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Ηµεροµηνία: Σάββατο 7 Ιανουαρίου 2017
∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

∆Ι∆ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Α11. Ξέχασες πάλι, φίλε µου, είπα εγώ, ότι ο νόµος δεν ενδιαφέρεται γι’ αυτό, πώς
δηλαδή µια συγκεκριµένη κοινωνική τάξη θα ευτυχήσει υπερβολικά µέσα στην
πόλη, αλλά προσπαθεί να βρει τρόπο να επιτευχθεί αυτό για ολόκληρη την πόλη, ενώνοντας σε ένα αρµονικό σύνολο τους πολίτες µε την πειθώ και τη βία,
κάνοντας να µοιράζονται µεταξύ τους την ωφέλεια την οποία ο καθένας είναι
σε θέση να προσφέρει στο σύνολο και ο ίδιος διαµορφώνοντας τέτοιους πολίτες µέσα στην πόλη, όχι για να τους αφήνει να πηγαίνουν, όπου θέλει ο καθένας, αλλά για να τους χρησιµοποιεί ο ίδιος ως δεσµούς που ενώνουν την πόλη.
Β12.

ἐπελάθου: Προηγουµένως (419 κ.εξ.) συζητώντας την κατηγορία του Αδείµαντου, είχε συµφωνηθεί ότι οι φύλακες, µολονότι κατέχουν στην ιδεώδη πόλη
την εξουσία, δε 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. Εκεί, ο Γλαύκων είχε δεχτεί
ότι σκοπός της ιδεώδους πολιτείας δεν είναι να κάνει µόνο µία τάξη ευτυχισµένη, αλλά ολόκληρη την πόλη.

ÈÅ

τοῦτο: Το εὖ πράττειν, δηλαδή η ευδαιµονία, αλλά φυσικά, όπως συνάγεται
από τη συζήτηση, όχι η απόλυτη ευδαιµονία. Σηµαντικότερη, σύµφωνα µε τον
Σωκράτη, είναι η ευπραγία της πόλης, γιατί αυτή µπορεί να βοηθήσει τον πολίτη στις δύσκολες στιγµές. Αν, αντιθέτως, οι πολίτες ευπραγούν αλλά η πόλη
καταρρεύσει, τότε ο πολίτης συµπαρασύρεται στην απώλεια µαζί µε την πόλη.
Κάποιοι, βέβαια, υποστηρίζουν ότι ο Πλάτωνας δίνει προτεραιότητα στην ευδαιµονία της πόλης έναντι της αντίστοιχης του ατόµου και πως η άποψη αυτή
συνιστά µία ολοκληρωτική αρχή που παραβλέπει τα δικαιώµατα µερίδας πολι-
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η µετάφραση έχει αντληθεί από το study4exams.gr του υπουργείου
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το περιεχόµενο των απαντήσεων έχει αντληθεί από τα ερµηνευτικά σχόλια του σχολικού εγχειριδίου, το βιβλίο του καθηγητή και από τις σηµειώσεις της αντίστοιχης ενότητας του study4exams.gr
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τών. Όµως, οφείλουµε να γνωρίζουµε ότι, όταν ο Πλάτων µιλά για την πόλη,
εννοεί το σύνολο των πολιτών και ότι εν γένει σηµασία δεν έχει η προσωπική
επιτυχία στη ζωή, αλλά ο αλτρουισµός και η συναίσθηση ότι µε τις ενέργειές
του καθένας καθιστά και τους συµπολίτες του ευδαίµονες.
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B2.3 4 Στο παρόν απόσπασµα της Πολιτείας, ο Γλαύκων υποβάλλει την ένσταση ότι
αν αναγκάσουν τους φιλοσόφους να επιστρέψουν στο σπήλαιο, θα τους αδικήσουν, αφού θα τους υποχρεώσουν να ζουν χειρότερα, ενώ µπορούσαν να ζήσουν καλύτερα.
Με έντονη έκπληξη, αγανάκτηση και διαµαρτυρία ο Γλαύκων απευθύνεται στον Σωκράτη µε τη λέξη «Ἔπειτα» και κατόπιν απορεί για τον ηθικό
εξαναγκασµό των φιλοσόφων: «…ἀδικήσοµεν αὐτούς, καὶ ποιήσοµεν χεῖρον
ζῆν, δυνατὸν αὐτοῖς ὂν ἄµεινον;» Η αυθόρµητη αντίδραση έρχεται ως στοχασµός στην προηγουµένη συµφωνία ότι οι φύλακες, µολονότι κατέχουν στην ιδεώδη πόλη την εξουσία, δε 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. Οι φύλακες,
λοιπόν, αφού θα έχουν εκπαιδευτεί ορθά και θα έχουν φιλοσοφήσει, οφείλουν
να κατεβούν στο σπήλαιο, δηλαδή στην πρακτική πολιτική, για να ωφελήσουν
µε τις γνώσεις τους και την αρετή τους την πόλη ολόκληρη. Αυτό πρέπει να γίνεται, κατά τα σωκρατικά λεγόµενα και την πλατωνική σκέψη, ακόµη και παρά
τη θέλησή τους.

ÈÅ

Αυτό, όµως, δεν είναι δίκαιο για τον Γλαύκωνα, ο οποίος ενδιαφέρεται
για το προσωπικό του συµφέρον, αφού η απάρνηση της καθηµερινής γαλήνιας
ζωής τους και η «θυσία» της για την κοινή πρόοδο της πολιτείας, θα κάνουν
δυστυχισµένους τους φύλακες. Ο Γλαύκων, ως φερέφωνο της αριστοκρατικής
ηθικής, φαίνεται να έχει ως κριτήριο για τη σύλληψη του δίκαιου το ατοµικό
συµφέρον και την προσωπική ευτυχία και θεωρεί αδικία το να παραγνωρίζεται
η επιθυµία του ατόµου υπέρ της δικαιοσύνης. Άλλωστε, όπως αναφέρεται και
στην εισαγωγή του σχολικού εγχειριδίου, κατά τον Γλαύκωνα η δικαιοσύνη είναι µια υποκριτική κοινωνική σύµβαση που επιβάλλεται από τους πολλούς για
την αυτοπροστασία τους.
Ταυτόχρονα και γενικότερα, η ένσταση αυτή προκύπτει και δικαιολογείται από τη στιγµή που σε κάθε ευνοµούµενη και χρηστή πολιτεία ισχύει η
βασική αρχή ότι ποτέ δεν θα θεσπίζεται νόµος που θα κάνει χειρότερη την κατάσταση των πολιτών από ό,τι ήταν πριν τη θέσπιση του νόµου. Εάν συνέβαινε

3

το περιεχόµενο των απαντήσεων έχει αντληθεί από τα ερµηνευτικά σχόλια του σχολικού εγχειριδίου, το βιβλίο του καθηγητή και από τις σηµειώσεις της αντίστοιχης ενότητας του study4exams.gr
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η προτεινόµενη απάντηση είναι ενδεικτική για την αρχική διευκόλυνση των συναδέλφων -διορθωτών
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κάτι τέτοιο, θα συνιστούσε νοµιµοποιηµένη αδικία και θα καταστρατηγούσε
την θεωρητικά σχεδιαζόµενη και ιδεατή πολιτεία, στην οποία θα εφαρµόζεται
η ιδανική διαβίωση για όλους τους πολίτες.
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Βέβαια, δεν πρέπει να παραβλέψουµε πως στην πραγµατικότητα ο Πλάτωνας, µε αυτόν τον ισχυρισµό, προσπαθεί να προλάβει µέσα από την αυστηρότητα των νόµων και της ισχύος τους τα φαινόµενα διαφθοράς και ανικανότητας των αρχόντων, για την αποτελεσµατική εκτέλεση της εξουσίας. Θα µπορούσε να ειπωθεί, λοιπόν, ότι η η επιβολή της αναγκαστικής συµµόρφωσης
στους νόµους για την ιδανική πολιτεία είναι εφικτή για την ίδια τη λειτουργία
της.
B3.5 6 Εισαγωγή στην απάντηση:

• Ο Σωκράτης στο διδαγµένο απόσπασµα προσδιορίζει τον κοινωνικό χαρακτήρα της ιδανικής Πολιτείας και τονίζει πως βασική µέριµνα του Νόµου
δεν είναι πώς θα ευτυχήσει υπερβολικά µία µόνο από τις κοινωνικές τάξεις,
αλλά πώς θα εξασφαλισθεί η ευδαιµονία και στις τρεις τάξεις των πολιτών
(«ὅτι νόµῳ οὐ τοῦτο µέλει, … ἐν ὅλῃ τῇ πόλει τοῦτο µηχανᾶται
ἐγγενέσθαι»).
Τα µέσα:

5

ÈÅ

• Επιδιώκοντας τους τρεις στόχους του7, για να οδηγήσει όλες τις κοινωνικές
οµάδες στην ευδαιµονία, ο νόµος χρησιµοποιεί τα παρακάτω δύο µέσα, την
πειθώ και τη βία (ανάγκη, εξαναγκασµό), όπως δηλώνεται στη φράση του
αποσπάσµατος: «συναρµόττων τοὺς πολίτας πειθοῖ τε καὶ ἀνάγκῃ».
• Την ίδια πεποίθηση για την κοινωνική αρµονία έχει εκφράσει ο Πλάτωνας
και στο έργο του Νόµοι (βλ. «πειθοῖ τε καὶ ἀνάγκῃ»: Νόµοι 722b).
• Ο άριστος νοµοθέτης κατά τον Πλάτωνα συνδυάζει την πειθώ µε τη βία, η
οποία αφορά τὸν ἄπειρον παιδείας ὄχλον.

το περιεχόµενο των απαντήσεων έχει αντληθεί από τα ερµηνευτικά σχόλια του σχολικού εγχειριδίου, το βιβλίο του καθηγητή και από τις σηµειώσεις της αντίστοιχης ενότητας του study4exams.gr
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η προτεινόµενη απάντηση είναι ενδεικτική για την αρχική διευκόλυνση των συναδέλφων -διορθωτών

Ο Νόµος, λοιπόν, και κατ’ επέκταση η ιδανική Πολιτεία του Πλάτωνα, προσωποποιηµένος στα συµφραζόµενα του κειµένου, στοχεύει στο (α) να ενώσει όλες τις κοινωνικές τάξεις σ’ ένα αρµονικό σύνολο («συναρµόττων τους πολίτας»), (β) να τις ωθήσει να στρέφουν τις ατοµικές τους προσπάθειες προς το κοινό όφελος και την
ευδαιµονία όλων και (γ) να τους διαπαιδαγωγεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να ενεργούν κατάλληλα εντός της πολιτείας και του κοινωνικού συνόλου ώστε να διατηρείται και να προωθείται το πνεύµα συντροφικότητας µεταξύ
των πολιτών.
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Επεξηγώντας τις δύο µεθόδους:
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• 1) Η πειθώ και η χρήση λογικών επιχειρηµάτων ωθούν τους πεπαιδευµένους κυρίως πολίτες να συνειδητοποιήσουν τον κοινωνικό τους ρόλο, και
δίχως προσωπικό συµφέρον να προσφέρουν από κοινού στην πολιτεία.
• 2) Από την άλλη πλευρά, η βία (ανάγκη) στην πλατωνική Πολιτεία είναι
αρνητική µόνον όταν ασκείται από ιδιώτη. Όταν ασκείται από τον πεπαιδευµένο φιλόσοφο και τον άρχοντα της πολιτείας δεν είναι επιβλαβής. Η
άσκηση βίας δικαιολογείται από τον νόµο, γιατί µέσα σε µια κοινωνία υπάρχουν πολίτες που δεν πείθονται µε τον λόγο, ούτε συνετίζονται, ώστε
εφαρµόσουν όσα οι νόµοι της ιδεώδους πολιτείας διατάζουν. Η βία, λοιπόν,
θα εξαναγκάσει τους απαίδευτους να πράξουν εκείνα που τους καταµερίζονται, ώστε η πολιτεία να οδηγηθεί σε πρόοδο και ευδαιµονία συνολικά. Εξάλλου, δεν θα µπορούσε να υπάρξει οποιασδήποτε µορφής άσκηση επιτυχηµένης πολιτικής εξουσίας χωρίς να στηρίζεται σε µεθοδευµένο καταναγκασµό που ορίζεται από τον νόµο και την κρατική επιβολή.
Ανακεφαλαίωση πρώτου σκέλους ερώτησης και µετάβαση στο σχολιασµό της
πηγής:

ÈÅ

• Για τη σταθερότητα και την ευδαιµονία, λοιπόν, της πολιτείας θα πρέπει οι
πολίτες, πειθόµενοι ή αναγκαζόµενοι, να υπακούουν στη νοµοθεσία.
• Οι οµοιότητες: Λαµβάνοντας υπόψη και την πηγή και συγκρίνοντας τη σωκρατική θέση µε το απόσπασµα του Πρωταγόρα, διαπιστώνουµε πως διατυπώνεται η ίδια περίπου θέση και σ’ αυτό τον διάλογο για την ανάγκη
ύπαρξης των νόµων και της ισχύος τους σε µία πολιτεία. Εφόσον, στόχος
της πολιτείας είναι η ρύθµιση της συµπεριφοράς των πολιτών καθώς επιδιώκεται η συλλογική αρµονία και η κοινωνική ευδαιµονία, ο νόµος έχει
πρωταρχική σηµασία. Ο Πλάτων προτείνει την προσφορά των φυλάκωναρχόντων στο κοινωνικό σύνολο και ειδικά προς το απαίδευτο πλήθος µέσω της έννοµης συµµόρφωσής τους.
• Από την πλευρά του, ο Πρωταγόρας αναφέρεται στους νόµους, επιχειρώντας να υποστηρίξει το διδακτό της αρετής. (Οι πολιτικές αρετές δεν υπάρχουν «φύσει», αλλά αποκτώνται µε τη διδασκαλία και µε την επιβολή τιµωριών. Το ίδιο και οι νόµοι). Έτσι, οι πολίτες, άρχοντες και αρχόµενοι,
οφείλουν να µαθαίνουν και να τηρούν τους προκαθορισµένους νόµους
από την πόλη. Ο «εξαναγκασµός» και η συµµόρφωση είναι απαραίτητα
γνωρίσµατα και οι νόµοι συνιστούν τις κατευθυντήριες γραµµές, εδώ,
καθώς σε κάθε παραβίαση προκύπτουν «εὐθύνες», κυρώσεις και ποινές µε
στόχο την «ευθυγράµµιση» στη σωστή πορεία.
• Οι διαφορές: Παρά ταύτα, ο χαρακτήρας του νόµου διαφαίνεται διαφορετικός στα αποσπάσµατα. Ο Πλάτωνας-Σωκράτης δίνει έµφαση στην «εξαναγκαστική» επιβολή του νόµου (βία-ανάγκη, ακόµη και χωρίς τη θέ̖̄ȱ̖̋̈̏̄̄ȱ̖̓̔̒̒̔̌̉̒̐̄̌ȱ̆̌̄ȱ̖̄̓̒̍̎̈̌̌̍̊̕ȱ̙̔̊̊̕ȱ̖̊̕ȱ̘̖̖̔̒̐̌̊̔̌̄̍̊̕̕ȱ̏̒̐̄̇̄̕ȱ
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ληση των ανθρώπων – «οὐχ ἵνα ἀφιῇ τρέπεσθαι ὅπῃ ἕκαστος βούλεται»).
Στην πραγµατικότητα, όµως, ο Πλάτωνας οικοδοµεί µια ιδεατή πολιτεία
και προσπαθεί να προλάβει µέσα από την αυστηρότητα των νόµων και της
ισχύος τους τα φαινόµενα διαφθοράς και ανικανότητας των αρχόντων, για
την αποτελεσµατική εκτέλεση της εξουσίας.
• Από την άλλη πλευρά, ο νόµος στον Πρωταγόρα φέρει την πειθαρχία,
την οργάνωση, τη σταθερότητα και την ασφάλεια µέσα στην πολιτεία, αλλά έχει και ρυθµιστικό και παιδευτικό χαρακτήρα. Οι κυρώσεις και οι
βίαιες επαναφορές στη συµµόρφωση έπονται µιας παραβίασης.
α)

διηνεκές: διαφερόντως, φυσαρµόνικα: συναρµόττων, παλινωδία: πάλιν, άλλοθι: ἀλλήλοις, εφετείο: ἀφιῆ, υπόδηµα: σύνδεσµον.

β)8

φίλε: προσφιλής, αστυφιλία, βιβλιόφιλος, λυκοφιλία
νόµῳ: παράνοµος, αστυνοµία, φιλόνοµος, κληρονοµικός
πόλεως :πανεπιστηµιούπολη, κωµόπολη, µητροπολιτικός, ακρόπολη
δίκαια: ειρηνοδικείο, σύνδικος, πρωτοδικείο, φιλόδικος.

α)

Λ, Λ, Σ, Σ, Λ.

β) -

Ο δραµατικός χρόνος για την Πολιτεία είναι το 421 π.Χ.
Οι φύλακες –βασιλεῑς αναλαµβάνουν, µετά τα 50 τους χρόνια τη διακυβέρνηση της Πολιτείας και µεριµνούν για την ευδαιµονία της.
Ο Πολέµαρχος διισχυρίζεται ότι δικαιοσύνη είναι να αποδίδεις τα ίσα,
καλό στο φίλο, κακό στον εχθρό.
Α∆Ι∆ΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Ο Σόλωνας, αφού ρύθµισε το πολίτευµα µε τον τρόπο που έχει ήδη ειπωθεί,
επειδή κάποιοι έρχονταν και τον ενοχλούσαν [για ζητήµατα] σχετικά µε τους
νόµους, κάποια κατηγορώντας τα και για τα υπόλοιπα ζητώντας εξηγήσεις, επειδή δεν ήθελε ούτε να τους αλλάζει διαρκώς ούτε να γίνει µισητός µε την
παρουσία του (παραµένοντας στην πόλη), µετανάστευσε στην Αίγυπτο για εµπορικούς λόγους αλλά και για περιήγηση, αφού τους είπε πως δήθεν δε θα επιστρέψει για δέκα χρόνια. Γιατί πίστευε πως δεν είναι δίκαιο να δίνει εξηγήσεις για τους νόµους ενώ είναι παρών, αλλά ο καθένας να εφαρµόζει τους γραπτούς νόµους. Γιατί ο λαός νόµιζε ότι ίδιος (ο Σόλωνας) θα ξαναπροχωρήσει

ÈÅ

Γ19.

8

οι λέξεις που δίνονται είναι ενδεικτικές

9

η µετάφραση δίνεται έτσι, όπως θα µπορούσε να την προσεγγίσει κάποιος µαθητής και όχι φιλόλογος
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Ε_3.Αλ3Α(α)

A΄ ΦΑΣΗ

7

στη διανοµή των πάντων, ενώ οι αριστοκρατικοί ότι θα αποκαταστήσει την ίδια (προηγούµενη) τάξη πραγµάτων, ή τουλάχιστον θα κάνει µικρές αλλαγές.
Ο Σόλωνας όµως εναντιώθηκε και στις δυο πλευρές και, ενώ µπορούσε ο ίδιος
να συνεργαστεί µε οποιαδήποτε από τις δυο πλευρές ήθελε και να γίνει τύραννος, προτίµησε να γίνει µισητός και από τις δυο σώζοντας έτσι την πατρίδα και
θεσπίζοντας τους πιο ωφέλιµους νόµους.
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Γ2.10 ∆ιετετάχεσαν, προσίοιµι/προσιοίην, ἐπετιµᾶσθε, ταύτης, ἔτει, πάντων,
ἐλάχιστα/µικρότατα, τυραννοῦ, ἑλέσθαι, πατρίς.
Γ3.11 ἕκαστον:
υποκείµενο στο ειδικό απαρέµφατο ποιεῑν (ετεροπροσωπία)
ἀπεχθάνεσθαι: τελικό απαρέµφατο, αντικείµενο στο βουλόµενος (ταυτοπροσωπία)
ἀνάδαστα:
κατηγορούµενο στο αντικείµενο πάντα µέσω του ποιήσειν
τήν αὐτήν:
οµοιόπτωτος ονοµατικός επιθετικός προσδιορισµός στο ουσιαστικό τάξιν
αὐτῷ:
δοτική προσωπική από τη µετοχή ἐξόν του απροσώπου ρήµατος ἔξεστι
Γ4.

βουλόµενος: επιρρηµατική αιτιολογική µετοχή, συνηµµένη στο υποκείµενο
του ρήµατος ἠνώχλουν, Σόλων, (ως επιρρηµατικός προσδιορισµός της αιτίας
στο ἀποδηµίαν ἐποιήσατο), µε αντικείµενα τα τελικά απαρέµφατα κινεῖν και
ἀπεχθάνεσθαι.

10

ÈÅ

Ανάλυση: ἐπεί βούλοιτο.
τά γεγραµµένα: επιθετική µετοχή, αντικείµενο στο ποιεῖν.
Ανάλυση: ταῦτα/ἐκεῖνα ἅ γεγραµµένα εἴη.

oι απαντήσεις στις γραµµατικές ασκήσεις στηρίχθηκαν στο εγχειρίδιο της σχολικής γραµµατικής Μιχ. Χ.
ΟΙΚΟΝΌΜΟΥ, Γραµµατική της Αρχαίας Ελληνικής, ΟΕ∆Β
11

oι απαντήσεις στις συντακτικές ασκήσεις στηρίχθηκαν στα εγχειρίδια των σχολικών συντακτικών Π. Μπίλλα,
Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, ΟΕ∆Β και Α.Β. Μουµζάκης, Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής, ΟΕ∆Β.
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