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Α.
Γηθφ καο ινηπφλ έξγν, είπα εγψ, ησλ ηδξπηψλ ηεο πνιηηείαο, (είλαη) λα
αλαγθάζνπκε ηηο εμαηξεηηθέο θχζεηο (ή ηα μερσξηζηά πλεχκαηα) λα θηάζνπλ
ζην κάζεκα πνπ πξνεγνπκέλσο είπακε φηη είλαη ην αλψηεξν, δειαδή θαη λα
δνπλ ην αγαζφ θαη λα αλεβνχλ εθείλν ηνλ αλαθνξηθφ δξφκν, θαη, αθνχ
αλεβνχλ θαη δνπλ αξθεηά (ην αγαζφ), λα κελ ηνπο επηηξέπνπκε απηφ πνπ
ηψξα ηνπο επηηξέπεηαη.Καη πνην είλαη απηφ;Τν λα κέλνπλ ζπλερψο εθεί ςειά,
είπα εγψ, θαη λα κε ζέινπλ πάιη λα θαηεβαίλνπλ θνληά ζ’ εθείλνπο ηνπο
δεζκψηεο, νχηε λα παίξλνπλ κεξίδην απφ ηνπο θφπνπο θαη ηηο ηηκέο εθείλσλ,
είηε είλαη κηθξφηεξεο είηε κεγαιχηεξεο ζεκαζίαο. Έπεηηα, είπε, ζα αδηθήζνπκε
απηνχο θαη ζα ηνπο θάλνπκε λα δνπλ ρεηξφηεξα, ελψ είλαη δπλαηφλ ζ’απηνχο
λα δνπλ θαιχηεξα.
Β1.
ΣΟ ΔΡΓΟ ΣΩΝ ΙΓΡΤΣΩΝ ΣΗ ΠΟΛΙΣΔΙΑ
Έξγν ησλ ηδξπηψλ ηεο πνιηηείαο («ησλ νηθηζηψλ») είλαη λα ελδηαθεξζνχλ γηα
ηελ εδξαίσζε ηεο ηδαληθήο πνιηηείαο, δειαδή λα νδεγήζνπλ ηα μερσξηζηά
πλεχκαηα
(«ηάο
βειηίζηαο
θχζεηο»),
ηνπο
θηινζφθνπο, ζηελ αξεηή θαη ζηε ζέαζε ηνπ αγαζνχ («κέγηζηνλ κάζεκα») θαη
λα κελ ηνπο αθήλνπλ λα αδξαλνχλ κέλνληαο καθξηά απφ ηελ πνιηηηθή δσή
(«κε έπηηξέπεηλ αχηνΐο φ λπλ επηηξέπεηαη»).
«ηών οικιζηών»: Με ηε ιέμε απηή ν Σσθξάηεο ελλνεί ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνπο
ζπλνκηιεηέο ηνπ, καδί κε ηνπο νπνίνπο νξακαηίδεηαη ηελ ηδαληθή πνιηηεία θαη
πξνζπαζεί λα ηελ θάλεη πξάμε.
«ηάρ βεληίζηαρ θύζειρ»: Με ηνλ φξν «θχζηο» ν Πιάησλ ελλνεί ηα
ειαηηψκαηα θαη ηα πξνηεξήκαηα πνπ πξνυπάξρνπλ κέζα ζηνλ άλζξσπν,
πνπ ηα δηαζέηεη απφ ηε θχζε ηνπ. Απηά κπνξεί λα ηα θαιιηεξγήζεη θαη λα ηα
βειηηψζεη αιιά φρη λα ηα αιιάμεη νπζησδψο. Απηή ε «θχζηο» παίδεη
θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ εθινγή ηνπ άξηζηνπ βίνπ. Σπγθεθξηκέλα, κε ηνλ φξν
«βειηίζηαο θχζεηο» ν Πιάησλ ελλνεί ηηο εμαηξεηηθέο πξνζσπηθφηεηεο, ηνπο
ραξηζκαηηθνχο αλζξψπνπο πνπ ππεξέρνπλ ζε αξεηέο απφ ηνπο ππφινηπνπο,
δειαδή ηνπο θηινζφθνπο, θαη πνπ κπνξνχλ κε ηελ θαηάιιειε παηδεία
λαθηάζνπλ ζηε ζέαζε ηνπ αγαζνχ. Απηνί αλήθνπλ ζηελ ηάμε ησλ θπιάθσλ. Ο
Πιάησλ πηζηεχεη φηη δε δηαζέηνπλ φινη νη άλζξσπνη απηέο ηηο πλεπκαηηθέο
ηθαλφηεηεο (φπσο γηα παξάδεηγκα απηνί πνπ αλήθνπλ ζηελ ηάμε ησλ
δεκηνπξγψλ)
θαη
ζπλεπψο,
δελ
κπνξνχλ
λα
δνπλ
ην
αγαζφ.
«μέγιζηον μάθημα» : ν νξηζκφο ηνπ αγαζνχ :Με ηνλ φξν «κέγηζηνλ κάζεκα» ν
Πιάησλ ελλνεί ηελ χςηζηε γλψζε, ην αγαζφ. Σχκθσλα κε ην ζρφιην ηνπ
ζρνιηθνχ
εγρεηξηδίνπ
ν
Πιάησλαο
δε
δίλεη
κηα ζαθή εξκελεία γη’ απηφλ ηνλ φξν, πνπ είλαη απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ζην

θηινζνθηθφ ηνπ ζχζηεκα, παξά αξθείηαη ζε νξηζκέλνπο ππαηληγκνχο.
«Αγαζφλ» πάλησο είλαη :
α) ην «είλαη» θαη φ,ηη δηαηεξεί ην «είλαη»,
β) ε ηάμε, ν θφζκνο θαη ε ελφηεηα πνπ δηαπεξλά θαη ζπλέρεη ηελ
πνιιαπιφηεηα,
γ) φ,ηη παξέρεη ηελ αιήζεηα θαη ηελ επηζηήκε.
Η έθθξαζε «αχηφ ηφ αγαζφλ» θαίλεηαη λα δειψλεη ηελ χςηζηε αξρή θαη ηελ
πεγή ηνπ φληνο θαη ηεο γλψζεο. Πάλησο ήδε ζηελ αξραηφηεηα ην «Πιάησλνο
άγαζφλ» ήηαλ παξνηκηαθή έθθξαζε γηα θάηη ην αζαθέο θαη ζθνηεηλφ.
Οι σαπακηηπιζμοί ηος αγαθού
Σηε δεχηεξε παξάγξαθν ηνπ θεηκέλνπ ν Πιάησλαο, δηά ζηφκαηνο Σσθξάηε,
ζα ραξαθηεξίζεη ην αγαζφ σο εμήο:α) ην αγαζφ είλαη η μεγαλύηεπη αξία
(«κέγηζηνλ κάζεκα»), αθνχ απηφ πξέπεη λα θαηαθηήζνπλ φινη νη άλζξσπνη
θαη θπξίσο φζνη πξφθεηηαη λα αλαιάβνπλ ηε δηνίθεζε ηεο πνιηηείαο, β) ην
αγαζφ μποπεί να πποζεγγιζηεί («άθηθέζζαη», «ίδεΐλ», «τδσζη»), γ) η
καηάκηηζή ηος είναι δχζθνιε θαη απαηηεί θφπν, επίπνλε πξνζπάζεηα θαη
αγψλα(«άλαβήλαη», «άλάβαζηλ», «άλαβάληεο»). Πξφθεηηαη γηα κηα αλνδηθή
πνξεία, πνπ νδεγεί ζηελ νινέλα πςειφηεξε γλψζε θαη δηάπιαζε ήζνπο.

Β2.
Ο ωκπάηηρ αναιπεί ηη θέζη ηος Γλαύκωνα

Α) Ο Σσθξάηεο αληηθξνχεη ηελ άπνςε ηνπ Γιαχθσλα θαη ππνζηεξίδεη φηη ν
εζηθφο εμαλαγθαζκφο ησλ θηινζφθσλ δελ είλαη άδηθνο, θαζψο ζα ζπκβάιιεη
κε ηε βνήζεηα ηνπ λφκνπ ζηελ επδαηκνλία φισλ ησλ πνιηηψλ θαη φρη κφλν κηαο
θνηλσληθήο νκάδαο. Βιέπεη, ινηπφλ, ην δίθαην απφ ηε ζθνπηά ηνπ ζπιινγηθνχ
ζπκθέξνληνο.
Σ’ απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα επηζεκαλζεί ε πνιχ κεγάιε ζεκαζία πνπ είρε ν
λφκνο γηα ηνλ Πιάησλα, θάηη πνπ θαίλεηαη θαη ζην δηάινγν «Κξίησλ». Δθεί, ν
λφκνο πξνζσπνπνηείηαη θαη ζπλδηαιέγεηαη κε ην Σσθξάηε. Ο κχζνο απηφο
εθθξάδεη ηε ζεκειηψδε ζεσξία ηνπ «Κνηλσληθνχ ζπκβνιαίνπ». Σχκθσλα κ’
απηφ, θάζε πνιίηεο πνπ λνηάδεηαη γηα ηελ πφιε ηνπ νθείιεη λα ηεξεί ηνπο
λφκνπο θαη λα παξακεξίδεη ην πξνζσπηθφ ηνπ ζπκθέξνλ, γηα λα εμαζθαιίζεη
ηε ζπλνρή θαη ηελ νκαιή ζπκβίσζε κέζα ζ’ απηή. Απηή ηε ζηάζε, άιισζηε,
αθνινχζεζε κέρξη ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ θαη ν ίδηνο ν Σσθξάηεο θαη ην ίδην
ζεσξεί φηη πξέπεη λα θάλνπλ θαη νη θηιφζνθνη.

Β) Σα μέζα ηος νόμος για ηην επίηεςξη ηηρ εςδαιμονίαρ ηος ζςνόλος

Σηε δεχηεξε παξάγξαθν ηνπ θεηκέλνπ ν λφκνο πξνζσπνπνηείηαη θαη θαίλεηαη
λα ρξεζηκνπνηεί ηα παξαθάησ κέζα γηα λα νδεγήζεη φιεο ηηο θνηλσληθέο
νκάδεο ζηελ επδαηκνλία:
«ζςναπμόηηων ηούρ πολίηαρ πειθοΐ ηε και ανάγκη»
Ο Πιάησλαο ζπρλά θάλεη ιφγν γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο αξκνλίαο ηφζν ζηα
κέξε ηεο ςπρήο, κε ηελ ππνηαγή ηνπ θαηψηεξνπ κέξνπο ζην αλψηεξν (ην
«επηζπκεηηθφλ»
πξέπεη
λα
ππνηάζζεηαη
ζην
«ζπκνεηδέο» θαη ην ηειεπηαίν ζην «ινγηζηηθφλ»), φζν θαη ζηηο ζρέζεηο ησλ
πνιηηψλ κεηαμχ ηνπο. Μφλν αλ επηηεπρζεί απηή ε αξκνλία, ζα νδεγεζνχλ νη
πνιίηεο ζηε δηθαηνζχλε, ζηελ νκαιή ζπκβίσζε κέζα ζηελ πφιε θαη θαη’
επέθηαζε ζηελ επδαηκνλία. Αλ φκσο ν πνιίηεο είηε απφ θηιαπηία είηε απφ
καηαηνδνμία είηε απφ αδπλακία θξίζεο δελ είλαη ζε ζέζε λα νξηνζεηήζεη ηνλ
ηνκέα ηεο δξαζηεξηφηεηνο ηνπ, ηφηε ηνπιάρηζηνλ ζα πξέπεη λα
ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο ππνδείμεηο ηνπ εκπεηξφηεξνπ, ηνπ ζνθφηεξνπ ηνπ
ζσθξνλέζηεξνπ {βλέπε ειζαγωγή ζχολικού εγχειριδίου).Έηζη, ν λφκνο,
πξνθεηκέλνπ λα πείζεη ηνπο πνιίηεο λα ππαθνχνπλ ζ’ απηφλ, ψζηε λα επέιζεη
ε θνηλσληθή αξκνλία, ρξεζηκνπνηεί ηελ πειθώ θαη ηε βία (Πιάησλ, Νφκνη,
722b: ν άξηζηνο λνκνζέηεο ζπλδπάδεη ηελ πεηζψ κε ηε βία).
Με ηελ πειθώ, κε ηε ρξήζε δειαδή ινγηθψλ επηρεηξεκάησλ θαη κε ηελ παηδεία
πξέπεη νη πνιίηεο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηνλ θνηλσληθφ ηνπο ξφιν, λα
παξακεξίζνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπο ζπκθέξνλ θαη λα πξνζθέξνπλ
αιιεινβνεζνχκελνη φ,ηη είλαη δπλαηφλ ζηελ πνιηηεία. Η κέζνδνο απηή
απεπζχλεηαη θπξίσο ζηνπο πεπαηδεπκέλνπο πνιίηεο.
Υπάξρνπλ φκσο θαη θάπνηνη πνιίηεο, νη νπνίνη δελ πείζνληαη κε ην ιφγν. Σ’
απηνχο επηβάιιεηαη η βία. Πξφθεηηαη γηα ηνλ θαηαλαγθαζκφ πνπ νξίδεηαη απφ
ην λφκν θαη δελ επηβάιιεηαη ηπξαλληθά, απηαξρηθά. Η κέζνδνο απηή
απεπζχλεηαη θπξίσο ζηνλ «άπεηξνλ παηδείαο φρινλ», ζηνλ νπνίν ν
θηιφζνθνο-λνκνζέηεο
ζα
επηβάιιεη
ζηνπο
πνιίηεο,
αλ
εθείλνη
πνιππξαγκνλνχλ, θαηαλαγθαζηηθά, ππνρξεσηηθά κέηξα γηα ηε ζπκκφξθσζή
ηνπο ζην πλεχκα ηεο δηθαηνζχλεο, αιιά θαη ζηνπο πεπαηδεπκέλνπο πνπ δελ
έρνπλ ζπλεηηζηεί κε ηελ πεηζψ θαη ζηνπο άξρνληεο, πνπ είλαη ππνρξεσκέλνη
λα δνπλ κε ιηηφηεηα θαη επζπλεηδεζία, ψζηε λα εθιείςεη ε δηαθζνξά απφ ην
δεκφζην βίν. Απηφο ν ιηηφο θαη επζπλείδεηνο ηξφπνο δσήο αλαθέξζεθε θαη
ζηελ εηζαγσγή ηνπ βηβιίνπ καο: ηφζν νη θχιαθεο φζν θαη νη θηιφζνθνηβαζηιείο δελ είραλ πξνζσπηθή πεξηνπζία, πνιπηειείο θαηνηθίεο, δε δηέζεηαλ
νχηε θαλ νηθνγέλεηα γηα λα είλαη απεξίζπαζηνη ζην ιεηηνχξγεκά ηνπο. Δίλαη
θαλεξφ ινηπφλ φηη ν λφκνο, κέζσ ηεο δηθαηνζχλεο, νθείιεη λα απνβιέπεη ζηελ
επδαηκνλία φισλ ησλ πνιηηψλ θαη λα ππνρξεψλεη ηνπο ηθαλνχο λα αζθήζνπλ
ηελ εμνπζία.

Β3.

1.
2.
3.
4.
5.

Κέθαιν
Χνξό
Εθδηώρζεθε θαθήλ θαθώο από ην λεζί
επωκίδνληαη ζηξαηηωηηθά θαη δηνηθεηηθά θαζήθνληα.
ηελ Τπξαλλίδα.

Β4α.

ἀθηθέζζαη
εἶπνλ
ἰδεῖλ
κεηαδηδόλαη

αθαηξεηηθόο
ξήκα
ηδέα
παξάδνζε

Β4Β.
«ἀγαθόν» : Η αλάπηπμε ηεο γεωξγίαο ζηελ πεξηνρή καο, είρε ωο
απνηέιεζκα ηελ παξαγωγή πνιιώλ αγαζώλ, όπωο ιαραληθά θαη
θξνύηα.
«πόνων» : Οη ηζρπξνί πόλνη ζην θεθάιη ηνλ νδήγεζαλ εζπεπζκέλα
ζην λνζνθνκείν.
«φαυλότεραι» : ε ζπλερόκελε εθινγή πνιηηηθώλ ακθηβόινπο αμίαο,
νδεγεί ζε έλαλ θαύιν θύθιν πνιηηηθήο θαη θνηλωληθήο αλαζθάιεηαο.
Γ1.
Η ξεηνξηθή είλαη αλάινγε ηε δηαιεθηηθή. Γηαηί θαη νη δχν αζρνινχληαη κε
ζέκαηα πνπ, θαηά θάπνηνλ ηξφπν, απνηεινχλ κέξνο ησλ γλψζεσλ φισλ ησλ
αλζξψπσλ θαη δελ αλήθνπλ ζην πεξηερφκελν κηαο δηαθξηηήο επηζηήκεο. Γηα
ηνλ ιφγν απηφ φινη ιίγν πνιχ αζθνχλ θαη ηε κία θαη ηελ άιιε. Όινη, πξάγκαηη,
σο έλα βαζκφ δνθηκάδνπλ θαη λα θξηηηθάξνπλ ή λα ππνζηεξίμνπλ έλα
επηρείξεκα θαη λα ππεξαζπηζηνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο ή λα γίλνπλ θαηήγνξνη.
Μφλν πνπ νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ηα θάλνπλ φια απηά ηπραία, ρσξίο
ζρέδην, ελψ άιινη απφ κία ζπλήζεηα σο απνηέιεζκα άζθεζεο. Δπεηδή φκσο
θαη νη δχν απηνί ηξφπνη είλαη δπλαηνί είλαη θαλεξφ φηη ηα πξάγκαηα απηά
κπνξνχλ λα γίλνπλ θαη κε ηελ εθαξκνγή κίαο νξηζκέλεο κεζφδνπ. Μπνξνχκε,
πξάγκαηη, λα ςάμνπκε κε κε κπαιφ καο θαη λα βξνχκε γηαηί θάπνηνη
πεηπραίλνπλ ελεξγψληαο απφ ζπλήζεηα θη άιινη ελεξγψληαο ζηελ ηχρε. Όινη
ηφηε ζα ζπκθσλήζνπκε φηη απηνχ ηνπ είδνπο ε δηεξεχλεζε είλαη ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα, ην έξγν κηαο ηέρλεο.

Γ2.α.
Ἀθσξηζκέλεο:
Ὑπέρεηλ:
Πνιιῶλ:

ἀθσξίζζε
ὑπφζρεο
πιείζηαηο

Γξῶζηλ:

δξψλησλ

Γ 2. β.
Τά δέ ηνηαῦηα ἤδε πᾶο ἄλ ὁκνινγήζαη / ὁκνινγήζεηε ηερλῶλ ἔξγα εἶλαη
Γ 3. α.
Γηαιεθηηθῇ: δνηηθή αληηθεηκεληθή ζην «ἀληίζηξνθνο»
Ἐμεηάδεηλ: ηειηθφ απαξέκθαην, αληηθείκελν ζην ξήκα «ἐγρεηξνῦζηλ»
Θεσξεῖλ: ηειηθφ απαξέκθαην, ππνθείκελν ζην απξφζσπν ξήκα «ἐλδέρεηαη»
Ἔξγνλ: απιφ θαηεγνξνχκελν ζην «ηφ ηνηνῦηνλ» απφ ην ζπλδεηηθφ
απαξέκθαην «εἶλαη»
Γ 3. β.
Ἐπεί δ’ ἀκθνηέξσο ἐλδέρεηαη
Γεπηεξεχνπζα επηξξεκαηηθή αηηηνινγηθή πξφηαζε.
Δθθέξεηαη κε νξηζηηθή γηα λα δειψζεη αίηην πξαγκαηηθφ.
Γ 3. γ.
Τῶλ κέλ πνιιῶλ: γεληθή δηαηξεηηθή ζην «νἱ κέλ»
Δἰθῇ: επίξξεκα (ή δνηηθή) ηνπ ηξφπνπ ζην ξ. «δξῶζηλ»
Ταῦηα: ζχζηνηρν αληηθείκελν ζην ξ. «δξῶζηλ»
Γηά ζπλήζεηαλ: εκπξφζεηνο επηξξεκαηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο αηηίαο ζην ξ.
«δξῶζηλ»

