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Α1.  Μα πώς, είπε, θα τους αδικήσουμε και θα τους κάνουμε να ζουν 
χειρότερα, αν είναι δυνατό σ’ αυτούς να ζουν καλύτερα; 
 Ξέχασες, είπα εγώ, πάλι, φίλε μου, ότι το νόμο δεν τον ενδιαφέρει 
αυτό, πώς δηλαδή θα ευτυχεί στην πόλη μία συγκεκριμένη κοινωνική 
ομάδα, αλλά αναζητά τρόπους για να πραγματοποιηθεί αυτό για 
ολόκληρη την πόλη, συγκρατώντας τους πολίτες (ενωμένους σε 
αρμονικό σύνολο) με την πειθώ και τον εξαναγκασμό, κάνοντάς τους 
να μεταδίδουν ο ένας στον άλλο την ωφέλεια την οποία ο καθένας 
μπορεί να προσφέρει στο κοινό και αυτός ο ίδιος ο νόμος 
δημιουργώντας τέτοιους άνδρες μέσα στην πόλη, με σκοπό όχι να τους 
αφήνει να κατευθύνονται όπου ο καθένας θέλει, αλλά να τους 
χρησιμοποιεί αυτός ο ίδιος (ο νόμος), για να φυλάσσει την πόλη 
ενωμένη. 

Αλήθεια, (έχεις δίκιο), είπε. Πράγματι το είχα ξεχάσει. 

Β1. «βελτίστας φύσεις»: Ο Σωκράτης υπογραμμίζει ότι αυτοί που πρέπει 
να οδηγηθούν προς τη σπουδαιότερη μάθηση, τη θέαση του Αγαθού, 
δεν είναι όλοι οι άνθρωποι αλλά οι «βέλτισται φύσεις». Για το 
περιεχόμενο του όρου φύσις βλ. σχολικό βιβλίο σ. 119.  
«τὸ ἀγαθὸν»: για το περιεχόμενο του όρου βλ. σχολικό βιβλίο σ. 120. 
«ἀναβῆναι...τὴν ἀνάβασιν»: Ο Σωκράτης με την πρόταση αυτή 
επιστρέφει στην αλληγορία του σπηλαίου και χαρακτηρίζει την πορεία 
προς το Αγαθόν, ως την ανάβαση από τα βάθη του σπηλαίου, την 
έξοδο από το φως και τελικά τη θέαση του ύψιστου Αγαθού. Στο 
σημείο αυτό θα μπορούσαμε να αναφέρουμε κάποια γενικά 
συμπεράσματα για το Αγαθό, για τον τρόπο με τον οποίο το 
χαρακτηρίζει ο Πλάτωνας και το ρόλο που καλείται να επιτελέσει: 
- Το Αγαθόν είναι το μέγιστο μάθημα, το ύψιστο σημείο της γνώσης, 

το φως, ο ήλιος, η αλήθεια. 



- Υπάρχει δυνατότητα κατάκτησης του Αγαθού. Δε μπορούν όμως 
όλοι οι άνθρωποι να το προσεγγίσουν. Μόνο οι προικισμένες 
φύσεις, οι άριστοι, μπορούν να φτάσουν στην ύψιστη αυτή γνώση. 

- Η διαδικασία που πρέπει να περάσουν οι «βέλτισται φύσεις» για να 
φτάσουν τελικά στο Αγαθό δεν είναι εύκολη. Απαιτείται κοπιώδης 
προσπάθεια. 

- Η γνώση του Αγαθού είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για να 
αναλάβει κάποιος τη διακυβέρνηση της πολιτείας. 

Β2. Σκοπός του «νόμου»: 
α. Να αποβλέπει στην ευδαιμονία του κοινωνικού συνόλου, 

παρέχοντας υπηρεσίες σε όλο το κοινωνικό σύνολο και όχι μόνο 
σε κάποια προνομιούχο τάξη. 

β. Να επιτυγχάνει την αρμονική συνύπαρξη των πολιτών. Να 
συνεργάζονται, δηλαδή, γόνιμα και δημιουργικά, συγκροτώντας 
ένα σύνολο και να μην έχουν μεταξύ τους οι τρεις τάξεις της 
πόλης εχθρικές διαθέσεις. 

γ. Να καλλιεργεί κλίμα συνεργασίας μεταξύ των πολιτών. 
δ. Να διαπλάθει πολίτες, οι οποίοι θα είναι εμποτισμένοι με τις αξίες 

της συλλογικότητας και οι οποίοι θα έχουν συνειδητοποιήσει ότι 
έχουν κάποιο συγκεκριμένο ρόλο να διαδραματίσουν στην 
πολιτεία. 

Τα μέσα του «νόμου»:    
α. Η πειθώ. Ο Πλάτωνας θεωρεί ότι ο νόμος θα πρέπει να πείθει τους 

πολίτες να συμμορφώνονται με τις επιταγές του. 
β. Η ανάγκη = βία. Ο Πλάτωνας δεν περιορίζεται μόνο στην πειθώ. 

Αποδέχεται ως μέσο διαμόρφωσης πολιτών, συμμορφωμένων στο 
νόμο, τη βία. Θα πρέπει όμως να αναφερθεί ότι ο Πλάτωνας δείχνει 
μάλλον μια προτίμηση προς την πειθώ, καθώς επισημαίνει ότι 
σκοπός του νόμου είναι να διαμορφώσει τέτοιους πολίτες που θα 
ωφελούν ο ένας τον άλλο.  

Β3. Σχολικό βιβλίο σελίδες  96 – 97 
«Τριμερής είναι λοιπόν … υπηρετεί το πλήθος» 

Β4. άφιξη : ἀφικέσθαι 
προσαρμογή: συναρμόττων 
πολιτισμός: πολίτας 
τρόπος: τρέπεσθαι 
επιμελητής: μέλει 



ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΔΙΔΑΚΤΟ 

Γ1. Μετά από αυτά ο Κλεισθένης αφού εξορίστηκε από την πόλη από 
τους τυράννους, αφού έπεισε με την ευγλωττία του τους Αμφικτύονες 
να του δανείσουν τα χρήματα του θεού, και τη δημοκρατία επανέφερε 
και τους τυράννους εξόρισε και εγκαθίδρυσε εκείνο το δημοκρατικό 
πολίτευμα που υπήρξε η πηγή των μεγαλύτερων αγαθών για τους 
Έλληνες. Μετά από αυτόν ο Θεμιστοκλής που έγινε αρχηγός στον 
πόλεμο κατά των Περσών, αφού συμβούλευσε τους προγόνους μας να 
εγκαταλείψουν την πόλη, (για το οποίο ποιος θα μπορούσε να τους 
πείσει αν δεν υπερείχε πολύ στο λόγο) σε αυτό το σημείο τους 
οδήγησε την κατάσταση, ώστε αφού αναστατώθηκαν για λίγες μέρες, 
έγιναν για πολύ καιρό κυρίαρχοι των Ελλήνων. 

Γ2. τούτοις 
πόλι 
πεπεικέναι 
κατάγαγε  
Ἕλλην  
μείζονος 
ἡγεμόνας 
ἐξέλειπε 
ὀλίγον 
γενησόμενοι 

 Γ3. ἐκπεσών: επιρρηματική χρονική μετοχή, συνημμένη στο υποκείμενο 
“Κλεισθένης” του ρήματος εξάρτησης. 

τοὺς τυράννους : αντικείμενο του ρήματος “ἐξέβαλε” 
ἡγεμών : κατηγορούμενο στο υποκείμενο “Θεμιστοκλῆς” μέσω του 

συνδετικού ρηματικού τύπου “γενόμενος” 
ἡμῶν: γενική κτητική ως ονοματικός ετερόπτωτος προσδιορισμός στο 

“προγόνοις”. 
ἐκλιπεῖν: τελικό απαρέμφατο, άμεσο αντικείμενο της μετοχής 

“συμβουλεύσας”. 




