ποιος	 είναι	
ικανός	να	κυβερνήσει	ορθά	μια	πολιτεία.	Σ’	αυτό	το	πλαίσιο	εξετάζει	
την	 καταλληλότητα	 δύο	 κατηγοριών:	 των	 απαίδευτων	 και	 των	
πεπαιδευμένων:

	1.	 Οι	 απαίδευτοι,	 δηλ.	 οι	 αφιλοσόφητοι,	 αδυνατούν	 να	
κυβερνήσουν	την	πολιτεία,	γιατί	δεν	διαθέτουν	παιδεία	και	επομένως	
είναι	ἀληθείας ἄπειροι.	Επιπλέον	δεν	έχουν	στη	ζωή	τους	έναν	υψηλό	
πολιτικό	στόχο,	που	να	ρυθμίζει	τον	ιδιωτικό	και	δημόσιο	βίο	τους.

	2.	 Στον	 αντίποδα	 βρίσκονται	 οι	 φιλόσοφοι,	 οι	 άνθρωποι	 του	
πνεύματος.	 Αυτοί,	 δοσμένοι	 στις	 θεωρητικές	 τους	 αναζητήσεις,	
ζουν	 αποκομμένοι	 από	 τους	 υπόλοιπους.	 Η	 πολιτική	 δράση	 δεν	
τούς	απασχολεί,	αδιαφορούν	για	την	εξουσία	και	την	διακυβέρνηση	
της	 πολιτείας.	 Αποστρέφονται	 τις	 πρακτικές	 δραστηριότητες.	
17.	 	Πρβλ.	Πλάτ.	Πολ.	539e:	«μετὰ	γὰρ	τοῦτο	καταβιβαστέοι	ἔσονταί	σοι	εἰς	τὸ	
σπήλαιον	πάλιν	ἐκεῖνο,	καὶ	ἀναγκαστέοι	ἄρχειν».	
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Απρόθυμοι	να	διαταράξουν	την	πνευματική	τους	γαλήνη,	θεωρούν	
την	παιδεία	ως	αυτοσκοπό	και	δεν	επιδεικνύουν	καμιά	διάθεση	να	
στρατευθούν	στην	υπηρεσία	του	κοινωνικού	συνόλου.	Η	απροθυμία	
τους	 να	 αναλάβουν	 τη	 διοίκηση	 της	 πόλης	 παρουσιάζεται	 από	
τον	 Πλάτωνα	 με	 δύο	 αλλεπάλληλες	 αρνήσεις	 (μὴ ἐθέλειν, μηδὲ 
μετέχειν)	και	με	το	έναρθρο	απαρέμφατο	καταμένειν,	που	δηλώνει	
ότι	επιθυμούν	να	μείνουν	στον	ίδιο	τόπο.

από την απαίδΕυΣία Στην παίδΕία – αυτόΣκόπό

Οι	ακατάλληλοι	για	την	
«επιτροπεία»	της	πόλης

Η	αιτιολογία	της	
ακαταλληλότητας

1)	…	μήτε	τοὺς	ἀπαιδεύτους	
καὶ	ἀληθείας	ἀπείρους	ἱκανῶς	
ἂν	ποτε	πάλιν	ἐπιτροπεῦσαι	…

…	ὅτι	σκοπὸν	ἐν	τῷ	βίῳ	οὐκ	
ἔχουσιν	ἕνα,	οὗ	στοχαζομένους	
δεῖ	ἅπαντα	πράττειν	ἃ	ἂν	
πράττωσιν	ἰδίᾳ	τε	καὶ	δημοσίᾳ

2)	…	μήτε	τοὺς	ἐν	παιδείᾳ	
ἐωμένους	διατρίβειν	διὰ	
τέλους	(ἱκανῶς	ἄν	ποτε	πόλιν	
ἐπιτροπεῦσαι)	

…	ὅτι	ἑκόντες	εἶναι	οὐ	
πράξουσιν,	ἡγούμενοι	ἐν	
μακάρων	νήσοις	ζῶντες	ἔτι	
ἀπῳκίσθαι

	Καταλήγουμε	λοιπόν	ότι	και	οι	απαίδευτοι	και	οι	θιασώτες	της	
παιδείας	ως	αυτοσκοπού	αντιπροσωπεύουν	δύο	διαμετρικά	αντίθετες	
ακρότητες,	ένα	είδος	αριστοτελικής	«υπερβολής»	και	«έλλειψης»,	γι’	
αυτό	και	απορρίπτονται	μιας	και	απέχουν	από	την	μεσότητα	της	
αρετής18.

β.	Γιατί	οι	πεπαιδευμένοι	αρνούνται	να	αναλάβουν	τον	πολιτικό	
βίο;

	Η	 απροθυμία	 των	 φιλοσόφων	 να	 ενταχθούν	 στην	 κοινωνική	
πραγματικότητα	δεν	υπαγορεύεται	μόνο	από	την	προσωπική	τους	
διάθεση	 να	 ασχοληθούν	 με	 τις	 πνευματικές	 τους	 αναζητήσεις.	
Σχετίζεται	με	τις	αντικειμενικές	δυσκολίες	που	θα	αντιμετωπίσουν,	
εφόσον	 εμπλακούν	 στην	 πολιτική	 κονίστρα.	 Ο	 φόβος	 μήπως	
θεωρηθούν	αρχομανείς,	δημαγωγοί	και	 ιδιοτελείς,	η	επιθυμία	τους	
να	 αποφύγουν	 προσωπικές	 πικρίες	 και	 την	 ψυχική	 φθορά	 της	
καθημερινής	πολιτικής	πρακτικής,	η	ανησυχία	μήπως	δε	μπορέσουν	

18.	 	Πρβλ.	Ἀριστότ.	Ἠθ. Νικ.	Β	6,	4-8		
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να	 ανταποκριθούν	 στις	 υψηλές	 προσδοκίες	 των	 πολιτών	 είναι	
κάποιοι	λόγοι	που	εξηγούν	την	απροθυμία	τους	να	εμπλακούν	στον	
κοινωνικό	στίβο.	

	Βέβαια	 στα	 δημοκρατικά	 πολιτεύματα	 της	 Αρχαιότητας	 ο	
πολίτης	 είχε	 την	 υποχρέωση	 να	 συμμετέχει	 ενεργά	 στα	 πολιτικά	
πράγματα	της	πόλης.	Όφειλε	να	μάθει	να	άρχεται	και	να	άρχει.	Ο	
ἀπράγμων	κινδύνευε	να	χαρακτηρισθεί	πολίτης	δεύτερης	κατηγορίας.	
Ορισμένοι	φιλόσοφοι	ωστόσο	εκπλήρωναν	βέβαια	τις	«ανελαστικές»	
υποχρεώσεις	τους	(στράτευση,	καταβολή	φόρων,	κλπ.),	απέφευγαν	
όμως	 την	 τύρβη	 της	αγοράς	και	προτιμούσαν	να	αφιερώνουν	 τον	
χρόνο	τους	στις	πνευματικές	τους	αναζητήσεις.	Τον	τύπο	αυτού	του	
ιδιωτεύοντος	φιλοσόφου	περιγράφει	(με	κάποια	δόση	ειρωνείας)	ο	
Πλάτων	στον	διάλογό	του	Θεαίτητος	(173c-e).	Και	ο	Αριστοτέλης	
στα	Ἠθικὰ Νικομάχεια	(1177a	12	κ.	εξ.)	ζωγραφίζει	την	ευτυχία	του	
θεωρητικού	βίου:	την	ανεξαρτησία,	την	απαλλαγή	από	ψυχοφθόρες	
φροντίδες,	 κτλ.	 Ο	 εξελληνισμένος	 Ιουδαίος	 φιλόσοφος	 Φίλων	 ο	
Αλεξανδρεύς	αφιέρωσε	στο	θέμα	του	πρακτικού	και	θεωρητικού	
βίου	(uita actiua, uita contemplatiua)	μια	διεξοδική	και	βαθυστόχαστη	
πραγματεία	 (Περὶ Θεωρητικοῦ Βίου).	Για	τον	Πλάτωνα	 βέβαια	ο	
αληθινός	φιλόσοφος	είχε	καθήκον	να	κατέλθει	στην	πολιτική	κονίστρα,	
δηλ.	μέσα	στη	σπηλιά	με	τους	δεσμώτες,	και	να	προσπαθήσει	ακόμη	
και	με	κίνδυνο	της	ζωής	του	να	αναμορφώσει	τα	πολιτικά	ήθη.

	Πολλοί	 ωστόσο	 από	 τους	 επιφανείς	 φιλοσόφους	 και	
επιστήμονες	της	Αρχαιότητας	είναι	εκείνοι	που	είχαν	την	ευκαιρία	
είτε	 λόγω	 καταγωγής	 είτε	 λόγω	 των	 περιστάσεων	 να	 αναλάβουν	
πολιτικά	αξιώματα.	Όμως	ορισμένοι	τουλάχιστον	από	αυτούς	είτε	
αποποιήθηκαν	ευθύς	εξ	αρχής	(Ηράκλειτος)	είτε,	όπως	ο	Σόλων	
και	 ο	 Πιττακός,	 παραιτήθηκαν	 οικειοθελώς	 μόλις	 οι	 κρίσιμες	
καταστάσεις,	 εξαιτίας	 των	 οποίων	 είχαν	 κληθεί	 στην	 εξουσία,	
ομαλοποιήθηκαν.	 Τη	 στάση	 πάντως	 του	 τυπικού	 επιστήμονα	
απέναντι	 στις	Σειρήνες	 της	 εξουσίας	 είχε	 εκφράσει	 η	ακόλουθη	
ρήση	του	Δημόκριτου:	«Δημόκριτος	γοῦν	αὐτός,	ὥς	φασιν,	ἔλεγε,	
βούλεσθε	μᾶλλον	μίαν	εὑρεῖν	αἰτιολογίαν	ἢ	τὴν	Περσῶν	οἱ	(=	αὑτῷ)	
βασιλείαν	γενέσθαι»19.

γ.	Ο	εντοπισμός	και	η	αξιοποίηση	των	βελτίστων φύσεων

	 	 Και	αφού	οι	απαίδευτοι	και	οι	απρόθυμοι	φιλόσοφοι	δεν	είναι	

19.	 	Πρβλ.	DK	68	B	118.		
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ικανοί	 να	ασχοληθούν	με	τα	κοινά,	ποιοι	 τελικά	θα	κυβερνήσουν	
την	πολιτεία;	Ο	Σωκράτης	δίνει	αμέσως	την	απάντηση	σ’	αυτό	το	
καίριο	 ερώτημα.	 Οι	 άνθρωποι	 που	 έχουν	 εξαιρετικές	 φύσεις,	 οι	
προικισμένοι	με	ικανότητες	είναι	οι	πλέον	κατάλληλοι	για	την	άσκηση	
της	εξουσίας.	Πρώτα	όμως	οι	οικιστές	θα	τούς	υποχρεώσουν	να	
πραγματοποιήσουν	«ἐκείνην	τὴν	ἀνάβασιν»,	ώστε	να	φθάσουν	στο	
«μέγιστον	μάθημα»,	δηλ.	να	αντικρίσουν	την	 Ιδέα	 του	 Ἀγαθοῦ .	
Στη	 συνέχεια,	 επειδή	 θα	 θελήσουν	 να	 παραμείνουν	 εκεί,	 πρέπει	
να	 εξαναγκασθούν	 να	 κατέβουν	 στη	 σπηλιά,	 δηλ.	 στην	 ενεργό	
πολιτική,	για	να	κυβερνήσουν	με	τις	γνώσεις	τους	την	πολιτεία.

δ.	Ο	ρόλος	της	παιδείας

	 	 Είναι	ιδιαίτερα	σημαντικός	ο	ρόλος	που	επιφυλάσσει	ο	Πλάτων	
στην	παιδεία,	αναγνωρίζοντας	την	καθοριστική	της	σημασία	για	την	
πολιτική	ζωή.	Η	παιδεία	αποτελεί	το	μόνο	δρόμο	που	οδηγεί	τον	
άνθρωπο	 από	 το	 πνευματικό	 σκοτάδι,	 την	 αμάθεια,	 στο	 ύψιστο	
σημείο,	 την	 επαφή	με	 το	Ἀγαθόν.	Προορισμός	 της	παιδείας	 είναι	
να	αποτελέσει	το	όχημα	στην	ηθική	ανάταση	του	ατόμου	και	την	
πολιτική	αναγέννηση	του	κοινωνικού	συνόλου.	Γι’	αυτό	η	παιδεία	
δε	μπορεί	να	αποτελεί	αυτοσκοπό	κανενός,	δε	μπορεί	να	αποτελεί	
αφορμή	για	πνευματικό	αναχωρητισμό,	ιδιαίτερα	των	προικισμένων	
ατόμων.	 Επομένως	 οι	 φιλόσοφοι	 οφείλουν	 να	 θέσουν	 σε	 δεύτερη	
μοίρα	τις	προσωπικές	τους	πνευματικές	αναζητήσεις	και	να	ταχθούν	
στην	υπηρεσία	των	δεσμωτών,	οδηγώντας	τους	από	το	πνευματικό	
σκοτάδι	στο	φως	της	γνώσης.	Η	παιδεία	λοιπόν	είναι	κοινωνικό	αγαθό	
και	βρίσκεται	στην	υπηρεσία	του	κοινωνικού	συνόλου	με	ευθύνη	της	
πολιτείας.	Την	ίδια	θέση	θα	διατυπώσει	και	ο	Αριστοτέλης	στα	
Πολιτικά	του	(Θ	2,	1-4).

ε.	Το	Ἀγαθόν,	η	φύση	του	και	η	πορεία	προς	την	κατάκτησή	
του

	Σύμφωνα	 με	 το	 σχολικό	 βιβλίο	 (σελ.	 120)	 ἀγαθὸν	 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	επιστήμη20.

Η	θέαση	του	Ἀγαθοῦ	αποτελεί	την	ανώτατη	μορφή	γνώσης,	το	

20.	 	Πρβλ.	Πλάτ.	Πολ.	509a	
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«μέγιστον	μάθημα».	Η	προσέγγισή	του	είναι	δύσκολη	υπόθεση,	μα	όχι	
αδύνατη.	Οι	ρητορικοί	τύποι	«ἀφικέσθαι»,	«ἰδεῖν»,	«ἰδῶσι»	εκφράζουν	
μια	αισιόδοξη	προοπτική	για	την	τελική	έκβαση	της	πορείας	προς	
το	 Ἀγαθόν,	 ενώ	 οι	 λέξεις	 «ἀναβῆναι»,	 «ἀνάβασιν»,	 «ἀναβάντες»	
αποτυπώνουν	τη	δυσκολία	της	κατάκτησης	του	Ἀγαθοῦ.											

	 Δ.1	ΘΕΜΑΤΑ	ΓΙΑ	ΣΥΖΗΤΗΣΗ

	 	 1.	 Σχολιάστε	 το	 χωρίο	 «Τὸ	 αὐτοῦ	 …	 σπουδαιότεραι»	 σε	
σχέση	με	τη	ζωή	του	ιδίου	του	Πλάτωνος.

	Πολλοί	σύγχρονοι	διανοητές,	όπως	ο	Κορνήλιος	Καστοριάδης21,	
έχουν	κατηγορήσει	τον	Πλάτωνα	ότι	σε	αντίθεση	με	τον	Σωκράτη	δεν	
ασχολήθηκε	ποτέ	με	τα	πολιτικά	πράγματα	των	Αθηνών.	Οι	κατηγορίες	
αυτές	είναι	αβάσιμες˙	όπως	ομολογεί	ο	ίδιος	στην	Ἑβδόμη Ἐπιστολήν 
(324b),	όταν	ήταν	νέος	επιθυμούσε	διακαώς	να	πολιτευθεί,	αλλά	η	
επιβολή	της	τυραννίδας	των	Τριάκοντα	και	τα	τραγικά	γεγονότα	που	
ακολούθησαν	την	κατάλυσή	της	(καταδίκη	σε	θάνατο	του	Σωκράτη),	
τον	κράτησαν	σε	απόσταση	από	την	τρέχουσα	πολιτική.

	Οι	 μαρτυρίες	 για	 τη	 ζωή	 του	 Πλάτωνα	 ως	 Αθηναίου	 πολίτη	
είναι	 ελάχιστες.	 Ο	 περιπατητικός	 Αριστόξενος	 μάς	 πληροφορεί	
ότι	 ο	 φιλόσοφος	 στρατεύθηκε	 τρεις	 φορές22.	 Πάντως	 ο	 Πλάτων	
δεν	 ήταν	 ο	 κοινωνικός	 αναχωρητής	 που	 θεάται	 αφ’	 υψηλού	 την	
πολιτική	κονίστρα,	αλλά	ένας	φλογερός	πολιτικός	αναμορφωτής.	Ο	
φιλόσοφος	πίστευε	ότι	η	πολιτική	είναι	ένα	λειτούργημα	που	πρέπει	
να	αναλαμβάνεται	από	τους	ἐπαΐοντες,	δηλ.	αυτούς	που	γνωρίζουν	
την	ανθρώπινη	φύση,	τις	υποθέσεις	του	κράτους,	τις	ηθικές	αξίες.	
Έτσι	συνέλαβε	το	πρότυπο	των	φιλοσόφων	–	ἀρχόντων	(πρότυπο	
ο	Αρχύτας	ο	Ταραντίνος;),	που	θα	έθεταν	ένα	τέλος	στην	πολιτική	
κακοδαιμονία.	 Τις	 ιδέες	 του	 για	 την	 αναμόρφωση	 της	 πολιτικής	
ζωής	προσπάθησε	με	κίνδυνο	της	ζωής	του	να	τις	εφαρμόσει	στις	
Συρακούσες.	Οι	περιστάσεις	όμως	δε	στάθηκαν	ευνοϊκές.

	Παρά	τις	απογοητεύσεις	του	ο	Πλάτων	πίστευε	ακράδαντα	ότι	
η	ορθή	παιδεία	μπορεί	να	επηρεάσει	αποφασιστικά	την	πολιτική	
ζωή.	 Με	 τα	 συγγράμματά	 του	 και	 με	 την	 ίδρυση	 της	 Ακαδημίας	
προσπάθησε	 να	 επηρεάσει	 εμμέσως	 τα	 πολιτικά	 πράγματα	 σε	
πανελλήνια	 κλίμακα.	 Μαθητές	 και	 συνάδελφοι	 του	 φιλοσόφου	

21.	 		Κ.	Καστοριάδης,	Ο Θρυμματισμένος Κόσμος,	Αθήνα	1992,	σελ.	115-224.	

22.	 	Πρβλ.	Διογ.	Λαέρτ.	3,	8˙	Αἰλιαν.	Ποικ. Ἱστ.	7,	14.	
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συνέταξαν	νομοθεσίες	για	διάφορες	πόλεις,	ο	Αριστώνυμος	για	τους	
Αρκάδες,	ο	Μενέδημος	για	την	Πύρρα,	ο	Φορμίων	για	την	Ήλιδα,	
ο	Εύδοξος	για	την	Κνίδο.	Σύμβουλοι	του	Μεγάλου	Αλεξάνδρου	σε	
σημαντικά	 ζητήματα	 στάθηκαν	 ο	 Ξενοκράτης	 και	 ο	 πλατωνιστής	
Δήλιος	ο	Εφέσιος.

	Και	γενικότερα	πάντως	ο	Πλάτων	θεωρείται	ως	ο	πρώτος	(και	
σπουδαιότερος)	πολιτικός	φιλόσοφος	και	πολιτειολόγος.	Οι	ιδέες	του,	
και	αν	ακόμη	δεν	είναι	στο	σύνολό	τους	αποδεκτές,	εξακολουθούν	
να	γονιμοποιούν	την	πολιτική	σκέψη.				

	 	 2.	Ποιοι	ήταν	στην	Αρχαιότητα	απρόθυμοι	να	αναλάβουν	
πολιτικές	εξουσίες;	Γνωρίζετε	παραδείγματα	που	εγκατέλειψαν	
οικειοθελώς	την	εξουσία;

	 	 Βλ.	Γ.	5β	«Γιατί	οι	πεπαιδευμένοι	αρνούνται	να	αναλάβουν	τον	
πολιτικό	βίο;»:	Βέβαια	…	βασιλείαν γενέσθαι».

Δ.2	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ	ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ	ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ	ΑΠΟ	
ΤΗΝ	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΤΟΥ	Κ.Ε.Ε.

1.	Ποιο	θέμα	θέτει	για	συζήτηση	ο	Σωκράτης	και	πώς	
συνδέεται	με	το	θέμα	της	Πολιτείας;

2.	 Γιατί	 οι	 απαίδευτοι	 δε	 μπορούν	 να	 αναλάβουν	 τη	
διοίκηση	της	πολιτείας;

3.	Σε	τι	διαφοροποιείται	η	ζωή	όσων	έχουν	λάβει	ορθή	
παιδεία	 από	 τη	 ζωή	 των	 απαιδεύτων,	 των	 τυχαίων	 και	
αφιλοσόφητων	πολιτικών;

4.	 α)	 Ποιον	 τρόπο	 ζωής	 προτιμούν	 οι	 πεπαιδευμένοι	
από	την	ανάληψη	ευθυνών	στη	διοίκηση	της	πολιτείας;

β)	Με	ποιον	εκφραστικό	τρόπο	παρουσιάζει	την	επιθυμία	
τους	ο	Πλάτων;

5.	«Ἡμέτερον	δὴ	ἔργον	…	τῶν	οἰκιστῶν	…	μὴ	ἐπιτρέπειν	
αὐτοῖς	ὃ	νῦν	ἐπιτρέπεται»:	Ποιους	ονομάζει	ο	Σωκράτης	
οἰκιστὲς	και	ποια	κατάσταση	περιγράφει	με	το	τελευταίο	
σχόλιο;

6.	 Ποιο	 περιεχόμενο	 νομίζετε	 ότι	 έχει	 η	 έννοια	 του	
ἀγαθοῦ	στο	κείμενο;

7.	Ποια	είναι,	σύμφωνα	με	τον	Πλάτωνα,	η	σημασία	της	
παιδείας	για	την	ανάληψη	ηγετικών	θέσεων;
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8.	 Ποιες	 ήταν	 στην	 Αρχαιότητα	 οι	 δοξασίες	 για	 τις	
νήσους	 των	 Μακάρων;	 Να	 τις	 συγκρίνετε	 με	 παρόμοιες	
αντιλήψεις	άλλων	θρησκειών	και	της	χριστιανικής.

9.	 «τάς	 τε	 βελτίστας	 φύσεις»:	 Αφού	 διαβάσετε	 τα	
σχόλια	 του	 βιβλίου	 σας,	 να	 συγκρίνετε	 την	 άποψη	 του	
Πλάτωνα	για	τη	φύση	του	ανθρώπου	με	την	άποψη	του	
Δημόκριτου:	«ἡ	φύσις	καὶ	ἡ	διδαχὴ	παραπλήσιόν	ἐστι.	Καὶ	
γὰρ	ἡ	διδαχὴ	μεταρυσμοῖ	τὸν	ἄνθρωπον,	μεταρυσμοῦσα	δὲ	
φυσιοποιεῖ».

10.	Ποια	είναι	η	θέση	και	ο	ρόλος	των	φυλάκων	στην	
πολιτεία,	σύμφωνα	με	το	κείμενο;

11.	Σήμερα	υπάρχουν	άνθρωποι	απρόθυμοι	να	αναλάβουν	
ηγετικές	(πολιτικές)	θέσεις;	Ποια	χαρακτηριστικά	νομίζετε	
ότι	έχουν	συνήθως	όσοι	δεν	επιθυμούν	τέτοιες	θέσεις;

12.	 Να	 εντοπίσετε	 στο	 κείμενο	 τους	 όρους	 (λέξεις)	
που	 χρησιμοποιεί	 ο	 Πλάτων	 για	 να	 χαρακτηρίσει	 το	
ἀγαθό,	την	πορεία	προς	αυτό	και	την	προσέγγισή	του.	Τι	
αποκαλύπτουν	για	τη	φύση	του	ἀγαθοῦ;

13.	 Να	 συγκρίνετε	 τον	 τρόπο	 με	 τον	 οποίο	 αποδίδει	
την	 έννοια	 του	 ἀγαθοῦ	 στην	 αλληγορία	 του	 σπηλαίου	
ο	 Πλάτων	 με	 την	 περιγραφή	 της	 ἀρετῆς	 στο	 ακόλουθο	
ποίημα	του	Σιμωνίδη	του	Κείου:

Η Αρετή

Ένας λόγος λέει: Σε βράχια
η Αρετή δυσκοκοπάτητα φωλιάζει
κι έναν τόπο θείο και πάναγνο αφεντεύει˙
δεν μπορούν του καθενός θνητού τα μάτια
να τη δουν˙ την αντικρίζει μόνο εκείνος
που από μέσα του ο ιδρώτας, σπαραγμός
της καρδιάς του, θ’ αναβρύσει,
μόνο εκείνος που ως το ακρόκορφο θα φτάσει
της αντρείας.

(μτφρ. Θ. Σταύρου)
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Δ.3	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ	ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ	–	ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ	
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ	ΑΠΟ	ΤΗΝ	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ	

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΤΟΥ	Κ.Ε.Ε.	

1.	 μάκαρ, -αρος:	 η	 λέξη	 σήμαινε	 στην	 αρχαία	
ευλογημένος,	ευτυχισμένος,	ευδαίμων	και	αναφερόταν	
κυρίως	στους	θεούς,	ενώ	αργότερα	(στην	αρχαία	και	πάλι)	
μάκαρες	ήταν	και	οι	νεκροί.

Να	γράψετε	στη	νέα	ελληνική	φράσεις	χρησιμοποιώντας	
παράγωγα	της	λέξης	και	να	δηλώσετε	τη	σημασία	τους.

2.	Ποια	είναι	η	ετυμολογική	διαφορά	των	ρημάτων:	α)	
διατρίβω	–	καταμένω	–	ἀποικίζομαι,	β)	ἐπιτρέπω	–	ἐάω-ῶ,	
και	ποια	η	σημασία	καθενός	στο	κείμενο;

3. ἀναβῆναι,	 ἀναβάντες,	 ἀνάβασιν:	 Ποια	 σημασία	 έχει	
αυτή	η	επιλογή	των	λέξεων	από	τον	Πλάτωνα;

4.	ἐπιτροπεύω:	Ποια	είναι	η	αρχική	σημασία	της	λέξης	
και	ποια	σημασία	έχει	στο	κείμενο;
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Ενότητα 13
(Πλατωνός ΠόλιτΕια 519d-520a)

η αλληγόρια τόυ ςΠηλαιόυ 
ό ηθικός Εξαναγκαςμός των φιλόςόφων

	 Α.	ΚΕΙΜΕΝΟ

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 εὐ 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.
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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	 Β.1	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ	ΚΕΙΜΕΝΟΥ	–	ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΑΡΧΑΙΟ	ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Ἔπειτ’, ἔφη, Ύστερα, είπε,

ἀδικήσομεν αὐτούς, θα αδικήσουμε αυτούς (δηλ. 
τους φιλοσόφους)

καὶ ποιήσομεν και θα [τούς] κάνουμε (ή θα 
τούς αναγκάσουμε)

ζῆν χεῖρον, να ζουν χειρότερα,

ὂν δυνατὸν αὐτοῖς ενώ είναι δυνατό σ’ αυτούς 

[ζῆν] ἄμεινον; [να ζουν] καλύτερα;

Ἐπελάθου πάλιν, ὦ φίλε, Ξέχασες πάλι, φίλε μου,

ἦν δ’ ἐγώ, είπα εγώ,

ὅτι νόμῳ οὐ μέλει τοῦτο, ότι δεν υπάρχει στο νόμο η 
φροντίδα αυτή (ή ο νόμος δεν 
ενδιαφέρεται γι’ αυτό),

ὅπως ἕν τι γένος πώς δηλ. μια μόνο κοινωνική 
ομάδα

ἐν πόλει μέσα στην πόλη

εὖ πράξει διαφερόντως, θα ευτυχήσει υπερβολικά,

ἀλλὰ μηχανᾶται αλλά αναζητεί τρόπο

ἐγγενέσθαι τοῦτο να γίνει αυτό [το αγαθό]

ἓν ὅλῃ τῇ πόλει, σε ολόκληρη την πόλη,

συναρμόττων τοὺς πολίτας ενώνοντας αρμονικά τους 
πολίτες

πειθοῖ τε καὶ ἀνάγκῃ, και με την πειθώ και με την 
βία,

ποιῶν κάνοντάς [τους]

μεταδιδόναι ἀλλήλοις να μοιράζονται μεταξύ τους

τῆς ὠφελίας την ωφέλεια, 
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ἣν ἕκαστοι την οποία ο καθένας απ’ 
αυτούς

ἂν δυνατοὶ ὦσιν θα είχε τη δυνατότητα 

ὠφελεῖν τὸ κοινὸν να προσφέρει στο σύνολο

καὶ ἐμποιῶν αὐτὸς και δημιουργώντας ο ίδιος

τοιούτους ἄνδρας ἐν τῇ πόλει, τέτοιους πολίτες στην πόλη,

οὐχ ἵνα ἀφιῇ τρέπεσθαι όχι για να αφήνει να στραφεί,

ὅπῃ ἕκαστος βούληται όπου θέλει ο καθένας,

ἀλλ’ ἵνα καταχρῆται αὐτοῖς 
αὐτὸς

αλλά για να κάνει πλήρη 
χρήση αυτών ο ίδιος (ή για να 
τούς χρησιμοποιεί ο ίδιος)

ἐπὶ τὸν σύνδεσμον τῆς πόλεως. για να δένει μαζί σε μια 
ενότητα την πόλη.

Ἀληθῆ, ἔφη˙ Αληθινά, είπε˙

ἐπελαθόμην γάρ. πραγματικά το ξέχασα.

Σκέψαι τοίνυν, ὦ Γλαύκων, 
εἶπον,

σκέψου λοιπόν, Γλαύκωνα, 
είπα,

ὅτι οὐδ’ ἀδικήσομεν ότι ούτε θα αδικήσουμε

τοὺς γιγνομένους φιλοσόφους αυτούς που γίνονται 
φιλόσοφοι

παρ’ ἡμῖν, σε μάς (δηλ. στην πόλη μας),

ἀλλὰ ἐροῦμεν δίκαια αλλά θα πούμε δίκαια 
πράγματα

πρὸς αὐτούς, σ’ αυτούς,

προσαναγκάζοντες αν [τούς] αναγκάζουμε

ἐπιμελεῖσθαί τε τῶν ἄλλων και να φροντίζουν τους 
άλλους

καὶ φυλάττειν. και να [τούς] φυλάνε. 
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	 Β.2	ΓΛΩΣΣΙΚΑ	ΣΧΟΛΙΑ
Γραμματική	αναγνώριση	λέξεων,	Σημασιολογικά,	Αρχικοί	χρόνοι	
ρημάτων,	Ομόρριζα,	Συνώνυμα,	Αντώνυμα

  ἔπειτα: επίρρημα (ἐπὶ + εἶτα = μετά απ’ αυτά, έπειτα, 
ακολούθως).

  ἔφη: οριστ. πρτ. του ρ. φημί (= λέγω, συμφωνώ, βεβαιώνω, 
ισχυρίζομαι). ΧΡΟΝΟΙ: φημί, ἔφην, φήσω, ἔφησα. ΟΜΟΡΡΙΖΑ: 
φάσις, φήμη, φωνή, φατός, ἄφατος, ὑποφήτης. ΣΥΝΩΝΥΜΑ: 
ἠμί, λέγω, φάσκω, φράζω. ΑΝΤΩΝΥΜΑ: ἀπόφημι, ἀρνοῦμαι.

  ἀδικήσομεν: οριστ. μέλλ. ε. φ. του ρ. ἀδικέω,	-ῶ (= είμαι άδικος, 
κάνω αδικία, αδικώ). ΧΡΟΝΟΙ: ἀδικῶ, ἠδίκουν, ἀδικήσω, 
ἠδίκησα, ἠδίκηκα, ἠδικήκειν. ΟΜΟΡΡΙΖΑ: ἀδίκημα, ἀδικητέον, 
εὐαδίκητος, ἀδίκησις, ἀδικητής. 

  ποιήσομεν: οριστ. μέλλ. ε. φ. του ρ. ποιέω,	 -ῶ (= κάνω, 
κατασκευάζω, ενεργώ). ΧΡΟΝΟΙ: ποιῶ, ἐποίουν, ποιήσω, 
ἐποίησα, πεποίηκα, ἐπεποιήκειν. ΟΜΟΡΡΙΖΑ: ποίημα, ποίησις, 
ποιητός, προσποιητός, χειροποίητος, ποιητέον. ΣΥΝΩΝΥΜΑ: 
δρῶ, ἐργάζομαι, κατασκευάζω, πράττω, τελῶ.

  χεῖρον: επίρρ. συγκριτικού βαθμού. ΒΑΘΜΟΙ: κακῶς, χεῖρον / 
κάκιον, χείριστα / κάκιστα. 

  ζῆν: απρμφ. ενεστ. ε. φ. του ρ. ζήω, ζῶ (= ζω, υπάρχω). ΧΡΟΝΟΙ: 
ζῶ, ἔζων, ζήσω / ζήσομαι / βιώσομαι, ἐβίων / [ἔζησα], βεβίωκα. 
ΟΜΟΡΡΙΖΑ: ζωή, ζωηρός, ζῳός, ζῷον, ζωτικός. ΣΥΝΩΝΥΜΑ: 
βιοτεύω, βιῶ. ΑΝΤΩΝΥΜΑ: τελευτῶ, ἀπόλυμμαι, ἀποθνῄσκω. 

  ἄμεινον: επίρρ. τροπικό συγκριτικού βαθμού του επιρρ. εὖ. 
  ἐπελάθου: οριστ. αορ. β’ μ. φ. του ρ. ἐπιλανθάνομαι (= λησμονώ). 
ΧΡΟΝΟΙ: ἐπιλανθάνομαι, ἐπελανθανόμην, ἐπιλήσομαι, 
ἐπελαθόμην, ἐπιλέλησμαι, ἐπελελήσμην. ΟΜΟΡΡΙΖΑ: λάθος, 
ἀλάθητος, λάθρᾳ, λαθραῖος (από το θέμα λαθ-), λήθη, 
λήθαργος, ἀληθής, λήσμων, λησμοσύνη, ἄληστος (από το θέμα 
ληθ). ΣΥΝΩΝΥΜΑ: ἀμνημονῶ, διαφεύγω, λήθη ἔχω τινος, λήθη 
λαμβάνει μέ τινος, λήθη ἐγγίγνεται μοί τινος, λήθην ἐμποιῶ τινί 
τινός. ΑΝΤΩΝΥΜΑ: μέμνημαι, μνημονεύω. 

  ἦν	δ’	ἐγώ: (= είπα εγώ).
  ἐγώ: ονομ. ενικ. α’ προσ. της προσωπικής αντωνυμίας ἐγώ,	σύ,	
[οὗ]. 

 μέλει: οριστ. ενεστ. ε. φ. του ρ. μέλω (= είμαι αντικείμενο φροντίδας 
ή μέριμνας). ΧΡΟΝΟΙ: μέλει, ἔμελε, μελήσει, ἐμέλησε, μεμέληκε, 
ἐμεμελήκει. ΟΜΟΡΡΙΖΑ: μελέτη, μέλημα, μέλησις, ἐπιμελής, 
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ἐπιμέλεια, ἐπιμέλομαι, μεταμέλεια, ἀμελετησία. ΣΥΝΩΝΥΜΑ: 
ἐπιμέλομαι, κήδομαι, προνοῶ, φροντίζω. ΑΝΤΩΝΥΜΑ: ἀμελῶ, 
ἀφροντιστῶ, ὀλιγωρῶ. 

ΠΡΟΣΕΞΕ: Το ρήμα είναι εύχρηστο στο γ’ ενικ. πρόσωπο και 
σπάνια στο γ’ πληθ. 

  ὅπως: επίρρ. αναφορικό συσχετικό του ερωτηματικού πῶς, 
σύνθετο από την αναφορική αντωνυμία ὃς και το επίρρ. πῶς. 

  ἕν: ονομ. ενικ. ουδ. γέν. του αριθμητικού εἷς,	μία,	ἕν. 
  διαφερόντως: επίρρ. τροπικό (= υπερβολικά, εξαιρετικά)
  εὖ: επίρρ. τροπικό (= καλά)1.
  πράξει: οριστ. μέλλ. ε. φ. του ρ. πράττω (= κάνω, ενεργώ, εκτελώ, 
κατορθώνω, καταγίνομαι). ΧΡΟΝΟΙ: πράττω, ἔπραττον, πράξω, 
ἔπραξα, πέπραχα / πέπραγα, ἐπεπράχειν / ἐπεπράγειν2.

  μηχανᾶται: οριστ. μέλλ. μ. φ. του ρ. μηχανάομαι,	 -ῶμαι (= 
κατορθώνω, επινοώ). ΧΡΟΝΟΙ: μηχανῶμαι, ἐμηχανώμην, 
μηχανήσομαι, ἐμηχανησάμην / [ἐμηχανήθην], μεμηχάνημαι, 
ἐμεμηχάνητο (απρόσ.). ΟΜΟΡΡΙΖΑ: μηχάνημα, μηχανητικός, 
μηχανητέον, μηχάνησις. ΑΝΤΩΝΥΜΑ: δρῶ, ἐπιτελῶ. 

  ἐγγενέσθαι: απρμφ. αορ. β’ μ. φ. του ρ. ἐγγίγνομαι (= γίνομαι). 
ΧΡΟΝΟΙ: ἐγγίγνομαι, ἐνεγιγνόμην, ἐγγενήσομαι, ἐνεγενόμην, 
ἐγγέγονα / ἐγγεγονώς εἰμι / ἐγγεγένημαι, ἐγγεγενήμην / 
ἐγγεγενημένος ἦν. ΟΜΟΡΡΙΖΑ: γενεά, γένος, γένεσις, γενέτης, 
γενετήρ, γενέθλιος, νεογνός, γηγενής, ἐνδογενής, πρωτογενής, 
ὑστερογενής, γόνος, γονή, γονεύς. 

  συναρμόττων: ονομ. ενικ. αρσ. γέν. μτχ. ενεστ. ε. φ. του ρ. 
συναρμόττω (= ενώνω αρμονικά, ενώνω ακριβώς, συναρμολογώ). 
ΧΡΟΝΟΙ: συναρμόττω, συνήρμοττον, συναρμόσω, συνήρμοσα, 
[συνήρμοκα]. ΟΜΟΡΡΙΖΑ: ἁρμοστής, ἁρμοστήρ, εὐάρμοστος, 
ἁρμονία, ἁρμόδιος, ἐφαρμοστής, συναρμογή, ἅρμοσις, 
ἀνάρμοστος, εὐάρμοστος, ἁρμοστέος. ΣΥΝΩΝΥΜΑ: συνάπτω, 
συζεύγνυμμι.

  πειθοῖ: δοτ. ενικ. θηλ. γέν. του φωνηεντόληκτου τριτόκλιτου 
ουσιαστικού ἡ	πειθώ,	τῆς	πειθοῦς (= η πειθώ).

1.  Για τους βαθμούς του επιρρήματος βλ. παραπάνω.

2.  Για τα υπόλοιπα στοιχεία (ΟΜΟΡΡΙΖΑ, ΣΥΝΩΝΥΜΑ, ΑΝΤΩΝΥΜΑ) βλ. 
παραπάνω.  
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  ποιῶν: ονομ. ενικ. αρσ. γέν. μτχ. ενεστ. ε. φ. του ρ. ποιῶ3.
  μεταδιδόναι: απρμφ. ενεστ. ε. φ. του ρ. μεταδίδωμι (= μεταδίδω, 
δίνω μερίδιο). ΧΡΟΝΟΙ: μεταδίδω, μετέδιδον, μεταδώσω, 
μετέδωκα, μεταδέδωκα, μετεδεδώκειν / μεταδεδωκὼς ἦν. 
ΟΜΟΡΡΙΖΑ: δόσις, ἀντίδοσις, κατάδοσις, διάδοσις, μετάδοσις, 
ἀπόδοσις, ἐπίδοσις, παράδοσις, ἔκδοσις, δῶρον, προδότης, 
προδοσία, παραδοτός, ἔκδοτος, ἀνάδοτος, ἀνέκδοτος, δοτέος, 
δοτήρ, ἐπιδοτήριον, δοτός, δότης, αἱμοδότης, καταδότης, 
φωτοδότης, ἐκδότης, ἐκδοτικός.

  ἀλλήλοις: δοτ. πληθ. αρσ. γέν. της αλληλοπαθητικής 
αντωνυμίας.

ΠΡΟΣΕΞΕ: Η αλληλοπαθητική αντωνυμία έχει μόνο τις πλάγιες 
πτώσεις στα τρία γένη του πληθυντικού και του δυικού 
αριθμού.

  ἕκαστοι: ονομ. πληθ. αρσ. γέν. της αόριστης επιμεριστικής 
αντωνυμίας ἕκαστος,	-η,	-ον (= ο καθένας).

  ὦσιν: υποτ. ενεστ. του ρ. εἰμί	 (= είμαι, υπάρχω). ΧΡΟΝΟΙ: 
εἰμί, ἦ / ἦν, ἔσομαι, ἐγενόμην, γέγονα, (ἐ)γεγόνειν / γεγονὼς 
ἦν. ΟΜΟΡΡΙΖΑ: οὐσία, ἀπουσία, ἐξουσία, παρουσία, ὄντος, 
συνεστέον. ΣΥΝΩΝΥΜΑ: γίγνομαι, ζῶ, ὑπάρχω.  

  ὠφελεῖν: απρμφ. ενεστ. ε. φ. του ρ. ὠφελέω,	-ῶ (= είμαι χρήσιμος, 
βοηθώ, υποστηρίζω). ΧΡΟΝΟΙ: ὠφελῶ, ὠφέλουν, ὠφελήσω, 
ὠφέλησα, ὠφέληκα, ὠφελήκειν. ΟΜΟΡΡΙΖΑ: ὠφέλεια, ὠφέλιμος, 
ὠφέλημα, ὠφελητέος, ὠφέλησις. ΣΥΝΩΝΥΜΑ: ἀμύνω, βοηθῶ, 
ἀρήγω, ὀνίνημι, τιμωρῶ τινί, ὠφέλειαν / ὠφελήματα παρέχω τινί. 
ΑΝΤΩΝΥΜΑ: βλάπτω, ζημιῶ. 

  ἐμποιῶν: ονομ. ενικ. αρσ. γέν. μτχ. ενεστ. ε. φ. του ρ. ἐμποιέω,	-ῶ 
(= φτιάχνω, παράγω, δημιουργώ). ΧΡΟΝΟΙ: ἐμποιῶ, ἐνεποίουν, 
ἐμποιήσω, ἐνεποίησα, ἐμπεποίηκα, ἐνεπεποιήκειν. ΟΜΟΡΡΙΖΑ: 
ποίημα, ποίησις, ποιητός, προσποιητός, χειροποίητος, ποιητέον. 
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: δρῶ, ἐργάζομαι, κατασκευάζω, πράττω, τελῶ. 

  τοιούτους: αιτ. πληθ. αρσ. γέν. της δεικτικής αντωνυμίας 
τοιοῦτος,	τοιαύτη,	τοιοῦτο	(ν) (= τέτοιος).

  ἄνδρας: αιτ. πληθ. αρσ. γέν. του υγρόληκτου συγκοπτόμενου 
τριτόκλιτου ουσιαστικού ὁ	ἀνήρ,	τοῦ	ἀνδρός (= ο άνδρας).

  ἵνα: σύνδεσμος τελικός (= για να)
3.  Για τα υπόλοιπα στοιχεία (ΧΡΟΝΟΙ, ΟΜΟΡΡΙΖΑ, ΣΥΝΩΝΥΜΑ, ΑΝΤΩΝΥΜΑ) 
βλ. παραπάνω.  
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  ἀφιῇ: υποτ. ενεστ. ε. φ. του ρ. ἀφίημι (= αφήνω, επιτρέπω). 
ΧΡΟΝΟΙ: ἀφίημι, ἀφίην, ἀφήσω, ἀφῆκα, ἀφεῖκα, ἀφείκειν. 
ΟΜΟΡΡΙΖΑ: ἄνεσις, ἄφεσις, ἔφεσις, σύνεσις, ἀφέτης, ἄφετος, 
κάθετος, ἐγκάθετος, ἐνετός, συνετός, προετέον, ἀνέδην, 
ἀνειμμένως, ἀφετηρία. ΣΥΝΩΝΥΜΑ: ἐῶ, ἐπιτρέπω.

ΠΡΟΣΕΞΕ: Οι	σύνθετοι	τύποι των φωνηεντόληκτων ρημάτων 
εις –μι τονίζονται όπως και οι απλοί τύποι με εξαίρεση μερικούς 
στην προστακτική.

	 α. Στο β’	 ενικό και β’	 πληθυντικό πρόσωπο του αορίστου β’ 
ενεργητικού και μέσου της προστακτικής ο τόνος αναβιβάζεται	
στη	 λήγουσα της	 πρόθεσης: π.χ. πρόσ-θες, ἔκ-δοτε, ἔκ-
δοσθε, σύν-θεσθε (μονοσύλλαβη πρόθεση)˙ ἀνά-στηθι, ἀπό-
δοτε, κατά-θεσθε, ἐπί-θου (δισύλλαβη πρόθεση)˙ ἄφ-ες (ἀπό + 
ἕς: δισύλλαβη πρόθεση που έπαθε έκθλιψη).

	 β. Στο β’	ενικό (προσοχή: μόνο στο β’ ενικό) του μέσου αορίστου β’ 
ο τόνος δεν	αναβιβάζεται, όταν η πρόθεση είναι μονοσύλλαβη 
ή είναι δισύλλαβη αλλά έχει πάθει έκθλιψη: π.χ. ἐν-θοῦ, ἐκ-
θοῦ, προσ-θοῦ (μονοσύλλαβη πρόθεση)˙ ἀφ-οῦ (ἀπὸ + οὗ: 
δισύλλαβη πρόθεση που έχει πάθει έκθλιψη).  

  τρέπεσθαι: απρμφ. ενεστ. μ. φ. του ρ. τρέπομαι (= στρέφομαι). 
ΧΡΟΝΟΙ: τρέπομαι, ἐτρεπόμην, τρέψομαι / [τραπήσομαι], 
ἐτρεψάμην / ἐτραπόμην / ἐτρέφθην / ἐτράπην, τέτραμμαι. 
ΟΜΟΡΡΙΖΑ: τροπή, τρόπαιον, τρόπος, εὐτρεπτής, τρεπτέον, 
τρόπις, τρεπτός, τρέψις. ΣΥΝΩΝΥΜΑ: στρέφω, ἐκκλίνω, 
τροπὴν ποιοῦμαι, τροπὴν τινὸς ποιῶ, τροπὴν ἔχω. 

  ὅπῃ: επίρρ. αναφορικό (= όπου).
  βούλεται: οριστ. ενεστ. μ. φ. του ρ. βούλομαι (= έχω στο μυαλό 
μου να κάνω κάτι, επιθυμώ). ΧΡΟΝΟΙ: βούλομαι, ἐβουλόμην / 
ἠβουλόμην, βουλήσομαι / [βουληθήσομαι], ἐβουλήθην / ἠβουλήθην, 
βεβούλημαι. ΟΜΟΡΡΙΖΑ: βούλησις, βούλημα, βουλητός, ἀβούλητος, 
βουλητέον. ΣΥΝΩΝΥΜΑ: ἐθέλω, ἐπιθυμῶ, ἐφίεμαι, ὀρέγομαι, 
γλίχομαι, ποθῶ, ἐρῶ. ΑΝΤΩΝΥΜΑ: ἀπεχθάνομαι, μισῶ, ἐχθαίρω. 

  καταχρῆται: υποτ. ενεστ. μ. φ. του ρ. καταχρήομαι,	-ῶμαι (= 
εφαρμόζω, μεταχειρίζομαι). ΧΡΟΝΟΙ: καταχρῶμαι, κατεχρώμην, 
καταχρήσομαι / [καταχρησθήσομαι], κατεχρησάμην / κατεχρήσθην, 
κατακέχρημαι, κατεκεχρήμην. ΟΜΟΡΡΙΖΑ: χρῆμα, χρῆσις, 
χρήσιμος, χρησιμεύω, χρηστός, χρηστότης, χρέος, χρεία, ἄχρηστος, 
εὔχρηστος, δύσχρηστος, καταχραστής. 
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  ἀληθῆ: ονομ. πληθ. ουδ. γέν. του σιγμόληκτου τριτόκλιτου 
επιθέτου ὁ,	ἡ	ἀληθής,	τὸ	ἀληθές (= αληθινός). 

  ἐπελαθόμην: οριστ. αορ. β’ του ρ. ἐπιλανθάνομαι4.
  σκέψαι: προστ. αορ. β’ μ. φ. του ρ. σκοπέω,	-ῶ	/	σκοπέομαι,	
-οῦμαι (= σκέπτομαι). ΧΡΟΝΟΙ: σκοπῶ / σκοποῦμαι, 
ἐσκοπούμην, σκέψομαι / [σκεπήσομαι], ἐσκεψάμην / ἐσκέφθην 
/ ἐσκέπην, ἔσκεμμαι, ἐσκέμμην. ΟΜΟΡΡΙΖΑ: σκοπή, σκοπός, 
σκόπιμος, ἀνασκόπησις, ἐπισκόπησις, σκοπητέον. ΣΥΝΩΝΥΜΑ: 
βουλεύομαι, ἐνθυμοῦμαι, θεῶμαι, λογίζομαι, φρονῶ.   

  εἶπον: οριστ. αορ. β’ ε. φ. του ρ. λέγω (= λέγω, ομιλώ). ΧΡΟΝΟΙ: 
λέγω, ἔλεγον, λέξω / ἐρῶ, ἔλεξα / εἶπα / εἶπον, εἴρηκα, εἰρήκειν 
/ εἰρηκὼς ἦν. ΟΜΟΡΡΙΖΑ: λέξις, λεκτικός, λέσχη, ἀδολέσχης, 
θεολόγος, πολυλόγος, λογίζομαι, ἀπολογοῦμαι, λογικός, λεκτός, 
ἀναντίλεκτος, ἀντίλεξις (από τη ρίζα λεγ–), ῥῆμα, ῥῆσις, ῥήτωρ, 
ἀντίρρησις, πρόρρησις, ῥήτρα, ῥητός, ἄρρητος, ἀπόρρητος, 
ἐπίρρητος (από τη ρίζα Fρε-), ἔπος, καλλιεπής, ορθοεπής (από 
τη ρίζα Fεπ-). ΣΥΝΩΝΥΜΑ: ἀγορεύω, δημηγορῶ, διεξέρχομαι, 
λαλῶ, φάσκω, φημί, φθέγγομαι, φράζω.

  ἡμῖν: δοτ. πληθ. α’ προσ. της προσωπικής αντωνυμίας ἐγώ,	σύ,	
[οὗ].

  γιγνομένους: αιτ. πληθ. αρσ. γέν. μτχ. ενεστ. μ. φ. του ρ. γίγνομαι 
(= γίνομαι). ΧΡΟΝΟΙ: γίγνομαι, ἐγιγνόμην, γενήσομαι, ἐγενόμην 
/ ἐγενήθην, γέγονα / γεγονώς εἰμι, (ἐ)γεγενήμην / γεγενημένος 
ἦν. ΟΜΟΡΡΙΖΑ: γενεά, γένος, γένεσις, γενέτης, γενετήρ, 
γενέτειρα, γενέθλιος, νεογνός, γηγενής, ἐνδογενής, πρωτογενής, 
υστερογενής, γόνος, γονή, γονεύς. ΣΥΝΩΝΥΜΑ: εἰμί, γίγνομαι, 
ποιοῦμαι, γεννῶμαι, φύομαι. 

  ἐροῦμεν: οριστ. μέλλ. ε. φ. του ρ. λέγω (= λέγω, ομιλώ)5.
  προσαναγκάζοντες: ονομ. πληθ. αρσ. γέν. μτχ. ενεστ. του ρ. 
προσαναγκάζω (= αναγκάζω, πιέζω). ΧΡΟΝΟΙ: προσαναγκάζω, 
προσηνάγκαζον, προσαναγκάσω, προσηνάγκασα, προσηνάγκακα, 
προσηναγκάκειν. ΟΜΟΡΡΙΖΑ: ἀναγκαστός, ἀναγκαστικός, 
ἀναγκαστέος, ἀνάγκασμα, ἐξαναγκασμός. ΣΥΝΩΝΥΜΑ: βιάζομαι, 
πιέζω. 

  τῶν	ἄλλων: γεν. πληθ. αρσ. γέν. της αόριστης επιμεριστικής 
αντωνυμίας ἄλλος,	-η,	-ο. 

4.  Για τα υπόλοιπα στοιχεία (ΧΡΟΝΟΙ, ΟΜΟΡΡΙΖΑ, ΣΥΝΩΝΥΜΑ, ΑΝΤΩΝΥΜΑ) 
βλ. παραπάνω. 

5.  Για τα υπόλοιπα στοιχεία (ΧΡΟΝΟΙ, ΟΜΟΡΡΙΖΑ, ΣΥΝΩΝΥΜΑ, ΑΝΤΩΝΥΜΑ) 
βλ. παραπάνω.  
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  ἐπιμελεῖσθαι: απρμφ. ενεστ. μ. φ. του ρ. ἐπιμελέομαι,	-οῦμαι	
/	 ἐπιμέλομαι (= φροντίζω, δείχνω επιμέλεια, καταγίνομαι). 
ΧΡΟΝΟΙ: ἐπιμέλομαι / ἐπιμελοῦμαι, ἐπεμελόμην / ἐπεμελούμην, 
ἐπιμελήσομαι / ἐπιμεληθήσομαι, ἐπεμελήθην, ἐπιμεμέλημαι. 
ΟΜΟΡΡΙΖΑ: ἐπιμέλημα, ἐπιμελητής, ἐπιμελητικός, ἐπιμελητέον. 
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: θεραπεύω, κήδομαι, μέλοι μοί τινος, μεριμνῶ, 
φροντίζω, ἐπιμέλειαν ποιοῦμαι, ἐπιμελείᾳ χρῶμαι. ΑΝΤΩΝΥΜΑ: 
ἀμελῶ, ἀφροντιστῶ.  

  φυλάττειν: απρμφ. ενεστ. ε. φ. του ρ. φυλάττω (= φυλάττω). 
ΧΡΟΝΟΙ: φυλάττω / φυλάσσω, ἐφύλαττον / ἐφύλασσον, φυλάξω, 
ἐφύλαξα, πεφύλαχα. ΟΜΟΡΡΙΖΑ: φυλακή, φυλακτήριον, 
ἀφύλακτος, φυλακτικός, φυλακτέος, φύλαγμα, διαφύλαξις, 
παραφύλαξις, ἐπιφύλαξις, προφύλαξις. 

	 Β.3	ΟΜΟΡΡΙΖΑ	ΣΤΗ	ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ἀδικῶ: αδικία, άδικος, κατάδικος, αδίκημα, αδικοπραγώ, δίκη, 
καταδίκη, δίκιο.

  ποιῶ:	 ποίηση, ποίημα, ποιητής, θεοποίηση, χειροποίητος, 
προσποιητός.

  ζῶ:	ζωή, ζωντανός, ζωντάνια, ζωηφόρος, ζωντανεύω, ζωτικός, ζώο.
  ἐπιλανθάνομαι:	λάθος, λαθεύω, λαθραίος, αλάθητος, λήθαργος, 
λήθη, λησμονιά, αληθινός.

  φίλος:	 φιλία, φιλικός, φιλοδοξία, φιλοδώρημα, φιλόκαλος, 
φιλολογία, φιλομαθής, φιλονικία, φιλότιμο.

  νόμος:	 νομοθέτης, νομοθεσία, νομοθέτημα, νομομαθής, 
νομοταγής, νομολογία.

  μέλω:	μελέτη, μελέτημα, μελετηρός, μέλημα, επιμελής, επιμέλεια, 
επιμελητήριο, επιμελητής, μεταμελούμαι, μεταμέλεια.

  μηχανῶμαι:	 μηχανή, μηχάνημα, μηχανεύομαι, μηχανικός, 
μηχανική, μηχανισμός, μηχανολόγος, αμηχανία, αμήχανος.

  συναρμόττω:	αρμοστής, αρμός, αρμονία, αρμόδιος, αρμολογώ, 
ανάρμοστος, απροσάρμοστος, ανεφάρμοστος

  μεταδίδωμι:	 δόση, μετάδοση, μεταδοτικός, προδότης, 
προδοσία, καταδότης, δώρο, δόσιμο, διάδοση, έκδοση, εκδότης, 
αναμετάδοση.

  ὠφελῶ:	ωφέλιμος, ωφέλεια, ωφέλημα, ωφελιμισμός, ωφελιμιστής, 
ωφελιμιστικός, ωφελιμότητα. 

  ἀφίημι:	 άφεση, εφέτης, αφέτης, αφετηρία, κάθετος, ένεση, 
σύνεση, εγκάθετος.
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  τρέπομαι:	τροπή, ανατροπή, τρόπος, επίτροπος, πολύτροπος, 
μετατροπή, τροποποιώ, τροπολογία.

  καταχρῶμαι:	χρήση, κατάχρηση, καταχραστής, καταχρηστικός, 
χρήμα, χρηστός, άχρηστος, εύχρηστος.

  γίγνομαι:	 γένος, γενεά, γενέθλιος, γονιός, γόνος, απόγονος, 
νεογνός.

  λέγω:	 λόγος, φιλόλογος, λέξη, λογικός, απολογούμαι, λογάς, 
πολυλογάς, ρήμα, αντίρρηση, ευπρεπής, έπος. 

	 Β.4	ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ	ΣΧΟΛΙΑ

  ἀδικῶ	> ἄδικος > ἀ (στερ.) + δίκη
  νόμος	> νέμω (= μοιράζω)
  μηχανῶμαι	> μηχανὴ
  συναρμόττω	> σύν (πρθ.) + ἁρμόττω
  πολίτης	> πόλις
  πειθώ	> πείθω
  ὠφελία	> ὠφελῶ
  ἀφίημι	> ἀπό (πρθ.) + ἵημι
  φιλόσοφος	> φίλος + σοφία
  ἐπιμελοῦμαι	> ἐπί (πρθ.) + μέλομαι

	 Β.5	ΧΡΟΝΙΚΕΣ	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ενεστώτας φησὶ ἀδικοῦμεν ποιοῦμεν

Παρατατικός ἔφη ἠδικοῦμεν ἐποιοῦμεν

Μέλλοντας φήσει ἀδικήσομεν ποιήσομεν

Αόριστος ἔφησε ἠδικήσαμεν ἐποιήσαμεν

Παρακείμενος - ἠδικήκαμεν πεποιήκαμεν

Υπερσυντέλικος - ἠδικήκεμεν ἐπεποιήκεμεν

Ενεστώτας ζῆν ὂν ἐπιλανθάνει / 
ἐπιλανθάνῃ

Παρατατικός - - ἐπελανθάνου

Μέλλοντας βιώσεσθαι ἐσόμενον ἐπιλήσει / ἐπιλήσῃ

Αόριστος βιῶναι γενόμενον ἐπελάθου

Παρακείμενος βεβιωκέναι γεγενημένον / 
γεγονὸς ἐπιλέλησαι
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Υπερσυντέλικος - - ἐπελέλησο

Ενεστώτας μέλει πράττει / πράσσει μηχανᾶται

Παρατατικός ἔμελε ἔπραττε / ἔπρασσε ἐμηχανᾶτο

Μέλλοντας μελήσει πράξει μηχανήσεται

Αόριστος ἐμέλησε ἔπραξε ἐμηχανήσατο / 
[ἐμηχανήθη]

Παρακείμενος μεμέληκε πέπραχε / 
πέπραγε μεμηχάνηται

Υπερσυντέλικος ἐμεμελήκει ἐπεπράχει / 
ἐπεπράγει ἐμεμηχάνητο

Ενεστώτας ἐγγίγνεσθαι συναρμόττων / 
συναρμόζων ποιῶν

Παρατατικός - - -

Μέλλοντας ἐγγενήσεσθαι συναρμόσων ποιήσων

Αόριστος ἐγγενέσθαι συναρμόσας ποιήσας

Παρακείμενος ἐγγεγενῆσθαι / 
ἐγγεγονέναι [συνηρμοκὼς] πεποιηκὼς

Υπερσυντέλικος - - -

Ενεστώτας μεταδιδόναι ὠφελεῖν ἀφιῇ

Παρατατικός - - -

Μέλλοντας μεταδώσειν ὠφελήσειν -

Αόριστος μεταδοῦναι ὠφελῆσαι ἀφιῇ

Παρακείμενος μεταδεδωκέναι ὠφεληκέναι ἀφείκῃ / ἀφεικὼς ἦ

Υπερσυντέλικος - - -

Ενεστώτας τρέπεσθαι βούλεται καταχρῆται

Παρατατικός - ἐβούλετο / 
ἠβούλετο -

Μέλλοντας τρέψεσθαι / 
τραπήσεσθαι βουλήσεται -

Αόριστος

τρέψασθαι / 
τραπέσθαι / 
τραφθῆναι / 
τραπῆναι

ἐβουλήθη / 
ἠβουλήθη

καταχρήσηται / 
καταχρησθῇ

Παρακείμενος τετράφθαι βεβούληται κατακεχρημένος ἦ

Υπερσυντέλικος - ἐβεβούλητο -
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Ενεστώτας σκόπει / σκοποῦ γιγνομένους ἐπιλανθάνομαι

Παρατατικός - - ἐπελανθανόμην

Μέλλοντας - γενησομένους ἐπιλήσομαι

Αόριστος σκέψαι γενομένους ἐπελαθόμην

Παρακείμενος ἔσκεψο γεγονότας / 
γεγενημένους ἐπιλέλησμαι

Υπερσυντέλικος - ἐπελελήσμην

Ενεστώτας λέγομεν προσαναγκάζοντες ἐπιμελεῖσθαι / 
ἐπιμέλεσθαι

Παρατατικός ἐλέγομεν - -

Μέλλοντας λέξομεν / 
ἐροῦμεν προσαναγκάσοντες ἐπιμελήσεσθαι / 

ἐπιμεληθήσεσθαι

Αόριστος ἐλέξαμεν / 
εἴπομεν προσαναγκάσαντες ἐπιμεληθῆναι

Παρακείμενος εἰρήκαμεν προσηναγκακότες ἐπιμεμελῆσθαι

Υπερσυντέλικος - - -

Ενεστώτας φυλάττειν / 
φυλάσσειν λέγω

Παρατατικός - ἔλεγον

Μέλλοντας φυλάξειν λέξω / ἐρῶ

Αόριστος φυλάξαι ἔλεξα / εἶπα / 
εἶπον

Παρακείμενος πεφυλαχέναι εἴρηκα

Υπερσυντέλικος - εἰρήκειν

	 Β.6	ΕΓΚΛΙΤΙΚΕΣ	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οριστική ἀδικήσομεν ποιήσομεν ἐπελάθου

Υποτακτική	 - - ἐπιλάθῃ

Ευκτική ἀδικήσοιμεν ποιήσοιμεν ἐπιλάθοιο

Προστακτική - - ἐπιλαθοῦ

Απαρέμφατο ἀδικήσειν ποιήσειν ἐπιλαθέσθαι

Μετοχή ἀδικήσων, -ουσα, 
-ον

ποιήσων, -ουσα, 
-ον

ἐπιλαθόμενος, -η, 
-ον
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Οριστική πράξει μηχανᾶται ἀφίησι(ν)

Υποτακτική	 - μηχανᾶται -

Ευκτική πράξοι μηχανῷτο ἀφιῇ

Προστακτική - μηχανάσθω ἀφιείη

Απαρέμφατο πράξειν μηχανᾶσθαι ἀφιέναι

Μετοχή πράξων, -ουσα, 
-ον

μηχανώμενος, -η, 
-ον

ἀφιείς, ἀφιεῖσα, 
ἀφιὲν

Οριστική βούλεται καταχρῆται ἐπελαθόμην

Υποτακτική	 βούληται καταχρῆται ἐπιλάθωμαι

Ευκτική βούλοιτο καταχρῷτο ἐπιλαθοίμην

Προστακτική βουλέσθω καταχρήσθω -

Απαρέμφατο βούλεσθαι καταχρῆσθαι ἐπιλαθέσθαι

Μετοχή βουλόμενος, -η, 
-ον

καταχρώμενος, 
-η, -ον

ἐπιλαθόμενος, -η, 
-ον

Οριστική μέλει ἐσκέψω εἶπον

Υποτακτική	 μέλῃ σκέψῃ εἴπω

Ευκτική μέλοι σκέψαιο εἴποιμι

Προστακτική μέλε σκέψαι -

Απαρέμφατο μέλειν σκέψασθαι εἰπεῖν

Μετοχή μέλον σκεψάμενος, -η, 
-ον εἰπών, -οῦσα, -ὸν

Οριστική ἐροῦμεν

Υποτακτική	 -

Ευκτική ἐροῖμεν

Προστακτική -

Απαρέμφατο ἐρεῖν

Μετοχή ἐρῶν, -οῦσα, ὸν

	 Β.7	ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑ	ΣΧΟΛΙΑ
Λεπτομερής	συντακτική	ανάλυση	και	αιτιολόγηση	συντακτικών	
φαινομένων

1.	 Ἔπειτ’	ἀδικήσομεν	αὐτούς;: κύρια πρόταση (ευθεία ερώτηση). 
αὐτούς: αντικ. στο ἀδικήσομεν (ρήμα).
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2.	 ἔφη: κύρια παρενθετική πρόταση.

3.	 καὶ	ποιήσομεν	χεῖρον	ζῆν,	δυνατὸν	αὐτοῖς	ὂν	ἄμεινον;: κύρια 
πρόταση (ευθεία ερώτηση). [αὐτούς]: ενν. αντικ. στο ποιήσομεν 
και υποκ. του ζῆν (απρμφ. σκοπού)˙ χεῖρον,	ἄμεινον: αιτ. τρόπου˙ 
δυνατὸν ὄν: αιτ. απόλυτη εναντιωμ. μτχ., δυνατὸν	 ὄν: απρόσ. 
έκφρ.  

4.	 ἐπελάθου	πάλιν,	ὦ	φίλε: κύρια πρόταση. πάλιν:	επιρρ. προσδ. 
χρόνου˙ ὦ	φίλε: κλητ. προσφώνηση.

5.	 ἦν	δ’	ἐγώ: κύρια παρενθετική πρόταση.

6.	 ὅτι	νόμῳ	οὐ	τοῦτο	μέλει: δευτερεύουσα ειδική πρόταση, αντικ. 
στο ἐπελάθου της κύριας πρότασης. τοῦτο: υποκ. κατά συστοιχία 
στο απρόσ. μέλει˙ νόμῳ: δοτ. ενεργούντος προσώπου από το μέλει.

ΠΡΟΣΕΞΕ: Το μέλει στην παραπάνω πρόταση συντάσσεται με 
δοτική προσωπική του ενεργούντος προσώπου (νόμῳ) και με 
εξαρτημένη πρόταση (την πλάγια ερωτηματική ὅπως …) 

7.	 ὅπως	 ἕν	 τι	 γένος	 ἐν	 πόλει	 διαφερόντως	 εὖ	 πράξει:	
δευτερεύουσα πλάγια ερωτηματική πρόταση μερικής αγνοίας από το 
μέλει και επεξήγηση στο τοῦτο της ειδικής πρότασης. ἕν,	τι: επιθ. 
προσδ. στο γένος: υποκ. στο πράξει˙ εὖ: επιρρ. προσδ. τρόπου˙ ἐν	
πόλει: εμπρόθ. προσδ. στάσης σε τόπο˙ διαφερόντως,	εὖ: επιρρ. 
προσδ. τρόπου. 

8.	 ἀλλ’	 ἐν	 ὅλῃ	 τῇ	 πόλει	 τοῦτο	 μηχανᾶται	 ἐγγενέσθαι,	
συναρμόττων	 τοὺς	 πολίτας	 πειθοῖ	 τε	 καὶ	 ἀνάγκῃ,	 ποιῶν	
μεταδιδόναι	ἀλλήλοις	τῆς	ὠφελίας	καὶ	αὐτὸς	ἐμποιῶν	τοιούτους	
ἄνδρας	ἐν	τῇ	πόλει: δευτερεύουσα πλάγια ερωτηματική πρόταση 
μερικής αγνοίας. [ὁ	νόμος]: υποκ. στο μηχανᾶται και στις τροπ. μτχ. 
συναρμόττων, ποιῶν, ἐμποιῶν˙ τοῦτο: υποκ. στο ἐγγενέσθαι: τελ. 
απρμφ., αντικ. ρήματος˙ ἐν	τῇ	πόλει: εμπρόθ. προσδ. στάσης σε 
τόπο˙ ὅλῃ: κατηγ. προσδ. στο πόλει˙ τοὺς	πολίτας: αντικ. στις μτχ. 
συναρμόττων, ποιῶν και υποκ. στο μεταδιδόναι: απρμφ. σκοπού˙ 
πειθοῖ,	ἀνάγκῃ:	δοτ. μέσου ή τρόπου˙	τῆς	ὠφελίας: άμεσο αντικ. 
στο μεταδιδόναι˙ ἀλλήλοις: έμμ. αντικ. στο μεταδιδόναι˙ τοιούτους:	
επιθ. προσδ. στο ἄνδρας: αντικ. στη μτχ. ἐμποιῶν. 
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9.	 ἣν	ἂν	ἕκαστοι	τὸ	κοινὸν	δυνατοὶ	ὦσιν	ὠφελεῖν:	δευτερεύουσα 
αναφορική υποθετική πρόταση. δυνατοί: κατηγ. στο ἕκαστοι: υποκ. 
στο ὦσιν και στο ὠφελεῖν (απρμφ. αναφοράς από το δυνατοὶ και 
τελ. απρμφ., αντικ. στη φράση δυνατοὶ ὦσιν, ταυτοπροσωπία)˙ τὸ	
κοινόν: αντικ. στο ὠφελεῖν˙ ἥν: σύστ. αντικ. στο ὠφελεῖν.

ΠΡΟΣΕΞΕ: Το απαρέμφατο ως προσδιορισμός της αναφοράς 
ή του κατά τι εξαρτάται συνήθως από επίθετα που σημαίνουν 
δυνατότητα ή ικανότητα και τα αντίθετά τους. Από τα επίθετα 
αυτά με το εἰμὶ και το γίγνομαι το απαρέμφατο είναι ταυτόχρονα 
αντικείμενο στην έκφραση, που σχηματίζεται με το επίθετο και 
τα ρήματα αυτά. Το απαρέμφατο, ως αντικείμενο στις δυνητικές 
αυτές εκφράσεις, είναι τελικό και μπορεί να μεταφραστεί με την 
προσθήκη μόνο του να6.  

10.	οὐχ	 ἵνα	ἀφιῇ	τρέπεσθαι: δευτερεύουσα τελική πρόταση που 
εκφέρεται με υποτ. ἀφιῇ, για να δηλώσει σκοπό (το προσδοκώμενο). 
[ὁ	νόμος]: υποκ. στο ἀφιῇ˙ [ἕκαστον]: αντικ. του ρήματος και υποκ. 
στο τρέπεσθαι (ετεροπροσωπία): τελ. απρμφ., έμμ. αντικ. στο ἀφιῇ. 

11.	ὅπῃ	ἕκαστος	βούλεται	[τρέπεσθαι]: δευτερεύουσα αναφορική 
προσδιοριστική πρόταση ως επιρρηματικός προσδιορισμός στάσης 
σε τόπο. ἕκαστος: υποκ. στο βούλεται και στο ενν. τρέπεσθαι: τελ. 
απρμφ., αντικ. στο βούλεται (ταυτοπροσωπία)˙ ὅπῃ: επιρρ. προσδ. 
κίνησης σε τόπο.

12.	ἀλλ’	 ἵνα	 καταχρῆται	 αὐτὸς	 αὐτοῖς	 ἐπὶ	 τὸν	 σύνδεσμον	
τῆς	 πόλεως: δευτερεύουσα τελική πρόταση που εκφέρεται με 
υποτακτική (καταχρῆται), για να δηλώσει σκοπό προσδοκώμενο. 
αὐτός: υποκ. στο καταχρῆται˙ αὐτοῖς: αντικ. στο καταχρῆται˙ ἐπὶ	
τὸν	σύνδεσμον: εμπρόθ. προσδ. σκοπού˙ τῆς	πόλεως: γεν. αντικ. 
από το σύνδεσμον. 

13.	Ἀληθῆ	[λέγεις]: κύρια πρόταση.

14.	ἔφη	[ὁ	Γλαύκων]:	κύρια παρενθετική πρόταση.

15.	ἐπελαθόμην	γάρ: κύρια πρόταση.
6.  Για λεπτομερή περιγραφή του φαινομένου βλ. Ελ. Κ. Βολονάκης, Συντακτικό 
της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, Αθήνα χ. χ., σελ. 201. 
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16.	Σκέψαι	 τοίνυν,	 ὦ	 Γλαύκων: κύρια πρόταση επιθυμίας. ὦ 
Γλαύκων: κλητ. προσφώνηση. 

17.	εἶπον: κύρια παρενθετική πρόταση.

18.	ὅτι	οὐδ’	ἀδικήσομεν		τοὺς	παρ’	ἡμῖν	φιλοσόφους	γιγνομένους: 
δευτερεύουσα ειδική πρόταση, αντικ. στο σκέψαι της προηγούμενης 
κύριας πρότασης. [ἡμεῖς]: υποκ. στο οὐδ’ ἀδικήσομεν˙ τοὺς	
γιγνομένους: επιθ. μτχ., αντικ. στο οὐδ’ ἀδικήσομεν˙ φιλοσόφους:	
κατηγ. στο υποκ.˙ τούς: υποκ. μτχ. γιγνομένους˙ τοὺς	παρ’	ἡμῖν:	
επιθ. προσδ. στο φιλοσόφους˙ παρ’	ἡμῖν: εμπρόθ. προσδ. πλησίον.

19.	ἀλλὰ	δίκαια	πρὸς	αὐτοὺς	ἐροῦμεν,	προσαναγκάζοντες	τῶν	
ἄλλων	ἐπιμελεῖσθαί	τε	καὶ	φυλάττειν:	δευτερεύουσα ειδική πρόταση. 
[ἡμεῖς]:	ενν. υποκ. στο ἐροῦμεν και στη μτχ. προσαναγκάζοντες (υποθ. 
μτχ. = ἐὰν προσαναγκάζωμεν)˙	 δίκαια: σύστ. αντικ. στο ἐροῦμεν˙ 
πρὸς	αὐτούς: εμπρόθ. προσδ. κατεύθυνσης˙	[αὐτούς]: άμεσο αντικ. 
στη μτχ. προσαναγκάζοντες και υποκ. στα ἐπιμελεῖσθαι, φυλάττειν	
(τελ. απρμφ., έμμ. αντικ. στο προσαναγκάζοντες)˙ τῶν	ἄλλων: αντικ. 
στο ἐπιμελεῖσθαι.

προσαναγκάζοντες:	ἐὰν	προσαναγκάζωμεν	(υπόθεση) –	ὅ,τι	οὐδ’ 
ἀδικήσομεν	 –	 ἀλλὰ	 ἐροῦμεν (απόδοση): λανθάνων υποθετικός 
λόγος και ταυτόχρονα εξαρτημένος από το σκέψαι: υπόθεση έχει την 
υποθετική μετοχή και απόδοση τις δύο ειδικές προτάσεις: δηλώνει 
το προσδοκώμενο.

ΠΡΟΣΕΞΕ: Ένας υποθετικός λόγος μπορεί να είναι ταυτόχρονα 
λανθάνων και εξαρτημένος, όταν έχει υπόθεση υποθετική μετοχή 
ή αναφορική υποθετική πρόταση και απόδοση αυτήν που έχει 
ένας εξαρτημένος υποθετικός λόγος.

Παράδειγμα	–	Ανάλυση
Ἅπαντες ἐπιστάμεθα ὅτι Ἀγησίλαος, ὅπου ᾤετο τὴν πατρίδα 
ὠφελήσειν, οὐ πόνων ὑφίετο.
Η αναφορική πρόταση ὅπου…ὠφελήσειν είναι υποθετική και υπόθεση 
του υποθετικού λόγου έχει απόδοση όχι το ἐπιστάμεθα	αλλά την 
ειδική πρόταση ὅτι…ὑφίετο, που εξαρτάται από το ρήμα αυτό7.

7.  Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. Ελ. Κ. Βολονάκης, ό. π., σελ. 388-89. 
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	 Γ.1	ΔΟΜΙΚΑ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΕΝΟΤΗΤΑΣ

	 	 Α. Ο Γλαύκων διατυπώνει την αντίθεσή του στον εξαναγκασμό 
των φιλοσόφων για την ανάληψη πολιτικής εξουσίας.
	 	 Β. Ο Σωκράτης αντικρούει τη θέση του Γλαύκωνος: ο νόμος 
ενδιαφέρεται για την ευδαιμονία του συνόλου. Τα επιχειρήματα του 
Σωκράτη.
	 	 Γ. Ο Γλαύκων πείθεται και ο Σωκράτης καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι δεν αποτελεί αδικία η υποχρεωτική ενασχόληση 
του φιλοσόφου με τα κοινά.

	 Γ.2	ΣΥΝΔΕΣΗ	ΜΕ	ΤΑ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ

  Στην προηγούμενη ενότητα ο Σωκράτης διατύπωσε την άποψη 
ότι οι εξαιρετικές φύσεις οφείλουν να επιστρέψουν στο σπήλαιο, 
για να απελευθερώσουν τους δεσμώτες από τα δεσμά της πλάνης 
και της αμάθειας. Στην ενότητα αυτή ο Γλαύκων διατυπώνει την 
αντίθεσή του, υποστηρίζοντας ότι αυτό αποτελεί αδικία σε βάρος 
τους, γιατί εξαναγκάζονται να θυσιάσουν ολόκληρη τη ζωή τους.

	 Γ.3	ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ	ΑΠΟΔΟΣΗ

  Ο Γλαύκων διατυπώνει την άποψή του ότι θα αδικηθούν οι 
φιλόσοφοι, αν εξαναγκασθούν να αναλάβουν πολιτική εξουσία, διότι 
θα υποχρεωθούν να ζήσουν χειρότερα, μιας και θα αναμειχθούν 
με τους αμαθείς. Στην εύλογη απορία του Γλαύκωνος ο Σωκράτης 
τού υπενθυμίζει ότι ο νόμος δεν ενδιαφέρεται για την ευτυχία 
μιας κοινωνικής ομάδας της πόλης. Ο νόμος στοχεύει στην ευτυχία 
ολόκληρης της πόλης. Γι’ αυτόν το σκοπό, χρησιμοποιώντας την 
πειθώ αλλά και τον εξαναγκασμό (βία), καθοδηγεί όλους τους 
πολίτες με τέτοιο τρόπο, ώστε να συνεισφέρει ο καθένας στο 
κοινό καλό, και έτσι να ενώνονται οι πολίτες σ’ ένα αρμονικό 
σύνολο.

	 Γ.4	ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ	ΣΧΟΛΙΑ

  Ἔπειτα: εκφράζει διαμαρτυρία και αγανάκτηση «Μα πώς; Τι 
είπες;».

	 	 ἔφη: ο Γλαύκων.
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 	 ἀδικήσομεν	 αὐτούς: Ο Γλαύκων διατυπώνει την ένστασή 
του στη θέση του Σωκράτη για τον εξαναγκασμό των φιλοσόφων. 
Η αντίθεσή του στηρίζεται σ’ ένα επιχείρημα ηθικού χαρακτήρα. 
Απέναντι στην ηθική υποχρέωση των φιλοσόφων να εγκαταλείψουν 
με τη βία τη γαλήνη του θεωρητικού τους βίου, για να επιστρέψουν 
πίσω στο σπήλαιο, δεν διαπράττεται μια μεγάλη αδικία;

	 	 ποιήσομεν	χεῖρον	ζῆν: Η ζωή των φιλοσόφων θα γίνει χειρότερη, 
διότι θα υποχρεωθούν να επιστρέψουν σ’ έναν κόσμο αμάθειας και 
σκότους, να συνυπάρξουν με τους παλιούς δεσμώτες, να υποστούν 
την ταπείνωση και τον χλευασμό εκ μέρους τους.

	 	 δυνατὸν	αὐτοῖς	ὂν	ἄμεινον; Ο φιλόσοφος μπορεί να ζει καλύτερα, 
αφού έφθασε στη θέαση του Ἀγαθοῦ, κατέκτησε την απόλυτη 
γνώση. Η θέση του Γλαύκωνος στηρίζεται σε μια αριστοκρατική 
θεώρηση των πραγμάτων, η οποία δε συμβιβάζεται με τη σωκρατική 
θέση ότι ο φιλόσοφος οφείλει να υπερβεί τη συνείδηση και να την 
υποτάξει στο γενικότερο συμφέρον.  

	 	 ἐπελάθου: Προηγουμένως (419 κ. εξ.) είχε συμφωνηθεί ότι οι 
φύλακες, μολονότι κατέχουν στην ιδεώδη πόλη την εξουσία, δεν θα 
έχουν ούτε περιουσία ούτε θα κτίζουν μεγάλες και ωραίες κατοικίες 
ούτε θα διαθέτουν χρήματα ούτε θα φιλοξενούν γνωστούς και 
φίλους. Η ζωή τους θα είναι πειθαρχημένη και λιτή.
  Ο Σωκράτης αντιπαρέρχεται χωρίς δυσκολία την επιφύλαξη 
του Γλαύκωνος, υπενθυμίζοντάς του κάτι που προηγουμένως είχαν 
αποδεχθεί ως μία από τις βάσεις της συζήτησής τους, ότι δηλ. η 
ίδρυση της πόλης δεν αποσκοπεί στην υπέρμετρη ευδαιμονίας μιας 
κοινωνικής ομάδας αλλά στην προκοπή του συνόλου των πολιτών8. 
Αν είναι επιβεβλημένο να μορφωθούν οι φρουροί με τέτοιο τρόπο, 
ώστε να αποδειχθούν άξιοι του ονόματός τους, αυτό συνδέεται άμεσα 
με το σκοπό των ‘οἰκιστῶν’ να μην εξυπηρετήσουν το συμφέρον 
μιας ορισμένης κοινωνικής ομάδας, αλλά να κατοχυρώσουν την 
ευτυχία ολόκληρης της πόλης. Είχε μάλιστα συμφωνηθεί μεταξύ των 
συνομιλητών πως οι φρουροί θα ζουν μετρημένα και λιτά, χωρίς 
περιουσία, χωρίς πολυτελείς κατοικίες και χωρίς τη δυνατότητα 
να φιλοξενούν φίλους9. Άλλωστε οι φύλακες έχουν λάβει αρκετά 

8.  Πρβλ. Πλάτ. Πολ. 519e – 520a. 

9.  Βλ. N. Pappas, Η Πολιτεία του Πλάτωνα. Ένας οδηγός ανάγνωσης, σελ. 79. 
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προνόμια από την πόλη τους, διότι, αντίθετα από τους φιλοσόφους, 
που καταφέρνουν να ‘ξεφυτρώνουν’ από μόνοι τους στις άλλες 
πόλεις, αυτοί οφείλουν τη στοχαστική τους ευτυχία στους θεσμούς 
της πολιτείας10. Και μόνο αυτοί διαθέτουν ό,τι ακριβώς χρειάζεται 
η πολιτεία: η εξουσία των συγκεκριμένων φιλοσόφων ωφελεί την 
πολιτεία περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη εξουσία, επειδή 
αποτελεί το μοναδικό παράδειγμα εξουσίας, που έχει αναληφθεί 
απρόθυμα. Μόνο οι φιλόσοφοι γνωρίζουν βίο ευτυχέστερο από αυτόν 
των κυβερνητών κι έτσι μόνο αυτοί είναι σε θέση να κυβερνούν χωρίς να 
αλληλοσπαράσσονται11. Η υπενθύμιση λοιπόν (ἐπελάθου) έχει σχέση 
με όσα λέγονται στο 419 του τετάρτου βιβλίου της Πολιτείας.  

	 	 νόμῳ: ο νόμος προσωποποιείται, αλλά φυσικά δεν παύει να 
είναι ανεπηρέαστος από προσωπικές συμπάθειες και αντιπάθειες.

	 	 ὅπως	ἕν	τι	γένος	…	τῆς	πόλεως (κοινωνική ομάδα): Το ίδιο 
υποστήριξε ο Σωκράτης και λίγο πιο πριν12.

	 	 τοῦτο: Το εὖ πράττειν, δηλ. η ευδαιμονία, αλλά φυσικά, όπως 
συνάγεται από τη συζήτηση, όχι η απόλυτη ευδαιμονία.

 	 πειθοῖ	 τε	 καὶ	 ἀνάγκῃ: Ο άριστος νομοθέτης, κατά τον 
Πλάτωνα 13, συνδυάζει την πειθώ με τη βία, η οποία αφορά μόνο 
τὸν ἄπειρον παιδείας ὄχλον.

	 	 ποιῶν	μεταδιδόναι	ἀλλήλοις	τῆς	ὠφελίας: Η πόλη οικίζεται, 
επειδή κανείς δεν είναι αυτάρκης, παρά πολλῶν ἐνδεής. Ο 
καταμερισμός, λοιπόν, της εργασίας προσπορίζει οικονομικά οφέλη 
σε όλους τους πολίτες.
  Λειτουργώντας με αυτόν τον τρόπο ο νόμος εξασφαλίζει μια 
βασική αρχή απαραίτητη για τη λειτουργία της πολιτείας, την αρχή 

10.  Πρβλ. Πλάτ. Πολ. 520 a-c.  

11.  Βλ. Πλάτ. Πολ. 520d – 521 b˙ πρβλ. ακόμη Πλάτ. Πολ. 345e.  

12.  Βλ. Πλάτ. Πολ. 420b «οὐ μὴν πρὸς τοῦτο βλέποντες τὴν πόλιν οἰκίζομεν, 
ὅπως ἕν τι ἡμῖν ἔθνος (κοινωνική ομάδα) ἔσται διαφερόντως εὔδαιμον, ἀλλ’ 
ὅπως ὅτι μάλιστα ὅλη ἡ πόλις», δηλ. «ιδρύουμε την πόλη χωρίς να αποβλέπουμε 
σ’ αυτό, πώς δηλ. θα ευτυχήσει μια κοινωνική ομάδα υπερβολικά, αλλά πώς θα 
ευτυχήσει όσο το δυνατόν περισσότερο όλη η πόλη». Πρβλ. Πλάτ. Πολ. 466a.  

13.  Βλ. Πλάτ. Νόμ. 722b 
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του καταμερισμού της εργασίας (βλ. παραπάνω). Τα οφέλη που 
πετυχαίνει κάποιος από την εργασία του τα μοιράζεται με όλους 
τους συμπολίτες του. 

	 	 καὶ	αὐτὸς	ἐμποιῶν	τοιούτους	ἄνδρας	ἐν	τῇ	πόλει: Ο νόμος 
έχει τη δύναμη να διαπλάθει τον χαρακτήρα των ανθρώπων. Ο 
Σωκράτης αναδεικνύει τον παιδαγωγικό χαρακτήρα του νόμου.

	 	 οὐχ	 ἵνα	ἀφιῇ	…	σύνδεσμον	τῆς	πόλεως: Ο τελικός σκοπός 
του νόμου επιδιώκει να δένει σε μια ενότητα την πόλη, ώστε να 
εξασφαλίζεται ο άρρηκτος δεσμός των πολιτών. Αντίθετα, δεν 
επιτρέπεται ο καθένας να εκπληρώνει αυθαίρετα τις επιθυμίες του 
χωρίς να λαμβάνει υπόψη του το κοινωνικό σύνολο. 

 	 ἐπὶ	τὸν	σύνδεσμον: για να δένει μαζί σε μία ενότητα την πόλη14.

	 	 Σκέψαι	 τοίνυν: Ο Σωκράτης παρουσιάζει (τοίνυν) το 
συμπέρασμα του συλλογισμού του.

	 	 δίκαια	 πρὸς	 …	 φυλάττειν: Ο εξαναγκασμός των φιλοσόφων 
είναι μια δίκαιη πράξη. Η προστασία (φυλάττειν) και η φροντίδα 
των πολιτών (ἐπιμελεῖσθαι) είναι υποχρέωση των φιλοσόφων.  

	 Γ.5	ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ	ΑΝΑΛΥΣΗ

α.	Η	επιφύλαξη	του	Γλαύκωνος

  Η πορεία προς την κατάκτηση του Ἀγαθοῦ, η προσπάθεια 
για την αναρρίχηση στον κόσμο του φωτός είναι χρονοβόρα και 
επίπονη. Όποιος όμως τα καταφέρει, θα έχει αποκτήσει τη γνώση, 
την πνευματική εξύψωση, την ευδαιμονία. Εύλογα λοιπόν ακούγεται 
η απορία του Γλαύκωνος: έχουμε το ηθικό δικαίωμα (ἀδικήσομεν) 
να αποσπάσουμε τους φιλοσόφους από την μακαριότητα, τη 
γαλήνη του θεωρητικού τους βίου, και να τούς υποχρεώσουμε να 
επανέλθουν στο σκότος του σπηλαίου και στους δεσμώτες, που 
έχουν ‘στοιχειώσει’ εκεί μέσα; Με ποιο δικαίωμα τούς απομακρύνουμε 
από έναν καλύτερο τρόπο ζωής, για να επιβάλουμε σ’ αυτούς τον 
χειρότερο (ποιήσομεν χεῖρον ζῆν).
14.  Πρβλ. Πλάτ. Νόμ. 921c «νόμος ὁ βοηθῶν ἔστω τῷ τῆς πόλεως ξυνδέσμῳ μετὰ 
θεῶν». 
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β.	Η	επιχειρηματολογία	του	Σωκράτη

  Ο Σωκράτης αντικρούει την επιφύλαξη του Γλαύκωνος, 
θυμίζοντάς του (ἐπελάθου) όσα είχαν συμφωνήσει προηγουμένως. 
Στο τέταρτο βιβλίο της Πολιτείας ο Αδείμαντος διατύπωσε την 
ένστασή του στο Σωκράτη, λέγοντάς του ότι στερεί την ευτυχία 
από τους άρχοντες, διότι τούς υποχρεώνει να μην απολαμβάνουν 
τα αγαθά της πόλης, αφού ούτε χωράφια ούτε μεγάλες οικοδομές 
μπορούν να κατέχουν ούτε χρυσό και άργυρο15. Θα ζουν μετρημένα 
και λιτά χωρίς περιουσία και χωρίς τη δυνατότητα να φιλοξενούν 
φίλους. Τότε ο Γλαύκων είχε συμφωνήσει με τον Σωκράτη, ότι 
η ίδρυση της πόλης δεν αποβλέπει στην ευτυχία μιας κοινωνικής 
ομάδας αλλά στην ευδαιμονία του κοινωνικού συνόλου16. Αποτελεί 
επομένως δίκαιη απαίτηση ο εξαναγκασμός των φιλοσόφων, αφού 
θα συντείνει στην ευδαιμονία ολόκληρου του κοινωνικού συνόλου. 
  Η στάση του Γλαύκωνος είναι ατομοκεντρική, και το βασικό 
του κριτήριο στηρίζεται στο ατομικό συμφέρον. Γι’ αυτό και ο 
εξαναγκασμός των φιλοσόφων αποτελεί υποβάθμιση της προσωπικής 
τους ζωής.
  Αντίθετα το κριτήριο – επιχείρημα του Σωκράτη είναι το 
συλλογικό συμφέρον. Η οπτική του γωνία είναι κοινωνιοκεντρική. Ο 
συλλογισμός του συνοπτικά έχει ως εξής:
	 	 α) ό,τι εξασφαλίζει την ευτυχία του κοινωνικού συνόλου, είναι 
δίκαιο˙
	 	 β) ο εξαναγκασμός των φιλοσόφων υπηρετεί την κοινωνική 
ευδαιμονία˙ επομένως: ο εξαναγκασμός των φιλοσόφων είναι 
δίκαιος.   
γ.	Ο	σκοπός	του	νόμου

  Ο Σωκράτης παρατηρεί ότι ο νόμος στοχεύει στην ευδαιμονία του 
συνόλου. Αυτός είναι ο στόχος του, ο σκοπός του. Συγκεκριμένα:
	 	 α) στην ικανοποίηση του συλλογικού συμφέροντος («ἐν ὅλῃ τῇ 
πόλει», «οὐχ ὅπως ἕν τι γένος εὖ πράξει», «ὅπῃ ἕκαστος βούλεται»).

15.  Πρβλ. Πλάτ. Πολ. 419a κ. εξ.  

16.  Πρβλ. Πλάτ. Πολ. 420b «τὸν αὐτὸν οἶμον, ἦν δ’ ἐγώ, πορευόμενοι εὑρήσομεν, 
ὡς ἐγᾦμαι, ἃ λεκτέα. ἐροῦμεν γὰρ ὅτι θαυμαστὸν μὲν ἂν οὐδὲν εἴη εἰ καὶ οὗτοι 
οὕτως εὐδαιμονέστατοί εἰσιν, οὐ μὴν πρὸς τοῦτο βλέποντες τὴν πόλιν οἰκίζομεν, 
ὅπως ἕν τι ἡμῖν ἔθνος ἔσται διαφερόντως εὔδαιμον, ἀλλ’ ὅπως ὅτι μάλιστα ὅλη ἡ 
πόλις. ᾠήθημεν γὰρ ἐν τῇ τοιαύτῃ μάλιστα ἂν εὑρεῖν δικαιοσύνην καὶ αὖ ἐν τῇ 
κάκιστα οἰκουμένῃ ἀδικίαν, κατιδόντες δὲ κρῖναι ἂν ὃ πάλαι ζητοῦμεν.  
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	 	 β) στην αρμονική συνεργασία όλων των πολιτών («συναρμόττων 
τοὺς πολίτας»), δηλ. η επίτευξη της κοινωνικής ειρήνης.
	 	 γ) στην κοινωνική αλληλεγγύη ανάμεσα στους πολίτες ανάλογα με 
τις δυνατότητες του καθενός («μεταδιδόναι ἀλλήλοις τῆς ὠφελίας»). 
Έτσι ο νόμος διαμορφώνει μια συλλογική συνείδηση, που είναι 
απαραίτητη για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων. 
Μέσα σε αυτή τη νέα συλλογικότητα ο καθένας προσφέρει ανάλογα 
με τις δυνατότητές του (καταμερισμός εργασίας).
	 	 δ) στη διαμόρφωση ήθους παιδαγωγικού και κοινωνικού 
(«ἐμποιῶν τοιούτους ἄνδρας ἐν τῇ πόλει, οὐχ ἵνα ἀφιῇ τρέπεσθαι 
ὅπῃ ἕκαστος βούλεται»). Διαπλάθει τον χαρακτήρα και τον τρόπο 
συμπεριφοράς των πολιτών. Τούς κάνει να συνειδητοποιήσουν ότι δε 
μπορούν να ζήσουν μόνοι τους και όπως θέλουν, χωρίς να επιτελούν 
τον κοινωνικό τους ρόλο. Για να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση και 
ζωντάνια στο ρόλο, που παίζει ο νόμος στην πλατωνική πολιτεία, 
προσωποποιείται. Αυτό τεκμαίρεται από τις εκφράσεις: «τοῦτο οὐ 
μέλει νόμῳ», «μηχανᾶται», «συναρμόττων τοὺς πολίτας πειθοῖ καὶ 
ἀνάγκῃ», «ποιῶν μεταδιδόναι», «καὶ αὐτὸς ἐμποιῶν τοιούτους 
ἄνδρας ἐν τῇ πόλει, οὐχ ἵνα ἀφιῇ τρέπεσθαι ὅπη ἕκαστος 
βούλεται, ἀλλ’ ἵνα καταχρῆται αὐτὸς αὐτοῖς ἐπὶ τὸν σύνδεσμον 
τῆς πόλεως». Οι ρηματικοί τύποι των παραπάνω φράσεων δείχνουν 
τις ενέργειες και τις αρμοδιότητες του νόμου. Η λειτουργία του νόμου 
θυμίζει έναν απρόσωπο κυβερνήτη, που κατευθύνει το πλήρωμα 
της πολιτείας του ψυχρά, αντικειμενικά, χωρίς συναισθηματισμούς, 
χωρίς σφάλματα, με κριτήριο την ευδαιμονία του συνόλου. Έτσι ο 
νόμος εμφανίζει τα εξής χαρακτηριστικά:
  Είναι δίκαιος, διότι δεν κάνει διακρίσεις, δεν εξαιρεί άτομα και 

κοινωνικές ομάδες.
  Έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα. Αποβλέπει στη διάπλαση μιας 

συνειδητής συλλογικότητας και όχι στην βία και το φόβο.
  Είναι όμως και εξαναγκαστικός – επανορθωτικός, διότι επιβάλλει 

ποινές σε όσους εμφανίζουν αντικοινωνική συμπεριφορά. 

δ.	Τα	μέσα	του	νόμου

  Τα μέσα, που χρησιμοποιεί ο νόμος, για να πετύχει την εύρυθμη 
λειτουργία της πολιτείας, είναι:
  Η	πειθώ: Η πρόταξη της πειθούς υποδηλώνει ότι προτεραιότητα 

αποτελεί η δημιουργία συναίνεσης των αρχομένων. Η πειθώ είναι 
προσφορότερο μέσο, διότι στοχεύει στην εσωτερική πειθαρχία 
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του πολίτη. Με τον ελεύθερο διάλογο, την διαπαιδαγώγηση, τη 
δημιουργία συλλογικής συνείδησης οι πολίτες αντιλαμβάνονται 
τον νόμο όχι ως χειραγωγό αλλά ως μέσο για να πετύχουν το 
στόχο τους.

  Η	ἀνάγκη	(βία): Εφόσον η πειθώ δεν αποδώσει, ο νόμος ασκεί 
πίεση (ἀνάγκη) με σκοπό οι αρχόμενοι να εξαναγκαστούν να 
αποδεχθούν τη διαδικασία της «συναρμογής», δηλ. οι ενέργειές 
τους να στοχεύουν, όσο και όπως μπορεί ο καθένας, στην 
ευημερία του συνόλου.  

ε.	Η	συνύπαρξη	πειθούς	και	βίας

  Με μια πρώτη ανάγνωση η συνύπαρξη των δύο αυτών 
αντίθετων δυνάμεων στην ιδανική πολιτεία φαίνεται παράταιρη. 
Η πειθώ αποτελεί στοιχείο του διαλόγου, που χαρακτηρίζει μια 
δημοκρατική κοινωνία. Αντίθετα για την βία οι αντιρρήσεις είναι 
προφανείς. Η προσφυγή στον εξαναγκασμό εξηγείται ψυχολογικά 
και ιστορικά, εφόσον ληφθούν υπόψη οι τραυματικές εμπειρίες 
του Πλάτωνος: α) από την προϊούσα φθορά του πολιτικού ήθους 
στην Αθήνα λόγω των έντονων ατομοκρατικών τάσεων, που άρχισαν 
να εκδηλώνονται προς τα τέλη του 5ου αι. π.Χ., καθώς και της 
κυριαρχίας των δημαγωγών˙ β) από τις αυθαιρεσίες και τα εγκλήματα 
των Τριάκοντα, που έκαναν τη δημοκρατία, με όλες τις ατέλειές 
της, να φαντάζει, συγκριτικά, σαν το ιδανικό πολίτευμα17˙ γ) από 
την τραγική διάψευση των ελπίδων του μετά την αποκατάσταση 
του πάτριου πολιτεύματος, λόγω της εγκληματικής ενέργειας του 
αθηναϊκού δήμου να καταδικάσει σε θάνατο το Σωκράτη. Η 
ενόραση μιας πολιτικής κατάστασης απαράδεκτης, σύμφωνα με τις 
εκτιμήσεις του, τον οδηγεί στη σύλληψη της «ορθής πολιτείας», η 
οποία θα επιλύσει ριζικά το πολιτικό πρόβλημα, γιατί θα θεμελιωθεί 
στην αλήθεια, την αρετή και την ευταξία, παράγωγα του «μεγίστου 
μαθήματος». Όταν λοιπόν η πραγμάτωση μιας τέτοιας πολιτείας 
κινδυνεύει να ματαιωθεί από έναν γενικευμένο, κατά την κρίση του, 
ηθικοπολιτικό αμοραλισμό, που διογκωμένα σύμβολά του είναι οι 
μυθικές μορφές ενός Γύγη ή ενός Αρδιαίου, τότε η προσφυγή 
στον εξαναγκασμό προβάλλει για τον φιλόσοφο ως η έσχατη λύση 
για την ευόδωση του εγχειρήματος.

17.  Πρβλ. Πλάτ. Ἐπιστ. Ζ’ 324d – 325a «ὁρῶν δήπου τοὺς ἄνδρας ἐν χρόνῳ 
ὀλίγῳ χρυσὸν ἀποδείξαντας τὴν ἔμπροσθεν πολιτείαν … ἐδυσχέρανά τε καὶ ἐμαυτὸν 
ἐπανήγαγον ἀπὸ τῶν τότε κακῶν». 
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στ.	Δίκαιη	Πόλη	–	Δίκαιη	Ψυχή

  Αποστολή του άξιου κυβερνήτη είναι να πετύχει την αμοιβαία 
προσέγγιση των πολιτών και, σε τελευταία ανάλυση, τη συνοχή 
ολόκληρης της πόλης. Πόλη και πολίτης αλληλεξαρτώνται και 
επηρεάζονται αμοιβαία. Δεδομένου ότι για τον Έλληνα η πόλη 
είναι οι πολίτες της, η ευημερία της πόλης ανάγεται στην ευημερία 
των πολιτών, που με τη σειρά της προϋποθέτει την εναρμόνιση 
των σχέσεών τους με την ειρηνική συνύπαρξή τους στο εσωτερικό 
της πόλης. Επειδή όμως η ανθρώπινη ψυχή είναι μικρογραφία της 
πόλης, ο Πλάτων αναφέρεται στη δικαιοσύνη σε ό,τι αφορά τα 
άτομα, αφού προηγουμένως την ανέλυσε «σε μεγέθυνση», δηλ. ως 
αρετή ολόκληρης της πόλης18. Πεποίθηση άλλωστε του φιλοσόφου 
είναι ότι «τὰ αὐτὰ ἐν ἑκάστῳ ἔνεστιν ἡμῶν εἴδη τε καὶ ἤθη ἅπερ ἐν 
τῇ πόλει»19.
  Τι σημαίνει όμως δικαιοσύνη ολόκληρης της πόλης; Εδώ 
επιβάλλεται να θυμηθούμε πως ο Πλάτων χωρίζει την τελευταία 
σε τρεις κοινωνικές ομάδες, που η λειτουργία της καθεμιάς είναι 
συγκεκριμένη: α) στους δημιουργούς (γεωργούς, εμπόρους, 
τεχνίτες, και, γενικά, χειρώνακτες), που καλύπτουν τις οικονομικές 
ανάγκες του κοινωνικού συνόλου˙ β) στους φύλακες, που ασκούν 
διοικητικά και στρατιωτικά καθήκοντα, και γ) στους ἄρχοντες – 
βασιλεῖς, που δεν αποτελούν στην ουσία μια ιδιαίτερη κοινωνική 
ομάδα, γιατί επιλέγονται από τους φύλακες μετά από αυστηρή 
αξιοκρατική επιλογή με σκοπό να αναλάβουν τη διακυβέρνηση της 
πόλης, αφού προηγουμένως δεχθούν την κατάλληλη εκπαίδευση, 
επιστέγασμα της οποίας είναι η θέαση του Ἀγαθοῦ. Σκοπός των 
φυλάκων και των αρχόντων είναι η ευδαιμονία όλων ανεξαιρέτως 
των πολιτών.
  Σε κάθε κοινωνική λοιπόν ομάδα αντιστοιχεί μια αρετή. Αρετή 
των αρχόντων είναι η σοφία. Αρετή των φυλάκων, που επικουρούν 
τους άρχοντες και ασχολούνται με πολεμικές δραστηριότητες, είναι 
η ανδρεία. Αρετή των δημιουργών είναι ο αυτοπεριορισμός που θα 
τούς επιτρέψει να μην παρεμβαίνουν σε ξένες αρμοδιότητες ή να 
οικειοποιούνται αρμοδιότητες που δεν τούς ανήκουν. Δικαιοσύνη 
τέλος είναι το «να κοιτάζει ο καθένας τη δουλειά του» και να μην 
πολυπραγμονεί («… τοῦτο μάλιστα ἀγαθὴν αὐτὴν ποιεῖ ἐνὸν … ὅτι 

18.  Πρβλ. Πλάτ. Πολ. 434 d-e 

19.  Πλάτ. Πολ. 435 e.  
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τὸ αὐτοῦ ἕκαστος εἷς ὢν ἔπραττε καὶ οὐκ ἐπολυπραγμόνει»20), άρα 
το να έχει κανείς ό,τι τού ανήκει και ό,τι τού ταιριάζει («… τούτου 
τι εἶδος ἡ δικαιοσύνη. Ἐθέμεθα δὲ δήπου καὶ πολλάκις ἐλέγομεν, εἰ 
μέμνησαι, ὅτι ἕνα ἕκαστον ἓν δέοι ἐπιτηδεύειν τῶν περὶ τὴν πόλιν, 
εἰς ὃ αὐτοῦ ἡ φύσις ἐπιτηδειοτάτη πεφυκυῖα εἴη»21.
  Κατά τρόπο ανάλογο συλλαμβάνεται και η ψυχή, που είναι 
μικρογραφία της πόλης και αποτελείται από τρία μέρη: το λογιστικό, 
το οποίο αντιστοιχεί στη νόηση με τις πνευματικές της λειτουργίες 
και είναι επιφορτισμένο με τον έλεγχο του επιθυμητικού˙ το 
θυμοειδές, το οποίο αντιστοιχεί στο θάρρος ή και την οργή, και που 
συντάσσεται με το λογιστικό, καθώς αυτό αγωνίζεται να καθυποτάξει 
το επιθυμητικό˙ και, τέλος, το ἐπιθυμητικό, το οποίο αντιστοιχεί στις 
ορμές, τις επιθυμίες και τις απαιτήσεις του ανθρώπου. Σημειωτέον 
ότι για κάθε ψυχική λειτουργία υπάρχει και η αντίστοιχη αρετή: 
στο λογιστικό αντιστοιχεί η σοφία, στο θυμοειδές η ανδρεία, στο 
επιθυμητικό η σωφροσύνη και σε ολόκληρη την ψυχή, όταν αυτή 
χαρακτηρίζεται από ευαρμοστία, η δικαιοσύνη. Ο τριμερισμός της 
πόλης και της ψυχής με τις λειτουργίες και τις αρετές του κάθε 
μέρους αποδίδεται παραστατικά με τον ακόλουθο πίνακα*.

ό τριμΕριςμός της Πόλης και της ψυχης

Συστατικά	μέρη Λειτουργία	συστ/κών	μερών Αρετή

Πόλης Ψυχής Πόλης Ψυχής Πόλης/Ψυχής

Άρχοντες Λογιστικόν Διακυβέρνηση Νόηση Σοφία

ΔΙ
Κ

Α
ΙΟ

ΣΥ
Ν

Η

Φύλακες Θυμοειδές Στρατιωτικές 
δραστηριότητες

Θάρρος, 
“οργή” Ανδρεία

Δημιουργοί Επιθυμητικόν
Κάλυψη 
οικονομικών 
αναγκών

Ορμές, 
επιθυμίες, 
απαιτήσει

Σωφροσύνη

* Κυριάκος Κατσιμάνης «Φιλοσοφική ερμηνεία επιλεγμένων κειμένων». Εκδόσεις 
Gutenberg, σελ. 132

20.  Πλάτ. Πολ. 433 e. 

21.  Πρβλ. Πλάτ. Πολ. 434 c-d «Πάλιν δὲ ὧδε λέγωμεν˙ χρηματιστικοῦ, ἐπικουρικοῦ, 
φυλακικοῦ γένους οἰκειοπραγία, ἑκάστου τούτων τὸ αὑτοῦ πράττοντος ἐν πόλει, 
τοὐναντίον ἐκείνου δικαιοσύνη τ’ ἄν εἴη καὶ τὴν πόλιν δικαίαν παρέχοι; - Οὐκ ἄλλῃ 
ἔμοιγε δοκεῖ, ἦ δ’ ὅς, ἔχειν ἢ ταύτῃ».  
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ζ.	Είναι	δίκαιος	ο	εξαναγκασμός	των	φιλοσόφων;	Κριτική	της	
άποψης	του	Σωκράτη.

  Η άποψη του Πλάτωνος, που διατυπώνει ο Σωκράτης, δηλ. 
ότι είναι δίκαιος ο εξαναγκασμός των φιλοσόφων, δεν είναι για την 
σύγχρονη, τη δική μας κοινωνία ούτε ηθικά επιτρεπτή ούτε λογικά 
ακαταμάχητη. Παρόλα αυτά στο πλαίσιο της ιδανικής πολιτείας του 
Πλάτωνος είναι αποδεκτή.
  Στην Αρχαιότητα δεν είχε γίνει κατανοητή η αξία της ατομικής 
ελευθερίας. Αντίθετα για εμάς σήμερα είναι σαφές ότι ο νόμος δεν 
επιτρέπεται να παραβιάζει τα ατομικά δικαιώματα και τις ατομικές 
ελευθερίες. Το χρέος προς τους άλλους είναι υπόθεση εσωτερικής 
ελευθερίας. Όπως δεν επιτρέπεται να επιβάλλει ο νόμος στα 
άτομα την επιλογή συγκεκριμένου επαγγέλματος ή συγκεκριμένου 
ερωτικού συντρόφου ή δόγματος ή κόμματος, έτσι δεν επιτρέπεται να 
επιβάλλει στους πνευματικούς ανθρώπους την κοινωνική προσφορά 
και την αγάπη προς το σύνολο, διότι είναι άλλο πράγμα η ηθική 
υποχρέωση και άλλο η νομική: η πρώτη είναι ευκτέα, η δεύτερη 
απορριπτέα. Σήμερα αυτή τη συμπεριφορά του νόμου τη θεωρούμε 
σίγουρα αυταρχική, καθαρά φασιστική, και τη συναντούμε μόνο 
σε ολοκληρωτικά καθεστώτα. Οφείλουμε όμως να παραδεχθούμε 
ότι και ο ίδιος ο Πλάτων στη συνέχεια του λόγου θεωρεί άδικο 
τον εξαναγκασμό των φιλοσόφων στις άλλες κοινωνίες και μόνο 
στα πλαίσια της ιδανικής πολιτείας τον θεωρεί δίκαιο22. Η διαφορά 
ανάμεσα στις άλλες πολιτείες και στην Πολιτεία του Πλάτωνα 
συνίσταται στο ότι, ενώ στις άλλες πολιτείες οι φιλόσοφοι είναι 
αυτοδημιούργητοι, στη δική του οι φιλόσοφοι οφείλουν την ανατροφή 
τους στην πολιτεία. Γι’ αυτό, κατά τον Πλάτωνα, είναι δίκαιο να 
υποχρεώνονται να μοιράζονται τις κυβερνητικές ευθύνες. Συνεπώς ο 
καταναγκασμός των φιλοσόφων είναι έκφραση ευγνωμοσύνης προς 
την τροφό τους, την κοινωνία.
  Όσον αφορά στην πειστικότητα και την ορθότητα του 
συλλογισμού του Σωκράτη, μπορούμε να σημειώσουμε τα εξής:
	 	 α) Ο Σωκράτης αντιφάσκει. Ενώ από τη μια υποστηρίζει ότι 
μέλημα του νόμου είναι η ευτυχία του συνόλου, από την άλλη 
δέχεται μια κοινωνική τάξη να θυσιάσει την ευτυχία της για χάρη 
του συνόλου23.

22.  Πρβλ. Πλάτ. Πολ. 520b.  

23.  Πρβλ. Ἀριστοτ. Πολιτ. 1246b 15.  
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	 	 β) Το επιχείρημα του Σωκράτη είναι η υπεροχή του συλλογικού 
συμφέροντος έναντι του ατομικού. Βέβαια οι όροι συλλογικό και 
ατομικό συμφέρον δεν είναι πάντοτε διαυγείς στον Πλάτωνα. Δεν 
είναι λίγες οι φορές που το συλλογικό συμφέρον ταυτίζεται με το 
κομματικό, το κυβερνητικό ή το ταξικό.
  Θυμίζουμε ότι η ιστορία βρίθει παραδειγμάτων όχι μόνο από 
ηρωικές θυσίες αλλά και από εγκλήματα που έγιναν στο όνομα 
του συλλογικού συμφέροντος. Πολλοί τύραννοι επικαλέστηκαν 
το συλλογικό συμφέρον, για να εξοντώσουν τους πολιτικούς τους 
αντιπάλους. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι δεν ήταν λίγοι οι 
κυβερνήτες εκείνοι που εξόντωσαν μειονότητες ή πρωτοπόρους 
αγωνιστές επιστήμονες ως αιρετικούς, ως μάγους, ως προδότες του 
λαού, και όλα αυτά εν ονόματι του συλλογικού συμφέροντος. Και ο 
λόγος ήταν πάντοτε, επειδή ταύτιζαν το δικό τους συμφέρον με το 
συλλογικό. Συνεπώς οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι ένας νόμος 
δεν είναι πάντοτε δίκαιος, ακόμη και αν έχει θεσπισθεί στο όνομα 
του συλλογικού συμφέροντος. Η θέση του Σωκράτη μπορεί να γίνει 
αποδεκτή μόνον όμως υπό όρους.
	 	 γ) Ο Σωκράτης υποστηρίζει ότι ο φιλόσοφος οφείλει τα πάντα 
στην πόλη. Αυτή είναι που τον εκπαίδευσε, τον διαπαιδαγώγησε, 
τον οδήγησε στο φως της γνώσης. Επομένως ο φιλόσοφος, 
αφού είναι ‘δημιούργημα’ της πόλης, οφείλει να το ανταποδώσει 
με κάθε τρόπο. Η άποψη αυτή του Σωκράτη δε μπορεί να γίνει 
απόλυτα αποδεκτή, διότι προσδίδει στην παιδεία έναν ρόλο άκρως 
χρησιμοθηρικό. Η παιδεία που προσφέρει μια οργανωμένη κοινωνία 
στους πολίτες της οφείλει να στοχεύει στη διαμόρφωση ελεύθερων 
προσωπικοτήτων, ικανών να χαράζουν το δικό τους δρόμο με τις 
δικές τους επιλογές. Διαφορετικά η παιδεία αποτελεί ένα απλό 
δημιούργημα ‘στρατευμένων’ πολιτών, δίχως προσωπική βούληση, 
καθιστώντας τους ελεύθερους έρμαια στις διαθέσεις οποιουδήποτε, 
αδύναμους να ορίσουν τη μοίρα τους.     

η.	Το	συμπέρασμα	του	Σωκράτη

  Ο Σωκράτης καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο εξαναγκασμός 
των φιλοσόφων να φροντίζουν (ἐπιμελεῖσθαι) και να προστατεύουν 
τους συμπολίτες τους (φυλάττειν) δεν τούς αδικεί. Αντίθετα είναι 
μια δίκαιη αξίωση, διότι οι φιλόσοφοι οφείλουν την πνευματική 
τους ανατροφή και την παιδεία που έλαβαν στην πόλη. Άρα, ο 
εξαναγκασμός τους είναι έκφραση ευγνωμοσύνης προς την πόλη 
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που τούς έθρεψε. Η αγωγή, η παιδεία παρέχεται από το κοινωνικό 
σύνολο και για το κοινωνικό σύνολο. Οι ευεργεσίες, που δόθηκαν 
στο σώμα των φιλοσόφων (και των φυλάκων) αποσκοπούν στην 
παραγωγή, στη συνοχή, στην ευδαιμονία ολόκληρης της πόλης.
  Στον Κρίτωνα οι προσωποποιημένοι Νόμοι και το «κοινὸν τῆς 
πόλεως» επισκέπτονται το Σωκράτη και τού υπενθυμίζουν ότι τούς 
οφείλει τα πάντα, από τη γέννησή του μέχρι και την διαπαιδαγώγησή 
του. Επομένως είναι υποχρεωμένος να μη στραφεί ενάντια στους 
νόμους, που τον ευεργέτησαν, αποδεχόμενοι την πρόταση για 
απόδραση. Ο Σωκράτης δηλώνει πίστη στους νόμους της πόλης, 
στους οποίους οφείλει και τη διαβίωσή του σε μια πόλη σαν την 
Αθήνα, και, αρνούμενος να δραπετεύσει, θα πιει το κώνειο.      

	 Δ.1	ΘΕΜΑΤΑ	ΓΙΑ	ΣΥΖΗΤΗΣΗ

	 	 1.	 «ἐπεὶ	 κινδυνεύει,	 πόλις	 ἀνδρῶν	 ἀγαθῶν	 εἰ	 γένοιτο,	
περιμάχητον	ἂν	εἶναι	τὸ	μὴ	ἄρχειν,	ὥσπερ	νυνὶ	τὸ	ἄρχειν,	καὶ	
ἐνταῦθ’	ἂν	καταφανὲς	γενέσθαι	ὅτι	τῷ	ὄντι	άληθινὸς	ἄρχων	οὐ	
πέφυκε	τὸ	αὐτῷ	συμφέρον	σκοπεῖσθαι,	ἀλλὰ	τὸ	τῷ	ἀρχομένῳ»	
(Πλάτ.	Πολ.	374d).
	 	 Σχολιάστε	 το	 χωρίο	 σε	 συσχετισμό	 με	 την	 άποψη	 που	
διατυπώνει	 ο	 John	 Stuart	 Mill	 (1806-1873)	 στο	 έργο	 του	
On Representative Government	 (Περί της αντιπροσωπευτικής 
διακυβέρνησης)	ότι	το	καταλληλότερο	άτομο	για	να	τού	ανατεθεί	
μια	εξουσία	είναι	εκείνο	που	δεν	είναι	καθόλου	πρόθυμο	να	
αναλάβει	την	εξουσία.

  Παντού και πάντοτε όλοι όσοι επιδιώκουν ένα αξίωμα 
υποστηρίζουν ότι το μοναδικό τους κίνητρο είναι να προσφέρουν 
ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες τους στο κοινωνικό σύνολο, ή έστω 
στην τάξη, την οποία εκπροσωπούν. Και αν υποτεθεί ότι δεν είναι 
όλοι ειλικρινείς, στις σημερινές δημοκρατίες η διαφάνεια, οι θεσμοί, 
ο έλεγχος που ασκείται, ο τύπος, η κοινή γνώμη, και οι άλλες 
ασφαλιστικές δικλείδες αποτελούν εγγυήσεις ότι οι κυβερνώντες 
δεν θα ενδώσουν στο δέλεαρ της φιλοπρωτίας, στις παγίδες της 
ιδιοτέλειας και στη μέθη της εξουσίας. Εν τούτοις η σπουδαρχία 
είναι συχνά ύποπτη, επειδή πανθομολογείται ότι η ανθρώπινη φύση 
είναι αδύναμη και δεν ακούει πάντοτε αδιάφορη «το σφύριγμα του 
κέρδους».
  Για να προφυλάξει την ιδεώδη πόλη του ο Πλάτων από τις 
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μάστιγες της διαφθοράς και του νεποτισμού θεσπίζει αυστηρότατους 
κανόνες για τη διαβίωση των αρχόντων. Έτσι η εξουσία αποβαίνει έργο 
κοπιώδες και δυσάρεστο που όλοι προσπαθούν συναισθανόμενοι το 
βάρος των ευθυνών, που συνεπάγεται, να το αποφύγουν. Όμως οι 
φύλακες αναλαμβάνουν την εξουσία («επιστρέφοντας στη σπηλιά») 
για τους εξής λόγους: α) επειδή νοιώθουν υποχρεωμένοι να 
υπηρετήσουν την πατρίδα, που τούς ανέθρεψε και τούς εκπαίδευσε, 
β) επειδή φοβούνται μήπως κυβερνηθούν από τους φαύλους, που 
δεν αποποιούνται τα αξιώματα24 και γ) επειδή αυτοί γνωρίζουν τις 
Ιδέες και έχουν τη φιλοδοξία να φέρουν την κοινωνία όσο γίνεται 
πλησιέστερα στην Ιδέα του Ἀγαθοῦ. Συνεπώς στην πλατωνική 
πολιτεία κανείς δεν αναλαμβάνει αξιώματα, επειδή το επιθυμεί παρά 
μόνο επειδή εξαναγκάζεται25.
  Και στη σύγχρονη παγκόσμια πολιτική πραγματικότητα γίνεται 
συχνά λόγος για την «πολυθρόνα με τα καρφιά», για την «καυτή 
πατάτα», για το «παρελθέτω ἀπ’ ἐμοῦ τὸ ποτήριον τοῦτο», για τον 
βράχο του Σίσυφου – μεταφορές που δηλώνουν την προσπάθεια 
αποφυγής των ευθυνών που συνεπάγεται η ανάληψη ενός αξιώματος 
ή μιας πρωτοβουλίας για τη διευθέτηση μιας κρίσης.
  Πάντως και σήμερα όπου ο homo oeconomicus του νεοκλασικού 
μοντέλου επιδιώκει (συχνά και με αθέμιτα μέσα) τη μεγιστοποίηση 
του συμφέροντός του, η κοινωνία στηρίζεται κυρίως στα άτομα 
εκείνα τα οποία αναλαμβάνουν υποχρεώσεις χωρίς να έχουν γνώμονα 
το στενό προσωπικό τους συμφέρον (μοντέλο της δέσμευσης)26.  
 
	 	 2.	Η	άποψη	του	Πλάτωνος	ότι	ο	νόμος	πρέπει	να	φροντίζει	
ώστε	η	ευδαιμονία	να	διασφαλίζεται	για	ολόκληρη	την	πόλη,	
και	όχι	μόνο	για	μια	ομάδα	πολιτών,	βρίσκεται	στην	ίδια	γραμμή	
σκέψης	με	την	άποψη	που	διατυπώνει	ο	Περικλής	(Θουκ.	II	60):	
«ἐγὼ	γὰρ	ἡγοῦμαι	πόλιν	πλείω	ξύμπασαν	ὀρθουμένην	ὠφελεῖν	
τοὺς	ἰδιώτας	ἢ	καθ’	ἕκαστον	τῶν	πολιτῶν	εὐπραγοῦσαν,	ἁθρόαν	
δὲ	σφαλλομένην.	Καλῶς	μὲν	γὰρ	φερομένους	ἀνὴρ	τὸ	καθ’	ἑαυτὸν	
διαφθειρομένης	 τῆς	 πατρίδος	 οὐδὲν	 ἧσσον	 ξυναπόλλυται,	
κακοτυχῶν	δὲ	ἐν	εὐτυχούσῃ	πολλῷ	μᾶλλον	διασῴζεται».	Ποια	
είναι	η	γνώμη	σας	γι’	αυτόν	τον	προβληματισμό;

24.  Βλ. Πλάτ. Πολ. 347b. 

25.  Βλ. Πλάτ. Πολ. 345e, 347e, 499b, 500d.  

26.  Για τους προβληματισμούς βλ. R. Frank, Τα πάθη της λογικής, μτφρ. Λ. 
Εξαρχοπούλου, επιμ. Αλ. Παπαθανασοπούλου, Αθήνα 1999. 
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  Μία από τις μακροβιότερες αλληγορίες, που μάς κληροδότησε η 
ελληνική Αρχαιότητα είναι η εικόνα του σκάφους της πολιτείας, 
που ταξιδεύει στο τρικυμισμένο πέλαγος (Αλκαίος, Θέογνις, 
Αισχύλος, Σοφοκλής, Πλάτων)27. Η τύχη του κυβερνήτη, του 
πληρώματος και των επιβατών είναι κοινή: ή όλοι θα σωθούν ή όλοι 
θα πεθάνουν. Έτσι ο Θουκυδίδης παρουσιάζει τον Περικλή (II, 
60) να υπερασπίζεται την άποψη ότι είναι προτιμότερο να ευπραγεί 
η πόλη στο σύνολό της, γιατί έτσι μπορεί να βοηθήσει τον κάθε 
πολίτη στις δύσκολες στιγμές. Αν αντιθέτως οι πολίτες ευπραγούν, 
αλλά η πόλη καταρρεύσει, τότε και ο πολίτης συμπαρασύρεται στην 
απώλεια μαζί με την πόλη. Παρόμοιοι προβληματισμοί απαντούν και 
στα Ἀπομνημονεύματα του Στρατηγού Μακρυγιάννη (Β΄, 217): 
«Τούτην τὴν πατρίδα τὴν ἔχομεν ὅλοι μαζί, καὶ σοφοὶ καὶ ἀμαθεῖς 
καὶ στρατιωτικοὶ καὶ οἱ πλέον μικρότεροι ἄνθρωποι … Τὸ λοιπὸν 
δουλέψαμεν ὅλοι μαζί, νὰ τὴν φυλᾶμεν κι ὅλοι μαζί˙ καὶ νὰ μὴν λέγη 
οὔτε ὁ δυνατὸς ‘ἐγώ’ οὔτε ὁ ἀδύνατος … Εἴμαστε εἰς τὸ ‘ἐμεῖς’ καὶ 
ὄχι εἰς τὸ ‘ἐγώ’».
  Ο Πλάτων βέβαια υποστηρίζει ότι σκοπός της ιδεώδους 
πόλης δεν είναι η ευδαιμονία μιας ομάδας (γένος), αλλά της πόλης 
ολόκληρης28. Όμως εδώ υπάρχει ένα σημείο τριβής ανάμεσα σε 
‘πλατωνιστές’ και ‘αντιπλατωνιστές’ της εποχής μας, επειδή ακριβώς 
ένα από τα δυσεπίλυτα προβλήματα της πολιτικής φιλοσοφίας 
είναι η ορθή αναλογία ανάμεσα στην ευδαιμονία του ατόμου και 
στην ευπραγία του κοινωνικού συνόλου. Ήδη ο Αριστοτέλης είχε 
επισημάνει ότι δε μπορεί να υπάρξει ευδαιμονία μέσα στο κράτος 
χωρίς την προσωπική ευδαιμονία του κάθε πολίτη. Έτσι λοιπόν 
ο Popper, που είναι αλήθεια ότι δίνει στο έργο του Η ανοιχτή 
κοινωνία μια σκοτεινή και πολλαπλώς διαστρεβλωμένη εικόνα του 
Πλάτωνος ως πολιτικού στοχαστή, υποστηρίζει ότι ο φιλόσοφος 
θεωρεί την ευδαιμονία της πόλης ως κάτι ανώτερο και προφανώς 
ανεξάρτητο από την ευδαιμονία των πολιτών και των τάξεων που 
την συναπαρτίζουν. Συνεπώς η προτεραιότητα της πόλεως έναντι 
του ατόμου συνιστά μια ολοκληρωτική αρχή, επειδή ενδέχεται το 
κράτος να είναι ισχυρό, αλλά οι πολίτες του δυστυχείς.
  Ο Vlastos αντέκρουσε με πειστικά επιχειρήματα τις αιτιάσεις 
του Popper και προσπάθησε να αποδείξει ότι, όταν ο Πλάτων μιλά 
για την πόλη ολόκληρη, εννοεί απλούστατα το σύνολο των πολιτών. 

27.  Πρβλ. και Ο. Ελύτης, Το τρελοβάπορο. 

28.  Βλ. Πλάτ. Πολ. 466a, 519e – 520a. 
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Φαίνεται εν τούτοις ότι κάποιες τουλάχιστον από τις αιτιάσεις των 
επικριτών του Πλάτωνος ευσταθούν. Για τον Πλάτωνα ευδαιμονία 
της πόλης δεν είναι το άθροισμα της ευδαιμονίας του καθενός από 
τους πολίτες, αλλά το άθροισμα της ευδαιμονίας που προσιδιάζει 
στην κάθε τάξη. Από την άποψη αυτή η τάξη των δημιουργών είναι 
καταφανώς αδικημένη, επειδή η ευδαιμονία τους συνίσταται στο να 
δέχονται παθητικά την ανισότητα και την χειραγώγηση. Έτσι η τάξη 
αυτή εμφανίζεται σαν ένα ανώριμο παιδί που το επιβλέπει και το 
καθοδηγεί ο αυστηρός πατέρας του, ο οποίος βέβαια (πιστεύει ότι) 
φροντίζει για το καλό του.
  Δεν πρέπει ωστόσο να παραβλέψουμε το γεγονός ότι για τον 
Πλάτωνα ευδαιμονία δεν είναι η προσωπική επιτυχία στη ζωή, 
αλλά η συναίσθηση ότι με τις ενέργειες σου καθιστάς τους άλλους 
ευδαίμονες. Αυτός βέβαια ο βαθμός αλτρουισμού σπανιότατα είναι 
εφικτός.     
 

Δ.2	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ	ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ	ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ	ΑΠΟ	
ΤΗΝ	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΤΟΥ	Κ.Ε.Ε.

	 	 1.	Ο	Γλαύκων	υποβάλλει	την	ένσταση	ότι	αν	αναγκάσουν	
τους	φιλοσόφους	να	επιστρέψουν	στο	σπήλαιο,	θα	τούς	
αδικήσουν,	αφού	θα	τούς	αναγκάσουν	να	ζουν	χειρότερα,	
ενώ	μπορούν	να	ζήσουν	καλύτερα.
α)	Τι	απαντά	ο	Σωκράτης	στον	Γλαύκωνα;	Είναι,	κατά	τη	
γνώμη	σας,	πειστικό	το	επιχείρημα	του	Σωκράτη;
β)	Πώς	κρίνετε	εσείς	την	άποψη	του	Γλαύκωνα;
	 	 2.	 «νόμῳ	 οὐ	 τοῦτο	 μέλει,	 ὅπως	 ἕν	 τι	 γένος	 ἐν	 πόλει	
διαφερόντως	 εὖ	 πράξει,	 ἀλλ’	 ἐν	 ὅλῃ	 τῇ	 πόλει	 τοῦτο	
μηχανᾶται	ἐγγενέσθαι»:	Ποιος	είναι	ο	σκοπός	του	νόμου,	
σύμφωνα	 με	 τον	 Πλάτωνα;	 Να	 συγκρίνετε	 την	 άποψη	
αυτή	 με	 την	 άποψη	 του	 Πρωταγόρα	 για	 το	 νόμο,	 όπως	
εκφράζεται	στον	ομώνυμο	διάλογο.
	 	 3.	«πειθοῖ	τε	καὶ	ἀνάγκῃ»:	Πώς	δικαιολογείται	η	χρήση	
βίας	από	το	νόμο;
	 	 4.	Στα	σχόλια	του	βιβλίου	σας	αναφέρεται	ότι	ο	άριστος	
νομοθέτης,	κατά	τον	Πλάτωνα	(Νόμοι	722b)	συνδυάζει	την	
πειθώ	 με	 τη	 βία,	 η	 οποία	 αφορά	 τὸν	 ἄπειρον	 παιδείας	
ὄχλον.	 Ποιες	 είναι	 οι	 δικές	 σας	 σκέψεις	 στο	 θέμα	 αυτό;	
Είναι	αναγκαίο	να	ασκείται	βία;
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	 	 5.	 Γιατί	 ο	 Σωκράτης	 (και	 ο	 Πλάτων)	 θεωρεί	 δίκαιο	
τον	 εξαναγκασμό	 των	 φιλοσόφων	 να	 φροντίζουν	 και	 να	
φυλάττουν	 τους	 άλλους;	 Ο	 ίδιος	 ο	 Πλάτων	 ακολούθησε	
αυτόν	τον	τρόπο	ζωής;
	 	 6.	 Ποια	 σχέση	 έχει	 η	 αλληγορία	 του	 σπηλαίου	 με	 το	
θέμα	της	δικαιοσύνης	και	της	ιδανικής	πολιτείας;
	 	 7.	Συμφωνείτε	με	την	πλατωνική	άποψη	ότι	πρέπει	η	
πολιτεία	 να	 υποχρεώνει	 τους	 πολίτες	 να	 ακολουθήσουν	
μια	συγκεκριμένη	πορεία,	έναν	καθορισμένο	τρόπο	ζωής;

Δ.3	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ	ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ	–	ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ	
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ	ΑΠΟ	ΤΗΝ	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ	

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΤΟΥ	Κ.Ε.Ε.

	 	 1.	 χεῖρον,	 ἐπελάθου,	 μηχανᾶται,	 καταχρῆται,	 σκέψαι:	
Για	καθεμία	από	τις	λέξεις	που	σάς	δίνονται	να	γράψετε	
δύο	λέξεις	ετυμολογικά	συγγενείς.
	 	 2.	χεῖρον,	ἀδικῶ,	εὖ	πράττω,	ὠφελία,	ἀληθῆ,	ἐπιμελοῦμαι:	
Να	 γράψετε	 τα	 αντίθετα	 των	 λέξεων	 που	 σάς	 δίνονται	
(στην	αρχαία	ελληνική).
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Ο ΜύθΟς τΟύ ΗρΟς

Εισαγωγικό Σημείωμα

1. Ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα, το οποίο επέλεξε ο Πλάτων, 
για να κλείσει την Πολιτεία;

	 	 Η	Πολιτεία	τελειώνει	με	μια	αισιόδοξη	διδαχή:	η	ψυχή	είναι	αθάνατη.	
Ο	 δίκαιος	 επιβραβεύεται	 και	 σε	 αυτόν	 τον	 κόσμο	 αλλά	 και	 μετά	
θάνατον.	Αντιθέτως,	οι	άδικοι,	οι	τύραννοι,	οι	κακούργοι	τιμωρούνται	
σκληρά.	Απόδειξη	αποτελεί	η	μαρτυρία	του	Ηρός	του	Αρμενίου,	την	
οποία	εκθέτει	ο	Σωκράτης	χωρίς	ωστόσο	να	διασαφηνίζεται	αν	την	
άκουσε	από	τον	Ήρα	τον	ίδιο	ή	από	κάποιους	άλλους.

2. Να αναπτύξετε σύντομα το μύθο του Ηρός του Αρμενίου.

	 	 Ο	 Ηρ,	 γιος	 του	 Αρμενίου	 από	 την	 Παμφυλία,	 ένας	 γενναίος	
πολεμιστής,	 σκοτώθηκε	 στη	 μάχη.	 Για	 δέκα	 μέρες	 περέμεινε	 στο	
πεδίο	 της	 μάχης,	 ανάμεσα	 στα	 πτώματα	 των	 άλλων	 πολεμιστών,	
που	 είχαν	 αρχίσει	 να	 αποσυντίθενται.	 Τη	 δωδέκατη	 ημέρα,	 όταν	
τον	είχαν	μεταφέρει	σπίτι	του	και	τον	είχαν	τοποθετήσει	πάνω	στη	
νεκρική	πυρά,	ο	ήρωας	ξαναγύρισε	στη	ζωή	και	άρχισε	να	διηγείται	
όσα	είχε	δει	και	όσα	είχε	ακούσει	η	ψυχή	του	στον	άλλο	κόσμο.
	 	 Η	ψυχή	του	λοιπόν,	που	είχε	φύγει	από	το	σώμα,	πορεύτηκε	μαζί	
με	άλλες	ψυχές	εἰς τόπον τινὰ δαιμόνιον,	όπου	υπήρχαν	δύο	χάσματα	
πάνω	στη	 γη,	 το	 ένα	 δίπλα	στο	άλλο,	 και	 άλλα	 δύο	κατάντικρυ	
στον	ουρανό.	Ανάμεσά	τους	κάθονταν	δικαστές	και,	αφού	δίκαζαν,	
πρόσταζαν	 τους	 δίκαιους	 να	 προχωρήσουν	 δεξιά	 και	 πάνω	 μέσα	
από	τον	ουρανό	και	τους	άδικους	αριστερά	και	κάτω.	Όταν	ο	Ηρ	
παρουσιάστηκε,	 τού	 είπαν	 να	 ακούει	 και	 να	 βλέπει	 προσεκτικά	
ό,τι	διαδραματιζόταν	εκεί,	για	να	τα	ανακοινώσει	αργότερα	στους	
ζωντανούς.	 Έβλεπε	 λοιπόν	 τις	 ψυχές,	 που	 είχαν	 δικαστεί,	 να	
προχωρούν	προς	τα	δύο	χάσματα,	και	άλλες	να	βγαίνουν	και	από	
τα	δύο.	Όσες	ανέβαιναν	από	το	χάσμα	της	γης	ήταν	σκονισμένες	
και	 διψασμένες,	 όσες	 κατέβαιναν	 από	 τον	 ουρανό	 ήταν	 καθαρές.	
Πήγαιναν	 λοιπόν	 οι	 ψυχές	 προς	 τον	 Λειμώνα	 και	 κατασκήνωναν	
εκεί	σαν	να	ήταν	σε	πανηγύρι.	Όσες	έρχονταν	από	τη	γη	έκλαιγαν	
και	 οδύρονταν	 για	 όσα	 είχαν	 πάθει	 κατά	 την	 υποχθόνια	 πορεία	
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τους,	που	κρατούσε	έτη	χίλια.	Όσες	έρχονταν	από	τον	ουρανό	και	
τι	δεν	είχαν	να	πουν	από	θεάματα	και	απολαύσεις!

3. Τι μαθαίνουμε από τον Ήρα για τον Αρδιαίο τον τύραννο;

	 	 Οι	 ψυχές	 που	 είχαν	 διαπράξει	 εγκλήματα	 (προδοσίες,	
κακουργήματα)	 είχαν	 πληρώσει	 για	 όλα	 δεκαπλάσιες	 ποινές.	
Δεκαπλάσιες	ήταν	και	οι	ανταμοιβές	για	όσες	είχαν	κάνει	το	καλό.	
Ακόμη	βαρύτερες	ήταν	οι	τιμωρίες	για	όσους	είχαν	ασεβήσει	προς	
τους	γονείς	ή	τους	θεούς	ή	για	όσους	είχαν	σκοτώσει	άνθρωπο	με	
το	ίδιο	τους	το	χέρι.	Τον	Αρδιαίο,	τον τύραννο	της	Παμφυλίας,	που	
διέπραξε	στη	ζωή	του	μεγάλα	και	πολλά	κακουργήματα,	οι	τιμωροί	
του	άλλου	κόσμου	τον	έδεσαν	χειροπόδαρα	και	τον	τραβούσαν	πάνω	
στα	αγκάθια	των	ασπαλάθων.	Ύστερα,	μαζί	με	άλλους	ομοίους	του,	
τον	πέταξαν	μέσα	στον	Τάρταρο.

4. Τι συνέβαινε με τις ψυχές από την στιγμή που κατέφθαναν 
στον Λειμώνα και έπειτα;

	 	 Επτά	 ημέρες	 παρέμεναν	 στον	 Λειμώνα	 οι	 ψυχές	 και	 ύστερα	
πορεύονταν	σ’	έναν	τόπο,	όπου	έβλεπαν	ένα	φως	σαν	το	ουράνιο	
τόξο	αλλά	λαμπρότερο	πολύ	και	καθαρότερο.	Το	φως	αυτό,	σαν	ένας	
κίονας	ευθύ	ήταν	τεταμένο	διὰ παντὸς τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς,	δηλ.	
βρισκόταν	στο	κέντρο	του	σύμπαντος.	Και	ήταν	το	φως	ο	σύνδεσμος	
του	ουρανού,	που	συγκρατούσε	την	αιώνια	περιφορά.	Από	τις	άκρες	
των	δεσμών	 του,	που	ήταν	 τεντωμένες	από	 τον	ουρανό,	 κρεμόταν	
ο	ἄτρακτος1	της	Ἀνάγκης,	ο	οποίος	ρυθμίζει	όλες	τις	περιστροφές.	
Ο	σφόνδυλος	της	ατράκτου	ήταν	κοίλος	και	περιείχε	άλλους	επτά	
σφονδύλους2.	Στους	κύκλους,	που	σχημάτιζαν	τα	επάνω	χείλη	των	
σφονδύλων,	ήταν	καθισμένες	και	περιστρέφονταν	Σειρήνες,	μια	πάνω	
σε	κάθε	κύκλο.	Κάθε	Σειρήνα	εξέπεμπε	τον	ήχο	μιας	και	μοναδικής	
νότας.	 Και	 οι	 οκτώ	 αυτές	 φωνές	 παρήγαγαν	 μια	 αρμονία	 (δηλ.	 τη	
μουσική	των	ουρανίων	σφαιρών).	Την	κυκλική	κίνηση	των	σφονδύλων	
πάνω	στα	γόνατα	της	Ἀνάγκης	παρακολουθούσαν	καθισμένες	πάνω	
σε	θρόνους	οι	τρεις	Μοίρες,	οι	κόρες	της	Ἀνάγκης:	Λάχεσις,	Κλωθὼ	
και	Ἄτροπος.

1	 	Πρβλ.	στα	νεοελλ.	η	άτρακτος,	το	αδράχτι.	

2	 	Ο	εξώτατος	ήταν	το	ουράνιο	στερέωμα	και	οι	άλλοι	επτά	ήταν	οι	σφαίρες	
των	πλανητών.
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	 	 Φθάνοντας	λοιπόν	εκεί	οι	ψυχές	ήταν	αναγκασμένες	να	διαλέξουν	
το	είδος	ζωής,	που	θα	ήθελαν	να	ζήσουν	κατά	την	επόμενη	ενσάρκωσή	
τους.	ένας	εξάγγελος	της	Λάχεσης	τοποθέτησε	μπροστά	τους	πολλά	
υποδείγματα	ζωής	και	ανεβαίνοντας	σε	ένα	βήμα	υψηλό	απήγγειλε	
τον	Λόγο	της	Μοίρας,	που	καλούσε	τις	ψυχές	να	τραβήξουν	τον	
κλήρο	τους.

5. Τι συνέβαινε ακριβώς με τους κλήρους, που καλούνταν να 
τραβήξουν οι ψυχές;

	 	 Ο	 καθένας	 έπρεπε,	 ανάλογα	 με	 τη	 σειρά	 που	 προσδιόριζε	 ο	
κλήρος,	να	επιλέξει	ένα	ορισμένο	είδος	ζωής.	Οι	αφιλοσόφητες	ψυχές	
έσπευδαν	να	επιλέξουν	βίους	ενδόξους,	χωρίς	να	υπολογίσουν	πόση	
δυστυχία	κρύβουν	μέσα	τους	τα	αξιώματα	και	τα	μεγαλεία.	Όσες	
όμως	ψυχές	είχαν	δοκιμαστεί	σκληρά,	πρόσεχαν	να	μην	απατηθούν	
από	τη	δολερή	λάμψη3.	Όποια	εκλογή	πάντως	έκανε	η	κάθε	ψυχή	
παρέμενε	αμετάκλητη.

6. Τι ακολουθούσε μετά το τράβηγμα των κλήρων; 

	 	 Ύστερα	οι	ψυχές	οδηγήθηκαν	μέσα	από	το	κατάξερο	πεδίο	της	
λήθης	 στον	 Αμέλητα	 ποταμό.	 Όποιος	 έπινε	 από	 το	 νερό	 εκείνο,	
ξεχνούσε	όλα	όσα	είχε	ζήσει	στην	προηγούμενη	ζωή	του.	Τα	μεσάνυχτα	
μέσα	στη	βοή	του	σεισμού	και	της	βροντής	ξάφνου	οι	ψυχές	άρχισαν	
να	αναπηδούν	προς	τα	πάνω,	για	να	ξαναγεννηθούν	μέσα	στα	νέα	
τους	σώματα.	Τον	 ίδιο	τον	Ήρα	δεν	τον	άφησαν	να	πιει	το	νερό	
της	λησμονιάς.	Πώς	ξαναβρέθηκε	μέσα	στο	σώμα	του	δεν	μπορούσε	
να	το	πει,	αλλά	ξάφνου	άνοιξε	τα	μάτια	του	και	είδε	ότι	βρισκόταν	
πάνω	στη	νεκρική	πυρά.

7. Ποιες πιστεύετε πως ήταν οι πηγές του Πλάτωνα αναφορικά 
με τον εσχατολογικό μύθο του Ηρός;

	 	 Ο	 μύθος	 του	 Ηρός	 είναι	 βέβαια	 επίνοια	 του	 Πλάτωνα,	 αλλά	
ο	 φιλόσοφος	 έχει	 αντλήσει	 στοιχεία	 από	 κάποια	 προφορική	
παράδοση,	 από	 τη	 λαϊκή	 πίστη,	 από	 τις	 θεωρίες	 των	 Ορφικών	

3 	 Έτσι,	 η	 ψυχή	 του	 τρισένδοξου	 και	 πολυταξιδεμένου	 Οδυσσέα	
επέλεξε	την	ήσυχη	ζωή	ενός	άσημου	ανθρώπου.
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και	 των	 Πυθαγορείων	 για	 τη	 μετεμψύχωση	 καθώς	 και	 από	 τις	
τελετουργίες	των	Ελευσινίων	μυστηρίων.	Σύγχρονοι	ερευνητές	έχουν	
επισημάνει	στον	εσχατολογικό	αυτό	μύθο	και	επιδράσεις	από	τον	
Ζωροαστρισμό,	την	Ινδική	φιλοσοφία	και	τον	ασιατικό	σαμανισμό.

8. Γνωρίζετε αν ο μύθος του Ηρός επηρέασε καθόλου τη 
μεταγενέστερη λογοτεχνία;

	 	 Ο	μύθος του Ηρός	φαίνεται	ότι	στάθηκε	ένα	από	τα	πρότυπα	και	
των	Καταβάσεων	(λογοτεχνικών	έργων	με	θέμα	το	ταξίδι	στον	κάτω	
κόσμο)	και	του	Κικέρωνα	στο	Ἐνύπνιον τοῦ Σκιπίωνος	(‘Somnium	
Scipionis’)	 και	 των	 χριστιανικών	 Ἀποκαλύψεων	 (Ἀποκάλυψις 
Ἰωάννου, Ἀποκάλυψις Πέτρου).
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ΕνΟτΗτα 14
(ΠλατωνΟς ΠΟλιτΕια 615c-616a)

αρδιαιΟς Ο τύραννΟς

 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ

	Ἔφη	γὰρ	δὴ	παραγενέσθαι	ἐρωτωμένῳ	ἑτέρῳ	ὑπὸ	ἑτέρου	ὅπου	εἴη	
Ἀρδιαῖος	ὁ	μέγας.	Ὁ	δὲ	Ἀρδιαῖος	οὗτος	τῆς	Παμφυλίας	ἔν	τινι	πόλει	
τύραννος	ἐγεγόνει,	ἤδη	χιλιοστὸν	ἔτος	εἰς	ἐκεῖνον	τὸν	χρόνον,	γέροντά	
τε	πατέρα	ἀποκτείνας	καὶ	πρεσβύτερον	ἀδελφόν,	καὶ	ἄλλα	δὴ	πολλά	
τε	καὶ	ἀνόσια	εἰργασμένος,	ὡς	ἐλέγετο.	Ἔφη	οὖν	τὸν	ἐρωτώμενον	
εἰπεῖν,	 «Οὐχ	 ἥκει,»	φάναι,	 «οὐδ’	 ἀν	 ἥξει	 δεῦρο.	Ἐθεασάμεθα	 γὰρ	
οὖν	δὴ	καὶ	τοῦτο	τῶν	δεινῶν	θεαμάτων˙	ἐπειδὴ	ἐγγὺς	τοῦ	στομίου	
ἦμεν	μέλλοντες	ἀνιέναι	καὶ	τἆλλα	πάντες	πεπονθότες,	ἐκεῖνόν	τε	
κατείδομεν	ἐξαίφνης	καὶ	ἄλλους	–	σχεδόν	τι	αὐτῶν	τοὺς	πλείστους	
τυράννους˙	ἦσαν	δὲ	καὶ	ἰδιῶταί	τινες	τῶν	μεγάλα	ἡμαρτηκότων	–	οὓς	
οἰομένους	ἤδη	ἀναβήσεσθαι	οὐκ	ἐδέχετο	τὸ	στόμιον,	ἀλλ’	ἐμυκᾶτο	
ὁπότε	 τις	 τῶν	οὕτως	ἀνιάτως	 ἐχόντων	 εἰς	πονηρίαν	ἢ	μὴ	 ἱκανῶς	
δεδωκῶς	δίκην	ἐπιχειροῖ	ἀνιέναι.	Ἐνταῦθα	δὴ	ἄνδρες,	ἔφη,	ἄγριοι,	
διάπυροι	ἰδεῖν,	παρεστῶτες	καὶ	καταμανθάνοντες	τὸ	φθέγμα,	τοὺς	
μὲν	διαλαβόντες	ἦγον,	τὸν	δὲ	Ἀρδιαῖον	καὶ	ἄλλους	συμποδίσαντες	
χεῖράς	τε	καὶ	πόδας	καὶ	κεφαλήν,	καταβαλόντες	καὶ	ἐκδείραντες,	
εἷλκον	παρὰ	τὴν	ὁδὸν	ἐκτὸς	ἐπ’	ἀσπαλάθων	κνάμπτοντες,	καὶ	τοῖς	
ἀεὶ	 παριοῦσι	 σημαίνοντες	 ὧν	 ἕνεκά	 τε	 καὶ	 ὅτι	 εἰς	 τὸν	 Τάρταρον	
ἐμπεσούμενοι	ἄγοιντο».		
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 Β.1 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Ἔφη	γὰρ	δὴ	παραγενέσθαι Έλεγε	λοιπόν	ότι	ήταν	εκεί	
κοντά,

ἐρωτωμένῳ	ἑτέρῳ όταν	ρωτιόταν	κάποιος
ὑπὸ	ἑτέρου από	κάποιον	άλλον	(ή	όταν	

κάποιος	ρωτούσε	κάποιον	
άλλον)

ὅπου	εἴη πού	βρισκόταν
Ἀρδιαῖος	ὁ	μέγας. ο	Αρδιαίος	ο	μέγας.
Ὁ	δὲ	Ἀρδιαῖος	οὗτος Ο	Αρδιαίος	αυτός	
ἐγεγόνει	τύραννος είχε	γίνει	τύραννος
ἔν	τινι	πόλει	τῆς	Παμφυλίας, σε	κάποια	πόλη	της	

Παμφυλίας
ἤδη	εἰς	ἐκεῖνον	τὸν	χρόνον και	είχαν	περάσει	από	εκείνη	

τη	χρονιά
χιλιοστὸν	ἔτος, χίλια	χρόνια,
ἀποκτείνας	γέροντά	τε	πατέρα αφού	σκότωσε	το	γέρο	

πατέρα	του
καὶ	πρεσβύτερον	ἀδελφόν, και	τον	μεγαλύτερό	του	

αδερφό	
καὶ	εἰργασμένος και	είχε	μάλιστα	διαπράξει
ἄλλα	δὴ	πολλά	τε	καὶ	ἀνόσια, πολλές	άλλες	ανομίες,
ὡς	ἐλέγετο. όπως	λεγόταν.
Ἔφη	οὖν	τὸν	ἐρωτώμενον Είπε	λοιπόν	ότι	αυτός	που	

ρωτήθηκε	

εἰπεῖν, έδωσε	[την	παρακάτω]	
απάντηση,

«Οὐχ	ἥκει»,	φάναι «Δεν	έχει	έρθει»,	είπε,
«οὐδ’	ἂν	ἥξει	δεῦρο. «ούτε	θα	έρθει	εδώ.
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Ἐθεασάμεθα	γὰρ	οὖν	δὴ	καὶ	
τοῦτο

Είδαμε	λοιπόν	κι	αυτό

τῶν	δεινῶν	θεαμάτων˙ ανάμεσα	στα	άλλα	φοβερά	
θεάματα˙

ἐπειδὴ	ἦμεν	ἐγγὺς	τοῦ	στομίου όταν	βρισκόμασταν	(ή	
φθάσαμε)	κοντά	στο	στόμιο

μέλλοντες	ἀνιέναι και	σκοπεύαμε	να	ανεβούμε
καὶ	πεπονθότες και	αφού	είχαμε	υποστεί
τἆλλα	πάντα, όλα	τα	άλλα	(δηλ.	τις	

δοκιμασίες)
ἐξαίφνης	κατείδομεν ξαφνικά	είδαμε	από	κάποια	

απόσταση
ἐκεῖνόν	τε	καὶ	ἄλλους	– και	εκείνον	και	άλλους	–
τοὺς	πλείστους	σχεδόν	τι	αὐτῶν που	οι	περισσότεροι	σχεδόν	

απ’	αυτούς
[ὄντας]	τυράννους˙ [ήταν]	τύραννοι˙
ἦσαν	δὲ	 ήταν	ακόμη
καὶ	ἰδιῶταί	τινες και	κάποιοι	απλοί	πολίτες
τῶν	ἡμαρτηκότων	μεγάλα	– από	εκείνους	που	

είχαν	διαπράξει	μεγάλα	
κακουργήματα	–

οὓς	οἰομένους	ἤδη τους	οποίους	όταν	πια	
νόμιζαν

ἀναβήσεσθαι ότι	ήταν	καιρός	να	ανεβούν	
πάνω

τὸ	στόμιον	οὐκ	ἐδέχετο, το	στόμιο	δεν	τούς	δεχόταν,
ἀλλ’	ἐμυκᾶτο αλλά	μούγκριζε,
ὁπότε	τις κάθε	φορά	που	κάποιος	απ’	

αυτούς,
τῶν	οὕτως	ἀνιάτως	ἐχόντων	εἰς	
πονηρίαν

που	ήταν	αδιόρθωτα	
κακοήθης
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ἢ	μὴ	ἱκανῶς	δεδωκὼς	δίκην ή	[από	εκείνους]	που	δεν	
τιμωρήθηκε,	όπως	τού	άξιζε

ἐπιχειροῖ	ἀνιέναι. επιχειρούσε	να	ανέβει.
Ἐνταῦθα	δή,	ἔφη, Τότε	πια,	είπε,
ἄνδρες	ἄγριοι, κάποιοι	άνδρες	άγριοι,
διάπυροι	ἰδεῖν κατακόκκινοι	στην	όψη,
παρεστῶτες που	βρίσκονταν	κοντά	στην	

είσοδο
καὶ	καταμανθάνοντες	τὸ	φθέγμα και	καταλάβαιναν	το	

μουγκρητό,
τοὺς	μὲν	διαλαβόντες άλλους	αφού	άρπαζαν,
ἦγον, τούς	έδιωχναν	μακριά,	
τὸν	δὲ	Ἀρδιαῖον	καὶ	ἄλλους όμως	τον	Αρδιαίο	και	

κάποιους	άλλους,
συμποδίσαντες	χεῖράς	τε αφού	τούς	έδεσαν	και	τα	

χέρια
καὶ	πόδας	καὶ	κεφαλήν, και	τα	πόδια	και	το	κεφάλι,
καταβαλόντες, αφού	τούς	έριξαν	καταγής
καὶ	ἐκδείραντες, και	τούς	έδειραν	με	μαστίγιο,
εἷλκον	ἐκτὸς τούς	τραβούσαν	έξω
παρὰ	τὴν	ὁδὸν	 παράλληλα	προς	τον	δρόμο
κνάμπτοντες	ἐπ’	ἀσπαλάθων, ξεσκίζοντάς	τους	πάνω	σε	

ασπαλάθους
καὶ	σημαίνοντες και	φανερώνοντας
τοῖς	ἀεὶ	παριοῦσι σε	όσους	περνούσαν	από	εκεί
ὧν	ἕνεκά	τε	[ἄγοιντο] για	ποιους	λόγους	[τούς	

συμπεριφέρονταν	έτσι]
καὶ	ὅτι	ἄγοιντο και	ότι	θα	τούς	πάνε
ἐμπεσούμενοι	εἰς	τὸν	Τάρταρον».	 για	να	τούς	ρίξουν	στον	

Τάρταρο».	
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 Β.2 ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
Γραμματική αναγνώριση λέξεων, Σημασιολογικά, Αρχικοί χρόνοι 
ρημάτων, Ομόρριζα, Συνώνυμα, Αντώνυμα

  ἔφη:	οριστ.	πρτ.	του	ρ.	φημί	 (=	λέγω,	συμφωνώ,	βεβαιώνω,	
ισχυρίζομαι).	 ΧΡΟΝΟΙ:	 φημί,	 ἔφην,	 φήσω,	 ἔφησα.	
ΟΜΟΡΡΙΖΑ:	φάσις,	φήμη,	φωνή,	φατός,	ἄφατος,	ὑποφήτης.	
ΣΥΝΩΝΥΜΑ:	 ἠμί,	 λέγω,	 φάσκω,	 φράζω.	 ΑΝΤΩΝΥΜΑ: 
ἀπόφημι,	ἀρνοῦμαι.

  παραγενέσθαι:	απρμφ.	αορ.	β’	μ.	φ.	του	ρ.	παραγίγνομαι	 (=	
παρευρίσκομαι,	 είμαι	 εκεί	 κοντά).	 ΧΡΟΝΟΙ:	 παραγίγνομαι,	
παρεγιγνόμην,	 παραγενήσομαι,	 παρεγενόμην,	 παραγέγονα	 /	
περαγεγονώς	εἰμι	/	παραγεγένημαι,	παρεγεγόνειν	/	παραγεγόνειν	
/	 παραγεγονὼς	 ἦν	 /	 παρεγεγενήμην,	 παραγεγενήμην,	
παραγεγενημένος	ἦν.	ΟΜΟΡΡΙΖΑ:	γενεά,	γένος,	γένεσις,	γενέτης,	
γενετήρ,	 γενέτειρα,	 γενέθλιος,	 νεογνός,	 γηγενής,	 ενδογενής,	
πρωτογενής,	ὑστερογενής,	γόνος,	γονή,	γονεύς.	

  ἐρωτωμένῳ:	δοτ.	ενικ.	αρσ.	γέν.	μτχ.	ενεστ.	μ.	φ.	του	ρ.	ἐρωτάομαι, 
-ῶμαι	(=	ερωτώμαι).	ΧΡΟΝΟΙ:	ἐρωτῶμαι,	ἠρωτήθην,	ἠρώτημαι.	
ΟΜΟΡΡΙΖΑ:	 ἐρώτησις,	 ἐπερώτησις,	 ἐρώτημα,	 ἐπερώτημα,	
ἀνερωτητέον,	ἐρωτηματικός.	

  ἑτέρῳ:	δοτ.	ενικ.	αρσ.	γέν.	της	αόριστης	επιμεριστικής	αντωνυμίας	
ἕτερος, -α, -ον	(=	άλλος).

  ἑτέρου:	 γεν.	 ενικ.	 αρσ.	 γέν.	 της	 αόριστης	 επιμεριστικής	
αντωνυμίας	ἕτερος, -α, -ον	(=	άλλος).

  εἴη:	 ευκτ.	 ενεστ.	 του	 ρ.	 εἰμί (=	 είμαι,	 υπάρχω).	 ΧΡΟΝΟΙ: 
εἰμί,	 ἦ	 /	 ἦν,	 ἔσομαι,	 ἐγενόμην,	 γέγονα,	 (ἐ)γεγόνειν	 /	 γεγονὼς	
ἦν.	 ΟΜΟΡΡΙΖΑ:	 οὐσία,	 ἀπουσία,	 ἐξουσία,	 παρουσία,	 ὄντως.	
ΣΥΝΩΝΥΜΑ:	γίγνομαι,	ζῶ,	ὑπάρχω.	

  μέγας:	ονομ.	ενικ.	αρσ.	γέν.	του	ανώμαλου	επιθέτου	ὁ μέγας, ἡ 
μεγάλη, τὸ μέγα. ΒΑΘΜΟΙ:	μέγας,	μεγάλη,	μέγα˙	ὁ,	ἡ	μείζων,	
τὸ	μεῖζον˙	μέγιστος,	-η,	-ον.

  οὗτος:	ονομ.	ενικ.	αρσ.	γέν.	της	δεικτικής	αντωνυμίας	οὗτος, 
αὕτη, τοῦτο.

  τινι:	δοτ.	ενικ.	θηλ.	γέν.	της	αόριστης	αντωνυμίας	τίς, τίς, τί	(=	
κάποιος).	

  χιλιοστόν:	 αιτ.	 ενικ.	 ουδ.	 γέν.	 του	 τακτικού	 αριθμητικού	
χιλιοστός, -ή, -όν.

  γέροντα:	αιτ.	 ενικ.	αρσ.	γέν.	του	τριτόκλιτου	οδοντικόληκτου	
ουσιαστικού	ὁ γέρων, τοῦ γέροντος	(=	γέροντας).
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  πατέρα:	αιτ.	 ενικ.	αρσ.	 γέν.	 του	υγρόληκτου	συγκοπτόμενου	
τριτόκλιτου	ουσιαστικού	ὁ πατήρ, τοῦ πατρός	(=	πατέρας).

  ἀποκτείνας:	ονομ.	ενικ.	αρσ.	γέν.	μτχ.	αορ.	του	ρ.	ἀποκτείνω 
/ ἀποκτίννυμι / ἀποκτιννύω	(=	φονεύω,	σκοτώνω).	ΧΡΟΝΟΙ: 
ἀποκτείνω	/	ἀποκτίννυμι	/	ἀποκτιννύω,	ἀπέκτεινον	/	ἀπεκτίννυον	
/	 ἀπεκτίννυν,	 ἀποκτενῶ,	 ἀπέκτεινα,	 ἀπέκτονα,	 ἀπεκτόνειν	
/	 ἀπεκτονὼς	 ἦν.	 ΟΜΟΡΡΙΖΑ:	 μητροκτόνος,	 πατροκτόνος,	
ἀνδροκτόνος,	 κτόνος,	 ἀλληλοκτονῶ.	 ΣΥΝΩΝΥΜΑ:	 ἀναιρῶ,	
ἀποσφάττω,	διαφθείρω,	θανατῶ,	φονεύω,	ζημιῶ	/	κολάζω	τινὰ	
θανάτῳ.	

  πρεσβύτερον:	 αιτ.	 ενικ.	 αρσ.	 γέν.	 συγκριτικού	 βαθμού	 του	
επιθέτου	 ὁ πρέσβυς, τοῦ πρέσβεως	 (=	 γέρος).	 ΒΑΘΜΟΙ: 
πρέσβυς,	πρεσβύτερος,	-α,	-ον,	πρεσβύτατος,	-η,	-ον	/	πρέσβιστος,	
-η,	-ον.	

  πολλά:	 αιτ.	 πληθ.	 ουδ.	 γέν.	 του	 ανώμαλου	 επιθέτου	 πολύς.	
ΒΑΘΜΟΙ:	πολύς,	πολλή,	πολύ˙	ὁ,	ἡ	πλείων,	τὸ	πλέον˙	πλεῖστος,	
-η,	-ον.

  ἀνόσια:	αιτ.	πληθ.	ουδ.	γέν.	του	δευτερόκλιτου	επιθέτου	ὁ, ἡ 
ἀνόσιος, τὸ ἀνόσιον / ἀνόσιος, -α, -ον	 (=	ανίερος,	άναγνος,	
μιαρός).

  εἰργασμένος:	 ονομ.	 ενικ.	 αρσ.	 γέν.	 μτχ.	 πρκμ.	 μ.	 φ.	 του	
ἐργάζομαι	 (=	 εργάζομαι,	 κάνω).	 ΧΡΟΝΟΙ:	 ἐργάζομαι,	
εἰργαζόμην	/	ἠργαζόμην,	ἐργάσομαι	/	ἐργασθήσομαι,	εἰργασάμην	
/	ἠργασάμην	/	εἰργάσθην,	εἴργασμαι,	εἰργάσμην	/	εἰργασμένος	ἦν.	
ΟΜΟΡΡΙΖΑ:	ἐργάτης,	ἐργατικός,	ἐργασία,	ἐργαστήρ,	ἐργαλεῖον,	
ἐργάσιμος,	εὐκατέργαστος,	δυσκατέργαστος,	ἐργάνη,	ἐργασείω.	
ΣΥΝΩΝΥΜΑ:	δρῶ,	ποιῶ,	πράττω,	ἐργάτης	εἰμί.	ΑΝΤΩΝΥΜΑ: 
ἀργῶ,	ἀργός	εἰμι.	

  ἐλέγετο:	οριστ.	πρτ.	μ.	φ.	του	ρ.	λέγομαι. ΧΡΟΝΟΙ:	λέγομαι,	
ἐλεγόμην,	λεχθήσομαι	/	ῥηθήσομαι,	ἐλέχθην	/	ἐρρήθην,	εἴρημαι	/	
εἰρημένος	εἰμί	/	λέλεγμαι,	εἰρήμην	/	εἰρημένος	ἦν.	ΟΜΟΡΡΙΖΑ: 
λέξις,	λεκτικός,	λέσχη,	ἀδολέσχης,	λόγος,	θεολόγος,	πολυλόγος,	
λογίζομαι,	 ἀπολογοῦμαι,	 λογικός,	 λεκτός,	 ἀναντίλεκτος,	
ἀντίλεξις	 (από	 τη	 ρίζα	 λεγ-),	 ῥῆμα,	 ῥῆσις,	 ῥήτωρ,	 ἀντίρρησις,	
πρόρρησις,	ῥήτρα,	ῥητός,	ἄρρητος,	ἀπόρρητος,	ἐπίρρητος	(από	
τη	ρίζα	Fρε-),	ἔπος,	καλλιεπής,	ὀρθοεπής	(από	τη	ρίζα	Fεπ-).	
ΣΥΝΩΝΥΜΑ:	ἀγορεύω,	δημηγορῶ,	φάσκω,	φημί,	φράζω.	

  εἰπεῖν:	απρμφ.	αορ.	β’	ε.	φ.	του	ρ.	λέγω	(=	λέω,	ομιλώ)1.
1.		Για	τους	υπόλοιπους	τύπους	(ΧΡΟΝΟΙ,	ΟΜΟΡΡΙΖΑ,	ΣΥΝΩΝΥΜΑ,	ΑΝΤΩΝΥΜΑ)	
βλ.	παραπάνω.		
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  ἥκει:	 οριστ.	 ενεστ.	 ε.	 φ.	 του	 ρ.	 ἥκω	 (=	 έχω	 έρθει,	 έρχομαι).	
ΧΡΟΝΟΙ:	ἥκω,	ἧκον,	ἥξω,	ἧξε	(απαντά	στο	γ’	ενικό).	ΟΜΟΡΡΙΖΑ: 
προσηκόντως,	καθηκόντως.	ΣΥΝΩΝΥΜΑ:	ἀφικνοῦμαι,	βαίνω,	
πορεύομαι,	παραγίγνομαι,	φθάνω.

  φάναι:	 απρμφ.	 ενεστ.	 ε.	 φ.	 του	 ρ.	 φημί	 (=	 λέγω,	 συμφωνώ,	
βεβαιώνω,	 ισχυρίζομαι).	 ΧΡΟΝΟΙ:	 φημί,	 ἔφην,	 φήσω,	 ἔφησα.	
ΟΜΟΡΡΙΖΑ:	φάσις,	φήμη,	φωνή,	φατέος,	ἄφατος,	ὑποφήτης.	
ΣΥΝΩΝΥΜΑ:	 ἠμί,	 λέγω,	 φάσκω,	 φράζω.	 ΑΝΤΩΝΥΜΑ: 
ἀπόφημι,	ἀρνοῦμαι.	

  δεῦρο:	επίρρ.	τοπικό	(=	εδώ).
  ἐθεασάμεθα:	οριστ.	αορ.	μ.	φ.	του	ρ.	θεάομαι, -ῶμαι	(=	βλέπω	
με	θαυμασμό,	παρατηρώ).	ΧΡΟΝΟΙ:	θεῶμαι,	ἐθεώμην,	θεάσομαι,	
ἐθεασάμην	/	ἐθεάθην,	τεθέαμαι,	ἐτεθεάμην.	ΟΜΟΡΡΙΖΑ:	θέαμα,	
θεατής,	θέατρον,	θεατός,	ἀθέατος,	ἀξιοθέατος.	ΣΥΝΩΝΥΜΑ: 
βλέπω,	 θαυμάζω,	 θεωρῶ,	 ὁρῶ,	 σκοπῶ	 /	 σκοποῦμαι,	 θεατὴς	
γίγνομαι	τινός.		

  δεινῶν:	γεν.	πληθ.	ουδ.	γέν.	του	δευτερόκλιτου	επιθέτου	ὁ δεινός 
(=	φοβερός,	 τρομερός,	φρικτός,	 σεβαστός,	 σεπτός).	ΒΑΘΜΟΙ: 
δεινός,	-ή,	-όν˙	δεινότερος,	-α,	-ον˙	δεινότατος,	-η,	-ον.

  ἐγγύς:	 επίρρ.	 τοπικό	 (=	 κοντά).	 ΒΑΘΜΟΙ:	 ἐγγύς,	 ἔγγιον	 /	
ἐγγυτέρω	/	ἐγγύτερον,	ἐγγυτάτω	/	ἐγγύτατα.

  ἦμεν:	οριστ.	πρτ.	του	ρ.	εἰμί	(=	είμαι,	υπάρχω)2.
  μέλλοντες:	 ονομ.	 πληθ.	 αρσ.	 γέν.	 μτχ.	 ενεστ.	 ε.	 φ.	 του	 ρ.	
μέλλω	 (=	σκοπεύω,	βραδύνω,	διστάζω,	αναβάλλω).	ΧΡΟΝΟΙ: 
μέλλω,	 ἔμελλον	 /	 ἤμελλον,	 μελλήσω,	 ἐμέλλησα.	 ΟΜΟΡΡΙΖΑ: 
μέλλησις,	μελλητής,	μέλλημα,	μελλητέον,	ἀμέλλητος,	ἀμελλήτως.	
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: διατρίβω,	ὀκνῶ,	ὑστερῶ,	χρονίζω,	διαμέλλησιν	/	
διατριβήν	(χρόνου)	ποιοῦμαι.

  ἀνιέναι:	απρμφ.	ενεστ.	ε.	φ.	του	ἄνειμι (=	ανέρχομαι,	πλησιάζω).	
ΧΡΟΝΟΙ:	 ἄνειμι,	 ἀνῇα	 /	 ἀνῄειν,	 ἄνειμι,	 ἀνῆλθον,	 ἀνελήλυθα,	
ἀνεληλύθειν	 /	 ἀνεληλυθὼς	 ἦν.	 ΟΜΟΡΡΙΖΑ:	 ἴτης,	 ἰταμός,	
ἰταμότης,	 ἐξίτηλος,	 ἀνεξίτηλος,	 εἰσιτήριον,	 ἐξιτήριον,	 ἰσθμός,	
ἁμαξιτός,	ἰτέον,	προσιτός,	ἀπρόσιτος,	ἰτός.

  πάντα:	 αιτ.	 πληθ.	 ουδ.	 γέν.	 του	 αφωνόληκτου	 τριτόκλιτου	
επιθέτου	πᾶς, πᾶσα, πᾶν	(=	όλος,	ολόκληρος).

ΠΡΟΣΕΞΕ:	Το	πᾶς, πᾶσα, πᾶν	απαντά	και	ως	επιμεριστική	
αντωνυμία	και	σημαίνει	ο καθένας.

2.		Για	τους	υπόλοιπους	τύπους	(ΧΡΟΝΟΙ,	ΟΜΟΡΡΙΖΑ,	ΣΥΝΩΝΥΜΑ,	ΑΝΤΩΝΥΜΑ)	
βλ.	παραπάνω.
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  πεπονθότες:	ονομ.	πληθ.	αρσ.	γέν.	μτχ.	πρκμ.	ε.	φ.	του	ρ.	πάσχω 
(=	παθαίνω,	δοκιμάζω).	ΧΡΟΝΟΙ:	πάσχω,	ἔπασχον,	πείσομαι,	
ἔπαθον,	 πέπονθα,	 ἐπεπόνθειν	 /	 πεπονθὼς	 ἦν.	 ΟΜΟΡΡΙΖΑ: 
πάθημα,	πάθος,	ἀπήμων,	πάθησις,	παθητός,	παθητικός.

ΠΡΟΣΕΞΕ:	Απαντούν	 δύο	 μέλλοντες	πείσομαι:	 ο	 ένας	 είναι	
του	πάσχω	και	ο	άλλος	του	πείθομαι.

  κατείδομεν:	οριστ.	αορ.	β’	ε.	φ.	του	ρ.	καθοράω, -ῶ	(=	βλέπω	
από	 κάποια	 απόσταση,	 από	 ψηλά).	 ΧΡΟΝΟΙ:	 καθορῶ,	
καθεώρων,	 κατόψομαι,	 κατεῖδον,	 καθεόρακα	 /	 καθεώρακα	 /	
κατόπωπα,	καθεωράκειν	/	καθεορακὼς	ἦν.	ΟΜΟΡΡΙΖΑ:	ὅραμα,	
ὁραματιστής,	 ὁραματισμός,	 ὁρατός,	 ἀόρατος,	 ὅρασις	 (από	 τη	
ρίζα	Fορα-),	εἶδος,	εἴδωλον,	εἰδύλλιον,	ἰδέα	(από	τη	ρίζα	Fειδ-,	
Fιδ-),	 ὄμμα,	 ὄψις,	 αὐτόπτης,	 ἐπόπτης,	 ὕποπτος,	 ἀνύποπτος,	
εὐσύνοπτος,	κάτοπτρον,	ὀπή	(από	τη	ρίζα	οπ-).

  ἐξαίφνης:	επίρρ.	τροπικό	(=	αιφνίδια,	απροσδόκητα).
  ἡμαρτηκότων:	 γεν.	 πληθ.	 αρσ.	 γέν.	 μτχ.	 πρκμ.	 ε.	 φ.	 του	 ρ.	
ἁμαρτάνω	(=	αποτυγχάνω,	αστοχώ,	κάνω	σφάλμα	ή	αμάρτημα).	
ΧΡΟΝΟΙ:	 ἁμαρτάνω,	 ἠμάρτανον,	 ἁμαρτήσομαι,	 ἥμαρτον,	
ἡμάρτηκα,	 ἡμαρτήκειν.	 ΟΜΟΡΡΙΖΑ:	 ἁμαρτία,	 ἁμάρτημα,	
ἀναμάρτητος,	νημερτής,	ἁμαρτωλός,	ἁμάρτησις.	ΣΥΝΩΝΥΜΑ: 
ἀποτυγχάνω,	ἀστοχῶ,	σφάλλομαι.	

  οἰομένους:	αιτ.	πληθ.	αρσ.	γέν.	μτχ.	ενεστ.	του	οἴομαι / οἶμαι 
(=	 νομίζω).	ΧΡΟΝΟΙ:	 οἴομαι	 /	 οἶμαι,	 ᾠόμην	 /	 ᾤμην,	 οἰήσομαι	
/	 [οἰηθήσομαι],	 ᾠήθην.	 ΟΜΟΡΡΙΖΑ:	 οἴησις,	 οἴημα,	 οἰητέον,	
οἰηματίας,	 οἰητός.	 ΣΥΝΩΝΥΜΑ:	 δοκῶ,	 δοκεῖ	 μοι,	 δοξάζω,	
ἡγοῦμαι,	νομίζω,	φρονῶ,	ὑπολαμβάνω.	ΑΝΤΩΝΥΜΑ:	οἶδα.	

  ἀναβήσεσθαι:	απρμφ.	μέλλ.	ε.	φ.	του	ρ.	ἀναβαίνω	(=	ανεβαίνω,	
πηγαίνω	επάνω).	ΧΡΟΝΟΙ:	ἀναβαίνω,	ἀνέβαινον,	ἀναβήσομαι,	
ἀνέβην,	ἀναβέβηκα,	ἀνεβεβήκειν.	ΟΜΟΡΡΙΖΑ:	βάσις,	ἀνάβασις,	
κατάβασις,	διάβασις,	πρόσβασις,	βάσιμος,	βῆμα,	διάβημα,	βαθμός,	
ἀναβαθμός,	 βάθρον,	 βακτηρία,	 βέβαιος,	 ἄβατος,	 ἀδιάβατος,	
εὔβατος,	πρόβατον,	βαθμίς,	βωμός,	βάτης,	ἀναβάτης,	ἐπιβάτης,	
ὀρειβάτης,	διαβήτης,	βάδην.	

  ἐδέχετο:	οριστ.	πρτ.	μ.	φ.	του	ρ.	δέχομαι	(=	δέχομαι,	υποδέχομαι,	
παίρνω	κάτι	που	μού	προσφέρουν).	ΧΡΟΝΟΙ:	δέχομαι,	ἐδεχόμην,	
δέξομαι	/	[δεχθήσομαι],	ἐδεξάμην	/	[ἐδέχθην],	δέδεγμαι,	ἐδέδεκτο	
(στο	γ’	ενικό).	ΟΜΟΡΡΙΖΑ:	δοχή,	ἀποδοχή,	διαδοχή,	ὑποδοχή,	
ἀποδεκτήρ,	δεξιός,	δεξαμενή,	δοκός,	παραδεκτέος,	ἀποδεκτέον,	
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προσδεκτέον,	ὑποδεκτέον,	ἀποδέκτης,	δεκτήρ,	δέκτωρ,	δοκάνη,	
δοχεῖον,	δοχμή,	δεκτός,	δεκτέος.	ΣΥΝΩΝΥΜΑ:	λαμβάνω.	

  ἐμυκᾶτο:	οριστ.	πρτ.	μ.	φ.	του	μυκάομαι, -ῶμαι	(=	μουγκρίζω,	
γρυλίζω).	ΧΡΟΝΟΙ:	μυκῶμαι,	ἐμυκώμην.	Οι	άλλοι	χρόνοι	είναι	
ποιητικοί	και	μεταγενέστεροι.	ΟΜΟΡΡΙΖΑ:	μύκημα,	μυκηθμός,	
μυκητής.	

  ἀνιάτως:	επίρρ.	τροπικό	(=	αδιόρθωτα).
  ἐχόντων:	γεν.	πληθ.	αρσ.	γέν.	μτχ.	ενεστ.	ε.	φ.	του	ρ.	ἔχω	(=	έχω,	
βρίσκομαι	σε	κάποια	κατάσταση).	ΧΡΟΝΟΙ:	ἔχω,	εἶχον,	ἕξω	/	
σχήσω,	 ἔσχον,	 ἔσχηκα,	 [ἐσχήκειν].	ΟΜΟΡΡΙΖΑ:	 ἕξις,	 κάθεξις,	
μέθεξις,	εὐεξία,	καχεξία,	ἑξῆς,	σχολή,	σχολεῖον,	σχολάζω,	σχεδόν,	
σχέσις,	σχῆμα,	ἐνοχή,	ἀποχή,	ὑπεροχή,	κατοχή,	ἀνακωχή,	ἔνοχος,	
κάτοχος,	 μέτοχος,	 ῥαβδοῦχος,	 κλειδοῦχος,	 ὀχεύς,	 παροχεύς.	
ΣΥΝΩΝΥΜΑ:	ἄγω,	δύναμαι,	κρατῶ,	φέρω.

  δεδωκώς:	ονομ.	ενικ.	αρσ.	γέν.	μτχ.	πρκμ.	ε.	φ.	του	ρ.	δίδωμι 
(=	 δίνω).	 ΧΡΟΝΟΙ:	 δίδωμι,	 ἐδίδουν,	 δώσω,	 ἔδωκα,	 δέδωκα,	
ἐδεδώκειν	 /	 δεδωκὼς	 ἦν.	 ΟΜΟΡΡΙΖΑ:	 δόσις,	 ἀντίδοσις,	
κατάδοσις,	διάδοσις,	μετάδοσις,	ἀπόδοσις,	ἐπίδοσις,	παράδοσις,	
ἔκδοσις,	 δῶρον,	 προδότης,	 παραδοτός,	 ἔκδοτος,	 ἀνέκδοτος,	
δοτέος,	 διαδοτέος,	 ἀποδοτέος,	 παραδοτέος,	 μεταδοτέος,	
προδοτέος,	 δοτήρ,	 ἐπιδοτήριον,	 δοτός,	 δότης,	 αἱμοδότης,	
καταδότης,	 φωτοδότης,	 ἐκδότης,	 ἐκδοτικός.	 ΣΥΝΩΝΥΜΑ: 
δωροῦμαι,	παρέχω,	προσφέρω.	

  ἐπιχειροῖ:	ευκτ.	ενεστ.	ε.	φ.	του	ρ.	ἐπιχειρέω, -ῶ	(=	προσπαθώ).	
ΧΡΟΝΟΙ:	 ἐπιχειρῶ,	 ἐπεχείρουν,	 ἐπιχειρήσω,	 ἐπεχείρησα,	
ἐπικεχείρηκα.	ΟΜΟΡΡΙΖΑ:	ἐπιχείρησις,	ἐπιχείρημα,	ἐπιχειρητής,	
ἐπιχειρητέον. 

  ἄνδρες:	ονομ.	πληθ.	αρσ.	γέν.	του	υγρόληκτου	συγκοπτόμενου	
τριτόκλιτου	ουσιαστικού	ὁ ἀνήρ, τοῦ ἀνδρός	(=	άντρας).

  ἄγριοι:	ονομ.	πληθ.	αρσ.	 γέν.	 του	δευτερόκλιτου	 επιθέτου	ὁ, 
ἡ ἄγριος, τὸ ἄγριον / ἄγριος, -α, -ον	(=	αυτός	που	ζει	στους	
αγρούς,	ο	άγριος).

  διάπυρος:	ονομ.	πληθ.	αρσ.	γέν.	του	δευτερόκλιτου	επιθέτου	
ὁ, ἡ διάπυρος, τὸ διάπυρον	 (=	 πυρακτωμένος,	 κόκκινος,	
φλογερός).

  ἰδεῖν:	απρμφ.	αορ.	β’	ε.	φ.	του	ρ.	ὁρῶ	(=	βλέπω)3.
  παρεστῶτες:	 ονομ.	 πληθ.	 αρσ.	 γέν.	 μτχ.	 πρκμ.	 μ.	 φ.	 του	 ρ.	
παρίσταμαι. ΧΡΟΝΟΙ:	παρίσταμαι,	παριστάμην,	παραστήσομαι	

3.		Για	τους	υπόλοιπους	τύπους	(ΧΡΟΝΟΙ,	ΟΜΟΡΡΙΖΑ,	ΣΥΝΩΝΥΜΑ,	ΑΝΤΩΝΥΜΑ)	
βλ.	παραπάνω.	
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/	 παρασταθήσομαι,	 παρεστησάμην	 /	 παρέστην	 /	 παρεστάθην,	
παρέστηκα,	 παρε(ι)στήκειν.	 ΟΜΟΡΡΙΖΑ:	 στάσις,	 ἀνάστασις,	
κατάστασις,	 διάστασις,	 ἀντίστασις,	 περίστασις,	 ἀπόστασις,	
ὑπόστασις,	 σύστασις,	 ἔνστασις,	 ἔκστασις,	 ἐπανάστασις,	
ἀντίστασις,	 παράστασις,	 ἀντικατάστασις,	 στάτης,	 ἀποστάτης,	
ἀποστασία,	 ἐπιστάτης,	 ἐπιστασία,	 ἄστατος,	 μεταστατός,	
ἀναντικατάστατος,	 σταθμός,	 ἀσταθής,	 ἀνάστημα,	 ἀπόστημα,	
κατάστημα,	παράστημα,	σύστημα,	ἐπιστητός.		

  καταμανθάνοντες:	 ονομ.	 πληθ.	 αρσ.	 γέν.	 μτχ.	 ενεστ.	 του	 ρ.	
καταμανθάνω	 (=	 παρατηρώ,	 βλέπω,	 εξετάζω).	 ΧΡΟΝΟΙ: 
καταμανθάνω,	 κατεμάνθανον,	 καταμαθήσομαι,	 κατέμαθον,	
καταμεμάθηκα,	κατεμεμαθήκειν	/	καταμεμαθηκὼς	ἦν.	ΟΜΟΡΡΙΖΑ: 
μάθησις,	μαθητής,	μαθητικός,	μαθηματικός,	ἀμαθής,	πολυμαθής,	
ὀψιμαθής,	μαθητός,	μαθητέον,	μαθητιῶ,	μαθητεύω.

  διαλαβόντες:	 ονομ.	 πληθ.	 αρσ.	 γέν.	 μτχ.	 αορ.	 β’	 ε.	 φ.	 του	
ρ.	 διαλαμβάνω	 (=	 παρατηρώ,	 βλέπω,	 εξετάζω).	 ΧΡΟΝΟΙ: 
διαλαμβάνω,	 διελάμβανον,	 διαλήψομαι,	 διέλαβον,	 διείληφα,	
διειλήφειν	 /	 διειληφὼς	 ἦν.	 ΟΜΟΡΡΙΖΑ:	 λαβή,	 χειρολαβή,	
παραλαβή,	 ἀπολαβή,	 λαβίς,	 ἐργολάβος,	 ἐργολαβία,	 ἐργολαβῶ	
(από	 το	 θέμα	 λαβ-),	 λῆμμα,	 λῆψις,	 ἀνάληψις,	 κατάληψις,	
περίληψις,	 ἀντίληψις,	 ἐπίληψις,	 σύλληψις,	 πρόσληψις,	
ὑπόληψις,	 ληπτός,	 εὔληπτος,	 ἄληπτος,	 ἐπίληψις,	 σύλληψις,	
μετάληψις,	 ἀνεπίληπτος,	 κατάληπτος,	 περίληπτος,	 ληπτέον,	
μεταληπτέον,	 παραλήπτης,	 ἀσύλληπτος,	 θρησκόληπτος	 (από	
το	 θέμα	 ληβ-).	 ΣΥΝΩΝΥΜΑ:	 αἱρῶ,	 δέχομαι,	 ἀντιλαβὴν	 ἔχω,	
λαβὴν	παρέχω,	λῆψίν	τινος	ἔχω.	ΑΝΤΩΝΥΜΑ:	δίδωμι,	χορηγῶ.	

  ἦγον:	οριστ.	πρτ.	ε.	φ.	του	ρ.	ἄγω	(=	φέρνω,	οδηγώ,	πορεύομαι).	
ΧΡΟΝΟΙ:	 ἄγω,	 ἦγον,	 ἄξω,	 ἤγαγον,	 ἦχα	 /	 [ἀγήοχα],	 ἤχειν	 /	
[ἀγηόχειν].	ΟΜΟΡΡΙΖΑ:	ἀγωγή,	διαγωγή,	ἐπαγωγή,	παραγωγή,	
συναγωγή,	 ἀπαγωγή,	 μεταγωγή,	 ἀγωγός,	 παιδαγωγός,	 ἄγημα,	
ἀγέλη,	 ἅμαξα,	 ἄξων,	 παρείσακτος,	 ἐπείσακτος,	 λοχαγός,	
στρατηγός,	χορηγός,	οὐραγός,	ξεναγός.	ΣΥΝΩΝΥΜΑ:	ἡγοῦμαι,	
φέρω,	ὁδηγῶ,	κομίζω.

  συμποδίσαντες:	 ονομ.	πληθ.	αρσ.	 γέν.	 μτχ.	αορ.	 ε.	φ.	 του	ρ.	
συμποδίζω	 (=	 δένω	 χειροπόδαρα).	 ΧΡΟΝΟΙ:	 συμποδίζω,	
συνεπόδισα.	ΟΜΟΡΡΙΖΑ:	συμποδιστής,	συμποδισμός.

  χεῖρας:	 αιτ.	 πληθ.	 θηλ.	 γέν.	 του	 μεταπλαστού	 ανώμαλου	
ουσιαστικού	ἡ χείρ, τῆς χειρός	(=	χέρι).

  πόδας:	 αιτ.	 πληθ.	 αρσ.	 γέν.	 του	 αφωνόληκτου	 τριτόκλιτου	
ουσιαστικού	ὁ πούς, τοῦ ποδός	(=	πόδι).
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  καταβαλόντες:	 ονομ.	 πληθ.	 αρσ.	 γέν.	 μτχ.	 αορ.	 β’	 του	 ρ.	
καταβάλλω. ΧΡΟΝΟΙ:	 καταβάλλω,	 κατέβαλλον,	 καταβαλῶ,	
κατέβαλον,	 καταβέβληκα,	 κατεβεβλήκειν.	 ΟΜΟΡΡΙΖΑ: 
ἀπόβλητος,	ἀνυπέρβλητος,	ἀμετάβλητος,	ἀδιάβλητος,	ἀναβλητός,	
ἀναβλητικός,	 βέλος,	 βελόνη,	 βόλος,	 περίβολος,	 ἰοβόλος,	
δισκοβόλος,	ἐμβόλιον,	βολή,	ἀναβολή,	ἀποβολή,	διαβολή,	ἐμβολή,	
μεταβλητέος,	ἀποβλητέος,	ἀναβολεύς,	ὑποβολεύς,	ἀναβλητικός,	
ὑποβλητικός,	 βλωμός,	 βλῆμα.	 ΣΥΝΩΝΥΜΑ:	 παίω,	 τύπτω,	
πλήττω,	πατάσσω.	

  ἐκδείραντες:	ονομ.	πληθ.	αρσ.	γέν.	μτχ.	ενεστ.	αορ.	ε.	φ.	του	
ρ.	 ἐκδέρω	 (=	 δέρνω	 με	 ραβδί	 ή	 μαστίγιο,	 χτυπώ).	 ΧΡΟΝΟΙ: 
ἐκδέρω,	 [ἐξέδερον],	 [ἐκδερῶ],	 ἐξέδειρα.	 ΟΜΟΡΡΙΖΑ:	 δέρρις,	
νεόδαρτος,	δάρσις,	δέρμα,	δορά,	ἐκδορά,	ἐκδόριον,	δέρος,	δέρα,	
δαρτός.	 ΣΥΝΩΝΥΜΑ:	 μαστιγῶ,	 παίω,	 πατάσσω,	 πλήττω,	
ῥαπίζω,	τύπτω.	

  εἷλκον:	οριστ.	πρτ.	ε.	φ.	του	ρ.	ἕλκω	(=	τραβώ,	σέρνω).	ΧΡΟΝΟΙ: 
ἕλκω,	 εἷλκον,	 ἕλξω	 /	 [ἑλκύσω],	 εἵλκυσα	 /	 [εἷλξα],	 εἵλκυκα.	
ΟΜΟΡΡΙΖΑ:	ἕλξις,	ὁλκή,	ὁλκάς,	ὁλκός,	ῥυμουλκός,	ἑλκυστέον,	
ἑλκυστικός,	ἕλκυσις,	ἀνέλκυσις,	καθέλκυσις,	ἑλκυσμός,	ἕλκωσμα,	
ἑλκυστίνδα,	διελκυστίνδα,	ἑλκυστήρ,	ἀνελκυστήρ.	

  κνάμπτοντες:	 ονομ.	 πληθ.	 αρσ.	 γέν.	 μτχ.	 ενεστ.	 ε.	 φ.	 του	 ρ.	
κνάμπτω (=	 ξαίνω	 μαλλιά,	 σπαράζω,	 λυγίζω	 τη	 θέληση	
κάποιου).	 Δόκιμο	 μόνο	 στον	 ενεστώτα.	 ΟΜΟΡΡΙΖΑ:	 κνῆσις,	
κνησιῶ,	κνῆσμα,	κνησμός.	

  παριοῦσι:	δοτ.	πληθ.	αρσ.	γέν.	μτχ.	ενεστ.	του	ρ.	πάρειμι	 (=	
περνώ	από	εκεί)4.

  σημαίνοντες:	 ονομ.	 πληθ.	 αρσ.	 γέν.	 μτχ.	 ενεστ.	 ε.	 φ.	 του	 ρ.	
σημαίνω	 (=	 κάνω	 σημείο,	 φανερώνω,	 σφραγίζω).	 ΧΡΟΝΟΙ: 
σημαίνω,	 ἐσήμαινον,	 σημανῶ,	 ἐσήμηνα	 /	 ἐσήμανα,	 [σεσήμαγα].	
ΟΜΟΡΡΙΖΑ:	 σήμαντρον,	 ἀσήμαντος,	 σημαντήρ,	 σήμανσις,	
σημαντικός,	σημασία,	σημαντός.	ΣΥΝΩΝΥΜΑ:	δείκνυμι,	δηλῶ,	
φαίνω,	εἰκάζω,	τεκμαίρομαι.	

  ἐμπεσούμενοι:	ονομ.	πληθ.	αρσ.	γέν.	μτχ.	μέλλ.	του	ρ.	ἐμπίπτω 
(=	 εισορμώ,	 επιτίθεμαι).	 ΧΡΟΝΟΙ:	 ἐμπίπτω,	 ἐνέπιπτον,	
ἐμπεσοῦμαι,	ἐνέπεσον,	ἐμπέπτωκα,	ἐνεπεπτώκειν.	ΟΜΟΡΡΙΖΑ: 
πτῶσις,	πτῶμα,	προπετής,	πότμος,	εὐπετής,	δυσπετής,	εὐπετῶς,	
δυσπετῶς,	ὑψιπετής,	οὐρανοπετής.	

4.		Για	τους	υπόλοιπους	τύπους	(ΧΡΟΝΟΙ,	ΟΜΟΡΡΙΖΑ,	ΣΥΝΩΝΥΜΑ,	ΑΝΤΩΝΥΜΑ)	
βλ.	παραπάνω.	
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  ἄγοιντο:	ευκτ.	ενεστ.	μ.	φ.	του	ρ.	ἄγομαι	(=	οδηγούμαι)5.

 Β.3 ΟΜΟΡΡΙΖΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ἐρωτῶ:	 ερώτηση,	 ερώτημα,	 επερώτηση,	 ερωτηματολόγιο,	
ερωτηματικό.	

  ἀποκτείνω:	 πατροκτόνος,	 μητροκτόνος,	 αυτοκτονώ,	
αυτοκτονία.

  λέγω:	 λέξη,	 λόγος,	 λογοφέρνω,	 λογύδριο,	 λεκτικός,	 έπος,	
καλλιεπής,	 καλλιέπεια,	 συνεπής,	 συνέπεια,	 ασυνεπής,	
ασυνέπεια,	ρήμα,	ρήτορας,	ρήση,	αντίρρηση,	απόρρηση,	ρήτρα.

  ἐργάζομαι:	εργασία,	εργάτης,	εργατικός,	εργαλείο,	εργαστήριο,	
εργάσιμος.

  θεῶμαι:	 θέα,	 θέαμα,	 θεατής,	 θέατρο,	 θεατός,	 αθέατος,	
αξιοθέατος.

  φημί:	 φήμη,	 προφήτης,	 φημίζω,	 διαφημίζω,	 διαφήμιση,	
διαφημιστής.

  πάσχω:	 πάθηση,	 πάθος,	 πάθημα,	 παθαίνω,	 παθητικός,	
πολύπαθος.

  σχεδόν:	σχέση,	σχήμα,	άσχετος,	ανοχή,	ανέχεια.
  ἁμαρτάνω:	αμάρτημα,	αμαρτία,	αμαρτωλός,	αναμάρτητος.
  δέχομαι:	 δεκτός,	 δέκτης,	 αποδεκτός,	 αποδέκτης,	 αποδοχή,	
ακατάδεκτος,	δοχείο,	δοκός,	δεξιός,	δεξαμενή.	

  ἐπιχειρῶ:	επιχείρημα,	επιχείρηση,	επιχειρηματίας.	
  καταμανθάνω:	 μάθημα,	 μάθηση,	 μαθητής,	 μαθηματικός,	
μαθητικός,	αμαθής,	αμάθεια,	πολυμαθής.

  παρίσταμαι:	 στάση,	 αντίσταση,	 προστάτης,	 αποστάτης,	
επαναστάτης,	επανάσταση,	παράσταση,	κατάσταση,	ασταθής,	
ανάστατος,	ανάστημα,	σταθμός.

  διαλαμβάνω:	λαβή,	λαβίδα,	εργολάβος,	εργολήπτης,	παραλήπτης,	
ασύλληπτος,	αντίληψη.

  ἐκδέρω:	εκδορά,	εκδορέας,	δέρμα,	γδέρνω,	γδάρσιμο,	γδάρτης,	
άγδαρτος.

  σημαίνω:	 σήμανση,	 σήμαντρο,	 σημαντικός,	 ασήμαντος,	
σημασία.

  ἐμπίπτω:	πτώση,	επίπτωση,	έκπτωση,	σύμπτωση,	περίπτωση,	
έκπτωτος,	πτωτικός,	πτώμα.	

5.		Για	τους	υπόλοιπους	τύπους	(ΧΡΟΝΟΙ,	ΟΜΟΡΡΙΖΑ,	ΣΥΝΩΝΥΜΑ,	ΑΝΤΩΝΥΜΑ)	
βλ.	παραπάνω.	
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 Β.4 ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

  παραγίγνομαι	>	παρά	(πρθ)	+	γίγνομαι
  ἀποκτείνω	>	ἀπό	(πρθ)	+	κτείνω
  ἀδελφός	>	ἀ	(αθροιστικό)	+	δελφύς	(γεν.	δελφύος)	[=	η	μήτρα	
της	γυναίκας]

  ἀνόσιος	>	ἀ	(στερ.)	+	ὅσιος
  θέαμα	>	θεῶμαι
  δεινός	>	δέος	(=	φόβος)
  στόμιον	>	στόμα
  ἀνίημι	>	ἀνά	(πρθ)	+	ἵημι
  σχεδόν	>	σχεῖν	(απρμφ.	αορ.	β	του	ρ.	ἔχω)	
  ἰδιώτης	>	ἴδιος
  μυκῶμαι	>	μῦ-	(μούγκρισμα	των	βοδιών)	με	την	προσθήκη	του	
κ:	μυκ-άομαι	

  ἀνιάτως	>	ἀνίατος	(>	ἀ	(στερ.)	+	ἰάομαι	=	θεραπεύω)
  πονηρία	>	πονηρός	(=	αυτός	που	προξενεί	πόνο)
  ἐπιχειρῶ	>	ἐπί	(πρθ)	+	χεὶρ
  διάπυρος	>	διά	(πρθ)	+	πῦρ
  παρίσταμαι	>	παρά	(πρθ)	+	ἵσταμαι
  καταμανθάνω	>	κατά	(πρθ)	+	μανθάνω
  φθέγμα	>	φθέγγομαι
  συμποδίζω	>	σύν	(πρθ)	+	ποδίζω	(=	δένω	τα	πόδια)
  σημαίνω	>	σῆμα
  ἐμπίπτω	>	ἐν	(πρθ)	+	πίπτω

 Β.5 ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ενεστώτας φησὶν παραγίγνεσθαι ἐρωτωμένῳ

Παρατατικός ἔφη - -

Μέλλοντας φήσει παραγενήσεσθαι -

Αόριστος ἔφησε παραγενέσθαι ἐρωτηθέντι

Παρακείμενος - παραγεγονέναι	/
παραγεγενῆσθαι ἠρωτημένῳ

Υπερσυντέλικος - - -

Ενεστώτας εἴη γίγνεται ἀποκτείνων

Παρατατικός - ἐγίγνετο -

Μέλλοντας ἔσοιτο γενήσεται ἀποκτενῶν
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Αόριστος γένοιτο ἐγένετο ἀποκτείνας

Παρακείμενος γεγονὼς	εἴη γέγονε	/	γεγένηται ἀπεκτονὼς

Υπερσυντέλικος - - -

Ενεστώτας ἐργαζόμενος λέγεται ἐρωτώμενον

Παρατατικός - ἐλέγετο -

Μέλλοντας ἐργασόμενος	/	
ἐργασθησόμενος

λέχθήσεται	/	
ῥηθήσεται	 -

Αόριστος ἐργασάμενος	/	
ἐργασθεὶς ἐλέχθη	/	ἐρρήθη ἐρωτηθέντα

Παρακείμενος εἰργασμένος εἴρηται	/	λέλεκται ἠρωτημένον

Υπερσυντέλικος - εἴρητο -

Ενεστώτας λέγειν ἥκει φάναι

Παρατατικός - - -

Μέλλοντας λέξειν	/	ἐρεῖν ἥξει φήσει

Αόριστος λέξαι	/	εἰπεῖν [δι]ῆξε φῆσαι

Παρακείμενος εἰρηκέναι - -

Υπερσυντέλικος - - -

Ενεστώτας θεώμεθα ἐσμὲν μέλλοντες

Παρατατικός ἐθεώμεθα ἦμεν -

Μέλλοντας θεασόμεθα ἐσόμεθα μελλήσοντες

Αόριστος ἐθεασάμεθα ἐγενόμεθα μελλήσαντες

Παρακείμενος τεθεάμεθα γεγόναμεν -

Υπερσυντέλικος ἐτεθεάμεθα ἐγεγόνεμεν -

Ενεστώτας ἀνιέναι πάσχοντες καθορῶμεν

Παρατατικός - - καθεωρῶμεν

Μέλλοντας ἀνιέναι πεισόμενοι κατοψόμεθα

Αόριστος ἀνελθεῖν παθόντες κατείδομεν

Παρακείμενος ἀνεληλυθέναι πεπονθότες καθεοράκαμεν	/	
κατοπώπαμεν

Υπερσυντέλικος - - καθεωράκεμεν

Ενεστώτας εἰσὶν ἁμαρτανόντων οἰομένους

Παρατατικός ἦσαν - -

Μέλλοντας ἔσονται ἁμαρτησομένων οἰησομένους	/	
[οἰηθησομένους]



ΕΝΟΤΗΤΑ 14 231

Αόριστος ἐγένοντο ἁμαρτόντων οἰηθέντας

Παρακείμενος γεγόνασι(ν) ἡμαρτηκότων -

Υπερσυντέλικος ἐγεγόνεσαν - -

Ενεστώτας ἀναβαίνειν δέχεται ἐχόντων

Παρατατικός - ἐδέχετο -

Μέλλοντας ἀναβήσεσθαι δέξεται	/	
[δεχθήσεται]

ἑξόντων	/	
σχησόντων

Αόριστος ἀναβῆναι ἐδέξατο	/	ἐδέχθη σχόντων

Παρακείμενος ἀναβεβηκέναι δέδεκται ἐσχηκότων

Υπερσυντέλικος - ἐδέδεκτο -

Ενεστώτας διδοὺς ἐπιχειροῖ ὁρᾶν

Παρατατικός - - -

Μέλλοντας δώσων ἐπιχειρήσοι ὄψεσθαι

Αόριστος δοὺς ἐπιχειρήσαι ἰδεῖν

Παρακείμενος δεδωκὼς ἐπικεχειρηκὼς	εἴη ἑορακέναι

Υπερσυντέλικος - - -

Ενεστώτας παριστάμενοι καταμανθάνοντες διαλαμβάνοντες

Παρατατικός - - -

Μέλλοντας παραστησόμενοι	/	
παρασταθησόμενοι καταμαθησόμενοι διαληψόμενοι

Αόριστος παραστάντες	/	
παρασταθέντες καταμαθόντες διαλαβόντες

Παρακείμενος παρεστηκότες καταμεμαθηκότες διειληφότες

Υπερσυντέλικος - - -

Ενεστώτας ἄγουσιν συμποδίζοντες καταβάλλοντες

Παρατατικός ἦγον - -

Μέλλοντας ἄξουσιν - καταβαλοῦντες

Αόριστος ἤγαγον συμποδίσαντες καταβαλόντες

Παρακείμενος ἤχασιν	/	
[ἀγηόχασιν] [συμπεποδικότες] καταβεβληκότες

Υπερσυντέλικος ἤχεσαν	/	
[ἀγηόχεσαν] - -

Ενεστώτας ἐκδέροντες ἕλκουσιν παριοῦσι

Παρατατικός - εἷλκον -
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Μέλλοντας [ἐκδεροῦντες] ἕλξουσιν	/	
[ἑλκύσουσιν] παριοῦσι

Αόριστος ἐκδείραντες εἵλκυσαν	/	
[εἷλξαν] παρελθοῦσι

Παρακείμενος - εἱλκύκασιν παρεληλυθόσι

Υπερσυντέλικος - - -

Ενεστώτας σημαίνοντες ἐμπίπτοντες ἄγοιντο

Παρατατικός - - -

Μέλλοντας σημανοῦντες ἐμπεσούμενοι ἄξοιντο	/	
ἀχθήσοιντο

Αόριστος σημήναντες ἐμπεσόντες ἀγάγοιντο

Παρακείμενος [σεσημαγκότες] ἐμπεπτωκότες ἠγημένοι	εἰσὶν	

Υπερσυντέλικος - - -

 Β.6 ΕΓΚΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οριστική ἐστὶν ἥκει ἥξει
Υποτακτική ᾖ ἥκῃ -
Ευκτική εἴη ἥκοι ἥξοι
Προστακτική ἔστω ἡκέτω -
Απαρέμφατο εἶναι ἥκειν ἥξειν

Μετοχή ὤν,	οὖσα,	ὂν ἥκων,	ἥκουσα,	
ἧκον

ἥξων,	ἥξουσα,	
ἧξον

Οριστική ἐθεασάμεθα κατείδομεν ἐπιχειρεῖ
Υποτακτική θεασώμεθα κατίδωμεν ἐπιχειρῇ

Ευκτική θεασαίμεθα κατίδοιμεν ἐπιχειροῖ	/	
ἐπιχειροίη

Προστακτική - - ἐπιχειρείτω
Απαρέμφατο θεάσασθαι κατιδεῖν ἐπιχειρεῖν

Μετοχή θεασάμενος,	-η,	
-ον

κατιδών,	-οῦσα,	
-ὸν

ἐπιχειρῶν,	-οῦσα,	
-οῦν

Οριστική ἄγονται
Υποτακτική ἄγωνται
Ευκτική ἄγοιντο

Προστακτική ἀγέσθων	/	
ἀγέσθωσαν
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Απαρέμφατο ἄγεσθαι
Μετοχή ἀγόμενος,	-η,	-ον

 Β.7 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
Λεπτομερής συντακτική ανάλυση και αιτιολόγηση συντακτικών 
φαινομένων

1. Ἔφη γὰρ δὴ παραγενέσθαι ἐρωτωμένῳ ἑτέρῳ ὑπὸ ἑτέρου: 
κύρια	πρόταση.	[οὗτος]:	υποκ.	στο	ἔφη	και	το	παραγενέσθαι:	ειδ.	
απρμφ.,	 αντικ.	 στο	 λεκτικό	 ρήμα	 ἔφη	 (ταυτοπροσωπία).	 ἑτέρῳ: 
αντικ.	του	απρμφ.	και	υποκ.	της	μτχ.	ἐρωτωμένῳ	(χρον.	μτχ.	=	ὅτε	
ἠρωτᾶτο)˙	ὑπὸ ἑτέρου:	ποιητ.	αίτ.	από	τη	μτχ.	ἐρωτωμένῳ.

2. ὅπου εἴη Ἀρδιαῖος ὁ μέγας:	δευτερεύουσα	πλάγια	ερωτηματική	
πρόταση	 μερικής	 αγνοίας,	 αντικ.	 στη	 μτχ.	 ἐρωτωμένῳ	 της	
προηγούμενης	πρότασης.	Εκφέρεται	με	ευκτική	του	πλαγίου	λόγου	
(εἴη),	 γιατί	 το	 ρήμα	 της	 κύριας	 πρότασης	 (ἔφη)	 είναι	 ιστορικού	
χρόνου.	Ἀρδιαῖος:	υποκ.	στο	εἴη˙	ὅπου:	επιρρ.	προσδ.	στάσης	σε	
τόπο˙	ὁ μέγας:	επιθ.	προσδ.	στο	Ἀρδιαῖος.

3. Ὁ δὲ Ἀρδιαῖος οὗτος τῆς Παμφυλίας ἔν τινι πόλει τύραννος 
ἐγεγόνει, ἤδη χιλιοστὸν ἔτος εἰς ἐκεῖνον τὸν χρόνον, γέροντά 
τε πατέρα ἀποκτείνας καὶ πρεσβύτερον ἀδελφόν, καὶ ἄλλα δὴ 
πολλά τε καὶ ἀνόσια εἰργασμένος:	κύρια	πρόταση	κρίσης.	οὗτος: 
επιθ.	προσδ.	στο	Ἀρδιαῖος:	υποκ.	στο	ἐγεγόνει	και	στις	χρον.	μτχ.	
ἀποκτείνας	(=	ἐπεὶ	ἀπέκτεινεν),	εἰργασμένος	(=	ἐπεὶ	εἴργαστο).	ἐν 
πόλει:	 εμπρόθ.	 προσδ.	 στάσης	 σε	 τόπο˙	 τινι:	 επιθ.	 προσδ.	 στο	
πόλει˙	τῆς Παμφυλίας:	γεν.	κτητ.	στο	πόλει˙	τύραννος:	κατηγ.	στο	
Ἀρδιαῖος˙	ἤδη:	επιρρ.	προσδ.	χρόνου˙	χιλιοστόν:	επιθ.	προσδ.	στο	
ἔτος:	αιτ.	χρόνου˙	εἰς τὸν χρόνον:	εμπρόθ.	προσδ.	χρόνου˙	ἐκεῖνον: 
επιθ.	 προσδ.	 στο	 χρόνον˙	 γέροντα:	 επιθ.	 προσδ.	 στο	 πατέρα˙	
πρεσβύτερον:	επιθ.	προσδ.	στο	ἀδελφόν˙	πατέρα, ἀδελφόν:	αντικ.	
στη	μτχ.	ἀποκτείνας˙	ἄλλα, πολλά:	επιθ.	προσδ.	στο	ἀνόσια:	σύστ.	
αντικ.	στη	μτχ.	εἰργασμένος.

4. ὡς ἐλέγετο:	 δευτερεύουσα	 αναφορική	 προσδιοριστική	
πρόταση.

5. Ἔφη οὖν τὸν ἐρωτώμενον εἰπεῖν:	 κύρια	 πρόταση.	 τὸν 
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ἐρωτώμενον:	επιθ.	μτχ.,	υποκ.	στο	εἰπεῖν:	ειδ.	απρμφ.,	αντικ.	στο	
ἔφη.

6. «οὐχ ἥκει [οὗτος]:	κύρια	πρόταση.

7. φάναι:	 κύρια	 παρενθετική	 πρόταση,	 που	 εξαρτάται	 από	 το	
εννοούμενο	ἔφη	(το	φάναι	είναι	πλεονασμός	παρενθετικός).

8. «οὐδ’ ἂν ἥξει δεῦρο»:	 κύρια	 πρόταση.	 δεῦρο:	 επιρρ.	 προσδ.	
τόπου.

9. ἐθεασάμεθα γὰρ δὴ καὶ τοῦτο τῶν δεινῶν θεαμάτων:	κύρια	
πρόταση.	τοῦτο:	αντικ.	στο	ἐθεασάμεθα˙	τῶν δεινῶν:	επιθ.	προσδ.	
στο	θεαμάτων:	γεν.	διαιρετική	από	το	τοῦτο.	

10. ἐπειδὴ ἐγγὺς τοῦ στομίου ἦμεν μέλλοντες ἀνιέναι καὶ τἆλλα 
πάντα πεπονθότες: δευτερεύουσα	 χρονική	 πρόταση.	 [ἡμεῖς]: 
υποκ.	 στο	 ἦμεν,	 στις	 μτχ.	 μέλλοντες	 (χρον.	 μτχ.	 =	 ὅτε	 μέλλομεν],	
πεπονθότες	(χρον.	μτχ.	=	ἐπεὶ	ἐπεπόνθαμεν)	και	στο	τελ.	απρμφ.	
ἀνιέναι	(αντικ.	της	μτχ.	μέλλοντες,	ταυτοπροσωπία)˙	πάντα:	κατηγ.	
προσδ.	στο	τἆλλα:	σύστ.	αντικ.	στη	μτχ.	πεπονθότες˙	τοῦ στομίου: 
γεν.	αφετηρίας	από	το	ἐγγύς:	επιρρ.	προσδ.	τόπου.	

11. ἐκεῖνόν τε κατείδομεν ἐξαίφνης καὶ ἄλλους – σχεδόν τι 
αὐτῶν τοὺς πλείστους τυράννους [ὄντας]:	 κύρια	 πρόταση.	
ἐκεῖνον, ἄλλους:	αντικ.	στο	κατείδομεν˙	τοὺς τυράννους:	κατηγ.	
στο	 πλείστους:	 υποκ.	 στην	 ενν.	 κατηγ.	 μτχ.	 [ὄντας]˙	 σχεδόν τι: 
επιρρ.	προσδ.	ποσού˙	αὐτῶν:	γεν.	διαιρετική	από	το	πλείστους.

12. ἦσαν δὲ καὶ ἰδιῶταί τινες τῶν μεγάλα ἡμαρτηκότων:	κύρια	
παρενθετική	 πρόταση.	 τινες:	 επιθ.	 προσδ.	 στο	 ἰδιῶται:	 υποκ.	
στο	ἦσαν˙	τῶν ἡμαρτηκότων:	επιθ.	μτχ.,	γεν.	διαιρ.	από	το	τινες˙	
μεγάλα:	σύστ.	αντικ.	στη	μτχ.	τῶν	ἡμαρτηκότων˙	τῶν:	υποκ.	μτχ.		

13. οὓς οἰομένους ἤδη ἀναβήσεσθαι οὐκ ἐδέχετο τὸ στόμιον: 
δευτερεύουσα	αναφορική	προσδιοριστική	πρόταση	στο	ἄλλους	(11)	
της	 κύριας	 πρότασης.	 τὸ στόμιον:	 υποκ.	 στο	 οὐκ	 ἐδέχετο˙	 οὕς: 
αντικ.	 του	οὐκ	ἐδέχετο	και	υποκ.	 της	μτχ.	οἰομένους	 (επιθ.	μτχ.):	
υποκ.	στο	ἀναβήσεσθαι:	ειδ.	απρμφ.,	αντικ.	της	μτχ.˙	ἤδη:	επιρρ.	
προσδ.	χρόνου.	
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14. ἀλλ’ ἐμυκᾶτο:	δευτερεύουσα	αναφορική	πρόταση	(συνδέεται	με	
την	προηγούμενη	με	τον	ἀλλά).	

15. ὁπότε τις τῶν οὕτως ἀνιάτως ἐχόντων εἰς πονηρίαν ἢ 
μὴ ἱκανῶς δεδωκὼς δίκην ἐπιχειροῖ ἀνιέναι:	 δευτερεύουσα	
χρονικοϋποθετική	πρόταση,	που	εκφέρεται	με	επαναληπτική	ευκτική	
(ἐπιχειροῖ)	 και	 δηλώνει	 αόριστη	 επανάληψη	 στο	 παρελθόν.	 τις: 
υποκ.	στο	ἐπιχειροῖ,	στο	ἀνιέναι	(τελ.	απρμφ.,	αντικ.	στο	ἐπιχειροῖ˙	
ταυτοπροσωπία)	και	στη	μτχ.	δεδωκώς	(επιθ.	μτχ.).	οὕτως, ἀνιάτως: 
επιρρ.	προσδ.	 τρόπου˙	εἰς πονηρίαν:	 εμπρόθ.	προσδ.	αναφοράς˙	
τῶν ἐχόντων:	επιθ.	μτχ.,	γεν.	διαιρ.	από	το	τις˙	δίκην:	αντικ.	της	
μτχ.	ἱκανῶς:	επιρρ.	προσδ.	τρόπου.		

16. Ἐνταῦθα δὴ ἄνδρες ἄγριοι, διάπυροι ἰδεῖν, παρεστῶτες καὶ 
καταμανθάνοντες τὸ φθέγμα, τούς μεν διαλαβόντες ἦγον:	κύρια	
πρόταση	κρίσης.	ἄγριοι,	διάπυροι:	επιθ.	προσδ.	στο	ἄνδρες:	υποκ.	
στο	ἦγον	και	στις	μτχ.	παρεστῶτες,	καταμανθάνοντες	(επιθ.	μτχ.),	
διαλαβόντες	(χρον.	μτχ.	=	ἐπεὶ	διέλαβον)˙	ἰδεῖν:	απρμφ.	αναφοράς	
από	 το	 ἄγριοι,	 διάπυροι˙	 [τινά]:	 ενν.	 υποκ.	 στο	 ἰδεῖν˙	 ἐνταῦθα: 
επιρρ.	προσδ.	χρόνου˙	τὸ φθέγμα:	αντικ.	στη	μτχ.	καταμανθάνοντες˙	
τοὺς μέν:	αντικ.	στο	ἦγον	και	στη	μτχ.	διαλαβόντες.	

17. ἔφη:	κύρια	παρενθετική	πρόταση.

18. τὸν δὲ Ἀρδιαῖον καὶ ἄλλους συμποδίσαντες χεῖρά τε καὶ 
πόδας καὶ κεφαλήν, καταβαλόντες καὶ ἐκδείραντες, εἷλκον 
παρὰ τὴν ὁδὸν ἐκτὸς ἐπ’ ἀσπαλάθων κνάμπτοντες, καὶ τοῖς ἀεὶ 
παριοῦσι σημαίνοντες:	κύρια	πρόταση.	ἄνδρες:	υποκ.	στο	εἷλκον,	
στις	χρον.	μτχ.	συμποδίσαντες	(=	ἐπεὶ	συνεπόδισαν),	καταβαλόντες	
(=	ἐπεὶ	κατέβαλον),	ἐκδείραντες	 (=	ἐπεὶ	ἐξέδειραν)	και	στις	τροπ.	
μτχ.	σημαίνοντες,	κνάμπτοντες.	τὸν Ἀρδιαῖον, ἄλλους:	αντικ.	στο	
εἷλκον	και	στις	μτχ.	καταβαλόντες,	ἐκδείραντες,	κνάμπτοντες˙	χεῖρας, 
πόδας, κεφαλήν:	αντικ.	στη	μτχ.	συμποδίσαντες˙	παρὰ τὴν ὁδόν, 
ἐπ’ ἀσπαλάθων:	 εμπρόθ.	 προσδ.	 τόπου˙	 ἐκτός:	 επιρρ.	 προσδ.	
τόπου˙	τοῖς παριοῦσι:	επιθ.	μτχ.,	αντικ.	στη	μτχ.	σημαίνοντες.

19. ὧν ἕνεκα [ἄγοιντο / ὑπομένοιεν ταῦτα]:	πλάγια	ερωτηματική	
πρόταση	 μερικής	 αγνοίας,	 αντικείμενο	 της	 μτχ.	 σημαίνοντες	 της	
κύριας	 πρότασης.	 ὧν ἕνεκα:	 αναστροφή	 πρόθεσης	 (ἕνεκα	 ὧν),	
εμπρόθ.	προσδ.	αιτίας˙	[ταῦτα]:	αντικ.	
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20. [καί] ὅτι εἰς τὸν Τάρταρον ἐμπεσούμενοι ἄγοιντο [οὗτοι]: 
δευτερεύουσα	ειδική	πρόταση,	αντικ.	στη	μτχ.	σημαίνοντες	της	κύριας	
πρότασης.	Η	πρόταση	 εκφέρεται	 με	 ευκτική	 του	πλαγίου	 λόγου,	
γιατί	εξαρτάται	από	ρήμα	ιστορικού	χρόνου	(εἷλκον,	σημαίνοντες).	
ἐμπεσούμενοι:	 τελ.	 μτχ.	 (=	 ἵνα	 ἐμπέσωσιν	 /	 ἐμπέσοιεν)˙	 εἰς τὸν 
Τάρταρον:	εμπρόθ.	προσδ.	τόπου.				

 Γ.1 ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

  Α.	Τα	εγκλήματα	του	Αρδιαίου.
  Β.	Το	θέαμα	των	ψυχών	του	Αρδιαίου	και	των	άλλων	τυράννων	
στο	στόμιο	του	Άδη.
  Γ.	Η	φρικτή	τιμωρία	του	Αρδιαίου.
  Δ.	Ο	παραδειγματισμός	των	περαστικών.

 Γ.2 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ

	 	 Ο	μύθος	του	Ηρός	βρίσκεται	στο	τελευταίο	βιβλίο	της	Πολιτείας.	
Ύστερα	από	την	συζήτηση	με	τον	Γλαύκωνα	για	την	αθανασία	της	ψυχής	
ο	Σωκράτης	επανέρχεται	στο	θέμα	των	αμοιβών,	που	θα	απολαύσει	ο	
δίκαιος	και	ενάρετος	άνθρωπος6.	Σύμφωνα	με	το	Σωκράτη,	ο	δίκαιος	
είναι	αγαπητός	στους	θεούς,	ενώ	ο	άδικος	κερδίζει	το	μίσος	και	την	
απέχθειά	τους.	Ενώ	αρχικά	μπορεί	να	φανεί	ότι	ο	άδικος	ευημερεί,	
στο	τέλος	είναι	σίγουρο	ότι	θα	υποστεί	ντροπή.	Αντίθετα	ο	δίκαιος,	
ακόμα	και	αν	στην	αρχή	αντιμετωπίζει	προβλήματα,	στο	τέλος	θα	
λάβει	 δίκαιη	 ανταμοιβή.	 Η	 επιβράβευση	 του	 δικαίου	 και	 ενάρετου	
ανθρώπου	δεν	περιορίζεται	στον	γήινο	κόσμο.	Επειδή	η	ψυχή	είναι	
αθάνατη,	οι	ανταμοιβές	και	οι	τιμωρίες	παίρνουν	αιώνια	ισχύ.	Αυτόν	
τον	αιώνιο	θρίαμβο	της	δικαιοσύνης	τον	αποκαλύπτει	 ένας	μύθος.	
Πρόκειται	για	την	διήγηση	του	Ηρός	του	Αρμενίου.	

 Γ.3 ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

	 	 Ο	Αρδιαίος	πριν	από	χίλια	χρόνια	είχε	γίνει	τύραννος	σε	κάποια	
πόλη	της	Παμφυλίας,	σκοτώνοντας	τον	πατέρα	του	και	τον	αδερφό	
του.	Ο	Ηρ	διακόπτει	τη	δική	του	αφήγηση	και	διηγείται	την	απάντηση	
ενός	προσώπου	σ’	έναν	άλλον,	που	ενδιαφέρθηκε	να	μάθει	για	την	τύχη	
του	Αρδιαίου.	Ο	Αρδιαίος,	μαζί	με	άλλους	αμετανόητους	εγκληματίες,	

6.		Πρβλ.	Πλάτ.	Πολ.	613e.		
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ετοιμαζόταν	να	βγει	από	το	άνοιγμα	του	υπογείου	χάσματος	ξανά	στον	
δαιμόνιο	τόπο	και	να	ετοιμαστούν	για	την	μετεμψύχωσή	τους.	Τη	στιγμή	
όμως	που	επιχειρούσαν	να	ανέβουν	στο	στόμιο,	αυτό	μούγκριζε	και	δεν	
τούς	δεχόταν.	Τότε	κάποιοι	άνδρες,	άγριοι	και	όλο	φωτιά,	άρπαξαν	
τον	 Αρδιαίο	 και	 τους	 ομοίους	 του,	 τούς	 έριξαν	 κάτω,	 τούς	 έδεσαν	
χειροπόδαρα	 και	 τούς	 έσυραν	 πάνω	 σε	 αγκαθωτούς	 ασπαλάθους,	
ξεσκίζοντας	τα	κορμιά	τους.	Ταυτόχρονα	εξηγούσαν	στους	περαστικούς,	
γιατί	τούς	τιμωρούν	και	ότι	θα	τούς	ρίξουν	πάλι	στον	Τάρταρο,	για	να	
συνεχιστεί	η	τιμωρία	τους	για	άλλα	χίλια	χρόνια.		

 Γ.4 ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

  ἔφη γάρ: Το	 ἔφη	 είναι	 ένα	 από	 τα	 λεκτικά	 ρήματα	 που	
χρησιμοποιούνται	 για	 την	 αφήγηση	 του	 μύθου	 του	 Ηρός.	 Με	
εξάρτηση	από	λεκτικό	ρήμα	συνεχίζεται	η	αφήγηση	του	μύθου	ως	
το	τέλος	και	της	επόμενης	ενότητας	(ενότητα	15).	Υποκείμενο	του	
ρήματος	είναι	ο	Ἦρ,	ο	οποίος	ήταν	παρών	κατά	τη	διάρκεια	της	
συζήτησης	δύο	ψυχών	για	την	τύχη	του	Αρδιαίου.	

  ἑτέρῳ ὑπὸ ἑτέρου:	Η	περιγραφή	της	τιμωρίας	του	Αρδιαίου	
κατέχει	βασική	θέση	στη	διήγηση	του	Ηρός	και	η	παρουσίασή	της	
αρχίζει	 έμμεσα	 με	 μια	 ερώτηση,	 που	 απευθύνεται	 «σε	 κάποιον	
από	κάποιον	άλλον».	Η	ψυχή	του	αφηγητή	βρέθηκε	τυχαία	κοντά	
σε	 δύο	 άλλες	 ψυχές,	 τις	 άκουσε	 να	 μιλούν	 για	 τον	 Αρδιαίο	 και	
παρουσιάζει	 το	περιεχόμενο	αυτού	 του	διαλόγου.	Η	παρουσίαση	
γίνεται	σε	ευθύ	λόγο,	που	εισάγεται	με	το	απαρέμφατο	εἰπεῖν.	Το	
δεύτερο	απαρέμφατο	(φάναι)	απλά	ενισχύει	το	πρώτο.		

  Ἀρδιαῖος: Τόσο	το	όνομα	του	τυράννου7,	όσο	και	η	χώρα	της	
επικυριαρχίας	του,	η	Παμφυλία	(πᾶν + φυλή),	δίνουν	εξωτικό	χρώμα	
στην	αφήγηση.	Θεωρείται	πρόσωπο	εφευρημένο	από	τον	Πλάτωνα.	
Ο	 προσδιορισμός	 μέγας	 απηχεί	 τίτλο	 που	 έδιναν	 οι	 Έλληνες	
στον	 βασιλιά	 των	 Περσών	 (ὁ Μέγας Βασιλεύς),	 ακολουθώντας	
την	 περσική	 συνήθεια.	 Επιπλέον	 προσδίδεται	 μία	 ειρωνική	 χροιά	
στο	λόγο.	Ο	Μέγας	Αρδιαίος,	πανίσχυρος	τύραννος	κάποτε,	τώρα	
πρόκειται	να	υποστεί	τον	μέγιστο	εξευτελισμό.	

  Παμφυλία:	περιοχή	της	Μ.	Ασίας	απέναντι	από	την	Κύπρο.	
7.		 Αρδιαίοι	 ονομαζόταν	 μια	 ιλλυρική	 φυλή	 που	 κατοικούσε	 στις	 ακτές	 της	
Αδριατικής .	
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Στην	 Αρχαιότητα	 οι	 σημαντικότερες	 ελληνικές	 αποικίες	 της	
περιοχής	αυτής	ήταν	η	Άσπενδος	και	η	Σίδη.

  τύραννος: Αρχικά	ο	όρος	δεν	είχε	αρνητική	σημασία.	Τύραννος	
ήταν	κάποιος,	που	με	τη	βοήθεια	του	δήμου	κατελάμβανε	την	εξουσία.	
Επειδή	όμως	η	απόλυτη	και	ανεξέλεγκτη	εξουσία	διαφθείρει,	τελικά	
ο	 όρος	 κατέληξε	 να	 δηλώνει	 τον	 άρχοντα	 που	 καταπιέζει	 τους	
υπηκόους	του.

  ἤδη χιλιοστὸν ἔτος: Το	χίλια	(και	τα	πολλαπλάσιά	του)	είναι	
ιερός	και	ρητορικός	αριθμός.	Η	ψυχή	του	Αρδιαίου	είχε	εκτίσει	ποινή	
χιλίων	ετών	και	τώρα	επανέρχεται	για	την	επόμενη	μετεμψύχωση.

  γέροντα … ἀδελφόν: Ο	Αρδιαίος	προφανώς	δολοφόνησε	τον	
βασιλιά	(;)	πατέρα	του	και	τον	διάδοχο	του	θρόνου,	για	να	σφετερισθεί	
την	εξουσία.	Για	τους	πατροκτόνους	ο	Πλάτων	προέβλεπε	στους	
Νόμους	(873)	την	ποινή	του	θανάτου	δια	λιθοβολισμού8.

  ὡς ἐλέγετο:	 Φαίνεται	 πως	 το	 όνομα	 του	 Αρδιαίου	 ήταν	
γνωστό	σε	 όλους	 και	 το	συνόδευε	 η	 κακή	φήμη	 του	 εγκληματία.	
Είναι	χαρακτηριστικό	ότι	μόνο	το	όνομα	του	Αρδιαίου	αναφέρεται	
συγκεκριμένα	απ’	όσους	υπέστησαν	την	ίδια	τιμωρία.	

  φάναι:	παρενθετικό	και	πλεονάζον	απαρέμφατο	με	υποκείμενο	
τὸν ἐρωτώμενον.

  οὐδ’ ἂν ἥξει:	 η	 σύνταξη	 του	 ἂν	 με	 μέλλοντα	 είναι	 ποιητική.	
Ο	 Πλάτων	 χρησιμοποιεί	 δυνητική	 οριστική	 σε	 χρόνο	 μέλλοντα.	
Πρόκειται	για	συντακτικό	φαινόμενο	που	δεν	συναντάται	σε	άλλο	
πεζό	κείμενο	της	αττικής	διαλέκτου.

  τῶν δεινῶν θεαμάτων: Ο	Πλάτων	στο	3ο	βιβλίο	της	Πολιτείας 
(386	κ.	εξ.)	επικρίνει	τις	ποιητικές	αφηγήσεις	για	τα	όσα	συμβαίνουν	
στον	 Άδη,	 επειδή	 πιστεύει	 ότι	 οι	 πολίτες	 πρέπει	 να	 φοβούνται	
περισσότερο	 τη	 δουλειά	 από	 τον	 θάνατο.	 Έτσι	 μεταγενέστεροι	
φιλόσοφοι	επικρίνουν	τον	Πλάτωνα	για	την	ασυνέπειά	του	αυτή.	Οι	
εικόνες	που	περιγράφει	ο	Όμηρος	και	κατακρίνει	ο	Πλάτων	αφορούν	
αναιξερέτως	 όλους	 τους	 θνητούς.	 Οι	 φρικτές	 σκηνές	 του	 Άδη	 με	

8.		Σχετικά	με	τις	ποινές	πρβλ.	Πλάτ.	Φαίδ.	113e-114a.	
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τις	 ψυχές	 να	 τριγυρνούν	 μοιρολογώντας	 για	 τη	 χαμένη	 τους	 ζωή	
αποτελούν	την	κοινή	μοίρα	όλων	των	ανθρώπων.	Αντίθετα	ο	Πλάτων	
περιγράφει	με	βίαιο	τρόπο	τα	σκληρά	βασανιστήρια	μόνο	εκείνων	
των	ψυχών	που	έχουν	τελέσει	εγκληματικές	πράξεις	στη	ζωή	τους.	
Οι	υπόλοιπες	δίκαιες	ψυχές	περνούν	μια	χιλιετή	ζωή	γεμάτη	γαλήνη	
και	 απολαύσεις.	 Ο	 μύθος	 του	 Ηρός	 αποπνέει	 μια	 αύρα	 ελπίδας	
και	αισιοδοξίας	για	το	μέλλον.	Ο	δίκαιος	και	 ενάρετος	άνθρωπος	
δεν	έχει	να	φοβηθεί	τίποτα	στη	μεταθανάτια	ζωή.	Όσοι	όμως	έχουν	
διαπράξει	αποτρόπαια	εγκλήματα	θα	τιμωρηθούν	παραδειγματικά.	
Τα	δεινά θεάματα	αυτούς	αφορούν9.
	 	 Μια	ερμηνεία	αυτής	της	ασυνέπειας	επιχειρεί	ο	Κ.	Γεωργούλης	
(Πλάτωνος	 Πολιτεία,	 σελ.	 LΧΧΙ):	 «0	 Πλάτων	 αισθάνεται	 πολύ	
βαθιά	τα	θέλγητρα	όλων	των	ποιητικών	δημιουργημάτων	που	είχε	
παρουσιάσει	η	αρχαία	τέχνη.	Αισθάνεται	όμως	ακόμη	ότι	αυτός	ανοίγει	
καινούρια	εποχή,	καινούρια	άποψη	της	 ζωής	και	 του	σύμπαντος.	
Γι’	αυτό	τού	χρειάζεται	καινούριο	πλαίσιο,	καινούρια μυθολογία. 
Όλος	ο	παλαιός	μυθολογικός	κόσμος,	ο	κληροδοτημένος	από	την	
παράδοση,	πρέπει	να	πέσει,	και	στη	θέση	του	θα	στηθεί	καινούρια	
μυθολογία.	Η	παλαιά	αρετή	 ήταν	 ελαττωματική,	 γιατί	 στηριζόταν	
στον	εθισμό	και	όχι	στο	λόγο.	Έτσι	και	η	παλαιά	τέχνη	ήταν	ένας	
εθισμός	και	μια	μίμηση	και	όχι	αποκάλυψη	της	αληθινής	ουσίας.	Για	
να	μπορέσει	λοιπόν	να	παρουσιάσει	τον	εσχατολογικό	μύθο	με	τον	
οποίο	θα	δοθεί	απάντηση	στις	ανησυχίες	που	εξεφράστηκαν	στο	
πρώτο	βιβλίο	σχετικά	με	το	θάνατο,	έπρεπε	να	προηγηθεί	η	διάλυση	
του	παλαιού	μυθολογικού	περιβάλλοντος».

  ἐγγὺς τοῦ στομίου:	 Προηγουμένως	 είχε	 γίνει	 λόγος	 για	 τον	
δαιμόνιον τόπον,	όπου	υπήρχαν	δυο	χάσματα	πάνω	στη	γη	και	δύο	
άλλα	αντικριστά	στον	ουρανό.	Εδώ	εννοεί	το	στόμιο	ενός	χάσματος	
της	γης,	από	το	οποίο	έβγαιναν	αυτοί	που	έπρεπε	να	κριθούν.	Δίπλα	
κάθονταν	οι	δικαστές,	που	έστελναν	τους	δίκαιους	πάνω	και	δεξιά	
και	τους	άδικους	κάτω	και	αριστερά.	Είναι	πολύ	πιθανόν	ο	Πλάτων	
να	ταυτίζει	τον	δαιμόνιον τόπον	με	την	αληθινή	επιφάνεια	της	γης,	
για	την	οποία	μιλά	στον	Φαίδωνα,	λέγοντας	ότι	οι	άνθρωποι	ζούμε	
στις	κοιλότητες	της	γης,	ενώ	«ἡ	ὡς	ἀληθῶς	γῆ»	είναι	κάποια	άλλη	
και	όχι	η	επιφάνεια,	στην	οποία	ζει	ο	άνθρωπος.
	 	 Μετά	 την	 Κρίση	 άλλες	 ψυχές,	 που	 είχαν	 ολοκληρώσει	 τον	
χιλιετή	κύκλο	 τους	 έρχονταν	στον	 «δαιμόνιο	 τόπο»	από	τα	άλλα	
9.		Βλ.	 ακόμη	Δ.2	 «Πρόσθετες	Ερμηνευτικές	Ερωτήσεις	 από	 την	Βιβλιοθήκη	 της	
Αξιολόγησης	Κ.	Ε.	Ε.»,	Ερώτηση	5.		
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δύο	 χάσματα.	 Οι	 ψυχές	 των	 δικαίων,	 καθαρές	 και	 χαρούμενες,	
κατέβαιναν	από	το	δεύτερο	χάσμα	του	ουρανού	(χάσμα	καθόδου),	
ενώ	οι	ψυχές	των	αδίκων,	που	είχαν	διαπράξει	 ιάσιμα	αδικήματα	
ανέβαιναν	κλαίγοντας	και	βρόμικες	από	το	δεύτερο	χάσμα	της	γης	
(χάσμα	 ανόδου).	 Οι	 ψυχές	 αυτές	 οδηγούνταν	 στον	 Λειμώνα	 για	
επταήμερη	παραμονή.
	 	 Σχηματική	παρουσίαση	του	δαιμονίου	τόπου	μας	δίνει	ο	Adam	
(βλ.	Κ.	Γεωργούλης,	Πλάτωνος	Πολιτεία,	σελ.	571).

ουρανός

δαιμόνιος τόπος

γη

Δ

Α

Γ΄

Γ

Β

Δ΄

 	ΑΒ	=	ο	δαιμόνιος	τόπος
 	ΒΓ	=	ουράνιο	χάσμα	ανόδου,	«εἰς	δεξιὰ	καὶ	ἄνω»,	όπου	πηγαίνουν	

οι	ψυχές	των	δικαίων	μετά	την	Κρίση	τους.
 	ΑΓ΄	 =	 γήινο	 χάσμα	 καθόδου,	 «εἰς	 ἀριστερὰ	 καὶ	 κάτω»,	 όπου	

πηγαίνουν	οι	ψυχές	των	άδικων	μετά	την	Κρίση	τους.
 	ΑΔ	=	ουράνιο	χάσμα	καθόδου,	απ’	όπου	κατεβαίνουν	για	τη	νέα	

μετενσάρκωση	οι	ψυχές	των	δικαίων	μετά	τη	χιλιόχρονη	πορεία	
τους.

 	ΒΔ΄	=	γήινο	χάσμα	ανόδου,	απ’	όπου	ανεβαίνουν	οι	ψυχές	των	
αδίκων	μετά	τη	χιλιόχρονη	τιμωρία	τους,	για	να	οδηγηθούν	σε	
νέα	μετενσάρκωση.			

  ἐμυκᾶτο: μυκάομαι, -ῶμαι:	είναι	ηχοποιημένη	λέξη	και	δηλώνει	
τον	μυκηθμό	του	βοδιού10.	Ο	νεοπλατωνικός	φιλόσοφος	Πρόκλος	
(410-485	μ.Χ.)	παρατηρεί	ότι	όλα	αυτά	δείχνουν	ότι	οι	ποινές	είναι	
φρικώδεις,	αλλά	και	η	κακία	των	κολαζομένων	είναι	ανυπέρβλητη,	
εφόσον	και	τα	άψυχα	αφήνουν	ἔμψυχον φωνὴν	εναντίον	τους.

10.	 	 μηκάομαι , 	 -ῶμαι	 (το	 η	 προφερόταν	 ως	 εε)	 δηλώνει	 το	 βέλασμα	 της	
αίγας .		
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  ἀνιάτως ἐχόντων … ἀνιέναι:	Πρόκειται	για	τους	αμετανόητους	
εγκληματίες.	 Στον	 Γοργία	 (525d-e)	 ο	 Πλάτων	 ισχυρίζεται	 ότι	 οι	
περισσότεροι	απ’	αυτούς	ήταν	τύραννοι,	βασιλείς	και	δυνάστες:	επειδή	
οι	άνθρωποι	αυτοί	κατέχουν	την	απόλυτη	εξουσία,	διαπράττουν	και	
τα	μέγιστα	ανοσιουργήματα.	Επικαλείται	μάλιστα	τη	μαρτυρία	του	
Ομήρου	που	στην	Ὀδύσσεια	(Νέκυια)	παρουσιάζει	τον	Τάνταλο,	
τον	Σίσυφο	και	τον	Τιτυό	να	τιμωρούνται	αιωνίως.

  ἔφη:	δηλ.	ο	ερωτώμενος.

  διάπυροι ἰδεῖν:	 Ο	 Ευσέβιος	 Καισαρείας	 (Εὐαγγελικὴ 
Προπαρασκευὴ	13,	13),	θέλοντας	να	δείξει	ότι	ο	Πλάτων	έχει	επηρεαστεί	
από	την	ιουδαϊκή	θρησκεία,	ισχυρίζεται	ότι	αυτοί	ήταν	οι	άγγελοι	της	
κολάσεως.	Είναι	πολύ	πιθανό	ότι	στις	χριστιανικές	διηγήσεις	για	τους	
τιμωρούς	 Αγγέλους	 και	 για	 τους	 άγριους	 Δαίμονες	 της	 Κολάσεως	
υπόκειται	(ανάμεσα	σε	άλλα)	και	το	πλατωνικό	χωρίο.

  διαλαβόντες:	(διαλαμβάνω	=	ξεχωρίζω	και	οδηγώ	παράμερα	ή	
συλλαμβάνω	κάποιον	από	τη	μέση)11.	Ορισμένους	εγκληματίες,	επειδή	
ίσως	 έκριναν	 ότι	 τα	 ανομήματά	 τους	 δε	 μπορούσαν	 να	 φθάσουν	
την	σκληρότητα	των	εγκλημάτων	του	Αρδιαίου,	τούς	άρπαζαν	και	
τους	απομάκρυναν	βίαια,	επειδή	ήθελαν	να	τιμωρήσουν	με	ιδιαίτερα	
σκληρό	τρόπο	τον	διαβόητο	Αρδιαίο	και	τους	ομοίους	του.	

  καὶ ἄλλους:	Ο	Αρδιαίος	και	άλλοι	βασανίζονται	πρώτα	για	να	
χρησιμεύσουν	ως	παραδείγματα	προς	αποφυγή.

  ἐκδείραντες:	 εδώ	 το	 ἐκδαίρω	 σημαίνει	 μάλλον	 μαστιγώνω	
αγρίως.	Πάντως	οι	Πέρσες	ηγεμόνες	συνήθιζαν	να	γδέρνουν	τους	
εχθρούς	τους	ζωντανούς12.		

  εἷλκον παρὰ τὴν ὁδὸν ἐκτός:	έξω	από	το	στόμιο.	Ο	δαιμόνιος 
τόπος,	όπου	διαδραματίζονται	όλα	αυτά	δεν	βρίσκεται	στον	αιθέρα,	
αλλά	πάνω	στη	γη.

  ἐπ’ ἀσπαλάθων: ψηλός	θάμνος	 με	αγκάθια,	που	ανθίζει	 την	
άνοιξη.	Τα	άνθη	του	είναι	κίτρινα	και	ευώδη.

11.	 	Πρόκειται	για	όρο	σχετικό	με	την	παλαίστρα.		

12.	 	Πρβλ.	Ἡροδ.	Ἱστ.	5,	25



ΠΛΑΤΩΝΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 242

  κνάμπτοντες:	 κνάμπτω	 (=	 ξαίνω	 μαλλί	 πάνω	 σ’	 ένα	 σωρό	
από	αγκάθια).	Ίσως	να	πρόκειται	για	το	όργανο	βασανισμού,	που	
ονομαζόταν	κνάφος:	α)	ακανθώδες	φυτό	για	κατεργασία	ιματίων,	β) 
κτένι	για	λανάρισμα	ή	βασανιστήρια.	Σύμφωνα	με	τον	Ηρόδοτο 13,	
το	χρησιμοποιούσαν	οι	Λυδοί 14.

  σημαίνοντες: Η	τιμωρία	δεν	συντελείται	για	εκδίκηση	παρά	για	
να	παραδειγματιστούν	οι	άλλοι.	Η	ιδέα	της	τιμωρίας	στον	Άδη	τῶν 
ἀνιάτως ἐχόντων εἰς πονηρίαν	είναι	ορφική	ή	πυθαγόρεια 15.

  Τάρταρον:	Οι	Αρχαίοι	πίστευαν	ότι	ο	Τάρταρος	ήταν	ένα	σκοτεινό	
χάσμα	στο	βάθος	της	γης,	απ’	όπου	πήγαζαν	οι	ποταμοί	του	κάτω	κόσμου:	
Κωκυτός,	Ἀχέρων	και	Πυριφλεγέθων16.	Στην	Αθήνα	πάντως	συνήθιζαν	
να	ρίχνουν	τους	κρατούμενους	μετά	την	εκτέλεσή	τους	σε	μία	τάφρο.	

 Γ.5 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

α. Η τιμωρία του Αρδιαίου και το δαχτυλίδι του Γύγη

	 	 Στην	αρχή	της	Πολιτείας	ο	Γλαύκων	με	τον	μύθο	για	το	δαχτυλίδι	
του	Γύγη	διατυπώνει	την	άποψη	ότι	οι	δίκαιοι	θα	διέπρατταν	αδικίες,	
αν	δεν	γίνονταν	αντιληπτοί.	Με	την	αφήγηση	για	την	τιμωρία	του	
Αρδιαίου	δίνεται	ουσιαστικά	απάντηση	στην	θέση	του	Γλαύκωνος.	
Εκτός	από	την	ανθρώπινη	υπάρχει	και	η	θεϊκή	δικαιοσύνη.	Ο	άδικος,	
ακόμη	και	αν	ακόμη	ξεφύγει	από	τον	ανθρώπινο	νόμο,	δε	μπορεί	να	
ξεφύγει	από	τον	θεϊκό.	Στο	τέλος	η	δικαιοσύνη	θα	θριαμβεύσει.		

β. Η απέχθεια του Πλάτωνος για τους τυράννους

	Ο	τύραννος,	σύμφωνα	με	τις	πολιτειακές	αναλύσεις	του	Πλάτωνος,	
προβάλλει	μέσα	από	το	χάος	και	την	αναρχία	της	δημοκρατίας,	όπου	
σε	κλίμα	πόλωσης	οι	ολιγαρχικοί	συγκρούονται	με	τον	δήμο.	Από	το	
ένα	άκρο,	και	συγκεκριμένα	από	την	εντονότατη	αποστροφή	ακόμη	

13.	 	Ἱστορίαι	Ι,	92.		

14.	 	 Πρβλ.	 Ἀποκάλυψις Πέτρου	 5,	 30	 «χάλκινες	 ὀξύτεροι	 ξιφῶν	 καὶ	 παντὸς	
ὀβελίσκου	 πεπυρωμένοι	 καὶ	 γυναῖκες	 καὶ	 ἄνδρες	 ῥάκη	 ῥυπαρὰ	 ἐνδεδυμένοι	
ἐκυλίοντο	ἐπ’	αὐτῶν	κολαζόμενοι».	

15.	 	Πρβλ.	Πινδ.	Πυθ.	2,	21.	

16.	 	Βλ.	Ὁμ.	Ἰλ.	Η	13,	Ἡσ.	Θεογ.	682,	Πινδ.	Πυθ.	1,	15.	
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και	προς	 την	 απλή	 υποψία	 δουλείας	 ο	 δήμος	 βρίσκεται	 ξαφνικά	
βυθισμένος	στην	αληθινή	δουλεία,	στη	δουλεία	του	τυράννου,	και	
αναμετρά	 το	 μέγεθος	 της	 απερισκεψίας	 που	 επέδειξε	 να	 φανεί	
εύπιστος	στις	απατηλές	υποσχέσεις	του	τελευταίου17.	Ο	τύραννος	
δεν	προχωρεί	στην	αναμενόμενη	αναδιανομή	του	πλούτου	(παρόλο	
που	το	έχει	υποσχεθεί	στον	δήμο).	Αντί	γι’	αυτό	κηρύσσει	πολέμους	
(για	να	αποσπά	την	προσοχή	του	δήμου),	θέτει	υπό	διωγμό	τους	
επιφανείς	πολίτες	(δημεύοντάς	τους	τις	περιουσίες,	δηλ.	ουσιαστικά	
κλέβοντάς	τους	τις	περιουσίες)	και	συγκροτεί	σωματοφυλακή	από	
απελεύθερους18	(προσπαθώντας	να	προστατευθεί	από	τη	συνεχώς	
αυξανόμενη	 αγανάκτηση	 εναντίον	 του).	 παράλληλα	 παραδίδεται	
στην	 απόλαυση	 ηδονών	 και	 εκτρέπεται	 σε	 ένα	 όργιο	 κλοπών,	
συκοφαντιών	και	κακουργημάτων	(βλ.	παραπάνω).

	Ο	Πλάτων	«είχε	προηγούμενα»	με	την	τυραννία.	Το	404	π.Χ.,	μετά	
την	ατυχή	για	τους	Αθηναίους	έκβαση	του	Πελοποννησιακού	
πολέμου,	οι	ολιγαρχικοί	με	τη	βοήθεια	της	Σπάρτης,	θα	καταλύσουν	
επί	οκτώ	μήνες	(404-403	π.Χ.)	το	δημοκρατικό	πολίτευμα.	Ο	νεαρός	
Πλάτων	με	την	αριστοκρατική	καταγωγή,	του	οποίου	μάλιστα	δύο	
συγγενείς,	 ο	Κριτίας	 και	 ο	Χαρμίδης,	 κατείχαν	 ηγετικές	 θέσεις	
μεταξύ	των	Τριάκοντα,	θα	δει	αρχικά	με	συμπάθεια	το	εγχείρημα,	
ελπίζοντας	ότι	μια	λελογισμένη	αυταρχικότητα	θα	περιέστελλε	την	
ασυδοσία	των	δημαγωγών.	Η	εύπιστη	αισιοδοξία	του	διαψεύσθηκε	
οικτρά.	Οι	Τριάκοντα	επιδόθηκαν	σε	τόσες	και	τέτοιες	αυθαιρεσίες,	
διαρπαγές	 και	 βιαιότητες,	 ώστε	 τελικά,	 σε	 σύγκριση	 με	 το	
καθεστώς	τους,	η	δημοκρατία	των	δημαγωγών	αποδείχθηκε	καθαρό	
χρυσάφι19.

	Και	δεν	είναι	μόνο	αυτό.	Η	εμπειρία,	που	αποκόμισε	ο	φιλόσοφος	
από	 τη	 γνωριμία	 του	 με	 τον	 Διονύσιο	 τον	 Α’	 των	 Συρακουσών,	
ήταν	τραυματική,	αφού	ο	τύραννος	όχι	μόνο	τον	αντιμετώπισε	με	
17.	 	 Βλ.	Πλάτ.	Πολ.	 569	 b-c	 «ὁ	 δῆμος	φεύγων	ἂν	 καπνὸν	 δουλείας	 ἐλευθέρων	
εἰς	 πῦρ	 δούλων	 δεσποτείας	 ἂν	 ἐμπεπτωκὼς	 εἴη,	 ἀντὶ	 τῆς	 πολλῆς	 ἐκείνης	 καὶ	
ἀκαίρου	 ἐλευθερίας	 τὴν	 χαλεπωτάτην	 τε	 καὶ	 πικροτάτην	 δούλων	 δουλείαν	
μεταμπισχόμενος».	

18.	 	 Ο	 Σόλων,	 ο	 μεγάλος	 Αθηναίος	 νομοθέτης	 και	 ποιητής,	 σε	 ένα	 ποίημά	
του	κατηγορεί	τους	Αθηναίους,	επειδή	οι	ίδιοι	έδωσαν	στους	Πεισιστρατίδες	
σωματοφυλακή,	και	τώρα	που	έγιναν	τύραννοι	ο	δήμος	διαμαρτύρεται.	Τούς	λέει	
όμως	ότι	δεν	πρέπει	να	διαμαρτύρονται,	διότι	οι	ίδιοι	επέτρεψαν	την	τυραννίδα	του	
Πεισίστρατου.		

19.	 	Βλ.	Πλάτ.	Ἐπιστ. Ζ’	324d	–	325a	«Ὁρῶν	δήπου	τοὺς	ἄνδρας	ἐν	χρόνῳ	ὀλίγῳ	
χρυσὸν	 ἀποδείξαντας	 τὴν	 ἔμπροσθεν	 πολιτείαν	 …	 ἐδυσχέραινά	 τε	 καὶ	 ἐμαυτὸν	
ἐπανήγαγον	ἀπὸ	τῶν	τότε	κακῶν».



ΠΛΑΤΩΝΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 244

δυσπιστία	και	εχθρότητα,	αλλά	και	έφθασε	τελικά	στο	σημείο	να	τον	
πουλήσει	ως	δούλο!	Επομένως,	στο	πρόσωπο	του	Αρδιαίου	και	των	
άλλων	τυράννων	τιμωρούνται	οι	τύραννοι	ως	συγκεκριμένα	ιστορικά	
πρόσωπα	 αλλά	 και	 ως	 εκφραστές	 της	 ειδεχθέστερης	 πολιτικής	
παρακμής,	που	συνδέεται	με	την	παρανομία,	την	αυθαιρεσία,	την	
ακολασία	 και	 το	 έγκλημα.	 Ταυτόχρονα	 διαμηνύεται	 προς	 κάθε	
κατεύθυνση	πως	η	αδικία	δεν	αποβαίνει	ποτέ	προς	όφελος	αυτού	
που	την	διαπράττει,	αλλά	αντίθετα	συνιστά	γι’	αυτόν	τη	μεγαλύτερη	
συμφορά	–	μια	συμφορά	που	δεν	περιορίζεται	απλώς	στη	διάρκεια	
της	ζωής	του,	αλλά	και	προσλαμβάνει	εσχατολογικές	διαστάσεις20.

γ. Ο μύθος του Ηρός στην Πολιτεία του Πλάτωνος

	 	 Ο	μύθος	του	Ηρός	είναι	ένας	εσχατολογικός	μύθος,	με	τον	οποίο	
κλείνει	η	Πολιτεία.	Με	τον	μύθο	επισφραγίζεται	η	αξία	της	δικαιοσύνης	
για	την	πολιτεία	και	την	ανθρώπινη	ύπαρξη.	Αποδεικνύεται	ότι	η	
δικαιοσύνη	είναι	η	συνεκτική	δύναμη,	η	απαραίτητη	προσπάθεια,	
που	εξασφαλίζει	αρμονία	όχι	μόνο	στην	ψυχή	του	ανθρώπου	αλλά	
και	στο	σύμπαν.	Ο	θρίαμβος	της	δικαιοσύνης	ακολουθεί	την	πορεία	
της	ψυχής	και	μετά	τον	θάνατο,	και	αποτελεί	βασικό	όρο	για	την	
ευδαιμονία	της	και	κριτήριο	για	την	εκλογή	του	τύπου	ζωής,	που	
θα	 ακολουθήσει	 η	 ψυχή	 στη	 νέα	 της	 ενσάρκωση.	 Συνοπτικά	 ο	
Σωκράτης	επικαλείται	τον	μύθο	του	Ηρός,	για	να	αποδείξει	ότι:
 	Η	ψυχή	είναι	αθάνατη.
 	Ο	 δίκαιος	 ανταμείβεται	 σ’	 αυτήν	 τη	 ζωή	 αλλά	 και	 στην	

μεταθανάτια.	 Αντίθετα	 οι	 άδικοι	 (οι	 τύραννοι)	 τιμωρούνται	
σκληρά.

 	Οι	ανταμοιβές	και	οι	τιμωρίες	στη	μεταθανάτια	ζωή	διαρκούν	
αιώνια.

 Τη	σημασία	 του	 μύθου	 τονίζει	 ο	Σωκράτης	 στον	 επίλογο	 της	
Πολιτείας:	 «Κι	 έτσι,	 Γλαύκων,	 η	 ιστορία	 αυτή	 διασώθηκε	
και	 δε	 χάθηκε,	 και	 θα	 μπορούσε	 να	 μάς	 σώσει	 κι	 εμάς,	 αν	
την	 πιστέψουμε,	 και	 θα	 διαβούμε	 τότε	 καλά	 το	 ποτάμι	 της	
Λησμονιάς	και	δεν	θα	λερωθεί	η	ψυχή	μας.	Αν	ακολουθήσουμε	
λοιπόν	τη	συμβουλή	μου	και	παραδεχθούμε	ότι	η	ψυχή	είναι	
αθάνατη	και	ότι	έχει	τη	δύναμη	να	σηκώνει	όλα	τα	άσχημα	αλλά	
κι	όλα	τα	καλά	πράγματα,	δε	θα	ξεφύγουμε	ποτέ	από	το	δρόμο	
που	οδηγεί	προς	τα	πάνω	και	θα	ακολουθούμε	με	κάθε	τρόπο	

20.	 	Πρβλ.	Κ.	Σ.	Κατσιμάνης,	Πλάτων και Αριστοτέλης. Φιλοσοφική Ερμηνεία 
Επιλεγμένων Κειμένων,	Αθήνα	2003,	σελ.	147-48.	
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τη	δικαιοσύνη	και	τη	φρόνηση,	ώστε	να	είμαστε	και	μεταξύ	μας	
και	με	τους	θεούς	φίλοι,	όσο	θα	υπάρχουμε	πάνω	στη	γη,	αλλά	
και	έπειτα,	όταν	λάβουμε	την	ανταμοιβή	μας,	σαν	θελητές	που	
νίκησαν	και	δέχονται	από	παντού	τα	έπαθλά	τους	και	εδώ	και	
στη	χιλιόχρονη	πορεία	που	ανιστορήσαμε	–	να	ευτυχούμε21.			

δ. Γιατί τιμωρείται ο Αρδιαίος ο τύραννος; Ο διδακτικός 
χαρακτήρας του μύθου

	 	 Με	τον	εσχατολογικό	μύθο	του	Ηρός	ο	Σωκράτης	αναφέρεται	
στις	κυρώσεις	που	υφίστανται	«οἱ	ἀνιάτως	ἔχοντες	εἰς	πονηρίαν»,	
δηλ.	οι	αμετανόητοι	για	τα	εγκλήματά	τους,	που	λόγω	της	βαρύτητάς	
τους	δε	μπορούν	να	εξιλεωθούν.	Σ’	αυτούς	συγκαταλέγονται	κυρίως	
όσοι,	 λόγω	 της	 απόλυτης	 και	 αυταρχικής	 εξουσίας,	 κυρίως	 οι	
τύραννοι	και	οι	βασιλείς,	μπορούν	να	δρουν	ανεξέλεγκτα	και	χωρίς	
να	 κινδυνεύουν	 να	 υποστούν	 κυρώσεις.	 Σ’	 αυτήν	 την	 περίπτωση	
ανήκει	και	ο	Αρδιαίος	ο	τύραννος,	ο	οποίος	υπήρξε	αδελφοκτόνος	
και	 πατροκτόνος,	 για	 να	 σφετερισθεί	 την	 εξουσία.	 Τιμωρείται	
παραδειγματικά,	 για	 να	 πληρώσει	 για	 τα	 εγκλήματά	 του	 και	 να	
αποκατασταθεί	 η	 δικαιοσύνη	 («ἵνα	…	 τὸ	 ἔκτισμα	 τοῦ	 ἀδικήματος	
ἐκτίνοιεν»).	 Η	 εξοντωτική	 όμως	 τιμωρία	 του	 Αρδιαίου	 και	 των	
ομοίων	του	στοχεύει	και	στον	παραδειγματισμό	των	υπολοίπων,	
προκειμένου	 να	 αποφύγουν	 να	 διαπράξουν	 παρόμοια	 εγκλήματα.	
Γι’	αυτό	οι	τιμωροί	ανακοινώνουν	στους	περαστικούς	την	αιτία	της	
σκληρής	τιμωρίας	του	Αρδιαίου	και	των	άλλων,	πράγμα	που	δείχνει	
τον	παιδευτικό	χαρακτήρα	της	πράξης	τους.

ε. Οι απόψεις του Πλάτωνα για την ποινή

	Ο	πιο	πρωτόγονος	τρόπος	εφαρμογής	του	δικαίου	είναι	η	άμετρη	
αντεκδίκηση˙	ο	αδικημένος	όταν	(ή	αν)	τού	δοθεί	η	ευκαιρία,	επιβάλλει	
πολλαπλάσια	 ζημία	 στον	 αδικητή.	 Έτσι,	 επί	 παραδείγματι,	 οι	
Έλληνες	για	να	εκδικηθούν	την	αρπαγή	της	Ελένης	καταστρέφουν	
την	Τροία.	Μια	γυναίκα	λοιπόν	ισοδυναμεί	με	μια	ολόκληρη	πόλη!	
–	 αυτό	 είναι	 υπέρβαση	 του	 δικαίου	 και	 συνιστά	 ύβρη,	 που	 την	
τιμωρούν	οι	θεοί.	Η	θεία	Νέμεσις	επαγρυπνεί	για	τον	αδικημένο	
που	έγινε	με	τη	σειρά	του	αδικητής.

21.	 	Βλ.	Πλάτ.	Πολ.	621b	8	–	d	3	(Ν.	Μ.	Σκουτερόπουλος,	Πλάτων: Πολιτεία,	
Εισαγωγή,	Κείμενο,	Μετάφραση,	Ερμηνευτικά	Σημειώματα),	Αθήνα	 122007	(12002),	
σελ.	776-77).		
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	Μια	 πιο	 εξελιγμένη	 μορφή	 δικαίου	 είναι	 η	 ίση	 ανταπόδοση,	
το	 ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ	 στην	 ιουδαϊκή	 παράδοση	 και	 το	
δίκαιον	 του	 Ραδαμάνθυος	 στην	 ελληνική22.	 Σε	 αυτό	 το	 δίκαιον 
του ἀντιπεπονθότος	(ius talionis)	στηρίζεται	και	η	βεντέτα,	η	οποία	
όμως	συχνότατα	ανοίγει	έναν	κύκλο	αίματος.	Με	την	δικαιική	αυτή	
αρχή	προβληματίζεται	ο	Αισχύλος	στην	Ὀρέστεια,	παρουσιάζοντας	
το	πρόβλημα	στις	ακρότατές	του	συνέπειες,	δηλ.	κατά	την	εφαρμογή	
του	στο	πλαίσιο	του	κοινωνικού	κυττάρου,	της	οικογένειας.	Έτσι	
αποτρέπεται	η	ιδιωτική	εκδίκηση,	που	κατά	κανόνα	συνέχει	τρεις	
διαφορετικές	 έννοιες,	 την	 αποκατάσταση,	 την	 αυτοάμυνα	 και	
τον	 κολασμό,	 και	 ενισχύεται	 το	δίκαιον	 της	πολιτείας,	που	 είναι	
επιεικέστερο.

	Μια	ακόμη	πιο	εξελιγμένη	μορφή	δικαίου	αποτελεί	η	αντίληψη	
ότι	η	ποινή	πρέπει	να	είναι	απλά	σωφρονιστική˙	έτσι	ο	εγκληματίας,	
και	αν	ακόμη	έχει	θανατώσει,	δεν	καταδικάζεται	σε	θάνατο	ή	και	
αν	 καταδικασθεί,	 η	 ποινή	 δεν	 εκτελείται.	 Αυτή	 η	 δικαιική	 αρχή	
επικρατεί	σήμερα.

	Κατά	την	Αρχαιότητα	οι	ποινές	που	επιβάλλονταν	από	την	
οργανωμένη	 πολιτεία	 ήταν:	 η	 σωματική	 κακοποίηση	 (κυρίως	 σε	
δούλους),	η	στέρηση	των	πολιτικών	δικαιωμάτων	(ἀτιμία),	η	εξορία,	
η	 χρηματική	 καταδίκη,	 η	 κάθειρξη	 (για	 ένα	 διάστημα	 πριν	 την	
εκτέλεση),	και	ο	θάνατος.	Οι	 νομοθέτες	υποστήριζαν	ότι	η	ποινή	
επιβάλλεται	προς	παραδειγματισμό	του	ίδιου	του	εγκληματία,	ώστε	
να	μην	 επαναλάβει	 την	πράξη	του	και	 για	να	αποθαρρυνθούν	οι	
άλλοι	και	 να	μην	 τον	μιμηθούν.	Επίσης	πίστευαν	ότι	 η	ποινή	σε	
ορισμένες	περιπτώσεις	μπορούσε	να	συνετίσει	τον	εγκληματία	ή	ότι	
έστω	ικανοποιούσε	το	κοινό	περί	δικαίου	αίσθημα.

	Οι	 απόψεις	 του	 Πλάτωνος	 για	 την	 ποινή	 συνοψίζονται	 ως	
ακολούθως:

 α)	 Στο	 προσωπικό	 επίπεδο	 απορρίπτει	 το	 δίκαιον τοῦ 
ἀντιπεπονθότος	ως	πράξη	θηριωδίας.	Ο	αδικημένος	δεν	έχει	το	ηθικό	
δικαίωμα	να	ανταποδώσει	το	κακό	στον	αδικητή	του.	Η	πολιτεία	
και	 οι	 θεοί	 θα	αναλάβουν	 να	αποκαταστήσουν	 τη	 διαταραχθείσα	
κοινωνική	ισορροπία.

 β)	Υιοθετεί	την	άποψη	του	Πρωταγόρα,	που	ο	μεγάλος	σοφιστής	
διατυπώνει	στον	ομώνυμο	διάλογο,	ότι	«ὁ	δὲ	μετὰ	λόγου	ἐπιχειρῶν	
κολάζειν	οὐ	τοῦ	παρεληλυθότος	ἕνεκα	ἀδικήματος	τιμωρεῖται	–	οὐ	γὰρ	
ἄν	γε	τὸ	πραχθὲν	ἀγέννητον	θείη	–	ἀλλὰ	τοῦ	μέλλοντος	χάριν,	ἵνα	μὴ	

22.	 	Δικαιοσύνη	επικρατεί	όταν	κάποιος	υποστεί	αυτό	που	έπραξε	σε	άλλους.
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αὖθις	ἀδικήσῃ	μήτε	αὐτὸς	μήτε	ἄλλος	ὁ	τοῦτον	ἰδὼν	κολασθέντα»23.	
Η	ποινή	λοιπόν	επιβάλλεται	για	λόγους	σωφρονιστικούς	ως	προς	
τον	δράστη	και	για	λόγους	παραδειγματικούς	ως	προς	τους	άλλους	
πολίτες24.

 γ)	Ο	φιλόσοφος	δέχεται	το	σωκρατικό	παράδοξον,	ότι	κανείς	δεν	
διαπράττει	το	κακό	με	τη	θέλησή	του	(«οὐδεὶς	ἑκὼν	κακός»).	Η	αδικία	
προέρχεται	από	άγνοια.	Συνεπώς	δεν	είναι	ηθικό	να	τιμωρείται	μια	
πράξη	που	τελείται	χωρίς	να	τη	συνειδητοποιεί	ο	δράστης.	Άλλωστε	
και	 ο	 ίδιος	 ο	 αδικητής	παραβλάπτει	 τον	 εαυτό	 του.	 Το	 καθήκον	
λοιπόν	 της	πολιτείας	 είναι	 να	 τιμωρήσει	 επιεικώς	 τον	αδικούντα,	
αφενός	για	να	ικανοποιηθεί	ως	ένα	σημείο	το	θύμα,	και	να	ενισχυθεί	
ο	 σεβασμός	 στους	 νόμους	 και	 αφετέρου	 να	 διαπαιδαγωγήσει	 την	
διαταραγμένη	προσωπικότητα,	ούτως	ώστε	να	μπορεί	να	κάνει	στο	
μέλλον	 ορθολογιστικές	 επιλογές.	 Το	 ποινικό	 σύστημα	 πρέπει	 να	
ακολουθεί	μία	πορεία	θεραπευτική	και	παιδαγωγική.

	Στις	απόψεις	αυτές	θα	πρέπει	να	δούμε	μια	προαναγγελία	του	
ελαφρυντικού	που	αναγνωρίζεται	για	τους	ευρισκομένους	εν	βρασμώ	
ψυχής,	του	ακαταλογίστου	των	πράξεων,	που	αναγνωρίζεται	σήμερα	
στους	ψυχικώς	ασθενείς	και	της	(αμφιλεγόμενης)	αντιμετώπισης	των	
εγκληματιών	με	ψυχιατρικές	μεθόδους.

 δ)	 Για	 τις	 μεταθανάτιες	 τιμωρίες	 η	 πλατωνική	 φιλοσοφία	 της	
ποινής	 έχει	 ανταποδοτική	 χροιά.	 Στους	 εσχατολογικούς	 μύθους	
οι	 ανίατες	 ψυχές	 τιμωρούνται	 αυστηρά	 για	 τις	 παρανομίες	 και	
τα	 ανοσιουργήματά	 τους.	 Οι	 ένοχοι	 αυτοί	 (συνήθως	 τύραννοι	 και	
άνθρωποι	της	εξουσίας)	δε	μπορούν	να	επικαλεστούν	το	ελαφρυντικό	
της	άγνοιας.	Ο	Πλάτων	 γνωρίζει	 τη	 δύναμη	 του	 κακού	ή	 μάλλον	
την	 αδυναμία	 της	 ανθρώπινης	 φύσης.	 Και	 για	 λόγους	 λοιπόν	
σκοπιμότητας,	αλλά	και	επειδή	πιστεύει	στην	αθανασία	της	ψυχής,	
επιμένει	ότι	ο	άδικος	και	αν	ακόμη	διαφύγει	από	την	αρπάγη	του	
ανθρώπινου	νόμου,	θα	τιμωρηθεί	στον	Άδη	και	μάλιστα	με	τρόπο	
αυστηρότερο25.

23.	 	Πλάτ.	Πρωτ.	324b.	

24.	 	Θυμίζουμε	ότι	ο	Πρωταγόρας	είχε	προβληματιστεί	σε	θέματα	δικαίου	και	
μάλιστα	συζητούσε	τα	ζητήματα	αυτά	με	τον	Περικλή.		

25.	 	 Σχετικά	 με	 τα	 προβλήματα	 της	 ποινής	 και	 του	 δικαίου	 γενικότερα	 στον	
Πλάτωνα	βλ.	M.	 M.	 Mackenzie ,	Plato on Punishment,	California	1981˙	R.	 F .	
Stal ley ,	An Introduction to Plato’s Laws,	Hackett	Publishing	Company	 1999˙	G.	
Vlastos ,	Socrates: Ironist and Moral Philosopher,	Cambridge	1991	(ελλ.	μτφρ.	Π.	
Καλλιγάς,	Σωκράτης: Ειρωνευτής και Ηθικός Φιλόσοφος,	Αθήνα	42004,	(11993),	
σελ.	270-99).		
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στ. Τα εκφραστικά μέσα του Πλάτωνος και η λογοτεχνικότητα 
της αφήγησης

	Το	 λογοτεχνικό	 ταλέντο	 του	 Πλάτωνος	 έχει	 επισημανθεί	 από	
όλους	τους	μελετητές	του	έργου	του.	Ένα	δείγμα	της	περιγραφικής	
του	δύναμης	(της	λογοτεχνικής	του	αξίας)	έχουμε	στο	απόσπασμα	
όπου	περιγράφεται	η	τιμωρία	του	τυράννου	Αρδιαίου:

 α)	 Το	 τέχνασμα	 της	 αφήγησης	 ενός	 διαλόγου,	 με	 το	 οποίο	
κεντρίζεται	το	ενδιαφέρον	του	ακροατή	που	προετοιμάζεται	να	τον	
παρακολουθήσει.	Ο	διάλογος	αυτός	αισθητοποιείται	με	την	εναλλαγή	
του	πλαγίου	λόγου	με	τον	ευθύ.

 β)	Η	ειρωνεία	(«μέγας»):	Ο	θεωρούμενος	μέγας	στον	επάνω	κόσμο	
Αρδιαίος	 είναι	 ένας	 ασήμαντος,	 ένα	 σκουπίδι,	 ένα	 ‘κουρέλι’	 στον	
κάτω	κόσμο.

 γ)	Η	προσωποποίηση:	Το	στόμιο	«οὐκ	ἐδέχετο,	ἀλλ’	ἐμυκᾶτο».	
Τα	άψυχα	δεν	αντέχουν	την	επαφή	με	τόσο	μεγάλους	εγκληματίες,	
με	τόσο	ηθικά	ρυπαρά	άτομα,	ώστε	μουγκρίζουν	οργισμένα.

 δ)	 Το	 ασύνδετο	 σχήμα	 («ἄγριοι,	 διάπυροι,	 παρεστῶτες»,	
«συμποδίσαντες,	καταβαλόντες»)	δίνει	ταχύτητα	στις	εναλλαγές	των	
εικόνων	και	επιτείνει	τη	φρίκη	και	την	αγωνία.

 ε)	 Οι	 παραστατικές	 εικόνες	 της	 εξόδου	 από	 το	 στόμιο	
και	 της	 τιμωρίας	 του	 Αρδιαίου.	 Οι	 εικόνες	 αυτές	 γίνονται	 πιο	
παραστατικές	 με	 την	 εναλλαγή	 των	 μετοχών	 με	 τα	 ρήματα.	 Οι	
μετοχές	 είναι	 κυρίως	 αορίστου	 και	 εκφράζουν	 το	 στιγμιαίο	
(διαλαβόντες, συμποδίσαντες, καταβαλόντες, ἐκδείραντες)	 και	
υποτάσσονται	στα	ρήματα	που	είναι	σε	χρόνο	παρατατικό	(ἦγον, 
εἷλκον).	Οι	 μετοχές	 είναι	 σύνθετες,	 ενώ	 τα	 ρήματα	απλά	 (ἦγον, 
εἷλκον, ἄγοιντο).		

 στ)	Crescendo:	Η	χρήση	των	μετοχών	αποδίδει	την	κλιμακούμενη	
ένταση	στη	διάρκεια	της	τιμωρίας.	
 
 Δ.1 Θέματα για συζήτηση

 1. Το ποίημα «Ἐπὶ Ἀσπαλάθων …» του Γ. Σεφέρη 
δημοσιεύθηκε στις 27 Αυγούστου 1971 στη γαλλική εφημερίδα 
Le Monde (σε μετάφραση του ίδιου του ποιητή) και στις 23 
Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους στις εφημερίδες Το Βήμα και Τα 
Νέα. Συμπεριελήφθη μετά τον θάνατο του ποιητή στη συλλογή 
Τετράδιο Γυμνασμάτων Β’, που κυκλοφόρησε με επιμέλεια του 
Γ. Π. Σαββίδη το 1976 (εκδ. Ίκαρος).
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 α. Σχολιάστε τη σύλληψη της ποιητικής ιδέας και την 
πορεία της σύνθεσης του ποιήματος.

 β. Είναι προφανές ότι το επικαιρικό στοιχείο, δηλαδή η 
πολιτική κατάσταση της χώρας το 1971, συσχετίζεται από τον 
ποιητή με το διαχρονικό, δηλαδή την πνευματική παράδοση 
του ελληνισμού. Είναι ο συσχετισμός αυτός δραστικός από 
καλλιτεχνική άποψη;

 γ. Σχολιάστε το ακόλουθο απόσπασμα από τη Δήλωση του 
Σεφέρη εναντίον της Δικτατορίας (28 Μαρτίου 1969): «Όλοι το 
διδάχθηκαν και το ξέρουν πως στις δικτατορικές καταστάσεις, 
η αρχή μπορεί να μοιάζει εύκολη, όμως η τραγωδία περιμένει 
αναπότρεπτη στο τέλος».

«ΕΠΙ ΑΣΠΑΛΑΘΩΝ …»

Ήταν ωραίο το Σούνιο τη μέρα εκείνη του Ευαγγελισμού
πάλι με την άνοιξη.
Λιγοστά πράσινα φύλλα γύρω στις σκουριασμένες πέτρες
το κόκκινο χώμα κι ασπάλαθοι
δείχνοντας έτοιμα τα μεγάλα τους βελόνια
και τους κίτρινους ανθούς.
Απόμακρα οι αρχαίες κολόνες, χορδές μιας άρπας αντηχούν ακόμη 
…

Γαλήνη.
– Τι μπορεί να μου θύμισε τον Αρδιαίο εκείνον;
Μια λέξη στον Πλάτωνα θαρρώ, χαμένη στου μυαλού τ’ αυλάκια˙
τ’ όνομα του κίτρινου θάμνου
δεν άλλαξε από εκείνους τους καιρούς.
Το βράδυ βρήκα την περικοπή:
«Τον έδεσαν χειροπόδαρα» μας λέει
«τον έριξαν χάμω και τον έγδαραν
τον έσυραν παράμερα τον καταξέσκισαν
απάνω στους αγκαθερούς ασπαλάθους
και πήγαν και τον πέταξαν στον Τάρταρο, κουρέλι».

Έτσι στον κάτω κόσμο πλέρωνε τα κρίματά του
ο Παμφύλιος Αρδιαίος ο πανάθλιος Τύραννος.

31 του Μάρτη 1971
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 α. Το	ποίημα	διακρίνεται	για	την	άρτια	εσωτερική	αρχιτεκτονική	
δόμηση,	τους	στοχασμούς	και	την	έμπνευση	του	ποιητή,	τη	λεκτική	
εντέλεια,	 τη	 μουσικότητα	 των	 στίχων,	 τη	 ρυθμική	 ανάπτυξη	 της	
ιδέας	και	τη	συμβολικότητα.

	Το	ποίημα	 μπορεί	 να	 διαβαστεί	 με	πολλούς	 τρόπους.	Με	 μια	
απλή	ανάγνωση	μόνο	ή	πολλές	φορές,	με	την	υποβλητικότητα	των	
στίχων	του,	που	μάς	απομακρύνουν	κάπως	από	την	αλυσίδα	της	
σύνολης	ποίησης	του	Σεφέρη	και	μάς	αποκαλύπτουν	μια	διάσταση	
μυθολογική,	συνάμα	όμως	αλληγορική	και	συμβολική.	Η	αρχιτεκτονική	
κατασκευή	αποκαλύπτει	ένα	μέρος	της	ποιητικής	γοητείας.

	Διακρίνουμε	δύο	φάσεις	ποιητικές,	δύο	επίπεδα	ξεχωριστά:
	Πρώτο	επίπεδο:	Η	έμπνευση	του	ποιητή	–	Η	απατηλή	Γαλήνη	–	

Ο	χώρος	και	ο	χρόνος	(στ.	1-7).
	Δεύτερο	επίπεδο:	Μυθολογική	αναφορά	(στ.	8-20).
	Μετουσίωση	 του	 πλατωνικού	 μύθου	 σε	 εσωτερική,	

αυτοσυγκρατούμενη	θύελλα	…
	Από	τον	πρώτο	κιόλας	στίχο	αρχίζει	η	περιδιάβαση	στα	ερείπια	

του	Σουνίου.	Ο	ποιητής	φέρνει	τα	βήματά	του	στο	μαγευτικό	αυτό	
χώρο,	 τοπίο	 τυπικά	 αρχαιοελληνικό,	 στο	 «Θεσπέσιο	 ακρωτήρι»,	
κατά	 την	 έκφραση	 του	 Jean	 Moréas,	 από	 τους	 ωραιότερους	
αρχαιολογικούς	 χώρους,	 κέντρο	 λατρείας	 από	 την	 3η	 χιλιετηρίδα	
π.Χ.

	Ξένοι	 περιηγητές	 και	 ποιητές	 έχουν	 υμνήσει	 την	 απαράμιλλη	
ομορφιά	του,	 ιδιαίτερα	στο	ηλιοβασίλεμα,	και	ο	Λόρδος	 Βύρων,	
προσκυνητής	στο	βωμό	του	αρχαίου	κάλλους,	το	απαθανάτισε	με	
τους	εξαίσιους	στίχους	του:

Στου Σουνίου θα καθίσω το μαρμάρινο βράχο,
συντροφιά μου το κύμα του Αιγαίου θα κάνω,
αυτό εμένα ν’ ακούγει, κι εγώ εκείνο μονάχο,
κι εκεί πάνω, σαν κύκνος, με τραγούδι ας πεθάνω26.

	Ο	 λυρισμός	 του	 ποιητή,	 διάχυτος	 αποθεώνει	 με	 λιτότητα	 τη	
φυσική	ομορφιά	και	την	κλασική	αρμονία,	συναδελφώνει	θαυμάσια	
την	πνευματικότητα	και	την	ειδυλλιακή	χάρη.

	Μέσα	από	το	σκουριασμένο,	σκυθρωπό	χρώμα	της	πέτρας,	τα	
πράσινα	φύλλα	θάλλουν	από	ζωή	σε	αρμονικό	συνταίριασμα	με	το	
κόκκινο	χώμα,	το	τόσο	αγαπητό	στην	σεφερική	ποίηση.
26.	 	Byron,	Δον Ζουάν «Τα Νησιά της Ελλάδας»,	στ.	16-19	(μτφρ.	Α.	Εφταλιώτη),	
Αθήνα	1903.	
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	Ο	 έντονος	 λυρισμός	 θα	 αντικατασταθεί	 από	 την	 τραγικότητα	
του	 δευτέρου	 τμήματος	 με	 το	 μυθολογικό	 πλαίσιο	 του	 Ηρός	 του	
Παμφυλίου.	Στην	Πολιτεία27	ο	Πλάτων	μάς	διηγείται	έναν	μύθο	για	
την	εκλογή	ζωής	των	ανθρώπων,	μύθο	που	επαναφέρει	το	θέμα	της	
μετεμψύχωσης,	ακριβώς	όπως	και	σε	άλλους	διαλόγους28.	Συζητείται	
όμως	και	το	θέμα	της	ελευθερίας˙	ο	καθένας	είναι	υπεύθυνος	για	την	
εκλογή	του,	ο	θεός	είναι	ανεύθυνος:	αἰτίᾳ ἑλομένου – θεὸς ἀναίτιος.

	Ο	Ηρ	σκοτώθηκε	στον	πόλεμο	και,	 τη	στιγμή	που	επρόκειτο	
να	ενταφιασθεί,	 ξαναγύρισε	στη	 ζωή	και	άρχισε	να	 ιστορεί	στους	
συντρόφους	του	όσα	η	ψυχή	του,	αφού	βγήκε	από	το	σώμα	του,	
μπόρεσε	να	δει	στον	άλλο	κόσμο.

	Μετά	 τον	 θάνατο	 οι	 δικαστές	 προετοιμάζουν	 τις	 ψυχές	 των	
δικαίων	να	πορευθούν	σ’	έναν	δρόμο	που	οδηγεί	πάνω	στον	ουρανό	
και	τις	ψυχές	των	αμαρτωλών	σ’	έναν	δρόμο	που	κατεβαίνει	κάτω.	
Κάθε	αδικία	τιμωρείται	δέκα	φορές	και	κάθε	τιμωρία	διαρκεί	εκατό	
χρόνια.

	Απότομα	 ο	 ποιητής	 μάς	 φέρνει	 στην	 Αρχαιότητα	 και	 στο	
πλατωνικό	 κείμενο:	 «Μια	 λέξη	 στον	 Πλάτωνα	 θαρρώ	 χαμένη	
στου	 μυαλού	 τ’	 αυλάκια»	 (στ.	 10).	 Η	 πλατωνική	 ἀνάμνησις	 στο	
αποκορύφωμά	της.	Η	παράδοση	της	γλώσσας	επισφραγίζει	περίτρανα	
την	ακατάλυτη	δύναμη	της	γλωσσικής	έκφρασης	μέσα	στους	αιώνες:	
«Τ’	 όνομα	 του	 κίτρινου	 θάμνου	 /	 δεν	 άλλαξε	 από	 εκείνους	 τους	
καιρούς»	(στ.	11-12).

	Ο	 κίτρινος	 θάμνος29	 γίνεται	 σύμβολο	 ποιητικό	 που	 λειτουργεί	
με	 καταλυτική	 δύναμη.	 Οι	 αγκαθεροί	 ασπάλαθοι	 αποκτούν	 μιαν	
ιδιαίτερη	 συμβολικότητα,	 υποδηλώνοντας	 τέλεια	 την	 τραγικότητα	
της	περικοπής.	Ο	αρχαίος	λόγος	ηχεί	αρμονικά.

	Η	 μετουσίωση	 ενέχει	 πληρότητα	 και	 τελειότητα.	 Δεσπόζει	 το	
ρήμα	φορτισμένο	με	μεταφορική	πύκνωση	στον	αόριστο	χρόνο:

«Τον έδεσαν χειροπόδαρα» μας λέει
«Τον έριξαν χάμω και τον έγδαραν
τον έσυραν παράμερα τον καταξέσκισαν

27.	 	Βλ.	Πλάτ.	Πολ.	616	κ.	εξ,		

28.	 	Πλάτ.	Φαῖδ.	248c˙	Φαίδ.	80e.		

29.	 	Βλ.	Φερεκρ.	Μεταλλεῖς:	«Ασπάλαθος	«θάμνος	ἐστὶ	ξυλώδης,	ἀκάνθαις	πολλαῖς	
κεχρημένος	…	ᾧ	χρῶνται	οἱ	μυρεψοὶ	εἰς	τὰς	τῶν	μύρων	στέψεις».	Πρβλ.	Ἀριστοφ.	
Απ.	588˙	Θέογνις,	στ.	1193˙	Θεόκρ.	Εἰδ.	24,	87˙	Θεοφρ.	Φυσ. Ἱστ.	9,	7,	3˙	Διοσκ.	
1-19.	
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απάνω στους αγκαθερούς ασπαλάθους
και πήγαν και τον πέταξαν στον Τάρταρο, κουρέλι30.

	Τραχύτητα,	ασθμαίνουσα	δείνωση	βίας,	αναταραχή	και	βρασμός.	
Μέσα	από	την	γαλήνη	των	χρωματικών	αντιθέσεων	και	υπαινιγμών,	
μια	κλιμακωτή	ποιητική	συστοιχία	που	καταλήγει	στον	Τάρταρο31,	
λέξη	αρχαία	με	ιδιαίτερη	όμως	λεκτική	ακτινοβολία	και	εξακτίνωση	
στη	σύγχρονη	εποχή.

	Κουρέλι	 ο	 Παμφύλιος	 Αρδιαίος,	 ο	 πανάθλιος	 τύραννος,	
πληρώνει	 τα	 κρίματά	 του	στον	 κάτω	κόσμο.	Η	 τραγωδία	 έφθασε	
στην	 κάθαρση,	 το	 σύμβολο	 της	 τυραννίας	 συνετρίβη	πάνω	στους	
αγκαθερούς	 ασπαλάθους.	 Ο	 ποιητής	 με	 τη	 συμβολικότητα	 της	
γλώσσας	εκπληρώνει	το	χρέος	του	…

	Υπογραμμίζουμε	 ιδιαίτερα	 τις	 λέξεις	 –	 κλειδιά	 (στον	 Τάρταρο	
–	κουρέλι	–	ο	πανάθλιος	τύραννος),	που	εκφράζουν	εύγλωττα	και	
παραστατικά	τον	αποτροπιασμό,	τη	βδελυγμία	και	την	απέχθεια	του	
ποιητή	για	την	τυραννία	και	τις	ποικίλες	υλακές	της	εξουσίας.	Συνάμα	
με	την	αλληγορική	έκφραση	και	την	προφητική	ενόραση	παίρνουν	
στα	μάτια	του	διψασμένου	για	ελευθερία	λαού	ένα	αναμφισβήτητο	
αντιστασιακό	νόημα,	ιδιαίτερα	οι	δύο	τελευταίοι	στίχοι:	«Έτσι	στον	
κάτω	κόσμο	πλέρωνε	τα	κρίματά	του	/	ο	Παμφύλιος	 Αρδιαίος,	
ο	 πανάθλιος	 Τύραννος»32,	 οι	 οποίοι	 πέφτουν	 σαν	 επίσημη	
κατακλείδα,	αυστηρά	ιερατική,	εξιλεωτική	ενός	αισχύλειου	δράματος.	
Ίσως	η	μοναδική	φορά	που	ο	φιλοσοφικά	ήρεμος	ποιητής	φαίνεται	
να	αναρριγά	από	τη	φρίκη	ως	το	μίσος	και	μισοαποκαλύπτονται	
κάτω	από	τον	αρχαίο	μανδύα.

	Με	το	εξαίσιο	ποίημα	Ἐπὶ	Ἀσπαλάθων	…,	το	κύκνειο	άσμα	της	
όλης	 ποιητικής	 του	 δημιουργίας,	 αφού	 κυκλοφόρησε	 την	 επαύριο	
του	θανάτου	του,	ο	Σεφέρης	εκδίδει	με	παρρησία	την	ετυμηγορία	του	
για	το	τέλος	που	αξίζει	στους	τυράννους,	αφού	συνειδητοποίησε	το	
γεγονός	ότι	οι	άνθρωποι	αυτοί	που	εδραιώνουν	το	καθεστώς	τους	δεν	

30.	 	Γ . 	Σεφέρης,	Ἐπὶ Ἀσπαλάθων …,	στ.	13-18.		

31.	 	Τάρταρος,	«ἄβυσσος	σκοτεινή,	βαθυτέρα	του	Ἄδου».	Πρβλ.	Ομ.	Ἰλ.	Θ	13˙	
Ὕμνος εἰς Ἀπόλλωνα	336˙	Ὕμνος εἰς Ἑρμῆν	256,	374˙	Θέογνις	807.	

32.	 	Γ.	Σεφέρης,	Ἐπὶ Ἀσπαλάθων	…,	στ.	19-20.	Πρόκειται	για	καβαφικό	απόηχο.	
Πρβλ.	 Κ.	 Π.	 Καβάφης,	 Εἰς τὰ περίχωρα τῆς Ἀντιοχείας,	 στ.	 20-22,	 27-30):	
«Σηκώστε	τον,	αρπάξτε	τον	ευθύς	/	ξεθάψτε	τον,	πάρτε	τον	όπου	θέτε,	/	βγάλτε	
τον,	διώξτε	τον	…»˙	«Δεν	άργησε	καθόλου	και	φωτιά	/	μεγάλη	κόρωσε:	μια	φοβερή	
φωτιά:	/	και	κάηκε	και	το	τέμενος	και	ο	Απόλλων.	/	Στάχτη	το	είδωλο	για	σάρωμα,	
με	τα	σκουπίδια».		
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έχουν	σκοπό	να	φύγουν	με	το	καλό	χωρίς	δυσμενείς	επιπτώσεις	για	το	
λαό.	«Όλοι	πια	το	διδάχθηκαν	και	το	ξέρουν	πως,	στις	δικτατορικές	
καταστάσεις,	 η	 αρχή	 μπορεί	 να	 μοιάζει	 εύκολη,	 όμως	 η	 τραγωδία	
περιμένει,	 αναπότρεπτη	 στο	 τέλος»33	 και	 ότι	 η	 παρατεταμένη	
παραμονή	τους	στην	εξουσία	εγκυμονεί	φοβερούς	εθνικούς	κινδύνους,	
ιδιαίτερα	για	την	αγαπημένη	του	Κύπρο,	που	ευτυχώς	δεν	έζησε	την	
φρικτή	τραγωδία	της,	ο	πράος	και	ήρεμος	Σεφέρης	αγριεύει,	οργίζεται.	
Και	γράφει	πρώτα	τη	Δήλωση,	λιτό	στην	έκφραση	κείμενο,	κορυφαίο	
μήνυμα	 απόφασης	 και	 χρέους	 ενός	 άξιου	 πνευματικού	 ηγέτη,	 και	
ύστερα	το	ποίημα	«Ἐπὶ	Ἀσπαλάθων	…»,	στέλνοντας	τους	τυράννους	
στη	θέση	που	τους	επεφύλαξε,	ανέκαθεν,	η	Ελλάδα:	στα	ζοφερά	και	
αβυσσαλέα	δώματα	του	Άδη,	στα	Τάρταρα.	

 β. Το	 ποίημα	 είναι	 φανερό	 ότι	 κινείται	 σε	 δύο	 επίπεδα:	 στο	
συγχρονικό	 (επικαιρικό),	 που	 συνδέεται	 με	 τη	 ζοφερή	 πολιτική	
κατάσταση	 εκείνης	 της	 εποχής	 (1971),	 και	 στο	 διαχρονικό,	 που	
αναφέρεται	 στην	 πνευματική	 παράδοση	 του	 ελληνισμού.	 Ο	
συσχετισμός	 της	 μοίρας	 των	 συνταγματαρχών	 της	 χούντας	 με	 τη	
σκληρή	 τιμωρία	 του	 Αρδιαίου	 είναι	 προφανής	 και	 οπωσδήποτε	
δραστικός	 από	 καλλιτεχνική	 άποψη,	 γιατί	 δηλώνει	 πως	 οι	
πνευματικές	και	ηθικές	αξίες	ενός	λαού	δε	μπορούν	να	αγνοηθούν	
ή	να	καταπατηθούν	ατιμωρητί.	

 γ. Το	απόσπασμα	που	παρατίθεται	από	την	προφητική	Δήλωση 
του	Σεφέρη	το	Μάρτιο	του	1969	δυστυχώς	επαληθεύτηκε	απολύτως,	
γιατί	η	χούντα	μπορεί	στην	αρχή	να	επικράτησε	σχετικά	εύκολα	με	
τη	 δύναμη	 των	 τανκς,	 το	 τέλος	 όμως	 της	 επταετούς	 δικτατορίας	
επισφραγίστηκε	με	τα	αιματηρά	γεγονότα	του	Πολυτεχνείου	(1973)	
και	κυρίως	με	την	κυπριακή	τραγωδία	και	την	κατοχή	του	βορείου	
τμήματός	της	από	τους	Τούρκους	εισβολείς.	

 2. Η άποψη του Πλάτωνος, όπως διατυπώνεται σε πολλά 
χωρία των Διαλόγων του, σχετικά με την τιμωρία των εγκλημάτων 
και εδώ και στον άλλο κόσμο (ἐνθάδε καὶ ἐν Ἅιδου) είναι ότι η 
ποινή είναι ένας αναγκαίος θεσμός σε όλες τις κοινωνίες. Όμως 
η ποινή δικαιώνεται ηθικά μόνο αν είναι σωφρονιστική ή αν 
επενεργεί ως αποτρεπτικό παράδειγμα για τους άλλους. Μπορεί 
η κοινωνία να είναι εκδικητική; Επιτρέπεται να εφαρμόζει το 
δίκαιο του ἀντιπεπονθότος (ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ) στα 
μέλη της, που παραβιάζουν τους νόμους;

33.	 	Γ.	Σεφέρης,	Δήλωση,	28	Μαρτίου	1969.	
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	Βλ.	Γ.	5ε	«Οι	απόψεις	του	Πλάτωνος	για	την	ποινή».

Δ.2 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ Κ.Ε.Ε.

  1. Ποια ήταν τα εγκλήματα του τυράννου Αρδιαίου και 
πόσο χρόνο διαρκούσε ήδη η τιμωρία του την εποχή της 
κατάβασης του Ηρός στον Άδη;
  2. Στα σχόλια του βιβλίου σας αναφέρεται ότι ο Αρδιαίος 
ετοιμαζόταν για την επόμενη μετεμψύχωσή του. Από ποιο 
σημείο του κειμένου το καταλαβαίνουμε αυτό;
  3. Γιατί νομίζετε ότι θεωρεί αναγκαίο ο Πλάτων να 
παραθέσει το χαρακτηρισμό μέγας για τον Αρδιαίο;
  4. Σύμφωνα με τα σχόλια του βιβλίου σας και το όνομα 
του τυράννου (Ἀρδιαῖος) και η χώρα του (η Παμφυλία) 
δίνουν εξωτικό χρώμα στην αφήγηση. Σε τι, κατά τη γνώμη 
σας, αποβλέπει ο Πλάτων με αυτό;

  5. ἐθεασάμεθα γὰρ καὶ τοῦτο τῶν δεινῶν θεαμάτων: 
Πώς μπορεί να εξηγηθεί το γεγονός ότι ο Πλάτων, ενώ 
επικρίνει τις ποιητικές αφηγήσεις για τον Άδη, παραθέτει 
και ο ίδιος αφηγήσεις για δεινὰ θεάματα;
  6. Με ποιους ποιητικούς τρόπους αποδίδει ο Πλάτων το 
μέγεθος των εγκλημάτων και την κακία των εγκληματιών;
  7. Πώς αντιδρούν τα άψυχα στην κακία των τιμωρουμένων 
στον Άδη; Αφού διαβάσετε και το σχόλιο του Πρόκλου, 
που δίνεται παρακάτω, να συγκρίνετε την αντίδραση αυτή 
με τον ρόλο της φύσης στα δημοτικά τραγούδια.
«πάντα γὰρ ταῦτα καὶ φρικώδεις μὲν ποιεῖ τὰς ποινὰς 
καὶ ἀπαραιτήτους, ἀνυπερβλήτους δὲ τὰς μοχθηρίας 
δείκνυσιν τῶν κολαζομένων, εἴπερ καὶ τὰ ἄψυχα φωνὴν 
ἀφίησιν ἔμψυχον κατ’ αὐτῶν καὶ τὰ κολάζοντα φάσματα 
δυσνείβλεπτα καὶ τὰ δεσμωτήρια ἄφυκτα»
  8. Να περιγράψετε με λίγα λόγια την εικόνα του 
βασανιστηρίου του Αρδιαίου. Ποια είναι τα κοινά σημεία 
και οι διαφορές με αντίστοιχες εικόνες της χριστιανικής 
Κολάσεως;
  9. Η τιμωρία του τυράννου συντελείται για εκδίκηση ή για 
παραδειγματισμό των άλλων. Από πού το συμπεραίνουμε;
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  10. Γιατί οι αμετανόητοι εγκληματίες (τῶν ἀνιάτως 
ἐχόντων εἰς πονηρίαν) παρουσιάζονται να είναι στην 
πλειονότητά τους τύραννοι, βασιλείς και δυνάστες, ενώ οι 
ιδιώτες είναι λίγοι;
  11. ἄνδρες ἄγριοι, διάπυροι ἰδεῖν (…) συμποδίσαντες 
(…) ἐκδείραντες (…) εἷλκον ἐπ’ ἀσπαλάθων κνάμπτοντες: 
Ποια εντύπωση σάς προκαλεί η σκηνή και ποιο στόχο του 
συγγραφέα υπηρετεί κατά τη γνώμη σας;
  12. Ποιος είναι ο ρόλος των μετοχών στην περιγραφή 
της τιμωρίας του Αρδιαίου;
  13. Ποια σημασία έχει η τιμωρία του τυράννου για το 
θέμα της Πολιτείας;

Δ.3 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ – ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ Κ.Ε.Ε.

  1. διάπυροι, δεινός: α) Να χρησιμοποιήσετε τις λέξεις σε 
σύντομες φράσεις της νέας ελληνικής, όπου θα φαίνεται 
η σημασία τους˙ β) Να γράψετε ομόρριζες λέξεις στη νέα 
ελληνική.
  2. μυκῶμαι: Ποια είναι η κυριολεκτική σημασία του και 
ποια η μεταφορική; Να γράψετε στη νέα ελληνική τέσσερα 
ηχοποίητα ρήματα ή ουσιαστικά με παρόμοια κυριολεκτική 
και μεταφορική σημασία.
  3. (ἀν)ιέναι, φθέγμα, εἷλκον: Να γράψετε στη νέα 
ελληνική τέσσερα ομόρριζα από κάθε λέξη.
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Ενότητα 15
(Πλατωνός ΠόλιτΕια 617c-e)

λαχΕςΕως λόγός

	 Α.	ΚΕΙΜΕΝΟ

	 	 Ἄλλας	 δὲ	 καθήμενας	 πέριξ	 δι’	 ἴσου	 τρεῖς,	 ἐν	 θρόνῳ	 ἑκάστην,	
θυγατέρας	 τῆς	 Ἀνάγκης,	 Μοίρας,	 λευχειμωνούσας,	 στέμματα	
ἐπὶ	 τῶν	 κεφαλῶν	 ἐχούσας	 Λάχεσίν	 τε	 καὶ	 Κλωθὼ	 καὶ	 Ἄτροπον,	
ὑμνεῖν	πρὸς	τὴν	τῶν	Σειρήνων	ἁρμονίαν,	Λάχεσίν	μὲν	τὰ	γεγονότα,	
Κλωθὼ	δὲ	τὰ	ὄντα,	Ἄτροπον	δὲ	τὰ	μέλλοντα.	Καὶ	τὴν	μὲν	Κλωθὼ	
τῇ	δεξιᾷ	χειρὶ	ἐφαπτομένην	συνεπιστρέφειν	τοῦ	ἀτράκτου	τὴν	ἔξω	
περιφοράν,	διαλείπουσαν	χρόνον,	τὴν	δὲ	Ἄτροπον	τῇ	ἀριστερᾷ	τὰς	
ἐντὸς	αὖ	ὡσαύτως˙	τὴν	δὲ	Λάχεσιν	ἐν	μέρει	ἑκατέρας	ἑκατέρᾳ	τῇ	
χειρὶ	ἐφάπτεσθαι.	Σφᾶς	οὖν,	ἐπειδὴ	ἀφικνέσθαι,	 εὐθὺς	δεῖν	 ἰέναι	
πρὸς	τὴν	Λάχεσιν.	Προφήτην	οὖν	τινα	σφᾶς	πρῶτον	μὲν	ἐν	τάξει	
διαστῆσαι,	ἔπειτα	λαβόντα	ἐκ	τῶν	τῆς	Λαχέσεως	γονάτων	κλήρους	
τε	καὶ	βίων	παραδείγματα,	ἀναβάντα	ἐπί	τι	βῆμα	ὑψηλὸν	εἰπεῖν	–
	 	 «Ἀνάγκης	 θυγατρὸς	 κόρης	 Λαχέσεως	 λόγος.	 Ψυχαὶ	 ἐφήμεροι,	
ἀρχὴ	 ἄλλης	 περιόδου	 θνητοῦ	 γένους	 θανατηφόρου.	 Οὐχ	 ὑμᾶς	
δαίμων	λήξεται,	ἀλλ’	ὑμεῖς	δαίμονα	αἱρήσεσθε.	Πρῶτος	δ’	ὁ	λαχὼν	
πρῶτος	αἱρείσθω	βίον	ᾧ	συνέσται	ἐξ	ἀνάγκης.	Ἀρετὴ	δὲ	ἀδέσποτον,	
ἣν	τιμῶν	καὶ	ἀτιμάζων	πλέον	καὶ	ἔλαττον	αὐτῆς	ἕκαστος	ἕξει.	Αἰτία	
ἑλομένου˙	θεὸς	ἀναίτιος».		
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	 Β.1	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ	ΚΕΙΜΕΝΟΥ	–	ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΑΡΧΑΙΟ	ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Πέριξ	δὲ Επίσης	γύρω	[από	το	αδράχτι]
δι’	ἴσου και	σε	ίσα	διαστήματα
καθημένας	ἄλλας	τρεῖς,	 καθισμένες	άλλες	τρεις
ἑκάστην	ἐν	θρόνῳ, η	καθεμιά	στο	θρόνο	της	
θυγατέρας	τῆς	Ἀνάγκης,	
Μοίρας,	

οι	κόρες	της	Ανάγκης,	οι	
Μοίρες,

λευχειμονούσας, ντυμένες	στα	λευκά,
ἐχούσας	στέμματα φορώντας	στεφάνια
ἐπὶ	τῶν	κεφαλῶν, στα	κεφάλια	τους,
Λάχεσίν	τε	καὶ	Κλωθὼ και	η	Λάχεση	και	η	Κλωθώ	
καὶ	Ἄτροπον, και	η	Άτραπος,
[ἔφη]	ὑμεῖν [έλεγε]	ότι	τραγουδούσαν
πρὸς	τὴν	ἁρμονίαν	 σύμφωνα	με	το	σύστημα	

μουσικής
τῶν	Σειρήνων, των	Σειρήνων,
Λάχεσίν	μὲν	τὰ	γεγονότα, η	Λάχεση	τα	περασμένα
Κλωθὼ	δὲ	τὰ	ὄντα, η	Κλωθώ	τα	τωρινά
Ἄτροπον	δὲ	τὰ	μέλλοντα.	 και	η	Άτραπος	τα	μελλοντικά.	
Καὶ	τὴν	μὲν	Κλωθὼ	 Και	η	Κλωθώ
ἐφαπτομένην	τοῦ	ἀτράκτου αγγίζοντας	το	αδράχτι
τῇ	δεξιᾷ	χειρὶ με	το	δεξί	της	χέρι
[ἔφη]	συνεπιστρέφειν	 [έλεγε]	ότι	περιέστρεφε	

μαζί	[με	τη	μητέρα	της,	την	
Ανάγκη]

τὴν	ἔξω	περιφοράν, την	εξωτερική	του	περιφέρεια
διαλείπουσαν αφήνοντας	να	περάσει
χρόνον, ένα	χρονικό	διάστημα,
τὴν	δὲ	Ἄτροπον	αὖ	 και	η	Άτροπος	πάλι
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[ἐφαπτομένην	τοῦ	ἀτράκτου] [αγγίζοντας	το	αδράχτι]
τῇ	ἀριστερᾷ	[χειρὶ]	 με	το	αριστερό	[χέρι]
[συνεπιστρέφειν] [περιέστρεφε	μαζί]
τὰς	ἐντὸς	 τις	εσωτερικές	[περιφέρειες]
ὡσαύτως˙ με	τον	ίδιο	τρόπο	(δηλ.	κατά	

διαστήματα	χρονικά)˙	
τὴν	δὲ	Λάχεσιν και	η	Λάχεση	
ἑκατέρᾳ	τῇ	χειρὶ με	καθένα	από	τα	χέρια	της
[ἔφη]	ἐφάπτεσθαι [έλεγε]	ότι	άγγιζε
ἐν	μέρει πότε	τη	μια
ἑκατέρας. και	πότε	την	άλλη.
Σφᾶς	οὖν, Αυτοί	λοιπόν,
ἐπειδὴ	ἀφικέσθαι, όταν	έφθασαν,
[ἔφη]	δεῖν	εὐθὺς [έλεγε]	ότι	έπρεπε	αμέσως
ἰέναι	πρὸς	Λάχεσιν. να	παρουσιαστούν	μπροστά	

στην	Λάχεση.
Προφήτην	οὖν	τινα κάποιος	προφήτης	τότε
[ἔφη]	πρῶτον	μὲν [έλεγε]	ότι	πρώτα
διαστῆσαι	ἐν	τάξει τούς	έβαλε	σε	κανονικά	

διαστήματα,
ἔπειτα	λαβόντα	 έπειτα,	αφού	πήρε,
ἐκ	τῶν	γονάτων	τῆς	Λαχέσεως από	τα	γόνατα	της	Λάχεσης
κλήρους	τε	καὶ	παραδείγματα	
βίων,

κλήρους	και	παραδείγματα	
τρόπων	ζωής,

ἀναβάντα	ἐπί	τι	ὑψηλὸν	βῆμα	
εἰπεῖν	–

αφού	ανέβηκε	πάνω	σ’	ένα	
ψηλό	βήμα,	είπε:	

«Λόγος	[ἐστιν]	κόρης	Λαχέσεως «Τα	λόγια	αυτά	[είναι]	της	
Λάχεσης	της	παρθένας

θυγατρὸς	Ἀνάγκης. της	κόρης	της	Ανάγκης.
Ψυχαὶ	ἐφήμεροι, Ψυχές	εφήμερες,
ἀρχή	[ἐστιν] [είναι]	η	αρχή	[ή	αρχίζει]
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θνητοῦ	γένους για	το	θνητό	γένος
ἄλλης	περιόδου μιας	άλλης	περιόδου	ζωής
θανατηφόρου. που	θα	καταλήξει	στον	

θάνατο.
Οὐχ	ὑμᾶς	δαίμων	λήξεται,	 Δεν	θα	σάς	επιλέγει	η	τύχη	με	

κλήρο,
ἀλλ’	ὑμεῖς	αἱρήσεσθε	δαίμονα.	 αλλά	εσείς	θα	διαλέγετε	την	

τύχη	σας.
Ὁ	λαχὼν	δὲ	πρῶτος Όποιος	κληρωθεί	πρώτος,
αἱρείσθω	πρῶτος	βίον να	διαλέξει	πρώτος	τον	τρόπο	

ζωής	του,
ᾧ	συνέσται με	το	οποίο	ζει	[ή	θα	είναι	

μαζί]
ἐξ	ἀνάγκης. αναγκαστικά.
Ἀρετὴ	δέ	[ἐστιν]	ἀδέσποτον, Η	αρετή	δεν	εξουσιάζεται	[ή	

δεν	έχει	αφέντη]˙
ἣν	τιμῶν	 που	ανάλογα	με	την	εκτίμηση
καὶ	ἀτιμάζων ή	την	περιφρόνηση,	
ἕκαστος	 που	θα	τής	δείξει	ο	καθένας,
ἕξει	πλέον θα	έχει	μεγαλύτερο	
καὶ	ἔλαττον	αὐτῆς.	 ή	μικρότερο	μερίδιο	απ’	

αυτήν.
αἰτία	[ἐστιν]	ἑλομένου˙ Η	ευθύνη	[είναι]	εκείνου	που	

κάνει	την	εκλογή˙
θεὸς	ἀναίτιος	[ἐστιν]». ο	θεός	δεν	ευθύνεται».

	 Β.2	ΓΛΩΣΣΙΚΑ	ΣΧΟΛΙΑ
Γραμματική	αναγνώριση	λέξεων,	Σημασιολογικά,	Αρχικοί	χρόνοι	
ρημάτων,	Ομόρριζα,	Συνώνυμα,	Αντώνυμα

  ἄλλας:	 αιτ.	 πληθ.	 θηλ.	 γέν.	 της	 αόριστης	 επιμεριστικής	
αντωνυμίας	ἄλλος,	-η,	-ο. 

  καθημένας:	αιτ.	πληθ.	θηλ.	γέν.	μτχ.	πρκμ.	του	ρ.	καθέζομαι 
(=	 κάθομαι).	 ΧΡΟΝΟΙ:	 καθέζομαι,	 ἐκαθεζόμην,	 καθεδοῦμαι	 /	
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[καθεδήσομαι]	/	[καθεσθήσομαι],	[ἐκαθέσθην],	κάθημαι,	ἐκαθήμην.	
ΟΜΟΡΡΙΖΑ:	 ἕδος,	 ἔδαφος,	 ἕδρα,	 ἐνέδρα,	 ἐφέδρα,	 καθέδρα,	
ἀντενέδρα,	 ἑδράζω,	 ἑδράζομαι,	 ἑδραῖος,	 ἑδραιῶ,	 ἑδραιοῦμαι,	
ἔφεδρος,	ἐφεδρεύω,	ἐφεδρία,	ἑδώλιον.	ΣΥΝΩΝΥΜΑ:	κάθημαι,	
καθίζω,	παρεδρεύω,	προσεδρεύω.		

  ἴσου:	γεν.	ενικ.	ουδ.	γέν.	του	δευτερόκλιτου	επιθέτους	ἴσος,	-η,	
-ον. ΒΑΘΜΟΙ:	ἴσος,	ἰσαίτερος,	ἰσαίτατος.

  τρεῖς:	αιτ.	πληθ.	θηλ.	 γέν.	 του	απόλυτου	αριθμητικού	τρεῖς,	
τρεῖς,	τρία.

  ἑκάστην:	 αιτ.	 ενικ.	 θηλ.	 γέν.	 της	 αόριστης	 επιμεριστικής	
αντωνυμίας	ἕκαστος,	-η,	-ον	(=	ο	καθένας).

  θυγατέρας:	αιτ.	πληθ.	θηλ.	γέν.	του	υγρόληκτου	συγκοπτόμενου	
τριτόκλιτου	ουσιαστικού	ἡ	θυγάτηρ,	τῆς	θυγατρός	(=	κόρη).

  λευχειμονούσας:	αιτ.	πληθ.	θηλ.	γέν.	μτχ.	ενεστ.	ε.	φ.	του	ρ.	
λευχειμονέω,	-ῶ	(=	είμαι	ντυμένος	στα	λευκά).	Το	ρήμα	είναι	
δόκιμο	μόνο	στον	ενεστώτα.

  ἐχούσας:	αιτ.	πληθ.	θηλ.	γέν.	μτχ.	ενεστ.	ε.	φ.	του	ρ.	ἔχω	(=	έχω,	
βρίσκομαι	σε	κάποια	κατάσταση).	ΧΡΟΝΟΙ:	ἔχω,	εἶχον,	ἕξω	/	
σχήσω,	 ἔσχον,	 ἔσχηκα,	 [ἐσχήκειν].	 ΟΜΟΡΡΙΖΑ:	 ἕξις,	 κάθεξις,	
μέθεξις,	εὐεξία,	καχεξία,	ἑξῆς,	σχολή,	σχολάζω,	σχεδόν,	σχέσις,	
σχῆμα,	 ἐνοχή,	 ἀποχή,	 ὑπεροχή,	 κατοχή,	 ἀνακωχή,	 ἔνοχος,	
κάτοχος,	 μέτοχος,	 ῥαβδοῦχος,	 κλειδοῦχος,	 ὀχεύς,	 παροχεύς.	
ΣΥΝΩΝΥΜΑ:	ἄγω,	δύναμαι,	κρατῶ,	φέρω.

  ὑμνεῖν:	απρμφ.	ενεστ.	ε.	φ.	του	ρ.	ὑμνέω,	-ῶ	(=	εξυμνώ,	εγκωμιάζω).	
ΧΡΟΝΟΙ:	ὑμνῶ,	ὕμνουν,	ὑμνήσω,	ὕμνησα,	ὕμνηκα.	ΟΜΟΡΡΙΖΑ: 
ὑμνητής,	ὑμνητέον,	ὕμνησις,	ἀνάμνησις,	ἐξύμνησις.	

  ὄντα:	 αιτ.	 πληθ.	 ουδ.	 γέν.	 μτχ.	 ενεστ.	 του	 ρ.	 εἰμί	 (=	 είμαι,	
υπάρχω).	ΧΡΟΝΟΙ:	εἰμί,	ἦ	 /	ἦν,	ἔσομαι,	ἐγενόμην,	γέγονα,	 (ἐ)
γεγόνειν	 /	γεγονὼς	ἦν.	ΟΜΟΡΡΙΖΑ:	οὐσία,	ὄντως,	συνεστέον.	
ΣΥΝΩΝΥΜΑ:	γίγνομαι,	ζῶ,	ὑπάρχω.	

  μέλλοντα:	αιτ.	πληθ.	ουδ.	γέν.	μτχ.	ενεστ.	ε.	φ.	του	ρ.	μέλλω	
(=	σκοπεύω,	βραδύνω,	διστάζω,	αναβάλλω).	ΧΡΟΝΟΙ:	μέλλω,	
ἔμελλον	/	ἤμελλον,	μελλήσω,	ἐμέλλησα.	ΟΜΟΡΡΙΖΑ:	μέλλησις,	
μελλητής,	μέλλημα,	μελλητέον,	ἀμέλλητος,	ἀμελλήτως,	ἀμμελητί.	
ΣΥΝΩΝΥΜΑ:	διατρίβω,		

  χειρί:	δοτ.	ενικ.	θηλ.	γέν.	του	μεταπλαστού	ανώμαλου	ουσιαστικού	
ἡ	χείρ,	τῆς	χειρός	(=	χέρι).

ΠΡΟΣΕΞΕ:	Κλίση:	ἡ	χείρ,	τῆς	χειρός,	τῇ	χειρί,	τὴν	χεῖρα,	ὦ	χείρ	
–	αἱ	χεῖρες,	τῶν	χειρῶν,	ταῖς	χερσί,	τὰς	χεῖρας,	ὦ	χεῖρες.	
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  ἐφαπτομένην:	 αιτ.	 ενικ.	 θηλ.	 γέν.	 μτχ.	 ενεστ.	 μ.	 φ.	 του	 ρ.	
ἐφάπτομαι	 (=	 αγγίζω).	 ΧΡΟΝΟΙ:	 ἐφάπτομαι,	 ἐφηπτόμην,	
ἐφάψομαι,	 ἐφηψάμην	 /	 ἐφήφθην,	 ἐφῆμμαι,	 [ἐφήμμην].	
ΟΜΟΡΡΙΖΑ:	 ἁφή,	 ἅμμα,	 ἁψίς,	 ἁπτός,	 ἁπτέον,	 ἁψίκορος,	
ἁψίθυμος,	ἁψιμαχία,	ἅπρα.	ΣΥΝΩΝΥΜΑ:	ψαύω,	θιγγάνω.	

  συνεπιστρέφειν:	απρμφ.	ενεστ.	ε.	φ.	του	ρ.	συνεπιστρέφω	(=	
κάνω	περιστροφή).	ΧΡΟΝΟΙ:	συνεπιστρέφω,	συνεπέστρεφον,	
συνεπιστρέψω,	 συνεπέστρεψα,	 [συνεπέστροφα].	 ΟΜΟΡΡΙΖΑ: 
στρέμμα,	στρεπτός,	στροφεῖον,	στρόφιγξ,	στροφή,	ἀναστροφή,	
ἀποστροφή,	ἐπιστροφή,	μεταστροφή,	περιστροφή,	καταστροφή,	
συστροφή,	υποστροφή,	στρόβιλος,	στρεβλός,	στροβιλῶ,	στρέψις,	
στραβός,	στραβώνω,	στραβίζω,	στραβισμός.

  ἔξω:	επίρρ.	τοπικό.	ΒΑΘΜΟΙ:	ἔξω,	ἐξωτέρω,	ἐξωτάτω.	
  διαλείπουσαν:	αιτ.	ενικ.	θηλ.	γέν.	μτχ.	ενεστ.	ε.	φ.	του	ρ.	διαλείπω 
(=	μεσολαβώ,	παύω).	ΧΡΟΝΟΙ:	διαλείπω,	διέλειπον,	διαλείψω,	
διέλιπον	/	[διέλειψα],	διαλέλοιπα,	διελελοίπειν	/	διαλελοιπὼς	ἦν.	
ΟΜΟΡΡΙΖΑ:	λεῖμμα,	διάλειμμα,	ἔλλειμμα,	ἐλλιπής,	λιποτάξιον,	
λοιπός,	 ἔλλειψις,	 ἔκλειψις,	 ἀπόλειψις,	 ἐπίληψις,	 λείψανον,	
λειπτέον,	παραλειπτέον,	ὑπόλειμμα,	ἐγκατάλειμμα.		

  ἑκατέρας:	 αιτ.	 πληθ.	 θηλ.	 γέν.	 της	 αόριστης	 επιμεριστικής	
αντωνυμίας	ἑκάτερος,	-α,	-ον	(καθένας	από	τους	δύο).

  σφᾶς:	αιτ.	πληθ.	γ’	πρόσ.	της	προσωπικής	αντωνυμίας	ἐγώ,	σύ,	
[οὗ].

  ἀφικέσθαι:	απρμφ.	αορ.	β’	μ.	φ.	του	ρ.	ἀφικνέομαι,	-οῦμαι	(=	
φθάνω,	έρχομαι).	ΧΡΟΝΟΙ:	ἀφικνοῦμαι,	ἀφικνούμην,	ἀφίξομαι,	
ἀφικόμην,	ἀφῖγμα,	ἀφίγμην.	ΟΜΟΡΡΙΖΑ:	ἱκέτης,	ἄφιξις,	ἱκανός,	
προῖξ.	ΣΥΝΩΝΥΜΑ:	ἔρχομαι,	παραγίγνομαι,	ἥκω.

  δεῖν:	απρμφ.	ενεστ.	ε.	φ.	του	ρ.	δέω	(=	έχω	έλλειψη,	στερούμαι,	
έχω	ανάγκη).	Εδώ	λειτουργεί	ως	απρόσωπο.	ΧΡΟΝΟΙ:	δεῖ,	ἔδειν,	
δεήσει,	ἐδέησε,	δεδέηκε.	ΟΜΟΡΡΙΖΑ:	δέησις,	ἀδέητος,	ἐνδεής,	
ἀνενδεής.	ΣΥΝΩΝΥΜΑ:	πρέπει,	προσήκει,	χρή.		

  ἰέναι:	 απρμφ.	 ενεστ.	 του	 ρ.	 εἶμι	 (=	 πορεύομαι,	 πηγαίνω).	
ΧΡΟΝΟΙ:	 εἶμι,	 ᾖα	 /	 ᾔειν,	 εἶμι,	 ἦλθον,	 ἐλήλυθα,	 ἐληλύθειν	
/	 ἐληλυθὼς	 ἦν.	 ΟΜΟΡΡΙΖΑ:	 ἴτης,	 ἰταμός,	 ἰταμῶς,	 ἰταμότης,	
ἐξίτηλος,	 ἀνεξίτηλος,	 εἰσιτήριον,	 ἐξιτήριον,	 ἰσθμός,	 ἁμαξιτός,	
ἰτέον,	προσιτός,	ἀπρόσιτος,	ἰτός.	

  τινά:	αιτ.	ενικ.	αρσ.	γέν.	της	αόριστης	αντωνυμίας	τίς,	τίς,	τί	(=	
κάποιος).

  διαστῆσαι:	 απρμφ.	 αορ.	 ε.	 φ.	 του	 ρ.	 διίστημι	 (=	 τοποθετώ	
χωριστά,	 διαχωρίζω).	 ΧΡΟΝΟΙ:	 διίστημι,	 διίστην,	 διαστήσω,	
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διέστησα,	 διαστήσας	 ἔχω.	 ΟΜΟΡΡΙΖΑ:	 στάσις,	 ἀνάστασις,	
κατάστασις,	 διάστασις,	 παράστασις,	 ἀντίστασις,	 περίστασις,	
ὑπόστασις,	 ἀπόστασις,	 σύστασις,	 ἔνστασις,	 ἔκστασις,	
ἐπανάστασις,	 ἀντίστασις,	 ἀντικατάστασις,	 ἀποστάτης,	
ἀποστασία,	ἐπιστάτης,	ἐπαναστάτης,	ἐπαναστατικός,	ἄστατος,	
ἀναντικατάστατος,	 σταθμός,	 στατέον,	 ἀσταθής,	 ἀνάστημα,	
κατάστημα,	παράστημα,	ἐπιστητός.	

  λαβόντα:	αιτ.	ενικ.	αρσ.	γέν.	μτχ.	αορ.	β’	ε.	φ.	του	ρ.	λαμβάνω 
(=	 παίρνω,	 πιάνω).	 ΧΡΟΝΟΙ:	 λαμβάνω,	 ἐλάμβανον,	 λήψομαι,	
ἔλαβον,	 εἴληφα,	 εἰλήφειν	 /	 εἰληφὼς	 ἦν.	 ΟΜΟΡΡΙΖΑ:	 λαβή,	
χειρολαβή,	 παραλαβή,	 ἀπολαβή,	 λάφυρα,	 λαβίς,	 ἐργολάβος,	
ἐργολαβία,	 ἐργολαβῶ	 (από	 το	 θέμα	 λαβ-),	 λῆμμα,	 λῆψις,	
ἀνάληψις,	 κατάληψις,	 περίληψις,	 ἀντίληψις,	 σύλληψις,	
μετάληψις,	πρόσληψις,	ὑπόληψις,	ληπτός,	εὔληπτος,	ἄληπτος,	
ἐπίληπτος,	 ἀνεπίληπτος,	 περίληπτος,	 παραληπτός,	 ληπτέον,	
ἀντιληπτέον,	παραληπτέον,	λήπτης,	παραλήπτης,	ἀσύλληπτος,	
θρησκόληπτος	(από	το	θέμα	ληβ-).	ΣΥΝΩΝΥΜΑ:	αἱρῶ,	δέχομαι,	
ἀντιλαβὴν	ἔχω,	λῆψιν	τινὸς	ἔχω.	ΑΝΤΩΝΥΜΑ:	δίδωμι,	χορηγῶ.		

  γονάτων:	 γεν.	 πληθ.	 ουδ.	 γέν.	 του	 μεταπλαστού	 ανώμαλου	
ουσιαστικού	τὸ	γόνυ,	τοῦ	γόνατος	(=	το	γόνατο).

ΠΡΟΣΕΞΕ:	Κλίση:	τὸ	γόνυ,	τοῦ	γόνατος,	τῷ	γόνατι,	τὸ	γόνυ,	
ὦ	γόνυ	–	τὰ	γόνατα,	τῶν	γονάτων,	τοῖς	γόνασι,	τὰ	γόνατα,	ὦ	
γόνατα.

  ἀναβάντα:	αιτ.	ενικ.	αρσ.	γέν.	μτχ.	αορ.	β’	ε.	φ.	του	ρ.	ἀναβαίνω 
(=	 ανεβαίνω).	 ΧΡΟΝΟΙ:	 ἀναβαίνω,	 ἀνέβαινον,	 ἀναβήσομαι,	
ἀνέβην,	ἀνεβέβηκα,	ἀνεβεβήκειν.	ΟΜΟΡΡΙΖΑ:	βάσις,	ἀνάβασις,	
κατάβασις,	διάβασις,	πρόσβασις,	βάσιμος,	βῆμα,	διάβημα,	βαθμός,	
ἀναβαθμός,	 βάθρον,	 βακτηρία,	 βέβαιος,	 ἄβατος,	 ἀδιάβατος,	
εὔβατος,	πρόβατον,	βαθμίς,	βωμός,	βάτης,	ἀναβάτης,	διαβήτης,	
βάδην.	 ΣΥΝΩΝΥΜΑ:	 βαδίζω,	 ἔρχομαι,	 πορεύομαι,	 ὁδοιπορῶ,	
ὁδεύω.	

  ὑψηλόν:	 αιτ.	 ενικ.	 ουδ.	 γέν.	 του	 δευτερόκλιτου	 επιθέτου	
ὑψηλός,	-ή,	-όν. ΒΑΘΜΟΙ:	ὑψηλός,	-ή,	-όν˙	ὑψηλότερος,	-α,	
-ον˙	ὑψηλότατος,	-η,	-ον.

  ὑμᾶς:	 αιτ.	πληθ.,	 β’	πρόσ.	 της	προσωπικής	αντωνυμίας	 ἐγώ,	
σύ,	[οὗ].

  δαίμων:	 ονομ.	 ενικ.	 αρσ.	 γέν.	 του	 ενρινόληκτου	 τριτόκλιτου	
ουσιαστικού	ὁ	δαίμων,	τοῦ	δαίμονος	(=	θεός,	τύχη).



ΠΛΑΤΩΝΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 264

  λήξεται:	οριστ.	μέλλ.	ε.	φ.	του	ρ.	λαγχάνω	(=	παίρνω	με	κλήρο,	
αναλαμβάνω	δημόσιο	αξίωμα	 (με	κλήρο),	κληρονομώ,	μετέχω).	
ΧΡΟΝΟΙ:	 λαγχάνω,	 ἐλάγχανον,	 λήξομαι,	 ἔλαχον,	 εἴληχα,	
εἰλήχειν.	ΟΜΟΡΡΙΖΑ:	λῆξις,	ἀντίληξις,	ληκτέος,	λάχος,	Λάχεσις.	
ΣΥΝΩΝΥΜΑ:	κληρῶ,	κληροῦμαι,	αἱροῦμαι.

  αἱρήσεσθε:	οριστ.	μέλλ.	μ.	φ.	του	ρ.	αἱρέομαι,	-οῦμαι	(=	εκλέγω,	
διαλέγω,	προτιμώ).	ΧΡΟΝΟΙ:	 αἱροῦμαι,	 ᾑρούμην,	 αἱρήσομαι	 /	
αἱρεθήσομαι,	 εἱλόμην	 /	 ᾑρέθην,	 ᾕρημαι,	 ᾑρήμην.	 ΟΜΟΡΡΙΖΑ: 
αἵρεσις,	ἀναίρεσις,	ἀφαίρεσις,	διαίρεσις,	καθαίρεσις,	προαίρεσις,	
συναίρεσις,	 ὑφαίρεσις,	 διαιρέτης,	 αἱρετός,	 ἐξαιρετέος,	
ἀφαιρετέος,	 διαιρετέος,	 ἀρχαιρεσίαι,	 ἕλωρ,	 ἑλώριον	 (από	 το	
θέμα	αορ.	β’).	ΣΥΝΩΝΥΜΑ:	ἐκλέγω,	προτιμῶ,	περὶ	πλείονος	
ποιοῦμαι,	ἐθέλω,	αἵρεσιν	ἔχω	πρός	τινα.	

  πρῶτος:	ονομ.	ενικ.	αρσ.	γέν.	υπερθετικού	βαθμού.	ΒΑΘΜΟΙ: 
πρό˙	πρότερος,	-α,	-ον˙	πρῶτος,	-η,	-ον.

  λαχών:	 ονομ.	 ενικ.	 αρσ.	 γέν.	 μτχ.	 αορ.	 β’	 του	 ρ.	 λαγχάνω	 (=	
παίρνω	 με	 κλήρο,	 αναλαμβάνω	 δημόσιο	 αξίωμα	 (με	 κλήρο),	
κληρονομώ,	μετέχω1.

  αἱρείσθω:	προστ.	ενεστ.	μ.	φ.	του	ρ.	αἱρέομαι,	-οῦμαι	(=	εκλέγω,	
διαλέγω)2.

  συνέσται:	οριστ.	μέλλ.	του	ρ.	σύνειμι	(=	συζώ,	είμαι	μαζί).	ΧΡΟΝΟΙ: 
σύνειμι,	 συνῆ	 /	 συνῆν,	 συνέσομαι,	 συνεγενόμην,	 συγγέγονα,	
συνεγεγόνειν	/	συγγεγόνειν	/	συγγεγονὼς	ἦν.	ΟΜΟΡΡΙΖΑ:	οὐσία,	
ἀπουσία,	ἐξουσία,	παρουσία,	ὄντως,	συνεστέον.

  τιμῶν:	ονομ.	ενικ.	αρσ.	γέν.	μτχ.	ενεστ.	ε.	φ.	του	ρ.	τιμάω,	-ῶ	(=	
τιμώ,	εκτιμώ).	ΧΡΟΝΟΙ:	τιμῶ,	ἐτίμων,	τιμήσω,	ἐτίμησα,	τετίμηκα,	
ἐτετιμήκειν.	 ΟΜΟΡΡΙΖΑ:	 τιμητός,	 ἀτίμητος,	 πολυτίμητος,	
ἀνεπιτίμητος,	τίμημα,	τίμησις,	τιμητής,	τιμητικός.	ΣΥΝΩΝΥΜΑ: 
ἔντιμον	καθίστημί	τινα,	ἐντίμως	τινὰ	ἄγω	/	ἔχω,	τιμὴν	περιάπτω	
/	φέρω.	ΑΝΤΩΝΥΜΑ:	ἀτιμάζω.	

  ἀτιμάζων:	ονομ.	ενικ.	αρσ.	γέν.	μτχ.	ενεστ.	ε.	φ.	του	ρ.	ἀτιμάζω 
(=	δεν	τιμώ,	περιφρονώ,	στερώ	από	κάποιον	τα	πολιτικά	του	
δικαιώματα).	 ΧΡΟΝΟΙ:	 ἀτιμάζω,	 ἠτίμαζον,	 ἀτιμάσω,	 ἠτίμασα,	
ἠτίμακα.	 ΟΜΟΡΡΙΖΑ:	 ἀτιμασμός,	 ἀτιμαστέον,	 ἀτιμαστήρ.	
ΣΥΝΩΝΥΜΑ:	 προπηλακίζω,	 ὑβρίζω,	 ὀνειδίζω,	 εἰς	 ἀτιμίαν	
καθίστημί	τινα.	ΑΝΤΩΝΥΜΑ:	τιμῶ.	

1.		 Για	 τα	 υπόλοιπα	 στοιχεία	 (ΧΡΟΝΟΙ,	 ΟΜΟΡΡΙΖΑ,	 ΣΥΝΩΝΥΜΑ)	 βλ.	
παραπάνω.		

2.		 Για	 τα	 υπόλοιπα	 στοιχεία	 (ΧΡΟΝΟΙ,	 ΟΜΟΡΡΙΖΑ,	 ΣΥΝΩΝΥΜΑ)	 βλ.	
παραπάνω.	



ΕΝΟΤΗΤΑ 15 265

  πλέον:	 επίρρ.	ποσοτικό.	ΒΑΘΜΟΙ:	 ὀλίγον˙	 ἔλαττον	 /	 μεῖον	 /	
ἧττον˙	ὀλίγιστα	/	ἐλάχιστα	/	ἥκιστα.

  ἕκαστος:	 ονομ.	 ενικ.	 αρσ.	 γέν.	 της	 αόριστης	 επιμεριστικής	
αντωνυμίας	ἕκαστος,	-η,	-ον	(=	ο	καθένας).

  ἕξει:	οριστ.	μέλλ.	ε.	φ.	του	ρ.	ἔχω	(=	έχω,	βρίσκομαι	σε	κάποια	
κατάσταση)3.

  ἑλομένου:	 γεν.	 ενικ.	 αρσ.	 γέν.	 της	 μτχ.	 αορ.	 β’	 μ.	 φ.	 του	 ρ.	
αἱρέομαι,	-οῦμαι4.

  ἀναίτιος:	ονομ.	ενικ.	αρσ.	γέν.	του	δευτερόκλιτου	επιθέτου	ὁ,	ἡ	
ἀναίτιος,	τὸ	ἀναίτιον	(=	αδικαιολόγητος,	αβάσιμος).

	 Β.3	ΟΜΟΡΡΙΖΑ	ΣΤΗ	ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ

  Κλωθώ:	κλωστή,	κλωστήριο
  Ἄτροπος:	τροπή,	τρόπος,	ντροπή,	ντρέπομαι,	τρόπαιο	
  ὑμνῶ:	ύμνος,	υμνητής,	εξυμνώ,	εξύμνηση
  δεξιός:	 δέχομαι,	 δεκτός,	 δέκτης,	 αποδεκτός,	 αποδέκτης,	
αποδοχή,	ακατάδεκτος,	δοχείο

  ἐφάπτομαι:	αφή,	προσάναμμα,	αψιμαχία,	αψίθυμος
  στέμμα:	στεφάνι,	στέψη
  συνεπιστρέφω:	 στροφή,	 επιστροφή,	 διαστροφή,	 στρέμμα,	
στρόβιλος,	στρόφιγγα,	στραβός

  διαλείπω:	 έλλειψη,	 έλλειμμα,	 διάλειμμα,	 λειψός,	 λείψανο,	
ελλιπής,	υπόλοιπος,	λοιπόν	

  βῆμα:	βάδην,	βάση,	βατός,	αδιάβατος,	διάβημα
  ψυχή:	ψύξη,	ψύχος,	ψυγείο,	ψυκτικός,	ψυχρός,	καταψύκτης
  θνητός:	θανάσιμος,	θάνατος,	θνησιμότητα,	θνησιγενής.

	 Β.4	ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ	ΣΧΟΛΙΑ

  κάθημαι	<	κατὰ	(πρθ)	+	ἧμαι
  λευχειμονῶ	<	παρασύνθετο	από	το	λευχείμων	<	λευκὸς	+	εἷμα	
(=	ρούχο)

  στέμμα	<	στέφω
  Λάχεσις	<	λαχεῖν	(απρμφ.	αορ.	β	του	ρ.	λαγχάνω)
  Ἄτροπος	<	ἄτροπος	<	ἀ	(στερ.)	+	τρέπω

3.		 Για	 τα	 υπόλοιπα	 στοιχεία	 (ΧΡΟΝΟΙ,	 ΟΜΟΡΡΙΖΑ,	 ΣΥΝΩΝΥΜΑ)	 βλ.	
παραπάνω.	

4.		 Για	 τα	 υπόλοιπα	 στοιχεία	 (ΧΡΟΝΟΙ,	 ΟΜΟΡΡΙΖΑ,	 ΣΥΝΩΝΥΜΑ)	 βλ.	
παραπάνω.			
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  Κλωθώ	<	κλώθω
  ὑμνῶ	<	ὕμνος
  ἁρμονία	<	ἁρμόζω
  δεξιός	 <	 δεξ-	 (εκτεταμένος	 τύπος	 της	 ρίζα	 δέκ-	 /	 δεχ-:	
δέχομαι)

  ἐφάπτομαι	<	ἐπί	(πρθ)	+	ἅπτομαι
  συνεπιστρέφω	<	σύν	(πρθ)	+	ἐπί	(πρθ)	+	στρέφω
  περιφορά	<	περιφέρω
  διαλείπω	<	διά	(πρθ)	+	λείπω
  προφήτης	<	πρό	(πρθ)	+	φημί	
  τάξις	<	τάσσω
  παράδειγμα	<	παραδείκνυμι	<	παρά	(πρθ)	+	δείκνυμι
  βῆμα	<	βαίνω
  λόγος	<	λέγω
  ψυχή	<	ψύχω	(=	φυσώ,	αναπνέω)
  ἐφήμερος	<	ἐπί	(πρθ)	+	ἥμερος	(<	ἡμέρα)
  ἀρχή	<	ἄρχω	
  θνητός	<	θνῄσκω
  δαίμων	<	δαίω	(=	μοιράζω,	διαιρώ)
  ἀδέσποτος	<	ἀ	(στερ.)	+	δεσπότης
  θανατηφόρος	<	θάνατος	+	φέρω
  ἀτιμάζω	<	ἄτιμος	<	ἀ	(στερ.)	+	τιμὴ	

	 Β.5	ΧΡΟΝΙΚΕΣ	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ενεστώτας καθεζομένας ἐχούσας ὑμνεῖν

Παρατατικός - - -

Μέλλοντας
καθευδουμένας	/	
[καθεδησομένας]	/	
[καθεσθησομένας]

ἐξούσας	/	
σχησούσας ὑμνήσειν

Αόριστος [καθεσθείσας] σχούσας ὑμνῆσαι

Παρακείμενος καθημένας ἐσχηκυίας ὑμνηκέναι

Υπερσυντέλικος - - -

Ενεστώτας γιγνόμενα ὄντα μέλλοντα

Παρατατικός - - -

Μέλλοντας γενησόμενα ἐσόμενα μελλήσοντα

Αόριστος γενόμενα γενόμενα μελλήσαντα
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Παρακείμενος γεγονότα	/	
γεγενημένα γεγονότα -

Υπερσυντέλικος - - -

Ενεστώτας ἐφαπτομένην συνεπιστρέφειν διαλείπουσαν

Παρατατικός - - -

Μέλλοντας ἐφαψομένην συνεπιστρέψειν διαλείψουσαν

Αόριστος ἐφαψαμένην	/	
ἐφαφθεῖσαν συνεπιστρέψαι διαλιποῦσαν

Παρακείμενος ἐφημμένην [συνεπιστροφέναι] διαλελοιπυῖαν

Υπερσυντέλικος - - -

Ενεστώτας ἐφάπτεσθαι ἀφικνεῖσθαι δεῖν

Παρατατικός - - -

Μέλλοντας ἐφάψεσθαι ἀφίξεσθαι δεήσειν

Αόριστος ἐφάψασθαι	/	
ἐφαφθῆναι ἀφικέσθαι δεῆσαι

Παρακείμενος ἐφῆσθαι ἀφῖχθαι δεδεηκέναι

Υπερσυντέλικος - - -

Ενεστώτας ἰέναι διιστάναι λαμβάνοντα

Παρατατικός - - -

Μέλλοντας ἰέναι διαστήσειν ληψόμενον

Αόριστος ἐλθεῖν διαστῆσαι λαβόντα

Παρακείμενος ἐληλυθέναι - εἰληφότα

Υπερσυντέλικος - - -

Ενεστώτας ἀναβαίνοντα λέγειν λαγχάνει

Παρατατικός - - ἐλάγχανε

Μέλλοντας ἀναβησόμενον λέξειν	/	ἐρεῖν λήξεται

Αόριστος ἀναβάντα λέξαι ἔλαχε

Παρακείμενος ἀναβεβηκότα εἰρηκέναι εἴληχε

Υπερσυντέλικος - - εἰλήχει

Ενεστώτας αἱρεῖσθε αἱρείσθω σύνεστιν

Παρατατικός ᾑρεῖσθε - συνῆν

Μέλλοντας αἱρήσεσθε	/	
αἱρεθήσεσθε - συνέσται

Αόριστος εἴλεσθε	/	ᾑρέθητε ἑλέσθω	/	αἱρέθητι συνεγένετο
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Παρακείμενος ᾕρησθε ᾑρήσθω συγγέγονα

Υπερσυντέλικος ᾕρησθε - συνεγεγόνειν

Ενεστώτας τιμῶν ἀτιμάζων ἔχει

Παρατατικός - - εἶχε

Μέλλοντας τιμήσων ἀτιμάσων ἕξει	/	σχήσει

Αόριστος τιμήσας ἀτιμάσας ἔσχε

Παρακείμενος τετιμηκὼς ἠτιμακὼς ἔσχηκε

Υπερσυντέλικος - - ἐσχήκει

Ενεστώτας αἱρουμένου

Παρατατικός -

Μέλλοντας αἱρησομένου	/	
αἱρεθησομένου

Αόριστος ἑλομένου	/	
αἱρεθέντος

Παρακείμενος ᾑρημένου

Υπερσυντέλικος -

	 Β.6	ΕΓΚΛΙΤΙΚΕΣ	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οριστική λήξεται αἱρήσεσθε αἱρῇ	/	αἱρεῖ

Υποτακτική - - αἱρῇ

Ευκτική λήξοιτο αἱρήσοισθε αἱροῖο

Προστακτική - - αἱρείσθω

Απαρέμφατο λήξεσθαι αἱρήσεσθαι αἱρεῖσθαι

Μετοχή ληξόμενος,	-η,	-ον αἱρησόμενος,	-η,	
-ον

αἱρούμενος,	-η,	
-ον

Οριστική συνέσται ἕξει

Υποτακτική - -

Ευκτική συνέσοιτο ἕξοι

Προστακτική - -

Απαρέμφατο συνέσεσθαι ἕξειν

Μετοχή συνεσόμενος,	-η,	
-ον

ἕξων,	ἕξουσα,	
ἕξον
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	 Β.7	ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑ	ΣΧΟΛΙΑ

1.	 Ἄλλας	 δὲ	 καθημένας	 πέριξ	 δι’	 ἴσου	 τρεῖς	 …	 ἁρμονίαν,	
Λάχεσιν	 μὲν	 τὰ	 γεγονότα,	 Κλωθὼ	 δὲ	 τὰ	 ὄντα,	 Ἄτροπον	 δὲ	
τὰ	 μέλλοντα:	 κύρια	 πρόταση	 κρίσης.	 ἄλλας:	 υποκ.	 των	 μτχ.	
καθημένας,	λευχειμονούσας,	ἐχούσας	(τροπ.	μτχ.)	και	του	απρμφ.	
ὑμνεῖν:	 αντικ.	 στο	 [ἔφη].	 τρεῖς:	 επιθ.	 προσδ.	 στο	 ἄλλας˙	 πέριξ: 
επιρρ.	προσδ.	τόπου˙	δι’	ἴσου:	εμπρόθ.	προσδ.	τρόπου˙	ἑκάστην: 
επιμερ.	 παράθ.	 στο	 τρεῖς.	 ἐν	 θρόνῳ:	 εμπρόθ.	 προσδ.	 στάσης	 σε	
τόπο.	 Ἀνάγκης:	 γεν.	 κτητ.	 στο	 θυγατέρας:	 παραθ.	 στο	 ἄλλας˙	
στέμματα:	 αντικ.	 στη	 μτχ.	 ἐχούσας˙	 ἐπὶ	 τῶν	 κεφαλῶν:	 εμπρόθ.	
προσδ.	στάσης	σε	τόπο.	Λάχεσιν,	Κλωθώ,	Ἄτροπον:	επεξηγ.	στο	
Μοίρας:	επεξ.	στο	θυγατέρας	τῆς	Ἀνάγκης˙	πρὸς	τὴν	ἁρμονίαν: 
εμπρόθ.	προσδ.	που	δηλώνει	συμφωνία˙	τὴν	τῶν	Σειρήνων:	επιθ.	
προσδ.	στο	ἁρμονίαν˙	τῶν	Σειρήνων:	γεν.	υποκ.	στο	ἁρμονίαν˙	τὰ	
γεγονότα,	τὰ	ὄντα,	τὰ	μέλλοντα:	επιθ.	μτχ.,	αντικ.	στο	ὑμνεῖν.			

2.	 Καὶ	τὴν	μὲν	Κλωθὼ	τῇ	δεξιᾷ	χειρί	…	ἐντὸς	αὖ	ὡσαύτως:	κύρια	
πρόταση.	τὴν	Κλωθώ,	τὴν	Ἄτροπον:	υποκ.	του	συνεπιστρέφειν:	
ειδ.	 απρμφ.,	 αντικ.	 στο	 [ἔφη]	 (ετεροπροσωπία).	 τὴν	 περιφοράν,	
τὰς	ἐντός:	αντικ.	του	συνεπιστρέφειν˙	τὴν	ἔξω:	επιθ.	προσδ.	στο	
χειρί˙	χειρί,	ἀριστερᾷ:	δοτ.	οργάνου˙	τὴν	Κλωθώ:	υποκ.	στις	μτχ.	
ἐφαπτομένην	(τροπ.	μτχ.),	διαλείπουσαν	(τροπ.	μτχ.)˙	τοῦ	ἀτράκτου: 
αντικ.	στη	μτχ.	ἐφαπτομένην˙	χρόνον:	αντικ.	στη	μτχ.	διαλείπουσαν˙	
αὖ:	επιρρ.	προσδ.	χρόνου˙	ὡσαύτως:	επιρρ.	προσδ.	τρόπου.

ΠΡΟΣΕΞΕ:	 Όταν	 το	 προσδιοριζόμενο	 παραλείπεται,	 ο	
επιθετικός	 προσδιορισμός	 παίρνει	 τη	 συντακτική	 θέση	 του	
προσδιοριζομένου.	Έτσι	και	στην	προηγούμενη	πρόταση:	τὰς	
ἐντὸς	είναι	αντικείμενο,	μετά	την	παράλειψη	του	αντικειμένου	
(περιφοράς)˙	τῇ	ἀριστερᾷ	είναι	δοτική	του	οργάνου	μετά	την	
παράλειψη	της	δοτικής	του	οργάνου	(χειρί).	

3.	 τὴν	δὲ	Λάχεσιν	ἐν	μέρει	ἑκατέρας	ἑκατέρᾳ	χειρὶ	ἐφάπτεσθαι	
[ἔφη]:	κύρια	πρόταση.	τὴν	Λάχεσιν:	υποκ.	στο	ἐφάπτεσθαι:	ειδ.	
απρμφ.,	 αντικ.	 στο	 ἔφη	 (ετεροπροσωπία).	 ἑκατέρας:	 αντικ.	 στο	
απρμφ.	ἑκατέρᾳ:	επιθ.	προσδ.	στο	χειρί˙	ἐν	μέρει:	εμπρόθ.	προσδ.	
χρόνου.

4.	 σφᾶς	οὖν	εὐθὺς	δεῖν	[ἔφη]	ἰέναι	πρὸς	τὴν	Λάχεσιν:	κύρια	
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πρόταση.	 τὴν	 Λάχεσιν:	 υποκ.	 στο	 απρόσωπο	 δεῖν:	 ειδ.	 απρμφ.,	
αντικ.	στο	ἔφη˙	εὐθύς:	επιρρ.	προσδ.	χρόνου˙	πρὸς	τὴν	Λάχεσιν: 
εμπρόθ.	προσδ.	κατεύθυνσης	σε	πρόσωπο.

5.	 ἐπειδὴ	 ἀφικέσθαι:	 δευτερεύουσα	 χρονική	 πρόταση	 που	
εκφέρεται	με	απαρέμφατο	του	πλαγίου	λόγου	λόγω	έλξης	από	το	
δεῖν,	αντί	ευκτικής	του	πλαγίου	λόγου	(=	ἐπειδὴ	ἀφίκοιντο),	γιατί	η	
πρόταση	βρίσκεται	στον	πλάγιο	λόγο.

6.	 προφήτην	οὖν	τινα	σφᾶς	πρῶτον	μὲν	ἐν	τάξει	διαστῆσαι	
[ἔφη],	ἔπειτα	λαβόντα	ἐκ	τῶν	τῆς	Λαχέσεως	γονάτων	κλήρους	
τε	καὶ	βίων	παραδείγματα,	ἀναβάντα	ἐπί	τι	βῆμα	ὑψηλὸν	εἰπεῖν: 
κύρια	 πρόταση.	 προφήτην:	 υποκ.	 στα	 ειδ.	 απρμφ.	 διαστῆσαι,	
εἰπεῖν:	αντικ.	στο	[ἔφη]	(ταυτοπροσωπία)	και	στις	χρον.	μτχ.	λαβόντα	
(=	ἐπεὶ	ἔλαβεν),	ἀναβάντα	(=	ἐπεὶ	ἀνέβη)˙	τινά:	επιθ.	προσδ.	στο	
προφήτην˙	σφᾶς:	αντικ.	στο	διαστῆσαι˙	ἐν	τάξει:	εμπρόθ.	προσδ.	
τρόπου˙	ἐκ	τῶν	γονάτων:	εμπρόθ.	προσδ.	τόπου˙	τῆς	Λαχέσεως: 
γεν.	 κτητ.	 στο	 γονάτων˙	 βίων:	 γεν.	 αντικ.	 στο	 παραδείγματα˙	
κλήρους,	παραδείγματα:	αντικ.	στη	μτχ.	λαβόντα˙	πρῶτον:	επιρρ.	
προσδ.	χρόνου˙	ἐπὶ	βῆμα:	εμπρόθ.	προσδ.	τόπου˙	τί,	ὑψηλόν:	επιθ.	
προσδ.	στο	βῆμα.	

7.	 Ἀνάγκης	 θυγατρὸς	 κόρης	 Λαχέσεως	 λόγος	 [ἐστί]:	 κύρια	
πρόταση.	λόγος:	υποκ.	στο	[ἐστιν].	κόρης:	παράθ.	στο	Λαχέσεως: 
γεν.	υποκ.	στο	λόγος˙	Ἀνάγκης:	γεν.	κτητ.	στο	θυγατρός:	παράθ.	
στη	φράση	Λαχέσεως	κόρης˙	κόρης:	παράθ.	στο	Λαχέσεως.	

8.	 ψυχαὶ	 ἐφήμεροι,	 ἀρχὴ	 ἄλλης	 περιόδου	 θνητοῦ	 γένους	
θανατηφόρου	 [ἐστί]:	 κύρια	 πρόταση.	 ἀρχή:	 υποκ.	 στο	 [ἐστι]˙	
ἄλλης,	θανατηφόρου:	επιθ.	προσδ.	στο	περιόδου:	γεν.	υποκ.	στο	
ἀρχή˙	θνητοῦ:	επιθ.	προσδ.	στο	γένους:	γεν.	κτητ.	στο	περιόδου˙	
ἐφήμεροι:	επιθ.	προσδ.	στο	ψυχαί:	κλητ.	προσφώνηση.		

9.	 Οὐχ	ὑμᾶς	δαίμων	λήξεται:	κύρια	πρόταση.	δαίμων:	υποκ.	στο	
λήξεται˙	ὑμᾶς:	αντικ.

10.	ἀλλ’	ὑμεῖς	δαίμονα	αἱρήσεσθε:	κύρια	πρόταση,	συνδέεται	με	
την	προηγούμενη	 κύρια	πρόταση	παρατακτικά	 με	 τον	 αντιθετικό	
σύνδεσμο	ἀλλά˙	ὑμεῖς:	υποκ.,	δαίμονα:	αντικ.	
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11.	Πρῶτος	δ’	ὁ	λαχὼν	πρῶτος	αἱρείσθω	βίον:	κύρια	πρόταση.	
πρῶτος,	 πρῶτος:	 επιρρ.	 κατηγ.	 που	 δηλώνουν	 τάξη	 (σειρά)˙	 ὁ	
λαχών:	επιθ.	μτχ.,	υποκ.	στο	αἱρείσθω˙	βίον:	αντικ.	στο	αἱρείσθω.

12.	ᾧ	συνέσται	ἐξ	ἀνάγκης:	δευτερεύουσα	αναφορική	προσδιοριστική	
πρόταση	 στο	 βίον	 της	 προηγούμενης	 πρότασης˙	 ᾧ:	 αντικ.	 στο	
συνέσται˙	ἐξ	ἀνάγκης:	εμπρόθ.	προσδ.	αιτίας	(ή	τρόπου).

13.	Ἀρετὴ	 δὲ	 ἀδέσποτον	 [ἐστι]:	 κύρια	 πρόταση˙	 ἀδέσποτον: 
κατηγ.	στο	ἀρετή:	υποκ.	στο	[ἐστι].

14.	ἣν	τιμῶν	καὶ	ἀτιμάζων	πλέον	καὶ	ἔλαττον	αὐτῆς	ἕκαστος	
ἕξει:	δευτερεύουσα	αναφορική	προσδιοριστική	πρόταση	στο	ἀρετή	
(της	προηγούμενης	κύριας	πρότασης).	ἕκαστος:	υποκ.	στο	ἕξει	και	
στις	μτχ.	τιμῶν,	ἀτιμάζων:	τροπ.	μτχ.	αὐτῆς:	γεν.	διαιρ.˙	ἥν:	αντικ.	
στις	μτχ.	πλέον,	ἔλαττον:	αντικ.	στο	ἕξει.	

15.	Αἰτία	[ἐστιν]	ἑλομένου: κύρια	πρόταση˙	αἰτία:	υποκ.	στο	[ἐστιν]˙	
ἑλομένου:	επιθ.	μτχ.,	γεν.	κατηγορημ.	κτητική.

16.	θεὸς	 ἀναίτιός	 [ἐστι]:	 κύρια	 πρόταση.	 ἀναίτιος:	 κατηγ.	 στο	
θεός:	υποκ.	στο	[ἐστι].	

	 Γ.1	ΔΟΜΙΚΑ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΕΝΟΤΗΤΑΣ

  I.	Η	Περιγραφή	του	Σύμπαντος
α)	Η	Ανάγκη	με	τις	κόρες	της,	τις	Μοίρες
β)	Το	τραγούδι	των	Μοιρών	και	η	διαίρεση	του	χρόνου
γ)	Η	συμβολή	τους	στην	περιστροφή	του	αδραχτιού

  II.	Η	τακτοποίηση	των	ψυχών	και	ο	λόγος	του	προφήτη
α)	Η	διαδικασία	επιλογής	του	νέου	τρόπου	ζωής
β)	Η	διατύπωση	της	αντίληψης	για	την	ευθύνη	του	ανθρώπου
γ)	Η	αναιτιότητα	του	θεού	στην	επιλογή	του	τρόπου	ζωής

	 Γ.2	ΣΥΝΔΕΣΗ	ΜΕ	ΤΑ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ

	 	 Είδαμε	στην	προηγούμενη	ενότητα	τον	Ήρα	να	αφηγείται	τον	
τρόπο	 τιμωρίας	 των	 «ἀνιάτως	 ἐχόντων	 εἰς	 πονηρίαν»,	 όπως	 την	
άκουσε	από	δυο	άλλους	συνομιλητές-ψυχές.	Μίλησε	 για	 τα	 χίλια	
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χρόνια	που	οι	ψυχές	ανάλογα	με	τη	συμπεριφορά	τους	περνούσαν	
είτε	ανταμοιβόμενες	είτε	τιμωρούμενες.
	 	 Μετά	 το	 πέρας	 του	 κύκλου	 των	 χιλίων	 ετών,	 οι	 ψυχές	
ετοιμάζονταν	 για	 τη	 μετεμψύχωσή	 τους.	 Υπήρχαν	 όμως	 κάποιοι,	
για	τους	οποίους	το	διάστημα	αυτό	της	τιμωρίας	δεν	ήταν	αρκετό.	
Αυτοί	 θα	 παρέμεναν	 άλλα	 χίλια	 χρόνια	 στον	 Κάτω	 Κόσμο,	 των	
βασανιστηρίων.	Για	άλλους	πάλι	αυτό	το	διάστημα	θα	ήταν	αιώνιο.	
Παράδειγμα	για	την	τελευταία	περίπτωση	αποτελεί	ο	Αρδιαίος,	ο	
τύραννος	και	 κάθε	 τύραννος	κατά	 τον	Πλάτωνα.	Αυτοί	 ρίχνονται	
μετά	 από	 φριχτά	 βασανιστήρια	 στον	 Τάρταρο,	 από	 όπου	 δε	 θα	
βγουν	ποτέ.
	 	 Στη	 συνέχεια	 (χωρίο	 που	 δεν	 υπάρχει	 στο	 σχολικό	 βιβλίο)	 ο	
Ήρ	 λέει	 για	 την	 πορεία	 που	 ακολουθούν	 οι	 ψυχές	 εξερχόμενες	
από	το	στόμιο.	Παρέμειναν	 για	 επτά	μέρες	στο	Λειμώνα	και	στη	
συνέχεια	πορεύτηκαν	σε	έναν	ολοφώτεινο	τόπο,	που	έβλεπαν	φως	
λαμπρότερο	από	του	ουράνιου	τόξου.	Και	ήταν	το	φως	ο	σύνδεσμος	
του	 ουρανού	 που	 συγκρατούσε	 την	 ουράνια	 περιφορά.	 Εκεί	 θα	
γινόταν	 από	 τις	 ψυχές	 η	 επιλογή	 της	 νέας	 τους	 ζωής.	 Σε	 κείνο	
ακριβώς	 το	 σημείο	 βρισκόταν	 το	 αδράχτι	 της	 Ανάγκης	 που	 έδινε	
κίνηση	 στους	 πλανήτες.	 Εκεί	 και	 οι	 κόρες	 της	 Ανάγκης,	 οι	 τρεις	
μοίρες.	Από	τα	πόδια	της	Λάχεσης	οι	ψυχές	θα	επέλεγαν	το	νέο	
τρόπο	ζωής	τους.	

	 Γ.3	ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ	ΑΠΟΔΟΣΗ

	 	 Οι	ψυχές	οδηγήθηκαν	στον	ολοφώτεινο	τόπο.	Εκεί	βρίσκονταν	
η	Ανάγκη	κρατώντας	το	αδράχτι	και	γύρω	της	οι	κόρες	της,	οι	τρεις	
μοίρες,	καθισμένες	σε	θρόνους,	ντυμένες	στα	λευκά	και	φορώντας	
στεφάνια	από	μαλλιά	στο	κεφάλι.	 Τραγουδούσαν	σύμφωνα	με	 το	
αρμονικό	σύστημα	των	Σειρήνων	η	Λάχεση	τα	παρελθόντα,	η	Κλωθώ	
τα	παρόντα	και	η	Άτροπος	τα	μέλλοντα.	Βοηθούσαν	δε	και	οι	τρεις	
στην	περιστροφή	του	Αδραχτιού	την	Ανάγκη.	Η	Κλωθώ	με	το	δεξί	
της	 χέρι	 στην	 εξωτερική	περιστροφή.	Η	Άτροπος	 με	 το	αριστερό	
στην	εσωτερική.	Η	Λάχεση	και	με	τα	δυο	χέρια	πότε	στη	μια	και	
πότε	στην	άλλη	περιστροφή.	
	 	 Οι	 ψυχές	 οδηγήθηκαν	 μπροστά	 στη	 Λάχεση,	 η	 οποία	 μίλησε	
μέσω	 ενός	προφήτη.	Ξεκινούσε	 για	 τις	ψυχές	άλλος	 ένας	κύκλος	
ζωή	 σε	 φθαρτό	 σώμα.	 Κάθε	 ψυχή	 είχε	 δικαίωμα	 να	 επιλέξει	 ένα	
νέο	τρόπο	ζωής.	Η	μόνη	παρέμβαση	που	θα	έκανε	ο	θεός	ήταν	να	
απαγορεύσει	την	πιθανότητα	μετάνοιας.	Οι	ψυχές	ήταν	ελεύθερες	
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αλλά	και	υπεύθυνες	για	την	επιλογή	τους.	Με	αυτό	τον	τρόπο	η	
αρετή	δε	θα	ανήκε	σε	κανέναν.	Οι	ψυχές	ανάλογα	με	τη	συμπεριφορά	
τους	απέναντί	της	θα	κρίνονταν.	Ο	θεός	δεν	έφερε	καμιά	ευθύνη	για	
την	επιλογή	του	τρόπου	ζωής.

	 Γ.4	ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ	ΣΧΟΛΙΑ

	 	 ἄλλας	δε	καθημένας…	ἐν	θρόνῳ	ἑκάστην: οι	ψυχές	βρίσκονται	
στο	 τελευταίο	 στάδιο	 πριν	 τη	 μετεμψύχωσή	 τους.	 Σ’	 εκείνον	 τον	
ολοφώτεινο	τόπο	βρισκόταν	το	αδράχτι,	η	άτρακτος,	που	ρύθμιζε	
την	 κίνηση	 του	 κόσμου	 και	 της	 ζωής.	 Γύρω	 του	 κάθονταν	 τρεις	
γυναίκες	καθισμένες	σε	ίση	απόσταση	μεταξύ	τους	πάνω	σε	θρόνους.	
Ο	θρόνος	προσδίδει	κύρος,	μεγαλοπρέπεια,	δείχνει	ότι	οι	γυναίκες	
αυτές	έχουν	κάποια	δύναμη	και	εξουσία.

	 	 πέριξ	δ’	ἴσου: γύρω	από	την	άτρακτο	και	σε	ίσα	διαστήματα.

	 	 θυγατέρας	 τῆς	 Ἀνάγκης:	 οι	 τρεις	 γυναίκες	 είναι	 κόρες	 της	
Ανάγκης.	 Η	 θεότητα	 αυτή	 βρίσκεται	 στο	 κέντρο	 του	 σύμπαντος	
για	 τον	 Πλάτωνα	 και	 με	 το	 αδράχτι	 της	 το	 ελέγχει.	 Στην	 ουσία	
προσωποποιείται	η	αναγκαιότητα	που	διέπει	τον	κόσμο.	Για	πρώτη	
φορά	η	προσωποποίησή	της	συναντάται	στους	Ορφικούς,	που	συχνά	
τη	συγχέουν	με	την	Αδράστεια.	Σύμφωνα	με	το	μύθο	τους,	από	την	
Ανάγκη	και	το	Χρόνο	γεννήθηκαν	ο	Αιθέρας,	το	Χάος	και	το	Έρεβος.	
Στο	Συμπόσιο,	ο	Πλάτων,	θέλει	την	Ανάγκη	να	κυριαρχεί	στον	κόσμο	
πριν	την	επικράτηση	του	Έρωτα.	Και	ο	Παρμενίδης	κάνει	λόγο	για	
την	Ανάγκη	που	κυβερνά	το	σύμπαν.	Παρουσιάζεται	λοιπόν	ως	η	
ανώτερη	δύναμη	όχι	μόνο	από	τους	φιλοσόφους.	Η	αντίληψη	αυτή	
υπήρχε	γενικότερα	στο	αρχαίο	ελληνικό	πνεύμα	και	έχει	αποτυπωθεί	
στη	φράση	«ανάγκα	και	θεοί	πείθονται».	Η	ετυμολογία	της	λέξης	
προέρχεται	από	το	α-	στερ.	+	αγκών	που	σημαίνει	ότι	τίποτα	δεν	
μπορεί	να	ξεφύγει	από	τον	εναγκαλισμό	της.

	 	 Μοίρας: μοῖρα,	ως	προσηγορικό	όνομα,	σημαίνει	μερίδα,	δηλαδή	
το	διάστημα	της	ζωής	που	έχει	παραχωρηθεί	στον	κάθε	άνθρωπο.	
Ως	 προσωποποιήσεις	 οι	 Μοίρες	 θεωρούνταν	 κόρες	 του	 Δία	 και	
της	 Ἀνάγκης	 (ή	 της	 Νύκτας	 ή	 της	 Θέμιδος,	 σύμφωνα	 με	 άλλες	
παραδόσεις)	και	ήταν	τρεις:	η	Λάχεσις	 (δηλ.	αυτή	που	μοιράζει)5,	

5.		Πρβλ.	λαγχάνω,	λαχνός.
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η	Κλωθώ	(δηλ.	αυτή	που	κλώθει	το	νήμα	της	ζωής)	και	η	Ἄτροπος	
(δηλ.	η	αλύγιστη,	αυτή	που	κρατά	το	ψαλίδι	και	κόβει	το	νήμα).

	 	 λευχειμωνούσας: Σύμφωνα	 με	 τους	 Ορφικούς	 οι	 μοίρες	 ήταν	
ντυμένες	 στα	 λευκά,	 χρώμα	 θεϊκό	 του	 φωτός	 και	 της	 τελείωσης.	
Τις	φαντάζονταν	επίσης	να	φορούν	στέμματα	από	μαλλί	ή	κλαδιά	
δέντρων.	Η	εικόνα	θεϊκή	και	μεγαλόπρεπη	συμπληρώνει	την	ιερότητα	
της	 περίστασης.	 Το	 κυκλικό	 σχήμα	 του	 στεφανιού	 συμβολίζει	 το	
χρόνο	που	δεν	έχει	πέρας.

 	 πρὸς	 τὴν	 Σειρήνων	 ἁρμονίαν:	 Οι	 μοίρες	 σύμφωνα	 με	 τον	
Πλάτωνα	 τραγουδούσαν	 σύμφωνα	 με	 το	 αρμονικό	 σύστημα	 των	
Σειρήνων.	Για	τις	Σειρήνες	υπάρχουν	πολλές	παραδόσεις.	Ο	Όμηρος	
αναφέρεται	σ’	αυτές	και	το	τραγούδι	τους	αλλά	δεν	τις	περιγράφει,	
πίστευε	 όμως	 ότι	 ήταν	 δύο,	 ενώ	 σύμφωνα	 με	 μεταγενέστερους	
συγγραφείς	 ήταν	 εννέα.	Κατοικούσαν	 στην	 κάτω	 Ιταλία	 και	 ήταν	
σύμβολο	πειρασμού	και	αποπλάνησης	αφού	με	 το	 τραγούδι	 τους	
μάγευαν	 τους	 ναυτικούς	 και	 μετά	 τους	 εξόντωναν.	 Κόρες	 του	
ποταμού	Αχελώου	και	της	μούσας	Μελπομένης	(ή	της	Τερψιχόρης	
ή	 της	 Καλλιόπης)	 παρουσιάζονται	 στην	 αρχαία	 εικονογραφία	 ως	
παράξενα	όντα	με	κεφάλι	και	στήθος	γυναίκας	και	σώμα	πουλιού.	
Τα	 ονόματά	 τους	 ανταποκρίνονταν	 στην	 υπέροχη	 φωνή	 τους:	
Θελξιέπεια,	Αγλαοφήμη,	Μόλπη,	Λίγεια,	Παρθενόπη,	Αλλαοφώνη	
κ.α.	Σύμφωνα	με	την	παράδοση	ήταν	γυναίκες	εξαιρετικής	ομορφιάς,	
έπαιζαν	μουσική	και	τραγουδούσαν.	Λέγεται	ότι	κάποτε	κάλεσαν	τις	
μούσες	σε	διαγωνισμό.	Οι	μούσες	τις	νίκησαν	και	για	να	τιμωρήσουν	
την	αλαζονική	τους	συμπεριφορά	τις	μεταμόρφωσαν.	Κατά	μία	άλλη	
παράδοση	τις	μεταμόρφωσε	έτσι	η	θεά	Αφροδίτη	γιατί	ήταν	απρόσιτες	
στον	έρωτα.	Άλλοι	πάλι	λένε	ότι	ήταν	φίλες	της	Περσεφόνης	κι	όταν	ο	
Άδης	την	πήρε	στον	Κάτω	Κόσμο	απαρηγόρητες	εκείνες	θέλησαν	να	
φύγουν	μακριά	από	τους	ανθρώπους.	Η	Δήμητρα	τις	μεταμόρφωσε,	
γιατί	άφησαν	αβοήθητη	την	Περσεφόνη	κι	αυτές	εγκαταστάθηκαν	
κάπου	στη	θάλασσα	και	εκδικούνταν	τους	ανθρώπους.	Ο	Πρόκλος	
τις	χαρακτηρίζει	«ψυχαὶ	τινὲς	ζῶσαι	νοερῶς».Το	σημείο	που	όλες	οι	
παραλλαγές	συμφωνούν	είναι	η	μαγευτική	μουσική	τους.	Σύμφωνα	με	
την	πυθαγόρεια	αντίληψη	αυτές	δημιουργούν	την	ουράνια	αρμονία.	
Την	αντίληψη	αυτή	φαίνεται	να	ασπάζεται	ο	Πλάτων	στο	μύθο	του	
Ηρός.	Μάλιστα	εδώ	θεωρεί	ότι	είναι	οχτώ	και	καθεμιά	παράγει	ένα	
μουσικό	τόνο,	μια	νότα,	ώστε	όλες	μαζί	δημιουργούν	την	αρμονία	
των	σφαιρών.



ΕΝΟΤΗΤΑ 15 275

  Λάχεσιν	 τὰ	 γεγονότα	 …	 Ἄτροπον	 τὰ	 μέλλοντα:	 ο	 Πλάτων	
διαιρεί	το	χρόνο	σε	τρεις	βαθμίδες.	Η	κάθε	Μοίρα,	ακολουθώντας	
το	μουσικό	σύστημα	των	Σειρήνων,	τραγουδά	τα	συμβαίνοντα	μιας	
χρονικής	 περιόδου.	 Η	 Λάχεση	 όσα	 έχουν	 συμβεί,	 η	 Κλωθώ	 όσα	
συμβαίνουν	και	η	Άτροπος	όσα	θα	συμβούν.

	 	 τῇ	δεξιᾷ	χειρί	…	τῇ	ἀριστερᾷ: 	Σύμφωνα	με	τη	λαϊκή	αντίληψη	
οι	όροι	δεξιός	και	αριστερός	είναι	φορτισμένοι	με	θετική	και	αρνητική	
σημασία	αντίστοιχα.	Δεξιός	είναι	ο	ευνοϊκός,	ο	ευχάριστος,	ο	ικανός,	
ο	κατάλληλος	και	ενδεδειγμένος.	Από	κει	και	οι	όροι:	με	το	δεξί,	
όλα	να	πάνε	δεξιά,	δεξιοτέχνης,	επιδέξιος.	Από	την	άλλη	αριστερός	
είναι	 ο	 κακότυχος,	 ο	 δυσάρεστος.	 Αυτή	 η	 διάκριση	 φαίνεται	 να	
είχε	απασχολήσει	και	τους	πυθαγόρειους	αλλά	και	οι	οιωνοσκόποι	
θεωρούσαν	 αίσιους	 τους	 οιωνούς	 που	 έρχονταν	 από	 δεξιά	 και	
δυσάρεστους	όσους	έρχονταν	από	αριστερά.	

	 	 τοῦ	ἀτράκτου:	αναφέρεται	στο	κοσμικό	αδράχτι	που	ο	Πλάτων	
περιγράφει	με	λεπτομέρεια	λίγο	παραπάνω	(616-617).	Το	αδράχτι	
είναι	 ένα	 από	 τα	 εργαλεία	 με	 τα	 οποία	 οι	 γυναίκες	 φτιάχνουν	
το	νήμα.	Το	άλλο	είναι	η	ρόκα	(ηλακάτη)	στην	οποία	βάζουν	το	
επεξεργασμένο	μαλλί	και	περιστρέφοντάς	την	συνεχώς	φτιάχνουν	
το	νήμα.	Η	άτρακτος	αιωρείται	από	έναν	κίονα	φωτός	που	ενώνει	
τον	ουρανό	με	τη	γη.	Γύρω	από	αυτόν	τον	άξονα	περιστρέφονταν	
τα	ουράνια	σώματα.	Βρισκόταν	στο	κέντρο	του	σύμπαντος,	πάνω	
στα	γόνατα	της	Ανάγκης,	της	γενεσιουργού	αιτίας	που	συντόνιζε	
με	αρμονία	και	ισορροπία	τις	ουράνιες	κινήσεις	και	είναι	σύμβολο	
(μηχανισμός)	 για	 τη	 συνένωση	 όλων	 των	 κινήσεων	 του	 κόσμου.	
Ο	φωτεινός	αυτός	κίονας	περιείχε	μέσα	τους	επτά	σφονδύλους,	
τους	πλανήτες.	Οι	πλανήτες	περιστρέφονται	κυκλικά	γύρω	από	
το	αδράχτι.	Την	κίνησή	τους	τη	δίνουν	οι	Μοίρες.	Η	περιγραφή	
αυτή	 ανακαλεί	 την	 παραδοσιακή	 εικόνα	 που	 έχουμε	 για	 την	
Κλωθώ	 η	 οποία	 κρατούσε	 την	 ηλακάτη	 και	 έφτιαχνε	 το	 νήμα.	
Είναι	ταυτόχρονα	ο	μέγα	κόσμος	και	το	μικροσκοπικό	πρότυπό	
του	 (ο	μακρόκοσμος	και	ο	μικρόκοσμος).	Έτσι	μπορούμε	να	τον	
φανταστούμε	σαν	ένα	πλανητάριο	και	να	τον	θεωρήσουμε	ως	πηγή	
της	κοσμικής	τάξης.	Ο	κ.	Γεωργούλης	γράφει:	«ο	Rivaud	διατύπωσε	
την	 αντίληψη	 ότι	 οι	 σφόνδυλοι	 και	 η	 άτρακτος	 περιγράφουν	
αστρονομικό	 μηχάνημα,	 που	 είχαν	 εφεύρει	 οι	 μαθηματικοί	 της	
Ακαδημίας,	 για	 να	 αισθητοποιούν	 τις	 κινήσεις	 των	 ουράνιων	
σωμάτων».	
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  τὴν	 ἔξω	 περιφοράν:	 αναφέρεται	 στην	 εξωτερική	 κυκλική	
κίνηση	των	ουράνιων	σωμάτων.	Η	κίνηση	αυτή	έχει	θετική	ενέργεια,	
συμβολίζει	την	αιώνια	κίνηση	του	σύμπαντος,	της	ζωής.	Η	κίνησή	
της	 δίνεται	 από	 την	Κλωθώ	 με	 το	 δεξί	 χέρι	 (εύνοια,	 καλή	 τύχη).	
Παράλληλα	συμβολίζεται	και	η	βεβαιότητα	αυτών	που	συμβαίνουν	
τώρα	 (η	 Κλωθώ	 τραγουδά	 τα	 παρόντα).	 Αντίθετα	 η	 εσωτερική	
κίνηση	έχει	αρνητική	ενέργεια	και	συμβολίζει	τη	ζωή	του	ανθρώπου,	
την	«αρχή	του	τέλους».	Δίνεται	από	την	Άτροπο	με	το	αριστερό	χέρι	
(κακή	τύχη).	Είναι	η	αβεβαιότητα,	το	ασταθές	του	μέλλοντος	που	
τραγουδά	αυτή	η	σκληρή,	αλύγιστη	Μοίρα.	Η	Λάχεση	βοηθάει	και	
στις	δυο	κινήσεις	στα	διαστήματα	που	σταματούν	οι	αδερφές	της.	
Ως	Μοίρα	που	 τραγουδά	 τα	παρελθόντα	 συμμετέχει	 ενεργά	 στην	
εξέλιξη.	Το	παρελθόν	είναι	αυτό	που	μας	βοηθά	να	συντονίσουμε	
τις	ενέργειές	μας	για	το	παρόν	και	το	μέλλον.	Είναι	αυτό	που	μας	
διδάσκει	και	μας	καθοδηγεί	για	να	μην	κάνουμε	τα	ίδια	σφάλματα.

	 	 διαλειποῦσαν	 χρόνον:	 η	 Κλωθώ	 και	 η	 Άτροπος	 σταματούν	
ανά	τακτά	χρονικά	διαστήματα	την	περιστροφή	και	αναλαμβάνει	η	
Λάχεση.	Η	ευτυχία	και	η	δυστυχία	δεν	κρατούν	αιώνια.

	 	 σφᾶς	οὖν:	αναφέρεται	στις	ψυχές.	Στο	σημείο	αυτό	σταματά	
η	περιγραφή	του	σύμπαντος	και	ο	Ήρ	επανέρχεται	στην	αφήγησή	
του.	 Οι	 ψυχές,	 αφού	 περπάτησαν	 για	 τέσσερις	 μέρες	 στο	 ψηλό	
αυτό	σημείο	που	βρίσκεται	το	αδράχτι	της	Ανάγκης,	στο	λιβάδι	της	
κρίσης,	παρουσιάζονται	για	πρώτη	φορά	μπροστά	στη	Λάχεση.

	 	 προφήτην	οὖν	τινά: ο	προφήτης	είναι	χαρισματικό,	θεόπνευστο	
άτομο.	 Μιλά	 εκ	 μέρους	 του	 θεού,	 είναι	 το	 φερέφωνό	 του,	 και	
ερμηνεύει	τις	επιθυμίες	του.	Όσο	λέει	δεν	είναι	δικά	του	λόγια,	γι’	
αυτό	έχουν	κύρος	και	αξία.	Οι	προφήτες	ήταν	ιερά	πρόσωπα	και	
προστατεύονταν.	Γνωστοί	είναι	ο	Τειρεσίας	ως	προφήτης	του	Δία	
(Πίνδαρος),	ο	Ορφέας	προφήτης	του	Διονύσου	(Ευριπίδης),	η	Πυθία	
προφήτης	του	Απόλλωνα,	ο	Γλαύκος	προφήτης	του	Νηρέα.	Συχνά	
προφήτες	των	Μουσών	χαρακτηρίζονταν	οι	ποιητές.

 	 λαβόντα	ἐκ	τῶν	τῆς	Λαχέσεως	γονάτων:	η	Λάχεση	είναι	μια	
από	τις	εκπροσώπους	της	κοσμικής	τάξης,	όπως	είδαμε.	Καθισμένη	
σε	θρόνο,	μεγαλόπρεπη,	έχει	στα	γόνατά	της	παραδείγματα	ζωών.	
Το	 γόνατο	 ήταν	 για	 τους	 αρχαίους	 το	 κέντρο	 των	 δυνάμεων	 του	
ανθρώπου.	Να	θυμηθούμε	ότι	η	αφή	με	το	γόνατο	ήταν	ένδειξη	ικεσίας	
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για	όποιον	είχε	ανάγκη.	Συχνά	στη	γλυπτική	οι	θεοί	παριστάνονται	
καθισμένοι	σε	θρόνο	και	στα	γόνατά	τους	τοποθετούσαν	οι	πιστοί	
τα	αναθήματα.	Από	εκεί	προέρχεται	και	η	φράση	«θεών	εν	γούνασι	
κείται»	(εναπόκειται	στην	απόφαση	των	θεών).

 	 κλήρους	 καὶ	 βίων	 παραδείγματα: στα	 γόνατα	 της	 Λάχεσης	
εναπόκειται	 η	 μέλλουσα	 ζωή	 του	 ανθρώπου.	 Εκεί	 βρίσκονται	 τα	
παραδείγματα	βίων,	τα	πρότυπα	ζωής	 (κάποιο	εύπλαστο	υλικό	ή	
τούφες	από	μαλλί	που	κατά	τη	διαδικασία	της	επιλογής	έπαιρναν	
τη	μορφή	που	είχε	επιλέξει	ο	κλήρος).	Έχουμε	λοιπόν	φτάσει	στο	
τελευταίο	στάδιο	πριν	από	την	επιστροφή	των	ψυχών	σε	κάποιο	
ανθρώπινο	 σώμα.	 Σε	 λίγο	 οι	 ψυχές	 με	 ένα	 συγκεκριμένο	 τυπικό	
θα	επιλέξουν	μια	ζωή	προδιαγεγραμμένη	την	οποία	θα	ζήσουν	στο	
θνητό	σώμα.

	 	 βῆμα	ὑψηλόν: η	ύπαρξή	του	είναι	πρακτική	αλλά	και	συμβολική.	
Ο	προφήτης	 έπρεπε	 να	 είναι	 ορατός	 από	 όλες	 τις	ψυχές	 για	 να	
τον	ακούνε	καλύτερα.	Παράλληλα	η	διαφοροποίησή	 του	από	 τις	
ψυχές	 του	 προσδίδει	 κύρος,	 μεγαλοπρέπεια.	 Επίσης	 συμβολίζει	
τη	διαμεσολαβιτική	του	θέση.	Βρίσκεται	ανάμεσα	στη	θεά	και	τις	
ψυχές.

	 	 Ἀνάγκης	 θυγατρός	 κόρης	 Λαχέσεως	 λόγος:	 ο	 λόγος	 είναι	
προφητικός	και	μοιάζει	με	διάγγελμα.	Η	ιδιότυπη	συντακτική	σειρά	
των	 λέξεων	 (θα	 έπρεπε	 να	 είναι:	 «Λόγος	 –εστί-	 κόρης	 Λαχέσεως	
θυγατρός	 Ανάγκης»),	 η	 αρηματική	 φράση,	 οι	 πυκνοί	 φθόγγοι,	 το	
ασύνδετο	 σχήμα	 προσδίδουν	 στο	 λόγο	 ιερότητα,	 μεγαλοπρέπεια,	
όγκο,	 κύρος.	 Η	 πρόταξη	 της	 λέξης	 «Ανάγκη»	 φανερώνει	 ότι	 όσα	
λεχθούν	είναι	άνωθεν	εντολή,	απαράβατα.	

	 	 ψυχαί	ἐφήμεραι:	εφήμερος	είναι	αυτός	που	διαρκεί	μια	μέρα,	ο	
σύντομος,	ο	βραχύβιος.	Ο	Πίνδαρος	δίνει	στον	όρο	τη	σημασία	του	
θνητού	που	η	ζωή	του		μεταβάλλεται	από	μέρα	σε	μέρα	και	υπόκειται	
στις	επιλογές	της	μοίρας	ή	της	τύχης	(«επάμεροι’	τι	δε	τις;	Τι	δε	ου	
τις;	Σκιάς	όναρ	άνθρωπος»,	-εφήμεροι’	τι	είναι	ο	άνθρωπος;	Τι	δεν	
είναι;	Όνειρο	σκιάς-	Πυθιονικός	8,	95).	Στο	σημείο	αυτό	διακρίνεται	
μια	αντίφαση	στις	πεποιθήσεις	 του	Πλάτωνα,	που	θεωρούσε	 την	
ψυχή	αθάνατη	 («πάσα	ψυχή	αθάνατος»,	Φαίδρος	 245	C).	Η	 λέξη	
όμως	αναφέρεται	σε	αυτό	που	σε	λίγο	θα	συμβεί	στην	ψυχή.	Θα	
επιλέξει	και	θα	εισέλθει	σε	ένα	φθαρτό	σώμα.	Εφήμερο	θα	είναι	το	
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χρονικό	διάστημα	κατά	το	ποίο	θα	ζήσει	στον	επάνω	κόσμο	για	να	
συνεχίσει	μετά	τον	κύκλο	της	στο	κάτω	κόσμο.	Επίσης	αναφέρεται	
στην	προσκόλληση	των	ψυχών	σε	εφήμερα	πράγματα,	σε	προσωρινή	
ζωή.

  ἀρχὴ	 ἄλλης	 περιόδου	 θνητοῦ	 γένους	 θανατηφόρου: 
αναφέρεται	στην	ατέρμονη	πορεία	των	ψυχών	που	είναι	καθορισμένη.	
Η	ώρα	της	μετεμψύχωσης	έχει	φτάσει.	Θα	εισέλθουν	σε	ένα	θνητό	
σώμα,	 θα	 ζήσουν	 για	 κάποιο	 χρονικό	 διάστημα	 (εκατό	 χρόνια	
υπολογίζεται),	 μετά	 το	θάνατο	 του	σώματος	 θα	 ζήσουν	 για	 χίλια	
χρόνια	υποχθόνια,	ανάλογα	με	τον	τρόπο	ζωής	που	επέλεξαν,	με	
τιμές	 ή	 τιμωρίες.	 Ο	 προφήτης	 δίνει	 έμφαση	 στη	 θνητότητα	 του	
σώματος.	Τονίζει	δε	ότι	ο	άνθρωπος	φέρει	μέσα	του	το	θάνατο,	η	
ανθρώπινη	ζωή	είναι	σύμφυτη	με	αυτόν.	Τέλος,	διακρίνεται	αντίθεση	
ανάμεσα	στο	φθαρτό	του	σώματος	και	το	αθάνατο	της	ψυχής.

	 	 οὐχ	 ὑμᾶς	 δαίμων	 λήξεται: υπάρχουν	 διαφορετικές	 απόψεις	
για	την	προέλευση	της	λέξης	«δαίμων».	Μπορεί	να	προέρχεται:	α)	
από	 το	 ρήμα	 δαίω=	 διανέμω,	 διαμοιράζω,	 επομένως	 συνδέεται	 ο	
δαίμων	με	 τη	μοίρα	ως	διαμοιραστής,	 β)	από	το	δαίω=	καίω,	και	
σημαίνει	το	πνεύμα	που	ενεργεί	σα	φωτιά,	γ)	από	το	ρήμα	δάω=	
διδάσκω	 και	 σημαίνει	 το	 πνεύμα	 που	 διδάσκει,	 που	 καθοδηγεί	
τον	 άνθρωπο.	 Σύμφωνα	 με	 τη	 λαϊκή	 παράδοση	 οι	 δαίμονες	 ήταν	
κατώτερες	 θεότητες	 που	 κατοικούσαν	 στον	 ουρανό,	 πλησίον	 της	
γης.	Ήταν	οι	διαμεσολοβητές	των	θεών	για	τους	ανθρώπους.	Κατά	
τη	γέννησή	του	κάθε	άνθρωπος	είχε	μαζί	του	δυο	δαίμονες,	 έναν	
καλό	(ευδαίμονα,	λευκό),	και	έναν	κακό	(κακοδαίμονα,	μαύρο),	που	
τον	συμβούλευαν.	Ανάλογα	με	το	δαίμονα	που	άκουγε	περισσότερο,	
χαρακτηριζόταν	ως	ευδαίμων	ή	κακοδαίμων.	Μετά	το	θάνατο	του	
ανθρώπου,	οι	δαίμονες	παρίστανται	στην	κρίση	της	ψυχής	και	λένε	
την	αλήθεια.		

	 	 ὑμεῖς	δαίμονα	αἱρήσεσθε:	η	λαϊκή	πίστη	σε	δαίμονες,	οι	οποίοι	
αποτελούν	–προσωποποίηση	του	πεπρωμένου	καθενός	ανθρώπου	
είναι	πανάρχαια	και	υπήρχε	πριν	από	τον	Πλάτωνα.	Αυτή	την	πίστη	
αμφισβητεί	εδώ	ο	Πλάτων	διακηρύσσοντας	ότι	ο	άνθρωπος	διαλέγει	
μόνος	του	τον	δαίμονά	του.	Δηλ.,	ο	άνθρωπος	δεν	εξουσιάζεται	από	
μία	θεϊκή	ή	δαιμονική	δύναμη	αλλά	είναι	ελεύθερος	να	καθορίσει	
ο	ίδιος,	με	τη	δική	του	επιλογή,	τις	συνθήκες	της	ζωής	του	και	τη	
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μελλοντική	του	μοίρα6.	Επομένως	η	άποψη	ότι	δεν	έχει	ευθύνη	ο	θεός	
για	την	ανθρώπινη	τύχη	έρχεται	σε	αντίθεση	με	τις	παραδοσιακές	
αντιλήψεις	που	επιρρίπτουν	τις	ευθύνες	στους	θεούς.
 
	 	 πρῶτος	δ’	ὁ	λαχών	…	βίον: υπάρχουν	δυο	ρηματικοί	τύποι	στην	
πρόταση	με	αντίθετη	σημασία.	Από	τη	μια	με	το	ρήμα	προβάλλεται	
η	ελεύθερη	επιλογή	του	ατόμου	για	τη	ζωή	που	θα	ζήσει	(αιρήσθω).	
Η	 μετοχή	 από	 την	 άλλη	 (λαχών)	 με	 τη	 σημασία	 της	 κλήρωσης	
φανερώνει	την	παρέμβαση	της	τύχης	στη	ζωή	του	ανθρώπου.	Γίνεται	
μια	προσπάθεια	 να	συμφιλιωθούν	 η	 ελευθερία	 με	 την	ανάγκη.	Ο	
Πλάτων	συνδυάζει	την	ελεύθερη	επιλογή	και	την	ηθική	ευθύνη	του	
ανθρώπου	με	τη	θεϊκή	παρέμβαση.

	 	 ἐξ	ἀνάγκης: η	επιλογή	τρόπου	ζωής	από	τον	άνθρωπο	αφήνεται	
ελεύθερη.	Αυτή	όμως	που	θα	επιλέξει	θα	υποχρεωθεί	να	τη	ζήσει	
μέχρι	 το	 τέλος.	 Αυτή,	 θα	 λέγαμε,	 είναι	 η	 σημαντικότερη	 θεϊκή	
παρέμβαση.	 Ο	 άνθρωπος	 δεν	 έχει	 κανένα	 περιθώριο	 μετάνοιας.	
Αναγκαστικά	 θα	 ζήσει	 όπως	 επέλεξε.	 Γι’	 αυτό	 πρέπει	 να	 είναι	
ιδιαίτερα	προσεκτικός.

	 	 ἀρετήν	δὲ	ἀδέσποτον:	Ο	Πρόκλος	σχολιάζει:	 «ἀδέσποτον	δὲ	
τὴν	ἀρετήν,	ἀλλ’	οὐ	διὰ	τὸ	ἐφ’	ἡμῖν	μόνον,	ἀλλὰ	διότι	τὴν	ψυχὴν	
ἐλευθέραν	ἀποτελεῖ	τῶν	πικροτάτων	δεσποτῶν,	οἷς	ἡ	δουλεύουσα	
τῶν	ἀγαθῶν	στέρεται	πάντων».	Δηλ.	«και	δεν	έχει	δεσπότη	η	αρετή,	
όμως	όχι	επειδή	η	αρετή	είναι	αποκλειστικά	στη	δύναμή	μας,	αλλά	
επειδή	απελευθερώνει	την	ψυχή	από	σκληρότατους	δεσπότες,	που	
μια	ψυχή	η	οποία	δουλεύει	σ’	αυτούς	χάνει	καθετί	καλό.	Βάσει	των	
αρχών	της	πλατωνικής	φιλοσοφίας	ένα	πράγμα	έχει	υπόσταση	μόνο	
στο	βαθμό	που	είναι	αγαθό	(509	b	6	κ.	εξ.),	έτσι	ώστε	το	πιο	αυθεντικό	
στοιχείο	της	ατομικότητάς	μας	να	ταυτίζεται	με	ό,τι	καλύτερο	και	
ανώτερο	 υπάρχει	 στη	 φύση	 μας.	 «Εκδιπλώνουμε	 πληρέστερα	 την	
ατομικότητά	 μας	 και	 απολαμβάνουμε	 τη	 μόνη	 αληθινή	 ελευθερία	
μας	με	το	να	γινόμαστε	υπηρέτες	της	αρετής»,	παρατηρεί	ο	Adam,	
ο	οποίος	παραθέτει	 χαρακτηριστικά	μια	φράση	του	Goethe:	 “Das	
Gesetz	nur	kann	uns	Freiheit	geben”,	«μόνο	ο	νόμος	μπορεί	να	μάς	
δώσει	ελευθερία»7.

6.		 Πρβλ.	 Ν.	 Μ.	 Σκουτερόπουλος,	 Πλάτων Πολιτεία,	 εισαγωγή,	 κείμενο,	
μετάφραση,	σχόλια,	εκδ.	Πόλις,	Αθήνα.	122007.

7.		Ό.	π.	σελ.	913.
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  αἰτία	 ἑλομένου˙	 θεὸς	 ἀναίτιος:	 Ήδη	 στο	 δεύτερο	 βιβλίο	 ο	
Πλάτων	είχε	αντιταχθεί	στην	ιδέα	ότι	οι	θεοί	είναι	υπεύθυνοι	για	τα	
τραγικά	λάθη	των	ανθρώπων	και	τις	συνέπειες	αυτών	των	λαθών,	
και	η	αντίθεσή	του	αυτή	ανανεώνεται	τώρα	με	το	εμφαντικό	«θεὸς	
ἀναίτιος»,	που	κατά	τον	Grube	[1970],	σελ.	160,	αποτελεί	την	κύρια	
συμβολή	 της	 Πλατωνικής	 Πολιτείας στην	 έννοια	 του	 θείου.	 Μια	
άλλη	 διάσταση	 των	 λόγων	 της	 Λάχεσης	 επισημαίνεται	 από	 τον	
Jaeger	[1959],	τόμος	3,	σελ.	103,	ο	οποίος	παρατηρεί	ότι	με	αυτή	την	
προειδοποίηση	(αἰτία	ἑλομένου˙	θεὸς	ἀναίτιος)	η	Πολιτεία	φθάνει	
στο	κορυφαίο	σημείο	 της,	αφού	μια	πίστη	στην	υπαιτιότητα	 του	
θεού	για	τα	λάθη	των	ανθρώπων	θα	ακύρωνε	την	ανθρώπινη	ευθύνη	
και	ουσιαστικά	θα	αναιρούσε	κάθε	δυνατότητα	για	παιδεία8.		

	 Γ.5	ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ	ΑΝΑΛΥΣΗ

α)	Το	αδράχτι	της	Ανάγκης-	η	κοσμική	κίνηση

	 	 Στο	τμήμα	της	αφήγησης	που	βρίσκεται	ανάμεσα	στην	περιγραφή	
της	τιμωρίας	του	Αρδιαίου	και	στο	λόγο	της	Λάχεσης,	ο	Πλάτων,	
δίνει	την	περιγραφή	του	σύμπαντος:
	 	 «Αφού	δε	έμειναν	(οι	ψυχές)	σε	κείνο	το	λιβάδι	επτά	ημέρες,	έπρεπε	
την	όγδοη	να	ξεκινήσουν	κι	έπειτα	από	τεσσάρων	ημερών	πορεία	
έφτασαν	σ’	ένα	τόπο,	όθε	έβλεπαν	ψηλά	ένα	φως	που	απλωνόταν	
σ’	ολόκληρο	τον	ουρανό	και	τη	γη,	ευθύ	ως	στήλη	και	όμοιο	με	την	
Ίριδα	 (δηλ.	 το	 ουράνιο	 τόξο),	 αλλά	 λαμπρότερο	 και	 καθαρότερο’	
στο	φως	τούτο	έφτασαν	ύστερ’	από	πορεία	άλλης	μιας	μέρας’	εκεί	
είδαν,	στη	μέση	του	φωτός,	 να	 είναι	από	τον	ουρανό	τεντωμένες	
οι	 άκρες	 των	 δεσμών	 του	 –το	 φως	 χρησίμευε	 ως	 σύνδεσμος	 του	
ουρανού	 και	 συγκρατούσε	 ολόκληρο	 τον	 περιστρεφόμενο	 ουρανό	
απαράλλακτα	 όπως	 τα	 υποζώματα	 των	 πλοίων-	 και	 στις	 άκρες	
ήταν	στερεωμένο	της	Ανάγκης	το	αδράχτι	που	έδινε	την	κίνηση	σε	
όλες	 τις	 ουράνιες	περιστροφές’	 το	 στέλεχος	 και	 τα’	 αγκίστρι	 του	
ήταν	από	χάλυβα,	το	σφοντύλι	όμως	από	μίγμα	χάλυβα	και	άλλων	
μετάλλων.	Η	φύση	του	σφοντυλιού	ήταν	η	εξής:	ως	προς	το	σχήμα	
έμοιαζε	με	τα	δικά	μας	εδώ’	και	για	να	έχεις	ακριβέστερη	ιδέα	πώς	
τα	παράσταινε	πρέπει	να	φανταστείς	ένα	μεγάλο	σφοντύλι	κοίλο	
και	φαγωμένο	από	μέσα	εντελώς’	μέσα	σ’	αυτό	προσαρμοζόταν	ένα	
άλλο	 μικρότερο,	 όπως	 οι	 κάδοι	 που	 μπαίνουν	 ο	 ένας	 μέσα	 στον	

8.		Ό.	π.,	σελ.	913-914.
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άλλο’	μέσα	στο	δεύτερο	άλλο	τρίτο	και	πάλι	ένα	τέταρτο,	και	ακόμη	
άλλα	τέσσερα’	γιατί	όλα	ήσαν	οκτώ,	το	ένα	βαλμένο	μέσα	στο	άλλο’	
από	πάνω	φαίνονταν	του	καθενός	τα	χείλη	σαν	κύκλοι	και	απέξω	
παρουσίαζαν	 επιφάνεια	 συνεχή	 σαν	 να	 ήταν	 ένα	 μόνο	 σφοντύλι	
γύρω	από	το	στέλεχος’	αυτό	το	στέλεχος	πέρναγε	καταμεσίς	από	
το	κέντρο	του	όγδοου	σφοντυλιού.	Ολόκληρο	το	αδράχτι	στρεφόταν	
γύρω	από	τον	άξονά	του	κατά	την	ίδια	φορά,	ενώ	εσωτερικά	οι	επτά	
συγκεντρωμένοι	 κύκλοι	περιστρέφονταν	ήρεμα	κατά	 την	αντίθετη	
διεύθυνση’	απ’	αυτούς	πάλι	πάρα	πολύ	γρήγορα	περιστρεφόταν	ο	
όγδοος…	τούτο	το	αδράχτι	στρεφόταν	πάνω	στα	γόνατα	της	Ανάγκης.	
Απάνω	σε	καθέν’	από	τους	κύκλους	του	στεκότανε	από	μια	Σειρήνα	
που	περιστρεφότανε	κι	αυτή	κι	έψαλε	με	φωνή	απάνω	σ’	ένα	και	
τον	 ίδιο	τόνο	πάντοτε	κανονισμένη,	έτσι	ώστε	από	τις	οκτώ	που	
ήσαν	 σχηματίζανε	 μια	 και	 αρμονική	 συμφωνία…»	 (Μετάφραση	 Ι.	
Γρυπάρη).
	 	 Στη	συνέχεια	ακολουθεί	το	τμήμα	της	ενότητάς	μας	για	το	ρόλο	
των	 Μοιρών	 στην	 κίνηση	 του	 σύμπαντος.	 Η	 αστρονομική	 αυτή	
περιγραφή	ολοκληρώνεται	με	το	ρόλο	της	Λάχεσης.	
	 	 «Η	 φιλολογική	 έρευνα	 δεν	 έχει	 κατορθώσει	 ακόμα	 να	 φτάσει	
σε	ασφαλή	συμπεράσματα	σχετικά	με	τις	αστρονομικές	αντιλήψεις	
του	 Πλάτωνα.	 Πολλοί	 παραδέχονται	 ότι	 θεωρεί	 τον	 ουρανό	 ως	
αποτελούμενο	από	ομόκεντρες	σφαίρες	με	κέντρο	τη	γη.	Εξώτατη	
σφαίρα	είναι	το	στερέωμα	των	απλανών,	ενώ	οι	άλλες	επτά	είναι	
οι	 σφαίρες	 που	 παρασύρουν	 μαζί	 τους	 τούς	 πλανήτες»	 (Κ.	 Δ.	
Γεωργούλης,	Πλάτωνος	Πολιτεία).

β)	Ο	προφητικός	λόγος:	Οι	υφολογικές	του	ιδιομορφίες

	 	 Η	 ατμόσφαιρα	 μέσα	 στην	 οποία	 ο	 προφήτης	 εκφωνεί	 το	
λόγο-	 επιθυμία	 της	 θεάς,	 είναι	 μυστηριακή,	 γεμάτη	 ιερότητα	 και	
επισημότητα	ενώ	ακολουθείται	συγκεκριμένο	τελετουργικό:
 	Τοποθετεί	τις	ψυχές	με	τάξη,	σε	σειρά	μπροστά	στη	θεά.
 	Πλησιάζει	 τη	 Λάχεση	 και	 παίρνει	 από	 τα	 γόνατά	 της	 τα	

παραδείγματα	βίων.
 	Ανεβαίνει	σε	βάθρο	για	να	μιλήσει	στις	ψυχές.	
	 	 Το	ύφος	του	είναι	ιερατικό	και	επίσημο:
	 	 Η	 απορηματική	 ονοματική	 πρόταση	 με	 την	 αναστροφή	 των	
λέξεων	μοιάζει	με	τίτλο	και	του	προσδίδει	τη	μορφή	διαγγέλματος.	
Ύφος	γεμάτο	επισημότητα,	κύρος,	μεγαλοπρέπεια,	όπως	αρμόζει	σε	
ένα	θεό.
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	 	 Οι	προτάσεις	είναι	ελλειπτικές	(οι	πέντε	από	τις	δέκα	δεν	έχουν	
ρήμα),	γεγονός	που	κάνει	λιτά	και	σοβαρά	τα	θεϊκά	λόγια.	Άλλωστε	
ο	θεός	δεν	μπορεί	να	είναι	φλύαρος	στην	επικοινωνία	του	με	τους	
ανθρώπους.	Έτσι	θα	έχανε	τη	σοβαρότητά	του.	
	 	 Ο	 λόγος	 είναι	 πυκνός,	 μικροπερίοδος	 και	 κοφτός.	 Υπάρχουν	
μόνο	 δυο	 δευτερεύουσες	 και	 λίγες	 μετοχές,	 ενώ	 απουσιάζουν	 τα	
απαρέμφατα.	Τα	παραπάνω	επιτείνουν	τα	χιαστά	σχήματα:	«Ανάγκης	
θυγατρός	 κόρης	 Λαχέσεως»	 και	 «αιτία	 ελομένου˙	 θεός	 αναίτιος»,	
οι	γενικές	προσδιοριστικές:	«Ανάγκης	θυγατρός	κόρης	Λαχέσεως»,	
«άλλης	περιόδου	θνητού	 γένους	θανατηφόρου»	και	 οι	 αντιθέσεις:	
«τιμών	και	ατιμάζων»,	πλέον	και	έλαττον».
	 	 Το	 ύφος	 γίνεται	 επιτακτικό,	 απόλυτο,	 αφού	 μεταφέρει	 λόγια	
του	θεού,	καθώς	απαγγέλλει	τους	κανόνες	με	τους	οποίους	θα	γίνει	
η	 επιλογή	 των	νέων	βίων.	Από	τα	πέντε	ρήματα	το	 ένα	 είναι	σε	
προστακτική	και	τα	υπόλοιπα	σε	οριστική	μέλλοντα	στο	δεύτερο	
πληθυντικό	πρόσωπο.	Αν	σε	αυτά	προστεθεί	η	κλητική	προσφώνηση	
και	οι	δυο	τελευταίες	ασύνδετες	ημιπερίοδοι,	μπορούμε	να	πούμε	
ότι	έχουμε	ένα	λόγο	που	θυμίζει	έντονα	τους	προφήτες	της	Αγίας	
Γραφής,	που	αρχίζουν	πάντα	στερεότυπα	το	λόγο	τους	με	τη	φράση:	
«Τάδε	έφη	Κύριος…».	Ο	λόγος	είναι	η	απόφαση	της	θεάς,	της	Μοίρας.	
Ο	προφήτης	τον	εξηγεί,	τον	ανακοινώνει	αφοριστικά	και	απόλυτα.	

γ)	Η	δυνατότητα	ελεύθερης	επιλογής	–	Τα	κριτήρια	
(οὐχ ὑμᾶς δαίμων λήξεται, ἀλλ’ ὑμεῖς δαίμονα αἱρήσεσθε)	

	 	 Ο	Πλάτων	στο	«μύθο	του	Ηρός»	διαπραγματεύεται	ένα	ζήτημα	
που	 απασχολούσε	 και	 απασχολεί	 τον	 άνθρωπο	 κάθε	 εποχής.	
Υπάρχει	ελεύθερη	επιλογή	στον	τρόπο	ζωής	από	τον	άνθρωπο	ή	
τα	πάντα	είναι	προκαθορισμένα;	Και,	αν	υπάρχει	ελευθερία,	μέχρι	
ποιου	σημείου	φτάνει;
	 	 Στην	παρούσα	ενότητα,	ο	Πλάτων,	εμφανίζει	την	εκλογή	αυτή	
ως	κορυφαία	στιγμή	 της	ανθρώπινης	ψυχής	και	 της	 δίνει	 μεγάλα	
περιθώρια	 ελευθερίας,	 οπότε	 της	 μεταθέτει	 και	 την	 ευθύνη	 για	
όποια	επιλογή	κάνει.
	 	 Αρχικά	η	ψυχή	επιλέγει	μια	θεότητα	(δαίμονα),	που	θα	είναι	ο	
φύλακας	και	βοηθός	σε	όλη	τη	διάρκεια	της	νέας	ζωής	και	κυρίως	
στις	 επιλογές	 που	 θα	 κάνει.	 Η	 αντίληψη	 για	 την	 ύπαρξή	 της	
είναι	πανάρχαια.	Αναφέρεται	από	τον	Όμηρο,	τον	Ηράκλειτο,	τον	
Πίνδαρο	κ.ά.	Βέβαια,	σύμφωνα	με	τη	λαϊκή	παράδοση,	ο	δαίμων	είναι	
αυτός	που	διαλέγει	τους	ανθρώπους	και	ανάλογα	με	τις	αποφάσεις	
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του	και	 τις	 επιλογές	 του,	ανάλογα	με	 τον	 τρόπο	που	επηρεάζει	
θετικά	 ή	 αρνητικά	 τον	 άνθρωπο	 και	 ασκεί	 σ’	 αυτόν	 ευνοϊκή	 ή	
δυσμενή	 επίδραση,	 ο	 άνθρωπος	 χαρακτηρίζεται	 ως	 ευδαίμων	 ή	
κακοδαίμων.	
	 	 Αντίθετα	 με	 τη	 λαϊκή	 αντίληψη,	 ο	 Πλάτων,	 αντιστρέφει	 τους	
ρόλους.	Ο	δαίμων	δεν	επιλέγει,	αλλά	επιλέγεται.	Το	ρήμα	«αἱροῦμαι»	
(προτιμώ,	 εκλέγω),	 που	 κυριαρχεί	 στα	 λόγια	 του	 προφήτη,	 δεν	
αφήνει	 περιθώρια	 αμφισβήτησης	 για	 τις	 απόψεις	 του	 Πλάτωνα	
σχετικά	 με	 τα	 περιθώρια	 ελευθερίας.	 Σύμφωνα	 με	 τον	 μύθο,	 τα	
καλά	 και	 τα	 κακά	 αναμειγνύονταν	 στους	 διαθέσιμους	 βίους.	 Τα	
στοιχεία	 εκείνα	 που	 έπαιζαν	 καθοριστικό	 ρόλο	 ήταν	 η	 τύχη	 και	
η	μεταθανάτια	εμπειρία.	Είναι	δυνατόν	κάποιος	να	έχει	περάσει	
πολλά	 χρόνια	 στον	 παράδεισο,	 την	 αποφασιστική	 στιγμή	 όμως	
πραγματοποίησε	τη	λάθος	επιλογή.	Σε	κάθε	περίπτωση	πάντως	ο	
κύριος	 παράγοντας	 ήταν	 οι	 συνήθειες	 της	 προηγούμενης	 ζωής	
(«κατὰ	συνήθειαν	γὰρ	τοῦ	προτέρου	βίου	τὰ	πολλὰ	αἱρεῖσθαι»).	Για	
παράδειγμα,	αν	κάποιος	 έχει	 ζήσει	 μ’	 έναν	 τρόπο	αστόχαστο	και	
τυχαίο,	με	τον	 ίδιο	τρόπο	θα	επέλεγε,	και	προφανώς	αντίστοιχες	
θα	ήταν	και	οι	συνέπειες	της	επιλογής	του.	Στην	περίπτωση	όμως	
που	στον	πρότερον	 βίο	 του	 είχε	φιλοσοφήσει	 με	υγιή	 τρόπο,	θα	
έκανε	 τις	 σωστές	 επιλογές.	 Για	 να	 αποκτήσει	 όμως	 η	 ψυχή	 την	
ικανότητα	της	ορθής	κρίσης,	θα	πρέπει	να	έχει	αποκτήσει	πρώτα	
σωστή	 παιδεία.	 Αυτή	 παίζει	 το	 μεγαλύτερο	 ρόλο	 στον	 τρόπο	
επιλογής.	Η	παιδεία	που	έχει	αποκτηθεί	με	κόπο	και	προσπάθεια,	
με	πείρα	και	συνεχή	άσκηση	της	σκέψης,	είναι	αυτή	που	καθοδηγεί	
τελικά	ολόκληρο	τον	ανθρώπινο	βίο.	Μάλιστα	ο	Σωκράτης,	σε	μια	
παρέκβαση	 του	 μύθου,	 αναφέρει	 σχετικά	 με	 αυτό	 ότι	 υπήρχαν	
ψυχές	δικαίων,	που	έζησαν	στον	ουρανό	απολαμβάνοντας	τιμές	και	
τη	στιγμή	της	κρίσης	επέλεξαν	βίους	τυράννων	παρασυρόμενες	από	
τα	πλούτη,	τη	δόξα	και	τη	δύναμη.	Οδηγήθηκαν	εκεί	εξαιτίας	της	
έλλειψης	της	παιδείας,	γιατί	είχαν	αρετή	από	συνήθεια	και	όχι	από	
συνειδητή	επιλογή.
	 	 Επομένως	η	επιλογή	τρόπου	ζωής	από	την	ψυχή	κρίνεται	κατά	
κύριο	λόγο	από	την	παιδεία	της.	

δ)	Πόσο	ελεύθερη	είναι	η	επιλογή	και	πού	παρεμβαίνει	ο	θεός;
(«αἰτία	ἑλομένου˙	θεός	ἀναίτιος»)

	 	 Σύμφωνα	 με	 το	 μύθο,	 πριν	 αρχίσουν	 οι	 ψυχές	 το	 νέο	 κύκλο	
ζωής	σε	εφήμερο	σώμα,	επιλέγουν	ελεύθερα	τον	τρόπο	ζωής	τους.
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Δεν	επηρεάζονται	από	κανένα	δαίμονα,	ενώ	αντίθετα	οι	 ίδιες	τον	
επιλέγουν	και	ανάλογα	με	αυτή	την	επιλογή	θα	είναι	ευδαίμονες	ή	
κακοδαίμονες.	Πριν	κάνουν	την	εκλογή	έχουν	διανύσει	ένα	μεγάλο	
κύκλο	 ζωής	 επίγειο	 (εκατό	 έτη)	 και	 μεταθανάτιο	 (χίλια	 έτη).	 Γι’	
αυτό	η	ψυχή	θεωρείται	συνειδητοποιημένη,	με	αποκρυσταλλωμένες	
απόψεις	 για	 τον	 τρόπο	 που	 θέλει	 να	 ζήσει.	 Δεν	 έχει	 κανένα	
δικαίωμα	να	επιρρίψει	ευθύνη	στο	θεό.	Τα	παραδείγματα	βίων	που	
κρατά	η	Λάχεση	στα	γόνατά	της	είναι	περισσότερα	από	τις	ψυχές,	
επομένως	καμιά	δε	θα	αδικηθεί.	Όλες	έχουν	την	ίδια	δυνατότητα	να	
διαλέξουν	όποιον	τρόπο	βίου	επιθυμούν	και	θεωρούν	καλύτερο.	Σε	
κάθε	περίπτωση	μπορούμε	να	πούμε	ότι	η	ελευθερία	να	διαλέξουμε	
τρόπο	ζωής	υπάρχει,	τίθενται	εν	τούτοις	δύο	περιορισμοί:
	 	 α.	Ο	πρώτος	περιορισμός	αφορά	στην	Τύχη	ή	τη	θεϊκή	παρέμβαση,	
η	οποία	παρατηρείται	κατά	την	κλήρωση	για	τη	σειρά	επιλογής	βίου.	
Η	Τύχη	πάντως	δεν	είναι	καταλυτική,	αλλά	μπορεί	να	διαδραματίσει	
κάποιο	ρόλο.	Εκείνο	που	θέλει	να	πει	ο	φιλόσοφος	εδώ	είναι	ότι	
αν	κάποιος	κληθεί	να	επιλέξει	μετά	από	κάποιες	επιλογές	συνετών	
ψυχών	μπορεί	να	επηρεαστεί	θετικά,	ενώ	στην	αντίθετη	περίπτωση	
αρνητικά.
	 	 β.	Ο	δεύτερος	περιορισμός	αφορά	στη	μη	δυνατότητα	αλλαγής	
της	επιλογής.	Ο	καθένας	μας,	δηλ.,	έχει	το	δικαίωμα	επιλογής,	δεν	
έχει	το	δικαίωμα	όμως	να	αλλάξει	γνώμη.	Τόσο	ο	πρώτος	όσο	και	ο	
δεύτερος	περιορισμός	(κυρίως	ο	δεύτερος)	αποδεικνύουν	τη	μεγίστη	
σημασία	της	παιδείας.	
	 	 Με	αυτόν	τον	τρόπο	ο	Πλάτων	καταφέρνει	να	συνδυάσει	την	
ελευθερία	με	την	αναγκαιότητα.	Φέρνει	το	θεό	στο	προσκήνιο	της	
εκλογής,	αλλά	δεν	του	δίνει	καμιά	ευθύνη	γι’	αυτήν.	Άλλωστε	ο	θεός	
είναι	αγαθός,	δε	θα	μπορούσε	να	πράξει	κάτι	κακό.	Επιπλέον,	αν	
αναλάμβανε	την	ευθύνη	των	κακών	πράξεων,	μετά	με	ποιο	δικαίωμα	
θα	τις	έκρινε	και	θα	τις	κατάκρινε;	
	 	 Ο	άνθρωπος	λοιπόν	φέρει	ακέραια	την	ευθύνη	των	αποφάσεων	
και	των	πράξεών	του.	Κανένας	δε	μας	δεσμεύει	να	είμαστε	δίκαιοι,	
ειλικρινείς,	εγκρατείς	και	ενάρετοι.	Πολύ	δε	περισσότερο	ο	θεός.
	 	 Η	κατάκτηση	της	αρετής	σχετίζεται	με	τη	στάση	που	τηρεί	ο	
καθένας	απέναντί	της.	Όποιος	τη	σέβεται,	γίνεται	κάτοχός	της,	όποιος	
την	περιφρονεί	δεν	την	κατακτά.	Υπεύθυνος	για	την	κατάκτησή	της	
είναι	καθένας	χωριστά,	ανάλογα	με	το	είδος	ζωής	που	επέλεξε.	Η	
αρετή	 δεν	 είναι	 δοσμένη	 εξαρχής	σε	 κανέναν.	Κάθε	ψυχή	θα	 την	
κατακτήσει	ή	όχι	σε	μικρότερο	ή	μεγαλύτερο	βαθμό	ανάλογα	με	την	
εκτίμηση	που	τής	έχει.	
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ε)	«αρετή	δε	αδέσποτον»

	 	 Στην	κατακλείδα	του	μύθου	τονίζεται	από	τον	Πλάτωνα	η	θέση	
που	 έχει	 η	 αρετή	 στη	 ζωή	 του	 ανθρώπου.	 Η	 αρετή	 δε	 γνωρίζει	
αφέντη,	δεν	είναι	κτήμα	κανενός,	είναι	ελεύθερη.
	 	 Ο	άνθρωπος	έχει	τη	δυνατότητα	να	την	αποκτήσει	ανεξάρτητα	
από	την	εξωτερική	του	εμφάνιση	(φυσικά	χαρακτηριστικά)	και	από	
οποιαδήποτε	κοινωνική	θέση	ή	κατάσταση	κι	αν	βρίσκεται.	Αρκεί	
να	 γνωρίζει	 μόνο	 τούτο,	 ότι	 η	 κατάκτησή	 της	 είναι	 ένας	συνεχής	
αγώνας,	γιατί	τίποτα	δεν	εξασφαλίζει	τη	μονιμότητά	της.
	 	 Η	 αρετή	 δεν	 υπόκειται	 σε	 κλήρωση,	 δε	 μπορεί	 να	 την	 πάρει	
κανείς	σε	λαχείο.	Είναι	στην	δικαιοδοσία	του	καθενός	με	τη	στάση	
ζωής	του	να	την	κατακτήσει	ή	όχι.	Έτσι	το	«ἀδέσποτον»	της	αρετής	
σχετίζεται	με	το	«ἐλεύθερον»	του	ανθρώπου.	

	 Δ.1	ΘΕΜΑΤΑ	ΓΙΑ	ΣΥΖΗΤΗΣΗ

	 	 1.	 Η	 σειρά	 της	 επιλογής	 είναι	 καθορισμένη	 με	 κλήρωση.	
Όμως,	επειδή	τα	παραδείγματα	βίων	ήταν	περισσότερα	από	τους	
κλήρους,	κάθε	ψυχή	ήταν	υπεύθυνη	για	την	εκλογή	της.	Έτσι	
η	στιγμή	της	επιλογής	είναι	η	ύψιστη	κρίση	για	το	πεπρωμένο	
του	 κάθε	 ανθρώπου	 και	 συνεπώς	 θα	 πρέπει	 ο	 καθένας	 να	
προσπαθήσει	να	αντισταθεί	στην	έλξη	του	πλούτου	και	της	
εξουσίας	και	να	επιλέξει	τον	άριστο	βίο,	που	είναι	ο	βίος	της	
αρετής.	Ποιος	είναι	ο	ρόλος	της	παιδείας	στην	επιλογή	αυτή;

	 	 Στο	έργο	της	γεροντικής	του	ηλικίας,	τους	Νόμους,	ο	Πλάτων	
υποστηρίζει	 ότι	 ο	 σημαντικότερος	 από	 τους	 άρχοντες	 πρέπει	
να	 είναι	 ο	 υπεύθυνος	 για	 την	 παιδεία9.	 Ο	 λόγος,	 για	 τον	 οποίο	
η	παιδεία	του	νέου,	πρέπει	να	αντιμετωπίζεται	με	τόση	προσοχή	
είναι	ότι	«ἄνθρωπος	δέ,	ὥς	φαμεν,	ἥμερον	ὅμως	μὴν	παιδείας	μὲν	
ὀρθῆς	τυχὸν	καὶ	φύσεως	εὐτυχοῦς,	θειότατον	ἡμερώτατόν	τε	ζῷον	
γίγνεσθαι	φιλεῖ,	μὴ	ἱκανῶς	δὲ	ἢ	μὴ	καλῶς	τραφὲν	ἀγριώτατον,	ὁπόσα	
φύει	γῆ10.
	 	 Ολόκληρο	το	πολιτικό	σύστημα	στην	Πολιτεία	βασίζεται	στην	
ορθή	 εκπαίδευση	 των	 φυλάκων	 και	 στη	 γενικότερη	 καλλιέργειά	
9.		Βλ.	Πλάτ.	Νόμ.	765a	«διανοηθήτω	δὲ	αὐτός	τε	ὁ	προκριθείς	(sc.	ὁ	τῆς	παιδείας	
ἐπιμελητής)	καὶ	ὁ	προκρίνων	ὡς	οὖσαν	ταύτην	τὴν	ἀρχὴν	τῶν	ἐν	τῇ	πόλει	ἀκροτάτων	
ἀρχῶν	πολὺ	μεγίστην».	

10.	 	Πλάτ.	Νόμ.	766a.		
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τους.	Χρέος	του	παιδαγωγού	δεν	είναι	να	φορτώσει	το	μυαλό	του	
μαθητή	με	εγκυκλοπαιδικές	γνώσεις,	αλλά	να	τού	ανοίξει	το	ὄμμα	
τῆς	ψυχῆς,	με	άλλα	λόγια	να	τού	διδάξει	πώς	θα	σκέπτεται	ο	ίδιος.	
Σε	αντίθεση	λοιπόν	με	τους	σοφιστές	και	τη	σχολή	του	Ισοκράτη,	
που	 υπόσχονταν	 να	 μεταδώσουν	 στο	 μαθητή	 γνώσεις	 άμεσα	
εξαργυρώσιμες,	ο	Πλάτων	πιστεύει	ότι	η	αληθινή	παιδεία	είναι	μια	
στάση	ζωής,	που	δεν	θεωρεί	 την	προσωπική	ευτυχία	ως	το	μόνο	
μέτρο	για	την	ευδαιμονία.
	 	 Ο	Πλάτων	είναι	ο	πρώτος	που	υποστήριξε	ότι	το	κράτος	έχει	
την	υποχρέωση	να	εκπαιδεύει	τους	πολίτες	του	εφ’	όρου	ζωής,	ότι	η	
παιδεία	είναι	κοινό	αγαθό	και	για	τα	δύο	φύλα	και	ότι	προτεραιότητα	
έχει	 η	 ηθική	 διαπαιδαγώγηση	 του	 χαρακτήρα.	 Επίσης	 είναι	 ο	
πρώτος	 που	 διαμόρφωσε	 έναν	 κύκλο	 μαθημάτων	 «τριτοβάθμιας»	
εκπαίδευσης11.
	 	 Ο	 Πλάτων	 πιστεύει	 ότι	 η	 παιδεία	 δε	 μπορεί	 φυσικά	 ούτε	 να	
αλλάξει	τη	μοίρα	του	ανθρώπου	ούτε	να	μεταβάλει	ολοκληρωτικά	
τη	φύση	του,	μπορεί	όμως	να	βοηθήσει	την	ψυχή,	ώστε	να	επιλέξει	
κατά	 την	 επόμενη	 μετενσάρκωση	 τον	 κλήρο	 της	 με	 μεγαλύτερη	
προσοχή,	και	έτσι	να	αποφύγει	πρόσθετες	καταταλαιπωρήσεις.	

	 	 2.	 Ο	 λόγος	 που	 εκφωνεί	 ο	 προφήτης	 παρουσιάζει	
ορισμένες	υφολογικές	ιδιομορφίες.	Ποιες	είναι	αυτές	και	πού	
σκοπεύουν;

	 	 Ο	 λόγος	 του	 προφήτη	 χαρακτηρίζεται	 από	 αρκετά	 σχήματα	
λόγου,	 όπως	 το	 υπερβατό,	 πολλές	 ονοματικές	 προτάσεις,	 την	
επανάληψη	ορισμένων	λέξεων,	τα	ασύνδετα,	την	έλλειψη	μορίων	και	
την	παράλειψη	άρθρων12.	

11.	 	Θυμίζουμε	ότι	η	Ακαδημία	είναι	το	πρώτο	Πανεπιστήμιο.		

12.	 	Πρβλ.	σχετικά	Πρόκλος,	Εἰς τὰς Πολιτείας Πλάτωνος Ὑπόμνημα,	 ΙΙ,	 269	
G.	Kroll :	«πανταχοῦ	μὲν	ὁ	Πλάτων	νοῦν	ἡγεμόνα	προστησάμενος	ὧν	φθέγγεται	
νοερῶν	 ὄντως	 ἐπάξια	 φθέγγεται	 θεαμάτων˙	 ὅταν	 δὲ	 καὶ	 τοὺς	 κρείττονας	 ἡμῶν	
ἀπεικονίζηται,	 σαφῶς	 ἐνθεάζοντι	 προσέοικε	 καὶ	 τοὺς	 φοιβολήπτους	 μιμεῖται,	
ῥήματα	ἀφιεὶς	ὥσπερ	βέλη	νοῦ	γέμοντα	καὶ	ὑψηλῶν	ἐπιβολῶν˙	συνεξορμώσης	δὲ	
αὑτῷ	τῆς	ἑρμηνείας	(=	του	ύφους)	ταῖς	νοήσεσιν	ἀκαλλωπίστως	συνεστραμμένοις	
μὲν	χρῆται	φθέγμασιν,	ἀπολελυμένα	δὲ	ἀπ’	ἀλλήλων	αὐτὰ	διίστησιν	τὴν	ἀπόλυτον	
μιμούμενος	 θέαν	 τῆς	ψυχῆς	 ἀπ’	 ἄλλων	 ἐπ’	 ἄλλα	πηδῶσαν˙	 οἷα	 καὶ	 διὰ	 τούτων	
ἐργάζεται	 τῶν	 τοῦ	 προφήτου	 λόγων,	 ἐν	 ἐλαχίστοις	 μὲν	 ἀπεριήγητα	 νοήματα	
συλλαβῶν,	 ἀσύνδετα	 δὲ	 τὰ	 πλεῖστα	 φθεγξάμενος,	 συστρέψας	 δὲ	 τὰ	 κῶλα	 τοῖς	
αἰνίγμασιν	παραπλησίως».
	 	 Στην	κριτική	αποτίμηση	του	χωρίου	ο	Πρόκλος	χρησιμοποιεί	ορολογία	από	το	
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Δ.2	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ	ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ	ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ	ΑΠΟ	
ΤΗΝ	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΤΟΥ	Κ.Ε.Ε.

1.	Ποιες	ήταν	στην	αρχαία	παράδοση	οι	Μοίρες;
2.	Οι	Σειρήνες	παρουσιάζονται	με	διάφορους	τρόπους	στην	
αρχαία	 παράδοση.	 Ποιο	 είναι	 το	 κοινό	 σημείο	 όλων	 των	
αναφορών	σε	αυτές;
3.	Ποια	σημασία	έχει	ότι	η	Κλωθώ	ακουμπά	με	το	δεξί	της	
χέρι	την	κοσμική	άτρακτο	(«τη	δεξιά	χερί	συνεπιστρέφειν	
του	ατράκτου	την	έξω	περιφοράν»);
4.	Ποια	είναι	η	ευθύνη	του	ανθρώπου	στην	επιλογή	του	
τρόπου	ζωής	του;
5.	Να	εξηγήσετε	τη	στάση	και	τις	κινήσεις	καθεμιάς	από	
τις	Μοίρες	σύμφωνα	με	το	ρόλο	τους	στην	κοσμική	κίνηση	
και	την	τύχη	του	ανθρώπου.	Σε	ποιες	κινήσεις	συμβάλλει	
η	Λάχεση	και	γιατί;
6.	Ποιες	λαϊκές	αντιλήψεις	για	το	θάνατο	παρουσιάζουν	
αναλογίες	με	τις	αντιλήψεις	για	την	Άτροπο;
7.	 Ποιος	 ο	 ρόλος	 του	 Προφήτη	 στον	 πλατωνικό	 μύθο;	
Να	συγκρίνετε	το	λόγο	του	με	λόγους	προφητών	της	Π.	
Διαθήκης.
8.	Ποια	γλωσσικά	στοιχεία	προδίδουν	 ιερατικό	ύφος	στο	
λόγο	του	προφήτη;
9.	Στο	λόγο	του	προφήτη	τονίζεται	το	εφήμερο	της	ψυχής,	
το	 θανατηφόρο	 και	 το	 θνητό	 του	 ανθρώπινου	 γένους.	
α.	 Πώς	 συνδυάζονται	 με	 την	 πίστη	 του	 Πλάτωνα	 στην	
ευθανασία	της	ψυχής;	β.	Γιατί	νομίζετε	ότι	χρησιμοποιεί	ο	
Πλάτωνας	το	επίθετο	«θανατηφόρος»;	Ποια	διαφορά	έχει	
από	το	«θνητός»	και	το	«εφήμερος»;
10.	Γιατί	η	αρετή	παρουσιάζεται	«αδέσποτη»;	Ποια	θέση	έχει	
η	άποψη	αυτή	στην	πλατωνική	φιλοσοφία	για	το	αγαθό;
11.	Ποια	σημασία	έχει	ο	λόγος	του	προφήτη	για	την	ηθική	
υπόσταση	του	ανθρώπου;
12.	 Να	 συγκρίνετε	 την	 άποψη	 του	 Πλάτωνα	 «οὐχ	 ὑμᾶς	
δαίμων	 λήξεται,	 ἀλλ’	 ὑμεῖς	 δαίμονα	 αἱρήσεσθε»	 με	 την	
άποψη	του	Ηράκλειτου	«ἦθος	ἀνθρώπῳ	δαίμων».

Περὶ Ὕψους	του	Λογγίνου	και	τον	Ηράκλειτο	(απ.	92)	«Σίβυλλα	δὲ	μαινομένῳ	
στόματι	ἀγέλαστα	καὶ	ἀκαλλώπιστα	καὶ	ἀμύριστα	φθεγγομένῃ	χιλίων	ἐτῶν	ἐξικνεῖται	
τῇ	φωνῇ	διὰ	τὸν	θεόν».			
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13.	 Ποια	 ήταν	 την	 εποχή	 του	 Πλάτωνα	 η	 παραδοσιακή	
αντίληψη	για	 τη	μοίρα	του	ανθρώπου	και	 τις	συμφορές	
και	ποια	άποψη	εκφράζει	ο	Πλάτων;
14.	 Πώς	 εναρμονίζεται	 η	 άποψη	 για	 την	 ευθύνη	 του	
ανθρώπου	 (η	 κακή,	 ηθικά	 επίμεμπτη	 πράξη,	 οφείλεται	
στην	κακή	θέληση	του	ανθρώπου)	με	το	σωκρατικό	δόγμα	
ότι	κανείς	δεν	είναι	κακός	με	τη	θέλησή	του;
15.	Ποιες	πυθαγόρειες	και	ορφικές	αντιλήψεις	εντοπίζονται	
στο	πλατωνικό	κείμενο;
16.	αιτία	ελομένου˙	θεός	αναίτιος:	α)	Νομίζετε	ότι	η	επιλογή	
είναι	τελείως	ελεύθερη;	β)	Τι	μπορεί	να	συμβολίζει	ο	θεός	
πέρα	από	τη	θεότητα;	Να	τη	συγκρίνετε	με	την	άποψη	του	
Θουκυδίδη	για	την	τύχη	στο	ακόλουθο	χωρίο:	«ἐνδέχεται	
γὰρ	 τὰς	 ξυμφορὰς	 τῶν	 πραγμάτων	 οὐχ	 ἧσσον	 ἀμαθῶς	
χωρῆσαι	ἢ	καὶ	τὰς	διανοίας	τοῦ	ἀνθρώπου˙	δι’	ὅπερ	καὶ	τὴν	
τύχην,	ὅσα	ἂν	παρὰ	λόγον	ξυμβῇ,	εἰώθαμεν	αἰτιᾶσθαι».
17.	Επιλέγει	κανείς	ελεύθερα	αλλά	μέσα	από	τις	δυνατότητες	
που	του	δίνονται	και	με	βάση	τη	γνώση,	την	εμπειρία	κλπ.	
Να	σχολιάσετε	την	άποψη	αυτή	συγκρίνοντάς	τη	με	την	
άποψη	του	Πλάτωνα.	Σχετικά	με	την	πρώτη	άποψη	μπορείτε	
να	διαβάσετε	από	τα	Κείμενα	Νεοελληνικής	Λογοτεχνίας	
το	δοκίμιο	του	Σάρτρ	«Ο	εγκαταλειμμένος	άνθρωπος».
18.	 Ποια	 στοιχεία	 του	 κειμένου	 συνηγορούν	 υπέρ	 της	
άποψης	 ότι	 η	 επιλογή	 της	 ζωής	 είναι	 αποτέλεσμα	
ελευθερίας;	Ποιους	περιορισμούς	της	επιλογής	αναγνωρίζει	
ο	Πλάτων;	Με	βάση	το	κείμενο	και	τα	σχόλια	του	βιβλίου	
σας	να	εξηγήσετε	πώς	αντιλαμβάνεται	ο	Πλάτων	το	θέμα	
αυτό,	αναπτύσσοντας	και	τον	δικό	σας	προβληματισμό.

Δ.3	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ	ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ	–	ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ	
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ	ΑΠΟ	ΤΗΝ	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ	

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΤΟΥ	Κ.Ε.Ε.	

1.	λήξεται,	λαγχάνω:	Να	δώσετε	παράγωγα	στη	νέα	ελληνική.
2.	 Λάχεσις,	 Κλωθώ,	 Ἄτροπος,	 Μοῖρα:	 Να	 γράψετε	 την	
ετυμολογία	των	λέξεων.
3.	θανατηφόρος:	Να	γράψετε	τέσσερις	λέξεις	διατηρώντας	το	
β΄	συνθετικό	της	λέξης	που	σάς	δίνεται.
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Κριτηρια αξιολογησησ

 1ο Κριτήριο Αξιολογήσήσ

ονοματεπώνυμο:
ήμερομηνία:
Θεματικές Ενότητες: 8-10 («Το δαχτυλίδι του Γύγη»)

  Α. Διδαγμένο Κείμενο
  Εἰ οὖν δύο τοιούτω δακτυλίω γενοίσθην, καὶ τὸν μὲν ὁ δίκαιος 
περιθεῖτο, τὸν δὲ ὁ ἄδικος, οὐδεὶς ἂν γένοιτο, ὡς δόξειεν, οὕτως 
ἀδαμάντινος, ὃς ἂν μείνειεν ἐν τῇ δικαιοσύνῃ καὶ τολμήσειεν 
ἀπέχεσθαι τῶν ἀλλοτρίων καὶ μὴ ἅπτεσθαι, ἐξὸν αὐτῷ καὶ ἐκ τῆς 
ἀγορᾶς ἀδεῶς ὅτι βούλοιτο λαμβάνειν, καὶ εἰσιόντι εἰς τὰς οἰκίας 
συγγίγνεσθαι ὅτῳ βούλοιτο, καὶ ἀποκτεινύναι καὶ ἐκ δεσμῶν λύειν 
οὕστινας βούλοιτο, καὶ τἆλλα πράττειν ἐν τοῖς ἀνθρώποις ἰσόθεον 
ὄντα. Οὕτω δὲ δρῶν οὐδὲν ἂν διάφορον τοῦ ἑτέρου ποιοῖ, ἀλλ’ ἐπὶ 
ταὔτ’ ἂν ἴοιεν ἀμφότεροι. Καίτοι μέγα τοῦτο τεκμήριον ἂν φαίη τις ὅτι 
οὐδεὶς ἑκὼν δίκαιος ἀλλ’ ἀναγκαζόμενος, ὡς οὐκ ἀγαθοῦ ἰδίᾳ ὄντος, 
ἐπεὶ ὅπου γ’ ἂν οἴηται ἕκαστος οἷός τε ἔσεσθαι ἀδικεῖν, ἀδικεῖν. 
Λυσιτελεῖν γὰρ δὴ οἴεται πᾶς ἀνὴρ πολὺ μᾶλλον ἰδίᾳ τὴν ἀδικίαν 
τῆς δικαιοσύνης, ἀληθῆ οἰόμενος, ὡς φήσι ὁ περὶ τοῦ τοιούτου 
λόγου λέγων˙ ἐπεὶ εἴ τις τοιαύτης ἐξουσίας ἐπιλαβόμενος μηδέν 
ποτε ἐθέλοι ἀδικῆσαι μηδὲ ἅψαιτο τῶν ἀλλοτρίων, ἀθλιώτατος μὲν 
ἂν δόξειεν εἶναι τοῖς αἰσθανομένοις καὶ ἀνοητότατος, ἐπαινοῖεν δ’ 
ἂν αὐτὸν ἀλλήλων ἐναντίον ἐξαπατῶντες ἀλλήλους διὰ τὸν τοῦ 
ἀδικεῖσθαι φόβον.

  Β. Παρατηρήσεις
  1. Από το παραπάνω κείμενο να μεταφράσετε το εξής χωρίο: 
«Εἰ οὖν … ἴοιεν ἀμφότεροι» (10 μονάδες).
  2. α. Πώς θα συμπεριφερόταν ο δίκαιος και πώς ο άδικος αν 
είχαν το μαγικό δαχτυλίδι του Γύγη (10 μονάδες);
    β. οὕτω δρῶν … ἐπὶ ταῦτ’ ἂν ἴοιεν ἀμφότεροι: Γιατί η 
συμπεριφορά του δικαίου δεν θα διέφερε, σύμφωνα με τον Γλαύκωνα, 
από τη συμπεριφορά του αδίκου; Στην απάντησή σας να λάβετε 
υπόψη σας και τις δύο προηγούμενες ενότητες (10 μονάδες).
    γ. Γιατί, τελικά, υιοθέτησαν οι άνθρωποι, σύμφωνα με το 
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μύθο, την άποψη ότι δεν πρέπει ούτε να αδικεί κανείς ούτε να 
αδικείται (10 μονάδες);
  3. α. Γιατί ο Πλάτων θεώρησε τα πολιτεύματα της εποχής του 
διεφθαρμένα (5 μονάδες);
    β. Ποια λύση πρότεινε μέσα από το έργο του (5 μονάδες);
  4. α. γενοίσθην, ἀπέχεσθαι: να γράψετε δύο ομόρριζα για την 
κάθε λέξη στα νέα ελληνικά (6 μονάδες).
    β. πράττειν, λαμβάνειν: να γράψετε από ένα συνώνυμο και 
ένα αντώνυμο στα αρχαία ελληνικά για καθεμία από τις παραπάνω 
λέξεις (4 μονάδες).

  γ. Αδίδακτο Κείμενο
  Ἔδοξεν οὖν τῷ Κλεάρχῳ συγγενέσθαι τῷ Τισσαφέρνει καὶ εἴ 
πως δύναιτο παῦσαι τὰς ὑποψίας πρὶν ἐξ αὐτῶν πόλεμον γενέσθαι˙ 
καὶ ἔπεμψέ τινα ἐροῦντα ὅτι συγγενέσθαι αὐτῷ χρῄζει. Ὁ δὲ ἑτοίμως 
ἐκέλευεν ἥκειν. Ἐπειδὴ δὲ συνῆλθον, λέγει ὁ Κλέαρχος τάδε. Ἐγώ, ὦ 
Τισσαφέρνη, οἶδα μὲν ἡμῖν ὅρκους γεγενημένους καὶ δεξιὰς δεδομένας 
μὴ ἀδικήσειν ἀλλήλους˙ φυλαττόμενον δὲ σέ τε ὁρῶ ὡς πολεμίους 
ἡμᾶς καὶ ἡμεῖς ὁρῶντες ταῦτα ἀντιφυλαττόμεθα. Ἐπεὶ δὲ σκοπῶν 
οὐ δύναμαι οὔτε σε αἰσθέσθαι πειρώμενον ἡμᾶς κακῶς ποιεῖν ἐγώ 
τε σαφῶς οἶδα ὅτι ἡμεῖς γε οὐδὲ ἐπινοοῦμεν τοιοῦτον οὐδέν, ἔδοξέ 
μοι εἰς λόγους σοι ἐλθεῖν, ὅπως εἰ δυναίμεθα ἐξέλθοιμεν ἀλλήλων 
τὴν ἀπιστίαν.

Ξενοφ. Κύρ. Ἀνάβ. 2, 5, 2-5
 
  Δ. Παρατηρήσεις
  1. Να μεταφράσετε το παραπάνω απόσπασμα (20 μονάδες).
  2. Για καθέναν από τους παρακάτω τύπους να γράψετε την 
πτώση που ζητείται (5 μονάδες):
    α. τὰς ὑποψίας: γενική ενικού και δοτική πληθυντικού 
αριθμού.
    β. πόλεμον: δοτική ενικού και αιτιατική πληθυντικού.
    γ. τινα: γενική ενικού και αιτιατική πληθυντικού.
    δ. ἡμῖν: γενική ενικού και αιτιατική πληθυντικού.
    ε. τοιοῦτον: δοτική ενικού και ονομαστική πληθυντικού 
θηλυκού γένους.   
  3. Για καθέναν από τις παρακάτω λέξεις να γράψετε τον τύπο 
που ζητείται (5 μονάδες):
    α. συγγενέσθαι: β ενικό πρόσωπο οριστικής αορίστου β.
    β. παῦσαι: γ ενικό πρόσωπο υποτακτικής ενεστώτα.
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    γ. φυλαττόμενον: μετοχή αορίστου.
    δ. ἐλθεῖν: απαρέμφατο παρακειμένου.
    ε. δυναίμεθα: απαρέμφατο ενεστώτα.
  4. α. τινα, ἥκειν, ἡμῖν, ταῦτα, οὐδέν, αἰσθέσθαι, ἐλθεῖν: να 
αναγνωρίσετε συντακτικά τους παραπάνω όρους (7 μονάδες).
    β. «Ἐπειδὴ δὲ συνῆλθον»: να αναγνωρίσετε και να σχολιάσετε 
(εισαγωγή, εκφορά, χρήση) την παραπάνω πρόταση (3 μονάδες). 
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 2ο Κριτήριο Αξιολογήσήσ

ονοματεπώνυμο:
ήμερομηνία:
Θεματικές Ενότητες: 8-10 («Ο μύθος του σπηλαίου»)

  Α. Διδαγμένο Κείμενο
  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 εὐ 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.
  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.

  Β. Παρατηρήσεις
  1. Από το παραπάνω κείμενο να μεταφράσετε το εξής χωρίο: « 
Ἐπελάθου … τῆς πόλεως» (10 μονάδες).
  2. α. Ο Γλαύκων υποβάλλει την ένσταση ότι αν αναγκάσουν 
τους φιλοσόφους να επιστρέψουν στο σπήλαιο, θα τούς αδικήσουν, 
αφού θα τούς αναγκάσουν να ζουν χειρότερα, ενώ μπορούν να 
ζήσουν καλύτερα. Τι απαντά ο Σωκράτης στον Γλαύκωνα; Είναι 
κατά τη γνώμη σας πειστικό το επιχείρημα του Σωκράτη (7 μονάδες); 
Πώς κρίνετε εσείς την άποψη του Γλαύκωνα (6 μονάδες);
    β. πειθοῖ τε καὶ ἀνάγκῃ: Πώς δικαιολογείται η χρήση βίας 
από το νόμο (10 μονάδες);
    γ. Ποια σχέση έχει η αλληγορία του σπηλαίου με το θέμα της 
δικαιοσύνης και της ιδανικής πολιτείας (7 μονάδες);
  3. α. Ποιος είναι ο τόπος, το θέμα και τα κύρια πρόσωπα του 
διαλόγου (5 μονάδες);
    β. Ποιο είναι το περιεχόμενο των όρων πόλις και πολιτεία 
στο κείμενο;
  4. πολίτας, καταχρῆται: να γράψετε από δύο ομόρριζα 
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για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις στα νέα ελληνικά (10 
μονάδες).

  γ. Αδίδακτο Κείμενο
  Οἱ μὲν οὖν Πελοποννήσιοι τῆς νυκτὸς εὐθὺς κατὰ τάχος 
ἐκομίζοντο ἐπ’ οἴκου παρὰ τὴν γῆν˙ καὶ ὑπερενεγκόντες τὸν 
Λευκαδίων ἰσθμὸν τὰς ναῦς, ὅπως μὴ περιπλέοντες ὀφθῶσιν, 
ἀποκομίζονται. Κερκυραῖοι δὲ αἰσθόμενοι τάς τε ἀττικὰς ναῦς 
προσπλεούσας τάς τε τῶν πολεμίων οἰχομένας, λαθόντες τούς τε 
Μεσσηνίους ἐς τὴν πόλιν ἤγαγον πρότερον ἔξω ὄντας, καὶ τὰς ναῦς 
περιπλεῦσαι κελεύσαντες ἃς ἐπλήρωσαν ἐς τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμένα, 
ἐν ὅσῳ περιεκομίζοντο, τῶν ἐχθρῶν εἴ τινα λάβοιεν, ἀπέκτεινον˙ 
καὶ ἐκ τῶν νεῶν ὅσους ἔπεισαν ἐσβῆναι ἐκβιβάζοντες ἀπεχρῶντο, 
ἐς τὸ Ἡραῖόν τε ἐλθόντες τῶν ἱκετῶν ὡς πεντήκοντα ἄνδρας δίκην 
ὑποσχεῖν ἔπεισαν καὶ κατέγνωσαν πάντων θάνατον.

Θουκ. Ἱστ. 3, 81

  Δ. Παρατηρήσεις
  1. Να μεταφράσετε το παραπάνω απόσπασμα (20 μονάδες).
  2. Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις να γράψετε τον 
ζητούμενο τύπο (5 μονάδες):
    α. τῆς νυκτός: δοτική ενικού και γενική πληθυντικού.
    β. οἴκου: η ίδια πτώση στον άλλο αριθμό.
    γ. ἀττικὰς ναῦς: δοτική ενικού.
    δ. κελεύσαντες: αιτιατική ενικού και γενική πληθυντικού.
  3. Για καθεμία από τις ακόλουθες λέξεις να γράψετε τον 
ζητούμενο τύπο (5 μονάδες):
    α. ἐκομίζοντο: β ενικό πρόσωπο οριστικής μέλλοντα.
    β. αἰσθόμενοι: μετοχή παρακειμένου 
    γ. ἤγαγον: β πρόσωπο προστακτικής αορίστου β.
    δ. ἐσβῆναι: β πληθυντικό πρόσωπο οριστικής αορίστου β.
  4. α. ὄντας, τὰς τῶν πολεμίων, ἐκ τῶν νεῶν, ἐσβῆναι, 
ὑποσχεῖν: να αναγνωρίσετε συντακτικά τους παραπάνω όρους (5 
μονάδες).
    β. Να αναγνωρισθεί ο υποθετικός λόγος του αποσπάσματος 
και να τραπεί ούτως ώστε να δηλώνει το πραγματικό (5 μονάδες).
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 3ο Κριτήριο Αξιολογήσήσ

ονοματεπώνυμο:
ήμερομηνία:
Θεματικές Ενότητες: 8-10 («Ο μύθος του Ηρός»)

  Α. Διδαγμένο Κείμενο
  Ἄλλας δὲ καθήμενας πέριξ δι’ ἴσου τρεῖς, ἐν θρόνῳ ἑκάστην, 
θυγατέρας τῆς Ἀνάγκης, Μοίρας, λευχειμωνούσας, στέμματα 
ἐπὶ τῶν κεφαλῶν ἐχούσας Λάχεσίν τε καὶ Κλωθὼ καὶ Ἄτροπον, 
ὑμνεῖν πρὸς τὴν τῶν Σειρήνων ἁρμονίαν, Λάχεσίν μὲν τὰ γεγονότα, 
Κλωθὼ δὲ τὰ ὄντα, Ἄτροπον δὲ τὰ μέλλοντα. Καὶ τὴν μὲν Κλωθὼ 
τῇ δεξιᾷ χειρὶ ἐφαπτομένην συνεπιστρέφειν τοῦ ἀτράκτου τὴν ἔξω 
περιφοράν, διαλείπουσαν χρόνον, τὴν δὲ Ἄτροπον τῇ ἀριστερᾷ τὰς 
ἐντὸς αὖ ὡσαύτως˙ τὴν δὲ Λάχεσιν ἐν μέρει ἑκατέρας ἑκατέρᾳ τῇ 
χειρὶ ἐφάπτεσθαι. Σφᾶς οὖν, ἐπειδὴ ἀφικνέσθαι, εὐθὺς δεῖν ἰέναι 
πρὸς τὴν Λάχεσιν. Προφήτην οὖν τινα σφᾶς πρῶτον μὲν ἐν τάξει 
διαστῆσαι, ἔπειτα λαβόντα ἐκ τῶν τῆς Λαχέσεως γονάτων κλήρους 
τε καὶ βίων παραδείγματα, ἀναβάντα ἐπί τι βῆμα ὑψηλὸν εἰπεῖν –
  «Ἀνάγκης θυγατρὸς κόρης Λαχέσεως λόγος. Ψυχαὶ ἐφήμεροι, ἀρχὴ 
ἄλλης περιόδου θνητοῦ γένους θανατηφόρου. Οὐχ ὑμᾶς δαίμων λήξεται, 
ἀλλ’ ὑμεῖς δαίμονα αἱρήσεσθε. Πρῶτος δ’ ὁ λαχὼν πρῶτος αἱρείσθω βίον 
ᾧ συνέσται ἐξ ἀνάγκης. Ἀρετὴ δὲ ἀδέσποτον, ἣν τιμῶν καὶ ἀτιμάζων 
πλέον καὶ ἔλαττον αὐτῆς ἕκαστος ἕξει. Αἰτία ἑλομένου˙ θεὸς ἀναίτιος».    

  Β. Παρατηρήσεις
  1. Από το κείμενο που σάς δόθηκε να μεταφράσετε το εξής 
χωρίο: «Σφᾶς οὖν … θεὸς ἀναίτιος».
  2. α. Ποια είναι η ευθύνη του ανθρώπου στην επιλογή του 
τρόπου ζωής του (10 μονάδες);
    β. Γιατί η αρετή παρουσιάζεται «ἀδέσποτος»; Ποια θέση 
έχει η άποψη αυτή στην πλατωνική φιλοσοφία για το αγαθό (10 
μονάδες);
    γ. «αἰτία ἑλομένου˙ θεὸς ἀναίτιος»: Νομίζετε ότι η επιλογή 
είναι απόλυτα ελεύθερη; Τι νομίζετε ότι μπορεί να συμβολίζει ο 
θεός;
  3. α. Πώς δημιουργείται καθεμία από τις «φαύλες» πολιτείες (7 
μονάδες);
    β. Ποιες τάξεις διακρίνει ο Πλάτων στην Πολιτεία και ποιο 
ρόλο αναθέτει στην καθεμία (3 μονάδες);
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  4. περιφοράν, ἀφικνέσθαι, θανατηφόρου, λαχών: να γράψετε 
από δύο ομόρριζα στη νεοελληνική για καθεμία από τις παραπάνω 
λέξεις (10 μονάδες).

  γ. Αδίδακτο Κείμενο
  Ἐπειδὴ τοίνυν ἐποιήσατο τὴν εἰρήνην ἡ πόλις, ἐνταῦθα πάλιν 
σκέψασθε τί ἡμῶν ἑκάτερος προείλετο πράττειν˙ καὶ γὰρ ἐκ τούτων 
εἴσεσθε τίς ἦν ὁ Φίλιππος περὶ τὴν εἰρήνην συναγωνιζόμενος, καὶ 
τίς ὁ πράττων ὑπὲρ ὑμῶν καὶ τὸ τῇ πόλει συμφέρον ζητῶν. Ἐγὼ 
μὲν τοίνυν ἔγραψα βουλεύων ἀποπλεῖν τὴν ταχίστην τοὺς πρέσβεις 
ἐπὶ τοὺς τόπους ἐν οἷς ἂν ὄντα Φίλιππον πυνθάνωνται, καὶ τοὺς 
ὅρκους ἀπολαμβάνειν˙ οὗτοι δ’ οὐδὲ γράψαντος ἐμοῦ ταῦτα ποιεῖν 
ἠθέλησαν. Τί δὲ τοῦτ’ ἠδύνατο, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι; Ἐγὼ διδάξω. 
Φιλίππῳ μὲν ἦν συμφέρον ὡς πλεῖστον τὸν μεταξὺ χρόνον γενέσθαι 
τῶν ὅρκων, ὑμῖν δ’ ὃς ἐλάχιστον. Διά τί; Ὅτι ὑμεῖς μέν, οὐκ ἀφ’ ἧς 
ὠμόσαθ’ ἡμέρας, ἀλλ’ ἀφ’ ἧς ἠλπίσατε τὴν εἰρήνην ἔσεσθαι, πάσας 
ἐξελύσατε τὰς παρασκευὰς τὰς τοῦ πολέμου.

Δημοσθ. Περὶ τοῦ Στεφάνου

  Δ. Παρατηρήσεις
  1. Να μεταφράσετε το παραπάνω απόσπασμα (20 μονάδες).
  2. Να γράψετε τον ζητούμενο τύπο για καθέναν από τους 
παρακάτω τύπους (5 μονάδες):
    α. τὴν εἰρήνην: γενική ενικού και δοτική πληθυντικού. 
    β. ἡ πόλις: δοτική ενικού και αιτιατική πληθυντικού.
    γ. τοὺς πρέσβεις: γενική ενικού και αιτιατική πληθυντικού.
    δ. ἄνδρες: δοτική ενικού και πληθυντικού.
    ε. πάσας: γενική ενικού και δοτική πληθυντικού αρσενικού 
γένους.
  3. Να γράψετε τον ζητούμενο τύπο για καθεμία από τις 
ακόλουθες λέξεις (5 μονάδες): 
    α. ἐποιήσατο: γ ενικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα.    
    β. πράττων: μετοχή παρακειμένου.
    γ. πυνθάνωνται: α πληθυντικό πρόσωπο οριστικής αορίστου.
    δ. γενέσθαι: γ ενικό πρόσωπο υποτακτικής αορίστου β.
    ε. ἔσεσθαι: β ενικό πρόσωπο οριστικής παρατατικού.
  4. α. ἀποπλεῖν, ὄντα, ἀφ’ ἡμέρας, τὰς τοῦ πολέμου: να 
χαρακτηρίσετε συντακτικά τους παραπάνω όρους (4 μονάδες).
    β. «Ὅτι ὑμεῖς … τὰς τοῦ πολέμου: να σχολιάσετε (εισαγωγή, 
εκφορά, έγκλιση) την παραπάνω πρόταση (6 μονάδες). 
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ΑπΑντησεισ στισ ερωτησεισ του Κ.ε.ε.

ΕΝΟΤΗΤΑ 8

ΑπΑΝΤΗσΕισ σΤισ πρΟσθΕΤΕσ 
ΕρμΗΝΕυΤικΕσ ΕρωΤΗσΕισ ΤΗσ βιβλιΟθΗκΗσ 

ΑξιΟλΟγΗσΗσ ΤΟυ κ.Ε.Ε.

  1. Βλ. Γ3α «Σύνδεση με τα προηγούμενα».

  2. Βλ. Γ3δ «Η κοσμοθεωρία του Γλαύκωνος».

  3. Ο Γλαύκων, ισχυρίζεται ότι, για να αποφευχθεί η διάπραξη 
των αδικιών, έχει επινοηθεί ο νόμος, ο οποίος αναγκάζει με τη βία 
τους ανθρώπους να σεβαστούν την ισότητα και να καταπνίξουν 
την έμφυτη ροπή τους προς την αδικία. Τους νόμους αυτούς, που 
εξασφαλίζουν την ισότητα, τούς επέβαλαν οι πολλοί και αδύναμοι, 
λόγω της αδυναμίας τους να αδικήσουν δίχως να τιμωρηθούν. 
Άρα, καταλήγει, οι νόμοι είναι «θετοί» και «συμβατικοί», είναι ένα 
«κοινωνικό συμβόλαιο», που επιτάσσει να μην αδικεί κανένας ούτε 
να αδικείται.

  4. Στην ανθρώπινη κοινωνία το να αδικεί κανείς είναι επιθυμητό, 
το να αδικείται όμως όχι. Επειδή όμως η βλάβη που παθαίνει κανείς, 
όταν αδικείται, είναι μεγαλύτερη από το όφελος, που έχει, όταν αδικεί, 
οι άνθρωποι κατέληξαν σε συμφωνίες – συμβιβασμούς, θεσπίζοντας 
νόμους και κατοχυρώνοντας το δίκαιο. Όταν λοιπόν εκλείψει η ποινή 
και η τιμωρία, τότε ελεύθερα όλοι, άδικοι και δίκαιοι, θα στραφούν 
σε πράξεις που θα τούς ευχαριστούν και σε ενέργειες που θα 
εξυπηρετούν τους δικούς τους ιδιοτελείς σκοπούς. Δεν θα υπάρχει 
κανένας δισταγμός, ούτε ηθικός περιορισμός ούτε καμία αναστολή, 
που να τούς συγκρατεί, αφού οι νόμοι της φύσης αντιμάχονται τη 
δικαιοσύνη και τον αυτοέλεγχο, και ευνοούν την αχαλίνωτη και 
ακόλαστη ζωή. Ο άνθρωπος τείνει εκ φύσεως στην πλεονεξία. Κανείς 
δεν είναι δίκαιος με τη θέλησή του αλλά από ανάγκη1.
  5. Ο Καλλικλής υποστήριξε πιο πριν ότι η δικαιοσύνη και ο 
αυτοέλεγχος αντιμάχεται την αχαλίνωτη και ακόλαστη ζωή, διότι 

1.  Πρβλ. Πλάτ. Πολ. 360b-d 
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είναι ανθρώπινες συμφωνίες αντίθετες με τη φύση. Οι άνθρωποι 
θέλουν να ικανοποιούν τα πάθη τους με κάθε τρόπο δίχως να 
δίνουν σημασία για τις συνέπειες που έχουν αυτά στη ζωή των 
υπολοίπων. Η επιδίωξη του πλούτου είναι διαρκής μέσα σε κάθε 
ανθρώπινη κοινωνία. Αυτό παραμερίζει τις ηθικές αξίες, οδηγεί σε 
παντός είδους αδικία, σε φιλονεικίες, σε έριδες και σε πολέμους. 
Όταν μάλιστα συνδυασθεί η φιλοχρηματία με την φιλοδοξία και 
την φιλαρχία, τότε τα αποτελέσματα είναι καταστροφικά για τον 
άνθρωπο και τις κοινωνίες. Η εξασφάλιση του αγαθού και φυσικού 
δικαιώματος της ζωής είναι πολύ δύσκολη. Μία γενική ματιά στην 
ευρωπαϊκή ιστορία του 20ου αιώνα είναι αρκετή για να μάς δείξει πόσο 
εύκολα οι πόλεμοι καταστρέφουν ό,τι οι άνθρωποι δημιουργούν σε 
πολύ σύντομο χρόνο, νεκρώνοντας ολοκληρωτικά την οποιαδήποτε 
πνευματική ζωή υπάρχει. Οι συνεκτικοί δεσμοί μιας κοινωνίας 
σπάζουν, το κοινωνικό συμφέρον παραμερίζεται και οι πολιτείες 
αδυνατίζουν. Πολύ εύστοχα ο Σοφοκλής στην Ἀντιγόνη παρομοιάζει 
την πολιτεία με πλοίο, λέγοντας πως όταν το πλοίο της πολιτείας 
βυθιστεί, τότε μαζί του παρασύρει και όλους τους επιβάτες. Η ίδια 
άποψη απαντάται και στην Ελληνική Νομαρχία του Ανωνύμου 
Έλληνος, όπου στηλιτεύεται η πλεονεξία, η υπέρμετρη φιλοδοξία 
και η επιθυμία να ασκεί κάποιος εξουσία, είτε το αξίζει είτε όχι, 
και, προπάντων, χωρίς να έχει την έγκριση του λαού που θέλει να 
κυβερνήσει. Τα ίδια λίγο πολύ έχει στο μυαλό του και ο Χορτάτσης, 
όταν γράφει τα ακόλουθα σ’ ένα χωρικό της Ἐρωφίλης:

Του πλούτου αχορταγιά τση δόξας πείνα,
του χρυσαφιού ακριβιά καταραμένη,
πόσα για σας κορμιά νεκρ’ απομείνα!
Πόσοι άδικοι πολέμοι σηκωμένοι,
πόσες συχνές μαλιές συναφορμά σας
γρικούνται ολημερνίς στην οικουμένη!

  Όλα τα παραπάνω, νομίζουμε, μπορούν να μάς οδηγήσουν στο 
συμπέρασμα ότι ο άνθρωπος τείνει προς την πλεονεξία. Πράγματι, 
αυτό συμβαίνει, μόνο που ο άνθρωπος δεν είναι αναγκασμένος εκ 
φύσεως να στρέφεται στην ικανοποίηση τέτοιων παθών (όπως 
υποστηρίζει ο Γλαύκων). Αυτά, κι αν ακόμα υπάρχουν μέσα του, 
μπορεί να τα καταπολεμήσει με την ορθή παιδεία. Αυτή θα πρέπει να 
είναι το θεμέλιο των ανθρωπίνων κοινωνιών, αφού μόνον αυτή δίνει 
τη δυνατότητα στον άνθρωπο να βρίσκει το μέτρο στη συμπεριφορά 
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του, να καθιερώνει και να υπερασπίζεται αξίες, να έχει ιδανικά, να 
απαγκιστρώνεται από τα υλικά αγαθά και, γενικά, να στρέφεται σε 
πνευματικές αναζητήσεις. 

  6. Όπως προκύπτει από το παραπάνω απόσπασμα του 
πλατωνικού διαλόγου Γοργίας, οι απόψεις του Γλαύκωνος με αυτές 
που αποδίδονται στον Καλλικλή μοιάζουν σε πολλά σημεία. Ο 
Καλλικλής ισχυρίζεται ότι οι νομοθετούντες είναι και αυτοί αδύναμοι 
άνθρωποι, νομοθετώντας προς το συμφέρον των αδυνάτων, δηλ. του 
όχλου. Διαβάζοντας κάτι τέτοιο δε μπορούμε παρά να θυμηθούμε 
τον Γλαύκωνα, ο οποίος αποδίδει το θεσμό της δικαιοσύνης σ’ 
έναν κοινωνικό συμβιβασμό, σ’ ένα «κοινωνικό συμβόλαιο». Έτσι, 
οι πολλοί και αδύναμοι έχουν κατορθώσει να πείσουν την κοινή 
γνώμη ότι αν διαπράξει κανείς την αδικία θα τιμωρηθεί, μόνο και 
μόνο για να εμποδίσουν από τον φόβο τους λίγους και ισχυρούς να 
αδικοπραγήσουν εις βάρος τους.

  7. Ο Πλάτων στο σημείο αυτό με τις αντιλήψεις του Γλαύκωνα 
προσπαθεί να συνδυάσει δύο αντιλήψεις της εποχής του για την ηθική. 
Η μία υποστηρίζει ότι υπάρχει ηθική της φύσης, αυτή που εφαρμόζουν 
όλοι οι άνθρωποι, όταν είναι βέβαιο ότι δεν θα αποκαλυφθούν. Αυτή 
η ηθική επιτρέπει στους ανθρώπους να αδικούν τους άλλους, όταν 
μπορούν προκειμένου να ικανοποιήσουν προσωπικές ανάγκες και 
ατομικά συμφέροντα. Η δεύτερη υποστηρίζει ότι υπάρχει μία ηθική 
συμβατική, αμοιβαίου συμβιβασμού, απαιτήσεων και ανταπαιτήσεων, 
προς τις οποίες συμμορφωνόμαστε, όταν η συμπεριφορά μας 
εκτίθεται στη θέα των συνανθρώπων μας.    

  8. Στο παραπάνω απόσπασμα παρατηρούμε το Ιππία να διατυπώνει 
την άποψη ότι όλοι οι άνθρωποι είναι συγγενείς, γνωστοί και πολίτες 
από τη φύση και όχι από το νόμο. Ο νόμος είναι τύραννος των ανθρώπων 
και μάς εξαναγκάζει σε πράξεις αντίθετες προς τη φύση.
  Ο Πρωταγόρας, αναφερόμενος στην εκπαίδευση των νέων, 
γράφει ότι, όταν αυτοί τελειώνουν το σχολείο, υποχρεώνονται από 
την πολιτεία να μελετούν τους νόμους και να ρυθμίζουν, σύμφωνα 
με αυτούς, τη ζωή τους. Δεν επιτρέπεται να ενεργούν αυθαίρετα. 
Όποιος παραβαίνει τους νόμους τιμωρείται, για να ξαναμπεί στον 
ίσιο δρόμο, αυτόν που χαράσσουν οι νόμοι.
  Ο Γλαύκων θεωρεί ότι οι νόμοι συνετάχθησαν για τους 
αδύναμους, για να μην αδικούνται δηλ. από τους ισχυρούς και 
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ότι, αν κάποιος μπορεί να αδικήσει χωρίς να τιμωρηθεί, αμέσως 
διαπράττει αδικία.
  Καταλήγουμε, λοιπόν, ότι και οι τρεις άνδρες συμφωνούν ότι 
οι νόμοι περιορίζουν την ελευθερία του ανθρώπου. Ο Ιππίας και ο 
Γλαύκων θεωρούν ότι έρχεται σε αντίθεση με τη φύση. Ο Πρωταγόρας, 
αντίθετα, θεωρεί ως θεμέλιο της πολιτείας τους νόμους. Εξάλλου, η 
αἰδὼς και η Δίκη δόθηκαν από τον ίδιο τον Δία, για να υπάρξουν 
«πόλεων κόσμοι» και «δεσμοί φιλίας συναγωγοί».
  
  9. Ο μύθος ήταν για τους αρχαίους (κατά συνέπεια και για τον Πλάτωνα) 
ένας τρόπος να προσεγγίσει κάποιος υψηλές και αφηρημένες έννοιες. 
Το αθηναϊκό κοινό ήταν εξοικειωμένο με αυτό το είδος του λόγου αλλά 
και γενικότερα με το θέατρο, την παραστατικότητα, τη δραματικότητα 
και τον διάλογο. Με τον μύθο η έννοια της δικαιοσύνης προσεγγίζεται 
με τρόπο γλαφυρό, προξενεί το ενδιαφέρον των συνομιλητών και τούς 
διευκολύνει στην κατανόηση της σκέψης, που διατυπώνει ο Γλαύκων στο 
τραπέζι του διαλόγου και των φιλοσοφικών αναζητήσεων.

  10. Η γέννηση του Μεγάλου Αλεξάνδρου στάθηκε μία μεγάλη 
στιγμή στην ιστορία του Ελληνισμού και της ανθρωπότητας. Ο 
θρύλος συνέδεσε το μεγάλο γεγονός με την καταστροφή του 
μεγάλου ιερού της Αρτέμιδος στην Έφεσο από πυρκαγιά. Αυτή 
η καταστροφή προανήγγειλε την κατάκτηση της Ασίας από τον 
Μακεδόνα στρατηλάτη. Μάλιστα, λέγεται ότι οι μάγοι που ήταν 
παρόντες φώναζαν ότι εκείνη τη στιγμή δεν συντετελείτο μόνο το 
μεγάλο κακό της καταστροφής του ναού, αλλά γεννιόταν και μια 
μεγάλη συμφορά για την Ασία.

  11. Οι λέξεις, που μάς προϊδεάζουν για το υπερφυσικό 
φαινόμενο, που θα ακολουθήσει είναι: ὄμβρου, σεισμοῦ, ῥαγῆναί τι 
γῆς, γενέσθαι χάσμα, καταβῆναι. Ορισμένα ασυνήθιστα καιρικά και 
φυσικά φαινόμενα παρουσιάζονται την ώρα που ο Γύγης έβοσκε 
το κοπάδι του και δημιουργούν την κατάλληλη ατμόσφαιρα για το 
απροσδόκητο υπερφυσικό φαινόμενο. Αρχικά, έπιασε δυνατή βροχή, 
ακολούθησε μεγάλος σεισμός, ράγησε η γη και δημιουργήθηκε 
ένα τεράστιο χάσμα, στο οποίο ο Γύγης αποφάσισε να κατέβει, 
δείχνοντας προφανώς το απαραίτητο θάρρος, που χρειάζεται σε μια 
τέτοια περίπτωση. 

  12. Βλ. Δ1 «Θέματα για συζήτηση: 1».
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ΑπΑΝΤΗσΕισ σΤισ πρΟσθΕΤΕσ λΕξιλΟγικΕσ – 
σΗμΑσιΟλΟγικΕσ ΕρωΤΗσΕισ ΤΗσ βιβλιΟθΗκΗ 

ΑξιΟλΟγΗσΗσ ΤΟυ κ.Ε.Ε.

  1. α) Η λ. πλεονέκτης έχει και αυτή αρνητική έννοια και δηλώνει 
αυτόν που δρα με πλεονεκτικό τρόπο, τον άπληστο.
  Το ρήμα πλεονεκτώ δηλώνει ότι το υποκείμενο του ρήματος 
βρίσκεται σε καλή, σε πλεονεκτική θέση.
  Με το ουσιαστικό πλεονέκτημα ορίζουμε μία θετική έννοια, ενώ 
και το επίθετο πλεονεκτικός θεωρείται μία θετική έννοια.
    β) ευεξία, καχεξία, μειονεξία, απροσεξία.

  2. α) βλ. Δ2 «Ετυμολογία»
    β) Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος έπιασε τον κλέφτη επ’ 
αυτοφώρω.
  Ο μαθητής συνελήφθη από τον επιτηρητή να αντιγράφει επ’ 
αυτοφώρω.

  3. α) θής, θητός: ακτήμων, εργάτης γης, δουλοπάροικος
θητεύω: εργάζομαι ως μισθωτός ή δουλοπάροικος
θητεία: αυτή η εργασία, η υπηρεσία
θητεύω (ν.ε.): ασχολούμαι συστηματικά με κάτι
β) θήτευσε κοντά σε μεγάλους καλλιτέχνες
στρατιωτική θητεία, η θητεία του συμβουλίου, θητεία στα 
γράμματα

  4. Όμβρια ύδατα, ανομβρία

  5. Κυριολεκτική σημασία: το χάσμα που άνοιξε ο σεισμός
Μεταφορική σημασία: χάσμα γενεών, χάσματα στο λόγο, λογικό 
χάσμα (συλλογισμού).

ΕΝΟΤΗΤΑ 9

ΑπΑΝΤΗσΕισ σΤισ πρΟσθΕΤΕσ 
ΕρμΗΝΕυΤικΕσ ΕρωΤΗσΕισ ΤΗσ βιβλιΟθΗκΗσ 

ΑξιΟλΟγΗσΗσ ΤΟυ κ.Ε.Ε.

  1. Βλ. Γ3α «Η ανακάλυψη του μαγικού δαχτυλιδιού. Η μεταστροφή 
του βοσκού».
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  2. Ο Γύγης εντελώς τυχαία διαπιστώνει πως το δαχτυλίδι έχει την 
υπερφυσική δύναμη να τον καθιστά αόρατο («καθήμενον οὖν … περὶ 
οἰχομένου»). Ενώ, λοιπόν, βρίσκεται στην καθιερωμένη συνάθροιση 
των βοσκών ενώπιον του βασιλιά, στρέφει εντελώς τυχαία την 
πέτρα του δαχτυλιδιού και διαπιστώνει πως γίνεται αόρατος («καὶ 
τὸν θαυμάζειν … φανερὸν γενέσθαι»). Την πρώτη έκπληξη του 
Γύγη διαδέχεται η αγωνία του να διαπιστώσει αν το γεγονός αυτό 
είναι τυχαίο («καὶ τοῦτο ἐννοήσαντα … ἔχοι τῆν δύναμιν»). Όταν 
επαναλαμβάνει τη στροφή της πέτρας και διαπιστώνει πως πράγματι 
γίνεται αόρατος, νοιώθει παντοδύναμος.

  3. Η ικανότητα του εκάστοτε ήρωα να γίνεται αόρατος είναι 
ένα προσφιλές θέμα της λογοτεχνίας. Στον Όμηρο είναι άφθονες 
οι σκηνές όπου οι θεοί ή οι ήρωες τυλίγονται από ένα πέπλο 
ομίχλης ή νέφους, που τούς καθιστά αόρατους. Ο Δίας και η Ήρα 
προστατεύονται από ένα νέφος την ώρα που κοιμούνται, η Αθηνά 
αόρατη προστατεύει τους ευνοουμένους της, ο Αινείας γίνεται άφαντος 
από τον Ποσειδώνα την ώρα που κινδυνεύει και ο Απόλλων αρπάζει 
τον Έκτορα, για να τον προστατεύσει. Στη μυθολογία αναφέρεται 
πως ο Άδης είχε μια περικεφαλαία, που τού την έκαναν δώρο οι 
Κύκλωπες και τον καθιστούσε αόρατο (βλ. πραγματολογικά σχόλια). 
Βλ. ακόμη στην επόμενη ενότητα, «Θέματα για συζήτηση 1». 

  4. Όπως φαίνεται από τα συμφραζόμενα της περιγραφής αλλά 
και από τις πληροφορίες, που μάς δίνει ο Ηρόδοτος για το αντίστοιχο 
συμβάν, στις χώρες της Ανατολής μπορεί ο βασιλιάς να ασκεί 
την εξουσία, αυτός όμως δεν είναι απαραίτητα και κληρονομικός 
άρχοντας. Κάποιος άλλος μπορεί να τον διαδεχθεί είτε απλώς με 
την εύνοια της τύχης και με την αξία του είτε με δολοπλοκίες ή 
δολοφονώντας τον ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο. Πολλές φορές 
είναι αποφασιστικός και ο ρόλος της βασίλισσας, που συνεργεί 
στην εξουδετέρωση ή ακόμα και στην δολοφονία του προηγούμενου 
βασιλιά. Αξίζει να σημειώσουμε μάλιστα ότι στην Ανατολή (ιδίως 
στη Λυδία, που είχε παλαιότερα μητριαρχική κοινωνική οργάνωση) 
η γυναίκα, ιδίως η εταίρα, διεδραμάτιζε σημαντικότατο ρόλο στην 
ανάδειξη του νέου βασιλιά. Πρβλ. την διαδοχή του Αγαμέμνονα από 
τον Αίγισθο (με τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο της Κλυταιμήστρας) 
καθώς και την διαδοχή του Λαΐου από τον Οιδίποδα, όπου το 
έπαθλο ήταν η βασίλισσα (Ιοκάστη).
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  5. Από τον εν λόγω μύθο συμπεραίνουμε ότι το πολίτευμα της 
Λυδίας ήταν η μοναρχία, στην οποία την απόλυτη εξουσία είχε ο 
βασιλιάς. Το παλάτι είχε τη δική του οργάνωση, ανάλογη με τα 
παλάτια της ομηρικής εποχής. Παρατηρούμε, δηλ., ότι υπάρχει 
προσωπικό στην υπηρεσία του βασιλιά, το οποίο εργάζεται για την 
παραγωγή αγαθών και τη συγκέντρωση πλούτου. Ο βασιλιάς της 
Λυδίας είχε πολλά κοπάδια, που συντηρούσαν υπήκοοι βοσκοί, οι 
οποίοι κάθε μήνα έδιναν αναφορά για την κατάστασή τους. Η διαδοχή 
δε γινόταν πάντα κληρονομικά. Μπορούσε κάποιος να καταλάβει 
την εξουσία, διώχνοντας τον βασιλιά ή ακόμη και δολοφονώντας 
τον. Τέτοιες συνωμοτικές κινήσεις εκδηλώνονταν από συγγενικά 
πρόσωπα, πρόσωπα από την αυλή και, γενικά, από πρόσωπα που 
ήταν στην υπηρεσία του βασιλιά. Συχνά σημαντικό ρόλο σε αυτές 
τις συνωμοσίες έπαιζαν οι βασίλισσες. 

  6. Ο Πλάτων χρησιμοποιεί με καταπληκτική πλαστικότητα και 
ενάργεια τον μύθο του Γύγη και καταφέρνει να τονίσει την απότομη 
μεταβολή της συμπεριφοράς του Γύγη από τη στιγμή που αυτός έχει 
στα χέρια του το μαγικό δαχτυλίδι. Καταφέρνει να δείξει ότι αυτός, 
όπως και κάθε άνθρωπος, όταν του δοθεί η ευκαιρία να αδικήσει, θα 
το κάνει δίχως κανέναν ενδοιασμό, αφού, κατά τον Γλαύκωνα, οὐδεὶς 
ἑκὼν δίκαιος, ἀλλ’ ἀναγκαζόμενος. Ο μύθος είναι βέβαια πειστικός 
ως προς το περιεχόμενό του, αλλά ο Γλαύκων δε λαμβάνει καθόλου 
υπόψη του κάποιες παραμέτρους, όπως είναι οι εξής:
    α. θεωρεί την επιθυμία και την πλεονεξία βασικούς παράγοντες 
της άδικης συμπεριφοράς˙
    β. παρουσιάζει όλους γενικά τους ανθρώπους να θεωρούν 
την πλεονεξία αγαθό˙
    γ. βλέπει την δίκαιη πράξη και την υποταγή στην έννομη 
αποκλειστικά ως προϊόν καταναγκασμού και βίας των νόμων, δηλ. 
ως αποτέλεσμα φόβου˙
    δ. βλέπει τον άνθρωπο από τη βιολογική πλευρά, δηλ. από 
την πλευρά των ενστίκτων, εξισώνοντάς τον με όλα τα άλλα ἄλογα 
πλάσματα˙
    ε. θεωρεί την πλεονεξία δεδομένη ως έμφυτη τάση για όλους 
γενικά τους ανθρώπους, όπως και για τα άλλα πλάσματα˙
    στ. αποκλείει την περίπτωση του ανθρώπου που 
συμπεριφέρεται δίκαια, επειδή το θέλει, αφήνοντας να εννοηθεί ότι 
η επιθυμία οδηγεί τον άνθρωπο μόνο σε άδικες πράξεις.
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  7. Θέμα της Πολιτείας είναι η δικαιοσύνη και έχει προηγηθεί 
μία εισαγωγική συζήτηση για τους ορισμούς της δικαιοσύνης 
που κυκλοφορούσαν. Η συζήτηση προκάλεσε την αντίδραση του 
σοφιστή Θρασύμαχου, ο οποίος πιστεύει ότι κάθε άνθρωπος ενεργεί 
αποβλέποντας στο προσωπικό του συμφέρον. Ο Θρασύμαχος δεν 
αντέχει τον έλεγχο του Σωκράτη και αποχωρεί. Ο Γλαύκων στην 
αρχή του δευτέρου βιβλίου της Πολιτείας παραπονείται ότι ο 
Θρασύμαχος παραιτήθηκε πολύ εύκολα από την υπεράσπιση της 
άποψής του και «θέλει να ακούσει από τον ίδιο τον Σωκράτη ότι η 
δικαιοσύνη είναι αγαθό καθαυτή όσο και για τα αποτελέσματά της. 
Ζητεί μια εξήγηση σχετικά με το “τι είναι δικαιοσύνη και τι αδικία, 
και τι επίδραση έχει η καθεμία από μόνη της με την παρουσία 
της στην ψυχή2”, ανεξάρτητα από ανταμοιβές και άλλα εξωτερικά 
επακόλουθα. Θέλει να ακούσει να επαινείται η δικαιοσύνη για 
τη δικαιοσύνη, αλλά, για να το επιτύχει αυτό, πρέπει πρώτα να 
αντιμετωπίσει τον Σωκράτη, υπερασπιζόμενος την αντίθετη θέση με 
όλα τα δυνατά του, εκθέτοντας σ’ αυτόν όλα όσα “λένε οι άνθρωποι” 
για την προέλευση και τη φύση της».
Ο μύθος του Γύγη ουσιαστικά αποτελεί άμεση εφαρμογή της 
θεωρίας περί δικαιοσύνης που εκφράζει ο Γλαύκων και ολόκληρη η 
αριστοκρατική κοινωνία, που αυτός εκπροσωπεί. Όπως ο Γύγης, έτσι 
και όλοι οι άνθρωποι, όταν διαπιστώσουν ότι μπορούν να κάνουν 
ό,τι επιθυμούν χωρίς τον φόβο της τιμωρίας, τότε προβαίνουν σε 
αδικίες, ενέργειες και πράξεις που ικανοποιούν τις ματαιοδοξίες και 
τις προσωπικές τους φιλοδοξίες.

  8. Στον μύθο του Γύγη υπάρχουν πολλά παραμυθιακά στοιχεία. 
Πρώτα απ’ όλα εντοπίζουμε το θέμα του φτωχού και του ταπεινού 
ανθρώπου, που δουλεύει σε κάποιον άρχοντα ή βασιλιά και κατορθώνει 
με τρόπο μη συνήθη να βρίσκεται στην κορυφή όλων, να γίνεται από 
υπηρέτης και υπήκοος άρχοντας ή βασιλιάς και να αλλάζει ριζικά 
η ζωή του. Ο όμβρος, ο σεισμός, το άνοιγμα της γης, η κατάβαση 
στα έγκατα της γης είναι ασυνήθιστα υπερφυσικά φαινόμενα που, 
σύμφωνα με τις λαϊκές αντιλήψεις, συνδέονται με τη γέννηση ή τον 
θάνατο μεγάλων και διαπρεπών ανθρώπων. Επίσης, το άλογο, που 
συνδέεται με τον κάτω κόσμο, το χρυσό δαχτυλίδι, σύμβολο βασιλικής 
εξουσίας, πολυτέλειας και χλιδής είναι στοιχεία που δίνουν στους 
μύθους λαμπρότητα και δημιουργούν ένα ιδιαίτερο ύφος.  

2.  Βλ. Πλάτ. Πολ. 358b 
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ΑπΑΝΤΗσΕισ σΤισ πρΟσθΕΤΕσ λΕξιλΟγικΕσ – 
σΗμΑσιΟλΟγικΕσ ΕρωΤΗσΕισ ΤΗσ βιβλιΟθΗκΗ 

ΑξιΟλΟγΗσΗσ ΤΟυ κ.Ε.Ε.

  1. Η αρχαία σφενδόνη είναι η νεοελληνική σφεντόνα. Το ρήμα 
σφενδονάω στην αρχαία σημαίνει χρησιμοποιώ την σφενδόνην, 
ρίχνω κάτι όπως θα το έριχνα με σφεντόνα (δηλ. μακριά και με 
δύναμη, προς μια ορισμένη κατεύθυνση και στόχο)˙ το ίδιο και το 
εκσφενδονίζω. Στην αρχαία, σφενδόνη σημαίνει επίσης ό,τι έχει το 
σχήμα σφενδόνης (κυρτό), η σφενδόνη του δαχτυλιδιού ήταν το 
μέρος του δαχτυλιδιού όπου τοποθετείται η πέτρα.  

  2. Η σημασιολογική σχέση που υφίσταται ανάμεσα στην σημερινή 
χρήση της λέξης και σ’ αυτήν του αρχαίου κειμένου είναι η εξής: το 
σχήμα της στεφάνης, του δαχτυλιδιού.

  3. α) δηλώνω, δήλωση, εκδήλωση, υποδήλωση, συνυποδήλωση, 
διαδήλωση, εκδηλωτικός, υποδηλωτικός, Δήλος, Δήλιος, έκδηλος, 
δηλαδή, πρόδηλος.
    β) άδηλοι πόροι (= οι πόροι των οποίων η προέλευση είναι 
άγνωστη), άδηλο μέλλον (= το μέλλον που δε γνωρίζουμε πώς θα 
εξελιχθεί)

  4. α) τοπικό ή χρονικό σημείο εκκίνησης, έναρξη˙ πρώτη αιτία, 
αφορμή˙ θεμελιώδης ηθικός κανόνας ή επιστημονικός νόμος, αξίωμα˙ 
εξουσία
    β)
  η αρχή είναι το ήμισυ του παντός = έναρξη 
  αρχή σοφίας ονομάτων επίσκεψις = θεμελιώδης ηθικός κανόνας 
  η αρχή του καβγά / του πολέμου = έναρξη
  η αρχή του κόσμου = έναρξη 
  η αρχή των πραγμάτων = έναρξη 
  εισαγγελική / δικαστική αρχή = εξουσία 
  πολιτικές / στρατιωτικές αρχές = εξουσία
  οι θεμελιώδεις αρχές της φυσικής = επιστημονικός νόμος
  έχω ως αρχή να μην μεταφέρω ό,τι ακούω για κάποιον = 

θεμελιώδης ηθικός κανόνας 
  είναι άνθρωπος με αρχές = θεμελιώδης ηθικός κανόνας 
  η αρχή των συγκοινωνούντων δοχείων = επιστημονικός νόμος
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  η αρχή της μη επέμβασης στα εσωτερικά άλλων κρατών = 
θεμελιώδης ηθικός κανόνας (αξίωμα)

  η αρχή της αυτοδιάθεσης = θεμελιώδης ηθικός κανόνας 
(αξίωμα) 

  η ανωτάτη αρχή = εξουσία 
  περιύβριση αρχής = εξουσία
  αντίσταση κατά της αρχής = εξουσία
  ἀρχὴ ἄνδρα δείκνυσι = θεμελιώδης ηθικός κανόνας (αξίωμα)
  θα έρθει στις αρχές της άλλης εβδομάδας = έναρξη
  κατ’ αρχήν = εξουσία
  κατ’ αρχάς = έναρξη
  ευθύς εξ αρχής = έναρξη
  αρχή σοφίας φόβος Κυρίου θεμελιώδης ηθικός κανόνας 

(αξίωμα) 
  κάθε αρχή και δύσκολη = έναρξη
  η αρχή του τέλους = έναρξη
  δεν έχει αρχή και τέλος = έναρξη

ΕΝΟΤΗΤΑ 10

ΑπΑΝΤΗσΕισ σΤισ πρΟσθΕΤΕσ 
ΕρμΗΝΕυΤικΕσ ΕρωΤΗσΕισ ΤΗσ βιβλιΟθΗκΗσ 

ΑξιΟλΟγΗσΗσ ΤΟυ κ.Ε.Ε.

  1. Βλ. Γ2α «Το μαγικό δαχτυλίδι: Είναι τελικά αυτό που καθορίζει 
τις συμπεριφορές και των δύο πλευρών;».

  2. Αποκαλώντας ο Γλαύκων τον κάτοχο του μαγικού δαχτυλιδιού 
«ἰσόθεον» τον εξισώνει με τους θεούς, επειδή θα ήταν παντοδύναμος 
και θα μπορούσε να εκπληρώνει όλες του τις επιθυμίες. Βέβαια, 
ο Πλάτων χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη με δόση ειρωνείας, γιατί ο 
κάτοχος του δαχτυλιδιού θα χρησιμοποιούσε την απεριόριστη 
δύναμη, που θα του έδινε το δαχτυλίδι, διαπράττοντας κάθε είδους 
ανοσιούργημα και εξυπηρετώντας καθαρά ιδιοτελείς σκοπούς.
  Με την αναφορά του στους θεούς ο Πλάτων εκφράζει στην 
πραγματικότητα τη λαϊκή αντίληψη για την παντοδυναμία των θεών, 
οι οποίοι μπορούσαν να κάνουν τα πάντα χωρίς να ελέγχονται για 
τις πράξεις τους και χωρίς να λογοδοτούν σε κανέναν γι’ αυτές. 
Βέβαια, ο Πλάτων στηλιτεύει με έμμεσο τρόπο τη συμπεριφορά και τη 
δράση των τυράννων, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να διαπράττουν 
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κάθε είδους ανοσιούργημα δίχως να ελέγχονται για τη δράση τους 
από κανέναν και πιστεύοντας ότι θα παραμείνουν ατιμώρητοι ως το 
τέλος της ζωής τους για τις ανομίες και ιδιοτελείς πράξεις τους.

  3. Ο Γλαύκων, προτού εξιστορήσει τον μύθο, διετύπωσε την 
άποψη «ἐπ’ αὐτοφώρῳ λάβοιμεν ἂν τὸν δίκαιον τῷ ἀδίκῳ εἰς ταὐτὸν 
ὄντα», δηλ. θα πιάναμε επ’ αυτοφώρω τον δίκαιο να κάνει τα ίδια 
πράγματα με τον άδικο, και τώρα επανέρχεται λέγοντας ότι και οι 
δύο, δίκαιος και άδικος, ακολουθούν τον ίδιο δρόμο. Αυτό συμβαίνει, 
γιατί οι δίκαιοι μέσα στις κοινωνίες είναι τέτοιοι, όχι επειδή πιστεύουν 
στο αγαθό της δικαιοσύνης αλλά επειδή εξαναγκάζονται από τους 
νόμους που είναι αποτέλεσμα συμφωνίας ανάμεσα στα αντιμαχόμενα 
μέρη.  

  4. Όταν οι άνθρωποι βρίσκονται σε φυσική κατάσταση, 
διακατέχονται από μια επιθυμία απεριόριστης απόλαυσης, σύμφωνα 
με τον ισχυρισμό του Γλαύκωνος. Η φύση τούς οδηγεί, λοιπόν, 
στην επιδίωξη του συμφέροντός τους και, κατά συνέπεια, στην 
διάπραξη αδικιών σε βάρος των άλλων. Συγκριτικά με τον άδικο, 
ο δίκαιος βρίσκεται σε μειονεκτική θέση, καθώς ο δίκαιος παντού 
μειονεκτεί. Πολλές φορές μάλιστα ο δίκαιος εκτίθεται σε δυστυχίες, 
ενώ κάποιες άλλες αντιμετωπίζεται σαν επικίνδυνος εγκληματίας. 
Αυτά συμβαίνουν λίγο-πολύ σε όλες τις ανθρώπινες κοινωνίες και 
γι’ αυτό όλοι επιθυμούν, όταν είναι βέβαιοι πως δεν θα τιμωρηθούν, 
να αδικούν παρά να είναι δίκαιοι.
  Η παραπάνω άποψη θεμελιώνεται πάνω στα ακόλουθα 
επιχειρήματα:
    α) οι άνθρωποι πιστεύουν ότι το δίκαιο δεν συμβιβάζεται με 
το ατομικό συμφέρον˙
    β) όταν δίνεται η ευκαιρία σε κάποιον να αδικήσει, αδικεί˙
    γ) αν κάποιος έχει τη δύναμη και την εξουσία να αδικήσει και 
δεν το κάνει, φαίνεται στους άλλους ο πιο άθλιος και ο πιο ανόητος 
ανάμεσα στους ανθρώπους.

  5. Ο Γλαύκων στο λόγο του επικαλείται την κοινή αντίληψη, 
προκειμένου να στηρίξει τα επιχειρήματά του. Λέει λοιπόν:
 

«λυσιτελεῖν γὰρ δὴ οἴεται πᾶς ἀνὴρ πολὺ μᾶλλον ἰδίᾳ τὴν 
ἀδικίαν τῆς δικαιοσύνης, ἀληθῆ οἰόμενος, ὡς φήσει ὁ περὶ 
τοῦ τοιούτου λόγου λέγων˙ ἐπεὶ εἴ τις τοιαύτης ἐξουσίας 
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ἐπιλαβόμενος μηδέν ποτε ἐθέλοι ἀδικῆσαι μηδὲ ἅψαιτο 
τῶν ἀλλοτρίων, ἀθλιώτατος μὲν ἂν δόξειεν εἶναι τοῖς 
αἰσθανομένοις καὶ ἀνοητότατος, ἐπαινοῖεν δ’ ἂν αὐτὸν 
ἀλλήλων ἐναντίον ἐξαπατῶντες ἀλλήλους διὰ τὸν τοῦ 
ἀδικεῖσθαι φόβον».

  Ο κάθε άνθρωπος νομίζει ότι ωφελείται περισσότερο από 
την αδικία παρά από την δικαιοσύνη. Αν κάποιος μάλιστα, ενώ 
κατέχει τη δύναμη και την εξουσία, δεν τη χρησιμοποιήσει προς 
όφελός του, θεωρείται ανόητος. Αυτές οι αντιλήψεις της εποχής 
που καταγράφονται εδώ, για να στηρίξουν τη φιλοσοφική θέση 
του Γλαύκωνα για τη δικαιοσύνη, δεν είναι όρος αρκετός για 
να στηριχθούν τα επιχειρήματά του. Είναι αλήθεια βέβαια ότι οι 
άνθρωποι διαμορφώνουν τις αντιλήψεις τους και τις δοξασίες τους 
ανάλογα με την εποχή που ζουν και ανάλογα με την ηθική της εποχής 
τους. Οι αντιλήψεις αυτές όμως ποτέ δε μένουν σταθερές, αλλά 
μεταβάλλονται, όπως είναι φυσικό, καθώς η σκέψη των ανθρώπων 
εξελίσσεται, προχωρεί ή οπισθοδρομεί. Δεν μπορούν, συνεπώς, να 
αποτελέσουν στέρεα βάση πάνω στην οποία θα στηριχθούν απόψεις 
που διατυπώνονται για μεγάλες φιλοσοφικές έννοιες, όπως είναι η 
έννοια της δικαιοσύνης. 

  6. Ο λόγος γίνεται για τον σοφιστή Θρασύμαχο, του οποίου 
τις απόψεις σε αυτό το σημείο εκφράζει συνοπτικά ο Γλαύκων. 
Θυμίζουμε ότι ο Θρασύμαχος ισχυρίζεται ότι δικαιοσύνη είναι το 
δίκαιο του ισχυροτέρου. Υπάρχουν, βέβαια, πολλών ειδών πολιτείες 
με διαφορετικούς νόμους, αλλά όλες έχουν ένα κοινό, το δίκαιο είναι 
παντού ένα, αυτό που συμφέρει τον ισχυρότερο. Κάθε έννοια δικαίου 
είναι απλώς μια υποκριτική μεταμφίεση της πραγματικότητας. Αν η 
ζωή είναι ένας αγώνας, τότε ο δίκαιος θα είναι ο ηττημένος, και αν 
η ουσία του κράτους είναι η οργανωμένη βία, η καταπίεση και η 
εκμετάλλευση των αδυνάτων από τους ισχυρούς, τότε η τυραννίδα, 
ως ακραία μορφή αδικίας, υλοποιεί το τέλειο κράτος και την ευτυχία 
του ανθρώπου, δηλ. αυτού που κατόρθωσε να γίνει τύραννος.

  7. Οι άλλοι υποκρίνονται ότι συμφωνούν μαζί του, ενώ στην 
πραγματικότητα τον θεωρούν άθλιο και πολύ ανόητο. Διότι δεν 
μπορούν να καταλάβουν τη συμπεριφορά του και πώς, ενώ έχει 
ο δίκαιος την εξουσία στα χέρια του και μπορεί να ωφεληθεί 
από αυτήν, δεν επωφελείται. Συμφωνούν όμως μαζί του, επειδή 
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φοβούνται ότι έχει την δύναμη να τούς αδικήσει, αν το θελήσει. 
Ο φόβος εξάλλου και οι ποινές τούς κάνουν να πειθαρχούν στους 
νόμους. Αν δεν υπήρχε τιμωρία, κανένας ηθικός ενδοιασμός δεν θα 
τούς απέτρεπε από το να ενεργούν σύμφωνα με τις επιθυμίες τους 
και να διαπράττουν αδικίες.

  8. Ο θεωρούμενος ως δίκαιος έχει να επιλέξει ανάμεσα σε δύο 
δυνατότητες: ή να διαπράττει αδικίες δίχως να τιμωρείται ή να 
υφίσταται την αδικία χωρίς να μπορεί να την αποτρέψει. Όποιοι 
όμως μπορούν να αδικούν, δίχως να τιμωρούνται, δεν έχουν λόγο να 
πιστεύουν σε ιδέες σαν κι αυτή που λέει ότι οι άνθρωποι δεν πρέπει 
ούτε να αδικούν ούτε να αδικούνται («μήτ’ ἀδικεῖν μήτ’ ἀδικεῖσθαι»). 
Τέτοια στάση επιβάλλουν οι νόμοι στους ανθρώπους, αλλά κανείς 
δεν θα τη δεχόταν, αν μπορούσε να έχει το δαχτυλίδι του Γύγη. 
Οδηγούμαστε, λοιπόν, στο συμπέρασμα ότι κανένας δίκαιος δεν 
επέλεξε ελεύθερα τη στάση να είναι δίκαιος, αλλά αναγκάστηκε από 
τους νόμους. Όταν μάλιστα τού δοθεί η ευκαιρία να αδικήσει, χωρίς 
να υφίσταται τις συνέπειες, τότε αδικεί δίχως κανέναν απολύτως 
ενδοιασμό. 

  9. α) Οι δύο απόψεις είναι διαφορετικές μεταξύ τους και μεταξύ 
τους και οδηγούν σε διαφορετικές αντιλήψεις για την αγωγή και 
την παιδεία των νέων. Η πρώτη, του Γλαύκωνα, μάς οδηγεί στο 
συμπέρασμα ότι οι άνθρωποι από τη φύση τους είναι πλασμένοι 
να στρέφονται προς το ατομικό συμφέρον και να ικανοποιούν 
κάθε τους επιθυμία. Έτσι, διαπράττουν αδικίες και μόνο ο νόμος 
μπορεί να βάλει περιορισμό σε αυτές. Επομένως, χρειάζεται μια 
πολιτεία οργανωμένη με τέτοιους νόμους, που θα αποτρέπουν τους 
ανθρώπους από τις άδικες πράξεις. Η δεύτερη, του Σωκράτη, μάς 
επισημαίνει το ρόλο και τη σημασία στην διαπαιδαγώγηση των 
ανθρώπων. Κανένας άνθρωπος δεν στρέφεται συνειδητά προς το 
κακό, εκτός αν αγνοεί το καλό. Το καλό και, γενικά, κάθε αρετή 
προσεγγίζονται με γνώση.
    β) Ανάλογη με τις απόψεις των δύο ομιλητών, που 
προηγήθηκαν, είναι και η θέση του καθενός σχετικά με την παιδεία. 
Εύκολα καταλαβαίνει κανείς ότι στην πρώτη περίπτωση, δηλ. του 
Γλαύκωνα, την αγωγή των παιδιών θα πρέπει να τη φανταστούμε 
αυταρχική και την τιμωρία ως ένα σημαντικό μέσο διαπαιδαγώγησής 
τους. Αντιθέτως, στην δεύτερη περίπτωση, του Σωκράτη, η παιδεία 
πρέπει να αποτελεί τη βασική μέριμνα της πολιτείας για τους νέους, 
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μία παιδεία, που θα παρέχεται με παιδαγωγικό μέσο τον διάλογο και 
κάθε άλλο μέσο, που ευνοεί την ενσυνείδητη στροφή των ανθρώπων 
προς τη γνώση. 

  10. Βλ. Γ3γ «Η νοησιαρχική βάση της αρετής κατά τον 
Σωκράτη».

ΑπΑΝΤΗσΕισ σΤισ πρΟσθΕΤΕσ λΕξιλΟγικΕσ – 
σΗμΑσιΟλΟγικΕσ ΕρωΤΗσΕισ ΤΗσ βιβλιΟθΗκΗ 

ΑξιΟλΟγΗσΗσ ΤΟυ κ.Ε.Ε.

  1. χρυσοῦν γένος, σιδηροῦν γένος˙ σιδερένιος (ευχετικά), χρυσός 
άνθρωπος, χρυσοί / αργυροί γάμοι.

  2. ὀνίνημι, ὠφελῶ, ἀφόβως.

  3. Α. Ε. εγγίζω, πιάνομαι από, προσκολλώμαι, ανάβω˙
Ν. Ε. κάνω λόγο, αναφέρομαι σε κάτι, θίγω, έχω σχέση με …
Φράσεις: αυτός είναι μη μου άπτου.
Σύνθετα: συνάπτω, εφάπτομαι, προσάπτω
Παράγωγα: αφή, απτός, επαφή, συναπτός, αψιμαχία, αψίκορος, 
αψίθυμος.

  4. Η λ. παράγεται από το ουσιαστικό ἆθλον / ἄεθλον (= βραβείο) 
και δηλώνει τον αγωνιζόμενο για το βραβείο και, κατά δεύτερο λόγο, 
γενικά αυτόν που ταλαιπωρείται (άσχετα με το αν πρόκειται για 
βραβείο ή όχι).
  Συνώνυμα: ἐλεεινός, οἰκτρός. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 11

ΑπΑΝΤΗσΕισ σΤισ πρΟσθΕΤΕσ 
ΕρμΗΝΕυΤικΕσ ΕρωΤΗσΕισ ΤΗσ βιβλιΟθΗκΗσ 

ΑξιΟλΟγΗσΗσ ΤΟυ κ.Ε.Ε.

  1. Βλ. Γ. 2 «Σύνδεση με τα προηγούμενα».

  2. Το θέμα της ενότητας δηλώνεται στη φράση «ἀπείκασον 
τοιούτῳ πάθει τὴν ἡμετέραν φύσιν παιδείας τε πέρι καὶ ἀπαιδευσίας» 
και είναι η επίδραση που ασκεί η παιδεία στην ανθρώπινη φύση. Η 
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μέθοδος που θα ακολουθήσει ο Πλάτων στην ανάπτυξη του θέματος 
είναι η αλληγορία. Χρησιμοποιεί δηλ. λόγο σε συνεχή μεταφορά, 
κατά τον οποίο άλλα λέει και άλλα εννοεί. Γι’ αυτό πολλές λέξεις 
αυτής της αλληγορίας είναι σύμβολα (π.χ. το σπήλαιο, οι δεσμώτες, 
το φως, κλπ.)3.

  3. Βλ. Γ. 5β «Η αλληγορία του σπηλαίου».

  4. Βλ. Γ. 5γ «Τα σύμβολα της αλληγορίας και η σημασία τους».

  5. Βλ. Γ. 5γ «Τα σύμβολα της αλληγορίας και η σημασία τους».

  6. α) Στην ενότητά μας παρακολουθούμε τον Πλάτωνα να βάζει 
τον Γλαύκωνα να λέει «ἄτοπον, ἔφη, λέγεις εἰκόνα καὶ δεσμώτας 
ἀτόπους», ενώ ο Σωκράτης απαντά «ὁμοίους ἡμῖν, ἦν δ’ ἐγώ». Δηλ. 
«παράξενη, είπε, αναφέρεις εικόνα και παράξενους δεσμώτες. Όμοιους 
μ’ εμάς είπα εγώ». Τα παραπάνω λόγια μάς δίνουν το δικαίωμα να 
θεωρήσουμε ότι η κοινωνία των δεσμωτών είναι η πολιτική κοινωνία 
και ότι ο κόσμος του σπηλαίου είναι ο αισθητός κόσμος. Ο αισθητός 
κόσμος περιγράφεται σε σχέση με το νοητό κόσμο αλληγορικά. 
Παρομοιάζεται με τη σχέση που έχει το πράγμα με τη σκιά του. Οι 
άνθρωποι ζουν μες στο σκοτάδι του σπηλαίου. Διακατέχονται από 
άγνοια, αλλά δεν έχουν επίγνωση της άγνοιάς τους. Βλέπουν τις σκιές 
των όντων και νομίζουν ότι γνωρίζουν την αλήθεια. Έτσι η ζωή τους 
κυλά με τα προβλήματά της και οι άνθρωποι, δέσμιοι των παθών 
τους, των προκαταλήψεων, των ψευδαισθήσεων, απομακρύνονται 
όλο και περισσότερο από την αλήθεια, οδηγούμενοι σε αδιέξοδα. 
Συνηθίζουν στη σκιώδη πραγματικότητα που ζουν, ώστε χρειάζεται 
εξαναγκασμός για να τραβηχτούν προς το φως του όντος.
    β) Οι κοινωνίες δεν είναι οργανωμένες με βάση τη δικαιοσύνη 
και την αξιοκρατία, οι δυνατοί ελέγχουν την εξουσία και αδικούν 
τους πολλούς. Και στις δημοκρατίες ακόμα οι διάφοροι λαοπλάνοι 
και δημαγωγοί παραπλανούν το λαό, αποσπούν την ψήφο τους και 
στη συνέχεια κυβερνούν τυραννικά.

  7. «Οι ταχυδακτυλουργοί αφού τραβήξουν μια κλωστή κινούν τον 
αυχένα και τα χέρια και τον ώμο και τα μάτια του ζώου» λέει το 
απόσπασμα αυτό από τον Αριστοτέλη. Η εικόνα αυτή μοιάζει με 

3.  Βλ. ακόμη Γ. 5γ «Τα σύμβολα της αλληγορίας και η σημασία τους». 



ΠΛΑΤΩΝΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 312

αυτό που περιγράφει ο Πλάτων για το τειχίο, τους ανθρώπους που 
κουβαλούν διάφορα αντικείμενα πίσω από αυτό και τη σκιά των 
αντικειμένων όπως τη βλέπουν μπροστα τους οι δεσμώτες. Η εικόνα 
του Αριστοτέλη αναφέρεται σε μια τέχνη ανάλογη με αυτή του θεάτρου 
σκιών, το γνωστό μας Καραγκιόζη.  Ο Πλάτων είχε υπόψη του τέτοια 
θεάματα, όταν περιέγραψε στην αλληγορία τέτοια εικόνα.

  8. Με τη ρήση αυτή ο Χριστός ζητεί από τους ανθρώπους να 
Τον ακολουθήσουν δείχνοντάς τους το σωστό δρόμο της ευδαιμονίας 
και της μακαριότητας. Τούς ζητεί να εγκαταλείψουν τις πίστεις 
σε ανόητα είδωλα, τα οποία ούτε αληθινά είναι ούτε μπορούν 
να προσφέρουν τίποτα και να ακολουθήσουν τη θρησκεία του 
πραγματικού, του υπαρκτού. Με παρόμοιο τρόπο και ο Πλάτων 
ζητεί από τους συμπολίτες του να πάψουν να είναι εξαρτημένοι από 
τα υλικά αγαθά και να αναζητήσουν τη σωτηρία της ψυχής τους 
στον κόσμο των Ιδεών. Υπάρχουν πολλά κοινά σημεία ανάμεσα στις 
δύο διδασκαλίες, και μάλιστα είναι τόσα πολλά που έκαναν μερικούς 
να θεωρήσουν ότι υπάρχουν σπέρματα χριστιανικής διδασκαλίας 
στο πλατωνικό έργο, μία θεωρία βέβαια που συνεχίζει να παραμένει 
αβάσιμη και εξαιρετικά επιπόλαια, τόσο ρηχή όσο ήταν και η έρευνα 
για τη χαμένη Ατλαντίδα ή για τα ταξίδια του Οδυσσέα.

  9. Βλ. Γ. 5δ «Οι εκφραστικοί τρόποι και ο λειτουργικός τους 
ρόλος».

  10. Βλ. Γ. 5ε «Η γλώσσα και το ύφος του Πλάτωνα».

  11. Βλ. Δ. 1 «Θέματα για συζήτηση 1» 

ΑπΑΝΤΗσΕισ σΤισ πρΟσθΕΤΕσ λΕξιλΟγικΕσ – 
σΗμΑσιΟλΟγικΕσ ΕρωΤΗσΕισ ΤΗσ βιβλιΟθΗκΗ 

ΑξιΟλΟγΗσΗσ ΤΟυ κ.Ε.Ε.

  1. επίγειος, υπέργειος, υπόγειος, έγγειος, απόγειος, ισόγειος, 
υδρόγειος, μεσόγειος.

  2. παραφέρομαι: φέρομαι άσχημα, βίαια, ανεξέλεγκτα, παρεκτρέπομαι 
παρασυρμένος από έντονο συναίσθημα, α. ε. κινούμαι σε λάθος 
κατεύθυνση, παρασύρομαι, παρεκτρέπομαι, πλανώμαι. Το ενεργητικό 
στην α. ε. προσκομίζω, προσφέρω, αποτρέπω, απομακρύνω.
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  3. λογικόν, φυσικόν, ὁμιλῶ, ἐγγύς, σκότος, ἐπίγειος / ὑπέργειος. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 12

ΑπΑΝΤΗσΕισ σΤισ πρΟσθΕΤΕσ 
ΕρμΗΝΕυΤικΕσ ΕρωΤΗσΕισ ΤΗσ βιβλιΟθΗκΗσ 

ΑξιΟλΟγΗσΗσ ΤΟυ κ.Ε.Ε.

  1. Βλ. Γ. 2 «Σύνδεση με τα προηγούμενα».

  2. Βλ. Γ. 5α «Η ανικανότητα των απαίδευτων και των φιλοσόφων 
για τη διακυβέρνηση της πόλης».

  3. Βλ. Γ. 5. α «Η ανικανότητα των απαίδευτων και των φιλοσόφων 
για τη διακυβέρνηση της πόλης» και Γ. 5γ «Ο εντοπισμός και η 
αξιοποίηση των βελτίστων φύσεων»

  4. α) Στον αντίποδα βρίσκονται οι φιλόσοφοι, οι άνθρωποι του 
πνεύματος. Αυτοί, δοσμένοι στις θεωρητικές τους αναζητήσεις, ζουν 
αποκομμένοι από τους υπόλοιπους. Η πολιτική δράση δεν τούς 
απασχολεί, αδιαφορούν για την εξουσία και την διακυβέρνηση της 
πολιτείας. Αποστρέφονται τις πρακτικές δραστηριότητες. Απρόθυμοι 
να διαταράξουν την πνευματική τους γαλήνη, θεωρούν την παιδεία 
ως αυτοσκοπό και δεν επιδεικνύουν καμιά διάθεση να στρατευθούν 
στην υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου.
    β) Η απροθυμία τους να αναλάβουν τη διοίκηση της πόλης 
παρουσιάζεται από τον Πλάτωνα με δύο αλλεπάλληλες αρνήσεις (μὴ 
ἐθέλειν, μηδὲ μετέχειν) και με το έναρθρο απαρέμφατο καταμένειν, 
που δηλώνει ότι επιθυμούν να μείνουν στον ίδιο τόπο.

  5. Βλ. Γ. 4 «Πραγματολογικά Σχόλια».

  6. Βλ. Γ. 5ε «Το Ἀγαθόν, η φύση του και η πορεία προς την 
κατάκτησή του».

  7. Βλ. Γ. 5δ «Ο ρόλος της παιδείας».

  8. Ο Πλάτων παρουσιάζει τους απελευθερωμένους δεσμώτες 
του σπηλαίου, τους φιλοσόφους, να ζουν στα νησιά των μακάρων, 
πέρα από τις στήλες του Ηρακλή, στο ρεύμα του Ωκεανού, εκεί που 
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σύμφωνα με τις λαϊκές δοξασίες ζούσαν οι άνθρωποι, οι ήρωες και οι 
ευσεβείς της Χρυσής Εποχής. Στη χριστιανική θρησκεία στον άλλο 
κόσμο, όσοι άνθρωποι είναι ευσεβείς, δίκαιοι και αγαθοί, θα ζουν 
αιωνίως στον Παράδεισο. Ο Παράδεισος είναι ένας τόπος ηρεμίας, 
χωρίς πόνους, λύπη και στεναγμούς, είναι ο χώρος των αγγέλων 
και των αγίων. Εκεί η ψυχή του ανθρώπου μπορεί να αναπαύεται 
αιώνια. Αποζημιώνεται έτσι και ανταμείβεται για τον κοπιώδη αγώνα 
της, τον καλό, που έκανε, επιλέγοντας τον δρόμο της Αρετής και όχι 
της Κακίας.

  9. Βλ. Γ. 5γ «Ο εντοπισμός και η αξιοποίηση των βελτίστων 
φύσεων». 
  Ο Δημόκριτος υποστηρίζει την εξανθρωπιστική λειτουργία της 
παιδείας, με την οποία ο άνθρωπος διαπλάθεται προς τη φύση. Ο 
Πλάτων έχει κατά νου μια αριστοκρατία του πνεύματος, η οποία 
οφείλει να κυβερνά την Πολιτεία του, χωρίς να παραγνωρίζει τη 
σημασία και την αξία της παιδείας. Πιστεύει όμως ότι όλοι οι 
άνθρωποι δεν είναι προικισμένοι, για να φθάσουν στη θέαση του 
Ἀγαθοῦ. Ο Δημόκριτος διατυπώνει μια περισσότερο σύγχρονη άποψη, 
λέγοντας ότι η διδασκαλία και η παιδεία αλλάζει τον άνθρωπο και 
τον μεταμορφώνει. Διαμορφώνει τον χαρακτήρα του και αναπτύσσει 
στο έπακρο όλες τις φυσικές καταβολές.

  10. Γνωρίζουμε ότι ο Πλάτων χωρίζει τους πολίτες στην ιδανική 
του πολιτεία σε τρεις τάξεις, στους δημιουργούς, στους φύλακες-
επίκουρους και στους φύλακες-βασιλείς ή παντελείς. Την κατάταξη 
αυτή την αιτιολογεί με το μύθο που θέλει τους ανθρώπινους 
χαρακτήρες να διαμορφώνονται στα σπλάχνα της γης. Η διαμόρφωσή 
τους είναι ανάλογη με την πρόσμιξη χρυσού, αργύρου και χαλκού. 
Το ενδιαφέρον του Πλάτωνα επικεντρώνεται στους φύλακες, 
στο αργυρούν και χρυσούν γένος. Η αγωγή τους ολοκληρώνεται 
σε τρεις κύκλους. Στον πρώτο κύκλο, μέχρι τα 20 τους χρόνια, 
καλλιεργείται το σώμα και η ψυχή κυρίως μέσα από τη γυμναστική 
και τη μουσική. Στο δεύτερο κύκλο από τα 20 μέχρι τα 30 η 
εκπαίδευσή τους επικεντρώνεται στις μαθηματικές επιστήμες. Στον 
τρίτο κύκλο από 30 έως 35 έρχονται σε επαφή με τη διαλεκτική, 
τη φιλοσοφία και την αναζήτηση της ουσίας των όντων. Μέσα στο 
κείμενό μας αναφέρονται με τους όρους «τους εν παιδεία», «τὰς 
βελτίστας φύσεις». Οι φύλακες που θα περάσουν με επιτυχία τις 
δοκιμασίες και τις κρίσεις των τριών κύκλων προάγονται μετά τα 50 
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τους σε φύλακες βασιλείς. Σύμφωνα με αυτό το πλατωνικό κείμενο 
οι φύλακες ως «βελτίστας φύσεις» οφείλουν να επιστρέψουν στο 
σπήλαιο για να βοηθήσουν τους δεσμώτες να ξεφύγουν από την 
πλάνη τους και να αναλάβουν τη διοίκηση της πολιτείας. Όταν θα 
έχουν εκπαιδεύσει τους διαδόχους τους, θα μπορούν να φύγουν για 
τα νησιά των μακάρων.

  11. Στην εποχή μας οι άνθρωποι εξειδικεύονται σ’ έναν τομέα 
εργασίας. Δε θεωρείται λοιπόν απαραίτητο να συμμετέχει κάποιος 
ενεργά στην πολιτική με την έννοια ότι πρέπει να αναλάβει 
κάποια ηγετική θέση. Αλλά η συμμετοχή στα κοινά ήταν και θα 
είναι απαραίτητη για την καλή λειτουργία της δημοκρατίας και 
την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων. Για 
να αναλάβει κάποιος μια ηγετική θέση, πρέπει να διαθέτει τα 
προσόντα που απαιτούνται για να διεκπεραιώσει με επιτυχία το 
έργο του. Πρέπει επίσης να είναι φιλόδοξος και να τού αρέσει η 
δημόσια προβολή. Τους ανθρώπους, που έχουν τα προσόντα να 
αναλάβουν τέτοιες θέσεις και δεν το κάνουν, μπορούμε να τούς 
σκιαγραφήσουμε ως εξής: είναι άτομα χωρίς πολιτικές φιλοδοξίες, 
δεν δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πολιτική, ενδεχομένως 
να είναι απογοητευμένοι από αυτήν, ασχολούνται περισσότερο με 
ζητήματα που θεωρούν σημαντικότερα από την πολιτική. Άλλοι 
πάλι είναι άνθρωποι κλειστοί, ξεκομμένοι από τους πολλούς και 
τα προβλήματά τους, μοναχικοί Δον Κιχώτες κάποιων αξιών που 
θεωρούν ότι δεν υπάρχουν πλέον στην εποχή μας. Μπορούμε να 
τούς χωρίσουμε δηλ. σε τρεις κατηγορίες, αυτούς που ενσυνείδητα 
απέχουν από την πολιτική, γιατί δεν τη θεωρούν αξιόπιστη, αυτούς 
που δεν ταιριάζει στο χαρακτήρα τους και αυτούς που ζουν στο 
περιθώριο, μοναχικοί και απομονωμένοι από τους άλλους.

  12. Βλ. Γ. 5ε «Το Ἀγαθόν, η φύση του και η πορεία προς την 
κατάκτησή του».

  13. Το Ἀγαθὸν του Πλάτωνα και η Αρετή του Σιμωνίδη είναι 
έννοιες σχεδόν ταυτόσημες. Κατέχουν την υψηλότερη θέση στον 
κόσμο του πνεύματος. Είναι και οι δύο σχεδόν θεοποιημένες (κι έναν 
τόπο θείο και πάναγνο αφεντεύει). Το σημείο στο οποίο βρίσκονται 
δεν είναι εύκολα προσεγγίσιμο (Σε βράχια η Αρετή δυσκολοπάτητα 
φωλιάζει˙). Για να φτάσει κάποιος στο Ἀγαθὸν πρέπει να σπάσει 
τα δεσμά της αμάθειας και να ανηφορίσει έναν δύσκολο δρόμο από 
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το σκοτεινό σπήλαιο στο φως του ήλιου. Για να φτάσει την Αρετή 
πρέπει να ανέβει σε δυσκολοπάτητα βράχια στο ακροκόρυφο ενός 
βουνού. Και στο ένα και στην άλλη δεν μπορούν να φτάσουν όλοι 
οι άνθρωποι. Η κατάκτησή τους προϋποθέτει χαρισματική φύση, 
ανδρεία, υπομονή, επιμονή,  θυσία, πνευματική ικανότητα αλλά 
και αγωνιστικό πνεύμα (την αντικρίζει μόνο εκείνος ... ανδρείας). 
Απαιτείται δηλαδή για την κατάκτησή τους συνεχής ψυχική και 
πνευματική καλλιέργεια.

ΑπΑΝΤΗσΕισ σΤισ πρΟσθΕΤΕσ λΕξιλΟγικΕσ – 
σΗμΑσιΟλΟγικΕσ ΕρωΤΗσΕισ ΤΗσ βιβλιΟθΗκΗ 

ΑξιΟλΟγΗσΗσ ΤΟυ κ.Ε.Ε.

  1. ο μακαριότατος αρχιεπίσκοπος, μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ 
πνεύματι, στην εκκλησία έψαλλαν τους μακαρισμούς, ο μακαριστός 
Σεραφείμ, ο μακαρίτης ο πατέρας μου, τον μακάριζαν για την τύχη 
του. Η σημασία είναι ίδια με της αρχαίας.
  
  2. α) κατατρίβω, καταναλίσκω ή σπαταλώ χρόνο, ενασχολούμαι, 
ζω – μένω συνεχώς – είμαι εγκατεστημένος σε μακρινή χώρα, β) 
τρέπω, στρέφω προς, αφήνω, δίνω την άδεια, εμπιστεύομαι τη 
φύλαξη – αφήνω κατά μέρος, με την έννοια της αδιαφορίας ή της 
αμέλειας.

  3. Βλ. Γ. 5ε «Το Ἀγαθόν, η φύση του και η πορεία προς την 
κατάκτησή του».

  4. είμαι επίτροπος, κηδεμών, ρυθμιστής˙ κυβερνώ, διοικώ.   

ΕΝΟΤΗΤΑ 13

ΑπΑΝΤΗσΕισ σΤισ πρΟσθΕΤΕσ 
ΕρμΗΝΕυΤικΕσ ΕρωΤΗσΕισ ΤΗσ βιβλιΟθΗκΗσ 

ΑξιΟλΟγΗσΗσ ΤΟυ κ.Ε.Ε.

  1. α) Βλ. Γ. 5α «Η επιφύλαξη του Γλαύκωνος», Γ. 5β «Η 
επιχειρηματολογία του Σωκράτη», Γ. 5ζ «Είναι δίκαιος ο εξαναγκασμός 
των φιλοσόφων; Κριτική της άποψης του Σωκράτη».
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  2. Βλ. Γ. 5γ «Ο σκοπός του νόμου».

  3. Βλ. Γ. 5δ «Τα μέσα του νόμου».

  5. Βλ. Γ. 5η «Το συμπέρασμα του Σωκράτη».

  6. Βλ. Γ. 2 «Σύνδεση με τα προηγούμενα».

  7. Βλ. Γ. 5ζ «Είναι δίκαιος ο εξαναγκασμός των φιλοσόφων; 
Κριτική της άποψης του Σωκράτη».

ΑπΑΝΤΗσΕισ σΤισ πρΟσθΕΤΕσ λΕξιλΟγικΕσ – 
σΗμΑσιΟλΟγικΕσ ΕρωΤΗσΕισ ΤΗσ βιβλιΟθΗκΗ 

ΑξιΟλΟγΗσΗσ ΤΟυ κ.Ε.Ε.

  1. Βλ. Β. 2 «Γλωσσικά Σχόλια».

  2. βέλτιον, ὠφελῶ, κακῶς πράττω, βλάβη, ψευδῆ, ἀμελῶ. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 14

ΑπΑΝΤΗσΕισ σΤισ πρΟσθΕΤΕσ 
ΕρμΗΝΕυΤικΕσ ΕρωΤΗσΕισ ΤΗσ βιβλιΟθΗκΗσ 

ΑξιΟλΟγΗσΗσ ΤΟυ κ.Ε.Ε.

  1. Βλ. Γ. 3 «Νοηματική Απόδοση».

  2. Βλ. Γ. 4 «Πραγματολογικά Σχόλια».

  3. Βλ. Γ. 4 «Πραγματολογικά Σχόλια».

  4. Βλ. Γ. 4 «Πραγματολογικά Σχόλια».

  5. Ο Πλάτων πράγματι επικρίνει όσους παρουσιάζουν με 
ποιητικές αφηγήσεις τα γεγονότα στον κάτω κόσμο, γιατί πιστεύει 
ότι με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες φοβούνται το θάνατο, ενώ θα 
πρέπει να φοβούνται περισσότερο τη δουλεία σε όλες της τις μορφές. 
Πολλοί μελετητές του Πλάτωνος τονίζουν αυτήν την αντίφαση. Ο 
Πλάτων όμως μπαίνει κι αυτός στον πειρασμό μιας ακόμη ποιητικής 
αφήγησης, αφενός μεν γιατί είναι ποιητής και με αυτόν τον τρόπο 
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αισθητοποιεί τον κάτω κόσμο, αφετέρου δε γιατί θέλει να τονίσει ότι 
η δικαιοσύνη τελικά αποδίδεται στον επάνω ή στον κάτω κόσμο.

  6. Ο Πλάτων γράφει: «κατείδομεν ἐξαίφνης καὶ ἄλλους … 
τοὺς πλείστους τυράννους ἦσαν δὲ καί τινες ἰδιῶται τῶν μεγάλα 
ἡμαρτηκότων, οὓς οὐκ ἐδέχετο τὸ στόμιον, ἀλλ’ ἐμυκᾶτο». Το 
στόμιο της εξόδου προς τον δαιμόνιο τόπο δεν δεχόταν όσους είχαν 
διαπράξει μεγάλα αδικήματα, αλλά μούγκριζε. Με αυτήν την τολμηρή 
μεταφορά ο Πλάτων θέλει να δείξει ότι η κακία των κολαζομένων 
είναι ανυπέρβλητη και ακόμη και τα άψυχα αφήνουν φωνή εναντίον 
τους.

  7. Βλ. παραπάνω (ερώτηση 6).
  Ο Πρόκλος μάς παραδίδει τα εξής: «Όλα αυτά δείχνουν ότι οι 
ποινές είναι φρικώδεις και απαραίτητες, αλλά και ότι η κακία των 
τιμωρουμένων είναι ανυπέρβλητη, εφόσον και τα άψυχα αφήνουν 
φωνή εναντίον τους. Η κακία των ανθρώπων είναι τόσο μεγάλη 
που ακόμη και τα άψυχα αντιδρούν». Είναι μια κατάσταση αφύσικη 
οι ειδεχθείς εγκληματικές πράξεις και η φυσική ισορροπία έχει 
διαταραχθεί. Στα δημοτικά τραγούδια η Φύση συμμετέχει όταν 
συντελούνται σημαντικά γεγονότα για τους ανθρώπους και τους 
λαούς, τότε που η αγωνία κορυφώνεται, που οι κίνδυνοι είναι μεγάλοι 
ή υπάρχουν αδιέξοδα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα συμμετοχής 
στη φύση αποτελούν το ποίημα για τον θάνατο του Διγενή Ακρίτα 
και η παραλογή του νεκρού αδελφού.   

  8. Τον τύραννο Αρδιαίο την ώρα που ήταν να εξέλθει στον 
δαιμόνιο τόπο μετά από την τιμωρία χιλίων ετών και αφού το 
στόμιο δεν τον δεχόταν να βγει, επειδή δεν είχε τιμωρηθεί όπως 
τού άξιζε, τον έπιασαν άνδρες κατακόκκινοι στην όψη, τον έδεσαν 
χειροπόδαρα, τον έσυραν πάνω σε αγκαθωτούς ασπαλάθους, τον 
διαπόμπευσαν και τον πέταξαν στον Τάρταρο, ένα σκοτεινό χάσμα 
στο βάθος της γης. Υπάρχουν πολλά κοινά σημεία ανάμεσα στην 
εικόνα αυτή και την εικόνα της χριστιανικής Κολάσεως. Η τιμωρία 
είναι σκληρή και στις δύο περιπτώσεις, μόνο που στην χριστιανική 
Κόλαση, όπως αυτή αισθητοποιείται στις Εικόνες, δεν υπάρχει το 
σκληρό στοιχείο του βασανισμού και του εξευτελισμού των σωμάτων, 
όπως συμβαίνει με την τιμωρία του Αρδιαίου. Επίσης η τιμωρία στην 
χριστιανική Κόλαση διαρκεί αιώνια και δεν έχει τέλος.
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  9. Βλ. Γ. 5ε «Οι απόψεις του Πλάτωνος για την ποινή».

  10. Βλ. Γ. 5δ «Γιατί τιμωρείται ο Αρδιαίος ο τύραννος; Ο 
διδακτικός χαρακτήρας του μύθου».

  11. Η σκηνή αυτή της τιμωρίας του Αρδιαίου είναι πολύ σκληρή 
και ανατριχιαστική. Οι λέξεις είναι επιλεγμένες με τέτοιο τρόπο 
ώστε να προκύπτει μια εικόνα παραστατική, ρεαλιστική αλλά 
συνήθως αιματηρή. Η τιμωρία του Αρδιαίου εκφράζει την έντονη 
αποδοκιμασία του Πλάτωνος για τα τυραννικά καθεστώτα και τους 
τυράννους. Στο σημείο αυτό αποκαλύπτεται για άλλη μια φορά ο 
ηθικός και ο πολιτικός χαρακτήρας της Πολιτείας.

  12. Παρατηρούμε ότι ο Πλάτων χρησιμοποιεί αρκετές μετοχές 
κατά την περιγραφή του μαρτυρίου του Αρδιαίου. Αυτό το κάνει 
για να δείξει καλύτερα τον χρόνο και την διάρκεια του μυστηρίου 
του Αρδιαίου. Ο Αρδιαίος και άλλοι τύραννοι υποβλήθηκαν σε 
βασανιστήρια σχεδιασμένα και εκτελεσμένα με ορισμένο τρόπο, τα 
οποία διαρκούσαν πολύ. Μάς θυμίζουν αρκετά τα βασανιστήρια που 
χρησιμοποιούν τα τυραννικά καθεστώτα προκειμένου να εξοντώσουν 
τους αντιφρονούντες.  Βλ. ακόμη Γ. 5ε «Οι απόψεις του Πλάτωνος 
για την ποινή».

  13. Βλ. Γ. 5α «Η τιμωρία του Αρδιαίου και το δαχτυλίδι του 
Γύγη».

ΑπΑΝΤΗσΕισ σΤισ πρΟσθΕΤΕσ λΕξιλΟγικΕσ – 
σΗμΑσιΟλΟγικΕσ ΕρωΤΗσΕισ ΤΗσ βιβλιΟθΗκΗ 

ΑξιΟλΟγΗσΗσ ΤΟυ κ.Ε.Ε.

  1. διάπυρος (για υλικό): πυρακτωμένος, ένθερμος, έντονος: 
διάπυρος ευχέτης – δεινός ομιλητής, δεινή θέση, τα δεινά του 
πολέμου, κτλ. β) πυρετός, εμπύρετος, πυρώνω, πυρσός, πυρφόρος, 
κτλ., δεινότητα, επιδεινώνω, επιδείνωση, (τα) πάνδεινα. 

  2. γαβγίζω, νιαουρίζω, μουγκρίζω, βρυχώμαι, κράζω, βελάζω, 
κακαρίζω.

  3. ιταμός, εισιτήριο, ανεξίτηλος, αμαξιτός, προσιτός, εξιτήριο˙ 
φθόγγος, φθογγόσημο, απόφθεγμα, αποφθεγματικός, φθογγικός, 
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φθογγολογία˙ έλξη, ελκυστικός, καθέλκυση, ανελκυστήρας, 
ρυμουλκό.     

ΕΝΟΤΗΤΑ 15

ΑπΑΝΤΗσΕισ σΤισ πρΟσθΕΤΕσ 
ΕρμΗΝΕυΤικΕσ ΕρωΤΗσΕισ ΤΗσ βιβλιΟθΗκΗσ 

ΑξιΟλΟγΗσΗσ ΤΟυ κ.Ε.Ε.

  1. Κατά τον Ησίοδο οι μοίρες είναι τρεις, η Κλωθώ, η Λάχεση 
και η Άτροπος, κόρες του Δία και της Ανάγκης (ή της Θέμιδας ή της 
Νύκτας). Η Λάχεση (λαγχάνω>λαχνός) μοιράζει στον καθένα το λαχνό 
της ζωής του, την τύχη του, κρατούσε το αδράχτι και τύλιγε το νήμα 
της ζωής του. Η Κλωθώ, η μεγαλύτερη από τις τρεις μοίρες (από το 
ρήμα κλώθω= πλέκω) κρατούσε την ηλακάτη, τη ρόκα, εξέταζε τη 
γέννηση και έπλεκε το νήμα της ζωής του ανθρώπου ορίζοντας τα 
γεγονότα. Τέλος η Άτροπος η πιο σκληρή, αδυσώπητη και άσχημη 
στη φαντασία των αρχαίων κρατούσε ψαλίδι και έκοβε το νήμα της 
ζωής. Το όνομά της προέρχεται από το α- στερ. + τρέπω, πράγμα 
που φανερώνει ότι η απόφασή της ήταν αναπότρεπτη, τελεσίδικη. 
Και οι τρεις τους εκτελούσαν τις διαταγές του Δία (από εκεί και 
το επίθετό του Μοιραγέτης) και διέμεναν στο Γραμματείο του στον 
Όλυμπο. Ανώτερη από τις μοίρες ήταν η Ειμαρμένη που καθόριζε 
την τύχη και των θεών.

  2. Οι μοίρες σύμφωνα με τον Πλάτωνα τραγουδούσαν σύμφωνα 
με το αρμονικό σύστημα των Σειρήνων. Για τις Σειρήνες υπάρχουν 
πολλές παραδόσεις. Ο Όμηρος αναφέρεται σ’ αυτές και το τραγούδι 
τους αλλά δεν τις περιγράφει, πίστευε όμως ότι ήταν δύο, ενώ 
σύμφωνα με μεταγενέστερους συγγραφείς ήταν εννέα. Κατοικούσαν 
στην κάτω Ιταλία και ήταν σύμβολο πειρασμού και αποπλάνησης 
αφού με το τραγούδι τους μάγευαν τους ναυτικούς και μετά τους 
εξόντωναν. Κόρες του ποταμού Αχελώου και της μούσας Μελπομένης 
(ή της Τερψιχόρης ή της Καλλιόπης) παρουσιάζονται στην αρχαία 
εικονογραφία ως παράξενα όντα με κεφάλι και στήθος γυναίκας και 
σώμα πουλιού. Τα ονόματά τους ανταποκρίνονταν στην υπέροχη φωνή 
τους: Θελξιέπεια, Αγλαοφήμη, Μόλπη, Λίγεια, Παρθενόπη, Αλλαοφώνη 
κ.α. Σύμφωνα με την παράδοση ήταν γυναίκες εξαιρετικής ομορφιάς, 
έπαιζαν μουσική και τραγουδούσαν. Λέγεται ότι κάποτε κάλεσαν τις 
μούσες σε διαγωνισμό. Οι μούσες τις νίκησαν και για να τιμωρήσουν 
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την αλαζονική τους συμπεριφορά τις μεταμόρφωσαν. Κατά μία άλλη 
παράδοση τις μεταμόρφωσε έτσι η θεά Αφροδίτη γιατί ήταν απρόσιτες 
στον έρωτα. Άλλοι πάλι λένε ότι ήταν φίλες της Περσεφόνης κι όταν 
ο Άδης την πήρε στον Κάτω Κόσμο απαρηγόρητες εκείνες θέλησαν να 
φύγουν μακριά από τους ανθρώπους. Η Δήμητρα τις μεταμόρφωσε, 
γιατί άφησαν αβοήθητη την Περσεφόνη κι αυτές εγκαταστάθηκαν 
κάπου στη θάλασσα και εκδικούνταν τους ανθρώπους. Ο Πρόκλος 
τις χαρακτηρίζει «ψυχαί τινες ζώσαι νοερώς».
  Το σημείο που όλες οι παραλλαγές συμφωνούν είναι η μαγευτική 
μουσική τους. Σύμφωνα με την πυθαγόρεια αντίληψη αυτές 
δημιουργούν την ουράνια αρμονία. Την αντίληψη αυτή φαίνεται να 
ασπάζεται ο Πλάτων στο μύθο του Ηρός. Μάλιστα εδώ θεωρεί ότι 
είναι οχτώ και καθεμιά παράγει ένα μουσικό τόνο, μια νότα, ώστε 
όλες μαζί δημιουργούν την αρμονία των σφαιρών.

  3. Σύμφωνα με τη λαϊκή αντίληψη οι όροι δεξιός και αριστερός 
είναι φορτισμένοι με θετική και αρνητική σημασία αντίστοιχα. 
Δεξιός είναι ο ευνοϊκός, ο ευχάριστος, ο ικανός, ο κατάλληλος και 
ενδεδειγμένος. Από κει και οι όροι: με το δεξί, όλα να πάνε δεξιά, 
δεξιοτέχνης, επιδέξιος. Από την άλλη αριστερός είναι ο κακότυχος, ο 
δυσάρεστος. Αυτή η διάκριση φαίνεται να είχε απασχολήσει και τους 
πυθαγόρειους αλλά και οι οιωνοσκόποι θεωρούσαν αίσιους τους 
οιωνούς που έρχονταν από δεξιά και δυσάρεστους όσους έρχονταν 
από αριστερά. Η φράση «την έξω περιφοράν» αναφέρεται στην 
εξωτερική κυκλική κίνηση των ουράνιων σωμάτων. Η κίνηση αυτή 
έχει θετική ενέργεια, συμβολίζει την αιώνια κίνηση του σύμπαντος, 
της ζωής. Η κίνησή της δίνεται από την Κλωθώ με το δεξί χέρι 
(εύνοια, καλή τύχη). Παράλληλα συμβολίζεται και η βεβαιότητα 
αυτών που συμβαίνουν τώρα (η Κλωθώ τραγουδά τα παρόντα). 

  4. Για την απάντηση βλ. Ερμηνευτική προσέγγιση (γ) και (δ).
  5. Η άτρακτος είναι το κοσμικό αδράχτι που ο Πλάτων περιγράφει 
με λεπτομέρεια λίγο παραπάνω (616-617). Το αδράχτι είναι ένα από 
τα εργαλεία με τα οποία οι γυναίκες φτιάχνουν το νήμα. Το άλλο 
είναι η ρόκα (ηλακάτη) στην οποία βάζουν το επεξεργασμένο μαλλί 
και περιστρέφοντάς την συνεχώς φτιάχνουν το νήμα. 
  Η άτρακτος αιωρείται από έναν κίονα φωτός που ενώνει τον 
ουρανό με τη γη. Γύρω από αυτόν τον άξονα περιστρέφονταν τα 
ουράνια σώματα. Βρισκόταν στο κέντρο του σύμπαντος, πάνω 
στα γόνατα της Ανάγκης, της γενεσιουργού αιτίας που συντόνιζε 
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με αρμονία και ισορροπία τις ουράνιες κινήσεις και είναι σύμβολο 
(μηχανισμός) για τη συνένωση όλων των κινήσεων του κόσμου. 
Ο φωτεινός αυτός κίονας περιείχε μέσα τους επτά σφονδύλους, 
τους πλανήτες. Οι πλανήτες περιστρέφονται κυκλικά γύρω από το 
αδράχτι. Την κίνησή τους τη δίνουν οι Μοίρες. Η περιγραφή αυτή 
ανακαλεί την παραδοσιακή εικόνα που έχουμε για την Κλωθώ η 
οποία κρατούσε την ηλακάτη και έφτιαχνε το νήμα. Είναι ταυτόχρονα 
ο μέγα κόσμος και το μικροσκοπικό πρότυπό του (ο μακρόκοσμος 
και ο μικρόκοσμος). Έτσι μπορούμε να τον φανταστούμε σαν ένα 
πλανητάριο και να τον θεωρήσουμε ως πηγή της κοσμικής τάξης. Ο 
κ. Γεωργούλης γράφει: «ο Μ. Rivaud διατύπωσε την αντίληψη ότι οι 
σφόνδυλοι και η άτρακτος περιγράφουν αστρονομικό  μηχάνημα, που 
είχαν εφεύρει οι μαθηματικοί της Ακαδημίας, για να αισθητοποιούν 
τις κινήσεις των ουράνιων σωμάτων». 
  Η εξωτερική περιφορά έχει θετική ενέργεια, συμβολίζει την 
αιώνια κίνηση του σύμπαντος, της ζωής. Η κίνησή της δίνεται 
από την Κλωθώ με το δεξί χέρι (εύνοια, καλή τύχη). Παράλληλα 
συμβολίζεται και η βεβαιότητα αυτών που συμβαίνουν τώρα (η 
Κλωθώ τραγουδά τα παρόντα). Αντίθετα η εσωτερική κίνηση έχει 
αρνητική ενέργεια και συμβολίζει τη ζωή του ανθρώπου, την «αρχή 
του τέλους». Δίνεται από την Άτροπο με το αριστερό χέρι (κακή 
τύχη). Είναι η αβεβαιότητα, το ασταθές του μέλλοντος που τραγουδά 
αυτή η σκληρή, αλύγιστη Μοίρα. Η Λάχεση βοηθάει και στις δυο 
κινήσεις στα διαστήματα που σταματούν οι αδερφές της. Ως Μοίρα 
που τραγουδά τα παρελθόντα συμμετέχει ενεργά στην εξέλιξη. Το 
παρελθόν είναι αυτό που μας βοηθά να συντονίσουμε τις ενέργειές 
μας για το παρόν και το μέλλον. Είναι αυτό που μας διδάσκει και 
μας καθοδηγεί για να μην κάνουμε τα ίδια σφάλματα.Αντίθετα η 
εσωτερική κίνηση έχει αρνητική ενέργεια και συμβολίζει τη ζωή του 
ανθρώπου, την «αρχή του τέλους». Δίνεται από την Άτροπο με το 
αριστερό χέρι (κακή τύχη). Είναι η αβεβαιότητα, το ασταθές του 
μέλλοντος που τραγουδά αυτή η σκληρή, αλύγιστη Μοίρα. Η Λάχεση 
βοηθάει και στις δυο κινήσεις στα διαστήματα που σταματούν οι 
αδερφές της. Ως Μοίρα που τραγουδά τα παρελθόντα συμμετέχει 
ενεργά στην εξέλιξη. Το παρελθόν είναι αυτό που μας βοηθά να 
συντονίσουμε τις ενέργειές μας για το παρόν και το μέλλον. Είναι 
αυτό που μας διδάσκει και μας καθοδηγεί για να μην κάνουμε τα 
ίδια σφάλματα.

  6. Η Άτροπος είναι η Μοίρα που κρατά το ψαλίδι και κόβει 
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το νήμα της ζωής του ανθρώπου, όταν φτάσει η ώρα του θανάτου 
του. Είναι μια κίνηση αναπόφευκτη, αναπότρεπτη. Η Μοίρα είναι 
άτεγκτη και κανείς, ούτε οι θεοί, δεν μπορούν να την μεταπείσουν. 
Η λαϊκή αντίληψη πάλι, είναι ανάλογη με αυτή την άποψη. Ο λαός 
πιστεύει ότι κανείς δεν μπορεί να αποφύγει το θάνατο, όταν φτάσει 
η ώρα του. Η φράση «το λάδι στο καντήλι του σώθηκε» αποτυπώνει 
πλήρως αυτή τη θέση. Όταν τελειώσει το «λάδι», δηλαδή όταν έρθει 
η ώρα, ο θάνατος είναι αναπόφευκτος. Αυτή η αντίληψη κυριαρχεί 
από τα αρχαία χρόνια, από τότε που ο Ηρόδοτος έγραφε: «το 
πεπρωμένον φυγείν αδύνατον».

  7. Για την απάντηση βλ. Ερμηνευτική προσέγγιση (β).

  8. Για την απάντηση βλ. Ερμηνευτική προσέγγιση (β).

  9. α) Ο Πλάτων χαρακτηρίζει τις ψυχές εφήμερες, δηλαδή 
βραχύβιες. Ο χαρακτηρισμός του δεν αντιβαίνει την πάγια αντίληψή 
του ότι η ψυχή είναι αθάνατη (η αναφορά γίνεται στο Φαίδρο). Έχει 
όμως να κάνει με τη συνάφεια της ψυχής με το σώμα. Το σώμα είναι 
εφήμερο άρα για μικρό χρονικό διάστημα η ψυχή θα ζήσει μέσα 
σ’ αυτό, αλλά θα συνεχίσει την πορεία της μετά το θάνατο του 
σώματος.
    β) Θανατηφόρος σημαίνει αυτόν που φέρει μέσα του το 
θάνατο, δηλώνεται δηλαδή ότι ο θάνατος είναι το βέβαιο τέρμα του 
νέου κύκλου ζωής που ξεκινά μετά τη μετεμψύχωση. Θνητός είναι 
αυτός που έχει περιορισμένη ζωή, έτσι χαρακτηρίζεται το ανθρώπινο 
γένος. Εφήμερος κατά λέξη σημαίνει αυτό που διαρκεί μια μέρα, 
δηλαδή ο βραχύβιος.  

  10. Για την απάντηση βλ. Ερμηνευτική προσέγγιση (ε).

  11. Για την απάντηση βλ. Ερμηνευτική προσέγγιση (δ).

  12. Ο Πλάτων ανατρέπει την υπάρχουσα αντίληψη ότι η μοίρα 
του ανθρώπου προδιαγραμμένη και ότι ο θεός  είναι ρυθμιστής των 
πάντων. Υποστηρίζει ότι μόνος υπεύθυνος για τη μοίρα του είναι ο 
άνθρωπος. Αυτός επιλέγει τον τρόπο ζωής του και το δαίμονά του 
που θα τον συντροφεύει. Επομένως η ευδαιμονία ή η κακοδαιμονία 
βαραίνει αποκλειστικά τον καθένα ο οποίος φέρει την ηθική 
ευθύνη μιας σωστής ή λανθασμένης εκλογής. Παρόμοια αντίληψη 
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είχε εκφράσει και ο Δημόκριτος, ο οποίος έλεγε ότι οι άνθρωποι 
έπλασαν το είδωλο της τύχης για να δικαιολογήσουν τη δική τους 
αβουλία. Αλλά και ο Θουκυδίδης προσπαθεί να εντοπίσει τις αιτίες 
των κακών στις λανθασμένες επιλογές των ανθρώπων αφήνοντας 
μόνο ένα μικρό περιθώριο στο τυχαίο, ενώ δεν αναφέρεται καθόλου 
σε παρέμβαση θεού.
  Η άποψη του Ηράκλειτου είναι ότι για τον καθένα θεός είναι 
το ήθος του, δηλαδή ο χαρακτήρας που διαμόρφωσε με δική του 
ευθύνη. Η άποψη αυτή δεν αντιτίθεται αλλά ούτε και ταυτίζεται με 
τον Πλάτωνα. Η διαφορά είναι ότι ο Πλάτων πιστεύει στην ύπαρξη 
ενός φύλακα – δαίμονα, ενώ ο Ηράκλειτος δεν δέχεται την ύπαρξή 
του. Και οι δύο επιρρίπτουν όλη την ευθύνη των ενεργειών και των 
αποφάσεων στον άνθρωπο. Με τον τρόπο αυτό τονίζουν την αξία 
του, τις δυνατότητές του και την ικανότητά του να φτάσει μόνος 
του στην τελείωση, στη θέαση του αγαθού. Είναι μια αισιόδοξη 
ανθρωποκεντρική, ορθολογιστική αντίληψη που αντιτίθεται στη 
μοιρολατρία και στη θρησκοληψία. 

  13. Για την απάντηση βλ. Ερμηνευτική προσέγγιση (γ).

  14. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος, διέπεται από αυτοτέλεια και 
φέρει εξ ολοκλήρου την ευθύνη για την ηθική του, τις σώφρονες ή 
άφρονες αποφάσεις του. Η ελευθερία της βούλησης συνεπάγεται και 
τον καταλογισμό της ευθύνης. Ο δίκαιος και σώφρων μετά θάνατον 
θα τιμηθεί και θα αμειφθεί για τον ενάρετο βίο του. Ο άδικος και 
άφρων θα τιμωρηθεί στον Κάτω Κόσμο. Οι κακές του πράξεις, 
εφόσον είναι ελεύθερος, οφείλονται στην κακή του βούληση και 
επιλογή. 
  Ο Σωκράτης πάλι υποστήριξε ότι κανένας δεν είναι κακός με 
τη θέλησή του αλλά από άγνοια και ότι ο άνθρωπος από τη φύση 
του είναι καλός. Πώς λοιπόν έχει μέσα του τις ρίζες του κακού και 
επιλέγει να κάνει κακές πράξεις; Οι δύο απόψεις είναι αντίθετες. 
Ο Πλάτων εξηγεί αυτή την αντίφαση αποδίδοντάς την στο δυϊσμό 
της ψυχής και του σώματος. Αιτία του κακού δεν είναι η ψυχή και 
φυσικά ούτε ο θεός, αλλά η ελαττωματική μας κατασκευή και ο 
υλισμός που διέπει τον κόσμο.  Μοιραία φυσική και αναπόφευκτη η 
υλική μας ύπαρξη είναι αυτή που μας οδηγεί σε κακές πράξεις όταν 
αυτές νικούν την καλή ψυχική και πνευματική μας υπόσταση.       

  15. Στην ενότητα υπάρχουν μερικά στοιχεία που προέρχονται 
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από τις θρησκευτικές και φιλοσοφικές αντιλήψεις των Ορφικών και 
του Πυθαγόρα. Οι Ορφικοί ήταν ποιητές του 6ου αιώνα, ακόλουθοι 
της ορφικής θρησκευτικής και φιλοσοφικής διδασκαλίας και πιστοί 
της οργιαστικής λατρείας του Διόνυσου. Ο ορφισμός είχε ιδρυτή και 
πρώτο ιερέα της λατρείας το Θράκα μυθικό αοιδό Ορφέα. 
  Ο φιλόσοφος Πυθαγόρας ο Σάμιος έζησε τον 6ο αιώνα και δίδαξε 
στον Κρότωνα της Ιταλίας, όπου ίδρυσε αριστοκρατικό σύνδεσμο, τα 
μέλη του οποίου ήταν υποχρεωμένα να ζουν ασκητικό βίο σύμφωνα 
με ορισμένους ηθικούς και θρησκευτικούς - μυστικιστικούς κανόνες 
και με απόλυτη υποταγή στις θέσεις της διδασκαλίας του φιλοσόφου. 
Βασικοί τομείς της Πυθαγόρειας διδασκαλίας ήταν η μουσική και τα 
μαθηματικά (οι αριθμοί θεωρούνται ως αρχές όλων των όντων). 
  Τα κοινά σημεία της φιλοσοφίας του Πλάτωνα με τους παραπάνω 
είναι τα ακόλουθα: α) στο έργο του Πλάτωνα απηχείται η δοξασία 
των Ορφικών, που φαντάζονται τις Μούσες ντυμένες στα λευκά 
- λευχειμονούσας, β) η αρμονία της μουσικής των Σειρήνων είναι 
μουσικός όρος με τον οποίο ασχολήθηκε ο Πυθαγόρας, σχετικός 
με το σύστημα των οχτώ μουσικών φθόγγων, γ) με την απόδοση 
θετικής σημασίας στο δεξιό και αρνητικής στο αριστερό ασχολήθηκαν 
ιδιαίτερα οι Πυθαγόρειοι - τη δεξιά χειρί. δ) Το πιο σημαντικό σημείο 
στο οποίο επηρεάζεται ο Πλάτωνας από την ορφική και από την 
πυθαγόρεια διδασκαλία είναι η αναφορά του στη μετενσωμάτωση. Η 
μετενσωμάτωση είναι θρησκευτική διδασκαλία των Ορφικών και των 
Πυθαγόρειων (και ανατολικών λαών, Αιγύπτιων, Ινδών), που την 
ασπάστηκε και ο Πλάτωνας. Σύμφωνα με αυτήν, όταν ο άνθρωπος 
πεθάνει, η ψυχή του μπαίνει σε άλλα σώματα ανθρώπων ή ζώων. 
  Συμπληρωματικά μπορούν να αναφερθούν οι παρακάτω 
απόψεις: 
  «Στην υπόθεση ότι η ψυχή είναι μία υπόσταση ξεχωριστή 
από το σώμα και ότι η τύχη της πρόσκαιρα μόνο συνδέεται με 
την τύχη του σώματος συνδέεται η άποψη του Πλάτωνος για την 
ελευθερία εκλογής. Σε αντίθεση με το Σωκράτη ο Πλάτων φαίνεται 
να αναγνωρίζει την ελευθερία εκλογής. Η αντίληψη του Πλάτωνος 
για την ελευθερία της εκλογής θεμελιώνεται πάνω στο πυθαγόρειο 
δόγμα της μετενσωμάτωσης που δεχόταν και ο ίδιος. Έτσι, σύμφωνα 
με την Πολιτεία, πριν από τη γέννηση οι ψυχές διαλέγουν τον 
τρόπο ζωής που θα ακολουθήσουν κατά την επίγεια πορεία τους. Η 
ελευθερία εκλογής όμως αυτή παύει να υπάρχει όταν γίνει η εκλογή. 
Η κάθε ψυχή ακολουθεί τον τρόπο ζωής που διάλεξε. Ο Πλάτων 
τελικά φαίνεται να εκφράζει με μυθικά σχήματα την άποψη ότι ο 
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άνθρωπος μπορεί να διαλέξει ανάμεσα σε πολλές δυνατότητες πριν 
διαμορφωθεί ο χαρακτήρας του από τον τρόπο ζωής που διάλεξε 
(αναγκαίον άλλον ελομένην βίον αλλοίαν γενέσθαι την ψυχήν). Θα 
μπορούσε κανείς να συγκρίνει την άποψη αυτή με την άποψη που 
αναπτύχθηκε από ορισμένα νεότερα φιλοσοφικά ρεύματα (Hegel, 
Sartre κ.ά.), ότι αυτό που ονομάζουμε ο «εαυτός» μας είναι προϊόν 
των πράξεών μας. Πάντως, σύμφωνα με τον Πλάτωνα, από την 
στιγμή που ο χαρακτήρας μας έχει σχηματιστεί δεν έχουμε πια 
ελευθερία εκλογής. 
  Ίσως δεν είναι τυχαίο ότι η άποψη ότι η ελευθερία εκλογής, 
όπως τη δέχεται ο Πλάτων, ξεκινάει από μυθικές προϋποθέσεις, 
την μετενσωμάτωση, και εκφράζεται με μυθικά σχήματα. Αν ήταν 
διαρκής και απεριόριστη, θα ερχόταν σε αντίθεση με τη βασική αρχή 
της Πολιτείας ότι η συμπεριφορά του ανθρώπου προσδιορίζεται από 
το πολίτευμα και την παιδεία, σύμφωνα με την οποία πλάθονται οι 
χαρακτήρες των πολιτών». (Α. Μπαγιόνας). 
  «Στο μύθο αυτό έχουμε λοιπόν την εικόνα μιας μεταθανάτιας 
κρίσης και εκλογής, που είναι η άλλη διάσταση αυτού που γίνεται 
καθημερινά στον επίγειο βίο. Η κρίση, η τιμωρία ή η αμοιβή κι ο 
δρόμος προς τα κάτω, ο σπηλαιώδης και μοχθηρός, ή ο δρόμος προς 
τα άνω, ο φωτεινός κι ευδαιμονικός, αφού συμπληρώσει τον κύκλο 
του, μας θέτει και πάλι μπροστά στην εκλογή του βίου μας. Κρίση 
και εκλογή είναι οι αλληλένδετοι αρμοί που συγκροτούν τη ζωή μας, 
την αιώνια και την εφήμερη. Ο καθένας είναι ελεύθερος να εκλέξει, 
η σειρά όμως εκλογής ορίζεται από τον κλήρο, και η εκλογή, όταν 
γίνει, είναι αμετάκλητη. Συμπλέκεται λοιπόν μέσα στην ανθρώπινη 
ζωή ιδωμένη από τη σκοπιά του έσχατου η ελευθερία, η τύχη και 
η ανάγκη. Και είναι αυτός ο συγκερασμός των φυσικών χαρισμάτων 
(τύχη), των αναγκαίων συνεπειών (ανάγκη) και κυρίως της δικής μας 
ευθύνης (εγρήγορση και παιδεία) που διαμορφώνει το βίο μας (...). 
Η έσχατη λοιπόν δοκιμασία που βρίσκεται μέσα στις προκοσμικές ή 
μετακοσμικές ρίζες της ύπαρξής μας, μας φανερώνει το τραγικό και 
το κωμικό του ανθρώπινου βίου, γιατί οι μεταπτώσεις στην εκλογή 
είναι απροσδόκητες ώστε η θέα τους να είναι «ελεεινή και γελοία 
και θαυμάσια». 
  Και όπως η στήλη του φωτός συνδέει τον ουρανό και συγκρατεί τις 
περιστροφές του, στερεώνοντας επάνω του το αδράχτι της Ανάγκης, 
που συμπλέκει το παρελθόν (Λάχεσις), το παρόν (Κλωθώ) και το 
μέλλον (Άτροπος) σε μιαν αρμονική ανακύκληση, σ’ έναν αιώνιο ρυθμικό 
χορό, είναι μία άλλη εικόνα της ιδέας του αγαθού». (Κ. Μιχαηλίδης). 
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  16. α) Για την απάντηση βλ. Ερμηνευτική προσέγγιση (δ).
    β) Ο Θουκυδίδης στο απόσπασμα αναφέρει: «Είναι ενδεχόμενο 
η έκβαση του αγώνα να επέλθει όχι λιγότερο (περισσότερο) 
απροσδόκητος από τις σκέψεις των ανθρώπων. Γι’ αυτό και 
συνηθίζουμε στην τύχη να αποδίδουμε όσα συμβούν πέρα από κάθε 
υπολογισμό». Ο Θουκυδίδης αποδίδει μεγάλο μερίδιο ευθύνης στις 
επιλογές των ανθρώπων θεωρώντας ότι υπολογίζουν πέρα από την 
κάθε τους κίνηση και κάθε δυνατό αποτέλεσμα. Παρ’ όλα αυτά 
δεν παραβλέπει τον παράγοντα τύχη. Απέναντί της ο άνθρωπος 
είναι αδύναμος και κανένας, ούτε ο θεός μπορεί να τον βοηθήσει. Η 
έννοια «θεός» μπορεί διευρυνόμενη να συμπεριλάβει κάθε ανθρώπινη, 
ατομική και κοινωνική, ενέργεια και δραστηριότητα. 

  17. Καθημερινά στην ιδιωτική μας αλλά και στη δημόσια ζωή 
αντιμετωπίζουμε διαφόρων ειδών διλήμματα για τα οποία θα πρέπει 
αναγκαστικά να πάρουμε κάποια απόφαση. Ο άνθρωπος είναι 
ελεύθερος να αποφασίσει και να πράξει αυτό που εκείνος θεωρεί 
σωστό. Όμως, όλες μας οι αποφάσεις υπόκεινται σε διαφόρων ειδών 
περιορισμούς. Σαφώς και δεν είμαστε εντελώς ελεύθεροι να πράξουμε 
αυτό που θέλουμε. Όμως, ακόμη και σε αυτούς τους περιορισμούς ο 
άνθρωπος και πάλι έχει τη δυνατότητα επιλογής. Ένα παράδειγμα 
αποτελεί το δοκίμιο του Sartre «Ο εγκαταλελειμμένος άνθρωπος», 
όπου πρόκειται για το δίλημμα ενός Γάλλου κατά την περίοδο του 
Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, αν πρέπει να μείνει στη Γαλλία κοντά στη 
μητέρα του ή αν πρέπει να φύγει, να οργανωθεί στην Αντίσταση 
και να ανατρέψει τον εχθρό. Το δίλημμα που τού τίθεται λοιπόν 
είναι: Η αγάπη για τη μητέρα ή η αγάπη για το κοινό καλό; Ο 
Πλάτων πιστεύει ότι ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να επιλέξει. Το 
θέμα αυτό είναι πολυσυζητημένο στην αρχαία ελληνική λογοτεχνία 
από τα αρχαϊκά κιόλας χρόνια. Στην Ιλιάδα οι άνθρωποι δεν έχουν 
δυνατότητα επιλογής αλλά κινούνται σαν μαριονέτες των θεών και 
εξυπηρετούν τις δικές τους επιθυμίες. Στην Οδύσσεια όμως αρχίζει 
να φαίνεται η διαφορά: ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος για τις πράξεις 
του (ο Αίγισθος ήξερε ότι παρανομούσε όταν κοιμόταν με την 
Κλυταιμνήστρα, οι συνταξιδιώτες του Οδυσσέα με δική τους βούληση 
έσφαξαν τα βόδια του Ήλιου και οι μνηστήρες με δική τους επιλογή 
κατασπαταλούσαν το βιος του Οδυσσέα). Η ίδια θρησκευτική ηθική 
ακολουθείται και από άλλους ποιητές, τον Ησίοδο, τον Αισχύλο 
και τον Σοφοκλή). Ο Πλάτωνας ζει σε μια μεταγενέστερη εποχή, οι 
σοφιστές έχουν κάνει εμφανή την παρουσία τους, πολλά πράγματα 
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έχουν ριζικά αλλάξει και οι αντιλήψεις επίσης. Έτσι, ο άνθρωπος 
πια έχει κατανοήσει ότι αυτός αποφασίζει για τον εαυτό του. Η 
ίδια αντίληψη συνεχίστηκε και με τον Χριστιανισμό, όπου όλοι 
μας ξέρουμε πολύ καλά ότι η πορεία μας δεν είναι από κανέναν 
προδιαγεγραμμένη και εμείς οι ίδιοι (και οι πράξεις μας) είμαστε 
απόλυτα υπεύθυνοι για τα γεγονότα που συμβαίνουν (ή που θα 
συμβούν).

  18. Ο Πλάτων με τη φράση «ὑμεῖς δαίμονα αἱρήσεσθε» δηλώνει 
την ελευθερία των ψυχών να επιλέξουν τον τρόπο ζωής τους. 
Ο περιορισμός φυσικά υπάρχει και δηλώνεται με το «λαχών, ἐξ 
ἀνάγκης», υπάρχει δηλ. ο κλήρος. Ο καθένας θα επιλέξει με τη 
σειρά που θα κληρωθεί. Η δυνατότητα εκλογής είναι ελεύθερη, η 
λέξη ἀνάγκη όμως δηλώνει ότι η επιλογή, αν και ελεύθερη, είναι 
οριστική, αμετάκλητη και μη αναστρέψιμη. Κατά τον φιλόσοφο 
όλοι οι άνθρωποι μπορούν να κατακτήσουν την αρετή, αρκεί ο 
καθένας μας να κάνει τη σωστή επιλογή. Όταν ο άνθρωπος δεν έχει 
μάλιστα διαμορφώσει ακόμη τον χαρακτήρα του όλα τα ενδεχόμενα 
είναι ανοιχτά. Όταν όμως έχει ήδη διαμορφώσει χαρακτήρα, τότε 
τίποτα δε μπορεί να αλλάξει πια. Φυσικά, η ελευθερία κινήσεων και 
αποφάσεων δηλώνει ταυτόχρονα και την ανάληψη των ευθυνών του 
ανθρώπου, οι οποίες θα τού αποδοθούν ούτως ή άλλως, είτε στην 
επίγεια ζωή είτε στη μεταθανάτια.   

ΑπΑΝΤΗσΕισ σΤισ πρΟσθΕΤΕσ λΕξιλΟγικΕσ – 
σΗμΑσιΟλΟγικΕσ ΕρωΤΗσΕισ ΤΗσ βιβλιΟθΗκΗ 

ΑξιΟλΟγΗσΗσ ΤΟυ κ.Ε.Ε.

  1. λαχνός, λαχειοφόρος, λήξη.

  2. Βλ. Ετυμολογικά Σχόλια.

  3. λαχειοφόρος, πυρφόρος, δορυφόρος, λεωφορείο. 
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ΑπΑντησεισ στΑ ΚριτηριΑ Αξιολογησησ

 1ο Κριτήριο Αξιολογήσήσ

  Β. 1. Βλ. Μετάφραση Ενότητας 10.
  Β. 2α. Βλ. Ενότητα 10, Ερώτηση Κ. Ε. Ε. 1
  Β. 2β. Βλ. Ενότητα 10, Ερώτηση 3 Κ. Ε. Ε.
  Β. 2γ. Βλ. Ενότητα 10, Γ. 3β. 
  Β. 3α. Βλ. Εισαγωγή, Ερώτηση 2.
  Β. 3β. Βλ. Εισαγωγή, Ερώτηση 5.
  Β. 4α. γένος, γέννηση, αποχή, συνοχή.
  Β. 4β. Βλ. Ενότητα 10, Γλωσσικά Σχόλια.
  Δ. 1. Φάνηκε λοιπόν καλό στον Κλέαρχο να συναντήσει τον Τισσαφέρνη 
και, αν με κάποιον τρόπο θα μπορούσε να διαλύσει τις υποψίες, προτού 
προκύψει πόλεμος εξαιτίας αυτών. Και έστειλε κάποιον για να πει ότι 
θέλει να τον συναντήσει. Κι εκείνος πρόθυμα τού παρήγγειλε να πάει. 
Και, όταν συναντήθηκαν, λέει ο Κλέαρχος τα εξής. Εγώ Τισσαφέρνη ξέρω 
ότι εμείς έχουμε κάνει όρκους και έχουμε δώσει τα χέρια να μην αδικήσει 
ο ένας τον άλλο˙ όμως βλέπω ότι εσύ προφυλάγεσαι σαν να είμαστε 
εμείς εχθροί, και εμείς, επειδή βλέπουμε αυτά, προφυλαγόμαστε εξίσου. 
Επειδή όμως, αν και εξετάζω με προσοχή, δε μπορώ να καταλάβω ότι 
εσύ προσπαθείς να μάς κάνεις κακό και εγώ ξέρω καλά ότι ούτε εμείς 
βέβαια σε καμιά περίπτωση έχουμε στο μυαλό τίποτα τέτοιο, μού φάνηκε 
καλό να έρθω σε διαπραγματεύσεις μαζί σου, για να εξαλείψουμε, αν θα 
μπορούσαμε φυσικά τη δυσπιστία μεταξύ μας. 
  Δ. 2. α. τῆς ὑποψίας, ταῖς ὑποψίαις, β. τῷ πολέμῳ, τοὺς πολέμους, 
γ. τινός, τινάς, δ. ἐμοῦ / μοῦ, ἡμᾶς, ε. τοιαύτῃ, τοιαῦται.   
  Δ. 3α. συνεγένου, β. παύῃς, γ. φυλαξάμενον, δ. ἐληλυθέναι, ε. 
δύνασθαι. 
  Δ. 4. α. τινα: αντικ. στο ἔπεμψε και υποκ. της μτχ. ἐροῦντα˙ 
ἥκειν: τελ. απρμφ., έμμ. αντικ. στο ἐκέλευεν˙ ἡμῖν: δοτ. ποιητ. αιτ.˙ 
ταῦτα: σύστ. αντικ. στη μτχ.˙ αἰσθέσθαι: τελ. απρμφ., αντικ. στο 
δύναμαι˙ οὐδέν: σύστ. αντικ. στο ἐπινοοῦμεν˙ ἐλθεῖν: τελ. απρμφ., 
υποκ. στο ἔδοξεν.
  β. Δευτερεύουσα χρονική πρόταση. Εισάγεται με τον χρονικό 
σύνδεσμο ἐπειδὴ και εκφέρεται με οριστική, γιατί δηλώνει πραγματικό 
γεγονός που συμβαίνει σε καθορισμένο χρόνο. Χρησιμεύει ως 
επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου.
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 2ο Κριτήριο Αξιολογήσήσ

  Β. 1. Βλ. Ενότητα 13, Μετάφραση.
  Β. 2α. Βλ. Ενότητα 13, Ερώτηση Κ. Ε. Ε. 1.
  Β. 2β. Βλ. Ενότητα 13, Ερώτηση Κ. Ε. Ε. 3.
  Β. 2γ. Βλ. Ενότητα 13, Ερώτηση 6.
  Β. 3α. Βλ. Εισαγωγή, Ερώτηση 10, 11. 
  Β. 3β. Βλ. Εισαγωγή, Ερώτηση 12.
  Β. 4. πόλη, πολίτης, κατάχρηση, άχρηστος. 
  Δ. 1. Οι Πελοποννήσιοι λοιπόν αμέσως τη νύχτα επέστρεφαν 
με ταχύτητα προς την πατρίδα πλέοντας παραλιακά. Και, αφού 
πέρασαν τα πλοία τους πάνω από τον ισθμό της Λευκάδας, για 
να μη γίνουν φανεροί που έπλεαν παραλιακά, επιστρέφουν. Οι 
Κερκυραίοι από την άλλη, όταν κατάλαβαν ότι και τα αθηναϊκά 
πλοία έρχονταν και ότι είχαν φύγει τα εχθρικά, αφού ξέφυγαν από 
την προσοχή, έφεραν μέσα στην πόλη του Μεσσήνιους, οι οποίοι 
πρωτύτερα βρίσκονταν έξω (από την πόλη) και, αφού διέταξαν 
να πλεύσουν παραλιακά προς το Υλλαϊκό λιμάνι τα πλοία, που 
ετοίμασαν, καθώς μεταφέρονταν, σκότωναν, αν έπιαναν κάποιον 
από τους εχθρούς τους˙ και από τα πλοία όσους έπεισαν να μπουν, 
αφού τούς αποβίβαζαν, τούς σκότωναν και αφού ήρθαν στο Ηραίο, 
έπεισαν από τους ικέτες πενήντα περίπου άνδρες να δεχθούν να 
δικαστούν και τούς καταδίκασαν όλους σε θάνατο.
  Δ. 2. α. τῇ νυκτί, τῶν νυκτῶν, β. οἴκων, γ. ἀττικῇ νηΐ, δ. 
κελεύσαντα, κελευσάντων. 
  Δ. 3. α. κομιεῖς, β. ᾐσθημένοι, γ. ἄγαγε, δ. ἐσέβης 
  Δ. 4. α. ὄντας: επιθ. μτχ., επιθ. προσδ. στο Μεσσηνίους˙ τὰς 
τῶν πολεμίων: αντικ. στη μτχ. αἰσθόμενοι˙ ἐκ τῶν νεῶν: εμπρόθ. 
προσδ. από τόπου κίνηση˙ ἐσβῆναι: τελ. απρμφ., έμμ. αντικ. στο 
ἔπεισαν˙ ὑποσχεῖν: τελ. απρμφ., αντικ. στο ἔπεισαν.
  β. «εἰ τινα λάβοιεν»: δευτερεύουσα υποθετική πρόταση. 
Εισάγεται με τον υποθετικό σύνδεσμο εἰ και εκφέρεται με ευκτική. 
Η απόδοση βρίσκεται στο ἀπέκτεινον: αόριστη επανάληψη στο 
παρελθόν.
  εἰ λάβουσιν, ἀπέκτεινον: το πραγματικό.
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 3ο Κριτήριο Αξιολογήσήσ

  Β. 1. Βλ. Ενότητα 15, Μετάφραση.
  Β. 2α. Βλ. Ενότητα 15, Ερώτηση Κ. Ε. Ε. 4.
  Β. 2β. Βλ. Ενότητα 15, Ερώτηση Κ. Ε. Ε. 10.
  Β. 2γ. Βλ. Ενότητα 15, Ερώτηση Κ. Ε. Ε. 16.
  Β. 3α. Βλ. Εισαγωγή, Ερώτηση 36.
  Β. 3β. Βλ. Εισαγωγή, Ερώτηση 15.
  Β. 4. περιφέρω, μεταφέρω, άφιξη, ικέτης, μεταφορά, λεωφορείο, 
λαχνός, λήξη. 
  Δ. 1. Αφού λοιπόν η πόλη έκανε την ειρήνη, τότε πάλι να 
εξετάσετε, τι προτίμησε να κάνει ο καθένας από μας˙ γιατί κι ακόμα 
θα μάθετε απ’ αυτά ποιος ήταν αυτός που συνεργάστηκε με τον 
Φίλιππο για την ειρήνη και ποιος (ήταν) που ενεργούσε για σας 
και που επεδίωκε το συμφέρον στην πόλη. Εγώ βέβαια, όταν ήμουν 
βουλευτής, πρότεινα με έγγραφο να αναχωρήσουν με πλοία όσο το 
δυνατόν πιο γρήγορα οι πρέσβεις στα μέρη, όπου θα μάθαιναν ότι 
βρίσκεται ο Φίλιππος και να πάρουν ξανά τους όρκους (του)˙ αυτοί 
όμως ούτε, μολονότι εγώ πρότεινα με έγγραφο θέλησαν να κάνουν 
αυτά. Τι έδειχνε αυτό, άνδρες Αθηναίοι; Εγώ θα σάς αναπτύξω. 
Στον Φίλιππο ήταν συμφέρον να γίνει όσο το δυνατόν περισσότερος 
ο χρόνος ανάμεσα στους όρκους, ενώ σε σας όσο το δυνατόν πιο 
λίγος. Γιατί; Γιατί εσείς δε σταματήσατε όλες τις προετοιμασίες του 
πολέμου, από τη μέρα που ορκίστηκε, αλλά από τη (μέρα) που 
ελπίσατε πως θα γίνει η ειρήνη. 
  Δ. 2. α. τῆς εἰρήνης, ταῖς εἰρήναις, β. τῇ πόλει, τὰς πόλεις, γ. 
τοῦ πρεσβευτοῦ, τοὺς πρέσβεις, δ. τῷ ἀνδρί, τοῖς ἀνδράσιν, παντός, 
πᾶσι.
  Δ. 3. α. ποιεῖται, β. πεπραχώς, γ. ἐπυθόμεθα, δ. γένηται, ε. 
ἦσθα.
  Δ. 4. α. ἀποπλεῖν: αντικ. στο ἔγραψα˙ ὄντα: κατηγορηματική 
μτχ. από το ἂν πυνθάνωνται˙ αφ’ ἡμέρας: εμπρόθ. προσδ. χρον. 
αφετηρίας˙ τὰς τοῦ πολέμου: επιθ, προσδ. στο τοῦ πολέμου.
  Δ. 4. β. Δευτερεύουσα αιτιολογική πρόταση. Εισάγεται με τον 
σύνδεσμο ὅτι και εκφέρεται με οριστική. Προσδιορίζει την εννοούμενη 
κύρια. Λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας.
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