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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Με τα τελευταία βιβλία αξιολόγησης των μαθητών ολοκληρώνεται μια σημαντική προσπάθεια του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας, στόχος της οποίας
ήταν η εκπόνηση και διάδοση νέων μεθόδων αξιολόγησης των μαθητών του
Ενιαίου Λυκείου. Στο πλαίσιό της εκπονήθηκαν τα τρία τελευταία χρόνια
δεκάδες βιβλίων που καλύπτουν το σύνολο σχεδόν των μαθημάτων, τα οποία
διδάσκονται στο Λύκειο. Τα βιβλία αυτά περιέχουν οδηγίες μεθοδολογίας
σχετικές με την αξιολόγηση των μαθητών, παραδείγματα ερωτήσεων διαφόρων τύπων, υποδείγματα εξεταστικών δοκιμασιών, θέματα συνθετικών - δημιουργικών εργασιών και άλλα χρήσιμα στοιχεία για τους εκπαιδευτικούς.
Το έντυπο αυτό υλικό συνοδεύτηκε από την παραγωγή ανάλογου ηλεκτρονικού υλικού, από τη δημιουργία Τράπεζας Θεμάτων και από πολυάριθμες επιμορφωτικές δραστηριότητες σχετικές με την αξιολόγηση των μαθητών.
Η παραπάνω προσπάθεια δεν είχε σκοπό να επιβάλει ένα συγκεκριμένο
τρόπο αξιολόγησης ούτε να αυξήσει το φόρτο εργασίας διδασκόντων και
διδασκομένων, όπως ισχυρίστηκαν ορισμένοι. Επιδίωξε να ενημερώσει τους
καθηγητές για τις σύγχρονες εξεταστικές μεθόδους, να τους δώσει πρακτικά
παραδείγματα εφαρμογής τους, να τους προβληματίσει γύρω από τα θέματα
αυτά και να τους παράσχει ερεθίσματα για αυτομόρφωση. Πιστεύουμε ότι με
το έργο μας συμβάλαμε στη διεύρυνση της δυνατότητας των διδασκόντων να
επιλέγουν οι ίδιοι τη μέθοδο που θεωρούν πιο κατάλληλη για την αξιολόγηση
των μαθητών τους και βοηθήσαμε στην αύξηση της παιδαγωγικής τους αυτονομίας.
Πεποίθησή μας είναι πως όλα αυτά άλλαξαν το τοπίο στον τομέα της αξιολόγησης των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου, έφεραν νέο πνεύμα και άρχισαν να τροποποιούν σταδιακά ξεπερασμένες αντιλήψεις και τακτικές που
κυριάρχησαν επί πολλά χρόνια στο Ελληνικό σχολείο. Τα θετικά σχόλια που
εκφράστηκαν από το σύνολο σχεδόν των επιστημονικών και εκπαιδευτικών
φορέων για τα θέματα των εξετάσεων του Ιουνίου 1999-2000, τα οποία διαμορφώθηκαν με βάση το πνεύμα και τη μεθοδολογία της αντίστοιχης εργασίας του Κ.Ε.Ε., επιβεβαιώνουν όσα προαναφέρθηκαν.
Η κριτική που είχε αρχικά ασκηθεί για το έργο μας περιορίζεται συνεχώς,
ενώ αυξάνει καθημερινά η αποδοχή του από την εκπαιδευτική κοινότητα και
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η αναγνώρισή του. Σ’ αυτό συνέβαλε ασφαλώς και η βελτίωση του υποστηρικτικού υλικού που παράγεται από το Κ.Ε.Ε., η οποία οφείλεται, μεταξύ άλλων, και στις παρατηρήσεις και υποδείξεις των διδασκόντων στα Ενιαία Λύκεια. Η συνειδητοποίηση, τέλος, του τρόπου με τον οποίο πρέπει να χρησιμοποιείται το υλικό αυτό στη διδακτική πράξη και ο περιορισμός των σφαλμάτων που διαπράχθηκαν στην αρχή (μηχανική αναπαραγωγή πλήθους ερωτήσεων, υπέρμετρη αύξηση της εργασίας των μαθητών, απουσία εναλλακτικών
τρόπων αξιολόγησης κτλ.) οδήγησαν σε πολύ θετικά αποτελέσματα, τα οποία
όσο περνά ο καιρός θα γίνονται εμφανέστερα.
Η διαπίστωση αυτή μας ενισχύει να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας και
να την επεκτείνουμε, εκπονώντας ανάλογο υλικό και για άλλες εκπαιδευτικές
βαθμίδες, εφόσον εξασφαλιστούν οι απαραίτητες οικονομικές και λοιπές
προϋποθέσεις.
Τελειώνοντας, επιθυμώ να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου στο
Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, οι οποίοι εργάστηκαν αφιλοκερδώς, με αφοσίωση και σπάνιο ζήλο και επιτέλεσαν κάτω από δύσκολες συνθήκες σημαντικό έργο. Ευχαριστώ ακόμη όλους τους εκπαιδευτικούς που με ποικίλους
τρόπους στήριξαν την προσπάθειά μας και βοήθησαν στην επιτυχία της. Ξέχωρες ευχαριστίες θα ήθελα να απευθύνω στις δακτυλογράφους του Κ.Ε.Ε,
στο τεχνικό προσωπικό του, στον Προϊστάμενο της Γραμματείας κ. Γεώργιο
Κορκόντζηλα και στους εκδότες που συνεργάστηκαν μαζί μας από το 1997
μέχρι σήμερα.

Αθήνα, Ιούνιος 2000

Καθηγητής Μιχάλης Κασσωτάκης
Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κ.Ε.Ε.
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Στο τεύχος αυτό περιλαμβάνεται, σε δεύτερη έκδοση, υλικό για την
αξιολόγηση των μαθητών της Γ΄ τάξης του Ενιαίου Λυκείου στο μάθημα
της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας (Θεωρητικής Κατεύθυνσης), στον
Πρωταγόρα και στην Πολιτεία του Πλάτωνα. Ειδικά η πρώτη έκδοση του
Πρωταγόρα αναδιαρθρώθηκε ριζικά, αφού το διδακτικό βιβλίο είναι νέο,
η διδακτέα ύλη από τον πλατωνικό διάλογο έχει περιοριστεί και οι
διδακτικοί στόχοι έχουν αναδιατυπωθεί. Επόμενο ήταν να αλλάξουν οι
άξονες διδασκαλίας και αξιολόγησης. Από την πρώτη έκδοση του
Πρωταγόρα κρατήσαμε ένα μέρος από τις ερωτήσεις της ρήσης του
σοφιστή (κεφ. ΙΑ -ΙΣΤ) και, σε ένα βαθμό, τις αντίστοιχες υποσημειώσεις,
ενώ προστέθηκαν, ως υποστηρικτικό υλικό, παράλληλα κείμενα και
κείμενα από τη βιβλιογραφία. Στην παρούσα έκδοση είχαμε υπόψη μας το
βιβλίο του καθηγητή για την Πολιτεία, όχι όμως και για τον Πρωταγόρα
αφού ως τώρα (Ιούνιος 2000) δεν έχει εκδοθεί. Λάβαμε επίσης υπόψη μας
τις παρατηρήσεις και τις υποδείξεις συναδέλφων για τον Πρωταγόρα και
για την Πολιτεία, η οποία για πρώτη φορά διδάχθηκε το σχολικό έτος
1999 - 2000.
Το γεγονός βέβαια ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε φιλοσοφικά κείμενα, για τα οποία η βιβλιογραφία είναι σχεδόν απέραντη, έκανε πιο δύσκολη την εκπόνηση ερωτήσεων. Επιπλέον η πλατωνική Πολιτεία είναι
από τους πιο μεγάλους σε έκταση διαλόγους του Πλάτωνα, από αυτούς
που θαυμάστηκαν και αμφισβητήθηκαν περισσότερο ίσως από όλα τα
έργα του. Στο διδακτικό βιβλίο επιλέγονται ελάχιστα, σε σχέση με την
έκταση του έργου, αποσπάσματα (τρία συνολικά), μάλιστα όχι πάντοτε
συνεχή. Ο αποσπασματικός χαρακτήρας κάνει δύσκολη και προβληματική
τη σύλληψη της ενότητας του έργου, το ίδιο και την εκπόνηση ερωτήσεων
που να ανταποκρίνονται στους διδακτικούς στόχους, όπως αυτοί έχουν
τεθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο1. Για τους λόγους αυτούς και επει1

Βλ. Πρόγραμμα Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γλώσσα
και Ιστορία, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 1999, σσ. 153-155.
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δή ο διαθέσιμος χρόνος τόσο για τη σύνταξη όσο και για τη διόρθωση της
β΄ έκδοσης του βιβλίου ήταν ελάχιστος, δεν ήταν δυνατόν να επεξεργαστούμε, στο βαθμό που θα θέλαμε σχόλια, ούτε να συνθέσουμε ερωτήσεις
πολλών τύπων. Το τελευταίο το αποφύγαμε κυρίως στην Πολιτεία λόγω
της φύσεως του κειμένου, το οποίο δεν επιδέχεται εύκολα ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου.
Οι υποσελίδιες σημειώσεις περιλαμβάνουν σχόλια, διευκρινίσεις μάλλον, που αφορούν άμεσα τις ερωτήσεις. Στο τεύχος περιλαμβάνονται επίσης ερωτήσεις για τη συνολική θεώρηση καθενός έργου, προτάσεις για
συνθετικές δημιουργικές εργασίες, κριτήρια αξιολόγησης που αφορούν το
διδαγμένο κείμενο και προτάσεις για αδίδακτα κείμενα, από τα οποία
μπορεί να επιλέξει κανείς για κριτήρια αξιολόγησης. Στο τέλος των ερωτήσεων και των δύο κειμένων παρατίθεται υποστηρικτικό υλικό με τίτλο
«Παράλληλα κείμενα» και «Κείμενα από τη βιβλιογραφία». Τα τελευταία
σχολιάζουν από φιλοσοφική άποψη τους πλατωνικούς διαλόγους και παραπέμπουν έμμεσα στις ερωτήσεις. Οι τίτλοι στα κείμενα του βιβλιογραφικού υλικού αποτελούν δική μας προσθήκη. Φυσικά ο τρόπος αξιοποίησής τους είναι θέμα του διδάσκοντος που είναι αρμόδιος να κρίνει τη χρησιμότητα και τη χρήση τους. Τέλος, στην ενδεικτική βιβλιογραφία περιλαμβάνονται τα έργα που μας ήταν χρήσιμα στην κατανόηση των πλατωνικών κειμένων και στην εκπόνηση των ερωτήσεων.
Τα πλατωνικά κείμενα που διδάσκονται στη Γ΄ Λυκείου έχουν επιλεγεί
από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο με γνώμονα το βασικό σκοπό της αγωγής
στην αρχαία Ελλάδα, που είναι η ολοκλήρωση του ατόμου ως πολίτη, και
επιτρέπουν την πολύπλευρη μελέτη του πολιτικού φαινομένου στη ζωή
της αρχαίας Αθήνας με άξονα τις έννοιες: πόλις – πολίτης – πολίτευμα κοινωνία των πολιτών - δεσμοί της κοινωνίας (νόμος – δικαιοσύνη) – ατομική και πολιτική αρετή.
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Συγκεκριμένα, στον πλατωνικό Πρωταγόρα τα διδασκόμενα αποσπάσματα αναφέρονται στο σκοπό της διδασκαλίας των σοφιστών και το
πρόβλημα του διδακτού της αρετής που θέτει ο Σωκράτης και, με την απάντηση του Πρωταγόρα, στα στάδια συγκρότησης της ανθρώπινης κοινωνίας και τη δημιουργία της πόλεως, καθώς και στις θεμελιώδεις έννοιες
που συνέχουν αυτήν: την πολιτική αρετή, την αἰδώ, τη δίκη, το σκοπό και
τη σημασία της ποινής, το νόμο και την παιδεία.
Τα αποσπάσματα της Πολιτείας επικεντρώνονται στην αξία της παιδείας και του νόμου με έμφαση στη δικαιοσύνη, που είναι κεντρικό θέμα
του διαλόγου. Η έννοια αυτή μαζί με την έννοια της παιδείας είναι οι βασικοί άξονες που συνδέουν τα τρία διδασκόμενα αποσπάσματα (αλλά και
τα δύο έργα) μεταξύ τους. Μόνο η παιδεία θα μετατρέψει την πολιτική
αρετή από δυνάμει σε ενεργεία. Μόνο η παιδεία θα αποτρέψει τους πολίτες από την αδικία. Αν δεν έχουν αυτή την παιδεία, τότε στο βαθμό που
θα κατορθώνουν να μένουν ατιμώρητοι (δαχτυλίδι του Γύγη) θα προτιμούν να αδικούν. Από την άλλη πλευρά όσοι κατέχουν ουσιαστική παιδεία θα υποχρεώνονται από το νόμο να ενδιαφέρονται για το φωτισμό
άρα και την ευδαιμονία όλων και να βοηθούν και τους απαίδευτους στην
οδό προς το μέγιστο μάθημα, τη θέα του αγαθού (αλληγορία του σπηλαίου).
Αυτός ο τρόπος ζωής έχει το αντίκρισμά του στην άλλη, τη μετά θάνατο ζωή (μύθος του Ηρός). Εκεί αποδίδεται δικαιοσύνη για τον καθένα
κατά τις πράξεις του και οι ψυχές, μετά από ένα διάστημα κάθαρσης ή
απόλαυσης μεταθανάτιων αγαθών, επιλέγουν με προσωπική τους ευθύνη
τον τρόπο ζωής τους. Η μοίρα παίζει έναν μόνο ρόλο. Η τελική ευθύνη
ανήκει στον καθένα.
Το γενικό αυτό πλαίσιο εξειδικεύεται στο παρόν τεύχος σε κάθε απόσπασμα. Σημείο αναφοράς είναι πάντοτε οι Οδηγίες του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου και οι διδακτικοί στόχοι που καθορίζονται από αυτές. Μεταξύ των στόχων αυτών είναι η σύγκριση της θέσης του Πρωταγόρα για το
σκοπό της διδασκαλίας του με ανάλογη θέση του Ισοκράτη που περιέχεται στον Παναθηναϊκό λόγο του (26-34)2 και η σύγκριση Πλάτωνα με
2

Βλ. Παράλληλα κείμενα αρ. 10.
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Αριστοτέλη (Πολιτικά βιβλίο Η΄). Οι ερωτήσεις αξιολόγησης ακολουθούν
αυτούς τους διδακτικούς στόχους, από τους οποίους προκύπτουν και οι
στόχοι αξιολόγησης. Ο διδάσκων με τη σειρά του εξειδικεύει τους στόχους
κατά διδακτική ενότητα και εφαρμόζει ανάλογα τους στόχους αξιολόγησης, σύμφωνα πάντοτε με το επίπεδο των μαθητών του. Είναι ευνόητο ότι
οι στόχοι που αφορούν τη σύγκριση - συσχέτιση Πλάτωνα - Αριστοτέλη
θα επιτευχθούν μετά τη διδασκαλία του Αριστοτέλη.
Τα στάδια επεξεργασίας για την εκπόνηση ερωτήσεων αξιολόγησης εντάσσονται στα στάδια επεξεργασίας μιας διδακτικής ενότητας: Μελέτη
όλου του έργου και βασικής βιβλιογραφίας, γνώση των στόχων διδασκαλίας και εξειδίκευση κατά ενότητα. Δομή της ενότητας. Επισήμανση των
στοιχείων που είναι αναγκαία για την εξομάλυνση του κειμένου, ερμηνευτική επεξεργασία, συνεξέταση εκφραστικών τρόπων. Εκπόνηση του
σχεδίου μαθήματος, καταγραφή των σπουδαιότερων ερωτήσεων που θα
υποβληθούν στους μαθητές με στόχο την κινητοποίηση και συμμετοχή
τους. Ερωτήσεις αξιολόγησης για τον έλεγχο επίτευξης των στόχων και
την ανατροφοδότηση της διδασκαλίας, τα τυχόν παράλληλα κείμενα που
θα χρησιμοποιηθούν.
Οι φιλόλογοι του Κ.Ε.Ε. δεν εργάζονται βέβαια σε όλη αυτή την κλίμακα· έχουν έργο την εκπόνηση ερωτήσεων αξιολόγησης. Οι ερωτήσεις αυτές
καλύπτουν σε ένα βαθμό όλη τη διδακτική διαδικασία, στην οποία η αξιολόγηση εντάσσεται οργανικά.
Στη σύνταξη του παρόντος τεύχους λάβαμε όλα αυτά υπόψη και στα
ασφυκτικά πλαίσια του διαθέσιμου χρόνου επιδιώξαμε το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα. Οι ερμηνευτικές ερωτήσεις κάθε ενότητας, οι οποίες
ανήκουν στις ερωτήσεις ανάπτυξης και σύντομης απάντησης, μπορεί να
θεωρηθούν εν μέρει και ερωτήσεις για την επεξεργασία και να επιλεγούν
για την αξιολόγηση τρεις-τέσσερις κατά ενότητα, κυρίως οι ερωτήσεις
εμβάθυνσης ή προέκτασης, που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και ως
εργασίες για το σπίτι.
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Κατ’ αρχάς οι ερωτήσεις αφορούν την κατανόηση του κειμένου και επισημαίνουν την πρόδηλη σκέψη, έπειτα όσα υπονοούνται και όσα προϋποτίθενται. Δίνουν έμφαση στις έννοιες του φιλοσοφικού κειμένου, π.χ.
στην έννοια (ιδέα) της δικαιοσύνης που είναι κεντρική στην πλατωνική
φιλοσοφία και στις βασικές θέσεις της σοφιστικής. Εξετάζουν τους εκφραστικούς τρόπους του κειμένου σε σχέση με το περιεχόμενο και εντοπίζουν
στοιχεία από το λεξιλογικό πλούτο του. Αξιολογούν την ικανότητα των
μαθητών να κατανοούν τη φιλοσοφική σκέψη του Πλάτωνα και να τη
συσχετίζουν από διάφορες απόψεις με τη σκέψη άλλων φιλοσόφων. Στις
λεξιλογικές - σημασιολογικές ασκήσεις περιλαμβάνονται συνήθως οι λέξεις - κλειδιά κάθε ενότητας.
Ελπίζουμε το τεύχος αυτό να βοηθήσει το φιλόλογο να ανταποκριθεί
στο δύσκολο έργο του, αξιοποιώντας τα στοιχεία εκείνα που είναι χρήσιμα στη δική του εμπειρία και στη δική του διδακτική πορεία.
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Το περιεχόμενο του κεφαλαίου «Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία» συμπίπτει με αυτό του μαθήματος της Φιλοσοφίας στην ίδια
τάξη και κατεύθυνση. Η σύμπτωση περιεχομένου δύο μαθημάτων και ο
ελάχιστος χρόνος που συνήθως έχουμε στη διάθεσή μας για τη διδασκαλία
της εισαγωγής μάς υποχρεώνουν να αξιολογήσουμε μόνο σε γενικές γραμμές τα βασικά σημεία της και να επανερχόμαστε σ’ αυτήν όποτε κρίνεται
αναγκαίο. Για την αξιολόγηση αυτή οι ερωτήσεις που παραθέτουμε στο
τέλος κάθε ενότητας είναι αρκετές.
Η πρώτη ενότητα της εισαγωγής χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, κατά
τη γνώμη μας, διότι δεν περιλαμβάνεται στο βιβλίο Αρχές Φιλοσοφίας,
αλλά είναι αναγκαία για να κατανοήσουν οι μαθητές τη γέννηση και ανάπτυξη της αρχαίας φιλοσοφίας και τη σχέση της με την αρχαία ελληνική
πόλη-κράτος. Καθώς, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Π.Ι., θα
διατεθεί λιγότερο από μία διδακτική ώρα για τη διδασκαλία της, μόνο οι
ερωτήσεις στο τέλος της ενότητας -ή παρόμοιες- μπορούν να δοθούν για
την αξιολόγηση.
Ως στόχος όλης της εισαγωγής μπορεί να τεθεί η κατανόηση της θέσης
του Πλάτωνα στην αρχαία φιλοσοφία, η σχέση του με την προηγούμενη
και σύγχρονή του φιλοσοφική σκέψη, η διδασκαλία των σοφιστών και οι
ιστορικές συνθήκες γέννησης της φιλοσοφίας. Αυτά βέβαια σε γενικές
γραμμές και όσο είναι αναγκαία για την κατανόηση και ερμηνεία των
κειμένων που θα διδαχθούν.
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Α. Οι ιστορικές συνθήκες γέννησης της Φιλοσοφίας
Το «ελληνικό θαύμα»
Η διδασκαλία μπορεί να έχει στόχο να κατανοήσουν οι μαθητές γιατί
η ελληνική προσφορά στον πολιτισμό χαρακτηρίζεται ως «θαύμα» και
ταυτόχρονα να διευκρινίσουν ότι ο χαρακτηρισμός αυτός δεν έχει την
έννοια του εξωλογικού, που εκτός των άλλων θα αναιρούσε την ίδια την
ελληνική συμβολή στην ανθρώπινη σκέψη. Αυτή τη σημασία έχει η
έμφαση στο νόημα του χαρακτηρισμού στις ερωτήσεις που ακολουθούν.
Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια ερώτηση διατυπωμένη με
διαφορετικούς τρόπους.
1. Με ποια έννοια μπορεί να χαρακτηριστεί ως «θαύμα» η συνεισφορά
της ελληνικής σκέψης στον ανθρώπινο πολιτισμό;
2. Με ποιες προϋποθέσεις η αναζήτηση «φυσικών» και λογικών αιτίων
στα φαινόμενα της φύσης και της ιστορίας μπορεί να χαρακτηριστεί
ως «θαυμαστή» συνεισφορά των Ελλήνων στον ανθρώπινο πολιτισμό;
3. Να αναφέρετε δύο στοιχεία που θεωρείτε επαρκή, για να χαρακτηριστεί η συνεισφορά των Ελλήνων στον ανθρώπινο πολιτισμό ως εξαιρετικά σημαντική ή «θαυμαστή», και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Οι κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές αλλαγές που οδήγησαν
στη γέννηση της ελληνικής φιλοσοφίας
Το πνευματικό γεγονός, η εξέλιξη της σκέψης, δεν μπορεί να νοηθεί
παρά μόνο σε συνάρτηση με τις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές
εξελίξεις. Πρέπει να γίνει κατανοητή η διαλεκτική αλληλεπίδραση ανάμεσα στα φαινόμενα της κοινωνίας σε επίπεδο δομής αλλά και σε επίπεδο
ιστορικού γίγνεσθαι – εξελικτικά.
Στα πλαίσια αυτά οι μαθητές πρέπει να γνωρίσουν (ή μάλλον να θυμηθούν όσα διδάχτηκαν στο μάθημα της Ιστορίας της Β΄ Λυκείου) και να
κατανοήσουν τις αλλαγές που οδήγησαν στη γέννηση της ελληνικής φιλοσοφίας.
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Η δημιουργία του ιστορικού φαινομένου της πόλεως
1. Πώς μπορούμε να ορίσουμε την πόλιν της ελληνικής αρχαιότητας;
2. Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής πόλεως της αρχαϊκής και της κλασικής εποχής;
3. Σε τι διαφοροποιούνται κυρίως τα ολιγαρχικά από τα δημοκρατικά
πολιτεύματα της αρχαιότητας;
4. Ποιος ρόλο έπαιξε η ανάπτυξη του εμπορίου και της βιοτεχνίας στη
διαμόρφωση και την εξέλιξη της πόλεως;
5. Ποια αποτελέσματα είχαν στο κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο οι κρίσεις που ξέσπασαν στις πόλεις του ελληνικού χώρου; Ποια σημασία
είχε το γεγονός ότι τα προβλήματα των κρίσεων αντιμετωπίστηκαν επιπλέον ως θέματα θεωρητικής ανάλυσης και επεξεργασίας;
6. Ποιο νόημα έχει ο όρος σοφία τον 7ο αιώνα; Από ποια στοιχεία μπορούμε να προσδιορίσουμε το νόημά του;
Ο πολιτισμός της πόλεως και ο λόγος
1. Γιατί ο λόγος αποκτά στις ελληνικές πόλεις αποφασιστική σημασία για
την απόκτηση εξουσίας και τη διοίκηση;
2. Ποια σχέση υπάρχει α) ανάμεσα στην απόκτηση πολιτικών δικαιωμάτων από τους κατοίκους της πόλεως και στην ανάπτυξη του λόγου,
β) ανάμεσα στην καλλιέργεια του πολιτικού λόγου και στη γέννηση της
φιλοσοφίας και της επιστήμης;
Το αλφάβητο και η ανάπτυξη του γραπτού λόγου
1. Με ποια επιχειρήματα μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η ανακάλυψη
του φωνητικού αλφαβήτου ισοδυναμούσε με πραγματική πολιτιστική
επανάσταση;
2. Ποια αποτελέσματα είχε η ανακάλυψη του φωνητικού αλφαβήτου στην
ανάπτυξη του γραπτού λόγου, στην πολιτική ζωή και τον πολιτισμό
της αρχαίας πόλεως;
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Η εφεύρεση του νομίσματος
1. Γιατί η εφεύρεση του νομίσματος χαρακτηρίζεται ως πολιτιστική επανάσταση;
2. Να εξηγήσετε πώς η εφεύρεση του νομίσματος επηρέασε τον τρόπο
σκέψης1.

Ερωτήσεις ανακεφαλαίωσης της πρώτης ενότητας2
1. Οι ιδιαιτερότητες και τα επιτεύγματα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού σε κάθε επίπεδο και τομέα οφείλονται στο θεσμό της πόλεως και
δεν μπορούν να εννοηθούν έξω από αυτόν.
α) Ποια χαρακτηριστικά της πόλεως εξηγούν και προσδιορίζουν τη
σχέση αυτή;
β) Πώς συνδέονται τα χαρακτηριστικά αυτά με τη γέννηση και ανάπτυξη της φιλοσοφίας;
γ) Ποιο είδος φιλοσοφικού λόγου ευνόησαν ιδιαίτερα και γιατί3;
2. Το γεγονός ότι οι ΄Ελληνες αναζήτησαν «φυσικές» και λογικές αιτίες
για τα φαινόμενα της φύσης και της ιστορίας θεωρείται πολύτιμη προσφορά στον ανθρώπινο πολιτισμό. Να τεκμηριώσετε την άποψη αυτή,
έχοντας υπόψη σας τη σημασία της λογικής εξήγησης σε σχέση με τη
μυθική σκέψη.

1

2
3

Αυτό που ενδιαφέρει είναι κυρίως ότι ευνοήθηκε ο «αναγωγικός τρόπος σκέψης», δηλαδή ένα αρχικό στάδιο αφηρημένης σκέψης. Βλ. Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια,
1133a 23 - 1133b 33.
Βλ. Κείμενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 1, 2.
Θα πρέπει να αναφερθούν: α) ιδίως οι νόμοι, η συμμετοχή του ατόμου / πολίτη στην
εξουσία, ο δημοκρατικός χαρακτήρας της πόλεως, β) η ανάπτυξη του λόγου και της ρητορείας, η από κοινού αντιμετώπιση, συζήτηση και θεωρητική επεξεργασία των πολιτικών προβλημάτων εκ μέρους των πολιτών και γ) η πολιτική φιλοσοφία την οποία ευνοεί
ιδιαίτερα ο δημοκρατικός χαρακτήρας της πόλεως.
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Β. Οι Προσωκρατικοί 4
Β1. Οι Ίωνες ή φυσικοί φιλόσοφοι του 6ου αιώνα: το πρόβλημα της αρχής και της δημιουργίας του κόσμου
1. Πώς εξηγείται το γεγονός ότι η φιλοσοφία αναπτύχθηκε αρχικά στην
Ιωνία και στην Κάτω Ιταλία;
2. Ποια χαρακτηριστικά της σκέψης των Μιλησίων φιλοσόφων (Θαλή,
Αναξίμανδρου, Αναξιμένη) αποδεικνύουν τη ρήξη με την παραδοσιακή σοφία του παρελθόντος;
3. Τι εννοούμε με την πρόταση «οι Ίωνες φιλόσοφοι ανακάλυψαν τη φύση»;
4. Ποια σημασία είχε για τη γένεση και ανάπτυξη της φιλοσοφίας η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης;
5. Ποια σημασία είχε για την εξέλιξη της φιλοσοφίας το γεγονός ότι οι
Έλληνες φιλόσοφοι γνώριζαν ο ένας τις απόψεις του άλλου και ασκούσαν κριτική σ’ αυτές5;
6. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της πολιτικής σκέψης των Ιώνων φιλοσόφων;
7. Ο Θαλής θεωρούσε αρχή του κόσμου το νερό και ο Αναξίμανδρος το
άπειρο. Ποια από αυτές τις θεωρίες βρίσκεται πιο κοντά στη μυθική
ερμηνεία του κόσμου και ποια βρίσκεται πιο κοντά στην ορθολογική
εξήγηση; Να αναπτύξετε με λίγα λόγια την απάντησή σας6.

4

5

6

Η ονομασία «προσωκρατικοί», η οποία έχει αποδοθεί στους φιλοσόφους αυτούς, που
χρονολογικά είναι προγενέστεροι ή σύγχρονοι του Σωκράτη, προδίδει μιαν αντίληψη
απλοποιητική, βλ. Fr. Châtelet, σ. 22 και Κείμενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 2.
Η σημασία δεν διαφέρει για άλλους λαούς ή εποχές, αν υπάρχει συνέχεια και ενότητα,
αλλά αναφερόμαστε σε Έλληνες για τις ανάγκες της συγκεκριμένης ενότητας. Το ίδιο ισχύει και για άλλες ερωτήσεις που δεν πρέπει να τις απομονώνει κανείς, αλλά να τις
κρίνει στη συνάφειά τους.
Ο Αναξίμανδρος είναι πιο κοντά στην ορθολογική σκέψη, ενώ ο Θαλής πιο κοντά στη
μυθική ερμηνεία. Δεν συμπεριλάβαμε τον Αναξιμένη στην ερώτηση, γιατί τότε δε θα
μπορούσε να απαντηθεί από το διδακτικό βιβλίο. Η άποψη του Αναξιμένη αποτελεί
κληρονομιά της προ-λογικής σκέψης. Η αντίληψή του για την ψυχή ως αέρα είναι πρωτόγονη. Βλ. W. K. C. Guthrie (4), σσ. 37-38.
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Β2. Η περίπτωση του Πυθαγόρα και του Ξενοφάνη
1. Πώς κατέληξε ο Πυθαγόρας στην άποψη ότι ο αριθμός είναι η αρχή
του σύμπαντος; Ποιες επιδράσεις άσκησαν στους μεταγενεστέρους οι
θεωρίες και τα διδάγματά του;
2. Ποιες απόψεις διατύπωσε ο Ξενοφάνης ο Κολοφώνιος για τους θεούς;
Β3. Η δεύτερη γενιά (Ηράκλειτος και Παρμενίδης, Εμπεδοκλής και Αναξαγόρας): το πρόβλημα της αλλαγής και το πρόβλημα της γνώσης
1. Ποια προβλήματα έθεσε η δεύτερη γενιά των Ελλήνων φιλοσόφων;
2. Ο Ηράκλειτος ο Εφέσιος -στον οποίο αποδόθηκε το ρητό «πάντα ῥεῖ»θεωρούσε ότι «κανείς δεν μπορεί να μπει δυο φορές στο ίδιο ποτάμι».
Σε ποιο από τα προβλήματα που απασχόλησαν τη δεύτερη γενιά των
φιλοσόφων επιχειρεί ο ίδιος να απαντήσει και ποιο είναι το νόημα των
φράσεων αυτών;
3. Ποιες θέσεις διατύπωσε ο Παρμενίδης ο Ελεάτης: α) για τη δυνατότητα
του ανθρώπου να γνωρίσει τον κόσμο, β) για την αρχή και την πολυμορφία του κόσμου;
4. Ποιες διαφορές διαπιστώνουμε ανάμεσα στον Ηράκλειτο και τον Παρμενίδη σχετικά: α) με τη γνωστική δυνατότητα του ανθρώπου, β) με την
αρχή και την πολυμορφία του κόσμου;
5. Ποιες αντιλήψεις διατύπωσε ο Εμπεδοκλής ο Ακραγαντίνος α) σχετικά
με την αξία των αισθήσεων και του νου, για την προσέγγιση της γνώσης, β) σχετικά με την αρχή και την ποικιλία του σύμπαντος;
6. Ποιος είναι ο ρόλος της Φιλίας (Φιλότητος) και του Νείκους στη θεωρία του Εμπεδοκλή του Ακραγαντίνου;
7. α) Ποια θεωρία διατύπωσε για τον Νοῦ ο Αναξαγόρας ο Κλαζομένιος;
β) Τι πίστευε σχετικά με την αρχή και την ποικιλία του κόσμου;
8. Σε ένα απόσπασμα από τις θεωρίες του Αναξαγόρα διαβάζουμε: «Όλα
τα πράγματα έχουν ένα μερίδιο από το καθετί, αλλά ο Νους είναι άπειρος και αυτοδύναμος και δεν είναι ανακατωμένος με τίποτε…»7.
Ποιο είναι το νόημα της φράσης αυτής; Να το εξηγήσετε με βάση όσα
περιλαμβάνονται στην εισαγωγή του βιβλίου σας.
7

Απόσπ. 12, Σιμπλίκιος εἰς Φυσικά 164, 26 και 156, 13, βλ. G. S. Kirk - J. E. Raven M. Schofield, σ. 369.
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Β4. Η ατομική θεωρία: Λεύκιππος και Δημόκριτος
1. Με ποια θεωρία συνδέεται το όνομα του Λεύκιππου και του Δημόκριτου και ποια ήταν τα βασικά της σημεία;
2. Τι σημαίνει άτομον και τι υποστήριξαν με τη θεωρία τους για τα άτομα
ο Λεύκιππος ο Μιλήσιος αρχικά και ιδίως ο Δημόκριτος ο Αβδηρίτης;
Ερωτήσεις ανακεφαλαίωσης της δεύτερης ενότητας
1. α) «Κανείς δεν μπορεί να μπει δύο φορές στο ίδιο ποτάμι»8.
β) «Οι Αιθίοπες λένε πως οι θεοί τους είναι πλακουτσομύτηδες και
μαύροι και οι Θράκες πως οι δικοί τους θεοί είναι γαλανομάτηδες
και κοκκινοτρίχηδες»9.
Σε ποιους φιλοσόφους10 νομίζετε ότι μπορούν να αποδοθούν οι απόψεις αυτές, με βάση όσα γνωρίζετε από την εισαγωγή του βιβλίου σας;
Να εξηγήσετε με λίγα λόγια τι σημαίνουν.
2. Να αναφέρετε δύο παραδείγματα κριτικής αντιμετώπισης παραδοσιακών αντιλήψεων από τους προσωκρατικούς και να τα εξηγήσετε.
3. Σύμφωνα με όσα μάθατε στην ενότητα αυτή του βιβλίου σας, ποια
είναι, κατά τη γνώμη σας, η σημαντικότερη συμβολή των προσωκρατικών φιλοσόφων στον πολιτισμό;
Γ. Οι σοφιστές και το κίνημα του Διαφωτισμού στην Αθήνα
Γ1. Οι συνθήκες ανάπτυξης του σοφιστικού κινήματος. Οι μεγάλες κοινωνικές και ιστορικές αλλαγές του 5ου αιώνα
1. Γιατί η ανάπτυξη της αρχαίας πόλεως επέβαλε την αλλαγή της εκπαίδευσης και τη διεύρυνση του περιεχομένου της;

8
9
10

Ποταμῷ γὰρ οὐκ ἔστιν ἐμβῆναι δὶς τῷ αὐτῷ (απόσπ. 91, H. Diels - W. Kranz).
Απόσπ. 16, Κλήμης, Στρωμ. VII, 22, 1, βλ. G. S. Kirk - J. E. Raven - M. Schofield, σ. 176.
Η δεύτερη φράση δεν υπάρχει στο βιβλίο, αλλά, κατά τη γνώμη μας, εύκολα μπορούν οι
μαθητές να την αποδώσουν στον Ξενοφάνη. Αν όμως μια τέτοια ερώτηση δοθεί στο τέλος της εισαγωγής, τότε θα πρέπει να προστεθεί το όνομα του Ξενοφάνη, αφού θα έχουν
ήδη γνωρίσει οι μαθητές τις απόψεις των σοφιστών για τους θεούς και δεν θα μπορούν
να κάνουν την ταύτιση.
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2. Γιατί η αλλαγή στην κατεύθυνση της παιδείας συντελείται κυρίως στην
Αθήνα του 5ου αιώνα;
3. Οι σοφιστές ενδιαφέρθηκαν ιδιαίτερα για τη ρητορική τέχνη.
α) Πώς μπορούμε να εξηγήσουμε το ενδιαφέρον τους αυτό;
β) Μπορείτε να εξηγήσετε στη βάση αυτή την ανάπτυξη του σοφιστικού κινήματος στην Αθήνα;
4. Ο Περικλής στον Ἐπιτάφιο ονομάζει την Αθήνα Ἑλλάδος παίδευσιν.
Κατά πόσο είναι δικαιολογημένος ο χαρακτηρισμός;
5. α) Ποιες συνθήκες συνέβαλαν να αναδειχθεί η Αθήνα του 5ου αιώνα σε
κέντρο της παιδείας, της φιλοσοφίας και των πολιτικών εξελίξεων;
β) Να αναφέρετε μερικά στοιχεία που αποδεικνύουν τη θέση της αυτή.
Γ2. Οι εξελίξεις στον φιλοσοφικό στοχασμό. Τα νέα ερωτήματα και οι
νέες κατευθύνσεις
1. Ποια ερωτήματα έθεσαν οι σοφιστές και πώς είχαν προετοιμαστεί αυτά
από τη φιλοσοφική παράδοση του 6ου αιώνα;
2. Να αναφέρετε τα βασικά χαρακτηριστικά της σκέψης των σοφιστών11.
3. Ποια θέση παίρνουν οι σοφιστές απέναντι στις απόλυτες αλήθειες της
παραδοσιακής σκέψης και τους «φυσικούς νόμους» που προσπάθησαν
να ανακαλύψουν οι Ίωνες φιλόσοφοι12;
Γ3. Οι μεγάλοι σοφιστές, οι ιδέες τους και η επίδρασή τους στην κοινωνία και τη σκέψη της εποχής τους
1. Από πού αντλούμε πληροφορίες για τη διδασκαλία των σοφιστών13;
2. Ποιες πληροφορίες έχουμε για τη ζωή του Πρωταγόρα14;

11
12

13
14

Βλ. Κείμενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 5.
Το σημείο αυτό χρειάζεται προσοχή, γιατί αν τα χαρακτηριστικά της σοφιστικής σκέψης εντοπιστούν στον «έντονο σκεπτικισμό» και «απόλυτο σχετικισμό» μπορεί να δημιουργηθεί σύγχυση. Βλ. W. K. C. Guthrie, (1), σ. 206 κ.ε., Β. Κύρκος, σ. 133 κ.ε.,
Κ. Μπαλάσκας, (1), σσ. 351-371 και Κείμενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 5.
Βλ. Κείμενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 3 και 4.
Η παράδοση για το κάψιμο των βιβλίων του που προέρχεται από τον Διογένη το Λαέρτιο έχει αμφισβητηθεί έντονα ή και ανατραπεί από τη σύγχρονη έρευνα. Βλ. Ν. Μ.
Σκουτερόπουλος, σσ. 35, 39.
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3. Ποιες ήταν οι απόψεις του Πρωταγόρα για τους θεούς και για τη γνώση;
4. Τι σημαίνει η πρόταση πάντων χρημάτων μέτρον ἐστὶν ἄνθρωπος, τῶν
μὲν ὄντων ὡς ἔστιν, τῶν δὲ οὐκ ὄντων ὡς οὐκ ἔστιν15;
5. Τι ήταν οι δισσοὶ λόγοι του Πρωταγόρα και ποιους επηρέασαν;
6. Με ποιο θέμα ασχολήθηκε κυρίως ο Πρόδικος και ποιος ήταν ο απώτερος στόχος του;
7. Τι πίστευε ο Ιππίας16 για τις κοινωνικές διακρίσεις μεταξύ των ανθρώπων;
8. Ποια θέση υποστήριξε ο Γοργίας στο βιβλίο του Περὶ τοῦ μὴ ὄντος και
πώς αυτή ερμηνεύεται από τη σύγχρονη κριτική;
9. Ποια ήταν η συμβολή του Γοργία στην ανάπτυξη της ρητορικής;
10. Η σχέση φύσης – νόμου ήταν ένα από τα ζητήματα που απασχόλησαν
τους σοφιστές17. Ποια θέση πήρε ο Αντιφώντας στο ζήτημα αυτό και τι
υποστήριξε σχετικά με την ισότητα μεταξύ των ανθρώπων και τις κοινωνικές διακρίσεις;
11. Ο Κριτίας υποστήριξε, όπως και ο Αντιφώντας, την αντίθεση φύσης –
νόμου και τάχθηκε υπέρ της φύσης. Πώς εξηγείται ότι, ενώ ξεκίνησαν
από την ίδια θέση, ο Κριτίας υποστήριξε την ανισότητα μεταξύ των
ανθρώπων;
12. Ποιες απόψεις υποστήριξε ο Κριτίας για το νόμο, τη φύση, το δίκαιο
και τους θεούς;
Γ4. Οι συνέπειες του σοφιστικού κινήματος στην ελληνική κοινωνία
και σκέψη
1. Πώς εξηγείται η επίδραση που άσκησε το σοφιστικό κίνημα στις κοινωνίες του δεύτερου μισού του 5ου αιώνα;
2. Γιατί οι σοφιστές θεωρήθηκαν υπεύθυνοι για όλες σχεδόν τις συμφορές
που έπληξαν την Αθήνα;

15
16
17

Βλ. Κείμενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 10 και 13.
Βλ. Κείμενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 5 και 14.
Βλ. Κείμενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 5 και 14.
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Ερωτήσεις ανακεφαλαίωσης της τρίτης ενότητας18
1. Να γράψετε ένα σύντομο σημείωμα, όπου θα εξηγείτε τι ήταν η σοφιστική κίνηση, πού και πότε εμφανίστηκε, με ποια θέματα ασχολήθηκε
και ποιοι ήταν οι σημαντικότεροι εκπρόσωποί της (ονομαστικά).
2. Ποια σχέση έχει η σοφιστική με τη φιλοσοφική σκέψη της προηγούμενης γενιάς και ποια είναι η διαφορά της από αυτή;
3. Γιατί οι σοφιστές δέχτηκαν σφοδρές επικρίσεις από τους συγχρόνους τους;
4. Η κριτική που άσκησαν οι σοφιστές στις παραδοσιακές αξίες και αντιλήψεις είχε, κατά τη γνώμη σας, κυρίως θετική ή αρνητική επίδραση;
Να εξηγήσετε την άποψή σας19.
Δ. Ο Σωκράτης
Δ1. Σωκράτης Σωφρονίσκου Αλωπεκήθεν: ο βίος του
1. Ποιες πληροφορίες έχουμε για την καταγωγή, τα παιδικά και νεανικά
χρόνια του Σωκράτη;
2. Ποια θέση έχει ο Σωκράτης στους πλατωνικούς διαλόγους; Από ποιους,
κυρίως, αντλούμε πληροφορίες για τη ζωή και τις φιλοσοφικές του θεωρίες;
3. Ποια έργα του Ξενοφώντα αποτελούν πηγή για το Σωκράτη και πώς
αξιολογούνται;
4. Ποια εικόνα του Σωκράτη μας δίνει ο Αριστοφάνης στις Νεφέλες20;
5. Ποια στάση τήρησε ο Σωκράτης ως μέλος της πρυτανείας στη δίκη των
στρατηγών, μετά την ήττα στις Αργινούσες, και ποια ήταν η θέση του
απέναντι σε αποφάσεις των Τριάκοντα τυράννων;
6. Ποια απήχηση είχε ο Σωκράτης στη νεολαία της εποχής του;

18
19

20

Γενικά για τη σοφιστική βλ. Κείμενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 5, 8 και 14.
Μπορείτε να στηριχτείτε μόνο στα σχολικά σας βιβλία (Φιλοσοφικός Λόγος, Αρχές
Φιλοσοφίας) και τις γνώσεις που έχετε από τη διδασκαλία των αντίστοιχων μαθημάτων
ή να χρησιμοποιήσετε και κάποιο άλλο βιβλίο Φιλοσοφίας.
Σύμφωνα με τον W. K. C. Guthrie (5), σσ. 19 κ.ε. δεν υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στην
εικόνα του Σωκράτη που παρουσιάζει ο Πλάτων και σ’ αυτήν που παρουσιάζει ο Ξενοφών ή ο Αριστοφάνης, βλ. και A. Μπαγιόνας, (1), σσ. 78-79.
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Δ2. Οι φιλοσοφικές ιδέες του Σωκράτη. Διαλεκτική, μαιευτική, ειρωνεία. Η αναζήτηση των ορισμών, η επαγωγική μέθοδος και η ηθική
1. Ποια στοιχεία της θεωρίας και της μεθόδου του Σωκράτη έδωσαν αφορμή να γίνει αντιπαθητικός σε πολλούς συμπολίτες του και να κατηγορηθεί ως άθεος;
2. Μερικοί φιλόσοφοι υποστηρίζουν ότι η σωκρατική ρήση ἓν οἶδα, ὅτι
οὐδὲν οἶδα εμπεριέχει αντίφαση, αφού δεν μπορεί να μην γνωρίζει κανείς τίποτα και ταυτόχρονα να αποφαίνεται ότι μόνο αυτό γνωρίζει.
Το πρώτο δηλαδή μέρος της φράσης αναιρεί το δεύτερο και αντίστροφα. Ποια είναι η δική σας άποψη για το θέμα;
3. Για τον Σωκράτη η ρήση ἓν οἶδα, ὅτι οὐδὲν οἶδα έχει κυρίως μεθοδολογική σημασία. Να εξηγήσετε με λίγα λόγια τι σημαίνει αυτό.
4. Πώς χρησιμοποίησε ο Σωκράτης την ειρωνεία; Σε τι διαφέρει η αμφισβήτηση του Σωκράτη από αυτή των σοφιστών21;
5. Να εξηγήσετε με λίγα λόγια τη διαλεκτική και τη μαιευτική μέθοδο του
Σωκράτη.
6. Σε ποια θέματα επικέντρωσε το ενδιαφέρον του ο Σωκράτης και σε τι
διαφέρει η προσέγγισή του στα θέματα αυτά από την προσέγγιση των
προγενεστέρων φιλοσόφων και ιδίως των σοφιστών22;
7. Ο Αριστοτέλης υποστήριζε ότι με τον Σωκράτη οι φιλοσοφούντες παύουν να ασχολούνται με τη φύση και κλίνουν προς την πολιτική και την
ηθική φιλοσοφία. Επαληθεύεται η κρίση αυτή από την ιστορία της φιλοσοφίας; Για την απάντησή σας να ανατρέξετε στο κεφάλαιο για τους
προσωκρατικούς και τους σοφιστές23.
8. Ο Σωκράτης αναζήτησε την «απόλυτη ουσία των ηθικών εννοιών».
α) Τι σημαίνει αυτό; β) Ποια μέθοδο ακολούθησε ο Σωκράτης στην αναζήτηση αυτή και πού κατέληγε η μέθοδός του;
21

22
23

Στην απάντηση για τη διαφορά της αμφισβήτησης οι μαθητές μπορούν να αναφέρουν
ότι ο Σωκράτης, σε αντίθεση με τους σοφιστές, κατέληγε στην αναλλοίωτη αλήθεια των
εννοιών, αποφεύγοντας τον μάλλον υπερβολικό και απλουστευτικό χαρακτηρισμό για
την κατάληξη της σοφιστικής αμφισβήτησης.
Πρβλ. Κείμενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 6.
Βλ. Κείμενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 7.
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9. Η συμβολή του Σωκράτη στη λογική είναι, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, η επεξεργασία της επαγωγικής μεθόδου με σκοπό την εξαγωγή καθολικών ορισμών. Να εξηγήσετε με λίγα λόγια τη μέθοδο αυτή του Σωκράτη.
Δ3. Η δίκη και ο θάνατος του Σωκράτη
1. Τι περιελάμβανε το κατηγορητήριο εναντίον του Σωκράτη;
2. Γιατί η κατηγορία για αθεΐα (γενικά, όχι μόνο εναντίον του Σωκράτη)
δεν μπορούσε να στοιχειοθετηθεί πραγματικά στην Αθήνα;
3. Πού στήριξαν οι μηνυτές του Σωκράτη την κατηγορία για «διαφθορά»
των νέων;
4. Ποιοι ήταν οι πολιτικοί λόγοι της δίωξης του Σωκράτη;
5. Ποια στάση τήρησε ο Σωκράτης απέναντι στο δικαστήριο και την καταδικαστική του απόφαση; Πώς εξηγείται η στάση του με βάση τη φιλοσοφία του;
Ερωτήσεις ανακεφαλαίωσης της τέταρτης ενότητας
1. Να εξηγήσετε με λίγα λόγια τους όρους μαιευτική, διαλεκτική, ειρωνεία, στα πλαίσια της διδασκαλίας του Σωκράτη.
2. Πώς και σε ποιους ασκούσε έλεγχο ο Σωκράτης; Ποιος ήταν ο στόχος
του ελέγχου αυτού;
3. Τι εννοούσε ο Σωκράτης όταν βεβαίωνε ότι δεν γνωρίζει τίποτα, και
ποια μεθοδολογική αξία είχε η δήλωσή του;
4. Τι ήταν το δαιμόνιο του Σωκράτη;
5. Τι σας κάνει μεγαλύτερη εντύπωση από τη ζωή και τη διδασκαλία του
Σωκράτη;
6. Πώς κατέληγε ο Σωκράτης σε καθολικούς ορισμούς των εννοιών;

24

Ε. Ο Πλάτων
Ε1. Ο βίος του
1. Να δώσετε μέσα σε δέκα περίπου γραμμές τα σημαντικότερα στοιχεία
του βίου του Πλάτωνα.
2. Ποια ήταν η καταγωγή του Πλάτωνα και ποια μόρφωση έλαβε;
3. Γιατί δεν συμμετείχε ο Πλάτων στα κοινά της Αθήνας;
4. Ποιο αποτέλεσμα είχε, για τα ενδιαφέροντα του Πλάτωνα και τη στάση του απέναντι στην πολιτική, η γνωριμία του με τον Σωκράτη και η
καταδίκη του δασκάλου του;
5. Με ποιες φιλοδοξίες ταξίδεψε ο Πλάτων στη Σικελία (τη δεύτερη ιδίως
φορά) και τι αποκόμισε τελικά από τα ταξίδια του;
6. Πότε και πού ίδρυσε ο Πλάτων την Ακαδημία του, ποια μαθήματα
υποθέτουμε ότι διδάσκονταν σ’ αυτήν και μέχρι πότε λειτούργησε;
7. Μπορείτε να συμπεράνετε, με βάση τα στοιχεία του βιβλίου σας, τη
σημασία της ίδρυσης και λειτουργίας της Ακαδημίας; Να αναπτύξετε
με λίγα λόγια την άποψή σας.
8. Ποια σημασία έχει η Ζ΄ Ἐπιστολή του Πλάτωνα24 για τη βιογραφία
του;
Ε2. Το έργο του
1. Σε πόσες και ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα γνήσια έργα του Πλάτωνα (με κριτήριο τον κατά προσέγγιση χρόνο της συγγραφής τους);
Να αναφέρετε τρεις τίτλους έργων από κάθε κατηγορία και να γράψετε το θέμα καθενός.
2. Όλα σχεδόν τα έργα του Πλάτωνα είναι γραμμένα σε διαλογική μορφή.
Ποιος είναι ο πρωταγωνιστής των διαλόγων και από ποιον συνήθως
παίρνουν το όνομά τους;
3. Πώς εξηγείται η επιλογή του Πλάτωνα να αποδώσει τις φιλοσοφικές
του θέσεις σε διαλογική μορφή; Ποιες πληροφορίες αντλούμε για το θέμα αυτό από την Ζ΄ Ἐπιστολή και από τον Φαῖδρο;
24

Βλ. δύο σύντομα αποσπάσματα της Ζ΄ Επιστολής στα Παράλληλα κείμενα, αρ. 14.

25

4. Οι διάλογοι του Πλάτωνα αναλύουν σοβαρά θέματα, αλλά πολλές φορές υιοθετούν μια μορφή διανοητικού παιχνιδιού, ενώ δεν απουσιάζουν από αυτούς οι περιγραφές της καθημερινής ζωής και τα πειράγματα μεταξύ των συνομιλητών. Πώς εξηγείται, συνήθως, το παράδοξο αυτό;
Ερωτήσεις ανακεφαλαίωσης της πέμπτης ενότητας
1. Να αναφέρετε τα δύο γεγονότα από τη ζωή του Πλάτωνα που θεωρείτε
σημαντικότερα και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
2. Ποια θέματα απασχολούν τον Πλάτωνα στα έργα του;
3. Πώς αποδεικνύεται η επίδραση της δραματικής ποίησης στο έργο του
Πλάτωνα;
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2. ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Παραδείγματα ερωτήσεων ανοικτού τύπου και σύντομης απάντησης
Α. Η διάρθρωση του διαλόγου και τα πρόσωπα
Εισαγωγή: Ο Σωκράτης διηγείται τη συζήτησή του με τον Πρωταγόρα
σε έναν φίλο του.
1. Ποιο είναι το θέμα της εισαγωγής στον Πρωταγόρα και για ποιο λόγο
το επιλέγει ο Πλάτων;
2. Ο Πλάτων ακολουθεί την τεχνική του άμεσου διαλόγου στην εισαγωγή
στον Πρωταγόρα, ενώ στο υπόλοιπο έργο την τεχνική του αφηγημένου
διαλόγου (ο Σωκράτης αφηγείται σε ένα φίλο του το διάλογό του με
τον Πρωταγόρα). Ποια πλεονεκτήματα προσφέρει ο αφηγημένος διάλογος ως τεχνική γραφής και ποιες αδυναμίες μπορεί να παρουσιάζει
σε ένα φιλοσοφικό κείμενο;
Πρόλογος: Ο Ιπποκράτης και η σφοδρή επιθυμία του να γίνει μαθητής
του Πρωταγόρα.
1. Γιατί ο Σωκράτης επισκέπτεται μαζί με τον Ιπποκράτη τον Καλλία;
2. Ποιο είναι το θέμα του διαλόγου όπως φαίνεται από τον Πρόλογο και
με ποιο τρόπο αναδεικνύεται;
Ο Σωκράτης στο σπίτι του Καλλία. Περιγραφή του Πρωταγόρα και των
άλλων προσώπων του διαλόγου.
1. Ποια είναι τα πρόσωπα του διαλόγου και πώς διαγράφεται ο χαρακτήρας καθενός στη σκηνή αυτή1;
2. Έχει υποστηριχθεί ότι στον Πρωταγόρα ο Πλάτων έχει επηρεαστεί από
την κωμωδία. Ποια στοιχεία της σκηνής στο σπίτι του Καλλία (όπως
παρουσιάζεται στο βιβλίο σας) συνηγορούν υπέρ της άποψης αυτής;

1

Πρόκειται για την τρίτη του έργου, πρώτη είναι η συνάντηση Σωκράτη - ανώνυμου
εταίρου, δεύτερη στο σπίτι του Σωκράτη.
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3. Η αντιμετώπιση των σοφιστών από τους Αθηναίους δεν είναι ενιαία,
όπως φαίνεται από τον Πρόλογο και τη σκηνή στο σπίτι του Καλλία.
Πώς τους αντιμετωπίζει καθεμία ομάδα που διακρίνεται και πώς τους
αντιμετωπίζει ο Πλάτων και ο Σωκράτης; Να εξηγήσετε τη στάση αυτή
με τη βοήθεια της γενικής εισαγωγής του βιβλίου σας (σσ. 24-25, 29).
Η αρχή της συζήτησης. Είναι δυνατόν να διδαχθεί η πολιτική αρετή,
όπως ισχυρίζεται ο Πρωταγόρας;
1. Πώς ορίζει ο Πρωταγόρας το αντικείμενο της διδασκαλίας του και τι
υπόσχεται στο νεαρό Ιπποκράτη;
2. Η αρχαϊκή ηθική έδινε έμφαση στην καταγωγή του ανθρώπου. Από
αυτήν εξαρτούσε σε πολύ μεγάλο βαθμό το ήθος, το χαρακτήρα και την
αρετή του. Ποιες συνέπειες έχει γι’ αυτή την αριστοκρατική αντίληψη η
επαγγελία του Πρωταγόρα (και των σοφιστών γενικά) για το αντικείμενο και το σκοπό της διδασκαλίας του;
3. Ποιες αντιρρήσεις διατυπώνει ο Σωκράτης σχετικά με το αντικείμενο
της διδασκαλίας του Πρωταγόρα και με ποιο τρόπο επιχειρεί να τις θεμελιώσει;
Η απάντηση του Πρωταγόρα και ο μύθος για τη δημιουργία της ανθρώπινης κοινωνίας.
1. Ποιες από τις σοφιστικές μεθόδους χρησιμοποιεί ο Πρωταγόρας στην
απάντησή του στις πρώτες αντιρρήσεις του Σωκράτη σχετικά με το
διδακτόν της αρετής;
2. Σε πόσα μέρη διακρίνεται ο λόγος (ρήση) του Πρωταγόρα και σε ποια
επιχειρήματα του Σωκράτη απαντά στο καθένα;
3. Τι επιχειρεί να αποδείξει ο Πρωταγόρας με το μύθο του Προμηθέα;
4. Το επιχείρημα του Πρωταγόρα για τη σκοπιμότητα της τιμωρίας αποδεικνύει, κατά τη γνώμη σας, το διδακτόν της αρετής και γιατί;
5. Ποιοι διδάσκουν τους νέους την αρετή και πού αποβλέπει η διδασκαλία αυτή, σύμφωνα με τον Πρωταγόρα;
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Νέες ερωτήσεις του Σωκράτη με σκοπό να οριστεί τι ακριβώς είναι η
αρετή.
1. Ποιον προβληματισμό θέτει ως βάση της συζήτησης ο Σωκράτης μετά
τη ρήση του Πρωταγόρα;
2. Η ερώτηση που έθεσε αρχικά ο Σωκράτης και που αποτέλεσε αφετηρία
για το διάλογο αφορούσε στο αντικείμενο της διδασκαλίας του Πρωταγόρα. Πώς από την ερώτηση αυτή κατέληξε ο Σωκράτης να αναζητεί
αν η αρετή είναι μία και ενιαία ή πολλές2; Να γράψετε με λίγα λόγια
την πορεία του διαλόγου.
3. Μετά την απάντηση του Πρωταγόρα στην αρχική ερώτηση του Σωκράτη για το αντικείμενο της διδασκαλίας του, ο Σωκράτης θέτει το ερώτημα αν η αρετή διδάσκεται, για να καταλήξει, μετά τη ρήση του
σοφιστή, στο πρόβλημα αν η αρετή είναι μία και ενιαία ή πολλές. Ποιες
βασικές αρχές της σωκρατικής μεθόδου εντοπίζετε στην πορεία αυτή
του διαλόγου; (Στην απάντησή σας να συμβουλευτείτε την εισαγωγή
του βιβλίου σας σσ. 34- 37.)
4. Ο Σωκράτης υποστηρίζει ότι δεν είναι δυνατόν όποιος σέβεται το όσιο
να είναι ταυτόχρονα άδικος και αντίστροφα ο δίκαιος να μη σέβεται
το όσιο. Βέβαια κάποιοι θεωρούν σοφό όποιον αδικεί, εφόσον αυτό
τον ωφελεί3, και το ζήτημα είναι αν θα θεωρηθεί σωφροσύνη το να
σκέπτεται κανείς το καλό και το προσωπικά ωφέλιμο όταν πρόκειται
να ενεργήσει. Ο Πρωταγόρας ισχυρίζεται ότι το καλό και το ωφέλιμο
είναι πράγματα σχετικά, εφόσον άλλα είναι ωφέλιμα στην περίπτωση,
για παράδειγμα, της αρρώστιας και άλλα στην κατάσταση της υγείας.
Με ποιες από τις θέσεις αυτές των δύο συνομιλητών θα διαφωνούσατε;
Να εξηγήσετε την άποψή σας.

2
3

Βλ. Παράλληλα κείμενα, αρ. 1, 2.
Το θέμα θα συζητηθεί αναλυτικά στην Πολιτεία, βλ. εισαγωγή και Το δαχτυλίδι του
Γύγη, οπότε μπορεί να δοθεί εκεί κάποια παρόμοια ερώτηση.
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Το ξέσπασμα του Πρωταγόρα και η παρ' ολίγον ρήξη μεταξύ των συνομιλητών.
1. Σε ποια βασική διαφορά Πρωταγόρα – Σωκράτη οφείλεται η παρ’ ολίγον ρήξη μεταξύ τους και πώς αποτρέπεται τελικά η διακοπή του διαλόγου;
Η παρέκβαση με αφορμή το ποίημα του Σιμωνίδη. Ανάλυση του ποιήματος από τον Σωκράτη.
1. Να κρίνετε την ανάλυση του ποιήματος του Σιμωνίδη από τον Σωκράτη. Συμφωνείτε με την ερμηνεία που δίνει;
2. Να φέρετε ένα άλλο παράδειγμα για να εξηγήσετε τη διαφορά ανάμεσα στο «είμαι» και το «γίνομαι» που επισημαίνει ο Σωκράτης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το κείμενο "Ο εγκαταλειμμένος άνθρωπος"
του υπαρξιστή φιλοσόφου Ζαν Πολ Σαρτρ από το βιβλίο σας Κείμενα
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας.
3. Συμφωνείτε με την άποψη του Σωκράτη ότι οι άνθρωποι διαπράττουν
αισχρές ή κακές πράξεις μόνον από άγνοια, ότι κανείς δεν είναι κακός
με τη θέλησή του (οὐδεὶς ἑκὼν κακός)4; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

4

Ο Σωκράτης (και ο Πλάτων) πιστεύει ότι υπάρχει ένα καθολικό καλό, η γνώση του
οποίου ανοίγει το δρόμο για τη σωστή πράξη - άρα και την ευδαιμονία - σε οποιονδήποτε και οπουδήποτε. Για το Σωκράτη, ό,τι μπορεί να μεταδώσει κανείς στον άλλο με τη
διδασκαλία είναι γνώση. Αν η αρετή μπορεί να διδαχθεί, είναι μια μορφή γνώσης. Αρκεί
να ξέρει κανείς το αγαθό για να το πράξει. Ο άνθρωπος θέλει ό,τι τον ευχαριστεί, ό,τι
τον οδηγεί στην ευδαιμονία. Το αγαθό, η αρετή οδηγεί στην ευδαιμονία. Άρα, όλοι οι
άνθρωποι επιδιώκουν το αγαθό, εφόσον το γνωρίζουν. Κανείς δε βλάπτει τον εαυτό του
ζητώντας το κακό, όταν γνωρίζει ότι είναι κακό. Κανείς δεν πράττει με τη θέλησή του
ό,τι οδηγεί στη νοσηρή κατάσταση της ψυχής του, στο κακό. Οι κακοί λοιπόν είναι αμαθείς, η κακία είναι αποτέλεσμα άγνοιας. Το λάθος, όπως και το κακό, οφείλονται
στην άγνοια, κανείς δεν τα πράττει σκόπιμα. Βλ. Α. Μπαγιόνας (1), σ. 87 κ.ε., W. K. C.
Guthrie (1), σ. 314 και Κείμενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 6.
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Η συζήτηση περί αρετής ξαναρχίζει. Ο Σωκράτης προσπαθεί να αποδείξει την ενότητα της αρετής.
1. Ο Πρωταγόρας θεωρεί ότι η ανδρεία δεν σχετίζεται με τη σωφροσύνη,
ενώ ο Σωκράτης υποστηρίζει το αντίθετο. Με ποιον θα συμφωνούσατε
και γιατί;
2. Να συγκρίνετε την άποψη του Σωκράτη για την ανδρεία με τον ορισμό
του ανδρείου που δίνει ο Περικλής στον Ἐπιτάφιο: Κράτιστοι δ’ ἂν τὴν
ψυχὴν δικαίως κριθεῖεν οἱ τὰ τε δεινὰ καὶ ἡδέα σαφέστατα
γιγνώσκοντες καὶ διὰ ταῦτα μή ἀποτρεπόμενοι ἐκ τῶν κινδύνων
(Θουκ. ΙΙ, 40, 3).
3. Να συσχετίσετε όσα υποστηρίζει ο Σωκράτης για την ενότητα της αρετής με τις απόψεις που διατυπώνει για το ίδιο θέμα στον Μένωνα5 και
να γράψετε τα συμπεράσματά σας.
Η ηδονή και η αρετή6. Ευχάριστο είναι μόνο το αγαθό.
1. Ποια άποψη διατυπώνει ο Σωκράτης για την ηδονή; Συμφωνείτε;
2. Ποιο περιεχόμενο νομίζετε ότι δίνει ο Σωκράτης στην ηδονή7;
Το τέλος της συζήτησης.
1. Γιατί χαρακτηρίζεται παράδοξο το τέλος του διαλόγου;
2. Σε ποια συμπεράσματα κατέληξαν οι δύο συζητητές;
3. Στον Εὐθύδημο ο Πλάτων καταλήγει στο συμπέρασμα (281e) ότι η σοφία είναι το μόνο αγαθό και η αμάθεια το μόνο κακό, ενώ στον Μένωνα (99e3 –100c2) χαρακτηρίζει την αρετή θείο δώρο. Να συσχετίσετε
τις απόψεις αυτές με τη θέση που διατυπώνει ο Σωκράτης στο τέλος του
Πρωταγόρα και να γράψετε πώς εννοούσε ο Σωκράτης την ανθρώπινη
φύση και ποια σημασία απέδιδε στην παιδεία8.

5
6

7
8

Βλ. Παράλληλα κείμενα, αρ. 1, 2.
Στο σημείο αυτό, όπως και σε ό,τι αφορά στη συγκρότηση της πόλης, την πολιτική
αρετή γενικά, μπορεί να ζητηθεί σύγκριση με τον Αριστοτέλη, όταν θα διδάσκονται οι
ανάλογες ενότητες των Ἠθικῶν Νικομαχείων και των Πολιτικῶν.
Βλ. Κείμενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 6.
Βλ. Παράλληλα κείμενα, αρ. 2, 4 και Κείμενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 6.
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Β. Η φιλοσοφική σημασία του διαλόγου
1. Ποια είναι τα θέματα που συζητούν ο Πρωταγόρας και ο Σωκράτης
στο διάλογο και ποια σχέση έχουν μεταξύ τους;
2. Διαλεκτική - σωκρατική ειρωνεία - μαιευτική: Να γράψετε σύντομα
κατατοπιστικά σημειώματα για το καθένα, επισημαίνοντας πώς χρησιμοποιούνται από το Σωκράτη στον Πρωταγόρα9. (Να συμβουλευτείτε και την εισαγωγή του βιβλίου σας, σσ. 35- 36).
3. Να δώσετε ένα σύντομο ορισμό της διαλεκτικής μεθόδου του Σωκράτη
και να γράψετε τα πλεονεκτήματά της στη φιλοσοφική συζήτηση.
4. Ποιες μεθόδους της σοφιστικής συναντάμε στον Πρωταγόρα και ποια
στάση τηρεί ο Πλάτων απέναντι σ'αυτές;
5. Ο Πρωταγόρας και οι σοφιστές γενικά αλλά και ο Πλάτων καταφεύγουν στο μύθο ως φιλοσοφική μέθοδο. Με ποιο τρόπο μπορεί να συμβάλει ο μύθος στη φιλοσοφική αναζήτηση και ποια είναι τα όριά του10;
6. Γιατί ο Σωκράτης (και ο Πλάτων) ειρωνεύεται ιδιαίτερα τη διάλεξη ως
φιλοσοφική μέθοδο; Για ποιο σκοπό τη χρησιμοποιούσαν οι σοφιστές;
7. Γιατί οι σοφιστές θεωρούνται πρωτοπόροι της λογοτεχνικής ανάλυσης;
8. Ποιες αντιρρήσεις εκφράζει ο Σωκράτης για το σχολιασμό ποιητικών
κειμένων ως μέθοδο φιλοσοφικής αναζήτησης;
9. Πώς αναδεικνύει ο Πλάτων στον Πρωταγόρα τη διαλεκτική ως μοναδική φιλοσοφική μέθοδο για την αναζήτηση της αλήθειας;
10. Αφού προσδιορίσετε την έννοια του «σχετικισμού» και του «υποκειμενισμού»11 με τη βοήθεια ενός λεξικού, να εξηγήσετε τη στάση του Σωκράτη προς τις αντιλήψεις αυτές των σοφιστών. Να συμβουλευτείτε και
την εισαγωγή του βιβλίου σας (ενότητα Δ2).
9
10
11

Βλ. Κείμενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 7.
Βλ. Κείμενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 11.
Σχετικισμός: η θεωρία σύμφωνα με την οποία η γνώση δεν είναι απόλυτη, αλλά περιορισμένη και σχετίζεται με την εποχή, την κοινωνία, τις περιστάσεις κ.τ.λ. Η απόφανση
για την αλήθεια ή μη μιας λογικής κρίσης είναι συνάρτηση της εποχής, της κοινωνίας
κ.τ.λ. Η ίδια λογική κρίση θα μπορούσε να είναι για κάποιον αληθινή και για κάποιον
άλλον ψευδής. Δεν υπάρχει μια ενιαία, απόλυτη αλήθεια. Οι αξίες δεν είναι απόλυτες
και αιώνιες, αλλά σχετικές και διαφορετικές από εποχή σε εποχή και από κοινωνία σε
κοινωνία. Υποκειμενισμός: η θεωρία σύμφωνα με την οποία η αλήθεια δεν έχει αντικειμενική αξία, δεν υπάρχει αντικειμενική αλήθεια αποδεκτή από όλους. Βλ. Κείμενα από
τη βιβλιογραφία, αρ. 13 και W. K. C. Guthrie (1), σ. 206 κ.ε.
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11. Ποια θέση παίρνει απέναντι στην αλήθεια καθένας από τους δύο συζητητές (Σωκράτης - Πρωταγόρας) στο διάλογο; Ποια σημασία έχει αυτή
η θέση για τις αντιλήψεις τους σχετικά με τη φύση της αρετής;
Γ. Ο μύθος του Πρωταγόρα για τη δημιουργία του ανθρώπου και την
αρετή
1. Από ποια στοιχεία μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο Πλάτων, πολέμιος
των σοφιστών, φαίνεται ότι εκτιμά και σέβεται τον Πρωταγόρα12;
2. Ποια κοινά στοιχεία και ποιες διαφορές έχει ο μύθος του Πρωταγόρα
με τη Θεογονία του Ησιόδου;
3. Αφού μελετήσετε το κείμενο από τον Ησίοδο (Ἔργα καὶ Ἡμέραι) που
σας δίνεται, να γράψετε με λίγα λόγια την αντίληψη για την ιστορία
που προκύπτει από αυτό και να τη συγκρίνετε με την αντίστοιχη
αντίληψη που εκφράζεται στην Παλαιά Διαθήκη13.
4. Ποια αντίληψη εκφράζεται για τον άνθρωπο και τον πολιτισμό του
στον Προμηθέα Δεσμώτη του Αισχύλου (στο κείμενο που περιλαμβάνεται στο βιβλίο σας) και ποια κοινά έχει με την αντίληψη που εκφράζεται στον Πρωταγόρα;
5. Να γράψετε τις κοινωνιολογικές ιδέες που εκφράζονται στο μύθο του
Πρωταγόρα και να εξηγήσετε τη σχέση της αρετής του ανθρώπου με
την αρετή του πολίτη14. Πώς αντιλαμβάνεται ο Πρωταγόρας την αρετή;
6. Η αντίθεση φύσης - νόμου (φύσει - νόμῳ) είναι θεμελιώδης στη σοφιστική. Τι εννοούν οι σοφιστές με τους όρους φύσει και νόμῳ και ποια η
σημασία της διάκρισης αυτής για τη φιλοσοφία και τον άνθρωπο15; Να
συμβουλευθείτε την εισαγωγή του βιβλίου σας, σσ. 24- 29.
12
13
14
15

Για τον Πλάτωνα, βλ. εισαγωγή διδακτικού βιβλίου, σ. 50. Βλ. και Κείμενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 3 και 4.
Βλ. για το κείμενο του Ησιόδου σε Παράλληλα κείμενα, αρ. 12.
Βλ. Κείμενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 8.
Αμφισβητείται για πρώτη φορά η «αιωνιότητα», άρα το αμετάβλητο των παραδεδομένων θεσμών, αντιλήψεων κ.λπ. ΄Ολα αυτά είναι προϊόν σύμβασης, συμφωνίας μεταξύ
των ανθρώπων (νόμῳ) και δεν είναι δοσμένα έτσι από τη φύση (φύσει), άρα επιδέχονται
αλλαγή. Η φιλοσοφία «κατεβαίνει από τον ουρανό στη γη», ασχολείται με τα ανθρώπινα πράγματα ως προϊόντα συμφωνίας ανθρώπων. Διατυπώνεται για πρώτη φορά η θεωρία του κοινωνικού συμβολαίου, που θα απασχολήσει αιώνες μετά τον Ευρωπαϊκό
Διαφωτισμό. Βλ. Α. Μπαγιόνας (1), σσ. 45- 46.
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Ενότητα 1η
(318e - 320c)
Μπορεί η αρετή να γίνει αντικείμενο διδασκαλίας;
Προτεινόμενοι στόχοι
• Να κατανοήσουν οι μαθητές τον πρακτικό σκοπό της διδασκαλίας των
σοφιστών, όπως παρουσιάζεται από τον Πρωταγόρα.
• Να κατανοήσουν και να κρίνουν τις αντιρρήσεις του Σωκράτη για το
διδακτόν της αρετής.
Ερμηνευτικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου
(ανάπτυξης και σύντομης απάντησης)
1. Να επισημάνετε τους θεματικούς άξονες της ενότητας.
2. α) Ποιο είναι το αντικείμενο της διδασκαλίας του Πρωταγόρα, όπως
το ορίζει ο ίδιος;
β) Γιατί τονίζει ότι στόχος του εκπαιδευτικού του προγράμματος είναι
να γίνει ο μαθητής του ικανός «να πράξει και να μιλήσει» (πράττειν
καὶ λέγειν) για πολιτικά θέματα; Στην απάντησή σας, αξιοποιώντας
τις γνώσεις που έχετε για την αρχαία κοινωνία και ειδικά για τη δημοκρατική Αθήνα, να αναφερθείτε στη σημασία που είχε ο συνδυασμός λόγων και έργων στην πολιτική ζωή1.
3. Ο Σωκράτης την «ευβουλία για τα ζητήματα του οίκου και τα θέματα της
πόλης» (εὐβουλία περὶ τῶν οἰκείων καὶ περὶ τῶν τῆς πόλεως), που επαγγέλλεται ως στόχο της διδασκαλίας του ο Πρωταγόρας, την εξηγεί ως
«πολιτική τέχνη», δηλαδή τέχνη με την οποία «κάνει τους άνδρες ἀγαθοὺς πολίτες» (ποιεῖν τοὺς ἄνδρας ἀγαθοὺς πολίτας). Ο Πρωταγόρας
δέχεται ανεπιφύλακτα ότι αυτό ακριβώς διδάσκει. Να εξηγήσετε τη
1

Ο Πρωταγόρας ανταποκρίνεται στο πάγιο αίτημα της δημοκρατικής κοινωνίας και η
απάντηση θα στηριχτεί κυρίως στον τρόπο λειτουργίας της αθηναϊκής δημοκρατίας. Για
τη φιλοσοφική ερμηνεία των απόψεων με τις οποίες ο Πρωταγόρας θεμελιώνει θεωρητικά τη δημοκρατία, βλ. Ι. Πανέρης, σ. 476, K. Popper, τ. Ι, σ. 304 και Κείμενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 8.
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σύνδεση αυτή πολιτικής και αρετής με αναφορά στις πολιτικές αντιλήψεις
και γενικά την πολιτική ζωή της αρχαίας Ελλάδας (ειδικά της Αθήνας)2.
4. Να επισημάνετε στο κείμενο και να αναλύσετε τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη μεγάλη σημασία που είχε για τον πολίτη της αθηναϊκής
δημοκρατίας η απόκτηση παιδείας.
5. Εγώ λοιπόν θεωρώ, όπως και οι άλλοι Έλληνες, ότι οι Αθηναίοι είναι
σοφοί: Νομίζετε ότι ο Σωκράτης μιλάει ειρωνικά; Να λάβετε υπόψη σας
όσα αναφέρει στην Ἀπολογία του (κεφ. 6 - 8) για την εξέταση που έκανε στους Αθηναίους και να συσχετίσετε τις απόψεις αυτές με τη γνώμη
του Πλάτωνα για την εκκλησία του δήμου (Πολιτεία 492 b-c)3.
6. Ποια επιχειρήματα χρησιμοποιεί ο Σωκράτης για το μὴ διδακτόν της
αρετής, από πού τα αντλεί και πόσο ισχυρά είναι4;
2

3

4

Για τους αρχαίους Έλληνες ο άνθρωπος ήταν πρώτα πρώτα πολιτικὸν ὄν και η ύπαρξή
του ήταν αδιανόητη έξω από την πόλη στην οποία ήταν ενταγμένος. Σωκράτης και
Πρωταγόρας συμφωνούν ότι άξονας της αγωγής των νέων είναι η αρετή, αν και δεν την
εννοούν με τον ίδιο τρόπο. Ο Πρωταγόρας δίνει έμφαση στην κοινωνική λειτουργία και
χρησιμότητα της αρετής (δεν ενδιαφέρεται για λεπτομερέστερες θεωρητικές αναλύσεις).
Βλ. Κ. Μπαλάσκας (1), σσ. 3-6. Φαίνεται ότι ο Πρωταγόρας δέχεται (και ο Σωκράτης
έμμεσα) ότι ο αγαθός άνδρας είναι αυτονόητα αγαθός πολίτης (γι'αυτό και το μάθημα
που διδάσκει είναι εὐβουλία περὶ τῶν οἰκείων καὶ περὶ τῶν τῆς πόλεως).
Ο Σωκράτης εκφράζει εδώ μία αντίληψη κοινή στους αρχαίους συγγραφείς. Πρβλ. το
λόγο του Ιππία στον Πρωταγόρα (337 d), την αναφορά του Ηροδότου (Ι, 60) και του
Θουκυδίδη (ΙΙ, 41). Ίσως όμως στη διατύπωση του Σωκράτη να υπάρχει κάποια δόση
ειρωνείας, δεδομένου ότι αφενός είναι ο ίδιος Αθηναίος, αφετέρου είναι γνωστές οι
απόψεις του για τους συμπατριώτες του. Βλ. Παράλληλα κείμενα, αρ. 5, 6 και 7.
Χρησιμοποιεί δύο επιχειρήματα: ♦ α) Οι Αθηναίοι, άνθρωποι σοφοί, όταν πρόκειται να
συζητήσουν για θέματα που εξαρτώνται από την τεχνογνωσία, συμβουλεύονται τους ειδικούς. Όταν πρόκειται να συζητήσουν για τη διοίκηση της πόλης, τότε μπορεί να μιλήσει ο καθένας, χωρίς να έχει μάθει την «τέχνη» αυτή από κανέναν. Άρα: Οι Αθηναίοι
πιστεύουν ότι η «τέχνη» αυτή δεν διδάσκεται. ♦ β) Οι πιο σοφοί και οι άριστοι των συμπολιτών μας που έχουν αυτή την αρετή δεν είναι σε θέση να τη μεταδώσουν σε άλλους,
παράδειγμα ο Περικλής με τους γιους του είτε με τον ανιψιό του Κλεινία και πάμπολλοι
άλλοι αγαθοί, που δεν βελτίωσαν ποτέ κανέναν (οὐδένα πώποτε βελτίω ἐποίησαν). Άρα: η αρετή δεν διδάσκεται. ♦ Στο δεύτερο επιχείρημα μεταπηδά από το χώρο της πολιτικής σ’ αυτόν της ηθικής. ♦ Τα επιχειρήματα προέρχονται από την πολιτική πρακτική
και την καθημερινή ζωή. Το δεύτερο ειδικά οδηγεί σε αμφισβητούμενο συμπέρασμα, αφού θα μπορούσε να συμπεράνει κανείς ότι η κατοχή της αρετής είναι κάτι διαφορετικό
από τη μετάδοσή της κτλ. Το πρώτο χρειάζεται να αναλυθεί περισσότερο για να φανούν
οι αδυναμίες του, π.χ. το γεγονός ότι ο αθηναϊκός λαός είναι σοφός, συνεπάγεται ότι η
γνώμη του γίνεται δεκτή ως αληθινή, πράγμα που ο Σωκράτης δεν διατυπώνει, αλλά εξυπακούεται. Αυτό όμως μπορεί να ελεγχθεί ως προς την εγκυρότητά του. Η επιχειρηματολογία του ανήκει στην κατηγορία που ο Αριστοτέλης ονομάζει «ἐξ εἰκότων», δηλαδή πιθανολογική. Βλ. αναλυτικά, Κ. Ν. Πετρόπουλος, σσ.332-333, Σ. Γκίκας σσ. 48-60,
Κ. Ν. Γραικός, σ. 116. Ο A. E. Taylor (σ. 287) επισημαίνει ότι ο Σωκράτης δε θα δεσμευτεί με κάποια από τις απόψεις που εκθέτει, για τις οποίες απλώς υποστηρίζει ότι δεν
μπορούν να αγνοηθούν.
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7. Ποιες αρχές της δημοκρατικής λειτουργίας της αθηναϊκής πολιτείας
επιβεβαιώνονται από το κείμενο5; Να τις εντοπίσετε και να τις εξηγήσετε με συντομία.
8. Ο Σωκράτης για να αποδείξει ότι η πολιτική τέχνη δεν διδάσκεται
φέρνει ως παράδειγμα τους γιους του Περικλή και τον Κλεινία, ανιψιό
του μεγάλου πολιτικού και αδελφό του Αλκιβιάδη. Αποδεικνύεται με
το παράδειγμα η θέση του Σωκράτη6;
9. Ο Πρωταγόρας είχε ορίσει τη διδασκαλία του ως εὐβουλίαν, συμφώνησε όμως με το Σωκράτη ότι εννοεί την «πολιτική τέχνη». Ο Σωκράτης
πάλι στο λόγο του φαίνεται να υπονοεί την «πολιτική αρετή» αλλά αναφέρεται στην «αρετή» γενικά.
α) Αφού διαβάσετε την εισαγωγή στο διάλογο (σσ. 53, 55-56), να εξηγήσετε τι νομίζετε ότι θέλει να επιτύχει με τον τρόπο αυτό ο Σωκράτης.
β) Τι μπορούμε να συμπεράνουμε για τις αντιλήψεις του Σωκράτη περί
ἀρετῆς7;
γ) Ποια σχέση φαίνεται να έχει η έννοια ἀρετή στο κείμενο με τους
όρους εὐβουλία, πολιτικὴ τέχνη, πολιτικὴ ἀρετή8;
10. Ο Σωκράτης καταλήγει γενικεύοντας ότι η αρετή δεν είναι διδακτή.
Ποια εντύπωση μας δημιουργεί με τη γενίκευση αυτή και πού νομίζετε
ότι αποβλέπει9;
5
6

7
8

9

Πρβλ. Θουκ. Ἐπιτάφιος, ΙΙ, 40, 2: Ἔνι τε ... γνῶναι ... ἤτοι κρίνομέν γε ἢ ἐνθυμούμεθα...
Δεν αποδεικνύεται η θέση αυτή από ένα ή δύο παραδείγματα. Στην περίπτωση των γιων
του Περικλή, και αν δεν λάβουμε υπόψη μας τη, γνωστή, διανοητική τους κατάσταση,
το συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι η προσωπική κατάκτηση της αρετής δεν συμπίπτει υποχρεωτικά με την ικανότητα να τη διδάξει κανείς ή ότι οι μεγάλοι πολιτικοί (ως
γονείς) δεν είναι καλοί δάσκαλοι της αρετής κτλ. Στο παράδειγμα του Κλεινία ο
Σωκράτης έχει μετατοπιστεί από την πολιτική τέχνη στην ηθική, αφού δεν αναφέρεται
στη διδασκαλία της πολιτικής τέχνης αλλά στη διάπλαση του χαρακτήρα του νεαρού,
στην ηθική του διαπαιδαγώγηση. Επιπλέον, αν λάβουμε υπόψη μας ότι, όπως φαίνεται
από τα λόγια του Σωκράτη, ο Κλεινίας ήταν ανεπίδεκτος μαθήσεως, αντιπροσωπεύει επομένως την εξαίρεση, τότε δεν μπορεί να εξαχθεί γενικό συμπέρασμα από το
παράδειγμα. Βλ. Κ. Ν. Πετρόπουλος, σ. 333.
α) Στόχος του είναι να οδηγήσει τη συζήτηση εκεί που θέλει, στην έννοια της αρετής.
β) Φαίνεται ότι θεωρεί την πολιτική αρετή μέρος της έννοιας «αρετή».
γ) Ο όρος «αρετή» φαίνεται ότι είναι ταυτόσημος με τους εὐβουλία, πολιτικὴ τέχνη,
πολιτικὴ ἀρετή (και στα επόμενα ἀρετὴ ἀνδρός). Χρησιμοποιούνται ως παραλλαγές
του ίδιου όρου.
Μας δημιουργεί την εντύπωση ότι δεν πιστεύει στο διδακτόν της αρετής. Δεν πιστεύει
ότι μπορεί να μεταδοθεί ως έτοιμη γνώση, αλλά παράλληλα προκαλεί με την αμφιβολία
του τον Πρωταγόρα, για να τον αναγκάσει να αποδείξει το αντίθετο.
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11. Στην Ἀπολογία του ο Σωκράτης αναφέρει: ἐγὼ δὲ διδάσκαλος μὲν
οὐδενὸς πώποτ' ἐγενόμην· εἰ δέ τις μου λέγοντος καὶ τὰ ἐμαυτοῦ πράττοντος ἐπιθυμεῖ ἀκούειν ... οὐδενὶ πώποτε ἐφθόνησα … μήτε ὑπεσχόμην
μηδενὶ μηδὲν πώποτε μάθημα μήτε ἐδίδαξα (33b). Πώς φαίνεται να
εννοεί τη διδασκαλία και το δικό του έργο10;
12. «Ο Σωκράτης δεν ισχυρίζεται ποτέ ότι διδάσκει, αλλά ότι ελέγχει και
εγείρει στη ζήτηση της αρετής». Να εξηγήσετε τη διαφορά11.
13. Ο Αριστοτέλης επαινεί το Σωκράτη γιατί πρόσφερε την επαγωγική
μέθοδο στη φιλοσοφική αναζήτηση. Να εντοπίσετε στο κείμενο τη μέθοδο αυτή και να καταγράψετε το συλλογισμό του Σωκράτη. (Να
συμβουλευτείτε και την εισαγωγή του βιβλίου σας, σσ. 36 -37).
14. Από πού προέρχονται οι γνώσεις του Πρωταγόρα κατά το Σωκράτη;
Τι συμπεραίνουμε (από τα λόγια του Σωκράτη) για την πηγή της γνώσης και, έμμεσα, για τη δυνατότητα και τα όρια της γνώσης12;
15. Για ποιες μεθόδους διδασκαλίας των σοφιστών γίνεται λόγος στο
κείμενο;
16. Ποια θέση είχε ο μύθος στη διδασκαλία των σοφιστών13;
17. Η χρήση του μύθου για διδακτικούς σκοπούς δεν είναι επινόηση των
σοφιστών, υπάρχει ήδη στον Όμηρο (Ιλιάδα Ι 529 - 600, Μελέαγρος και
Ω 602 - 617, Νιόβη) κ.ά14. Να διαβάσετε κάποιον από τους μύθους
αυτούς και να επισημάνετε κοινά στοιχεία και διαφορές με το μύθο στη
διδασκαλία των σοφιστών.

10
11
12

13
14

Ο Σωκράτης τονίζει ότι δάσκαλος δεν έγινε ποτέ σε κανένα, με την έννοια ότι δεν πρόσφερε έτοιμες γνώσεις. Βλ. και την επόμενη ερώτηση.
Η άποψη ανήκει στον Κ. Μ. Μιχαηλίδη, βλ. Πλάτωνος Πρωταγόρας, σχολικό βιβλίο
Κύπρου, σ. 108.
Οι γνώσεις του Πρωταγόρα προέρχονται από την εμπειρία, την παιδεία και την προσωπική αναζήτηση. Αυτές είναι οι πηγές της γνώσης. Η τελευταία, η προσωπική συμβολή,
προσδιορίζει και τα (υποκειμενικά) όρια της γνώσης, τα όριά της για τον καθένα.
Βλ. Κείμενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 11.
Βλ. Α. Στέφος (2), σ. 101.
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Ενότητα 2η
(320 d - 321 b5)
Η αρχή της δημιουργίας του ανθρώπου
Προτεινόμενοι στόχοι
• Να κατανοήσουν οι μαθητές τις ιδέες που διατυπώνονται στο μύθο για
τη δημιουργία των όντων, το φυσικό εξοπλισμό των ζώων και την ισορροπία στη φύση.
• Να γνωρίσουν το μύθο ως μέθοδο διδασκαλίας των σοφιστών.
Ερμηνευτικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου
(ανάπτυξης και σύντομης απάντησης)
1. ῏Ην γάρ ποτε χρόνος: Ποια είναι η λειτουργία της φράσης στη δομή
του λόγου15;
2. Τι υπήρχε πριν από τη δημιουργία των θνητών όντων;
3. Ο Πρωταγόρας αξιοποιεί στο μύθο αρχέγοντες αντιλήψεις για τη Γη Μητέρα και για τον αυτοχθονισμό16. Να εντοπίσετε τις αντιλήψεις αυτές στο κείμενο και να εξηγήσετε τη σημασία τους για το μύθο. Θα σας
βοηθήσουν οι γνώσεις σας από τη μυθολογία για τη θεοποίηση της Γης
και ο μύθος του Κάδμου για τους «Σπαρτούς» (Καδμείους) Θηβαίους17.

15

16
17

Η φράση, τυπική αρχή παραμυθιού, αποτελεί μέρος του σκηνικού. Τα καθαυτό μυθολογικά στοιχεία αποτελούν εξωτερική διακόσμηση που περιβάλλει την εξήγηση του Πρωταγόρα για τη δημιουργία του ζωικού βασιλείου και του ανθρώπου. Βλ. Ηλ. Σπυρόπουλος, σ. 184.
Αυτοχθονισμός: πεποίθηση ότι ορισμένες φυλές ξεφύτρωσαν από τη γη αυτή που ύστερα έκαναν πατρίδα τους.
γῆς ἔνδον: Υπόκειται η αντίληψη για τη γη ως μητέρα στα σπλάχνα της οποίας δημιουργούνται οι νέοι οργανισμοί και η αντίληψη του αυτοχθονισμού. Έδινε αίσθημα προνομιακής σχέσης με την πατρίδα και ευγενικής καταγωγής. Βλ. Κ. Ν. Πετρόπουλος, σ. 334,
Α. Στέφος (2), σ. 107. Ο μύθος του Κάδμου που έσπειρε τα δόντια του δράκου από τα
οποία φύτρωσαν οι πάνοπλοι Καδμείοι απηχεί μια τέτοια αντίληψη. Οι Αθηναίοι υπερηφανεύονταν ότι ήταν αυτόχθονες, πρβλ. Θουκυδίδη Ἐπιτάφιος ΙΙ, 36 (οἱ αὐτοὶ αἰεὶ
οἰκοῦντες). Βλ. και Παράλληλα κείμενα, αρ. 11.
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4. ὅτε θεοὶ μὲν ἦσαν -τυποῦσιν αὐτὰ θεοί: Νομίζετε ότι οι απόψεις αυτές
έρχονται σε αντίθεση με τη θέση του Πρωταγόρα περὶ μὲν θεῶν οὐκ
ἔχω εἰδέναι, οὔθ’ ὡς εἰσὶν οὔθ’ ὡς οὐκ εἰσὶν οὔθ’ ὁποῖοί τινες ἰδέαν·
πολλὰ γὰρ τὰ κωλύοντα εἰδέναι ἥ τ’ ἀδηλότης καὶ βραχὺς ὢν ὁ βίος
τοῦ ἀνθρώπου18; (Να συμβουλευτείτε και την εισαγωγή του βιβλίου σας
σ. 25).
5. Από ποια στοιχεία δημιουργούν οι θεοί τα θνητά όντα; Ποιες κοσμολογικές αντιλήψεις φαίνεται να ακολουθεί ο Πρωταγόρας19;
6. Ποιο ρόλο διαδραματίζει η μοίρα (εἱμαρμένη) στην ενότητα και πώς
εξηγείται αυτός20;
7. Με ποιες ιδιότητες - δυνάμεις εξόπλισε τα ζώα ο Επιμηθέας και από
ποιους κινδύνους τα εξασφάλιζαν αυτές21;

18

19
20

21

Μερικοί θεωρούν ότι υπάρχει αντίθεση (βλ. π.χ. Σ. Γκίκας, σ. 63). Όμως πρόκειται για
μύθο, στον οποίο η παρουσία των θεών έχει αλληγορική έννοια. Ο Δίας είναι ο λόγος, η
λογική, δηλ. η νομοτέλεια που διέπει τη φύση, οι άλλοι θεοί είναι τα όργανα της νομοτέλειας, η οποία ρυθμίζει τις σχέσεις των όντων, εξισορροπεί τις ελλείψεις τους. Έπειτα,
όπως φαίνεται και από τη συνέχεια του μύθου, ο Πρωταγόρας ενδιαφέρεται μάλλον για
την εξήγηση της γένεσης του θρησκευτικού συναισθήματος παρά για το θέμα της ύπαρξης των θεών. Πάντως δεν υποστηρίζει ότι οι θεοί είναι αιώνιοι, αντίθετα, όπως αφήνει
να εννοηθεί, δημιουργήθηκαν και αυτοί (καὶ τούτοις) και απλώς υπήρχαν πριν από τα
θνητά γένη. Βλ. Α. Μπαγιόνας (1), σσ. 54-55, W. K. C. Guthrie (1), σσ. 90 κ.ε., 286-288,
Ν. Μ. Σκουτερόπουλος, σσ. 101-103. Ο W. K. C. Guthrie (1), σ. 286 χαρακτηρίζει τον
Πρωταγόρα «κλασική περίπτωση αγνωστικιστή» και παραπέμπει στον Θεαίτητο (162 d),
όπου ο μεγάλος Σοφιστής αρνείται να συζητήσει το θέμα των θεών. Αν η θέση του
Πρωταγόρα χαρακτηριστεί στην ίδια την ερώτηση ως αγνωστικιστική, θα πρέπει να
προηγηθεί η εξήγηση του όρου (αγνωστικισμός: η θεωρία σύμφωνα με την οποία η γνώση της ουσίας των πραγμάτων είναι αδύνατη· ο αγνωστικιστής παίρνει επιφυλακτική ή
ουδέτερη στάση απέναντι στα μεταφυσικά προβλήματα, όπως το πρόβλημα του θεού).
Από γῆ και πῦρ. Φαίνεται να ακολουθεί τον Εμπεδοκλή και τον Παρμενίδη, βλ. Α. Στέφος (2), σ. 107 και εισαγωγή διδακτικού βιβλίου, σ. 15.
Στο μύθο του Πρωταγόρα η εἱμαρμένη αναφέρεται δύο φορές: χρόνος εἱμαρμένος (2η
ενότητα) και εἱμαρμένη ἡμέρα (3η ενότητα). Είναι στοιχείο του μύθου, που προσδιορίζει
χρονικά την εξέλιξη. Εκφράζει «το πλήρωμα του χρόνου», το πέρασμα από μία εποχή σε
άλλη, από μια μορφή ζωής σε άλλη, που ούτε στιγμιαίο είναι ούτε αυτόματο. Αν αφαιρέσουμε το περίβλημα του μύθου από την αφήγηση του Πρωταγόρα, σημαίνει ότι το
πέρασμα σε άλλο στάδιο γίνεται κάτω από την πίεση της ανάγκης για επιβίωση ή καλυτέρευση της ζωής.
Ο Επιμηθέας εξόπλισε τα ζώα: με όπλα για να προλάβει την αλληλοεξόντωση, με διάφορα μέσα προφύλαξης για τις εποχές του έτους, με ποικιλία διατροφής και πολυγονία ή
ολιγογονία για να εξασφαλιστεί η διαιώνιση. Βλ. και Γ. Μαρκαντωνάτος, σσ. 77-79.
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8. Να δείξετε ότι ο μύθος του Πρωταγόρα εξηγεί τελεολογικά22 το νόμο
της αναπλήρωσης23.

Ερμηνευτική ερώτηση κλειστού τύπου
Ο Επιμηθέας μοίρασε στα ζώα τις διάφορες ιδιότητες με σκοπό να αντισταθμίσει αδυναμίες. Να συμπληρώσετε με τη βοήθεια του κειμένου τις
παρακάτω προτάσεις, ώστε να φαίνεται πώς εξασφαλίστηκε η ισορροπία
στο ζωικό βασίλειο.
• Η ταχύτητα αντιστάθμιζε την ........................ ........................
• Τα φτερά ή η υπόγεια κατοικία αντιστάθμιζαν ........................
• Όσα ζώα είχαν δύναμη δε χρειάζονταν ........................
• Όσα είχαν μεγάλο μέγεθος ........................
• Τα όπλα αντιστάθμιζαν ........................
• Για να αντιμετωπίζουν τις καιρικές μεταβολές τους έδωσε ...............…..
• Με πολυγονία προίκισε ........................
• Ολιγογονία έδωσε ........................
• Δεν έδωσε σε όλα τα ζώα την ίδια τροφή για να μην .......................

22
23

Τελεολογικός < τέλος (= σκοπός).
Νόμος της αναπλήρωσης: αρχή που ισχύει και στη φύση, σύμφωνα με την οποία μία
αδυναμία - ενός ζώου π.χ.- αναπληρώνεται από μία ικανότητα. Η συγκεκριμένη ερώτηση έχει στόχο να ελέγξει αν οι μαθητές κατανόησαν ότι εδώ η εξήγηση είναι τελεολογική, δηλαδή οι διάφορες ιδιότητες και χαρακτηριστικά των ζώων εξηγούνται από το
σκοπό (τέλος) για τον οποίο πλάστηκαν, ή, απλούστερα, από τη λειτουργία που επιτελούν. Στη φύση όλα έχουν, σύμφωνα με τον Πρωταγόρα, ένα σκοπό. Δεν ισχυρίζεται το
ίδιο για την ιστορία. Βλ. και ερωτήσεις συνολικής θεώρησης. Για τη σκοπιμότητα στη
φύση πρβλ. και Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια, ενότητα 6η διδακτικού βιβλίου,σσ.
166- 167.
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Λεξιλογικές - Σημασιολογικές ασκήσεις
1. πῦρ, γῆ: Να χρησιμοποιήσετε τα ουσιαστικά ως πρώτο συνθετικό σε
δέκα σύνθετα (βλ. Γραμματική της αρχαίας ελληνικής, ΟΕΔΒ, § 414).
2. Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης Α με τις συνώνυμές τους που
δίνονται στη στήλη Β.
Α

Β

κατάγειος

ἀποδίδωμι

κεράννυμι

ἱκετεύω, παρακαλῶ

νέμω

ἀμφιέννυμι

προσάπτω

ὑπόγειος

ἀμπίσχω

μείγνυμι

ἰσχύς

μερίζω

μηχανῶμαι

ἰσχυρός, πυκνός

παραιτοῦμαι

δύναμις, σθένος

στερεός

ἐπινοῶ

3. κατευνάζω, κατανάλωση, εκδορά, αμπέχονο, αυτάρκεια, σαρκοβόρο,
καταβροχθίζω, περιδέραιο: Να εντοπίσετε στο κείμενο τις ομόρριζες
των λέξεων που σας δίνονται (μερικές από αυτές αναφέρονται στην
ίδια λέξη του κειμένου).
4. παραιτοῦμαι: Να γράψετε ποια σημασία έχει το ρήμα στο κείμενο και
ποια έχει σήμερα.
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Ενότητα 3η
(321 b 6 – 322 a)
Η κλοπή της φωτιάς
Προτεινόμενοι στόχοι
Να κατανοήσουν οι μαθητές:
• τη θέση του ανθρώπου στη φύση,
• την αδυναμία του πρωτόγονου μπροστά στη φύση και
• τη σημασία της τεχνολογίας για την εξέλιξη του ανθρώπου.
Ερμηνευτικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου
(ανάπτυξης και σύντομης απάντησης)
1. Σε ποια κατάσταση βρέθηκε ο άνθρωπος στην «επιθεώρηση» του Προμηθέα24;
2. Πώς έλυσε ο Προμηθέας το πρόβλημα που είχε δημιουργήσει η κατανομή του Επιμηθέα;
3. τὴν ἔντεχνον σοφίαν σὺν πυρί: «Οι τεχνικές γνώσεις εννοούνται εδώ
χορηγημένες στον άνθρωπο ως ολοκληρωμένο σύνολο a priori και όχι
ως θησαύρισμα σταδιακής πείρας μέσα στους αιώνες». Συμφωνείτε με
την «ανάγνωση» αυτή του μύθου ή όχι και γιατί25;

24

25

Ο άνθρωπος γυμνός, ανυπόδητος, άστρωτος και άοπλος, το πιο απροστάτευτο από τα
ζώα. Την άποψη αυτή επικρίνει ο Αριστοτέλης, που υποστηρίζει (Περὶ ζῴων μορίων, Δ
10) ότι η δημιουργία του ανθρώπου ήταν τέλεια και «όσοι λένε ότι είναι ανυπόδητος,
γυμνός, χωρίς οπλισμό για να αμυνθεί, λαθεύουν». Βλ. Ν. Μ. Σκουτερόπουλος, σσ. 121122, Κ. Ν. Πετρόπουλος, σ. 335.
"Η μυθική μορφή με την οποία ο Πρωταγόρας ντύνει την άποψή του για τη γένεση του
πολιτισμού δεν μας επιτρέπει να πάρουμε κάθε λέξη του τοῖς μετρητοῖς", W. Jaeger (βλ.
Ν. Μ. Σκουτερόπουλος, σσ. 122-123). Πρόκειται βέβαια για συμβολισμούς και θα πρέπει
να δούμε την παρέμβαση του Προμηθέα ως φάση της εξέλιξης, στην οποία δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την επιβίωση του ανθρώπου και την προσαρμογή του στο φυσικό περιβάλλον, πραγματοποιείται η γένεση των τεχνών και σχηματίζονται οι πρώτες
κοινωνίες. Στην προηγούμενη φάση (του Επιμηθέα) συντελείται ο βιολογικός σχηματισμός του ανθρώπου. Βλ. Αυγ. Μπαγιόνας (3), σσ. 90-91 και Κείμενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 9. Το παράθεμα στην ερώτηση από Γ. Μαρκαντωνάτο, σ. 81.
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4. Πώς υποκαθιστά ο άνθρωπος την έλλειψη οργάνων προσαρμογής26;
5. Γιατί ο Ήφαιστος και η Αθηνά αναφέρονται μαζί; Τι αντιπροσώπευαν
και ποια σχέση είχαν με την Αθήνα27;
6. Ο Πρωταγόρας στο μύθο αναφέρεται στον άνθρωπο γενικά, χωρίς
καμία διάκριση καταγωγής, κοινωνικής τάξης κτλ. Η έννοια ἄνθρωπος
είναι δηλαδή γενική και δηλώνει το ανθρώπινο γένος. Ποια σημασία
νομίζετε ότι έχει η αντίληψη αυτή; Πώς θα κρίναμε σήμερα τη σπουδαιότητά της28; (Να διαβάσετε από την εισαγωγή του βιβλίου σας τα
σχετικά με τον Ιππία και τον Αντιφώντα, σσ. 26 και 28).
7. Διὸς φυλακαί: Τις φρουρές αποτελούσαν η Βία και το Κράτος, όργανα
της εξουσίας του Δία, που συναντάμε στη Θεογονία του Ησιόδου (385)
και τον Προμηθέα Δεσμώτη του Αισχύλου (στ. 12-87). Τι συμβολίζουν,
κατά τη γνώμη σας, σε συνδυασμό με την όλη παρουσία των θεών στο
μύθο του Πρωταγόρα29;
8. Τι νομίζετε ότι συμβολίζει η κλοπή της φωτιάς από τον Προμηθέα30;
9. Πώς εξυπηρετεί την οικονομία του μύθου (ενότητες 2 και 3) ο καταμερισμός των αρμοδιοτήτων ανάμεσα στον Προμηθέα και τον Επιμηθέα;

26
27

28

29

30

Με την πρακτική σοφία και την ανάπτυξη πολιτισμού.
Η Αθηνά ήταν παιδαγωγός του Εριχθονίου, γιου του Ηφαίστου. Αθηνά και Ήφαιστος
γιορτάζονταν μαζί στις γιορτές των Απατουρίων και Χαλκείων, είχαν κοινό ναό στην
Αγορά της αρχαίας Αθήνας. Ο Ήφαιστος αντιπροσωπεύει την πρακτική και η Αθηνά
τη θεωρητική γνώση. Βλ. Ηλ. Σπυρόπουλος σ. 185.
Στο μύθο χρησιμοποιείται και ο όρος ἀνθρώπων γένος. Γίνεται λόγος για ανθρώπους
γενικά, όχι για ελεύθερους και δούλους, για ευγενείς, για Έλληνες και βαρβάρους κτλ.
Άλλοι σοφιστές προχώρησαν περισσότερο στην ενότητα του ανθρώπινου γένους με τις
διακηρύξεις τους κατά των κοινωνικών και φυλετικών διακρίσεων (᾿Αντιφῶν,
Ἀλκιδάμας). Στον Πρωταγόρα (337c) βρίσκουμε την άποψη του Ιππία για την ενότητα
των ανθρώπων (βλ. Παράλληλα κείμενα, αρ. 5). Πρόκειται για πρωτοποριακές για την
εποχή τους αντιλήψεις. Η σημασία τους σε σχέση με τις αριστοκρατικές αντιλήψεις της
εποχής τους, ακόμα και σε σχέση με σύγχρονες θεωρίες π.χ. για Αρίους είναι προφανής.
Βλ. Β. Κύρκος, σσ. 140-141.
Είναι τα όργανα της εξουσίας του Δία. Στο μύθο του Πρωταγόρα συμβολίζουν τη δυσκολία της απόκτησης της πολιτικής τέχνης, τις επίπονες προσπάθειες του ανθρώπινου
γένους για πολιτική οργάνωση. Η παρουσία των θεών στο μύθο φανερώνει την παρουσία της φύσης μέσα στην κοινωνία (η οποία δηλώνεται καλύτερα και στην 4η ενότητα).
Ο Προμηθέας «κλέβοντας τη φωτιά, αψηφώντας τις άλογες και αυθαίρετες αποφάσεις
του Δία, εκφράζει και ενισχύει την ορθολογική πίστη του ότι ο άνθρωπος μπορεί με τη
γνώση να κυριαρχήσει πάνω στη φύση, να την αλλάξει και να καλυτερέψει τη ζωή
του». Βλ. Α. Μπαγιόνας (4), σ. 11.
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10. Να εντοπίσετε στο κείμενο τις λέξεις που αναφέρονται στον Επιμηθέα
και τον Προμηθέα (ενότητες 2 και 3) και να σκιαγραφήσετε την προσωπικότητα και το ρόλο καθενός στη δημιουργία. Να λάβετε υπόψη
σας και την ετυμολογία των ονομάτων τους31.
Ερμηνευτικές ερωτήσεις κλειστού τύπου
ή συνδυασμός ερωτήσεων κλειστού και ανοικτού τύπου
1. Να συμπληρώσετε δίπλα σε κάθε χαρακτηρισμό των ανθρώπων τις
αντίστοιχες ιδιότητες με τις οποίες ο Επιμηθέας όπλισε τα ζώα (ενότητα
2 και 3).
Η διανομή του Επιμηθέα
Αντίθετα τα ζώα
άφησε τον άνθρωπο:
μετά τη διανομή είχαν:
Α
Β
γυμνόν
............................
ἀνυπόδητον
............................
ἄστρωτον
............................
ἄοπλον
............................
2. Α. Στο μύθο επισημαίνεται ότι ο Επιμηθέας ἔλαθεν αὐτὸν καταναλώσας τὰς δυνάμεις εἰς τὰ ἄλογα. Στη φράση αυτή μπορούμε να διαβάσουμε ότι η φύση κάνει οικονομία δυνάμεων, ότι τίποτα στη
φύση δεν γίνεται μάταια, όλα εξυπηρετούν ένα σκοπό, αλλά δεν αποκλείεται το «λάθος», το τυχαίο. Η «ανάγνωση» αυτή δεν μας εμποδίζει να αναγνωρίσουμε ότι η επισήμανση του Πρωταγόρα για
το λάθος του Επιμηθέα εξυπηρετεί την οικονομία του μύθου.
Β. Να επιβεβαιώσετε, με συγκεκριμένη αναφορά στο κείμενο και στη
φράση, την ανάγνωση αυτή στο σύνολό της ή απορρίπτοντας ορισμένα μέρη της, με τα οποία δεν συμφωνείτε.

31

Προμηθεύς < προμηθής (πρό + μῆτις : σκέψη ) = προνοητικός, προβλεπτικός. Ἐπιμηθεύς
< ἐπί + μῆδος (πληθ. μήδεα, τά: σκέψεις, επινοήσεις, τεχνάσματα) = απερίσκεπτος, απρονόητος, σκεπτόμενος κατόπιν εορτής. Βλ. Α. Στέφος (2), σσ. 106-107.
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3. Στο μύθο (ενότητα 2) δεν αναφέρεται πού βρίσκονταν τα «δώρα» του
Επιμηθέα (οι διάφορες δυνάμεις) πριν τα μοιράσει στα ζώα. Αντίθετα
προσδιορίζεται (ενότητα 3η) ότι το πῦρ, η ἔντεχνος σοφία και η πολιτική (τέχνη) βρίσκονταν στην κατοικία των θεών. Αυτή η διαφορά
μπορεί να αποδεικνύει:
α) Τη σημασία τους για τον άνθρωπο.
β) Τη δυσκολία με την οποία τα εξασφαλίζουν οι άνθρωποι.
γ) Ότι αντιπροσωπεύουν ένα ανώτερο στάδιο πολιτισμού.
δ) Ότι ο θεός - δημιουργός κρατά για τον εαυτό του ό,τι νομίζει ότι
μπορεί να απειλήσει τη θέση του.
Α. Να επιλέξετε την πιο εύστοχη, κατά τη γνώμη σας, άποψη32.
Β. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Λεξιλογικές - Σημασιολογικές ασκήσεις
1. τὴν ἔντεχνον σοφίαν, τὴν ἔμπυρον τέχνην: Να σχηματίσετε τέσσερα
ονοματικά σύνολα για καθένα από αυτά που δίνονται, με διαφορετικό
κάθε φορά επίθετο33.
2. κλέψας < κλέπτω: α) Να σχηματίσετε τρία παράγωγα ουσιαστικά από
το ρήμα. β) Χρησιμοποιώντας ως πρώτο συνθετικό το θέμα του
ρήματος να γράψετε δύο σύνθετες λέξεις34.
3. Να εντοπίσετε στο κείμενο λέξεις ομόρριζες με τις ακόλουθες:
πολυμήχανος, μελωδικός, οδόστρωμα, εύχρηστος, επίφοβος, κοινόβιο,
λαθροκυνηγός, προμήθεια, κόσμημα.
32

33
34

Σε ερμηνευτικές ερωτήσεις, σχεδόν πάντοτε, είναι δυνατόν να δοθούν και άλλες εύστοχες προτάσεις ερμηνείας, είτε να θεωρηθούν ως εύστοχες περισσότερες από εκείνες που
ζητούνται. Ο μαθητής όμως καλείται να απαντήσει στο ζητούμενο της ερώτησης, η οποία του θέτει ορισμένα όρια. Αυτό ακριβώς είναι ένας από τους στόχους της. Φυσικά
μπορεί κανείς να επιλέξει να δώσει παρόμοιες ερωτήσεις μόνο ως ανοικτές. Ο στόχος όμως θα διαφέρει.
π.χ. α) λαϊκή, πρακτική, θεϊκή, άπειρη. β) καλή, ωραία, υψηλή, λαϊκή.
α) κλοπή, κλέφτης, κλεψιά, β) κλεψίτυπος, κλεψιγαμία, κλεψύδρα.
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4. Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης Α με τις αντώνυμές τους που
δίνονται στη στήλη Β.
Α

Β

ἀπορῶ

ἀπορία

ἄλογα

μηχανῶμαι, ἐφευρίσκω

καταναλίσκω

ἔλλογα

εὐπορία

φυλάττω, φείδομαι
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Ενότητα 4η
(322 a – 323a)
Η πολιτική αρετή, κοινό δώρο του Δία στους ανθρώπους, απαραίτητη
ιδιότητα για τη συγκρότηση πολιτικών κοινωνιών
Προτεινόμενοι στόχοι
Να κατανοήσουν οι μαθητές:
• τα στάδια εξέλιξης του πολιτισμού,
• τη σημασία της πολιτικῆς ἀρετῆς για τη συγκρότηση πολιτικών κοινωνιών,
• το νόημα που έχουν η αἰδώς και η δίκη ως προϋπόθεση της πολιτικής
αρετής,
• τη σημασία της ίδρυσης πόλεων,
• το συμβολισμό του μύθου.
Ερμηνευτικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου
(ανάπτυξης και σύντομης απάντησης)
1. Ποια στάδια εξέλιξης πέρασε ο άνθρωπος σύμφωνα με το μύθο; Ποια
είναι τα χαρακτηριστικά καθενός; (Βλ. και ενότητα 3)35.
2. θείας μετέσχε μοίρας: Με ποιο τρόπο συμμετείχε ο άνθρωπος στη μοίρα, στο μερίδιο, των θεών;
3. Τι είχαν επιτύχει και σε ποιο στάδιο εξέλιξης είχαν φτάσει οι άνθρωποι
πριν από τη δημιουργία πόλεων36;
35

36

Μπορούμε να διακρίνουμε τρία στάδια ή φάσεις εξέλιξης. Η πρώτη είναι η φάση του
Επιμηθέα, η δεύτερη η φάση του Προμηθέα και η τρίτη η φάση του σχηματισμού των
πόλεων. Βλ. Αύγ. Μπαγιόνας (3), σσ. 90-91 και Α. Στέφος (2), σσ. 107 κ.εξ.
Χρησιμοποιώντας την έμφυτη νοημοσύνη τους εξασφάλισαν τροφή, στέγη και ενδυμασία, έμαθαν να μιλούν, ενώ προηγουμένως έφτιαξαν βωμούς και αγάλματα θεών. Ο Ν.
Μ. Σκουτερόπουλος (σ. 122) επισημαίνει ότι η θρησκεία λογίζεται ως ανθρωπολογικό
δεδομένο, συμπεριλαμβάνεται στα επιτεύγματα του ανθρώπου, και ότι «όλα αυτά τα
κατορθώματα του ανθρώπου εντάσσονται σε ένα καθαυτό προ-ηθικό στάδιο της πολιτισμικής ανέλιξης».
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4. Ποια άποψη εκφράζει για τη γλώσσα ο Πρωταγόρας; Να τη συγκρίνετε
με τις απόψεις του Ηροδότου για το ίδιο θέμα37.
5. ᾿Επειδὴ δὲ ὁ ἄνθρωπος θείας μετέσχε μοίρας, πρῶτον μὲν διὰ τὴν τοῦ
θεοῦ συγγένειαν ζῴων μόνον θεοὺς ἐνόμισε, καὶ ἐπεχείρει βωμούς τε
ἱδρύεσθαι καὶ ἀγάλματα θεῶν: Στο χωρίο αυτό ο Πρωταγόρας φαίνεται να δέχεται ότι το θρησκευτικό συναίσθημα είναι έμφυτο. Πώς εξηγείται η άποψή του αυτή, αν τη συσχετίσουμε με τις γενικότερες περί
θεών αντιλήψεις του;38 (Για την απάντησή σας θα χρειαστεί να διαβάσετε πάλι την εισαγωγή του βιβλίου σας, σ. 25).
6. Ποια προβλήματα αντιμετώπιζαν οι άνθρωποι, όταν ζούσαν διασκορπισμένοι και ποια προβλήματα αντιμετώπισαν στις πόλεις αμέσως μετά
την ίδρυσή τους; Πού οφείλονταν τα προβλήματα αυτά;
7. Η πολεμική τέχνη παρουσιάζεται ως μέρος της πολιτικής. Πώς εξηγείται
αυτό, κατά τη γνώμη σας39;

37

38

39

Η γλώσσα δημιουργείται από την ανθρώπινη νόηση και βούληση, δεν δίνεται από το
θεό. Η αρχαία παράδοση ήταν θεοκρατική (την άποψη αυτή εκφράζει π.χ. ο Ηρόδοτος,
ΙΙ, 2, όταν αναφέρει το πείραμα του Ψαμμήτιχου, βλ. Παράλληλα κείμενα, αρ. 8). Η σύγχρονη γλωσσολογία επιβεβαιώνει τη σοφιστική άποψη και μάλιστα η διπλή άρθρωση
της γλώσσας (άρθρωση φθόγγων και άρθρωση λέξεων) την οποία ανέλυσε ίσως
υποδηλώνεται και στην έκφραση του Πρωταγόρα φωνὴν καὶ ὀνόματα διηρθρώσατο.
Βλ. Ηλ. Σπυρόπουλος, σ. 185.
Βλ. W. K. C. Guthrie (1), σ. 91: Από την αρχή επίσης, οι άνθρωποι έχουν μέσα τους την
έμφυτη ορμή για λατρεία (...) Ο ίδιος ο Πρωταγόρας κατά πάσα πιθανότητα αναγνώριζε
ότι η λατρεία προσιδιάζει στον άνθρωπο και ίσως είναι κάτι το απαραίτητο, χωρίς όμως
και να παίρνει θέση σχετικά με την ύπαρξη του αντικειμένου της. Βλ. και σ. 324 στο ίδιο: Το ένστικτο της πίστης και της λατρείας είναι θεμελιώδες στην ανθρώπινη φύση,
και η απόδοσή του σε θεϊκή συγγένεια δεν είναι κάτι το περίεργο σε μια αφήγηση που
ομολογουμένως δίνεται σε μορφή λαϊκής μυθολογίας για να γίνει πιο ευχάριστη.
Η προστασία από τα θηρία και γενικά τους κινδύνους από τη φύση απαιτεί τη συγκρότηση οργανωμένης κοινωνίας. Η έκφραση δεν συνεπάγεται, κατά τη γνώμη μας, ότι ο
Πρωταγόρας είναι υπέρ του πολέμου. Το αντίθετο φαίνεται να πιστεύει ο Δ. Γουδής (σ.
83), ο οποίος υποστηρίζει ότι ο πόλεμος, παρά τα μεγάλα κακά τα οποία προξενεί,
δίκαια θεωρείται από τον Πρωταγόρα στοιχείο της πολιτικής, γιατί αναπτύσσει τις ευγενέστερες ορμές του ανθρώπου, την άμυνα υπέρ του δικαίου και της ελευθερίας, υπέρ
βωμών και εστιών, αφυπνίζει τα έθνη από την ηθική νάρκη μακροχρόνιας ειρήνης, μεταδίδει τον υψηλότερο πολιτισμό των πολιτισμένων λαών σε βαρβάρους κτλ.
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8. ἐζήτουν δὴ ἁθροίζεσθαι καὶ σῴζεσθαι κτίζοντες πόλεις: Να συγκρίνετε
την άποψη του Πρωταγόρα με αυτή του Αριστοτέλη ότι ο άνθρωπος
είναι φύσει ζῷον πολιτικόν40.
9. Αφού συγκρίνετε το μύθο του Πρωταγόρα για τα επιτεύγματα του
ανθρώπου στον τομέα της τεχνολογίας με τα στοιχεία που μας δίνει ο
Σοφοκλής στο πρώτο στάσιμο της Ἀντιγόνης για το ίδιο θέμα, να επισημάνετε όποιες διαφορές ή ομοιότητες υπάρχουν.
10. Η λέξη πόλις επαναλαμβάνεται στο κείμενο πέντε φορές. Τι δηλώνεται,
κατά τη γνώμη σας, με την επανάληψη αυτή; 41
11. α) αἰδώς, δίκη: Ποιο είναι το περιεχόμενο καθεμιάς έννοιας42;
β) Γιατί θεωρούνται πόλεων κόσμοι τε καὶ δεσμοὶ φιλίας συναγωγοί43;

40

41
42

43

Κατά τον Πρωταγόρα, οι άνθρωποι ένιωθαν την ανάγκη (ἐζήτουν) της συνάθροισης,
της συμβίωσης. Ο άνθρωπος, δηλαδή, επιβιώνει μόνο χάρη στην ικανότητά του για κοινωνική ζωή. Η βασική αυτή θέση μπορεί να θεωρηθεί προδιατύπωση της θέσης του Αριστοτέλη για τον άνθρωπο φύσει πολιτικὸν ὄν. Βλ. Ν. Μ. Σκουτερόπουλος, σ. 122.
Εξαίρεται η σημασία της πόλης. Βλ. Α. Στέφος (2), σσ. 111-112.
αἰδώς: συναίσθημα ντροπής του κοινωνικού ανθρώπου για κάθε πράξη που προσκρούει
στον καθιερωμένο ηθικό κώδικα του κοινωνικού περιβάλλοντος.
δίκη: το συναίσθημα της δικαιοσύνης, η έμφυτη αντίληψη για το δίκαιο. Από αυτά
πηγάζει η πολιτική αρετή, με αυτά εξασφαλίζεται η αξιοπρέπεια του ανθρώπου, εμπεδώνεται η πολιτική ενότητα και η κοινωνική αρμονία. Βλ. Κ. Κατσιμάνης, σσ. 92-93,
Ι. Πανέρης, σ. 484, W. K. C. Guthrie (1), σ. 92 και Κείμενα από τη βιβλιογραφία αρ. 10, 12
και 13.
Βλ. Α. Μπαγιόνας (2), σ. 31: «Η εξέλιξη της ηθικής συνείδησης οδηγεί τους ανθρώπους
στην αποδοχή των αξιών της αἰδοῦς και της δίκης ... Η ηθική συνείδηση αναπτύσσεται
από την ανάγκη να ανταποκριθή ο άνθρωπος στις απαιτήσεις μιας κοινωνίας με προηγμένο πολιτισμό. Κάθε πολιτιστικά προηγμένη κοινωνία θεμελιώνεται πάνω στις αξίες
της αἰδοῦς και της δίκης. Οι αξίες αυτές είναι καθολικές και για τις πολιτιστικά προηγμένες κοινωνίες είναι συνάμα αποτελέσματα της εξέλιξης της ηθικής συνείδησης και της
εξέλιξης του πολιτισμού που την εκφράζει και την κατευθύνει». [Συνείδηση: η αντίληψη
που έχει το άτομο για τα φαινόμενα που συμβαίνουν στον εξωτερικό κόσμο και η λειτουργία με την οποία παριστάνει ορισμένους σκοπούς ως επιθυμητούς και επιδιώκει να
τους πραγματοποιήσει με την πράξη του. Ηθική συνείδηση: η λειτουργία με την οποία
επιθυμούμε ή αποστρεφόμαστε ορισμένους σκοπούς και επιδοκιμάζουμε ή αποδοκιμάζουμε την επιθυμία ή αποστροφή μας προς αυτούς, Α. Μπαγιόνας (2), σ. 15].
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12. Σε ποιο σημείο του κειμένου γίνεται αναφορά στον καταμερισμό της
εργασίας; Ποια σημασία τού αποδίδει ο Πρωταγόρας για την εξέλιξη
του πολιτισμού και γιατί η πολιτική δεν μπορούσε να περιλαμβάνεται
στον καταμερισμό αυτό44;
13. οὐ γὰρ ἂν γένοιντο πόλεις, εἰ ὀλίγοι αὐτῶν (αἰδοῦς καὶ δίκης) μετέχοιεν: Η άποψη αυτή αναφέρεται μόνο σε δημοκρατικά πολιτεύματα ή
σε όλα; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας45.
14. Ποιο στάδιο στην εξελικτική πορεία του ανθρώπου εκπροσωπεί η
πολιτική τέχνη και πώς συντελείται το πέρασμα σ’ αυτό46;
15. καὶ νόμον γε θὲς ... πόλεως: Πώς εξηγείται η ανάγκη νόμου για την
τιμωρία όποιου δε μετέχει στην αἰδῶ και τη δίκη, αφού αυτές μοιράστηκαν σε όλους47;

44

45

46
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αἱ τέχναι νενέμηνται: Ο Πρωταγόρας κατανοεί τη σημασία του καταμερισμού της εργασίας για την πρόοδο, όπως φαίνεται από το σημείο αυτό αλλά και από τα επιτεύγματα
της δεύτερης φάσης της εξέλιξης. Γι’ αυτό και θέτει το πρόβλημα με την ερώτηση του
Ερμή. Αν περιλαμβανόταν στον καταμερισμό εργασίας και η πολιτική, δε θα συμμετείχαν όλοι στην πολιτική ζωή και δε θα υπήρχαν πόλεις, με την έννοια ότι η πολιτική
προϋποθέτει πως οι άνθρωποι αποδέχονται κοινές ηθικές αξίες, την αἰδῶ και τη δίκη.
Αν δεν τις αποδέχονταν, οι κοινωνικοί ανταγωνισμοί θα κατέληγαν στην αλληλοεξόντωση των ανθρώπων, όπως στην προηγούμενη φάση. Η πολιτική συνδέεται άρρηκτα με
την αἰδῶ και τη δίκη, που αποτελούν το θεμέλιο και την αναγκαία προϋπόθεσή της· με
την έννοια αυτή θα ήταν αδιανόητο να μην έχουν δοθεί σε όλους. Κατάληξη αυτής της
πολιτιστικής εξέλιξης αποτελεί η αθηναϊκή δημοκρατία, που δικαιώνεται με το μύθο του
Πρωταγόρα (βλ. Κείμενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 9). Βλ. και Κ. Ν. Πετρόπουλος, σ. 339.
Δεν γίνεται άμεσα διάκριση, αλλά ο Πρωταγόρας φαίνεται (και από τη συνέχεια της
«ρήσης») να δέχεται ότι το δημοκρατικό πολίτευμα της Αθήνας είναι αυτό που ανταποκρίνεται περισσότερο στις ανάγκες μιας πολιτιστικά προηγμένης κοινωνίας. Η αἰδώς
και η δίκη αναπτύσσονται μόνο μέσα στην κοινωνική ζωή και σε μια δημοκρατική κοινωνία βρίσκουν την πλήρη έκφρασή τους. Υπάρχει η φυσική καταβολή και η ισομοιρία
(ισοκατανομή) της πολιτικής η οποία όμως θα χρειαστεί το κατάλληλο έδαφος της δημοκρατικής κοινωνίας για να αναπτυχθεί. Βλ. Α. Μπαγιόνας (1), σ. 58, Ι. Πανέρης,
σσ. 481-482, Κ. Κατσιμάνης, σσ. 92-93, Μπαλάσκας (2), σσ. 359-360, Β. Κύρκος, σσ. 169-171.
Βλ. Κείμενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 9 και 13.
Το στάδιο της συγκρότησης πόλεων. Το πέρασμα γίνεται προοδευτικά και πάντα κάτω
από το νόμο της ανάγκης. Οι άνθρωποι αφανίζονται αρχικά, επειδή δεν κατέχουν την
τέχνη να ζουν μαζί σε πόλεις. Από τα παθήματά τους μαθαίνουν να ενεργούν δίκαια και
να σέβονται τα δικαιώματα των άλλων. Βλ. Α. Μπαγιόνας (3), σ. 91.
Βλ W. K. C. Guthrie (1), σ. 92. Ο Δίας δεν μπορεί να εξασφαλίσει την καθολικότητα των
δυο αρετών στους ανθρώπους, μια και δεν αποτελούσαν μέρος της αρχικής τους φύσης.
Αν αφαιρέσουμε το περίβλημα του μύθου, σημαίνει ότι το θέσπισμα, ο νόμος αυτός, ήταν «έργο του χρόνου, της πικρής πείρας και της ανάγκης». Ενισχύει τη θέση ότι όλοι
πρέπει να έχουν συμμετοχή στην αρετή.
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16. κτείνειν ὡς νόσον πόλεως : Πώς κρίνετε το μέτρο αυτό48;
17. Η αἰδώς και η δίκη δεν είναι έμφυτες στον άνθρωπο, κατανέμονται
βέβαια σε όλους, αλλά σε μεταγενέστερο στάδιο. Ποια σημασία έχει η
θέση αυτή για τη διδασκαλία της αρετής που επαγγέλλεται ο Πρωταγόρας49;
18. Οὕτω δή, ὦ Σώκρατες, ... αἰτία: Σε ποιο επιχείρημα του Σωκράτη απαντά ο Πρωταγόρας και ποια στάση τηρεί απέναντι στο αθηναϊκό πολίτευμα50;
19. Πώς αντιμετώπιζαν οι Αθηναίοι τους ρήτορες (ομιλητές) στην εκκλησία του δήμου; Πώς εξηγείται η στάση τους; Η απάντησή σας να στηριχθεί μόνο στο κείμενο51.
Συνδυασμός ερωτήσεων κλειστού και ανοικτού τύπου
1. Ο Δίας μοιράζει σε όλους την αἰδῶ και τη δίκη, αλλά παράλληλα θεσπίζει νόμο για την τιμωρία όποιου δε μετέχει σ’ αυτές. Από αυτό μπορούμε να συμπεράνουμε ότι:
α) Ο Πρωταγόρας αντιφάσκει, για να δικαιολογήσει το επάγγελμά του
(δάσκαλος της πολιτικής αρετής).

48
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50
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Όσοι δεν έχουν συνείδηση των αξιών της αἰδοῦς και της δίκης αποτελούν νοσηρά στοιχεία της πόλης που έχει δικαίωμα να τους τιμωρήσει, αφού πρώτα θα έχει χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα για να τους αλλάξει. Σήμερα θα θεωρούσαμε τη θανάτωση σκληρό και
απάνθρωπο μέτρο.
Αν αφαιρέσουμε τα μυθολογικά στοιχεία από την αφήγηση του Πρωταγόρα, μένει ότι η
αρετή καθαυτή δεν ήταν στην αρχή μέρος της ανθρώπινης φύσης, γι’ αυτό οι πρωτόγονοι μολονότι είχαν τη νοημοσύνη να μαθαίνουν διάφορες «τέχνες», όπως τη χρήση της
φωτιάς, την επεξεργασία των μετάλλων κ.ο.κ., συμπεριφέρονταν με αγριότητα ο ένας
στον άλλο και δεν μπορούσαν να συνεργαστούν κτλ. Αλλά η ανθρώπινη φύση φέρει μέσα της τις καταβολές για να εξελιχθεί ηθικά. Σ’ αυτό ακριβώς είναι αναγκαία η διδασκαλία. Βλ. W. K. C. Guthrie (1), σ. 311 και 91 κ.ε., Κ. Κατσιμάνης, σσ. 94, 97, 100.
Απαντά στο επιχείρημα που είχε διατυπώσει ο Σωκράτης (ενότητα 1): η δυνατότητα
όλων να εκφέρουν άποψη για τα θέματα της πολιτικής στην εκκλησία του δήμου σήμαινε ότι η πολιτική δεν διδάσκεται, αλλιώς δεν θα μπορούσε να διατυπώσει καθένας γνώμη παρά μόνο - όπως υπονοείται - ο ειδικός. Σύμφωνα με τον Πρωταγόρα, το δικαίωμα
να εκφέρουν όλοι άποψη είναι νόμιμο, αφού η αἰδώς και η δίκη είναι (δυνάμει) κτήμα
όλων. Ο Πρωταγόρας εκφράζει μια αντιτεχνοκρατική αντίληψη για την πολιτική, επιδοκιμάζει το αθηναϊκό πολίτευμα και ιδίως το δικαίωμα ισηγορίας. Βλ. Κ. Κατσιμάνης,
σσ. 91, 93-96, Α. Μπαγιόνας (1), σ. 58, Ι. Πανέρης, σσ. 483-484, 487.
Η απάντηση από όλη την παράγραφο Οὕτω δή, ὦ Σώκρατες, ... τούτου αἰτία.
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β) Η αἰδώς και η δίκη δεν είναι έμφυτες στον άνθρωπο. Αν ήταν, ούτε
τα εγκλήματα και γενικά η απείθεια στο νόμο θα εξηγούνταν, ούτε ο
Πρωταγόρας θα δικαιωνόταν ως δάσκαλος της πολιτικής αρετής.
γ) Ο Δίας, αφού δίνονται σε μεταγενέστερο από τη δημιουργία του ανθρώπου στάδιο, δεν μπορεί να τις επιβάλει σε όλους καταναγκαστικά.
δ) Είναι τόσο αναγκαίες για την ύπαρξη της πόλης, ώστε η τιμωρία για
την παραβίασή τους θα πρέπει να είναι σκληρή.
Α. Να επιλέξετε τις δύο πιο εύστοχες, κατά τη γνώμη σας, απόψεις.
Β. Να τις αναπτύξετε, αιτιολογώντας την επιλογή σας.
2. Ο Δίας νιώθει την ανάγκη να προστατεύσει τους ανθρώπους από τον
αφανισμό. Αυτό σημαίνει ότι:
α) Είναι ο δημιουργός και αισθάνεται υπεύθυνος για τα δημιουργήματά του.
β) Το επιβάλλει η ανάγκη του μύθου να δικαιολογηθεί η κατανομή της
αἰδοῦς και της δίκης.
γ) Η παρέμβαση του Δία αντιπροσωπεύει τη συνειδητοποίηση της ανάγκης συμβίωσης, την ανάπτυξη της ηθικής συνείδησης .
δ) Στις διάφορες θρησκείες οι θεοί παρεμβαίνουν για να σώσουν τους
ανθρώπους, έστω και την τελευταία στιγμή.
Α. Να επιλέξετε δύο από τις παραπάνω απόψεις που, κατά τη γνώμη
σας, είναι πιο εύστοχες.
Β. Να τις αναπτύξετε, αιτιολογώντας την επιλογή σας.
3. Α. Να σημειώσετε δίπλα από κάθε στάδιο ή φάση του πολιτισμού τις
ανάγκες ή την κατάσταση του ανθρώπου ή τα επιτεύγματα που αντιστοιχούν σ’ αυτή σύμφωνα με το μύθο (ενότητες 3 και 4).
α) φάση του Επιμηθέα .....................................................................................................
β) φάση του Προμηθέα ....................................................................................................
γ) φάση του σχηματισμού των πόλεων ....................................................................
Β. Ποιες από τις ανάγκες του ανθρώπου, όπως δηλώνονται στην πρώτη
φάση, ικανοποιούσε καθένα από τα επιτεύγματα αυτά;
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Λεξιλογικές - Σημασιολογικές ασκήσεις
1. δεσμοὶ φιλίας συναγωγοί: Να συνθέσετε το ρήμα ἄγω με πέντε προθέσεις και να σχηματίσετε από κάθε σύνθετο ένα παράγωγο κατά το παράδειγμα συνάγω - συναγωγός ή συναγωγή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και παραγωγικές καταλήξεις. Με τις λέξεις που θα προκύψουν να σχηματίσετε ισάριθμα ονοματικά σύνολα. Να προσέξετε τον
τονισμό52.
2. δεσμοὶ < δέω-δῶ (θ. δεσ-): Τα ουσιαστικά που παράγονται από ρήματα με
τις παραγωγικές καταλήξεις -μός, -(ε)τός, -ος (αρσ. β΄ κλ.), -σις, -σία, -ή ή
-ά (όταν προηγείται ρ), -ία ή -εία, σημαίνουν την ενέργεια, το πάθος ή την
κατάσταση. Να σχηματίσετε παράγωγα ουσιαστικά από τα ακόλουθα
ρήματα, χρησιμοποιώντας όσες από τις παραπάνω καταλήξεις ταιριάζουν:
ὀδύρομαι, σείω, ἀγείρω (θ. ἀγερ-), συναγείρω, τίκτω (θ. τεκ-, τοκ-), λύω,
παύω, στέφω, αἴρω, ἐγείρω, χρήομαι-χρῶμαι, σημαίνω, στρέφω, πέμπω,
φυλάττω, χαίρω (θ. χαρ-), ἀγγέλλω, ὁμιλέω-ῶ, μαρτυρέω-ῶ, λατρεύω,
δουλεύω, μαντεύω, ἀριστεύω, βασιλεύω.
3. δικαιοσύνη, φημί, μετέχω, ἁθροίζω, ταχέως (ταχύ), δίδωμι, δείδω
(δείσας): Να γράψετε στην αρχαία ελληνική από ένα συνώνυμο ή
αντώνυμο για καθεμία λέξη που σας δίνεται53.
4. νέμω*, (δια)φθείρω**, νόσος, δίκη, κόσμος: Από το θέμα καθεμιάς λέξης που σας δίνεται να σχηματίσετε πέντε παράγωγες (απλές ή σύνθετες) και να γράψετε δέκα σύντομες φράσεις (με δύο παράγωγα από κάθε λέξη).
*

θ. νεμ-, κατά μετάπτωση νομ- , και με πρόσφυμα ε= νεμε-

** θ. φθερ- , κατά μετάπτωση φθορ-, φθαρ-
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π.χ. παράγω - παραγωγός - παραγωγή, παραγωγικός, εξάγω - εξαγωγή-εξαγωγικός εξαγώγιμος, διάγω - διαγωγή, απάγω - απαγωγή, προσάγω - προσαγωγή - προσαγωγός,
κατάγω - καταγωγή κτλ., παραγωγός ταινιών, εξαγωγικό εμπόριο, παραγωγική
κατάληξη, εξαγωγή προϊόντων, απαγωγή παιδιού κτλ.
ἀδικία, λέγω/ἀρνοῦμαι- ἀπόφημι, ἀπέχω, σκεδάννυμι, βραδέως, λαμβάνω, φοβοῦμαι /
θαρρῶ.
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5. Να μεταφέρετε τις ακόλουθες προτάσεις στη νέα ελληνική:
α) οἱ ἄνθρωποι θείας μοίρας μετέχουσι: ................................................................
β) σκεδαννύμενοι διεφθείροντο: .................................................................................
γ) δεῖ τὰς συμβουλὰς διὰ δικαιοσύνης πάσας ἰέναι καὶ σωφροσύνης: ....
..............................................................................................................................................
δ) τούτῳ ᾤοντο μετεῖναι συμβουλῆς: .......................................................................
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Ενότητα 5η
(323 a - e)
Η πολιτική αρετή ως κοινή και φυσική ιδιότητα όλων των ανθρώπων
Προτεινόμενοι στόχοι
• Να κατανοήσουν οι μαθητές τη σημασία της άποψης ότι η πολιτική
αρετή δόθηκε σε όλους τους ανθρώπους ως δυνατότητα.
• Να αξιολογήσουν τα επιχειρήματα του Πρωταγόρα για την πολιτική
αρετή.
Ερμηνευτικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου
(ανάπτυξης και σύντομης απάντησης)
1. Μετά το μύθο ο Πρωταγόρας καταφεύγει στο λόγο για να αποδείξει τις
θέσεις του. Να εντοπίσετε στο κείμενο τις θέσεις που προβάλλει και τα
επιχειρήματα που χρησιμοποιεί.
2. ἡγοῦνται πάντες ... ἀρετῆς: Πού στηρίζεται το επιχείρημα του Πρωταγόρα και πώς το αξιολογείτε54;
3. τεκμήριον: Ο Πρωταγόρας προσκομίζει μια εμπειρική απόδειξη για τη
συμμετοχή όλων στην πολιτική αρετή. Ποια είναι αυτή; Γιατί θεωρείται
«τρελός» όποιος δέχεται ότι δεν κατέχει τη δικαιοσύνη και την άλλη
πολιτική αρετή55;
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Στηρίζεται στην κοινή αντίληψη, ο Πρωταγόρας δεν το θεμελιώνει λογικά. Αυτό δε
σημαίνει ότι δεν έχει ουσιαστική - αντικειμενική βάση. Άλλωστε ακολουθεί εμπειρική
απόδειξη που αρχίζει με τη λέξη τεκμήριον. Βλ. ερώτηση 3.
Η συνύπαρξη των ανθρώπων είναι αδιανόητη, αν δε διαθέτουν όλοι την πολιτική αρετή.
Γι’ αυτό και αν κάποιος στερείται τη σωφροσύνη ή τη δικαιοσύνη, την αρετή του πολίτη
γενικά, πρέπει να υποκρίνεται ότι τις κατέχει. Η υποκρισία παρατηρεί ο Α. Ε. Τaylor
(σ. 289) είναι ο φόρος που η κακία οφείλει στην αρετή.
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4. ἢ μὴ εἶναι ἐν ἀνθρώποις: Να συγκρίνετε την τιμωρία αυτή με τη θανάτωση που προτάθηκε παραπάνω (κτείνειν ὡς νόσον πόλεως). Είναι η
κύρωση αυτή ηπιότερη ή όχι και γιατί56;
5. Από πού προέρχεται, σύμφωνα με τον Πρωταγόρα, η πολιτική αρετή57;
6. Ο Πρωταγόρας υποστηρίζει α) ότι, σύμφωνα με το μύθο, ο Δίας έδωσε
σε όλους τους ανθρώπους την αἰδῶ και τη δίκη, και β) ότι η πολιτική
αρετή διδάσκεται. Νομίζετε ότι υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στις δύο
αυτές θέσεις του Πρωταγόρα; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας58.
7. οὐ φύσει ἀλλὰ διδακτόν: Ποιο είναι το νόημα της διάκρισης αυτής; Να
τη συσχετίσετε με την αριστοκρατική (αρχαϊκή) αντίληψη της ηθικής
και τις γενικότερες αντιλήψεις των σοφιστών59.
8. Ο Πρωταγόρας, για να αποδείξει (να προβάλει ως γενικά αποδεκτό) ότι
όλοι μπορούν να κατέχουν την αρετή και ότι η αρετή διδάσκεται, χρησιμοποιεί δύο επιχειρήματα. Να τα καταγράψετε και να τα αξιολογήσετε.

56

57
58

59

Είναι ζήτημα αν είναι ηπιότερη, δεδομένης της σημασίας που έχει για τον άνθρωπο η
κοινωνική ζωή. Βλ. Κ. Ν. Πετρόπουλος, σ. 340. Ειδικότερα για την εποχή εκείνη η εξορία
ισοδυναμούσε με θάνατο. Πρβλ. τις απόψεις του Σωκράτη στον Κρίτωνα (κεφ. 15- 16)
και την Ἀπολογία. Βλ. Παράλληλα κείμενα, αρ. 9 και Κείμενα από τη βιβλιογραφία,
αρ. 12.
Από τη διδαχή και την επιμέλεια όχι από τη φύση ή την τύχη.
Ο Δίας δεν μπορεί να εξασφαλίσει την καθολικότητα των δύο αρετών στους ανθρώπους, αφού αυτές δεν αποτελούσαν μέρος της αρχικής τους φύσης. Χρειάζεται επομένως
η διδασκαλία. Δεν υπάρχει αντίφαση αν με το Δία, όπως και με την έκφραση φύσει,
εννοήσουμε την προδιάθεση, το δυνάμει (με τη διατύπωση του Αριστοτέλη) που
μετατρέπεται σε ἐνεργείᾳ με τη διδασκαλία.
Σύμφωνα με την αρχαϊκή αντίληψη περί ηθικής, οι ιδιότητες -τα χαρακτηριστικά του
ανθρώπου- δίνονται εκ φύσεως και όσο «ανώτερο» είναι το γένος, η γενιά, τόσο ανώτερα, «ευγενέστερα», τα χαρακτηριστικά. Η διδασκαλία των σοφιστών αμφισβητεί αυτή
την ηθική και μερικοί από τους σοφιστές διατυπώνουν θέσεις στις οποίες η ανθρωπότητα θα φτάσει ξανά στην εποχή του ευρωπαϊκού διαφωτισμού, όπως ότι οι άνθρωποι
είναι από τη φύση τους ίσοι και οι ανισότητες είναι θέμα κοινωνικών συμβάσεων. Με το
οὐ φύσει θα εννοήσουμε ότι δεν δίνεται «έτοιμη» από τη φύση η πολιτική αρετή, αλλά
δίνεται μόνο ως δυνατότητα σε όλους. Τα υπόλοιπα είναι θέμα διδασκαλίας και
διαπαιδαγώγησης (όπως θα τονίσει στα επόμενα ο Πρωταγόρας). Η διάκριση φύσει διδακτόν μπορεί να συσχετιστεί με τη θεμελιώδη διάκριση των σοφιστών σε φύσει και
νόμῳ. Ο διδάσκων θα μπορούσε να αναφερθεί σ' αυτή, αφού πρόκειται για αντίληψη
που διαπερνά την αρχαία ελληνική σκέψη σε πολλές εκφράσεις της, όπως η τραγωδία
και η ιστορία του Θουκυδίδη. Η διάκριση φύσει και νόμῳ είναι ένα από τα σημεία που
διαφοροποιούν τους σοφιστές μεταξύ τους. Ο Πρωταγόρας ανήκει στους υποστηρικτές
του νόμου, αντίθετα π.χ. με τον Ιππία. Βλ. Παράλληλα κείμενα, αρ. 5 και Κείμενα από τη
βιβλιογραφία αρ. 5 και 14. Στην εισαγωγή του διδακτικού βιβλίου (σ. 28) γίνεται λόγος
για τον ένα όρο του αντιθετικού ζεύγους (νόμος).
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9. Ποια άποψη υποστηρίζει ο Πρωταγόρας για τα χαρακτηριστικά που οι
άνθρωποι έχουν από τη φύση ή από τυχαίο γεγονός και ποια στάση
τηρούν οι άλλοι άνθρωποι (της εποχής) απέναντι σ' αυτά; Πώς κρίνετε
τις απόψεις αυτές; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
10. Ποιες είναι οι μορφές της αγωγής κατά τον Πρωταγόρα και σε ποια
σχέση βρίσκονται μεταξύ τους;
11. Ποια είναι τα συστατικά στοιχεία της αρετής - όπως εμφανίζονται στην
ενότητα αυτή - και με ποιο τρόπο τα παρουσιάζει ο Πρωταγόρας60;
12. πᾶν τὸ ἐναντίον τῆς πολιτικῆς ἀρετῆς: Ποιο πρόβλημα δημιουργείται με
την εναλλαγή των όρων από τον Πρωταγόρα και τι μπορούμε να υποθέσουμε για την εξέλιξη του διαλόγου, δεδομένης της φροντίδας του Σωκράτη για ακριβολογία και ειδικά για ακριβείς ορισμούς των εννοιών61;
Συνδυασμός ερωτήσεων κλειστού και ανοικτού τύπου
1. Α. Να συνδέσετε τις ανθρώπινες ιδιότητες της στήλης Α με τον τρόπο
που αντιμετωπίζονται - σύμφωνα με τον Πρωταγόρα - όπως δίνεται
στη στήλη Β. (Καθένας από τους δύο τρόπους συνδέεται με περισσότερες από μία ιδιότητες).
Α
Β
− πάντες θυμοῦνται, νουθετοῦσι,
• σμικρότης
διδάσκουσι, κολάζουσι
• ἀδικία
− οὐδεὶς θυμοῦται οὐδὲ νουθετεῖ
• ἀσθένεια
οὐδὲ διδάσκει οὐδὲ κολάζει,
• ἀσέβεια
ἀλλ' ἐλεοῦσι
• αἰσχρότης
• πᾶν τὸ ἐναντίον
τῆς πολιτικῆς ἀρετῆς
Β. Να αιτιολογήσετε τον τρόπο αντιμετώπισης, εξηγώντας την προέλευση των ιδιοτήτων, σύμφωνα με το κείμενο.
60

61

Η δικαιοσύνη και η οσιότητα, όπως φαίνεται από την αδικία και την ασέβεια που ο
Πρωταγόρας παρουσιάζει ως το αντίθετο της πολιτικής αρετής. (Συστατικό στοιχείο
είναι και η σωφροσύνη, αλλά με το χωρισμό των ενοτήτων στο διδακτικό βιβλίο βρίσκεται στην 7η ενότητα). Από αυτά τα στοιχεία (δικαιοσύνη, σωφροσύνη, οσιότητα) θα ξεκινήσει στη δεύτερη ερώτησή του ο Σωκράτης. Βλ. Ηλ. Σπυρόπουλος, σ. 185.
Η αρετή είναι μία και ενιαία ή πολλές; Θα αποτελέσει θέμα συζήτησης στη συνέχεια. Βλ.
Κ. Ν. Πετρόπουλος, σ. 344.
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Λεξιλογικές - Σημασιολογικές ασκήσεις
1. ἡγοῦμαι, χαλεπαίνω, θυμοῦμαι, νουθετῶ: Να γράψετε στην αρχαία
ελληνική από ένα συνώνυμο για κάθε λέξη που σας δίνεται62.
2. Να συνδέσετε τις λέξεις του κειμένου που δίνονται στη στήλη Α με τις
ετυμολογικά συγγενείς τους της νέας ελληνικής στη στήλη Β.
Α
Β
μανιακός
ἐλεοῦσιν
ευθυμία
σθεναρά
εξασθενημένος
φασίν
δυσνόητος
ανελέητα
φάση (π.χ. της σελήνης)
θυμοί
φαντασία
φάσμα
διαφήμιση
φάναι
παρανοϊκός
ελεημοσύνη
φανάρι
μαίνεσθαι
αφανής
προφήτης
μυθομανής
φαντάζω
ἀσθενεῖς
φανερός
πυρομανής
επιθυμώ
ἀνόητος
ενθύμιο
3. φύσει, τύχῃ, συλλήβδην, ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου: Να γράψετε τέσσερις
φράσεις με τα επιρρήματα και την επιρρηματική έκφραση που σας δίνονται στη νεοελληνική μορφή τους63, ώστε να φαίνεται η σημασία τους.
62
63

νομίζω- δοκῶ- οἴομαι, ἀγανακτῶ, ὀργίζομαι, παραινῶ- συμβουλεύω.
Σε μερικές περιπτώσεις η μορφή ταυτίζεται με την αρχαία, όχι μόνο σε φράσεις που
αποτελούν γλωσσικά απολιθώματα, συνήθως όμως διαφοροποιείται κάπως.
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Ενότητα 6η
(324 a – c)
Η παιδευτική σημασία της τιμωρίας
ως απόδειξη του διδακτού της αρετής
Προτεινόμενοι στόχοι
• Να κατανοήσουν οι μαθητές το χαρακτήρα και τη σκοπιμότητα της
ποινής κατά τον Πρωταγόρα.
• Να κρίνουν τη σημασία της ποινής ως απόδειξης για το διδακτό της
αρετής.
Ερμηνευτικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου
(ανάπτυξης και σύντομης απάντησης)
1. Να εντοπίσετε το σημείο του κειμένου που δικαιολογεί τον τίτλο που
δόθηκε στην ενότητα και να προτείνετε έναν άλλο τίτλο.
2. Ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος για την αδικία. Η ποινή αποσκοπεί στο
να διορθωθεί αυτός που αδικεί. Πώς συνδέονται οι δύο παραπάνω θέσεις με το διδακτόν της αρετής64;
3. Ποιος είναι ο σκοπός της ποινής σύμφωνα με τον Πρωταγόρα; Συμφωνείτε ή όχι; Να αιτιολογήσετε την άποψή σας65.
4. Να συγκρίνετε την άποψη του Πρωταγόρα για την ποινή με την παλαιότερη αντίληψη της ανταπόδοσης (ποινή - τιμωρία, τίσις) εντοπίζοντας ομοιότητες και διαφορές.

64

65

Αν η αρετή δε διδασκόταν, οι απόψεις αυτές δε θα ευσταθούσαν, γιατί θα σήμαινε ότι
είναι κάποιος καλός ή κακός εκ φύσεως. Τότε όμως θα ήταν αδύνατο να αλλάξει, άρα δε
θα ήταν υπεύθυνος για την αδικία ούτε θα μπορούσε να του επιβληθεί ποινή. Ο Πρωταγόρας δίνει περιεχόμενο παιδαγωγικό - τελεολογικό στην ποινή.
Έχει παιδευτικό και όχι κατασταλτικό σκοπό, σωφρονιστικό και όχι εκδικητικό.
Απορρίπτονται τα κίνητρα της ανταπόδοσης και αντεκδίκησης. Βλ. W. K. C. Guthrie,
(1), σσ. 93-94. Οι απόψεις του Πρωταγόρα για το σκοπό της ποινής μπορούν να συγκριθούν με αυτές που διατύπωσε ο Ιταλός Cesare Beccaria την εποχή του διαφωτισμού.
Σκοπός της ποινής δεν είναι η εκδίκηση, αλλά ο σωφρονισμός εκείνου που διέπραξε το
αδίκημα και ο παραδειγματισμός των άλλων.
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5. Ποια συναισθήματα νομίζετε ότι διακατέχουν τον Πρωταγόρα στο
τέλος της ενότητας αυτής;
6. Να εξηγήσετε αν, κατά τη γνώμη σας, η επιβολή των ποινών είναι έγκυρο και πειστικό επιχείρημα για το διδακτόν της αρετής.
7. Η παιδεία αναδεικνύεται σε κινητήρια δύναμη που θα μετατρέψει τον
άνθρωπο από δυνάμει σε ἐνεργείᾳ πολιτικό ον. Να αναλύσετε την άποψη αυτή με βάση τη συλλογιστική του Πρωταγόρα66.
Συνδυασμός ερωτήσεων κλειστού και ανοικτού τύπου
1. Α. Να ελέγξετε αν οι προτάσεις που ακολουθούν αποδίδουν σωστά τη
σκέψη του Πρωταγόρα, σημειώνοντας Χ στο ανάλογο τετράγωνο:
Σωστό Λάθος

Ο Πρωταγόρας:
α) πιστεύει ότι η πολιτική αρετή προέρχεται από τη
διδασκαλία και την επιμέλεια





β) πιστεύει ότι η ποινή έχει σωφρονιστικό χαρακτήρα 



γ) δεν φαίνεται να απορρίπτει τον κατασταλτικό
χαρακτήρα της ποινής





δ) απορρίπτει τον κατασταλτικό χαρακτήρα της ποινής 



ε) δεν δέχεται ότι και ένας τεχνίτης μπορεί να δώσει
πολιτικές συμβουλές.





Β. Να κρίνετε τις απόψεις του Πρωταγόρα σε δύο από τις προτάσεις
που χαρακτηρίσατε ως σωστές.

66

Βλ. αναλυτικά Κ. Κατσιμάνης, σσ. 96 κ.ε. Για το θέμα αυτό βλ. ερωτήσεις 7ης ενότητας
και ερωτήσεις συνολικής θεώρησης.
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Λεξιλογικές - Σημασιολογικές ασκήσεις
1. ὁ δὲ μετὰ λόγου ἐπιχειρῶν κολάζειν οὐ τοῦ παρεληλυθότος ἕνεκα
ἀδικήματος τιμωρεῖται - οὐ γὰρ ἂν τὸ πραχθὲν ἀγένητον θείη - ἀλλὰ
τοῦ μέλλοντος χάριν, ἵνα μὴ αὖθις ἀδικήσῃ μήτε αὐτὸς οὗτος μήτε
ἄλλος ὁ τοῦτον ἰδὼν κολασθέντα: Ποια είναι η σημασιολογική διαφορά των ρημάτων τιμωροῦμαι και κολάζω;
2. κολάζω: Να γράψετε τρία παράγωγα του ρήματος στη νέα ελληνική
και να σχηματίσετε με αυτά αντίστοιχες προτάσεις.
3. πειρῶμαι < πεῖρα: Να γράψετε δέκα λέξεις, απλές ή σύνθετες, με το θέμα της λέξης που σας δίνεται.
4. Να μεταφέρετε τις παρακάτω φράσεις από την αρχαία στη νέα ελληνική:
α) οὐ τῶν παρεληλυθότων ἕνεκα ἀδικημάτων τιμωροῦνται ἀλλὰ τῶν
μελλόντων χάριν:..........................................................................................................
β) διανοεῖται παιδευτὴν εἶναι τὴν ἀρετήν: ..........................................................
γ) ὡς ἐξ ἐπιμελείας καὶ μαθήσεως κτητῆς οὔσης τῆς ἀρετῆς:........................
δ) εἰκότως ἀποδέχονται οἱ σοὶ πολῖται σκυτοτόμου συμβουλεύοντος
τὰ πολιτικά: ....................................................................................................................
5. ἀλογίστως - δημοσίᾳ: Να χρησιμοποιήσετε τα επιρρήματα σε ισάριθμες προτάσεις στη νέα ελληνική, ώστε να φαίνεται η σημασία τους. Στο
δημοσίᾳ δεν θα βάλετε υπογεγραμμένη και στο ἀλογίστως θα μετατρέψετε την κατάληξη σε -α.
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Ενότητα 7η
(324 d - 326 e)
Η διδασκαλία της αρετής από την οικογένεια και την κοινωνία
Προτεινόμενοι στόχοι
• Να κατανοήσουν οι μαθητές τη σημασία της παιδείας για την απόκτηση της αρετής.
• Να κατανοήσουν τη σημασία της οικογένειας και της κοινωνίας για τη
διδασκαλία της αρετής.
Ερμηνευτικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου
(ανάπτυξης και σύντομης απάντησης)
1. Ποια αντίρρηση του Σωκράτη δηλώνει ότι θα ανασκευάσει ο Πρωταγόρας;
2. Με ποια μέθοδο δηλώνει ότι θα ανασκευάσει τη δεύτερη αντίρρηση
του Σωκράτη; Γιατί, κατά τη γνώμη σας, προτίμησε να αλλάξει μέθοδο;
Ποια πλεονεκτήματα του προσφέρει αυτή η αλλαγή;
3. Υπάρχει ένα πράγμα στο οποίο είναι αναγκαίο να μετέχουν όλοι οι
πολίτες, προκειμένου να είναι δυνατή η ύπαρξη πόλεως, ή δεν υπάρχει; (ἔστι τι ἕν, ἢ οὐκ ἔστιν, οὗ ἀναγκαῖον πάντας τοὺς πολίτας μετέχειν, εἴπερ μέλλει πόλις εἶναι;) Ποιο είναι το «ένα», «αναγκαίο» για
την ύπαρξη της πόλης; Nα εντοπίσετε τη σχέση ανάμεσα στην άποψη
αυτή και στον πρωταγόρειο μύθο67.
4. Ο Πρωταγόρας θεωρεί την ἀνδρὸς ἀρετήν, την πολιτική αρετή, ως μοναδικό θεμέλιο για τη συγκρότηση και διατήρηση του οικοδομήματος
67

Ο μύθος έδειξε την πεποίθηση του Πρωταγόρα ότι η αρετή του πολίτη είναι κτήμα όλων
«δυνάμει» (όλων αφού σε όλους δόθηκε η αἰδώς και η δίκη σύμφωνα με το μύθο). Χρειάζεται όμως η διδασκαλία και η εξάσκηση για να αφομοιωθεί (βλ. ενότητα 4η), διαφορετικά δε θα υπήρχε ποινικό δίκαιο (ενότητα 5η), ούτε θα έθετε νόμο ο Δίας για την τιμωρία όσων δε μετέχουν στην αἰδῶ και στη δίκη (βλ. ενότητα 3η). Βλ. και την επόμενη
ερώτηση και την αντίστοιχη παραπομπή.
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της πολιτείας. Πώς κατέληξε στο συμπέρασμα αυτό; Να κρίνετε την εγκυρότητα του συλλογισμού του68.
5. εάν μεν υπάρχει αυτό το ένα πράγμα και εάν αυτό το πράγμα δεν είναι
ούτε η οικοδομική ούτε η μεταλλουργία ούτε η κεραμική (εἰ μὲν γὰρ
ἔστι καὶ τοῦτό ἐστι τὸ ἓν οὐ τεκτονικὴ οὐδὲ χαλκεία οὐδὲ κεραμεία).
Ποιο επιχείρημα του Σωκράτη υπαινίσσεται στο σημείο αυτό ο Πρωταγόρας69;
6. Σε ποια μέρη αναλύεται η ἀνδρὸς ἀρετή σύμφωνα με τον Πρωταγόρα;
7. Ποια είναι η βασική υποχρέωση του πολίτη και με ποιους τρόπους
παρεμβαίνει η πολιτεία στην εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής;
8. μπορεί να υποστούν ως ποινή και τον θάνατο και την εξορία ... τη
συνολική καταστροφή του οίκου τους: Ποιες ποινές επιβάλλονται και
πώς κλιμακώνονται70;
68

69

70

Αφετηρία ήταν η πρόταση ότι, αφού υπάρχει πόλη ως οργανωμένη κοινότητα, δεν μπορεί παρά να υπάρχει ένα συνεκτικό στοιχείο, θεμελιώδες για την ίδια την ύπαρξη και τη
διατήρησή της. Αυτό το ένα δεν μπορεί να είναι κάποια ειδική τέχνη, αλλά κάτι που
κατέχουν όλοι, που έχει - αν θυμηθούμε την απάντηση του Δία στον Ερμή - μείνει έξω
από τον καταμερισμό εργασίας. Αυτό είναι η ἀνδρὸς ἀρετή, η πολιτικὴ ἀρετή, που τη
συναποτελούν η δικαιοσύνη, η σωφροσύνη και η οσιότητα. Αφού υπάρχει λοιπόν αυτό
το ένα, τότε πρέπει όλοι να μετέχουν σ’ αυτό και όποιος δε μετέχει, ούτε διδασκόμενος
ούτε κολαζόμενος, να τιμωρείται με εξορία από την πόλη ή με θάνατο. Η οργανωμένη
ζωή δε θα ήταν εφικτή χωρίς το αίσθημα σεβασμού και δικαίου. Σε κάποια φάση της εξέλιξης, όταν οι άνθρωποι κατάλαβαν τη σημασία της ζωής σε οργανωμένη κοινότητα,
όταν ἐζήτουν ἁθροίζεσθαι, δέχτηκαν την αἰδῶ και τη δίκη ως προϋποθέσεις της «συνάθροισης» αυτής. Ούτε η αἰδώς και η δίκη - θεμέλια της πολιτικής - ούτε η ίδια η πολιτική
«δόθηκαν», ή υπήρχαν, εξ αρχής στον άνθρωπο. Αναπτύχθηκαν σε μια φάση της εξέλιξης. Η οργανωμένη κοινωνική ζωή επιβάλλει κανόνες, νόμους. Οι νόμοι αυτοί δεν είναι
φυσικοί γενικά, αλλά «φυσικοί για την κοινωνική ζωή», επειδή είναι αναγκαίοι. Γι’ αυτό και είναι σκληρές οι ποινές στους παραβάτες τους, σε όσους δηλαδή δε ρυθμίζουν τη
ζωή και τη συμπεριφορά τους σύμφωνα με την πολιτική αρετή - με τη δικαιοσύνη, τη
σωφροσύνη, την οσιότητα. Βλ. A. E. Taylor, σ. 289, Κ. Κατσιμάνης, σσ. 93-94, Κ. Μπαλάσκας (2), σσ. 359-360, Α. Μπαγιόνας (1), σ. 59, (2), σ. 31, Ι. Πανέρης, σσ. 482-486. Η
αποδεικτική διαδικασία του Πρωταγόρα έχει βέβαια δεοντολογικό χαρακτήρα
(ἀναγκαῖον μετέχειν, δεῖ μετέχειν) λόγω του οποίου παρουσιάζεται ως «λογικά αδύνατη» (Γ. Μαρκαντωνάτος, σσ. 110-111) και επικρίνεται γιατί «ὤδινεν ὄρος καὶ ἔτεκε μῦν»
(Δ. Γουδής, σ. 147). Το σημαντικό, κατά τη γνώμη μας, στο διάλογο του Πρωταγόρα δεν
είναι οι κανόνες της τυπικής λογικής αλλά η πολιτική και κοινωνική φιλοσοφία του σοφιστή.
Το δικαίωμα ισηγορίας των πολιτών στην εκκλησία του δήμου, το οποίο, κατά το Σωκράτη, δείχνει ότι η πολιτική αρετή δεν διδάσκεται. Βλ. διδακτικό βιβλίο ενότητα 1η,
σσ. 70-71 και εισαγωγή, σ. 51.
Βλ. Ηλ. Σπυρόπουλος, σσ. 185-186, Κ. Ν. Πετρόπουλος, σ. 347.
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9. Γιατί θεωρείται αυστηρότερη, χειρότερη ποινή από το θάνατο, ο
θάνατος στην εξορία, η δήμευση της περιουσίας και η διάλυση της οικογένειας; Στην απάντησή σας πρέπει να λάβετε υπόψη σας τις σχέσεις
που επικρατούσαν στην αρχαία πόλη και ιδίως τη σχέση του πολίτη με
την πόλη71.
10. Να καταγράψετε τα επιχειρήματα τα οποία χρησιμοποιεί ο Πρωταγόρας για να αποδείξει ότι οι αγαθοί άνδρες διδάσκουν την πολιτική αρετή στα παιδιά τους και να τα αξιολογήσετε72.
11. Σε ποιες βαθμίδες εκπαίδευσης των νέων στην αρχαία Αθήνα αναφέρεται ο Πρωταγόρας στο απόσπασμα του βιβλίου σας, ποιοι ήταν οι
φορείς της αγωγής και ποιος ο στόχος και το αντικείμενο διδασκαλίας;
12. με τις απειλές και τα χτυπήματα το «ισιώνουν, σαν δέντρο που λυγίζει
και γέρνει» (ὥσπερ ξύλον διαστρεφόμενον καὶ καμπτόμενον εὐθύνουσιν ἀπειλαῖς καὶ πληγαῖς): Ποιο στόχο υπηρετεί η παρομοίωση και
πόσο επιτυχημένη είναι, κατά τη γνώμη σας; Ποια σημασία έχει η χρησιμοποίηση του ρήματος «ισιώνουν» (εὐθύνουσιν);
13. Ποιο σκοπό εξυπηρετούσε η διδασκαλία της ποίησης και η απομνημόνευση ποιημάτων; Θα ήταν σήμερα, κατά τη γνώμη σας, χρήσιμη και εφικτή μια τέτοια απομνημόνευση;
14. Σε ποιο στάδιο αναλάμβανε η ίδια η πολιτεία την αγωγή των νέων,
ποιος ήταν ο στόχος και ποιο το αντικείμενο της αγωγής;
15. α) Να επισημάνετε τα σημεία εκείνα του κειμένου που δηλώνουν τα
μέσα και τη μέθοδο που χρησιμοποιούσαν οι φορείς της αγωγής για
την επίτευξη των στόχων τους.

71
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Βλ. Παράλληλα κείμενα, αρ. 9 και Κείμενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 12.
Aν υπάρχει πολιτική αρετή και είναι αναγκαίο όλοι οι πολίτες να μετέχουν σ’ αυτήν διδασκόμενοι ή τιμωρούμενοι, αλλιώς αποβάλλονται από την πόλη ή θανατώνονται, τότε ⇒ οι αγαθοί άνδρες, αφού διδάσκουν στα παιδιά τους τα άλλα, θα ήταν παράδοξο
να μη διδάσκουν την αρετή. ♦ Όλοι δέχονται ότι η αρετή είναι διδακτή. Αν οι αγαθοί
άνδρες διδάσκουν στα παιδιά τους όλα τα άλλα, η άγνοια των οποίων δεν οδηγεί στο
θάνατο, τότε δεν μπορεί παρά να διδάσκουν και αυτό που, αν δεν το γνωρίζουν, τα περιμένει θάνατος, εξορία κ.τ.λ. Αποδεικνύει αρνητικά για ποιο λόγο δεν μπορεί παρά να
διδάσκουν οι αγαθοί πολίτες την πολιτική αρετή στα παιδιά τους. Βλ. Κ. Ν. Γραικός,
σ. 120.
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β) Θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι η αγωγή των νέων στην
αρχαία Αθήνα, όπως την περιγράφει ο Πρωταγόρας, είναι αυταρχική; Να αιτιολογήσετε την άποψή σας73.
16. Ποια άποψη εκφράζει ο Πρωταγόρας για τους νόμους στην ενότητα
αυτή; Πώς συνδέεται με τις απόψεις του για την αἰδῶ και τη δίκη74;
17. Ποιος ήταν ο γενικότερος σκοπός της αγωγής και σε ποια σχέση βρισκόταν με τους επιμέρους στόχους κάθε βαθμίδας ή και μαθήματος75;
18. «Η ζωή του ανθρώπου στην κοινωνία είναι μια αδιάκοπη παιδευτική
άσκηση. Ο άνθρωπος από τη γέννηση ως το θάνατο ζει μέσα σε "υπογραφές"76 κανόνες αυστηρά χαραγμένους, καμιά απόκλιση δεν επιτρέπεται, ενώ η γενική αδυναμία για συμμόρφωση σ’ αυτούς τιμωρείται με
θάνατο. Ο Πρωταγόρας τα βρίσκει αυτά εντελώς φυσικά». (Κ. Μπαλάσκας (2), σ. 359). Πώς εξηγείται αυτή η στάση του Πρωταγόρα77;
73

74
75

76
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β) Θα μπορούσε επιπόλαια μάλλον και βιαστικά να θεωρηθεί αυταρχική, διότι ασκούν
έλεγχο το οικογενειακό και «σχολικό» περιβάλλον και η πολιτεία, ώστε το παιδί να υποχρεώνεται να πειθαρχεί. Είναι άλλωστε χαρακτηριστική η χρήση του ρήματος
ἀναγκάζω. Αλλά το αν θα αποδοθεί ο χαρακτηρισμός, εξαρτάται από το είδος της πολιτείας και την ποιότητα των σχέσεων. Η αγωγή στην Αθήνα απέβλεπε στο να δημιουργήσει ελεύθερους δημοκρατικούς πολίτες, υπεύθυνους και καλλιεργημένους ανθρώπους
με υψηλό ήθος. Βλ. Κ. Κατσιμάνης, σσ. 96- 97, Κ. Μπαλάσκας (2), σσ. 359-361, Β. Κύρκος, σσ. 200-201. Βλ. Κείμενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 8, 12 και 13.
Βλ. Κείμενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 14.
Μέσα από τους στόχους των επιμέρους μαθημάτων, όπως τους βρίσκουμε στο κείμενο,
καταλήγουμε στο θεμελιώδη σκοπό κατὰ τούτους (τοὺς νόμους) ἀναγκάζει (ἡ πόλις)
καὶ ἄρχειν καὶ ἄρχεσθαι.
Πρωταγόρας, 326d: ἀλλ' ἀτεχνῶς ὥσπερ οἱ γραμματισταὶ τοῖς μήπω δεινοῖς γράφειν
τῶν παίδων ὑπογράψαντες γραμμὰς τῇ γραφίδι οὕτω τὸ γραμματεῖον διδόασι καὶ
ἀναγκάζουσι γράφειν κατὰ τὴν ὑφήγησιν τῶν γραμμῶν, ὡς δὲ καὶ ἡ πόλις νόμους
ὑπογράψασα, ἀγαθῶν καὶ παλαιῶν νομοθετῶν εὑρήματα κατὰ τούτους ἀναγκάζει καὶ
ἄρχειν καὶ ἄρχεσθαι.
Καλό θα είναι να έχουν κατανοήσει οι μαθητές τη σχέση φύσης και κοινωνίας στον
Πρωταγόρα και τη σχέση των όρων φύσει (εκ φύσεως) και νόμῳ (ενότητα 6 και 7, βλ.
και Κείμενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 5 και 14). Μπορούν όμως να απαντήσουν με βάση
τα επιχειρήματα του Πρωταγόρα (στην ενότητα αυτή) για την ανάγκη συμμετοχής όλων
στις ηθικές - πολιτικές και κοινωνικές - αξίες της πολιτείας. Ένα άλλο ζήτημα που τίθεται από μελετητές έχει σχέση με το σχετικισμό του Πρωταγόρα (πάντων χρημάτων μέτρον ἄνθρωπος), που κατά την άποψή τους υπονομεύει το κύρος των αξιών που αποτελούσαν το στόχο της αγωγής. Εδώ δεν μπορούμε να απαντήσουμε παρά μόνο συνοπτικά
σ’ αυτά. Ο «σχετικισμός» του Πρωταγόρα κάθε άλλο παρά απόλυτος είναι. Καθετί ανθρώπινο, γνώση, αξίες, είναι σχετικό και υποκειμενικό εφόσον είναι ανθρώπινο (βλ.
Β. Κύρκος, σ. 134 κ.εξ. και Κείμενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 10 και 13). Έπειτα, η έννοια άνθρωπος έχει μεγάλη ευρύτητα στην παραπάνω θέση του Πρωταγόρα. Περισσότερα μπορεί κανείς να δει στις μελέτες που παραπέμπουμε, ειδικά στους W. K. C.
Guthrie, Α. Μπαγιόνα, Β. Κύρκο, Κ. Κατσιμάνη.
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19. Να αποδώσετε με δικά σας λόγια τη συλλογιστική πορεία του Πρωταγόρα, η οποία καταλήγει στην ανάγκη να διδαχτεί η αρετή78.
20. Σε ποια συμπεράσματα μπορούμε να καταλήξουμε για την ανατροφή
των νέων στην Αθήνα79;
21. Αν συγκρίνουμε το εκπαιδευτικό σύστημα της αρχαίας Αθήνας με το
σύγχρονο - τηρουμένων των αναλογιών λόγω μεγάλης διαφοράς ανάμεσα στις κοινωνίες - μπορούμε να βρούμε κοινά σημεία και ποια; Ειδικότερα ποιες αρχές της αγωγής των νέων είναι, κατά τη γνώμη σας, αποδεκτές και σήμερα και ποιες όχι;
22. ως ανίατο (ὡς ἀνίατον ὄντα): Ο παραλληλισμός παιδείας και ιατρικής
ή πολιτείας και ιατρικής ήταν συνηθισμένος στην αρχαία φιλοσοφία
και σκέψη. Στους «ανίατους» αυτούς επιβαλλόταν, όπως αναφέρει ο
Πρωταγόρας, η πιο σκληρή τιμωρία, ο θάνατος. Τα προβλήματα που
ανακύπτουν είναι πολλά:
i) Η τιμωρία είναι πολύ σκληρή, άτεγκτη, ii) Ποιοι θα χαρακτηριστούν
«ανίατοι», με ποια κριτήρια δηλαδή; iii) Από ποιους θα χαρακτηριστούν;
α) Να εκφράσετε τη γνώμη σας για καθένα από τα παραπάνω θέματα.
β) Άσχετα από το είδος της τιμωρίας, πώς θα μπορούσε να διασφαλιστεί η δίκαιη κρίση80;
23. Σε ποια χαρακτηριστικά της οργανωμένης κοινωνίας αναφέρεται ο
Πρωταγόρας στο κεφάλαιο αυτό και ποια η παιδευτική λειτουργία της
πόλης, όπως συνάγεται από το κείμενο;

78
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α) όλοι νουθετούν και διδάσκουν οι ίδιοι ή μέσω άλλων, β) κύρια επιδίωξή τους είναι η
ηθική - πολιτική αγωγή, γ) η ίδια η πόλη παιδαγωγεί. Άρα, αφού όλοι συνεργάζονται
στη μόρφωση των νέων κ.τ.λ., δεν μπορεί παρά να δεχτούμε ότι η αρετή είναι διδακτή*.
Βλ. Γ. Μαρκαντωνάτος, σ. 122, Κ. Ν. Πετρόπουλος, σ. 351.
* Ο Δ. Γουδής (σσ. 149-150) θεωρεί ότι το συμπέρασμα του Πρωταγόρα (αφού όλοι δίνουν αγωγή,
τη θεωρούν προφανώς διδακτή) μοιάζει με το γνωστό του Τιμοκλέους στον Λουκιανό εἰ εἰσὶ βωμοί, εἰσὶ καὶ θεοί. Το βασικό όμως ζήτημα που πρέπει, κατά τη γνώμη μας, να μας απασχολεί, δεν
είναι η τυπικότητα του συλλογισμού, αλλά ότι το κείμενο αυτό αποτελεί την πρώτη απόπειρα
θεωρητικής θεμελίωσης της αγωγής και αποτίμησής της ως κοινωνικής λειτουργίας. Βλ. Β. Κύρκος, σ. 194.

Για την ανατροφή των νέων, βλ. Β. Κύρκος, σσ. 179-203.
Μπορεί η ερώτηση να συζητηθεί με το κείμενο από τη βιβλιογραφία αρ. 14, όπου οι
προϋποθέσεις για να μη μετατραπεί ο νόμος σε τύραννο.
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Ερωτήσεις για τη συνολική θεώρηση του Πρωταγόρα
1. Σε πόσα μέρη διακρίνεται η απάντηση (ρήση) του Πρωταγόρα; Να
αναφέρετε επιγραμματικά το περιεχόμενο του καθενός81.
2. Ο Πρωταγόρας τελειώνοντας την «επίδειξή» του, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η αρετή είναι διδακτή και πιστεύει ότι έχει αντικρούσει
τα επιχειρήματα του Σωκράτη. Ποια ήταν αυτά τα επιχειρήματα; Ήταν, κατά τη γνώμη σας, πειστική η αναίρεσή τους;
3. Να γράψετε επιγραμματικά τις αντιλήψεις του Πρωταγόρα για τους
νόμους και τις αντιλήψεις των άλλων σοφιστών για το ίδιο θέμα,
επισημαίνοντας τις διαφορές μεταξύ τους82.
4. Το παιδευτικό ιδεώδες του Πρωταγόρα δεν είναι ατομοκρατικό αλλά
κοινωνιοκρατικό, εφόσον η καλλιέργεια στον καθένα της αἰδοῦς και
της δίκης, που είναι πόλεων κόσμοι τε καὶ δεσμοὶ φιλίας συναγωγοί,
είναι στην ουσία «ἀγωγὴ εἰς ὁλότητα». Ο νέος μορφωνόταν για λογαριασμό του κοινωνικού συνόλου και διαμέσου αυτού. Υπέρτατος δάσκαλος της πολιτικής τέχνης είναι η περιρρέουσα ατμόσφαιρα και το
σύνολο των πολιτών. (Κ. Κατσιμάνης, σ. 97). Να δείξετε αναλυτικά και
τεκμηριωμένα από ποια σημεία της «ρήσης» του Πρωταγόρα (ενότητες
2 -7 ) συνάγονται οι απόψεις αυτές.
5. Κέντρο της φιλοσοφίας του Πρωταγόρα είναι η περίφημη αρχή του
«πάντων χρημάτων μέτρον ἄνθρωπος», που στην πολιτική του φιλοσοφία παίρνει την εξής έκφραση: «οἷά γ’ ἂν ἑκάστῃ πόλει δίκαια καὶ
καλὰ δοκῇ, ταῦτα καὶ εἶναι αὐτῇ, ἕως ἂν αὐτὰ νομίζῃ» (Θεαίτητος,
167b). Η αρχή αυτή αναφέρεται στη δημοκρατία και αποτελεί θεμέλιό
της. Να επιβεβαιώσετε την άποψη αυτή αντλώντας στοιχεία από το
κείμενο που διδαχτήκατε83.
81
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α) Ο μύθος (320d - 323a): Η κατανομή της αἰδοῦς και της δίκης από το Δία σε όλους,
εξηγεί γιατί οι Αθηναίοι επιτρέπουν στον καθένα να πάρει μέρος στην πολιτική ζωή.
β) Συμπεράσματα του μύθου (323a - 324c): Επιχειρήματα για το διδακτόν της αρετής.
γ) Ο λόγος (324d - 326e): Το εκπαιδευτικό σύστημα της Αθήνας και των άλλων ελληνικών πόλεων. Ανασκευάζει τη δεύτερη αντίρρηση του Σωκράτη, ότι οι αγαθοί πολίτες δε
διδάσκουν την πολιτική αρετή στα παιδιά τους. Επίλογος: Σύνοψη των απαντήσεών
του.
Για τις αντιλήψεις των σοφιστών βλ. εισαγωγή διδακτικού βιβλίου, σσ. 24-29.
Αναλυτικά για το θέμα βλ. Ι. Πανέρης, σσ. 478-479. Βλ. επίσης Παράλληλα κείμενα,
αρ. 3 και Κείμενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 14.
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6. Η λύση του Προμηθέα στο πρόβλημα που αντιμετώπιζε ο άνθρωπος
συνιστά (για τον Πρωταγόρα) τη διαφορά του ανθρώπου από τα ζώα.
α) Ποια είναι αυτή; β) Να τη συγκρίνετε με την άποψη του Αριστοτέλη
ότι η διαφορά ανθρώπου - ζώου συνίσταται στην ικανότητα του λόγου
(λογικής και ομιλίας)84.
7. Στο μύθο του Πρωταγόρα η σύνταξη είναι απλή, η σύνδεση παρατακτική, χωρίς μακροσκελείς περιόδους, οι επαναλήψεις λέξεων, ρημάτων
ιδίως, συχνές, αλλά παράλληλα ο λόγος χαρακτηρίζεται από συσσώρευση ποιητικών εκφράσεων. Να εντοπίσετε τα σχετικά σημεία του
κειμένου, στις ενότητες 2 και 3, και να εξηγήσετε αυτόν τον τρόπο
γραφής85.
8. Ο μύθος για τη γένεση και την πρόοδο των ανθρώπων αποτελούσε στον
5ο αιώνα θέμα αγαπητό σε αρκετούς συγγραφείς: στον Αισχύλο (Προμηθέας Δεσμώτης, 450), το Σοφοκλή (᾿Αντιγόνη, πρώτο στάσιμο), τον Ευριπίδη (῾Ικέτιδες 20186) κ.ά. Να συγκρίνετε τις αναφορές στην
πολιτιστική εξέλιξη σε δύο από τα κείμενα αυτά με την αντίστοιχη του
Πρωταγόρα.

84

85
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Ο Προμηθέας έδωσε στον άνθρωπο τη δυνατότητα όχι μόνο να επιβιώσει, αλλά και να
διαφοροποιηθεί από τα άλλα έμβια όντα, δημιουργώντας κάποιες θεμελιώδεις μορφές
πολιτισμού, πρῶτον μὲν ... τροφὰς ηὕρετο, βλ. Κ. Κατσιμάνης, σ. 90. Ο Αριστοτέλης δίνει
έμφαση στο λόγο, ο Πρωταγόρας όχι μόνο στη λογική - όπως εννοείται με την έντεχνη
σοφία - αλλά και στην κατασκευαστική ικανότητα του ανθρώπου. ♦ Η σύγκριση που
ζητείται δεν έχει στόχο να αναδείξει κάποια άποψη ως ανώτερη, αλλά να επισημάνει τη
σχέση και τη διαφορά. Η βασική αρχή που προϋποτίθεται στο μύθο για τον Προμηθέα
είναι ότι ο άνθρωπος δημιουργεί τον εαυτό του και τον κόσμο του. Το παράδειγμα του
Προμηθέα εκφράζει επίσης τα αιτήματα του ανθρωπισμού. Ο Προμηθέας «αναπτύσσει
και ενισχύει το ανεξάρτητο και φιλάνθρωπο ήθος του με την πρόθεση να απαλλάξει
τους συνανθρώπους του από την υποταγή σε μια άλογη μορφή αυθεντίας». Βλ. Α. Μπαγιόνας (4), σ. 11.
Συνυπάρχουν στοιχεία του λαϊκού ύφους και ποιητικές εκφράσεις. Παραδείγματα λαϊκού ύφους: 1) η αρχή του μύθου, ἦν ποτὲ χρόνος, 2) η απλή κατασκευή του λόγου, η απέριττη σύνδεση χωρίς μεγάλες περιόδους (συνηθέστεροι σύνδεσμοι: δέ, μέν - δέ), 3) συχνότατη χρήση του οὖν, 4) του ἐπειδή, 5) επανάληψη της ίδιας λέξης - και μάλιστα ρήματος και μετοχής στην ίδια πρόταση κτλ. Παραδείγματα ποιητικών εκφράσεων:
ἄοπλον φύσιν, σμικρότητι ἤμπισχε, πτηνῶν φυγήν κτλ. Μιμείται από τη μια το περίτεχνο ύφος του σοφιστή και από την άλλη την αφέλεια και φυσικότητα του λαϊκού τρόπου έκφρασης που ταιριάζει στην αφήγηση του μύθου. Βλ. Κ. Ν. Πετρόπουλος, σσ. 335-336,
Δ. Γουδής, σσ. 143-144.
Βλ. Παράλληλα κείμενα, αρ. 13.
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9. Από το μύθο του Πρωταγόρα (ενότητες 2-3-4) προκύπτει μια προοδευτική αντίληψη της ιστορίας ως γίγνεσθαι· δηλαδή η ιστορία (το
ιστορικό γίγνεσθαι) κατανοείται ως πορεία από κατώτερα στάδια πολιτισμού σε ανώτερα. Να συγκρίνετε την αντίληψη του Πρωταγόρα για
την ιστορία με τις απόψεις του Ησιόδου για το «χρυσό γένος» των ανθρώπων κτλ. (῎Εργα καὶ ῾Ημέραι), με την αντίληψη του Πλάτωνα (Πολιτικός, 269c) και με τη χριστιανική αντίληψη για τον Παράδεισο και
την πτώση. (Να μελετήσετε τα κείμενα που σας δίνονται87 και να συμβουλευτείτε και την εισαγωγή του βιβλίου σας, σσ. 58-59)88.
10. Γιατί ο ορθολογιστής Πρωταγόρας χρησιμοποιεί το μύθο; Ποια πλεονεκτήματα του εξασφαλίζει για να απαντήσει στο Σωκράτη; Να συνυπολογίσετε και το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται. (Βλ. και ενότητα 1 και εισαγωγή διδακτικού βιβλίου, σσ. 50-52).
11. Ποια σχέση έχει η θεωρία για την ιστορία που προκύπτει από το μύθο
του Πρωταγόρα με τις κυκλικές θεωρίες που κυριαρχούσαν στην αρχαιότητα; (Βλ. και ερώτηση 9).
12. α) Να συσχετίσετε την άποψη του Πρωταγόρα για την αἰδῶ και τη
δίκη με την άποψη που εκφράζει ο Περικλής στον Ἐπιτάφιο, ότι η
αθηναϊκή δημοκρατία στηρίζεται στην ενσυνείδητη πειθαρχία των
πολιτών της στους γραπτούς και άγραφους νόμους (Θουκυδίδης ΙΙ,
37, 3).

87
88

Βλ. Παράλληλα κείμενα, αρ. 11 και 12.
Ο μύθος του Πρωταγόρα, ένα λαμπρό δείγμα φιλοσοφίας του πολιτισμού, αποτέλεσε
θεμέλιο πολλών μετέπειτα φιλοσοφικών και πολιτικών συστημάτων, (βλ. Zeller - Nestle,
σ. 102, 104). Στο μύθο εκφράζεται η αισιόδοξη αντίληψη για την πορεία του ανθρώπου,
παρόμοια όπως στο πρώτο στάσιμο της Ἀντιγόνης του Σοφοκλή. Οι αντιλήψεις αυτές
συνδέονται με εποχές κοινωνικής προόδου και διαφωτισμού. Αντίθετα στον Ησίοδο εκφράζεται η απαισιόδοξη αντίληψη, ότι η «χρυσή εποχή» ήταν το παρελθόν, ότι η αἰδώς
και η δίκη υπήρχαν από την αρχή αλλά στο σιδηρούν αιώνα ἀπέπτησαν εἰς τὸν
οὐρανόν (῎Εργα καὶ ῾Ημέραι, 199-200), ενώ στον Πολιτικό του Πλάτωνα (269a) βρίσκουμε ένα δείγμα της άποψης ότι η βασιλεία του καλού και του κακού εναλλάσσονται
σε αιώνιες ανακυκλήσεις που ορίζουν την πορεία του κόσμου (βλ. Παράλληλα κείμενα,
αρ. 11, 12). Ο ιερός Αυγουστίνος εξηγεί την ιστορία τελεολογικά, την παρουσιάζει δηλαδή ως πορεία που θα οδηγήσει στη βασιλεία και τη δόξα του Θεού. Βλ. Α. Μπαγιόνας
(3), σσ. 87-92, 99, Κ. Ν. Πετρόπουλος, σ. 341, Δ. Γουδής, σσ. 144-145.
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β) Να συσχετίσετε την κοινωνία που περιγράφεται στα δύο κείμενα
(Πλάτωνα και Θουκυδίδη) με τις κοινωνίες που περιγράφονται στο
ακόλουθο απόσπασμα: «(...) σύγχρονοι ανθρωπολόγοι διακρίνουν
‘πολιτισμούς ντροπής’ από ‘πολιτισμούς ενοχής’, με την έννοια ότι η
ισχυρότερη συνεκτική δύναμη σε άλλες κοινωνίες είναι ο σεβασμός
στην δημόσια γνώμη, η αιδώς, και σε άλλες ο φόβος. Στις πρώτες η
μεγαλύτερη τιμωρία είναι να χάσει κανείς το σεβασμό των άλλων
(...)». Να συνθέσετε ένα κείμενο, όπου θα παρουσιάζετε τα συμπεράσματά σας89.
13. Να συγκρίνετε το σκοπό της διδασκαλίας των σοφιστών όπως παρουσιάζεται από τον Πρωταγόρα στο κείμενο που διδαχθήκατε με τις
θέσεις που διατυπώνει ο Ισοκράτης στον Παναθηναϊκό λόγο του
(§§ 26-34)90.

89

90

Η άποψη του Πρωταγόρα συμπίπτει με αυτή του Περικλή, που υπερηφανεύεται ότι η
αθηναϊκή δημοκρατία στηρίζεται στην ενσυνείδητη πειθαρχία των πολιτών της στους
γραπτούς και άγραφους νόμους. (Θουκ. ΙΙ, 37, 3). Η κοινωνία που περιγράφουν ο Πρωταγόρας και ο Περικλής συμπίπτει με αυτή που ο Dodds ονομάζει «κοινωνία της ντροπής» και τον πολιτισμό της αντίστοιχα «πολιτισμό της ντροπής». Βλ. E. R. Dodds, σσ. 34,
41-68 και Κείμενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 12.
Βλ. Παράλληλα κείμενα, αρ. 10.
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1. Κριτήριο για ολιγόλεπτη εξέταση91 (15΄)
Στοιχεία μαθητή
Ονοματεπώνυμο: ............................................................................................
Εξεταζόμενο μάθημα: Αρχαία Ελληνική Γραμματεία (μάθημα κατεύθυνσης)
Τάξη: ...................................... Ημερομηνία : ...............................................
Διδακτική ενότητα:
«Ἐρωτᾷ οὖν Ἑρμῆς ... Αὕτη, ὦ Σώκρατες, τούτου αἰτία».
Α. Κείμενο (δίνεται το κείμενο όλης της ενότητας)
Β. Ερωτήσεις
1. Να μεταφράσετε το χωρίο: ««Ἐρωτᾷ οὖν Ἑρμῆς ... καὶ πάντες μετεχόντων».
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Μονάδες 6

91

Σύμφωνα με το Π.Δ. για την αξιολόγηση των μαθητών της θεωρητικής κατεύθυνσης
στην αρχαία ελληνική γραμματεία και γλώσσα οι μονάδες κατανέμονται αναλογικά ως
εξής: μετάφραση διδαγμένου κειμένου 10%, μετάφραση αδίδακτου 20%, ερμηνευτικές
ερωτήσεις (δύο ή τρεις) 30%, γραμματολογική 10%, λεξιλογική 10%, γραμματική 10%,
συντακτική 10%. Οι δύο τελευταίες είναι ερωτήσεις στο αδίδακτο κείμενο, ενώ όλες οι
άλλες στο διδαγμένο. Η μία ερμηνευτική ερώτηση μπορεί να είναι από διδαγμένο κείμενο μεταφρασμένο, που δίνεται βέβαια στους μαθητές. Όλες τις ερωτήσεις τις συμπεριλάβαμε μόνο στο κριτήριο αρ. 3, σε ευρύτερη ενότητα. Στα άλλα κριτήρια, ιδίως στο
ολιγόλεπτης διάρκειας, η κατανομή των μονάδων δεν μπορούσε να ακολουθεί ακριβώς
το Π.Δ. Χρησιμοποιήσαμε το ίδιο κείμενο για όλα τα κριτήρια με προσθήκη ερωτήσεων
για να φαίνεται ευκρινώς η διαφοροποίηση των στόχων σε σχέση με το χρόνο.
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2. Αφού η αἰδώς και η δίκη κατανέμονται σε όλους, γιατί ο Δίας θεσπίζει
νόμο για την τιμωρία όποιου δε μετέχει σ’ αυτές;
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Μονάδες 7
3. Να εντοπίσετε το σημείο του κειμένου που αναφέρεται στον καταμερισμό της εργασίας και να εξηγήσετε ποια σημασία αποδίδει σ' αυτόν ο
Πρωταγόρας για την εξέλιξη του πολιτισμού.
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Μονάδες 7
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2. Κριτήριο για ωριαία εξέταση
Στοιχεία μαθητή
Ονοματεπώνυμο: ............................................................................................
Εξεταζόμενο μάθημα: Αρχαία Ελληνική Γραμματεία (μάθημα κατεύθυνσης)
Τάξη: ...................................... Ημερομηνία : ...............................................
Διδακτική ενότητα:
«Ἐρωτᾷ οὖν Ἑρμῆς ... Αὕτη, ὦ Σώκρατες, τούτου αἰτία».
Α. Κείμενο (δίνεται το κείμενο όλης της ενότητας)
Β. Ερωτήσεις
1. Να μεταφράσετε το χωρίο: ««Ἐρωτᾷ οὖν Ἑρμῆς ... κτείνειν ὡς νόσον
πόλεως».
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Μονάδες 4
2. Αφού η αἰδώς και η δίκη κατανέμονται σε όλους, γιατί ο Δίας θεσπίζει
νόμο για την τιμωρία όποιου δε μετέχει σ’ αυτές;
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Μονάδες 4
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3. Να εντοπίσετε το σημείο του κειμένου που αναφέρεται στον καταμερισμό της εργασίας και να εξηγήσετε ποια σημασία αποδίδει σ' αυτόν ο
Πρωταγόρας για την εξέλιξη του πολιτισμού και γιατί δεν συμπεριλαμβάνεται στον καταμερισμό η πολιτική.
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Μονάδες 4
4. αἰδώς, δίκη: Να δώσετε με λίγα λόγια το περιεχόμενο καθεμιάς έννοιας.
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Μονάδες 4
5. Να εντοπίσετε στο αρχαίο κείμενο και να γράψετε τις λέξεις που
συνδέονται ετυμολογικά με τις ακόλουθες:
νέμεση, απρόσιτος, νομός, ανοχή, νομίζω, ιταμός, συμμετοχικός,
ανδρείκελο, διαβουλεύσεις, εικόνα.
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Μονάδες 4
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3. Κριτήριο για εξέταση σε ευρύτερη ενότητα 92
Στοιχεία μαθητή
Ονοματεπώνυμο: ............................................................................................
Εξεταζόμενο μάθημα: Αρχαία Ελληνική Γραμματεία (μάθημα κατεύθυνσης)
Τάξη: ...................................... Ημερομηνία : ...............................................
Ενότητα 4η
Α. Κείμενο
«ἀπώλλυντο οὖν ὑπὸ τῶν θηρίων... Αὕτη, ὦ Σώκρατες, τούτου αἰτία».
Β. Ερωτήσεις
1. Να μεταφράσετε το χωρίο: «Ἐρωτᾷ οὖν Ἑρμῆς ... καὶ πάντες μετεχόντων».
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Μονάδες 2
2. Αφού η αἰδώς και η δίκη κατανέμονται σε όλους, γιατί ο Δίας θεσπίζει
νόμο για την τιμωρία όποιου δε μετέχει σ’ αυτές;
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Μονάδες 2

92

Εννοείται ότι έχει οριστεί όλη η ενότητα για επανάληψη καθώς και μέρος της εισαγωγής.
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3. Να εντοπίσετε το σημείο του κειμένου που αναφέρεται στον καταμερισμό της εργασίας και να εξηγήσετε ποια σημασία αποδίδει σ' αυτόν ο
Πρωταγόρας για την εξέλιξη του πολιτισμού και γιατί δεν συμπεριλαμβάνεται στον καταμερισμό η πολιτική.
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Μονάδες 2
4. Κείμενο από μετάφραση: Ενότητα 1η: «Εγώ λοιπόν θεωρώ, όπως και
οι άλλοι Έλληνες, ... Άρα, είναι προφανές πως δεν θεωρούν ότι το
πράγμα αυτό είναι κάτι που διδάσκεται»: Ποιο επιχείρημα προβάλλει ο
Σωκράτης για να υποστηρίξει ότι η πολιτική αρετή δεν διδάσκεται και
πόσο πειστικό είναι κατά τη γνώμη σας;
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Μονάδες 2
5. Να αναφέρετε και να αναπτύξετε με λίγα λόγια την κυριότερη, κατά
την άποψή σας, διαφορά της μεθόδου του Σωκράτη από του Πρωταγόρα.
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Μονάδες 2
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6. α) νόσος: Να γράψετε δύο παράγωγα από τη λέξη (στην αρχαία ή τη
νέα ελληνική).
β) κτείνω: Να γράψετε δύο σύνθετα ουσιαστικά χρησιμοποιώντας ως
δεύτερο συνθετικό παράγωγο του ρήματος που σας δίνεται.
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Μονάδες 2
7. Αδίδακτο κείμενο: ἐγὼ δ', ὦ ἄνδρες δικασταί, τοσοῦτ' ἀπέχω τοῦ
συκοφαντίαν τινὰ τοῖς πράγμασι τούτοις προσάγειν ἢ ὑμᾶς ἀξιοῦν, ὥστ'
εἰ ταῦθ' ὑπ' ἀβελτερίας ἢ δι' εὐήθειαν ἢ δι' ἄλλην ἄγνοιαν ἡντινοῦν οὕτω
πέπρακται, αὐτός τ' ἀφίημ' Αἰσχίνην καὶ ὑμῖν συμβουλεύω. καίτοι τῶν
σκήψεων τούτων οὐδεμί' ἐστὶ πολιτικὴ οὐδὲ δικαία. οὐδένα γὰρ τὰ κοινὰ
πράττειν ὑμεῖς κελεύετε οὐδ' ἀναγκάζετε· ἀλλ' ἐπειδάν τις ἑαυτὸν πείσας
δύνασθαι προσέλθῃ, πρᾶγμα ποιοῦντες ἀνθρώπων χρηστῶν καὶ
φιλανθρώπων, εὐνοϊκῶς δέχεσθε καὶ οὐ φθονερῶς, ἀλλὰ καὶ χειροτονεῖτε
καὶ τὰ ὑμέτερ' αὐτῶν ἐγχειρίζετε. ἐὰν μὲν οὖν κατορθοῖ τις, τιμήσεται καὶ
πλέον ἕξει τῶν πολλῶν κατὰ τοῦτο· ἂν δ' ἀποτυγχάνῃ, σκήψεις καὶ
προφάσεις ἐρεῖ; ἀλλ' οὐ δίκαιον.
Δημοσθένους Περὶ τῆς Παραπρεσβείας, 98-100

Λεξιλόγιο
ἀβελτερία (ἀβέλτερος < ἀ στερ. + βέλτερος): κυριολ. αυτός από τον οποίο λείπει το καλύτερο, ο μη ικανός για τίποτε, μηδαμινός, ανεπίδεκτος βελτιώσεως, ευήθης, μωρός
εὐήθεια (εὐήθης < εὖ +ἦθος): αγαθότης ήθους, απλότητα, τιμιότητα, ειλικρίνεια // με κακή έννοια: αφέλεια, βλακεία, μωρία, ανοησία
ἀφίημι: αφήνω, απαλλάσσω, αθωώνω
σκῆψις (σκήπτω): πρόσχημα, πρόφαση, δικαιολογία, ισχυρισμός

Να μεταφράσετε το κείμενο: ........................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Μονάδες 4

77

8. α) κατορθοῖ, προσέλθῃ, ἀφίημι: Να γράψετε το δεύτερο πρόσωπο σε
όλες τις εγκλίσεις του χρόνου στον οποίο βρίσκεται κάθε ρήμα.
Οριστική ........................................................................................................................
Υποτακτική ..................................................................................................................
Ευκτική ..........................................................................................................................
Προστακτική ................................................................................................................
β) ἐγὼ δ', ὦ ἄνδρες δικασταί … οὕτω πέπρακται: Να γράψετε τις
αντωνυμίες της περιόδου, να τις αναγνωρίσετε γραμματικώς και να
τις μεταφέρετε από τον ενικό στον πληθυντικό αριθμό και αντίστροφα. Η πτώση και το γένος ή πρόσωπο να μείνουν αμετάβλητα.
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Μονάδες 2
9. α) ἐὰν μὲν οὖν κατορθοῖ τις, τιμήσεται καὶ πλέον ἕξει τῶν πολλῶν
κατὰ τοῦτο· ἂν δ' ἀποτυγχάνῃ, σκήψεις καὶ προφάσεις ἐρεῖ;
Να χαρακτηρίσετε τους υποθετικούς λόγους και να τους μετατρέψετε ώστε να δηλώνουν:
i) το πραγματικό,
ii) το αορίστως επαναλαμβανόμενο στο παρόν ή στο μέλλον.
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
β) τῶν σκήψεων, ἀνθρώπων, χρηστῶν, τῶν πολλῶν: Να εντοπίσετε τις
λέξεις στο κείμενο και να χαρακτηρίσετε τη συντακτική θέση
καθεμιάς.
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Μονάδες 2
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3. ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στόχος της εισαγωγής είναι να γνωρίσουν και να κατανοήσουν οι μαθητές την ταυτότητα του έργου (θέμα, πρόσωπα, τόπος και χρόνος του
έργου, σκηνοθεσία), τις βασικές πολιτικές σκέψεις που αναπτύσσονται
και τις περιστάσεις που ώθησαν τον Πλάτωνα στην επεξεργασία του θέματος αυτού. Προτιμήσαμε να υπάρχει κάποια επικάλυψη στις ερωτήσεις
που ακολουθούν, στην πρώτη τουλάχιστον ενότητα, για να ποικίλλει ο
βαθμός δυσκολίας τους.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
3.1. Νεανικές φιλοδοξίες και απογοητεύσεις
1. Ο Πλάτων στην Ζ΄ Ἐπιστολή του ομολογεί (324 b) πώς νέος ἐγώ ποτε
ὢν πολλοῖς δὴ ταὐτὸν ἔπαθον· ᾠήθην, εἰ θᾶτττον ἐμαυτοῦ γενοίμην κύριος, ἐπὶ τὰ κοινὰ τῆς πόλεως εὐθὺς ἰέναι (: όταν μια φορά ήμουν νέος,
μου συνέβη το ίδιο ακριβώς που συνέβη και σε άλλους πολλούς: αποφάσισα,
αμέσως μόλις γίνω αυτεξούσιος, ν' ακολουθήσω το πολιτικό στάδιο), αλλά

διάφορα γεγονότα τον απογοήτευσαν και τον έκαναν να καταλάβει
(326 a) περὶ πασῶν τῶν νῦν πόλεων ὅτι κακῶς ξύμπασαι πολιτεύονται.
α) Ποια ήταν τα γεγονότα που τον απογοήτευσαν;
β) Ποια πολιτεύματα αφορά η διαπίστωσή του στο χωρίο 326a;
2. α) Γιατί ο Πλάτων θεώρησε τα πολιτεύματα της εποχής του διεφθαρμένα;
β) Ποια λύση πρότεινε μέσα από το έργο του;
3. Στην Ζ΄ Ἐπιστολή ο Πλάτων, αφού εκθέτει τα γεγονότα που τον απογοήτευσαν από την πολιτική της εποχής του, γράφει (326 a): λέγειν τε
ἠναγκάσθην, ἐπαινῶν τὴν ὀρθὴν φιλοσοφίαν, ὡς ἐκ ταύτης ἔστιν τά τε
πολιτικὰ δίκαια καὶ τὰ τῶν ἰδιωτῶν πάντα κατιδεῖν· κακῶν οὖν οὐ
πρὶν λήξειν τὰ ἀνθρώπινα γένη, πρὶν ἂν ἢ τὸ τῶν φιλοσοφούντων
ὀρθῶς γε καὶ ἀληθῶς γένος εἰς ἀρχὰς ἔλθῃ τὰς πολιτικὰς ἢ τὸ τῶν δυναστευόντων ἐν ταῖς πόλεσιν ἔκ τινος μοίρας θείας ὄντως φιλοσοφήσῃ.
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(κι' έτσι αναγκάσθηκα να κάνω το εγκώμιο της αληθινής φιλοσοφίας και να
λέω ότι μέσ' απ' αυτήν είναι δυνατόν να δει κανείς το δίκαιο παντού, και στης
πολιτείας και στων ατόμων τη ζωή, και ότι επομένως οι γενεές των ανθρώπων
δε θα πάψουν να υποφέρουν, παρά όταν, ή εκείνοι που σωστά και γνήσια φιλοσοφούν, πάρουν στα χέρια τους την πολιτική εξουσία, ή οι πολιτικοί ηγέτες,
από μια θεία βουλή, φιλοσοφήσουν αληθινά.)

α) Ποιο πλεονέκτημα διαθέτουν, σύμφωνα με τον Πλάτωνα, οι φιλόσοφοι;
β) Νομίζετε ότι το πλεονέκτημα αυτό θα ήταν αρκετό για να υπάρξει
υγιής πολιτική ζωή;
3.2. Η συγγραφή της Πολιτείας
1. Ποιος υπολογίζουμε ότι είναι ο χρόνος συγγραφής της Πολιτείας και
ποιος ο δραματικός χρόνος του έργου; Ποια σημαντικά ιστορικά γεγονότα και ποια γεγονότα της προσωπικής ζωής του Πλάτωνα μεσολάβησαν ανάμεσα στις δύο αυτές χρονολογίες; (Στην απάντησή σας να στηριχτείτε στην ενότητα Ε΄ της Εισαγωγής στην αρχαία φιλοσοφία και
στην 1η ενότητα της εισαγωγής στην Πολιτεία).
3.3. Η σκηνοθεσία και τα πρόσωπα του διαλόγου
1. Ποιος είναι ο τόπος, το θέμα και τα κύρια πρόσωπα του διαλόγου;
2. Ο τίτλος του διαλόγου είναι Πολιτεία ἢ περὶ δικαίου. Πώς συνδέεται
το δίκαιον με την πολιτεία στο διάλογο;
3. Ποιο είναι το περιεχόμενο των όρων πόλις και πολιτεία στο κείμενο;
3.4. Η διάρθρωση της Πολιτείας
1. Ποιο πρόβλημα αποτελεί την αφετηρία της Πολιτείας και σε ποια θέματα επεκτείνεται ο διάλογος;
2. Αφού διαβάσετε προσεκτικά τη διάρθρωση1 της Πολιτείας (διδακτικό
βιβλίο, σσ. 90-92), να σημειώσετε ποια προβλήματα σχετικά με τη δικαιοσύνη απασχολούν τους συνομιλητές.
1

Το αναλυτικό διάγραμμα του περιεχομένου της Πολιτείας που παραθέτει ο Κ. Γεωργούλης (2), σσ. CXXXIX - CXLI) είναι χρήσιμο για την κατανόηση της διάρθρωσης των θεμάτων. Για την ανάλυση του περιεχομένου της Πολιτείας βλ. στο ίδιο σσ. XIV- LXXX.
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3.5. Η γένεση της πόλης 2
1. Πώς εξηγείται, κατά τον Πλάτωνα, το γεγονός ότι ο άνθρωπος δεν
μπορεί να ζήσει μόνος;
2. Γιατί, κατά τον Πλάτωνα, είναι αναγκαίος ο καταμερισμός της εργασίας;
3. Πότε μία πόλη έχει ανάγκη από φύλακες;
4. Ποια είναι η κυριότερη αιτία πολέμου κατά τον Πλάτωνα;
5. Γίγνεται τοίνυν, ἦν δ’ ἐγώ, πόλις, ὡς ἐγᾦμαι, ἐπειδὴ τυγχάνει ἡμῶν

ἕκαστος οὐκ αὐτάρκης, ἀλλὰ πολλῶν [ὢν] ἐνδεὴς ἢ τίν’ οἴει ἀρχὴν
ἄλλην πόλιν οἰκίζειν; Οὐδεμία, ἦ δ’ ὅς. Οὕτω δὴ ἄρα παραλαμβάνων
ἄλλος ἄλλον, ἐπ’ ἄλλου, τὸν δ’ ἐπ’ ἄλλου χρείᾳ, πολλῶν δεόμενοι,
πολλοὺς εἰς μίαν οἴκησιν ἀγείραντες κοινωνούς τε καὶ βοηθούς, ταύτῃ
τῇ συνοικίᾳ ἐθέμεθα πόλιν ὄνομα (369b5-c). (Λοιπόν η γένεση της πόλης
έχει υποθέτω την αιτία της στο ότι ο καθένας μας δεν είναι αυτάρκης, αλλά έχει πολλές ανάγκες μήπως ημπορείς να ευρής με τη σκέψη σου μιαν άλλη αφορμή για την ίδρυση της πόλης; Καμιάν άλλην, είπε αυτός. Έτσι λοιπόν παίρνοντας ο ένας έναν άλλον ως βοηθό του για την αντιμετώπιση άλλον αυτής και
άλλον εκείνης της ανάγκης, επειδή έχομε πολλές ανάγκες, συναθροίζομε στον
αυτό τόπο κατοίκησης πολλούς ως συντρόφους και βοηθούς και δίνομε σ' αυτή
την συνοίκηση το όνομα πόλη).

Αφού διαβάσετε το παραπάνω χωρίο από την Πολιτεία, να συγκρίνετε
τις απόψεις που διατυπώνει ο Πλάτων για τη γένεση της πόλης με τις
ανάλογες του σοφιστή Πρωταγόρα στον ομώνυμο διάλογο3. Ποια κοινά σημεία και ποιες διαφορές διαπιστώνετε;
3.6. Οι τρεις τάξεις 4
1. Ποιες τάξεις διακρίνει στην Πολιτεία ο Πλάτων και ποιο ρόλο αναθέτει σε καθεμία;
2. Γιατί, σύμφωνα με τον Πλάτωνα, η διάκριση σε καθορισμένες τάξεις με
συγκεκριμένο ρόλο δεν αποκλείει την κοινωνική κινητικότητα; Πώς
κρίνετε εσείς τη λύση που δίνει;
2
3

4

Βλ. Κείμενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 15.
Μπορεί να συγκριθούν και με τις απόψεις του Αριστοτέλη στα Πολιτικά, μετά βέβαια
από τη διδασκαλία του Αριστοτέλη.
Βλ. Κείμενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 16.
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3.7. “Το γενναῖον ψεῦδος”
1. Ποιος μύθος χαρακτηρίζεται ως “γενναῖον ψεῦδος”5 και γιατί;
2. Γιατί θα έπρεπε οι κάτοικοι της πολιτείας να αισθάνονται αδέλφια;
3. Πώς κρίνετε την άποψη του Πλάτωνα να αποχωρίζονται οι γονείς από
τα παιδιά τους;
3.8. Η αγωγή των φυλάκων
1. Με ποια κριτήρια επιλέγονταν οι φύλακες;
2. Τι περιελάμβανε η αγωγή των φυλάκων στο πρώτο και το δεύτερο
στάδιο;
3. Ποια θέση είχε η φιλοσοφία στην αγωγή των φυλάκων και στην εξέλιξή τους;
4. Ποιες ήταν οι προϋποθέσεις προαγωγής των φυλάκων - ἐπικούρων σε
φύλακες – παντελεῖς και ποιο έργο αναλάμβαναν οι τελευταίοι;
5. Ποιο ρόλο αναλαμβάνει ο νομοθέτης της Πολιτείας; Νομίζετε ότι ο ρόλος αυτός ενέχει κάποιο κίνδυνο; Αν π.χ. ο νομοθέτης «επαγρυπνεί» για
την ορθή αγωγή των φυλάκων κτλ., δεν θα χρειαστεί να «επαγρυπνεί»
κάποιος και για το νομοθέτη; Ποιος θα είναι αυτός;
3.9. Τέχνη ελεγχόμενη
1. Γιατί ο Όμηρος και ο Ησίοδος αποκλείονται από τα σχολικά προγράμματα της πλατωνικής Πολιτείας;
2. Γιατί η μιμητική τέχνη αποβάλλεται από την Πολιτεία;
3. Πώς εξηγεί ο Πλάτων την άποψή του ότι η «μιμητική» τέχνη απέχει
πολύ (τρεις βαθμίδες) από την αλήθεια;
5

Ο χαρακτηρισμός «γενναῖον» (413e - 414c), ευγενικό, σε αντίθεση με το ευτελές, σχετίζεται με το σκοπό για τον οποίο λέγεται, να πειστούν οι πολίτες ότι πρέπει να αισθάνονται αδέλφια, για να εξασφαλιστεί η διατήρηση και η ευδαιμονία της πόλεως. Ο W. K. C.
Guthrie (3), σ. 462, υποστηρίζει ότι για τον Πλάτωνα δεν έχει σημασία αν το ψέμα αυτό
γίνεται πιστευτό. Το ψέμα αυτό χρησιμοποιούν οι φύλακες, άρχοντες (ευγενείς) όχι για
ιδιοτελή και ευτελή σκοπό, αλλά για τη διάσωση της πόλεως. Για τον όρο βλ. Κ. Popper,
τ. Ι, σσ. 442-443. Πρβλ. και Αριστοτέλους Πολιτικά, 1264b 11-17 και 1264b 27 για το
μύθο των «μετάλλων» και την κοινωνική κινητικότητα. Ο Αριστοτέλης επικρίνει τη θεωρία αυτή (μύθο) και υποστηρίζει ότι θα προκαλεί στάσεις στην πόλη και δεν θα συμβάλλει στην ενότητά της. Βλ. και Κ. Γεωργούλης (2), σσ. ΧΧΧΙΙ-ΧΧΧΙΙΙ και Κείμενα
από τη βιβλιογραφία, αρ. 17.
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3.10. Γυναίκες και οικογένεια
1. Ποια είναι η θέση της γυναίκας στην Πολιτεία του Πλάτωνα; Νομίζετε
ότι είναι καλύτερη ή χειρότερη από τη θέση της στην αρχαία Αθήνα
και γιατί;
2. Να αξιολογήσετε τη θέση της γυναίκας στην πλατωνική Πολιτεία σε
σχέση με τη θέση του άντρα σ’ αυτήν.
3. Ποια είναι η δική σας γνώμη για τις προτάσεις που διατυπώνει ο Πλάτων στην Πολιτεία όσον αφορά τις σχέσεις των δύο φύλων και την οικογένεια;
3.11. Διαβίωση
1. Ποια δίαιτα και διαβίωση γενικά υποχρεώνονται να ακολουθούν οι
φύλακες;
2. Ποιος είναι ο σκοπός της πολιτείας και πώς συνδέεται με τη διαβίωση
των φυλάκων;
3.12. Οι φιλόσοφοι - βασιλείς
1. Ποια χαρακτηριστικά της αθηναϊκής δημοκρατίας αποδίδει ο Πλάτων
με την αλληγορία του ακυβέρνητου σκάφους (Πολιτεία 487c – 502c);
Να συγκρίνετε την περιγραφή του «μεθυσμένου καραβιού» με όσα αναφέρει ο Σωκράτης στον Πρωταγόρα (ενότητα 1η) για την εκκλησία
του δήμου6.
2. Γιατί ο φιλόσοφος θεωρείται από τον Πλάτωνα ο καταλληλότερος για
τη διακυβέρνηση της πολιτείας;
3. Ποια χαρακτηριστικά των φιλοσόφων – βασιλέων εγγυώνται τη σωστή
διακυβέρνηση της πόλης; Γιατί ο Πλάτων θεωρεί αναγκαίο να μην έχουν οι φιλόσοφοι – βασιλείς περιουσία ή οικογένεια;
6

Ο Πλάτων παρουσιάζει με πικρή ειρωνεία την αθηναϊκή κοινωνία· τη δυνατότητα όλων
να έχουν γνώμη για τα πολιτικά πράγματα χωρίς να γνωρίζουν την πολιτική τέχνη, τον
τρόπο με τον οποίο παίρνονται οι αποφάσεις, την κλήρωση ως μέσο ανάδειξης σε αξιώματα κ.τ.λ. Ο δήμος παρουσιάζεται μύωπας και κουφός, οι πολιτικοί αγνοούν την πολιτική τέχνη κ.τ.λ. Βλ. Κ. Γεωργούλης (2), σσ. XLIV – XLV και W. K. C. Guthrie, (3),
σσ. 498-502.
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4. Και αν δεχτούμε ότι οι φιλόσοφοι – βασιλείς είναι οι καταλληλότεροι
για τη διακυβέρνηση της πόλης και ότι τους παραχωρείται η εξουσία,
νομίζετε ότι θα είχαν ικανοποιητικά κίνητρα ή λόγους για να την αναλάβουν; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
3.13. Η δικαιοσύνη 7
1. Ποιες αρετές «ενσαρκώνει» η ιδεώδης πολιτεία κατά τον Πλάτωνα και
πώς εξηγείται αυτή η «ενσάρκωση»;
2. Ποια είναι τα μέρη της ψυχής και σε ποια σχέση βρίσκονται με τις τάξεις της πολιτείας;
3. Πώς διασφαλίζεται η αρμονία της ατομικής ψυχής και της ψυχής της
πολιτείας σύμφωνα με τον Πλάτωνα;
4. Ποιος άνθρωπος θεωρείται δίκαιος;
5. Πώς ορίζει τη δικαιοσύνη ο Κέφαλος, ο Πολέμαρχος, ο Θρασύμαχος
και ο Γλαύκων; Ποια κοινωνική τάξη ή ομάδα εκπροσωπεί καθένας;
6. Πώς ορίζει τη δικαιοσύνη ο Σωκράτης και ποια προβλήματα δημιουργεί ο ορισμός του;
7. Ποια σχέση έχει η αυτογνωσία με τη δικαιοσύνη;
8. Πώς εξηγεί ο Πλάτων την άποψή του ότι στη δικαιοσύνη εμπεριέχονται
και οι τρεις άλλες αρετές;
3.14. Οι «φαύλες» πολιτείες
1. Ποιες πολιτείες χαρακτηρίζει ο Πλάτων «φαύλες»;
2. Πώς δημιουργείται καθεμία από τις «φαύλες» πολιτείες;
3. Ποια χαρακτηριστικά αποδίδει ο Πλάτων σε κάθε είδος πολιτείας και
στους πολίτες καθεμιάς; Συμφωνείτε με αυτά; Να εξηγήσετε με λίγα λόγια την απάντησή σας.
4. Πώς ορίζει ο Πλάτων τη δημοκρατία; Ποια διαφορά παρατηρείτε από
τον ορισμό που δίνει ο Περικλής στον Ἐπιτάφιο; (Θουκυδίδης, ΙΙ, 37).
5. Πιστεύετε ότι ο παραλληλισμός των πολιτών με κηφήνες δείχνει μειωμένη εκτίμηση του Πλάτωνα προς το πλήθος των πολιτών;
7

Βλ. Κείμενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 18.

84

6. Ποια ιστορικά παραδείγματα είχε πιθανόν υπόψη του ο Πλάτων στην
περιγραφή των «φαύλων» πολιτειών;
7. Πώς προκύπτει η τυραννία, σύμφωνα με τον Πλάτωνα;
Ερωτήσεις8 για συνολική θεώρηση της εισαγωγής στην Πολιτεία
1. «Πυρήνας της πολιτικής σκέψης του Πλάτωνα είναι η ιδέα της δικαιοσύνης, που σημαίνει: ο καθένας να πράττει αυτό για το οποίο είναι
πλασμένος και καταλλήλως εκπαιδευμένος. Αν όλοι θέλουν να έχουν
λόγο και να αποφασίζουν για όλα, τότε θα επικρατήσει το χάος»
(σχολικό βιβλίο, σ. 92): Θα μπορούσε, κατά τη γνώμη σας, να θεωρηθεί
η σκέψη αυτή αντιδημοκρατική; Να προσδιορίσετε τα κριτήρια με τα
οποία θα την αξιολογήσετε9.
2. Το κράτος (πόλις) δεν είναι, κατά την άποψη του Πλάτωνα, μία σύμβαση, αλλά βασίζεται στη φύση του ανθρώπου. Να προσπαθήσετε να
αναλύσετε την άποψη αυτή, παίρνοντας υπόψη σας άλλες γνωστές σας
(από την αρχαία γραμματεία ή από την ιστορία) θεωρίες που συμφωνούν ή διαφωνούν με τον Πλάτωνα, π.χ. τη θεωρία του Πρωταγόρα.
3. «Έπειτα, επειδή οι νόμοι τους εμπόδιζαν να κάνουν φανερά βίαιες
πράξεις, αλλά αυτοί συνέχιζαν να τις κάνουν κρυφά, πιστεύω ότι κάποιος άνθρωπος ευφυής και σοφός επινόησε για τους ανθρώπους το
φόβο των θεών, για να υπάρχει κάτι να φοβίζει τους κακούς, κι αν ακόμη κάνουν, λένε ή σκέφτονται κάτι κρυφά. Με αυτό το κίνητρο ει8

9

Οι ερωτήσεις έχουν ένα κοινό· ότι προϋποθέτουν την κατανόηση της έννοιας του κριτηρίου και την ικανότητα προσδιορισμού κριτηρίων. Θα μπορούσε σε μια τάξη με υψηλό
επίπεδο να δοθεί μια τέτοια ερώτηση όπως η πρώτη. Διαφορετικά θα πρέπει να τροποποιηθεί.
Θα μπορούσαν να δοθούν μερικά κριτήρια: Πότε διατυπώνεται η άποψη, σε ποιες κοινωνικές συνθήκες, σε ποιες ιστορικές συγκυρίες; Μπορούμε να το θεωρήσουμε απλώς ως
κριτική στη δημαγωγία των πολιτικών, την εποχή της παρακμής της Αθήνας; Πρόκειται
για άμεση ή έμμεση δημοκρατία; Όσον αφορά το «πλασμένος» θα μπορούσε να υποβάλει κανείς την ερώτηση ποιος θα αποφασίσει και με ποια κριτήρια για τη «φύση» του
άλλου. Πρβλ. σχολ. βιβλίο, σ. 101 και Κείμενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 16, 17 και 18.
Για γενική κριτική της Πολιτείας βλ. Κείμενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 19.
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σήγαγε την έννοια της θεότητας. Υπάρχει, είπε, ένα πνεύμα με αιώνια
ζωή, που ακούει και βλέπει με το νου, που είναι υπερβολικά σοφό και
τα παρατηρεί όλα, και είναι φορέας θεϊκής φύσης. Θα ακούει καθετί
που λέγεται ανάμεσα στους ανθρώπους και θα μπορεί να δει όλα όσα
πράττονται. Εάν κανείς σχεδιάζει σιωπηλά κάτι κακό, δεν θα ξεφύγει
την προσοχή των θεών, τόσο έξυπνοι είναι. Λέγοντας αυτούς τους λόγους παρουσίασε το πιο γοητευτικό δίδαγμα, καλύπτοντας την αλήθεια με ψέματα» (Κριτία, Σίσυφος).
Αφού διαβάσετε το παραπάνω κείμενο (από τον Σίσυφο του Κριτία10),
να κρίνετε ποια διαφορά υπάρχει ανάμεσα στα ψέματα που αναφέρει
και στο γενναῖον ψεῦδος του Πλάτωνα.
4. Τι μπορούμε να συμπεράνουμε, με βάση το γενναῖον ψεῦδος και τις απόψεις του Κριτία, για το ρόλο των μύθων, των θρύλων, των παραδόσεων, της ιδεολογίας γενικά, για τη συνοχή μιας κοινωνίας;
5. Νομίζετε ότι η φροντίδα του νομοθέτη να προφυλάξει τα παιδιά από
κάθε αρνητική, κατά τη γνώμη του, επιρροή από την τέχνη είναι δικαιολογημένη; Πώς θα κρίνατε κάτι ανάλογο σήμερα;
6. Συμφωνείτε ότι η πολυτέλεια θα οδηγούσε την άρχουσα τάξη να ζει σε
βάρος των άλλων και να πλουτίζει παράνομα; Να συγκρίνετε την άποψη του Πλάτωνα με όσα σχετικά αναφέρει ο Περικλής στον Ἐπιτάφιο
(Θουκυδίδης, ΙΙ, 39), παίρνοντας υπόψη σας τη διαφορά του χρόνου
που χωρίζει τα δύο κείμενα.
7. Διατυπώνονται, κατά τη γνώμη σας, στην Πολιτεία απόψεις που ισχύουν και σήμερα; Ποιες είναι αυτές;

10

Πρόκειται για το γνωστό σοφιστή, ηγετικό μέλος των τριάντα τυράννων και θείο του
Πλάτωνα.
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ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΤΟΥ ΓΥΓΗ 1
Πολιτεία Β 359b-360d7

Προτεινόμενοι στόχοι
• Να κατανοήσουν οι μαθητές τη θέση του συγκεκριμένου μύθου στην
Πολιτεία2 και τη συνεισφορά του στη συζήτηση για τη δικαιοσύνη.
• Να κατανοήσουν ότι η δικαιοσύνη γεννιέται μέσα στην πόλη και να
συσχετίσουν το μύθο του Γύγη με τη σημασία που έχει η δικαιοσύνη
για την ευδαιμονία των πολιτών, για την επιβίωση και την πρόοδο της
πολιτείας.
• Να επισημάνουν ότι ο μόνος τρόπος για να αποφεύγουν οι πολίτες την
αδικία, ακόμα κι αν τους δίνεται η δυνατότητα να αδικήσουν δεν είναι
άλλος από την παιδεία. (Η επισήμανση αυτή μας συνδέει με την αλληγορία του σπηλαίου).

Εισαγωγικό σημείωμα
Σημεία που θα ήταν καλό να προσέξει κανείς στην εισαγωγή της ενότητας,
όπως δίνεται στο σχολικό βιβλίο:
1. Ότι η φιλοσοφική συζήτηση δεν αναπτύσσεται ερήμην των αντιλήψεων που εκφράζονται στη συγκεκριμένη κοινωνία. Αντίθετα ο φιλοσοφικός λόγος, η φιλοσοφική σκέψη, γενικά, έχει ως αφετηρία προβλήματα της συγκεκριμένης κάθε φορά κοινωνίας· εξετάζει, ελέγχει, αναιρεί ή ανασκευάζει τις αντιλήψεις που διατυπώνονται πάνω σ’ αυτά.

1
2

Στην ενότητα αναφέρονται τα κείμενα από τη βιβλιογραφία αρ. 11, 18-22.
Ο Πλάτων αναφέρεται ξανά στο δαχτυλίδι του Γύγη στο τέλος της Πολιτείας (612b),
όπου ο Σωκράτης συνοψίζει τα συμπεράσματα του διαλόγου: «και δεν εφτάσαμε στο
συμπέρασμα ότι η δικαιοσύνη καθαυτή είναι για την ψυχή καθαυτή θεωρημένη άριστο
πράγμα και ότι χρέος της είναι να ασκή τη δικαιοσύνη, είτε φορή στο χέρι της είτε και
δεν φορή του Γύγη το δαχτυλίδι, και κοντά σε τούτο το δαχτυλίδι ακόμη και του Άδη
την περικεφαλαία; Λες αληθότατα είπε, πράγματα». (Βλ. K. Γεωργούλης (2), σ. 323).
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2. Ότι ο Γλαύκων μεταφέρει αντιλήψεις που πρόκειται να αναιρεθούν
στη συνέχεια. Ο ίδιος ο Γλαύκων είχε δηλώσει (358c-d) ότι σκοπεύει
να υπερασπιστεί την αδικία, για να αναγκάσει το Σωκράτη να υπερασπιστεί τη δικαιοσύνη πιο αποτελεσματικά απ’ ό,τι προηγουμένως
στη συζήτηση με το Θρασύμαχο. Μετά την ανάπτυξη των απόψεων του
Γλαύκωνα και του Αδείμαντου, ο Σωκράτης θα δηλώσει (368b) ότι τα
αδέλφια ήταν τόσο πειστικά, που ξεγελάστηκε και πίστεψε ότι πράγματι υπεράσπιζαν την αδικία. Οι μαθητές δεν γνωρίζουν βέβαια τα
σημεία αυτά, γι’ αυτό θα ήταν καλό να κάνει τη σύνδεση ο διδάσκων.
Γνωρίζουν όμως τις βασικές θέσεις του Σωκράτη και του Πλάτωνα από την εισαγωγή (μπορούν εδώ να ανατρέξουν ξανά σ’ αυτές), επομένως μπορούν να συμπεράνουν τι θα αναιρεθεί. Οι αντιλήψεις που μεταφέρει ο Γλαύκων είχαν διαμορφωθεί στους αριστοκρατικούς κύκλους της Αθήνας (κατά τον W. K. C. Guthrie, 1, σ. 132, «παρουσιάζονται ως κάτι που το ασπάζονται οι πολλοί»).
3. Ότι το «κοινωνικό συμβόλαιο», που αναφέρεται στην εισαγωγή, ως
έννοια ανήκει στη νεότερη εποχή, ενώ ως θεωρία έχει διατυπωθεί ήδη
από την αρχαιότητα (αν και υπάρχουν ορισμένες αντιρρήσεις, για τις
οποίες βλ. Κείμενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 22). Για να σχηματίσουν
οι μαθητές πιο ολοκληρωμένη αντίληψη για τη θεωρία που διατυπώνει
ο Γλαύκων, θα πρέπει ο διδάσκων να αναφερθεί στα αμέσως προηγούμενα (347-348) και στα αμέσως επόμενα χωρία.
4. Ένας ενδεικτικός τρόπος σύνδεσης θα ήταν ο ακόλουθος:
Θέμα της Πολιτείας είναι η δικαιοσύνη και έχει προηγηθεί μια εισαγωγική συζήτηση για τους ορισμούς της δικαιοσύνης που κυκλοφορούσαν. Η συζήτηση
προκάλεσε την αντίδραση του σοφιστή Θρασύμαχου, που 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 δεύτερου βιβλίου της Πολιτείας παραπονείται ότι ο Θρασύμαχος παραιτήθηκε πολύ εύκολα από την υπεράσπιση της άποψής του και «θέλει να ακούσει
από τον ίδιο το Σωκράτη ότι η δικαιοσύνη είναι αγαθό καθαυτή όσο και για
τα αποτελέσματά της. Ζητά μια εξήγηση σχετικά με το "τι είναι η δικαιοσύνη
και τι η αδικία και τι επίδραση έχει η καθεμιά από μόνη της με την παρουσία
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της στην ψυχή" (358b), 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 το 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». (Bλ. W. K. C.
Guthrie (1), σ. 130).

Με βάση τα σημεία αυτά μπορεί να τεθούν κάποιες ερωτήσεις, για παράδειγμα:
Ερωτήσεις (για την εισαγωγή)
1. Ποιες αντιλήψεις της αθηναϊκής κοινωνίας αντανακλά η φιλοσοφική
συζήτηση για τη δικαιοσύνη και την αδικία;
2. Αφού βρείτε τι σημαίνει «κοινωνικό συμβόλαιο» (π.χ. από την Ιστορία
Β΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας), να συγκρίνετε τις απόψεις του Γλαύκωνα για τη δικαιοσύνη με τη θεωρία του κοινωνικού συμβολαίου.
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Ενότητα 8η: Το δαχτυλίδι του Γύγη (Α΄)
Ερμηνευτικές ερωτήσεις
1. Πώς συνδέεται ο μύθος για το δαχτυλίδι του Γύγη με το θέμα της Πολιτείας και την προηγούμενη συζήτηση; (βλ. εισαγωγή στην Πολιτεία, ενότητα 3 και 4. Ι).
2. Ποια άποψη προβάλλει ο Γλαύκων στο κείμενο και πώς επιχειρεί να τη
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 αὑτοὺς 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 πλέον
ἔχωσιν, λέγουσιν, ὡς αἰσχρὸν καὶ ἄδικον τὸ πλεονεκτεῖν, καὶ τοῦτο
ἔστιν τὸ ἀδικεῖν3, τὸ πλέον τῶν ἄλλων ζητεῖν ἔχειν· ἀγαπῶσι γάρ,
οἶμαι, αὐτοὶ ἂν τὸ ἴσον ἔχωσιν φαυλότεροι ὄντες. (: Αλλά οι νομοθετούντες, νομίζω, είναι οι αδύνατοι άνθρωποι και ο όχλος. Προς το συμφέρον
λοιπόν το δικό τους και νομοθετούν και επαινούν και ψέγουν, εμποδίζοντας με
το 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. Μετάφραση Στ.
Τζουμελέας, διασκευή).
3

Μπορεί συζητηθούν και οι απόψεις του Αριστοτέλη που θεωρεί ότι η αθέμιτη κερδοσκοπία πηγάζει από την ηδονή που προέρχεται από το κέρδος (Ἠθικὰ Νικομάχεια,
1130 b 4).
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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 Ιππία4 και τον Πρωταγόρα στον
πλατωνικό διάλογο που φέρει το όνομα του τελευταίου :
(Ιππίας) «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 βιάζεται». (337 c-d)
(Πρωταγόρας) «ἐπειδὰν δὲ ἐκ διδασκάλων ἀπαλλαγῶσιν, ἡ πόλις αὖ
τούς τε νόμους ἀναγκάζει μανθάνειν καὶ κατὰ τούτους ζῆν, ἵνα μὴ
αὐτοὶ ἐφ’ ἑαυτῶν εἰκῆ πράττωσιν, (…) ὥς 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 ὄνομα τῇ κολάσει ταύτῃ καὶ παρ’ ὑμῖν καὶ ἄλλοθι
πολλαχοῦ, ὡς εὐθυνούσης τῆς δίκης, εὐθῦναι.» (326 c-e)
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 παραδείγματα5.
11. Ποια στοιχεία της σκηνοθεσίας στο μύθο του Γύγη προαναγγέλλουν
την εμφάνιση υπερφυσικού φαινομένου; Να τις συγκρίνετε με τις συνθήκες ανάλογων μύθων ή παραδόσεων6.
12. ποιμήν: Στον Όμηρο οι βασιλείς είναι ποιμένες λαών, στη χριστιανική
θρησκεία ο Χριστός είναι ο καλὸς ποιμήν και ο επίσκοπος ποιμενάρχης. Ποια χαρακτηριστικά αποδίδονται στο λαό ή τους πιστούς με τις
εκφράσεις αυτές7;
4

5

6
7

Οι αντιλήψεις αυτές μπορεί να ενταχθούν στις γενικότερες σοφιστικές θέσεις και να
δοθούν συνοπτικά οι διαφορές μεταξύ των σοφιστών. Βλ. σχετικά εισαγωγή σχολικού
βιβλίου, σσ. 24-28, Παράλληλα κείμενα, αρ. 5 και Κείμενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 5
και 14.
Μπορεί να δοθούν παραδείγματα από την Παλαιά Διαθήκη για τη φλεγόμενη βάτο, τη
διάβαση της Ερυθράς Θάλασσας κ.ά., από βίους αγίων για την εύρεση εικόνων ή
ιστορικές παραδόσεις για θαύματα, από την αρχαία μυθολογία και γραμματεία, π.χ.
από το Θουκυδίδη για τον Νικία και την καταστροφή στη Σικελία κ.ά.
Μπορεί να αξιοποιηθούν τα παραπάνω παραδείγματα.
Βλ. Βιβλίο του Καθηγητή, σ. 4.
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Λεξιλογικές – Σημασιολογικές ερωτήσεις
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 βʹ συνθετικό με της λέξης πλεονεξία;
ευεξία, καχεξία, μειονεξία, ανορεξία, δυσανεξία, ευελιξία, απροσεξία.
2. ἐπ’ αὐτοφώρῳ: α) Με τη βοήθεια της ετυμολογικής προέλευσης8 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. β) Να γράψετε στη νέα ελληνική σύντομη
φράση με το ρήμα θητεύω και τρεις φράσεις με το ουσιαστικό θητεία9.
4. ὄμβρος: Να γράψετε ένα παράδειγμα χρησιμοποίησης παράγωγου και
ένα σύνθετου της λέξης ὄμβρος στη νέα ελληνική10.
5. χάσμα: Να δώσετε την κυριολεκτική και τη μεταφορική σημασία της
λέξης στη νέα ελληνική σε σύντομες φράσεις11.

8
9

10
11

φώρ-φωρός< φέρω : αυτός που φέρει το πράγμα, ο κλέφτης.
θής-θητός: ακτήμων, εργάτης γης, δουλοπάροικος, θητεύω: εργάζομαι ως μισθωτός ή
δουλοπάροικος, θητεία: αυτή η εργασία, η υπηρεσία. Στη νέα ελληνική θητεύω:
ασχολούμαι συστηματικά με κάτι (θήτευσε κοντά σε μεγάλους καλλιτέχνες), θητεία
στρατιωτική, θητεία σε υπηρεσία, η θητεία του συμβουλίου, θητεία στα γράμματα).
όμβρια ύδατα, ανομβρία.
χάσμα γενεών, το χάσμα που άνοιξε ο σεισμός, χάσματα στο λόγο (ομιλία), λογικό
χάσμα (στο συλλογισμό).
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Ενότητα 9η: Το δαχτυλίδι του Γύγη (Β΄)
Ερμηνευτικές ερωτήσεις
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 τη συγκρίνετε με το δαχτυλίδι
του Γύγη (το περιβάλλον όπου συμβαίνει, τον ήρωα, το στόχο που
εξυπηρετεί)12.
4. Από τον τρόπο που ο Γύγης πήρε το θρόνο, τι μπορούμε να συμπεράνουμε για το 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 το Γύγη και ποια στοιχεία την απομακρύνουν από το παραμύθι και
τείνουν να την τρέψουν σε παράδοση13;

12

13

Μπορεί να αναφερθεί π.χ. η ιστορία του Περσέα που πήρε από τις Γραίες, θυγατέρες
του Φόρκυνα, την περικεφαλαία που τον έκανε αόρατο. Αυτή τον βοήθησε να σκοτώσει
τη Μέδουσα. Κατά μία παράδοση την περικεφαλαία αυτή δώρισε ο Περσέας στον Άδη.
Βλ. Βιβλίο του Καθηγητή, σ. 6.
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Λεξιλογικές - Σημασιολογικές ερωτήσεις
1. σφενδόνη: Ποια σχέση έχει η σημασία της λέξης με τα νεοελληνικά
«σφεντόνα» και «εκσφενδονίζω»14;
2. δακτύλιος: Η λέξη «δακτύλιος» χρησιμοποιείται σήμερα σε φράσεις
όπως: «ο δακτύλιος του Κρόνου», «κυκλοφοριακός δακτύλιος» κτλ.
Ποια σημασιολογική σχέση υπάρχει ανάμεσα στη σημερινή χρήση της
λέξης και στη χρήση της στο αρχαίο κείμενο15;
3. α) δήλῳ: Να γράψετε έξι ομόρριζες λέξεις (απλές και σύνθετες)16.
β) ἀδήλῳ: Να γράψετε με τη λέξη αυτή δύο ονοματικά σύνολα στη νέα
ελληνική και να εξηγήσετε τη σημασία τους17.
4. α) τὴν ἀρχήν: Ποια σημασία έχει η λέξη στο κείμενο και ποιες άλλες
σημασίες της γνωρίζετε18;
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 κτλ. αρχές, οι θεμελιώδεις αρχές της
φυσικής, έχω ως αρχή να μη 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, ἀρχή 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.
14

15
16
17
18

Η αρχαία σφενδόνη είναι η νεοελληνική σφεντόνα· το ρήμα σφενδονάω στην αρχαία
σημαίνει χρησιμοποιώ τη σφενδόνη, ρίχνω κάτι όπως θα το έριχνα με σφεντόνα (μακριά
και με δύναμη, προς 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.
Το σχήμα της στεφάνης, του δαχτυλιδιού.
δηλώνω, δήλωση, (εκ/υπο/συνυπο/δια)δήλωση, (εκ/υπο)δηλωτικός, Δήλος, Δήλιος, έκδηλος, δηλαδή, πρόδηλος κτλ.
άδηλοι πόροι, άδηλες προθέσεις, άδηλο μέλλον, άδηλη αναπνοή, φρ. τα άδηλα και τα
κρύφια της σοφίας Σου.
Σημασίες: τοπικό ή χρονικό σημείο εκκίνησης, έναρξη // πρώτη αιτία, αφορμή //
θεμελιώδης ηθικός κανόνας ή επιστημονικός νόμος, αξίωμα // εξουσία.
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Ενότητα 10η: Το δαχτυλίδι του Γύγη (Γ΄)
Ερμηνευτικές ερωτήσεις
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 λέξης19; Γιατί
τον χαρακτηρίζει ἰσόθεο;
3. οὕτω δρῶν ... ἐπὶ ταὔτ’ ἄν ἴοιεν ἀμφότεροι: Γιατί η συμπεριφορά του
δίκαιου δεν θα διέφερε, σύμφωνα με τον Γλαύκωνα, από τη συμπεριφορά του άδικου; (Βλ. και ενότητες 8, 9).
4. λυσιτελεῖν γὰρ οἴεται πολὺ μᾶλλον ἰδίᾳ τὴν ἀδικίαν τῆς δικαιοσύνης:
Ο Γλαύκων ισχυρίζεται ότι όλοι πιστεύουν πώς η αδικία ωφελεί πολύ
περισσότερο από τη 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 το 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
Σωκράτη20;

19
20

Από το είδος των δραστηριοτήτων του. Θα ήταν σχεδόν ισόθεος με τα τόσα «κατορθώματα» που θα έκανε.
Η πρώτη θα δίνει σημασία στην πειθαρχία, στην άσκηση της υπακοής, στην τιμωρία την ποινή-ως μέσο διαπαιδαγώγησης, η άλλη στη γνώση, στην αυτογνωσία.

95

10. οὐδεὶς ἑκὼν κακός: Να αναλύσετε το συλλογισμό, ώστε να φαίνεται η
νοησιαρχική βάση της αρετής κατά τον Σωκράτη21.
11. Ἔστιν δίκης ὀφθαλμός, ὃς τὰ πάνθ’ ὁρᾷ - Ο Θεός βλέπει (και κρίνει):
Ποια σχέση έχουν με την άποψη που υποστηρίζει ο Γλαύκων;

Λεξιλογικές – Σημασιολογικές ερωτήσεις
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
σε σύντομες φράσεις τουλάχιστον δύο για την αρχαία και δύο για τη
νέα ελληνική γλώσσα22.
2. Να γράψετε στην αρχαία ελληνική από ένα συνώνυμο, για τις λέξεις:
λυσιτελῶ, ἀδεῶς23.
3. ἀγορά: Ποια σημασία έχει η λέξη στο κείμενο και ποιες άλλες σημασίες
στην αρχαία και τη νέα γλώσσα γνωρίζετε;

21

22
23

Ο Σωκράτης πιστεύει ότι υπάρχει ένα καθολικό καλό, η γνώση του οποίου ανοίγει το
δρόμο για τη σωστή πράξη, άρα και την εὐδαιμονία, σε οποιονδήποτε και οπουδήποτε.
Για το Σωκράτη, ό,τι μπορεί να μεταδώσει κανείς στον άλλο με τη διδασκαλία είναι
γνώση. Αν η αρετή μπορεί να διδαχθεί, είναι μια μορφή γνώσης. Αρκεί να γνωρίζει κανείς το αγαθό, για να το πράξει. Ο άνθρωπος επιθυμεί ό,τι τον ευχαριστεί, ό,τι τον οδηγεί στην εὐδαιμονία. Το αγαθό, η αρετή οδηγεί στην εὐδαιμονία. Άρα, όλοι οι άνθρωποι
επιδιώκουν το αγαθό, εφόσον το γνωρίζουν. Κανείς δεν βλάπτει τον εαυτό του ζητώντας το κακό, όταν γνωρίζει ότι είναι κακό. Κανείς δεν πράττει με τη θέλησή του ό,τι οδηγεί στη νοσηρή κατάσταση της ψυχής του, στο κακό. Οι κακοί λοιπόν είναι αμαθείς, η
κακία είναι αποτέλεσμα άγνοιας. Το λάθος, όπως και το κακό, οφείλονται στην άγνοια,
κανείς δεν τα πράττει σκόπιμα. Βλ. Κείμενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 6.
χρυσοῦν γένος, σιδηροῦν γένος // σιδερένιος (ευχή), χρυσός άνθρωπος, χρυσοί, αργυροί
γάμοι κτλ.
ὀνίνημι, ὠφελῶ, ἀφόβως.
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4. ἅπτω - ἅπτομαι: α) Ποια είναι η σημασία του ρήματος στην αρχαία και
τη νέα ελληνική;
β) Να γράψετε τέσσερα παράγωγα ή σύνθετα στη νέα ελληνική24.
5. ἀθλιώτατος25: Να γράψετε την ετυμολογία της λέξης και να δώσετε δύο
συνώνυμα στην αρχαία ελληνική.
Ερωτήσεις για όλο το μύθο
1. Γιατί, τελικά, υιοθέτησαν οι άνθρωποι, σύμφωνα με το μύθο, την άποψη
ότι δεν πρέπει ούτε να αδικεί κανείς, ούτε να αδικείται;
2. Ποιες δυνατότητες έχει, σύμφωνα με το Γλαύκωνα, ο θεωρούμενος ως
δίκαιος; Συμφωνείτε ή όχι και γιατί26;
3. Η αντίληψη που εκφράζει (ή μεταφέρει) ο Γλαύκων σημαίνει ότι μόνο ο
φόβος της τιμωρίας συγκρατεί από την αδικοπραγία. Θα συμφωνούσατε με την αντίληψη αυτή;
4. Να χαρακτηρίσετε το ύφος του Πλάτωνα στην αφήγηση του μύθου.
Ποια στοιχεία του λόγου ταιριάζουν με το ύφος του παραμυθιού και
ποια στοιχεία προσδίδουν ποιητικότητα στο ύφος;
5. Να συγκρίνετε τη χρησιμοποίηση του μύθου στον Πρωταγόρα (βλ.
διδακτικό βιβλίο ενότητες 2, 3, 4) με τη χρησιμοποίηση του μύθου του
Γύγη στην Πολιτεία. Νομίζετε ότι εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό;
6. Να επισημάνετε όλα τα στοιχεία (φράσεις, απόψεις κτλ.) που χρησιμοποιεί ο Γλαύκων για να πλέξει «το εγκώμιο της αδικίας» και να τα
αποδώσετε με δικά σας λόγια.

24

25

26

Στην αρχαία εγγίζω, πιάνομαι από, προσκολλώμαι // ανάβω - στη νέα ελληνική κάνω
λόγο, αναφέρομαι σε κάτι, θίγω, έχω σχέση με... φρ. αυτός είναι μη μου άπτου (= εύθικτος) // συνήθως στο γ΄ εν. ή πληθ. πρόσωπο ενεστ.- το ενεργ. ἅπτω στη νέα ελλην. είτε
σύνθ. ανάβω, είτε ιδιωματικό· φρ. άψε σβήσε. ΄Αλλα σύνθετα: συνάπτω, εφάπτομαι,
προσάπτω, παράγωγα: αφή, απτός, άφτρα (ἅπτρα) επαφή, συναπτός (ιδίως πληθ. π.χ.
δέκα συναπτά έτη), περίαπτον (φυλαχτό), αψιμαχία, αψίκορος, αψίθυμος κτλ.
ἀθλιώτατος - ἄθλιος: Η λέξη παράγεται από το ουσιαστικό ἆθλον/ἄεθλον (= βραβείο) και
δηλώνει τον αγωνιζόμενο για το βραβείο και κατά δεύτερο λόγο γενικά αυτόν που ταλαιπωρείται (άσχετα αν πρόκειται για βραβείο ή όχι). Συνώνυμα: ἐλεεινός, οἰκτρός.
Στόχος είναι να προσέξουν οι μαθητές ότι ο Γλαύκων δεν αναγνωρίζει στον δίκαιο,
σκόπιμα βέβαια, τη δυνατότητα να είναι πράγματι δίκαιος και να ενεργεί δίκαια.

97

H ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ
Πολιτεία Ζ 514a - 520e
Προτεινόμενοι στόχοι
• Να κατανοήσουν οι μαθητές το συμβολισμό του μύθου και τη θέση του
στο διάλογο.
• Να εκτιμήσουν τη σημασία της παιδείας στην τελείωση του ανθρώπου27.
• Να κατανοήσουν ότι κύρια αποστολή της πολιτείας είναι η εξασφάλιση της ευτυχίας όλων των πολιτών. Να εκτιμήσουν επομένως την κυρίαρχη άποψη ότι ο νόμος οφείλει να αποβλέπει στο φωτισμό -άρα και
στην εὐδαιμονία- όλων των πολιτών και να υποχρεώνει αυτούς που
μπορούν, να βοηθήσουν και τους άλλους να πραγματοποιήσουν την ανάβαση προς τη θέαση του ἀγαθοῦ, για να μπορέσουν να ασκήσουν
συνειδητά την αρετή28.
• Να συσχετίσουν τη θέση αυτή του Πλάτωνα με αντίστοιχη του Αριστοτέλη στα Πολιτικά (βιβλίο Η΄) και να επισημάνουν ομοιότητες και
διαφορές των δύο φιλοσόφων.

Ερωτήσεις (για την εισαγωγή)
1. Ποιος εκφραστικός τρόπος ονομάζεται αλληγορία;
2. Ποιο είναι το θέμα της αλληγορίας του σπηλαίου;
3. Ποια είναι τα κυριότερα σύμβολα στην αλληγορία του σπηλαίου και
πώς ερμηνεύονται;

27
28

Βλ. Κείμενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 23.
Βλ. Κείμενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 24.
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Ενότητα 11η: Η αλληγορία του σπηλαίου29: Οι δεσμώτες
Ερμηνευτικές ερωτήσεις
1. Με βάση την εισαγωγή του βιβλίου σας, να συνδέσετε την ενότητα με
τα προηγούμενα και με 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 Πλάτωνα; Γιατί
δεν πρέπει να φαίνονται οι άνθρωποι αλλά τα αντικείμενα;
6. α) Να εντοπίσετε τα σημεία του κειμένου που μας 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
κόσμος30;
7. ὥσπερ τοῖς θαυματοποιοῖς: Ο Αριστοτέλης (Περὶ κόσμου 398b16)
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 παρομοίωση31.

29
30

31

Για τη θέση της αλληγορίας στη λογική ανάλυση βλ. Κείμενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 21.
α) Ἄτοπον, ἔφη, λέγεις εἰκόνα καὶ δεσμώτας ἀτόπους, - ὁμοίους ἡμῖν, ἦν δ’ ἐγώ.
β) Η αρχική τοποθέτηση του ανθρώπου είναι η δέσμευση και η παραμονή του στο σκότος.
Συνηθίζει τόσο στη σκιώδη πραγματικότητα που αντικρύζει, ώστε χρειάζεται εξαναγκασμός για να τραβηχτεί προς το φως του όντος. Βλ. Κ. Δ. Γεωργούλης (2), σ. LII.
Φαίνεται ότι ο Πλάτων είχε υπόψη του κάποια τέτοια θεάματα. Ο W. K. C. Guthrie
(3), σ. 518 πιστεύει ότι η Ελλάδα της εποχής του Πλάτωνα φαίνεται πως ήταν συνηθισμένη
σε παραστάσεις ανάλογες με του «Καραγκιόζη». Βλ. και Κ. Δ. Γεωργούλης (2), σ. 472.
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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 καθενός;
10. Να χαρακτηρίσετε τη γλώσσα και το ύφος του Πλάτωνα στην αλληγορία του σπηλαίου και να εξηγήσετε το 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 ώτινων έβλεπε τις σκιές (…) Και στην
περίπτωση λοιπόν που θα τον ανάγκαζε κανείς να αντικρύζη το ίδιο
το φως, δεν θα αισθάνονταν 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;» (Πολιτεία,
515c, 515e, 516a, μτφρ. Κ. Γεωργούλης).
Αφού διαβάσετε το παράθεμα από την Πολιτεία, να συγκρίνετε την
κατάσταση των πρώην δεσμωτών (που περιγράφει) με το ποίημα του
Καβάφη «Τα παράθυρα».
Λεξιλογικές- Σημασιολογικές ασκήσεις
1. α) κατάγειος, β) θαυματοποιός: Να γράψετε στη νέα ελληνική τέσσερα
σύνθετα για καθεμία από τις λέξεις με το ίδιο δεύτερο συνθετικό
(-γειος32, -ποιός) και να δώσετε τη σημασία τους.

32

επίγειος, υπέργειος, υπόγειος (και το υπόγειο), έγγειος, απόγειος (και το απόγειο =
ζενίθ), ισόγειος (και το ισόγειο), υδρόγειος, μεσόγειος.
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2. σπηλαιώδης: η κατάληξη (επίθημα) -ώδης με την οποία σχηματίζονται
επίθετα παράγωγα από ουσιαστικά δηλώνει ότι:
(1) το προσδιοριζόμενο χαρακτηρίζεται από την αφθονία των στοιχείων ή συγκεντρώνει σε μεγάλο βαθμό τα στοιχεία που συνεπάγεται η
πρωτότυπη λέξη,
(2) το προσδιοριζόμενο ταιριάζει σ' αυτό που εκφράζει η πρωτότυπη
λέξη. Με τα δεδομένα αυτά:
Α. Να δηλώσετε τη σημασία των επιθέτων σε -ώδης στις παρακάτω
φράσεις, σημειώνοντας το (1) ή το (2) δίπλα από κάθε φράση.
Β. Να γράψετε και εσείς ένα επίθετο για καθεμία σημασία.
• Αποτελούσαν πολύ θορυβώδη παρέα.
• Λαβυρινθώδης συλλογισμός, χρειάζεσαι το μίτο της Αριάδνης για να
τον καταλάβεις.
• Η συμπεριφορά του ήταν μάλλον παιδαριώδης
• Έχει σαρκώδη χείλη.
• Το πρόβλημα της ανεργίας είναι ακανθώδες για τις κυβερνήσεις.
3. παραφερόντων: Ποια σημασία έχει το ρήμα στη μέση φωνή (στην αρχαία και τη νέα ελληνική)33;
4. Να γράψετε (στην αρχαία ελληνική) ένα αντώνυμο για καθεμία από τις
λέξεις : ἄτοπον, σιγῶ, πόρρω, φῶς, κατάγειος34.

33

34

παραφέρομαι: φέρομαι άσχημα, βίαια, ανεξέλεγκτα, παρεκτρέπομαι παρασυρμένος από
έντονο συναίσθημα· στην αρχαία: κινούμαι σε λάθος κατεύθυνση, παρασύρομαι,
παρεκτρέπομαι, πλανώμαι. Το ενεργ. στην αρχαία: προσκομίζω, προσφέρω, αποτρέπω,
απομακρύνω.
λογικόν, φυσικόν, ὁμιλῶ, ἐγγύς, σκότος, ἐπίγειος ή ὑπέργειος.
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Ενότητα 12η: Η αλληγορία του σπηλαίου: Η απροθυμία των φιλοσόφων
Εισαγωγή
Για να κατανοήσουν οι μαθητές την ενότητα, καλό θα είναι να δοθούν
με συντομία μερικά χωρία (515-519) (πέρα από όσα αναφέρει το εισαγωγικό σημείωμα): η απελευθέρωση από τα δεσμά, η έξοδος από τη σπηλιά, η αντίδραση στη θέα των αληθινών αντικειμένων, το άλγος που προκαλεί το φως, η αντίθεση αισθητού και νοητού κόσμου (βλ. το παράθεμα
στην ερώτηση 11 της προηγούμενης ενότητας).
Ερωτήσεις (για την εισαγωγή)
1. Τι συμβολίζει ο «πραγματικός» κόσμος, ο δικός μας, και η ανάβαση
από το σπήλαιο σ’ αυτόν;
2. Ποιον κόσμο συμβολίζει το σπήλαιο;
3. Γιατί οι φύλακες και οι άρχοντες- βασιλείς, που κατόρθωσαν να βγουν
από το σπήλαιο και να ανέβουν στον επάνω κόσμο, δεν επιθυμούν να
επιστρέψουν στο σπήλαιο;
Ερμηνευτικές ερωτήσεις
1. Ποιο θέμα θέτει για συζήτηση ο Σωκράτης και πώς συνδέεται με το
θέμα της Πολιτείας; (Για τον τρόπο σύνδεσης να συμβουλευτείτε το
διάγραμμα του διαλόγου στην εισαγωγή του βιβλίου σας).
2. Γιατί οι απαίδευτοι δεν μπορούν να αναλάβουν τη διοίκηση της πολιτείας;
3. Σε τι διαφοροποιείται η ζωή όσων έχουν λάβει την ορθή παιδεία από τη
ζωή των απαίδευτων, των τυχαίων και αφιλοσόφητων πολιτικών; (Εκτός
από το κείμενο να συμβουλευτείτε και τα σχόλια του βιβλίου σας).
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;
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5. Ἡμέτερον δὴ ἔργον ... τῶν οἰκιστῶν ... μὴ ἐπιτρέπειν αὐτοῖς ὃ νῦν ἐπιτρέπεται: Ποιους ονομάζει ο Σωκράτης οἰκιστές και ποια κατάσταση
περιγράφει με το τελευταίο σχόλιο;
6. Ποια περιεχόμενο νομίζετε ότι έχει η έννοια του ἀγαθοῦ στο κείμενο;
(Να απαντήσετε, αφού συμβουλευτείτε τα σχόλια του βιβλίου σας).
7. Ποια είναι, σύμφωνα με τον Πλάτωνα, η σημασία της παιδείας για την
ανάληψη ηγετικών θέσεων;
8. Ποιες ήταν στην αρχαιότητα οι δοξασίες για τις νήσους των μακάρων;
Να τις συγκρίνετε με παρόμοιες αντιλήψεις άλλων θρησκειών και της
χριστιανικής35.
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
φυσιοποιεῖ36.
10. Ποια είναι η θέση και ο ρόλος των φυλάκων στην πολιτεία, σύμφωνα
με το κείμενο37;
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 του38. Τι αποκαλύπτουν για τη φύση του ἀγαθοῦ;

35
36

37
38

Μπορεί να αξιοποιηθεί η γνώση από άλλα μαθήματα, θρησκευτικά και ιστορία.
Ο Δημόκριτος υποστηρίζει την εξανθρωπιστική λειτουργία της παιδείας, ότι δηλαδή με
τη διδαχή, με την παιδεία, ο άνθρωπος διαπλάθεται προς την «φύσιν» του. Βλ. και
Κ. Δεσποτόπουλος (2), σ. 28.
Οι φύλακες στο συγκεκριμένο απόσπασμα περιγράφονται με τους όρους τοὺς ἐν
παιδείᾳ, τάς τε βελτίστας φύσεις.
μέγιστον μάθημα, ἀναβῆναι, ἀνάβασιν, ἀναβάντες, ἴδωσι, ἀφικέσθαι, ἰδεῖν.
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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 δυσκολοπάτητα 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 τ’ ακρόκορφο θα φτάσει
της αντρείας.
(μτφρ. Θρ. Σταύρου)

Λεξιλογικές – Σημασιολογικές ασκήσεις
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 τους39.
2. Ποια είναι η σημασιολογική διαφορά των ρημάτων: α) διατρίβω – καταμένω - ἀποικίζομαι, β) ἐπιτρέπω - ἐάω-ῶ40 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 κείμενο41;
39

40

41

Π.χ. ο μακαριότατος αρχιεπίσκος, μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι, στην εκκλησία
έψαλλαν τους μακαρισμούς, ο μακαριστός Σεραφείμ, ο μακαρίτης ο πατέρας μου, τον
μακάριζαν για την τύχη του. Η σημασία είναι η ίδια με της αρχαίας.
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.
είμαι επίτροπος, κηδεμών, ρυθμιστής // κυβερνώ, διοικώ.
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Ενότητα 13η: Η αλληγορία του σπηλαίου:
Ο ηθικός εξαναγκασμός των φιλοσόφων
Ερμηνευτικές ερωτήσεις
1. Ο Γλαύκων υποβάλλει την ένσταση ότι αν αναγκάσουν τους φιλοσόφους να επιστρέψουν στο σπήλαιο, θα τους αδικήσουν, αφού θα τους
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. (Μπορείτε να συμβουλευθείτε το σχετικό απόσπασμα στην 7η ενότητα του βιβλίου σας, σ. 90, ιδίως την τελευταία
παράγραφο).
3. Ποιες είναι οι σχέσεις μεταξύ των πολιτών και μεταξύ νόμου και πολιτών σύμφωνα με το κείμενο; Πώς θα χαρακτηρίζατε το πολίτευμα στο
οποίο οι σχέσεις ορίζονται με τον τρόπο αυτό;
4. πειθοῖ τε καὶ ἀνάγκῃ: Πώς δικαιολογείται η χρήση βίας από το νόμο;
5. 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;
6. Γιατί ο Σωκράτης (και ο Πλάτων) θεωρεί δίκαιο τον εξαναγκασμό των
φιλοσόφων να φροντίζουν και να φυλάττουν τους άλλους; Ο ίδιος ο
Πλάτων ακολούθησε αυτό τον τρόπο ζωής; Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κείμενα: Ζ΄ Επιστολή, 326a, 328c42.

42

Τα αποσπάσματα στην ενότητα Παράλληλα Κείμενα, αρ. 14. Μπορεί να δοθούν και
άλλα χωρία από τον Πλάτωνα, βλ. σχετικά Κ. Δεσποτόπουλος (1), σσ. 21- 24.
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7. Ποια σχέση έχει η αλληγορία του σπηλαίου με το θέμα της δικαιοσύνης
και της ιδανικής πολιτείας;
8. Συμφωνείτε με την πλατωνική άποψη ότι πρέπει η πολιτεία να υποχρεώνει τους πολίτες να ακολουθήσουν μια συγκεκριμένη πορεία, έναν
καθορισμένο τρόπο ζωής;
9. Ο Αριστοτέλης (Πολιτικά 1264b 17-26) απορεί «πώς ενώ (ο Σωκράτης)
αφαιρεί από τους φύλακες την ευδαιμονία, ισχυρίζεται ότι ο νομοθέτης
οφείλει να κάνει ευτυχισμένη ολόκληρη την πόλη, πράγμα αδύνατον, όταν κάποιοι, λίγοι ή πολλοί, δεν θα είναι ευτυχισμένοι. Διότι η ευδαιμονία δεν αποτελείται από μέρη όπως ο άρτιος αριθμός· διότι ο αριθμός
μπορεί να είναι άρτιος στο σύνολό του, αλλά τα μέρη από τα οποία αποτελείται να μην είναι άρτιοι αριθμοί. Η ευδαιμονία όμως δεν έχει αυτή
την ιδιότητα. Αλλά αν δεν είναι ευτυχισμένοι οι φύλακες, ποιοι θα είναι;
Όχι βέβαια οι τεχνίτες και το πλήθος αυτών που ασχολούνται με βάναυσα έργα». (μτφρ. Ν. Παρίτσης, διασκευή).
Συμφωνείτε με την άποψη του Αριστοτέλη; Να απαντήσετε κρίνοντας την
επιχειρηματολογία του.
Λεξιλογικές – Σημασιολογικές ασκήσεις
1. χεῖρον, ἐπελάθου, μηχανᾶται, καταχρῆται, σκέψαι: Για καθεμία από τις
λέξεις που σας δίνονται να γράψετε δύο λέξεις ετυμολογικά συγγενείς.
2. καταχρῆται: Το καταχρῶμαι χρησιμοποιείται σήμερα με την ίδια σημασία που έχει στο κείμενο; Αν όχι, να εξηγήσετε τη διαφορά της
σημασίας.
3. χεῖρον, ἀδικῶ, εὖ πράττω, ὠφελία, ἀληθῆ, ἐπιμελοῦμαι: Να γράψετε τα
αντίθετα των λέξεων που σας δίνονται (στην αρχαία ελληνική)43.
4. Να εντοπίσετε στο κείμενο:
α) τις λέξεις που δείχνουν ότι ο νόμος στο κείμενο προσωποποιείται,
β) τις λέξεις που χρησιμοποιούνται μεταφορικά για να δηλώσουν ενέργειες του νόμου (μπορεί να δείχνουν ταυτόχρονα την προσωποποίηση) και να κρίνετε ποιο είναι το αποτέλεσμα της χρησιμοποίησής
τους στο λόγο.
43

βέλτιον, ὠφελῶ, κακῶς πράττω, βλάβη, ψευδῆ, ἀμελῶ.
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Ερωτήσεις για όλο το μύθο
1. Αφού λάβουμε υπόψη μας όσα εκθέτει ο φιλόσοφος στην αλληγορία
του σπηλαίου (σε σχέση με όλη τη δομή και λειτουργία της πολιτείας, όπως περιγράφεται στην εισαγωγή του βιβλίου σας):
α) Μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι οι απόψεις του Πλάτωνα θεμελιώνουν μια κοινωνία που φροντίζει για την ευτυχία του συνόλου;
β) Πώς θα χαρακτηρίζατε το καθεστώς αυτής της πολιτείας; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
γ) Με ποια επιχειρήματα θα μπορούσατε να αντικρούσετε την άποψη
ότι το καθεστώς της πολιτείας αυτής είναι ολοκληρωτικό;
2. Πιστεύετε ότι ο ηθικός εξαναγκασμός των φιλοσόφων παρουσιάζει
αναλογίες με τις απόψεις που διατυπώνονται σήμερα για το χρέος των
πνευματικών ανθρώπων; Να εξηγήσετε με συντομία την απάντησή σας.

107

O ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΗΡΟΣ
Πολιτεία I, 614b - 621d
Προτεινόμενοι στόχοι
• Να επισημάνουν οι μαθητές τη σημασία της δικαιοσύνης για την ευδαιμονία των πολιτών και να εκτιμήσουν πόσο σημαντικό είναι να
απονέμεται δικαιοσύνη, να ικανοποιείται δηλαδή το αίσθημα δικαίου,
και μετά το θάνατο.
• Να κατανοήσουν το ρόλο της μοίρας (Λάχεσης), σε σχέση με την ελευθερία επιλογής.
• Να εκτιμήσουν τη σημασία της παιδείας για τις επιλογές κάθε ανθρώπου.
• Να συνδέσουν το μύθο του Ηρός με το μύθο του Γύγη και την αλληγορία του σπηλαίου.
Εισαγωγή
Η εισαγωγή στο μύθο του Ηρός αποτελεί στην ουσία ευρεία περίληψη
του κειμένου το οποίο δεν διδάσκεται. Η εισαγωγή αυτή είναι αναγκαία
γιατί, καθώς ο μύθος δίνεται αποσπασματικά, δεν θα γίνουν κατανοητές
οι δύο ενότητες που θα διδαχθούν. Θα ήταν ίσως προτιμότερο να δοθεί
και το πλατωνικό κείμενο σε μετάφραση.
Ερωτήσεις (για την εισαγωγή)
1. Πώς συνδέεται το θέμα του μύθου με τα προβλήματα που εξετάζονται
στην Πολιτεία;
2. Ποια θέση έχει ο μύθος του Ηρός στη δομή της Πολιτείας; Θυμηθείτε τις
αντιλήψεις που παρουσίασε ο Γλαύκων στο Β΄ βιβλίο44.
3. Ποιος ήταν ο Ηρ ο Αρμένιος και πώς μπόρεσε να αφηγηθεί όσα συμβαίνουν στον άλλο κόσμο;
4. Ποιοι ζήτησαν από τον Ήρα να ανακοινώσει στους ζωντανούς όσα διαδραματίζονταν στον Άδη και σε τι αποσκοπούσαν κατά τη γνώμη σας;
5. Να περιγράψετε την εικόνα που αντίκρισε ο Ήρ ο Αρμένιος στον άλλο
κόσμο.
44

Βλ. Κείμενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 27.
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6. Πώς διαχωρίζονται οι ψυχές από τους δικαστές τους και ποια πορεία
ακολουθούν;
7. Γιατί ο τόπος της κρίσεως χαρακτηρίζεται ως δαιμόνιος τόπος;
8. Ποια κοινά στοιχεία έχει η εικόνα που περιγράφει ο Ηρ με αυτήν της
ομηρικής Νέκυιας (Ὀδύσσεια λ) και με την αντίστοιχη των δημοτικών
τραγουδιών;
9. Πώς και για πόσο χρόνο τιμωρούνται οι ψυχές στον Άδη;
10. Να περιγράψετε το χώρο στον οποίο βρισκόταν η άτρακτος της Ανάγκης και όσα διαδραματίζονταν εκεί.
11. Με ποιο κριτήριο επιλέγουν οι ψυχές τη ζωή που επιθυμούν να ζήσουν
με τη νέα τους ενσάρκωση;
12. Γιατί οι ψυχές υποχρεώνονται να πιουν το νερό της λησμονιάς;
13. Ποια είναι, σύμφωνα με το μύθο, η σημασία της ανάμνησης στη νέα
επιλογή βίου από τον άνθρωπο;
14. Από πού αντλεί στοιχεία ο Πλάτων, για να γράψει το μύθο του Ηρός
και για ποιους το έργο του αποτέλεσε πρότυπο;
15. Ποιες από τις δοξασίες που περιέχονται στο μύθο επιβιώνουν σήμερα;
Σε τι οφείλεται, κατά τη γνώμη σας, η επιβίωσή τους;
16. Να συγκρίνετε τις αντιλήψεις που εκφράζει ο Λορέντζος Μαβίλης στο
σονέτο Λήθη με όσα εκθέτει ο Πλάτων για τις ψυχές στον Άδη.
Λήθη
Καλότυχοι οι νεκροί που λησμονάνε
την πίκρια της ζωής. Όντας βυθίσει
ο ήλιος και το σούρουπο ακλουθήσει,
μην τους κλαις, ο καημός σου όσος και να ’ναι.
Τέτοιαν ώρα οι ψυχές διψούν και πάνε
στης λησμονιάς την κρουσταλλένια βρύση⋅
μα βούρκος το νεράκι θα μαυρίσει
α στάξει γι’αυτές δάκρυ όθε αγαπάνε.
Κι αν πιουν θολό νερό ξαναθυμούνται,
διαβαίνοντας λιβάδια από ασφοδίλι,
πόνους παλιούς που μέσα τους κοιμούνται,
Α δε μπορείς παρά να κλαις το δείλι,
τους ζωντανούς τα μάτια σου ας θρηνήσουν :
θέλουν – μα δε βολεί να λησμονήσουν.
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Eνότητα 14η: Ἀρδιαῖος ὁ τύραννος
Ερμηνευτικές ερωτήσεις
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
(Αρδιαίος) 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 το ρόλο της φύσης στα δημοτικά
τραγούδια.
Πρόκλος: πάντα γὰρ ταῦτα καὶ φρικώδεις μὲν ποιεῖ τὰς ποινὰς καὶ
ἀπαραιτήτους, ἀνυπερβλήτους δὲ τὰς μοχθηρίας δείκνυσι 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 σας 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 Πολιτείας45;
Λεξιλογικές- Σημασιολογικές ερωτήσεις
1. Να γράψετε τις λέξεις που ζωντανεύουν περισσότερο την εικόνα της
τιμωρίας του τυράννου Αρδιαίου και να δώσετε τη σημασία τους.
2. διάπυροι - δεινός: α) Να χρησιμοποιήσετε τις λέξεις σε σύντομες
φράσεις της νέας ελληνικής, όπου θα φαίνεται η σημασία τους46. β) Να
γράψετε ομόρριζες λέξεις (απλές και σύνθετες) στη νέα ελληνική.
3. 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 σημασία47.
4. (ἀν)ιέναι, φθέγμα, εἷλκον: Να γράψετε στη νέα ελληνική τέσσερα ομόρριζα (απλά ή σύνθετα) από κάθε λέξη48.

45
46

47
48

Βλ. Κείμενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 28.
α) διάπυρος: (για υλικό) πυρακτωμένος/ μεταφορικά: ένθερμος, έντονος, φρ. διάπυρος
ευχέτης - δεινός ομιλητής, δεινή θέση, τα δεινά του πολέμου κτλ. β) πυρετός, εμπύρετος,
πυρώνω, πυρσός, πυρφόρος κτλ., δεινότητα, επιδεινώνω, επιδείνωση, (τα) πάνδεινα,
δεινόσαυρος, δεινοπαθώ.
γαβγίζω, νιαουρίζω, μουγκρίζω, βρυχώμαι, κράζω, βελάζω, κακαρίζω.
ιταμός, εισιτήριο, ανεξίτηλος, αμαξιτός, προσιτός, εξιτήριο // φθόγγος, φθογγόσημο,
απόφθεγμα, αποφθεγματικός, φθογγικός, φθογγολογία // έλξη, ελκυστικός, καθέλκυση,
ανελκυστήρας, ρυμουλκό.
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Eνότητα 15η: Λαχέσεως Λόγος
Ερμηνευτικές ερωτήσεις
1. Ποιες ήταν στην αρχαία παράδοση οι Μοίρες49;
2. Οι Σειρήνες παρουσιάζονται με διάφορους τρόπους στην αρχαία παράδοση. Ποιο είναι το κοινό σημείο όλων των αναφορών σ’ αυτές;
3. τὴν μὲν Κλωθὼ τῇ δεξιᾷ χειρὶ ἐφαπτομένην συνεπιστρέφειν τοῦ
ἀτράκτου τὴν ἔξω περιφοράν: Ποια σημασία έχει το γεγονός ότι η
Κλωθώ ακουμπάει με το δεξί της χέρι την κοσμική άτρακτο50;
5. Να περιγράψετε την εικόνα της Ανάγκης και του χώρου όπου βρισκόταν.
6. Ποια είναι η ευθύνη του ανθρώπου στην επιλογή του τρόπου ζωής του;
7. Να εξηγήσετε τη στάση και τις κινήσεις καθεμιάς από τις Μοίρες σύμφωνα με το ρόλο τους στην κοσμική κίνηση και την τύχη του ανθρώπου.
8. Ποιες λαϊκές αντιλήψεις για το θάνατο παρουσιάζουν αναλογίες με τις
αντιλήψεις για την Άτροπο;
9. Ποιος ρόλος αναγνωρίζεται στη Λάχεση στον πλατωνικό μύθο;
10. Ποιος είναι ο ρόλος του προφήτη στον πλατωνικό μύθο; Να συγκρίνετε
το λόγο του με λόγους προφητών της Π. Διαθήκης.
11. Ποια γλωσσικά στοιχεία προσδίδουν ιερατικό ύφος στο λόγο του
προφήτη;
12. Στο λόγο του προφήτη τονίζεται το εφήμερο της ψυχής, το θνητό του
ανθρώπινου γένους. α) Πώς συνδυάζονται με την πίστη του Πλάτωνα
στην αθανασία της ψυχής; β) Γιατί νομίζετε ότι χρησιμοποιεί ο Πλάτων
το επίθετο θανατηφόρος; Ποια διαφορά έχει από το θνητός και το
ἐφήμερος;

49
50

Στους Νόμους 960c ο Πλάτων γράφει: Τὸ Λάχεσιν μὲν τὴν πρώτην εἶναι, Κλωθὼ δὲ τὴν
δευτέραν, τὴν Ἄτροπον δὲ τὴν τρίτην, σώτειραν τῶν λεχθέντων.
Η απάντηση μπορεί να δοθεί, όπως και στις προηγούμενες ερωτήσεις, από τα σχόλια
του βιβλίου. Ο Κ. Γεωργούλης (2), σ. 577 υποστηρίζει ότι η εξωτερική περιφορά που μένει πάντα η ίδια είναι ο δείχτης της θετικής ύπαρξης, γι’ αυτό πάνω σ’ αυτή έρχεται το
δεξί χέρι της Μοίρας των όντων που είναι η Κλωθώ.
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13. Γιατί η αρετή παρουσιάζεται ἀδέσποτος; Ποια θέση έχει η άποψη αυτή
στην πλατωνική φιλοσοφία για το αγαθό51;
14. Ποια σημασία έχει ο λόγος του προφήτη για την ηθική υπόσταση του
ανθρώπου;
15. Από ποια στοιχεία του κειμένου μπορεί να υποστηριχθεί η άποψη ότι
η επιλογή της ζωής είναι αποτέλεσμα ελευθερίας; Ποιους περιορισμούς
της επιλογής αναγνωρίζει ο Πλάτων; Να απαντήσετε αναπτύσσοντας
και το δικό σας προβληματισμό. 52
16. Να συγκρίνετε την άποψη του Πλάτωνα οὐχ ὑμᾶς δαίμων λήξεται, ἀλλ’
ὑμεῖς δαίμονα αἱρήσεσθε με την άποψη του Ηράκλειτου ἦθος ἀνθρώπῳ
δαίμων53.
17. Επιλέγει κανείς ελεύθερα αλλά μέσα από τις δυνατότητες που του
δίνονται και με βάση τη γνώση, την εμπειρία του κτλ. 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 Sartre («Ο εγκαταλειμμένος άνθρωπος») ή να βρείτε από τα δικά σας διαβάσματα κείμενο άλλου υπαρξιστή συγγραφέα54.
18. αἰτία ἑλομένου - θεός ἀναίτιος: α) Νομίζετε ότι η επιλογή είναι απόλυτα ελεύθερη; β) Τι νομίζετε ότι μπορεί να συμβολίζει ο θεός;
19. Να συγκρίνετε την άποψη του Πλάτωνα για την ελευθερία επιλογής
με την άποψη του Θουκυδίδη για την τύχη στο ακόλουθο χωρίο
(Ι, 140): ἐνδέχεται γὰρ τὰς ξυμφορὰς τῶν πραγμάτων οὐχ ἧσσον
51

52
53
54

Για το πρώτο μέρος βλ. διδακτικό βιβλίο, σ. 133. Ο Κ. Γεωργούλης (2), σ. 579 θεωρεί ότι το
νόημα είναι πως «η αρετή δεν ημπορεί να παρθή». Ο Ι. Θεοδωρακόπουλος
πιστεύει (σ. 278) ότι ο λόγος αυτός δηλώνει την ελευθερία της αρετής. Η ελευθερία αυτή
είναι διπλή: η αρετή δεν έχει κύριο και κάθε άνθρωπος μπορεί να την τιμήσει ή να την
ατιμάσει. Από την εσωτερική σχέση του ανθρώπου με το μέγιστον μάθημα, το αγαθό, θα
εξαρτηθεί η θετική του στροφή προς την αρετή που τον περιμένει ελεύθερη. Η ελευθερία
του ανθρώπου και το αδέσποτο της αρετής είναι συνάλληλα. Βλ. Κείμενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 26.
Στο κείμενο εντοπίζονται τα: αἱρήσεσθε – λαχών – ἐξ ἀνάγκης. Βλ. Κείμενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 25.
Ο χαρακτήρας του ανθρώπου είναι υπεύθυνος για την ευτυχία ή τη δυστυχία του. Βλ.
Κ. Γεωργούλης (2), σ. 579.
Βλ. Κείμενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 28.
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ἀμαθῶς χωρῆσαι ἢ καὶ τὰς διανοίας τοῦ ἀνθρώπου· δι’ ὅπερ καὶ τὴν
τύχην, ὅσα ἂν παρὰ λόγον ξυμβῇ, εἰώθαμεν αἰτιᾶσθαι.
20. Ποια ήταν στην εποχή του Πλάτωνα η παραδοσιακή αντίληψη για τη
μοίρα του ανθρώπου και τις συμφορές και ποια άποψη εκφράζει ο
Πλάτων55;
Λεξιλογικές- Σημασιολογικές ασκήσεις
1. λήξεται/λαγχάνω: Να δώσετε παράγωγα στη νέα ελληνική.
2. α) Ποια σημασία έχει το επίθετο «δεξιός» στο κείμενο και ποια είναι η
μεταφορική σημασία της λέξης; β) Ποιες σημασίες έχει το «δεξιός» στις
ακόλουθες φράσεις και σύνθετα;
Να έρθουν όλα δεξιά - μπες με το δεξί - ο Χ. είναι το δεξί χέρι του
πρωθυπουργού - δεξιό κόμμα - δεξιόστροφος κοχλίας - δεξιοτέχνης
συγγραφέας - επιδέξιος άνθρωπος- αδέξιες κινήσεις - νοητικές δεξιότητες.
3. Λάχεσις, Κλωθώ, Άτροπος, Μοίρα: Να γράψετε την ετυμολογία των
ονομάτων και τη σημασία τους.
4. Στο λόγο του προφήτη να σημειώσετε τις λέξεις που χρησιμοποιούνται
και σήμερα με την ίδια σημασία και αυτές που χρησιμοποιούνται με
διαφορετική. Στη δεύτερη περίπτωση να γράψετε τη σύγχρονη σημασία.
5. δαίμων: α) Ποια είναι η αρχική σημασία της λέξης και ποια στα σύνθετα εὐδαίμων – κακοδαίμων; β) Ποια σημασία έχουν τα νεοελληνικά
δαιμονισμένος, δαιμονολογία;
6. θανατηφόρος: Να γράψετε τέσσερις σύνθετες λέξεις διατηρώντας το β΄
συνθετικό της λέξης που σας δίνεται.

55

Βλ. σχόλια διδακτικού βιβλίου, σ. 135.
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Eρωτήσεις για όλο το μύθο
1. Γιατί ο άνθρωπος ενδιαφέρεται για την τιμωρία των αδίκων στον άλλο
κόσμο;
2. Να συγκρίνετε το μύθο με γνωστά σας λογοτεχνικά κείμενα καταβάσεων στον Άδη (για παράδειγμα ανατρέχοντας στα σχολικά σας βιβλία
μπορείτε να συγκρίνετε με τη Νέκυια του Ομήρου ή με την Κόλαση του
Δάντη).
3. Οι απόψεις του Πλάτωνα για την ελευθερία του ανθρώπου μπορούν να
συσχετιστούν με τις νεότερες αντιλήψεις για την ελευθερία της βούλησης56;
4. Ποιες αντιλήψεις (δοξασίες) εκφράζονται στο κείμενο και ποιες από
αυτές διατηρούνται σήμερα;
5. Στο πλατωνικό κείμενο οι πιο βαριές τιμωρίες επιβάλλονται μετά θάνατο σε τυράννους. Στις ευαγγελικές παραβολές αντίστοιχα η μεταθανάτια τιμωρία (ή ο αποκλεισμός από τον Παράδεισο, που τελικά είναι
το ίδιο) είναι πιο βέβαιη για έναν πλούσιο57. Πώς εξηγείται, κατά τη
γνώμη σας, αυτό;
6. Πώς εναρμονίζεται η άποψη του Πλάτωνα για 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 του58;
7. Ποιες πυθαγόρειες και ορφικές αντιλήψεις εντοπίζονται στο πλατωνικό κείμενο59;

56
57

58
59

Η ερώτηση μπορεί να δοθεί μόνο αν οι μαθητές έχουν γνωρίσει τέτοιες αντιλήψεις αό το
μάθημα της Φιλοσοφίας.
Εὐκοπώτερόν ἐστι κάμηλον διὰ τρυπήματος ῥαφίδος διελθεῖν ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν (Κατὰ Ματθαῖον ΙΘ΄, 24-25, βλ. και Κατὰ Λουκᾶν ΙΣΤ΄, 19-31 την
παραβολή του πλούσιου και του φτωχού Λαζάρου). Για την εξήγηση μπορούν να στηριχτούν στο είδος και στο στόχο καθενός κειμένου, και να λάβουν υπόψη τους το κοινό
στο οποίο απευθύνονται.
Βλ. Κείμενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 26.
Για να δοθεί η ερώτηση είναι αναγκαίο να έχουν οι μαθητές κάποια στοιχεία για τις
αντιλήψεις αυτές. Βλ. Α. Lesky, σσ. 720, 727, W. Κ. C. Guthrie (2), σσ. 183, 239 και
Κείμενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 27, 28.
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Ερωτήσεις για τη συνολική θεώρηση της Πολιτείας
1. Αφού μελετήσετε τα κείμενα της πλατωνικής Πολιτείας που διδαχτήκατε, να γράψετε πώς συνδέεται καθένα χωριστά και μεταξύ τους με το
βασικό θέμα του έργου, την ιδέα της δικαιοσύνης, καθώς και με την
παιδεία60.
2. Να συγκρίνετε τον εσχατολογικό μύθο του Ηρός με όσα υποστήριξε ο
Γλαύκων στην αρχή του Β΄ βιβλίου της Πολιτείας (ως προς το θέμα και
το βασικό μήνυμα)61.
3. Ποια σημασία έχει η δικαιοσύνη για τη συνοχή της πολιτείας και την
ευτυχία των πολιτών; Να απαντήσετε με βάση όλα τα κείμενα που διδαχθήκατε62.
4. Ποιες απόψεις διατυπώνονται για την παιδεία στα κείμενα που διδαχθήκατε και ποια θέση επιφυλάσσει ο Πλάτων για την παιδεία στην
πολιτεία του; Για την απάντησή σας να συμβουλευθείτε και την εισαγωγή στην Πολιτεία.
5. Η Πολιτεία, όπως και ο Πρωταγόρας και άλλα έργα του Πλάτωνα,
αποτελεί αφηγημένο (έμμεσο διάλογο). Σύμφωνα με τον Ηλ. Σπυρόπουλο63 «ο Πλάτων προέκρινε το είδος αυτό του διαλόγου γιατί α) του επέτρεπε να ξεδιπλώση την τέχνη του και στις τρεις μορφές της λογοτεχνικής έκφρασης: την καθαρή περιγραφή, τον πλάγιο διάλογο και τον
ευθύ, δραματοποιημένο διάλογο και β) με αυτόν τον τρόπο είχε τη δυνατότητα ο αφηγητής (εδώ ο Σωκράτης) να κάμη παρατηρήσεις, να
60
61
62
63

Βλ. Κείμενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 28.
Βλ. Κείμενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 27.
Βλ. Κείμενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 28.
Βλ. Ηλ. Σπυρόπουλος, σ. 29.
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σχολιάση τις αντιδράσεις των λοιπών προσώπων, να διατυπώση μια
προσωπική του γνώμη. Εξάλλου, παρουσιάζοντας ολόκληρον σχεδόν
το διάλογο ως μία συνεχή αφήγηση του Σωκράτη, ο Πλάτων επέτυχε να
συνταιριάσει σε ενιαίο σύνολο τα ετερόκλητα στοιχεία που απαρτίζουν το διάλογο».
Στα συγκεκριμένα χωρία της Πολιτείας που διδαχτήκατε ποιους από
τους στόχους αυτούς μπορείτε να εντοπίσετε;
6. Η τέχνη της περιγραφής στον Πλάτωνα δείχνει τον προικισμένο πεζογράφο: η εικόνα του είναι σαφής και ζωντανή· ξέρει να αποδίνη τη λεπτομέρεια που βοηθά να συλλάβουμε το χαρακτήρα μιας μεγαλύτερης
σκηνής64. Ποια από τα στοιχεία αυτά της τέχνης της περιγραφής μπορείτε να επιβεβαιώσετε στα κείμενα που διδαχτήκατε;

64

Βλ. Ηλ. Σπυρόπουλος, σ. 31.
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1. Κριτήριο για ολιγόλεπτη εξέταση65 (15΄)
Στοιχεία μαθητή
Ονοματεπώνυμο: ............................................................................................
Εξεταζόμενο μάθημα: Αρχαία Ελληνική Γραμματεία (μάθημα κατεύθυνσης)
Τάξη: ...................................... Ημερομηνία : ...............................................
Διδακτική ενότητα 10η: Το δαχτυλίδι του Γύγη (360 b-d)
Α. Κείμενο: (δίνεται το κείμενο όλης της ενότητας)
Β. Ερωτήσεις
1. Να μεταφράσετε το χωρίο: Οὕτω δὲ δρῶν οὐδὲν ἂν διάφορον τοῦ
ἑτέρου ποιοῖ … οἷός τε ἔσεσθαι ἀδικεῖν, ἀδικεῖν.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Μονάδες 6

65

Σύμφωνα με το Π.Δ. για την αξιολόγηση των μαθητών της θεωρητικής κατεύθυνσης
στην αρχαία ελληνική γραμματεία και γλώσσα οι μονάδες κατανέμονται αναλογικά ως
εξής : μετάφραση διδαγμένου κειμένου 10%, μετάφραση αδίδακτου 20%, ερμηνευτικές
ερωτήσεις (δύο ή τρεις) 30%, γραμματολογική 10%, λεξιλογική 10%, γραμματική 10%,
συντακτική 10%. Οι δύο τελευταίες είναι ερωτήσεις στο αδίδακτο κείμενο, ενώ όλες οι
άλλες στο διδαγμένο. Η μία ερμηνευτική ερώτηση μπορεί να είναι από διδαγμένο
κείμενο μεταφρασμένο, που δίνεται βέβαια στους μαθητές. Όταν δεν περιλαμβάνονται
στην ύλη κείμενα από μετάφραση (όπως στην Πολιτεία), τότε οι ερμηνευτικές ερωτήσεις
είναι δύο με 15% η καθεμία. Όλες τις ερωτήσεις τις συμπεριλάβαμε μόνο στο κριτήριο
αρ. 3, σε ευρύτερη ενότητα. Στα άλλα κριτήρια, ιδίως στο ολιγόλεπτης διάρκειας, η
κατανομή των μονάδων δεν μπορούσε να ακολουθεί ακριβώς το Π.Δ. Χρησιμοποιήσαμε
το ίδιο κείμενο για όλα τα κριτήρια με προσθήκη ερωτήσεων για να φαίνεται ευκρινώς
η διαφοροποίηση των στόχων σε σχέση με το χρόνο.
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2. Α. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις, ώστε να αποδίδουν το
νόημα των επιχειρημάτων του Γλαύκωνος.
Ο Γλαύκων υποστήριξε ότι:
α) Αν δεν υπήρχε ο φόβος της τιμωρίας, δίκαιοι και άδικοι ………………
β) Όποιον, ενώ μπορεί να αδικεί, δεν θέλει να αδικήσει ούτε να αγγίξει ξένα πράγματα, τον θεωρούν όλοι ………………
γ) Όλοι πιστεύουν ότι η αδικία ……………… από τη δικαιοσύνη.
Β. Να διατυπώσετε την άποψή σας για ένα από τα επιχειρήματα αυτά.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Μονάδες 7
3. Οὐδεὶς ἑκὼν δίκαιος υποστηρίζει ο Γλαύκων αντίθετα με τον Σωκράτη
που πίστευε ότι οὐδεὶς ἑκὼν κακός. Με ποιον θα συμφωνούσατε και
γιατί;
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Μονάδες 7
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2. Κριτήριο για ωριαία εξέταση
Στοιχεία μαθητή
Ονοματεπώνυμο: ............................................................................................
Εξεταζόμενο μάθημα: Αρχαία Ελληνική Γραμματεία (μάθημα κατεύθυνσης)
Τάξη: ...................................... Ημερομηνία : ...............................................
Διδακτική ενότητα 10η: Το δαχτυλίδι του Γύγη (360 b-d)
Α. Κείμενο (δίνεται το κείμενο όλης της ενότητας)
Β. Ερωτήσεις
1. Να μεταφράσετε το χωρίο: Οὕτω δὲ δρῶν οὐδὲν ἂν διάφορον τοῦ
ἑτέρου ποιοῖ … οἷός τε ἔσεσθαι ἀδικεῖν, ἀδικεῖν.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Μονάδες 4
2. Α. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις, ώστε να αποδίδουν το
νόημα των επιχειρημάτων του Γλαύκωνος.
Ο Γλαύκων υποστήριξε ότι:
α) Αν δεν υπήρχε ο φόβος της τιμωρίας, δίκαιοι και άδικοι ………………
β) Όποιον, ενώ μπορεί να αδικεί, δεν θέλει να αδικήσει ούτε να αγγίξει ξένα πράγματα, τον θεωρούν όλοι ………………
γ) Όλοι πιστεύουν ότι η αδικία ……………… από τη δικαιοσύνη.
Β. Να διατυπώσετε την άποψή σας για ένα από τα επιχειρήματα αυτά.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Μονάδες 4
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3. Οὐδεὶς ἑκὼν δίκαιος υποστηρίζει ο Γλαύκων αντίθετα με τον Σωκράτη
που πίστευε ότι οὐδεὶς ἑκὼν κακός. Με ποιον θα συμφωνούσατε και
γιατί;
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Μονάδες 4
4. Ποιος είναι ο βασικός συζητητής των διαλογικών έργων του Πλάτωνα
και από ποιον συνήθως παίρνουν τον τίτλο τους; Να αναφέρετε δύο
παραδείγματα.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Μονάδες 4
5. Να συμπληρώσετε τον πίνακα όπως στο παράδειγμα:
Ρήμα

Παράγωγο ουσιαστικό ή επίθετο
απλό ή σύνθετο

πράττειν
(πράττω)

πράξη (ή σύμπραξη ή εμπράγματος)

Φράση / ονοματικό σύνολο
σύμπραξη εταιρειών
(ή εμπράγματο δίκαιο)

δρῶν (δρῶ)
ποιοῖ (ποιῶ)

Μονάδες 4
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3. Κριτήριο σε ευρύτερη ενότητα66 (2 διδακτικές ώρες)
Στοιχεία μαθητή
Ονοματεπώνυμο: ............................................................................................
Εξεταζόμενο μάθημα: Αρχαία Ελληνική Γραμματεία (μάθημα κατεύθυνσης)
Τάξη: ...................................... Ημερομηνία : ...............................................
Διδακτική ενότητα 9η - 10η: Το δακτυλίδι του Γύγη (Α- Β, 360 a-d)
Α. Διδαγμένο κείμενο
(δίνεται το κείμενο όλης της ενότητας: Καὶ τοῦτο ἐννοήσαντα ἀποπειρᾶσθαι τοῦ δακτυλίου .... διὰ τὸν τοῦ ἀδικεῖσθαι φόβον.)
Β. Ερωτήσεις
1. Να μεταφράσετε το χωρίο: Καίτοι μέγα τοῦτο τεκμήριον ... διὰ τὸν τοῦ
ἀδικεῖσθαι φόβον.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Μονάδες 2
2. Α. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις, ώστε να αποδίδουν το
νόημα των επιχειρημάτων του Γλαύκωνος.
Ο Γλαύκων υποστήριξε ότι:
α) Αν δεν υπήρχε ο φόβος της τιμωρίας, δίκαιοι και άδικοι ………………
β) Όποιον, ενώ μπορεί να αδικεί, δεν θέλει να αδικήσει ούτε να αγγίξει ξένα πράγματα, τον θεωρούν όλοι ………………
γ) Όλοι πιστεύουν ότι η αδικία ……………… από τη δικαιοσύνη.
Β. Να διατυπώσετε την άποψή σας για ένα από τα επιχειρήματα αυτά.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Μονάδες 3
66

Εννοείται ότι έχει οριστεί ενότητα για επανάληψη. Σ’ αυτήν περιλαμβάνεται και μέρος
της εισαγωγής.
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3. Οὐδεὶς ἑκὼν δίκαιος υποστηρίζει ο Γλαύκων αντίθετα με τον Σωκράτη
που πίστευε ότι οὐδεὶς ἑκὼν κακός. Με ποιον θα συμφωνούσατε και
γιατί;
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Μονάδες 3
4. Ποιος είναι ο βασικός συζητητής των διαλογικών έργων του Πλάτωνα
και από ποιον συνήθως παίρνουν τον τίτλο τους; Να αναφέρετε δύο
παραδείγματα.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Μονάδες 2
5. Να συμπληρώσετε τον πίνακα όπως στο παράδειγμα:
Ρήμα

Παράγωγο ουσιαστικό ή επίθετο
απλό ή σύνθετο

πράττειν
(πράττω)

πράξη (ή σύμπραξη ή εμπράγματος)

Φράση / ονοματικό σύνολο
σύμπραξη εταιρειών
(ή εμπράγματο δίκαιο)

δρῶν (δρῶ)
ποιοῖ (ποιῶ)

Μονάδες 2
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Γ. Αδίδακτο κείμενο
Εἰσὶ δέ τινες ὑμῶν οἳ τοσαύτην ὑπερβολὴν τῆς ἐπιθυμίας ἔχουσιν
εἰρήνην ὡς τάχιστα γενέσθαι· φασὶ γὰρ καὶ τὰς τετταράκονθ’ ἡμέρας
ἐν αἷς ὑμῖν ἔξεστι βουλεύεσθαι περίεργον εἶναι, καὶ τοῦτο ἀδικεῖν
ἡμᾶς· αὐτοκράτορας γὰρ πεμφθῆναι εἰς Λακεδαίμονα διὰ ταῦθ’, ἵνα
μὴ πάλιν ἐπαναφέρωμεν. Τήν τε ἀσφάλειαν ἡμῶν τῆς ἐπαναφορᾶς δέος ὀνομάζουσι, λέγοντες ὡς οὐδεὶς πώποτε τὸν δῆμον τὸν Ἀθηναίων
ἐκ τοῦ φανεροῦ πείσας ἔσωσεν, ἀλλὰ δεῖ λαθόντας ἢ ἐξαπατήσαντας
αὐτὸν εὖ ποιῆσαι.
’Ανδοκίδου Περὶ τῆς εἰρήνης, 33

Λεξιλόγιο
ὑπερβολὴν τῆς ἐπιθυμίας: υπερβολικά μεγάλη επιθυμία
βουλεύομαι: σκέπτομαι, αποφασίζω
περίεργον: μάταιο, περιττό
αὐτοκράτωρ -ορος (για πρέσβεις): αυτός που έχει πλήρη, απόλυτη πληρεξουσιότητα

Ερωτήσεις
Γ1. Να μεταφράσετε το κείμενο.
..................................................................................................................................................
Μονάδες 4
Γ2. φασὶ γὰρ … ἵνα μὴ πάλιν ἐπαναφέρωμεν: Να γράψετε και να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τις προτάσεις του χωρίου και όλους τους όρους τους.
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Μονάδες 2
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Γ3. Να τοποθετήσετε τις παρακάτω λέξεις στη σωστή θέση του πίνακα Α
και να συμπληρώσετε τα κενά στον πίνακα Β με τους τύπους που ζητούνται: ἐξαπατήσαντας, πεμφθῆναι, λαθόντας, ἐπαναφέρωμεν.
Α
απαρέμφατο

Β
απαρέμφατο απαρέμφατο απαρέμφατο

υποτ. παθ.

παθ. αορ.

παθ. μελ.

ενεστώτα

παρακειμ.

αορ. γ΄ εν. πρ.

μετοχή

ορ. ενεστ.

ευκτ. ενεστ.

απαρέμφα-

ορ. αορ. α΄

αορίστου α΄

β΄ εν. πρ.

β΄ εν. πρ.

το ενεστ.

β΄ εν. πρ.

υποτ. ενεστ.

ορ. αορ. β΄

ευκτ. αορ. β΄

οριστ. μέλ.

ορ. πρκμ.

μετοχή

ορ. αορ. β΄

ευκτ. αορ.

προστ. αορ.

υποτ. αορ.

αορίστου β΄

γ΄ εν. πρ.

β΄ γ΄ εν. πρ.

β΄ γ΄ εν. πρ.

β΄ γ΄ εν. πρ.

Μονάδες 2
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4. ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Πρωταγόρας - Πολιτεία
Οι συνθετικές - δημιουργικές εργασίες σε ένα φιλοσοφικό κείμενο, που αναφέρονται κυρίως σε θεωρητικά ζητήματα, προβάλλουν απαιτήσεις στις οποίες οι μαθητές, ακόμη και της Γ΄ Λυκείου, δεν είναι εύκολο να ανταποκριθούν. Για το λόγο
αυτό θα πρέπει να τους δοθεί μεγαλύτερη βοήθεια από ό,τι συνήθως. Τα θέματα
θα δοθούν έγκαιρα στους μαθητές για επεξεργασία αλλά πολλά από αυτά δεν
μπορούν να ολοκληρωθούν παρά μόνο μετά τη διδασκαλία της Πολιτείας, αφού
την προϋποθέτουν, ή και των έργων του Αριστοτέλη, όταν σχετίζονται με αυτά.
Στα πλαίσια αυτά μπορούν οι συνάδελφοι να προτείνουν στους μαθητές:

1. Να μελετήσουν τις απόψεις του Πρωταγόρα για τους νόμους και τη δικαιοσύνη και τις απόψεις α) άλλων σοφιστών, π.χ. του Ιππία από τον ίδιο διάλογο και του Θρασύμαχου από την Πολιτεία, β) του Σωκράτη και
του Πλάτωνα στον Κρίτωνα και την Πολιτεία και να διαπιστώσουν τα
κοινά στοιχεία και τις διαφορές όσον αφορά i) στην προέλευση του νόμου και τη σχέση του με τη δικαιοσύνη, ii) το ρόλο του νόμου και της δικαιοσύνης για τη συνοχή της πολιτείας και την ευτυχία των πολιτών.
2. Να μελετήσουν τις απόψεις για την εκπαίδευση και την παιδεία, όπως
διατυπώνονται α) από τον Πρωταγόρα στον ομώνυμο διάλογο, β) από τον
Σωκράτη και τον Πλάτωνα στην Πολιτεία και να διαπιστώσουν κοινά
σημεία και διαφορές στους στόχους και τον τρόπο της επίτευξής τους,
προσέχοντας ιδιαίτερα το ρόλο της πολιτείας στην αγωγή των νέων.
3. Να συγκρίνουν τον πρωταγόρειο μύθο για την αρχή του κόσμου με τον
κοσμολογικό μύθο του Ησιόδου (Θεογονία, στ. 104- 206) και με το ανάλογο κεφάλαιο από το βιβλίο της Γενέσεως (κεφ. Α, 1- 25) της Παλαιάς
Διαθήκης. Μπορεί ο διδάσκων να βρει τα κείμενα μεταφρασμένα και στο
Ανθολόγιο της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας της Β΄ τάξης του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου των Γ. Γιατρομανωλάκη και Ρ. Ζαμάρου.
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4. Να συγκρίνουν τις απόψεις του Πρωταγόρα για την πολιτική ζωή με
τις απόψεις του Αριστοτέλη για το ίδιο θέμα (από όσα περιλαμβάνονται στο σχολικό βιβλίο) και άλλων στοχαστών της αρχαιότητας (π.χ.
Θουκυδίδη, Δημοσθένη, Ισοκράτη)67.
5. Να μελετήσουν τους εσχατολογικούς μύθους στον Φαίδωνα και τον
Γοργία και να τους συγκρίνουν με τον εσχατολογικό μύθο της Πολιτείας68.
6. Η παιδεία στην πλατωνική Πολιτεία δεν είναι μόνο μια μέθοδος για
να διαμορφωθεί ο χαρακτήρας και να αναπτυχθούν οι νοητικές ικανότητες των αρχομένων, αλλά και ένας τρόπος να δοκιμαστούν ηθικά
και να επιλεγούν οι καλύτεροι που προορίζονται να ασκήσουν την εξουσία. Και στο θέμα της παιδείας η ηθική αξιολόγηση είναι άρρηκτα
δεμένη με την πολιτική σκοπιμότητα, πράγμα για το οποίο ο Πλάτων
κατηγορήθηκε με σφοδρότητα69.
Νομίζετε ότι είναι σωστό ή απλώς αναπόφευκτο να αναλαμβάνει η
εκπαίδευση (σε οποιαδήποτε εποχή και σήμερα) έναν τέτοιο ρόλο;
7. Να διαβάσετε την κριτική του Αριστοτέλη στην Πολιτεία του Πλάτωνα (Πολιτικά βιβλίο Β΄) και να την παρουσιάσετε στην τάξη σας, δηλώνοντας αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε.

67

68
69

Στην ενότητα «Πολιτικός κόσμος» του βιβλίου Γ. Γιατρομανωλάκη - Ρ. Ζαμάρου, της Β΄
τάξης του Ε.Π.Λ., μπορεί να βρει κανείς μεταφρασμένα κείμενα από τους παραπάνω
συγγραφείς. Μπορεί να ζητηθεί και σύγκριση με τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό, αφού δοθούν συγκεκριμένες αναφορές σε γάλλους φιλοσόφους. Ο διδάσκων μπορεί να συμβουλευθεί το σχετικό κεφάλαιο στο βιβλίο του Β. Κύρκου (σ. 45 κ.ε.).
Βλ. Ι. Θεοδωρακόπουλος, σσ. 74-81 και W. Κ. C. Guthrie (2), σσ. 239-244.
Βλ. Α. Μπαγιόνας (1), σ. 201.
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8. Να αναζητήσετε στο Η΄ βιβλίο των Πολιτικών του Αριστοτέλη τα χωρία για τον άριστο βίο της πόλης και του πολίτη70, για την ευτυχισμένη
πόλη, τους άρχοντες και τους αρχόμενους71, για τις σχέσεις των δύο φύλων, την οικογένεια και την αγωγή των παιδιών72 και από το βιβλίο Θ΄
για την παιδεία73, να επιλέξετε όποιο από τα θέματα αυτά σας ενδιαφέρει και να συγκρίνετε τις απόψεις του Αριστοτέλη με αυτές του Πλάτωνα. Να προσέξετε και τη διαφορά του λόγου των δύο φιλοσόφων.
9. Με βάση την εισαγωγή της Πολιτείας στο σχολικό σας βιβλίο να επιλέξετε ένα θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. σχέσεις δύο φύλων, οικογένεια),
να το μελετήσετε από την Πολιτεία και από άλλα έργα του Πλάτωνα
και να το παρουσιάσετε στην τάξη σας. Μπορεί να σας βοηθήσει σ’ αυτό η εργασία των μαθητών του 1ου Λυκείου Κερατσινίου για το πλατωνικό έργο (Προσεγγίσεις στον Πλάτωνα, επιμ. Παν. Κ. Μητροπέτρος,
Δήμος Κερατσινίου, 1998).

70
71
72
73

1324a5 - 1325b33.
1332b13 - 1334b28.
1334b29 - 1337a7.
1337a10 - 1339a11.
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5. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ* ΑΔΙΔΑΚΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Κείμενο 1ο
Λεωκράτης δὲ τούτων οὐδενὸς φροντίσας, συσκευασάμενος ἃ εἶχε
χρήματα, μετὰ τῶν οἰκετῶν ἐπὶ τὸν λέμβον κατεκόμισε, τῆς νεὼς ἤδη
περὶ τὴν ἀκτὴν ἐξορμούσης, καὶ περὶ δείλην ὀψίαν αὐτὸς μετὰ τῆς
ἑταίρας Εἰρηνίδος κατὰ μέσην τὴν ἀκτὴν διὰ τῆς πυλίδος ἐξελθὼν
πρὸς τὴν ναῦν προσέπλευσε καὶ ᾤχετο φεύγων, οὔτε τοὺς λιμένας τῆς
πόλεως ἐλεῶν ἐξ ὧν ἀνήγετο, οὔτε τὰ τείχη τῆς πατρίδος αἰσχυνόμενος
ὡς τὴν φυλακὴν ἔρημον τὸ καθ’ αὑτόν μέρος κατέλιπεν⋅ οὐδὲ τὴν
ἀκρόπολιν καὶ τὸ ἱερὸν τοῦ Διός τοῦ σωτῆρος καὶ τῆς ᾿Αθηνᾶς τῆς
σωτείρας ἀφορῶν καὶ προδιδοὺς ἐφοβήθη, οὓς αὐτίκα σώσοντας
ἑαυτὸν ἐκ τῶν κινδύνων ἐπικαλεῖται.
Λυκούργου Κατὰ Λεωκράτους § 17

Λεξιλόγιο
τῆς νεώς : γεν. του ουσ. ναῦς
ἀφορῶ : αποστρέφω το βλέμμα
αὐτίκα : αμέσως

Α. Λεωκράτης δὲ τούτων … τὸ καθ’ αὑτὸν μέρος κατέλιπεν: Nα μεταφράσετε το κείμενο.
Β. 1.1. Να γράψετε όλα τα ουσιαστικά τρίτης κλίσης του κειμένου στη
σωστή θέση του παρακάτω πίνακα και να συμπληρώσετε την ίδια
πτώση στον άλλο αριθμό.
Ενικός αριθμός

Πληθυντικός αριθμός

Ονομ.
Γεν.
Δοτ.
Αιτ.
*

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κριτήρια με επιλογή των ασκήσεων, ώστε να προσαρμόζονται στο στόχο του διδάσκοντος και στο χρόνο που μπορεί να διατεθεί. Υπενθυμίζεται ότι η βαθμολογία στο αδίδακτο είναι: Μετάφραση 20 μονάδες, Γραμματική 10 μονάδες, Συντακτικό 10 μονάδες.
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1.2. Να αναγνωρίσετε τους ρηματικούς τύπους σε χρόνο αόριστο (α΄, β΄,
ενεργ., μέσο, παθητικό) να τους τοποθετήσετε στην ανάλογη θέση
του πίνακα και να συμπληρώσετε τα κενά. Στις μετοχές και τα απαρέμφατα να γράψετε το β΄ ενικό πρόσωπο των εγκλίσεων.
Αόριστος
Οριστική

Υποτακτ.

Ευκτική

Προστακτ.

Απαρέμφ.

Μετοχή

1.3. α) προσέπλευσε: Να γράψετε το β΄ ενικό και πληθυντικό του ενεστώτα, παρατατικού και μέλλοντα οριστικής.
β) προδιδούς: Να γράψετε το β΄ ενικό και πληθυντικό του ενεστώτα, παρατατικού και αορίστου β΄ οριστικής.
Β. 2.1. Να γράψετε τους εμπρόθετους προσδιορισμούς του κειμένου και να
τους χαρακτηρίσετε συντακτικώς.
2.2. Να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τις μετοχές του κειμένου.
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Κείμενο 2ο
Οὗτος γὰρ, ὅτ’ ἐπεδήμει ἐνθάδε, πρῶτον μὲν εἰς τὸ δεσμωτήριον ὡς
κλέπτης ὢν ἐπ’ αὐτοφώρῳ ἀπήχθη, τότε δὲ ἀφεθεὶς μεθ’ ἑτέρων τινῶν
ὑπὸ τῶν ἕνδεκα, οὓς δημοσίᾳ ἅπαντας ὑμεῖς ἀπεκτείνατε, πάλιν
ἀπογραφεὶς εἰς τὴν βουλήν κακουργῶν, ὑποχωρῶν ᾤχετο καὶ οὐχ
ὑπήκουσεν, ἀλλ’ ἀπ’ ἐκείνου ἑπτακαίδεκα ἐτῶν ’Αθήναζε οὐκ
ἀφίκετο, πλὴν ἐπειδὴ Νικόστρατος ἀπέθανε. Καὶ ὑπὲρ μὲν ὑμῶν οὔτε
στρατείαν οὐδεμίαν ἐστράτευται οὔτε εἰσφορὰν οὐδεμίαν εἰσενήνοχε,
πλὴν εἴ τι ἄρα ἐξ ὅτου τῶν Νικοστράτου ἠμφεσβήτησεν, οὔτ’ ἃ οὐδὲν
ὑμῖν λελειτούργηκεν.
’Ισαίου Περὶ τοῦ Νικοστράτου κλήρου §§ 28-29

Λεξιλόγιο
ἀπάγομαι: οδηγούμαι
ἀπογραφεὶς κακουργῶν: αφού κατηγορήθηκε ως κακοποιός
ὑποχωρῶν ᾤχετο: δραπέτευσε
ἀμφισβητῶ: εγείρω αξιώσεις, διεκδικώ

Α. Να μεταφράσετε το κείμενο.
Β. 1.1. Να τοποθετήσετε τα ρήματα που δίνονται στη σωστή θέση του πίνακα Α και να συμπληρώσετε στον πίνακα Β το ίδιο πρόσωπο και
αριθμό στους χρόνους που ζητούνται.
ἀπήχθη, ἀγαπᾷ, ἐπεδήμει, ἀφίκετο, εἰσενήνοχε, ἀπεκτείνατε
Α

Β

ενεστώς

παρατ.

αόρ. α΄

παρατ.

ενεστώς

αόρ. α΄

αόρ. α΄

μέλλων

πρκμ.

αόρ. β΄

μέλλων

πρκμ.

παθ. αόρ.

ενεστώς

μέλλων

πρκμ.

ενεστώς

αόρ. β΄

1.2. ἀφεθείς: Να γράψετε το β΄ ενικό και β΄ πληθυντικό πρόσωπο του
ίδιου χρόνου σε όλες τις εγκλίσεις.
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Β. 2.1. Να γράψετε τις δευτερεύουσες προτάσεις του κειμένου και να τις
χαρακτηρίσετε.
2.2. Να γράψετε τα αντικείμενα όλων των ρημάτων και ρηματικών τύπων και να διακρίνετε από αυτά τα σύστοιχα.
Κείμενο 3ο
Τούτων τοίνυν οὕτως ἐχόντων οὐκ ὀλίγῳ μοι παρὰ γνώμην ηὑρέθη τὰ
ἐνταῦθα πράγματα ἔχοντα. Κατέπλευσα μὲν γὰρ ὡς ἐπαινεθησόμενος
ὑπό τῶν ἐνθάδε προθυμίας τε ἕνεκα καὶ ἐπιμελείας τῶν ὑμετέρων
πραγμάτων· πυθόμενοι δέ τινές με ἥκοντα τῶν τετρακοσίων ἐζήτουν τε
παραχρῆμα, καὶ λαβόντες ἤγαγον εἰς τὴν βουλήν. Εὐθὺς δὲ παραστάς
μοι Πείσανδρος «ἄνδρες» ἔφη «βουλευταί, ἐγὼ τὸν ἄνδρα τοῦτον
ἐνδεικνύω ὑμῖν σῖτόν τε εἰς τοὺς πολεμίους εἰσαγαγόντα καὶ κωπέας». Καὶ τὸ πρᾶγμα ἤδη πᾶν διηγεῖτο ὡς ἐπέπρακτο. ’Εν δὲ τῷ τότε τὰ
ἐναντία φρονοῦντες δῆλοι ἦσαν ἤδη οἱ ἐπὶ στρατιᾶς ὄντες τοῖς τετρακοσίοις. Κἀγώ θόρυβος γὰρ δὴ τοιοῦτος ἐγίγνετο τῶν βουλευτῶν καὶ
ἐπειδὴ ἐγίγνωσκον ἀπολούμενος, εὐθὺς προσπηδῶ πρὸς τὴν ἑστίαν
καὶ λαμβάνομαι τῶν ἱερῶν. Ὅπερ μοι καὶ πλείστου ἄξιον ἐγένετο ἐν
τῷ τότε· εἰς γὰρ τοὺς θεοὺς ἔχοντα ὀνείδη οὗτοί με μᾶλλον τῶν
ἀνθρώπων ἐοίκασι κατελεῆσαι, βουληθέντων τε αὐτῶν ἀποκτεῖναί με
οὗτοι ἦσαν οἱ διασώσαντες.
’Ανδοκίδου Περὶ τῆς ἑαυτοῦ καθόδου §§ 13-15
Σημείωση: Η μετάφραση και οι ερωτήσεις αναφέρονται στο χωρίο: Εὐθὺς δὲ παραστάς
μοι … οὗτοι ἦσαν οἱ διασώσαντες» §§ 14-15.

Λεξιλόγιο
οὐκ ὀλίγῳ μοι παρὰ γνώμην ηὑρέθη: πολύ διαφορετικά απ’ ό,τι ήθελα
ἐνδεικνύω: καταγγέλλω
οἱ ἐπὶ στρατιᾶς : οι επικεφαλής του στρατού
πλείστου ἄξιον ἐγένετο: με βοήθησε περισσότερο από καθετί
εἰς τοὺς θεοὺς ἔχοντα ὀνείδη: αν και τους θεούς είχα προσβάλει
οὗτοί με μᾶλλον τῶν ἀνθρώπων ἐοίκασι κατελεῆσαι: (αυτοί) φάνηκαν πιο ελεήμονες απέναντί μου από τους ανθρώπους
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Α. Να μεταφράσετε το χωρίο: Εὐθὺς δὲ παραστάς μοι … οὗτοι ἦσαν οἱ
διασώσαντες.
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Β. 1.1. α) παραστάς: Να γράψετε το β΄ ενικό πρόσωπο ενεστώτα και αορίστου β΄ σε όλες τις εγκλίσεις.
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
β) ἀπολούμενος: Να γράψετε τις μετοχές όλων των χρόνων.
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
γ) ἐγίγνωσκον, ἐπέπρακτο: Να γράψετε το ίδιο πρόσωπο σε όλους
τους χρόνους της οριστικής.
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
1.2. α) Να υπογραμμίσετε τις αναφορικές και δεικτικές αντωνυμίες του
κειμένου και να γράψετε τα τρία γένη τους στον αριθμό και την
πτώση που βρίσκονται.
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
β) πλείστου, μᾶλλον: Να γράψετε τους τύπους που δίνονται στους
άλλους βαθμούς.
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Β. 2.1. «ἄνδρες» ἔφη «βουλευταί, ἐγώ τόν ἄνδρα τοῦτον ἐνδεικνύω ὑμῖν
σῖτόν τε εἰς τοὺς πολεμίους εἰσαγαγόντα καὶ κωπέας»: Να μετατρέψετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο με εξάρτηση από το ρήμα «εἶπε».
2.2. «’Εν δὲ τῷ τότε τὰ ἐναντία … λαμβάνομαι τῶν ἱερῶν»: Να κάνετε
λεπτομερή συντακτική ανάλυση του χωρίου.
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Κείμενο 4ο
Ὁ γὰρ πατὴρ οὑμὸς ἐπὶ προικὶ ἐγγυησάμενος τὴν ἐμὴν μητέρα
συνῴκει, τὸν δὲ κλῆρον τούτων καρπουμένων οὐκ εἶχεν ὅπως
εἰσπράξαιτο· Ὅτε γὰρ περὶ αὐτοῦ λόγους ἐποιήσατο τῆς μητρὸς κελευούσης, οὗτοι ταῦτα αὐτῷ ἠπείλησαν, αὐτοὶ ἐπιδικασάμενοι αὐτὴν
ἕξειν, εἰ μὴ βούλοιτο αὐτὸς ἐπὶ προικὶ ἔχειν. Ὁ δὲ πατήρ, ὥστε τῆς
μητρὸς μὴ στερηθῆναι, καὶ δὶς τοσαῦτα χρήματα εἴασεν ἂν αὐτοὺς
καρποῦσθαι. Καὶ τοῦ μὲν τὸν πατέρα μὴ ἐπεξελθεῖν ὑπὲρ τούτων
τοῦτό ἐστι τὸ αἴτιον· μετὰ δὲ ταῦτα ὁ Κορινθιακός πόλεμος ἐγένετο ἐν
ᾧ ἐγὼ κἀκεῖνος στρατεύεσθαι ἠναγκαζόμεθα, ὥστε οὐδετέρῳ ἂν ἡμῶν
δίκην ἐξεγένετο λαχεῖν.
Ἰσαίου Περὶ τοῦ Ἀριστάρχου κλήρου §§ 19-20

Λεξιλόγιο
ἐπὶ προικὶ ἐγγυησάμενος: αφού πήρε προίκα αρραβωνιάστηκε
ἐπιδικάζομαι: καταφεύγω στο δικαστήριο για να βρω το δίκιο μου, απαιτώ δικαστικώς, εγείρω αγωγή
τοῦ μὴ ἐπεξελθεῖν: για το ότι δεν άσκησε αγωγή
ἐκγίγνεται: ἔξεστι
λαγχάνω δίκην τινί: ενάγω κάποιον στο δικαστήριο

Α. Να μεταφράσετε το κείμενο.
Β. 1.1. ὁ πατήρ, τῆς μητρός, ταῦτα, ᾧ, ἡμῶν, ἐγώ, τὸν πατέρα, τοσαῦτα,
τούτων, χρήματα: Να μεταφέρετε τους τύπους από τον ενικό στον
πληθυντικό και αντίστροφα, στην πτώση που βρίσκονται. Στις
προσωπικές αντωνυμίες θα διατηρήσετε το ίδιο πρόσωπο και τις
υπόλοιπες το ίδιο γένος.
1.2. Να μεταφέρετε τα ρήματα και ρηματικούς τύπους του αορίστου
στον ίδιο τύπο του ενεστώτα.
Β. 2.1. Να γράψετε τις δευτερεύουσες προτάσεις του κειμένου και να τις
χαρακτηρίσετε.
2.2. ἐγγυησάμενος, κελευούσης, ἐπεξελθεῖν, ἕξειν, λαχεῖν: Να αναγνωρίσετε συντακτικώς τις λέξεις.
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Κείμενο 5ο
Πολὺ δέ μοι προσήκει ταῦτα μᾶλλον ἐκείνων καὶ τῷ γένει συνηθέστερά
ἐστι. Τάδε γὰρ οὐ ψευσαμένῳ μοι λαθεῖν οἷόν τ’ ἐστι τούς γε πρεσβυτέρους ὑμῶν ὅτι ὁ τοῦ ἐμοῦ πατρὸς πάππος Λεωγόρας στασιάσας πρὸς
τοὺς τυράννους ὑπὲρ τοῦ δήμου, ἐξὸν αὐτῷ διαλλαχθέντι τῆς ἔχθρας καὶ
γενομένῳ κηδεστῇ ἄρξαι μετ’ ἐκείνων τῶν ἀνδρῶν καὶ τῆς πόλεως,
εἵλετο μᾶλλον ἐκπεσεῖν μετὰ τοῦ δήμου καὶ φεύγων κακοπαθεῖν μᾶλλον
ἢ προδότης αὐτοῦ καταστῆναι. ὥστ’ ἔμοιγε καὶ διὰ τὰ τῶν προγόνων
ἔργα εἰκότως ὑπάρχει δημοτικῷ εἶναι, εἴπερ τι ἀλλὰ νῦν γε φρονῶν
τυγχάνω. ὧν καὶ ἕνεκα εἰκὸς ὑμᾶς, ἐὰν χρηστὸς ὢν ἀνὴρ εἰς ὑμᾶς φαίνωμαι, προθυμότερόν μου ἀποδέχεσθαι τὰ πραττόμενα.
’Ανδοκίδου Περὶ τῆς ἑαυτοῦ καθόδου § 26

Λεξιλόγιο
οὐ ψευσαμένῳ μοι λαθεῖν οἷόν τ’ ἐστι: δεν είναι δυνατόν να λέω ψέματα για να
εξαπατήσω
ἐκπεσεῖν: να εξοριστεί
διαλλαχθέντι τῆς ἔχθρας : αφού συμφιλιωθεί
δημοτικός: δημοκρατικός

Α. Να μεταφράσετε το κείμενο.
Β. 1.1. Να τοποθετήσετε στη σωστή θέση του πίνακα τα επίθετα και τα
επιρρήματα του κειμένου και να συμπληρώσετε τους άλλους βαθμούς:
Θετικός βαθμός

Συγκριτικός βαθμός

Υπερθετικός βαθμός

1.2. ψευσαμένῳ, λαθεῖν, ἄρξαι, διαλλαχθέντι, ἐκπεσεῖν, φεύγων, καταστῆναι, ἀποδέχεσθαι: Να γράψετε τους ίδιους τύπους στους άλλους χρόνους.

135

Β. 2.1. Να χαρακτηρίσετε συντακτικώς α) τις δοτικές του κειμένου, β) τους
β΄ όρους σύγκρισης, γ) ἐξόν: να αναγνωρίσετε συντακτικώς τη μετοχή και τους όρους της πρότασης που συνδέονται μ’ αυτήν.
2.2. Στην τελευταία περίοδο που σας δόθηκε α) να χαρακτηρίσετε την
πρόταση που εισάγεται με το ὧν, β) να γράψετε τον υποθετικό
λόγο, να τον χαρακτηρίσετε και να τον μετατρέψετε ώστε να δηλώνει την απλή σκέψη.
Κείμενο 6ο
Τὸν λόγον οὖν τοῦτον οὐκ ἐπαινῶ. Φημὶ γάρ, ὦ Ἀθηναῖοι, πολέμου μὲν
ὄντος ἄνδρα στρατηγὸν τῇ πόλει τε εὔνουν εἰδότα τε ὅ τι πράττῃ, λανθάνοντα δεῖν τοὺς πολλοὺς τῶν ἀνθρώπων καὶ ἐξαπατῶντα ἄγειν ἐπὶ
τοὺς κινδύνους, εἰρήνης δὲ πέρι πρεσβεύοντας κοινῆς τοῖς Ἕλλησιν, ἐφ’
οἷς ὅρκοι τε ὀμοσθήσονται στῆλαί τε σταθήσονται γεγραμμέναι, ταῦτα
δὲ οὔτε λαθεῖν οὔτε ἐξαπατῆσαι δεῖν, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον ἐπαινεῖν ἢ ψέγειν, εἰ πεμφθέντες αὐτοκράτορες ἔτι ἀποδώσομεν ὑμῖν περὶ αὐτῶν
σκέψασθαι. Βουλεύσασθαι μὲν οὖν ἀσφαλῶς χρὴ κατὰ δύναμιν, οἷς δ’
ἂν ὀμόσωμεν καὶ συνθώμεθα, τούτοις ἐμμένειν.
Ἀνδοκίδου Περὶ τῆς εἰρήνης § 34

Λεξιλόγιο
τῇ πόλει τε εὔνουν εἰδότα τε ὅ τι πράττῃ: που είναι αφοσιωμένος στην πόλη και
γνωρίζει τι να κάνει
πρεσβεύω: είμαι πρεσβευτής, διαπραγματεύομαι ως πρεσβευτής
αὐτοκράτορες (για πρέσβεις): αυτοί που έχουν πλήρη, απόλυτη εξουσία

Α. Να μεταφράσετε το κείμενο.
Β. 1.1. α) Τὸν λόγον οὖν τοῦτον οὐκ ἐπαινῶ: Να μεταφέρετε την πρόταση
στον παρατατικό, μέλλοντα και αόριστο.
β) Να ξαναγράψετε την παρακάτω πρόταση μεταφέροντας τους
κλιτούς τύπους από τον ενικό στον πληθυντικό αριθμό: φημὶ
γὰρ ἄνδρα στρατηγὸν τῇ πόλει τε εὔνουν εἰδότα τε ὅ τι πράττῃ,
λανθάνοντα δεῖν τοὺς πολλοὺς τῶν ἀνθρώπων.

136

1.2. Να τοποθετήσετε τις παρακάτω λέξεις στη σωστή θέση του πίνακα Α
και να συμπληρώσετε τα κενά στον πίνακα Β με τους τύπους που
ζητούνται: ὀμώσομεν, ἐμμένειν, συνθώμεθα, σταθήσονται, σκέψασθαι
Α

Β

απαρέμφατο απαρέμφατο απαρέμφατο απαρέμφατο
ενεστώτα

μέλλοντα

αορίστου

παρακειμ.

απαρέμφατο απαρέμφατο απαρέμφατο απαρέμφατο
αορίστου

ενεστώτα

μέλλοντα

παρακειμ.

οριστ. αορ.
γ΄ πληθ. πρ.

οριστ. αορ.
β΄ εν. πρ.

υποτ. αορ. α΄ οριστ. αορ. α΄ ευκτ. αορ. α΄ οριστ. ενεστ.

ορ. παρατ.

υποτ. αορ. β΄ οριστ. αορ. β΄ ευκτ. αορ. β΄ οριστ. ενεστ.

ορ. παρατ.

ορ. παθ. μελ.

ορ. αορ. β΄

ορ. ενεστ.

υποτ. ενεστ.

ευκτ. ενεστ.

Β. 2.1. α) Να γράψετε τα απρόσωπα ρήματα και ρηματικούς τύπους του κειμένου, να χαρακτηρίσετε τη συντακτική τους θέση στο κείμενο
και να αναγνωρίσετε τα υποκείμενά τους.
2.1. β) εἰ πεμφθέντες … σκέψασθαι: Να χαρακτηρίσετε την πρόταση, να
αιτιολογήσετε τον τρόπο που εισάγεται και εκφέρεται και να
χαρακτηρίσετε όλους τους όρους της.
2.2. ὅ τι πράττῃ, ἐφ’ οἷς ὅρκοι … γεγραμμέναι, οἷς δ’ ἂν ὀμόσωμεν καὶ
συνθώμεθα»: Να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τις προτάσεις.
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Κείμενο 7ο
Τούτων δ’ ἐχόντων οὕτως, καὶ τῶν καιρῶν ὄντων τῇ πόλει τοιούτων
ὁποίους τινὰς αὐτοὺς ὑμεῖς ὑπολαμβάνετε εἶναι, ἓν ὑπολείπεται μέρος
τῆς πολιτείας εἴ τι κἀγὼ τυγχάνω γινώσκων, αἱ τῶν παρανόμων γραφαί. Εἰ δὲ καὶ ταύτας καταλύσετε ἢ τοῖς καταλύουσι ἐπιτρέψετε, προλέγω ὑμῖν ὅτι λήσετε κατὰ μικρὸν τῆς πολιτείας τισὶ παραχωρήσαντες.
Εὖ γάρ ἴστε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ὅτι τρεῖς εἰσὶ πολιτεῖαι παρὰ πᾶσιν
ἀνθρώποις, τυραννὶς καὶ ὀλιγαρχία καὶ δημοκρατία, διοικοῦνται δ’ αἱ
μὲν τυραννίδες καὶ ὀλιγαρχίαι τοῖς τρόποις τῶν ἐφεστηκότων, αἱ δὲ πόλεις αἱ δημοκρατούμεναι τοῖς νόμοις τοῖς κειμένοις.
Αἰσχίνους Κατὰ Κτησιφῶντος §§ 5-6

Λεξιλόγιο
γραφὴ παρανόμων : καταγγελία για πρόταση παράνομου ψηφίσματος
τρόπος : συμπεριφορά, διάθεση
ἐφεστηκώς / ἐφεστώς : αυτός που κατέχει την εξουσία, ο επίσημος

Α. Να μεταφράσετε το κείμενο.
Β. 1.1. α) i. Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης Α με τη γραμματική
τους αναγνώριση στη στήλη Β.
Α
πόλει
τοιούτων
τῆς πολιτείας
τυραννίδες
τοῖς νόμοις
ταύτας
τι
ἕν
ὁποίους
αὐτούς
ὑμεῖς
τισί

B
ουσιαστ. α΄ κλίσεως ενικού αρ.
αόρ. αντων. πληθ. αρ.
απόλυτο αριθμητικό
ουσιαστ. γ΄ κλίσεως ενικού αρ.
δεικτική αντων. πληθ. αρ. γένους αρσεν.
αναφορική αντων. πληθ. αρ.
ουσιαστ. γ΄ κλίσεως πληθ. αρ.
ουσιαστ. β΄ κλίσεως πληθ. αρ.
οριστική αντων. πληθ. αρ.
ουσιαστ. α΄ κλίσεως πληθ. αρ.
αόριστη αντων. ενικού αρ.
τακτικό αριθμητικό
ερωτηματική αντωνυμία πληθ. αρ.
προσωπική αντων. β΄ προσώπου
δεικτική αντων. πληθ. αρ. θηλ.

α) ii. Να γράψετε τις αντωνυμίες στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού.
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β) ὑπολείπεται, ὑπολαμβάνετε, λήσετε, τυγχάνω: Να γράψετε το ίδιο πρόσωπο σε όλους τους χρόνους της οριστικής.
1.2. α) ἴστε: Να γράψετε το ίδιο πρόσωπο και χρόνο σε όλες τις εγκλίσεις και στον παρατατικό οριστικής.
β) ἐφεστηκότων: Να γράψετε το γ΄ ενικό ενεστώτα και αορίστου
β΄ σε όλες τις εγκλίσεις.
Β. 2.1. α) ἐχόντων, ὄντων, γινώσκων: Να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τις
μετοχές και να αναλύσετε τις δύο πρώτες σε ισοδύναμες δευτερεύουσες προτάσεις.
β) Να γράψετε και να χαρακτηρίσετε τους υποθετικούς λόγους του
κειμένου και να τους μετατρέψετε, ώστε να δηλώνουν το αντίθετο του πραγματικού.
2.2. εὖ γὰρ ἴστε … τοῖς νόμοις τοῖς κειμένοις: Να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τις προτάσεις του χωρίου και όλους τους όρους τους.
Κείμενο 8ο
Τοσοῦτον δ’ ἀπέχω τοῦ ποιῆσαί τι τῶν προσταττομένων, ὥστ’ εἰ μηδὲν
γίγνοιτο τούτων μηδὲ βοηθείας μηδαμόθεν τυγχάνοιμεν, ἀλλὰ τῶν
Ἑλλήνων οἱ μὲν ἀδικοῖεν ἡμᾶς, οἱ δὲ περιορῷεν, οὐδ’ ἂν οὕτω μεταγνοίην, ἀλλὰ πάντας ἂν τοὺς ἐκ τοῦ πολέμου κινδύνους ὑπομείναιμι
πρὶν ποιήσασθαι τὰς ὁμολογίας ταύτας. Αἰσχυνθείην γὰρ ἂν ὑπὲρ
ἀμφοτέρων, εἴτε καταγνοίημεν τῶν προγόνων, ὡς ἀδίκως Μεσσηνίους
ἀφείλοντο τὴν χώραν, εἴτε ἐκείνων ὀρθῶς κτησαμένων καὶ προσηκόντως ἡμεῖς παρὰ τὸ δίκαιον συγχωρήσαιμέν τι περὶ αὐτῆς. Τούτων μὲν
οὖν οὐδέτερον ποιητέον, σκεπτέον δ’ ὅπως ἀξίως ἡμῶν αὐτῶν πολεμήσομεν καὶ μὴ τοὺς εἰθισμένους ἐγκωμιάζειν τὴν πόλιν ἐλέγξομεν
ψευδεῖς ὄντας, ἀλλὰ τοιούτους ἡμᾶς αὐτοὺς παρασχήσομεν ὥστε
δοκεῖν ἐκείνους ἐλάττω τῶν ὑπαρχόντων εἰρηκέναι περὶ ἡμῶν.
’Iσοκράτους Ἀρχίδαμος §§ 70-71

Λεξιλόγιο
μεταγιγνώσκω: αλλάζω γνώμη
πρὶν ποιήσασθαι τὰς ὁμολογίας ταύτας: παρά να υπογράψω τέτοιες συνθήκες
καταγιγνώσκω τινός (τι) : κατηγορώ κάποιον (για κάτι)
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Α. Να μεταφράσετε το κείμενο.
Β. 1.1. Να γράψετε τα ρήματα του κειμένου που βρίσκονται σε έγκλιση
ευκτική και να τα μετατρέψετε στις άλλες εγκλίσεις (στον ίδιο
χρόνο, πρόσωπο και αριθμό).
1.2. Να γράψετε τα επίθετα και τα επιρρήματα του κειμένου, σε όποιο
βαθμό και αν βρίσκονται, και να συμπληρώσετε τα παραθετικά
τους.
Β. 2.1. α) Να γράψετε τις προτάσεις του κειμένου που εισάγονται i) με
«ὥστε» και ii) με «πρίν», να τις χαρακτηρίσετε και να αιτιολογήσετε τον τρόπο που εκφέρονται.
β) Να χαρακτηρίσετε τη συντακτική θέση των γενικών του κειμένου.
2.2. Να γράψετε τους υποθετικούς λόγους του κειμένου (υπόθεση - απόδοση), να τους χαρακτηρίσετε και να τους μετατρέψετε, ώστε να
δηλώνουν το πραγματικό.
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Κείμενο 9ο
Καὶ πρῶτον μὲν τὴν πόλιν σποράδην καὶ κατὰ κώμας οἰκοῦσαν εἰς
ταὐτὸν συναγαγὼν τηλικαύτην ἐποίησεν ὥστ’ ἔτι καὶ νῦν ἀπ’ ἐκείνου
τοῦ χρόνου μεγίστην τῶν Ἑλληνίδων εἶναι· μετὰ δὲ ταῦτα κοινὴν τὴν
πατρίδα καταστήσας καὶ τὰς ψυχὰς τῶν συμπολιτευομένων
ἐλευθερώσας ἐξ ἴσου τὴν ἅμιλλαν αὐτοῖς περὶ τῆς ἀρετῆς ἐποίησε, πιστεύων μὲν ὁμοίως αὐτῶν προέξειν ἀσκούντων ὥσπερ ἀμελούντων,
εἰδὼς δὲ τὰς τιμὰς ἡδίους οὔσας τὰς παρὰ τῶν μέγα φρονούντων ἢ τὰς
παρὰ τῶν δουλευόντων. Τοσούτου δ’ ἐδέησεν ἀκόντων τι ποιεῖν τῶν
πολιτῶν, ὥσθ’ ὁ μὲν τὸν δῆμον καθίστη κύριον τῆς πολιτείας, οἱ δὲ
μόνον αὐτὸν ἄρχειν ἠξίουν, ἡγούμενοι πιστοτέραν καὶ κοινοτέραν
εἶναι τὴν ἐκείνου μοναρχίαν τῆς αὑτῶν δημοκρατίας.
Ἰσοκράτους Ἑλένης ἐγκώμιον §§ 35-36

Λεξιλόγιο
πιστός (για πράγματα): ασφαλής
κοινός: αμερόληπτος, δίκαιος

Α. Να μεταφράσετε το κείμενο.
Β. 1.1. α) καθίστη, ἐδέησεν, ἠξίουν: Να γράψετε το ίδιο πρόσωπο του ενεστώτα σε όλες τις εγκλίσεις.
β) συναγαγών, προέξειν, εἰδώς, καταστήσας, εἶναι: Να γράψετε
τους ρηματικούς τύπους στους άλλους χρόνους τους.
1.2. α) τὴν πόλιν τηλικαύτην ἐποίησε - τὰς τιμὰς ἡδίους οὖσας - ἀκόντων
τῶν πολιτῶν: Να μεταφερθούν όλοι οι κλιτοί τύποι των φράσεων
από τον ενικό στον πληθυντικό αριθμό και αντίστροφα.
β) ἡδίους, μέγα: Να γράψετε i) τους ίδιους τύπους στους άλλους
βαθμούς και ii) τις πλάγιες πτώσεις ενικού και πληθυντικού στο
γένος και το βαθμό που δίνονται.
Β. 2.1. Να γράψετε και να χαρακτηρίσετε τους ετερόπτωτους προσδιορισμούς του κειμένου.
2.2. α) Να βρείτε τα κατηγορούμενα του κειμένου και να τα γράψετε
μαζί με τον όρο στον οποίο αποδίδονται.
β) Να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τις μετοχές του κειμένου.
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Κείμενο 10ο
Ὧν οὐδέν μοι πλέον γέγονεν, ἀλλ' ἀνεγκλητεὶ μέχρι ταυτησὶ τῆς
ἡλικίας βεβιωκὼς εἰς τὸν αὐτὸν καθέστηκα κίνδυνον εἰς ὅνπερ ἂν εἰ
πάντας ἐτύγχανον ἠδικηκώς.
Οὐ μὴν παντάπασιν ἀθυμῶ διὰ τὸ μέγεθος τοῦ τιμήματος, ἀλλ' ἄνπερ
ἐθελήσητε μετ' εὐνοίας ἀκροάσασθαι, πολλὰς ἐλπίδας ἔχω τοὺς μὲν
διεψευσμένους τῶν ἐμῶν ἐπιτηδευμάτων καὶ πεπεισμένους ὑπὸ τῶν
βουλομένων βλασφημεῖν ταχέως μεταπεισθήσεσθαι περὶ αὐτῶν, τοὺς
δὲ τοιοῦτον εἶναί με νομίζοντας οἷόσπερ εἰμί, βεβαιότερον ἔτι ταύτην
ἕξειν τὴν διάνοιαν.
Ἵνα δὲ μὴ λίαν ἐνοχλῶ πολλὰ πρὸ τοῦ πράγματος λέγων, ἀφέμενος
τούτων, περὶ ὧν οἴσετε τὴν ψῆφον, ἤδη πειράσομαι διδάσκειν ὑμᾶς.
Καί μοι τὴν γραφὴν ἀνάγνωθι.
Ἰσοκράτους Περὶ Ἀντιδόσεως, 28- 29

Λεξιλόγιο
γέγονέ μοι οὐδὲν πλέον: γίγνομαι: (για συμβάντα) συμβαίνω, επέρχομαι
ἀνεγκλητεί: άψογα, άμεμπτα, χωρίς κατηγορία
διαψεύδομαί τινος: εξαπατώμαι πλήρως σχεικά με κάτι, παραπλανώμαι, σχηματίζω εσφαλμένη γνώμη για κάτι

Α. Να μεταφράσετε το κείμενο.
Β. 1. α) ἀφέμενος, ἀνάγνωθι, διεψευσμένους: Να γράψετε το γ΄ ενικό όλων
των εγκλίσεων στο χρόνο και τη φωνή που βρίσκεται καθένας
ρηματικός τύπος.
β) τὸ μέγεθος, πολλὰς ἐλπίδας, ταυτησὶ τῆς ἡλικίας, τὴν ψῆφον,
ὅνπερ, πάντας: Να γράψετε την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό.
γ) πλέον, ταχέως, βεβαιότερον: Να γράψετε τον ίδιο τύπο στους
άλλους βαθμούς.
Β. 2. α) Να εντοπίσετε και να χαρακτηρίσετε τους υποθετικούς λόγους του
κειμένου.
β) Να χαρακτηρίσετε τη συντακτική θέση όλων των μετοχών του
κειμένου.
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Κείμενο 11ο
Πολλοὶ μὲν γὰρ διὰ τὸ κάλλος ὑπὸ τῶν ἐπὶ τοῖς ὡραίοις παρακεκινηκότων διαφθείρονται, πολλοὶ δὲ διὰ τὴν ἰσχὺν μείζοσιν ἔργοις
ἐπιχειροῦντες οὐ μικροῖς κακοῖς περιπίπτουσι, πολλοὶ δὲ διὰ τὸν
πλοῦτον διαθρυπτόμενοί τε καὶ ἐπιβουλευόμενοι ἀπόλλυνται, πολλοὶ
δὲ διὰ δόξαν καὶ πολιτικὴν δύναμιν μεγάλα κακὰ πεπόνθασιν. Ἀλλὰ
μήν, ἔφη, εἴ γε μηδὲ τὸ εὐδαιμονεῖν ἐπαινῶν ὀρθῶς λέγω, ὁμολογῶ μηδ'
ὅ τι πρὸς τοὺς θεοὺς εὔχεσθαι χρὴ εἰδέναι. Ἀλλὰ ταῦτα μέν, ἔφη ὁ
Σωκράτης, ἴσως διὰ τὸ σφόδρα πιστεύειν εἰδέναι οὐδ' ἔσκεψαι· ἐπεὶ
δὲ πόλεως δημοκρατουμένης παρασκευάζῃ προεστάναι, δῆλον ὅτι
δημοκρατίαν γε οἶσθα τί ἐστι. Πάντως δήπου, ἔφη. Δοκεῖ οὖν σοι
δυνατὸν εἶναι δημοκρατίαν εἰδέναι μὴ εἰδότα δῆμον; Μὰ Δί' οὐκ
ἔμοιγε. Καὶ δῆμον ἄρ' οἶσθα τί ἐστιν; Οἶμαι ἔγωγε. Καὶ τί νομίζεις
δῆμον εἶναι; Τοὺς πένητας τῶν πολιτῶν ἔγωγε. Καὶ τοὺς πένητας ἄρα
οἶσθα; Πῶς γὰρ οὔ; Ἆρ' οὖν καὶ τοὺς πλουσίους οἶσθα; Οὐδέν γε
ἧττον ἢ καὶ τοὺς πένητας.
Ξενοφῶντος Ἀπομνημονεύματα, βιβλίο 4, κεφ. 2, 35- 37

Λεξιλόγιο
διαθρύπτομαι: κατασυντρίβομαι, διαφθείρομαι
ἐπιβουλεύομαι: είμαι αντικείμενο επιβουλών
πάντως: εξάπαντος, βεβαίως

Α. Να μεταφράσετε το κείμενο.
Β. 1. α) πολλοί, μείζοσιν, μικροῖς, μεγάλα, πένητας: Να γράψετε τον ίδιο
τύπο στους άλλους βαθμούς.
β) διαφθείρονται, περιπίπτουσι: Να γράψετε το ίδιο πρόσωπο σε
όλους τους χρόνους της ίδιας έγκλισης, στη φωνή που βρίσκεται
κάθε ρήμα.
γ) οἶσθα, ἔσκεψαι: Να γράψετε το ίδιο πρόσωπο σε όλες τις
εγκλίσεις του χρόνου στον οποίο δίνονται.
Β. 2. α) Ἀλλὰ ταῦτα μέν, ἔφη, ὁ Σωκράτης ... δημοκρατίαν γε οἶσθα τί
ἐστι: Να κάνετε λεπτομερή συντακτική ανάλυση του χωρίου.
β) Να εντοπίσετε και να χαρακτηρίσετε τους εμπρόθετους προσδιορισμούς στην πρώτη περίοδο του κειμένου.
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Κείμενο 12ο
ΑΘΗΝΑΙΟΙ: Ἡμεῖς δὲ τῆς ἡμετέρας ἀρχῆς, ἢν καὶ παυθῇ, οὐκ ἀθυμοῦμεν τὴν τελευτὴν· οὐ γὰρ οἱ ἄρχοντες ἄλλων, ὥσπερ καὶ
Λακεδαιμόνιοι, οὗτοι δεινοὶ τοῖς νικηθεῖσιν (ἔστι δὲ οὐ πρὸς
Λακεδαιμονίους ἡμῖν ὁ ἀγών), ἀλλ' ἢν οἱ ὑπήκοοί που τῶν ἀρξάντων
αὐτοὶ ἐπιτιθέμενοι κρατήσωσιν. καὶ περὶ μὲν τούτου ἡμῖν ἀφείσθω
κινδυνεύεσθαι· ὡς δὲ ἐπ' ὠφελίᾳ τε πάρεσμεν τῆς ἡμετέρας ἀρχῆς καὶ
ἐπὶ σωτηρίᾳ νῦν τοὺς λόγους ἐροῦμεν τῆς ὑμετέρας πόλεως, ταῦτα
δηλώσομεν, βουλόμενοι ἀπόνως μὲν ὑμῶν ἄρξαι, χρησίμως δ' ὑμᾶς
ἀμφοτέροις σωθῆναι.
ΜΗΛΙΟΙ: Καὶ πῶς χρήσιμον ἂν ξυμβαίη ἡμῖν δουλεῦσαι, ὥσπερ καὶ
ὑμῖν ἄρξαι;
ΑΘ. Ὅτι ὑμῖν μὲν πρὸ τοῦ τὰ δεινότατα παθεῖν ὑπακοῦσαι ἂν
γένοιτο, ἡμεῖς δὲ μὴ διαφθείραντες ὑμᾶς κερδαίνοιμεν ἄν.
ΜΗΛ. Ὥστε [δὲ] ἡσυχίαν ἄγοντας ἡμᾶς φίλους μὲν εἶναι ἀντὶ
πολεμίων, ξυμμάχους δὲ μηδετέρων, οὐκ ἂν δέξαισθε;
ΑΘ. Οὐ γὰρ τοσοῦτον βλάπτει ἡ ἔχθρα ὑμῶν ὅσον ἡ φιλία μὲν ἀσθενείας, τὸ δὲ μῖσος δυνάμεως παράδειγμα τοῖς ἀρχομένοις δηλούμενον.
Θουκυδίδου Ἱστορίαι, βιβλ. 5, κεφ. 91- 95

Λεξιλόγιο
παύομαι: καταλύομαι
ἀθυμῶ: αποκαρδιώνομαι, στενοχωρούμαι
κινδυνεύομαι: εκτίθεμαι σε κίνδυνο
ἀφίεμαι (ἀφείσθω ἡμῖν): αφήνω από τα χέρια μου, ελευθερώνω (ας μας επιτραπεί
να …)

Α. Να μεταφράσετε το κείμενο.
Β. 1. α) παυθῇ, ἀφείσθω: Να γράψετε το ίδιο πρόσωπο σε όλες τις
εγκλίσεις του χρόνου και της φωνής που βρίσκεται κάθε ρήμα.
β) διαφθείραντες, σωθῆναι: Να γράψετε καθέναν από τους ρηματικούς τύπους στους άλλους χρόνους της φωνής που βρίσκεται.
γ) Να γράψετε τα ουσιαστικά της τελευταίας περιόδου στην ίδια
πτώση του πληθυντικού αριθμού.
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Β. 2. α) Να εντοπίσετε τις δοτικές του κειμένου και να χαρακτηρίσετε τη
συντακτική τους θέση.
β) Να γράψετε δύο δευτερεύουσες προτάσεις του κειμένου, με δική
σας επιλογή, να τις χαρακτηρίσετε και να δικαιολογήσετε τον
τρόπο που εισάγονται και εκφέρονται.

Κείμενο 13ο
ΑΘ. Ἐλπὶς δὲ κινδύνῳ παραμύθιον οὖσα τοὺς μὲν ἀπὸ περιουσίας
χρωμένους αὐτῇ, κἂν βλάψῃ, οὐ καθεῖλεν· τοῖς δ' ἐς ἅπαν τὸ ὑπάρχον
ἀναρριπτοῦσι (δάπανος γὰρ φύσει) ἅμα τε γιγνώσκεται σφαλέντων
καὶ ἐν ὅτῳ ἔτι φυλάξεταί τις αὐτὴν γνωρισθεῖσαν οὐκ ἐλλείπει. ὃ ὑμεῖς
ἀσθενεῖς τε καὶ ἐπὶ ῥοπῆς μιᾶς μὴ βούλεσθε παθεῖν μηδὲ ὁμοιωθῆναι
τοῖς πολλοῖς, οἷς παρὸν ἀνθρωπείως

ἔτι σῴζεσθαι, ἐπειδὰν

πιεζομένους αὐτοὺς ἐπιλίπωσιν αἱ φανεραὶ ἐλπίδες, ἐπὶ τὰς ἀφανεῖς
καθίστανται μαντικήν τε καὶ χρησμοὺς καὶ ὅσα τοιαῦτα μετ' ἐλπίδων
λυμαίνεται.
ΜΗΛ. Χαλεπὸν μὲν καὶ ἡμεῖς (εὖ ἴστε) νομίζομεν πρὸς δύναμίν τε τὴν
ὑμετέραν καὶ τὴν τύχην, εἰ μὴ ἀπὸ τοῦ ἴσου ἔσται, ἀγωνίζεσθαι· ὅμως
δὲ πιστεύομεν τῇ μὲν τύχῃ ἐκ τοῦ θείου μὴ ἐλασσώσεσθαι, ὅτι ὅσιοι
πρὸς οὐ δικαίους ἱστάμεθα, τῆς δὲ δυνάμεως τῷ ἐλλείποντι τὴν
Λακεδαιμονίων ἡμῖν ξυμμαχίαν προσέσεσθαι, ἀνάγκην ἔχουσαν, καὶ
εἰ μή του ἄλλου, τῆς γε ξυγγενείας ἕνεκα καὶ αἰσχύνῃ βοηθεῖν.
Θουκυδίδου Ἱστορίαι, βιβλίο 5, κεφ. 103-104

Λεξιλόγιο
ἐς ἅπαν τὸ ὑπάρχον ἀναρρίπτω: διακυβεύω όλα τα υπάρχοντα, τα παίζω όλα για όλα
γιγνώσκομαι: γίνομαι αντιληπτός, αποκαλύπτομαι
ἐλλείπω: εγκαταλείπω
ἐπὶ ῥοπῆς μιᾶς ἐστί τι: εξαρτάται κάτι από την ελάχιστη τροπή των περιστάσεων,
βρίσκεται σε πολύ κρίσιμο σημείο
παρόν: ἐξόν, ενώ ήταν δυνατόν
λυμαίνομαι: κακομεταχειρίζομαι, καταστρέφω
πρόσειμι: αντιστέκομαι, αντεπεξέρχομαι, προστίθεμαι, αναπληρώνω

Α. Να μεταφράσετε το κείμενο.
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Β. 1. α) φανεραὶ ἐλπίδες, τὰς ἀφανεῖς, παρόν, ὅτῳ: να γράψετε τις πλάγιες
πτώσεις στον αριθμό που βρίσκεται κάθε λέξη ή λεκτικό σύνολο.
β) καθεῖλεν, καθίστανται, ἐλλείπει: να γράψετε το ίδιο πρόσωπο σε
όλες τις εγκλίσεις του αορίστου β΄ στη φωνή που βρίσκεται
καθένα ρήμα.
Β. 2. α) Ἐλπὶς δὲ κινδύνῳ ... μετ' ἐλπίδων λυμαίνεται: Να χαρακτηρίσετε
τη συντακτική θέση των μετοχών του χωρίου και να γράψετε το
υποκείμενό τους.
β) ὅ ὑμεῖς ἀσθενεῖς τε ... μετ' ἐλπίδων λυμαίνεται: Να εντοπίσετε και
να χαρακτηρίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις του χωρίου.

Κείμενο 14ο
Ὅ, ἦ δ' ὅς, ἴσως οὐκ ἂν πολλοὺς πείσαιμι λέγων. Εὖ γὰρ ἴσθι, ἔφη, ὦ
Σώκρατες, ὅτι, ἐπειδάν τις ἐγγὺς ᾖ τοῦ οἴεσθαι τελευτήσειν, εἰσέρχεται
αὐτῷ δέος ἐν Ἅιδου, ὡς τὸν ἐνθάδε ἀδικήσαντα δεῖ ἐκεῖ διδόναι δίκην,
καταγελώμενοι τέως, τότε δὴ στρέφουσιν αὐτοῦ τὴν ψυχὴν μὴ ἀληθεῖς
ὦσιν· καὶ αὐτός - ἤτοι ὑπὸ τῆς τοῦ γήρως ἀσθενείας ἢ καὶ ὥσπερ ἤδη
ἐγγυτέρω ὢν τῶν ἐκεῖ μᾶλλόν τι καθορᾷ αὐτά - ὑποψίας δ' οὖν καὶ
δείματος μεστὸς γίγνεται καὶ ἀναλογίζεται ἤδη καὶ σκοπεῖ εἴ τινά τι
ἠδίκησεν. Ὁ μὲν οὖν εὑρίσκων ἑαυτοῦ ἐν τῷ βίῳ πολλὰ ἀδικήματα καὶ
ἐκ τῶν ὕπνων, ὥσπερ οἱ παῖδες, θαμὰ ἐγειρόμενος δειμαίνει καὶ ζῇ μετὰ
κακῆς ἐλπίδος· τῷ δὲ μηδὲν ἑαυτῷ ἄδικον συνειδότι ἡδεῖα ἐλπὶς ἀεὶ
πάρεστι καὶ ἀγαθὴ γηροτρόφος, ὡς καὶ Πίνδαρος λέγει.
Πλάτωνος Πολιτεία Α, 330 d- 331 a

Λεξιλόγιο
ἦ δ' ὅς: είπε αυτός
δίκην δίδωμί τινι: τιμωρούμαι
καταγελῶμαι: περιφρονούμαι
περιστρέφω τινά: ανησυχώ κάποιον
καθορῶ: βλέπω καθαρά
δεῖμα - ατος: φόβος
θαμά: συχνά
δειμαίνω: φοβούμαι
γηροτρόφος: βοηθός στα γηρατειά
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Α. Να μεταφράσετε το κείμενο.
Β. 1. α) Να επισημάνετε τα ουσιαστικά της γ΄ κλίσης που βρίσκονται στο
κείμενο και να γράψετε τη δοτική πτώση τους στον ενικό αριθμό.
Σε όσα από αυτά είναι αρσενικού γένους να γράψετε και την αιτιατική του αριθμού στον οποίο βρίσκονται.
β) πείσαιμι, εἰσῄει, διδόναι, γίγνεται, εὑρίσκων: Να γράψετε το β΄
πρόσωπο του ενικού αριθμού όλων των εγκλίσεων στον αόριστο
β΄ της ίδιας φωνής.
Β. 2. α) Να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τα απαρέμφατα και τις μετοχές
του χωρίου: Ὅ, ἦ δ' ὅς, ἴσως ... μὴ ἀληθεῖς ὦσιν.
β) Ποιες ονοματικές προτάσεις του κειμένου έχουν θέση αντικειμένου ή επεξήγησης και σε ποιους όρους; Να τις χαρακτηρίσετε και
να αιτιολογήσετε τον τρόπο με τον οποίο εισάγονται.
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6. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
1. Σμήνος αρετών - η ενότητα της αρετής
ΣΩ.: Πολλῇ γέ τινι εὐτυχίᾳ ἔοικα κεχρῆσθαι, ὦ Μένων, εἰ μίαν ζητῶν
ἀρετὴν σμῆνος τι ἀνηύρηκα ἀρετῶν παρὰ σοὶ κείμενον. ἀτάρ, ὦ Μένων,
κατὰ ταύτην τὴν εἰκόνα τὴν περὶ τὰ σμήνη, εἴ μου ἐρομένου μελίττης περὶ
οὐσίας ὅ τί ποτ' ἐστίν, πολλὰς καὶ παντοδαπὰς ἔλεγες αὐτὰς εἶναι, τί ἂν
ἀπεκρίνω μοι, εἴ σε ἠρόμην· ἆρα τούτῳ φῂς πολλὰς καὶ παντοδαπὰς εἶναι
καὶ διαφερούσας ἀλλήλων, τῷ μελίττας εἶναι; ἢ τούτῳ μὲν οὐδὲν διαφέρουσιν, ἄλλῳ δέ τῳ, οἷον ἢ κάλλει ἢ μεγέθει ἢ ἄλλῳ τῳ τῶν τοιούτων;
εἰπὲ τί ἂν ἀπεκρίνω οὕτως ἐρωτηθείς;
ΜΕΝ.: Τοῦτ' ἔγωγε, ὅτι οὐδὲν διαφέρουσιν, ᾗ μέλιτται εἰσίν, ἡ ἑτέρα τῆς
ἑτέρας.
ΣΩ.: Εἰ οὖν εἶπον μετὰ ταῦτα· τοῦτο τοίνυν μοι αὐτὸ εἰπὲ, ὦ Μένων· ᾧ
οὐδὲν διαφέρουσιν ἀλλὰ ταὐτόν εἰσιν ἅπασαι, τί τοῦτο φῂς εἶναι; εἶχες
δήπου ἄν τί μοι εἰπεῖν;
ΜΕΝ.: Ἔγωγε.
ΣΩ.: Οὕτω δὴ καὶ περὶ τῶν ἀρετῶν· κἂν εἰ πολλαὶ καὶ παντοδαπαί εἰσιν,
ἕν γέ τι εἶδος ταὐτὸν ἅπασαι ἔχουσιν, δι' ὃ εἰσὶν ἀρεταί, εἰς ὃ καλῶς που
ἔχει ἀποβλέψαντα τὸν ἀποκρινόμενον τῷ ἐρωτήσαντι ἐκεῖνο δηλῶσαι ὃ
τυγχάνει οὖσα ἀρετή· ἢ οὐ μανθάνεις ὅ τι λέγω;
ΜΕΝ.: Δοκῶ γέ μοι μανθάνειν· οὐ μέντοι ὡς βούλομαί γέ πω κατέχω τὸ
ἐρωτώμενον.
Πλάτωνος Μένων, 72a-d

Μετάφραση 1
ΣΩ.: Φαίνεται, Μένων, πως πολύ με ευνόησε η τύχη, αφού μιαν αρετή ζητώντας
ανακάλυψα σε σένα ολόκληρο σμήνος. Αλλά, Μένων, σύμφωνα με τούτη την
εικόνα για τα σμήνη, αν, την ώρα που εγώ σε ρωτούσα για την ουσία της μέλισσας, τι είναι, έλεγες εσύ ότι οι μέλισσες είναι πολλές και πολλών ειδών, τι
θα μου απαντούσες, αν σε ρωτούσα: άραγε σε τούτο λέγεις ότι είναι πολλές
και παντοδαπές και διαφέρουν ανάμεσά τους στο ότι είναι μέλισσες; Ή σε
1

Στη μετάφραση των παράλληλων κειμένων ακολουθήσαμε την ορθογραφία των μεταφραστών ή της έκδοσης που χρησιμοποιήσαμε.
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τούτο δεν διαφέρουν καθόλου, αλλά σε κάτι άλλο, λόγου χάρη στο κάλλος, ή
στο μέγεθος, ή σε κάτι άλλο τέτοιο; Λέγε, τι θα απαντούσες, αν έτσι σε ρωτούσα;
ΜΕΝ.: Τούτο βέβαια, ότι δεν διαφέρουν καθόλου στο ότι είναι μέλισσες η μια
από την άλλη.
ΣΩ.: Αν λοιπόν έλεγα ύστερα απ’ αυτό· τούτο δω πες μου τώρα, Μένων: αυτό
στο οποίο καθόλου δε διαφέρουν, αλλά όλες είναι το ίδιο, αυτό τι λέγεις ότι
είναι; θα είχες ασφαλώς κάτι να μου πης.
ΜΕΝ.: Ναι βέβαια.
ΣΩ.: ΄Ετσι λοιπόν και για τις αρετές· ας είναι πολλές και παντοδαπές, έχουν
κάποιο ιδιαίτερο είδος όλες το ίδιο, που τις κάνει αρετές· σ’ αυτό, νομίζω, είναι
σωστό αποβλέποντας εκείνος, που απαντά, να φανερώση σ’ εκείνον που τον ερωτά γι’ αυτό, τι τυχαίνη να είναι η αρετή· ή δεν καταλαβαίνεις τι λέγω;
ΜΕΝ.: Νομίζω πως καταλαβαίνω· όμως δεν κατέχω ακόμη όπως θέλω αυτό
που ερωτάς.
Μετάφραση: Ηλ. Λάγιος

2. Η αρετή θείο δώρο
ΣΩ.: Οὐδὲν μέλει ἔμοιγε. τούτῳ μέν, ὦ Μένων, καὶ αὖθις διαλεξόμεθα· εἰ
δὲ νῦν ἡμεῖς ἐν παντὶ τῷ λόγῳ τούτῳ καλῶς ἐζητήσαμέν τε καὶ ἐλέγομεν,
ἀρετὴ ἂν εἴη οὔτε φύσει οὔτε διδακτόν, ἀλλὰ θείᾳ μοίρᾳ παραγιγνομένη
ἄνευ νοῦ, οἷς ἂν παραγίγνηται, εἰ μή τις εἴη τοιοῦτος τῶν πολιτικῶν
ἀνδρῶν, οἷος καὶ ἄλλον ποιῆσαι πολιτικόν. εἰ δὲ εἴη, σχεδὸν ἄν τι οὗτος
λέγοιτο τοιοῦτος ἐν τοῖς ζῶσιν, οἷον ἔφη Ὅμηρος ἐν τοῖς τεθνεῶσιν τὸν
Τειρεσίαν εἶναι, λέγων περὶ αὐτοῦ, ὅτι οἷος πέπνυται τῶν ἐν ῞ᾼδου,
τοὶ δὲ σκιαὶ ἀΐσσο υσι. ταὐτὸν ἂν καὶ εὐθὺς τοιοῦτος ὥσπερ παρὰ
σκιὰς ἀληθὲς ἂν πρᾶγμα εἴη πρὸς ἀρετήν.
ΜΕΝ.: Κάλλιστα δοκεῖς μοι λέγειν, ὦ Σώκρατες.
Πλάτωνος Μένων, 110a-b

Μετάφραση
ΣΩ.: Δεν με νοιάζει καθόλου. Μ’ αυτόν, Μένων, θα τα ξαναπούμε. Αν εμείς
τώρα σε όλη τούτη τη συζήτηση καλά ερευνήσαμε και μιλήσαμε, η αρετή δεν
θα είναι ούτε από τη φύση ούτε διδακτό πράγμα, αλλά σε όσους εμφανίζεται
έρχεται από θεϊκή εύνοια, χωρίς νόηση, εκτός αν κάποιος ενάρετος πολιτικός
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μπορέση να μεταδώση την αρετή του και σε άλλον. Αν αυτός υπάρξη, θα μπορούσε σχεδόν να ειπωθή γι’ αυτόν ότι ανάμεσα στους ζωντανούς είναι, όπως
είπεν ο Όμηρος πως είναι ο Τειρεσίας ανάμεσα στους πεθαμένους, λέγοντας ότι
απ’ όσους είναι στον Άδη μόνος αυτός έχει «του νου τη χάρη, μα οι λοιποί σαν
ήσκιοι τριγυρίζουν». Το ίδιο και μάλιστα αμέσως ο άνθρωπος αυτός θα ήταν,
ως προς την αρετή, ένα αληθινό πράγμα σαν δίπλα σε σκιές.
ΜΕΝ.: Πολύ ωραία μου φαίνεται, Σωκράτη, τα λέγεις.
Μετάφραση: Ηλ. Λάγιος

3. «Απολογία» Πρωταγόρα - Η θεωρητική βάση της συμμετοχικής δημοκρατίας
Ο Πρωταγόρας παρουσιάζεται να εντοπίζει την πηγή του δικαίου και της
ηθικής στη δυνατότητα της πολιτικής κοινότητας να διαμορφώνει θεμελιώδεις
κανόνες του κοινωνικού βίου (...) οι κανόνες αυτοί υπόκεινται σε
αναθεωρήσεις (...) η παραδοχή του (ενν. του Πρωταγόρα) ότι η κοινότητα ως
όλο μπορεί να διαμορφώνει τέτοιους κανόνες, δίνει μια θεωρητική βάση στο
πολίτευμα της συμμετοχικής δημοκρατίας. (Ν. Μ. Σκουτερόπουλος, σ. 79).

Ἐγὼ γάρ φημι μὲν τὴν ἀλήθειαν ἔχειν ὡς γέγραφα· μέτρον γὰρ ἕκαστον
ἡμῶν εἶναι τῶν τε ὄντων καὶ μή, μυρίον μέντοι διαφέρειν ἕτερον ἑτέρου
αὐτῷ τούτῳ, ὅτι τῷ μὲν ἄλλα ἔστι τε καὶ φαίνεται, τῷ δὲ ἄλλα. Καὶ
σοφίαν καὶ σοφὸν ἄνδρα πολλοῦ δέω τὸ μὴ φάναι εἶναι, ἀλλ' αὐτὸν
τοῦτον καὶ λέγω σοφόν, ὃς ἄν τινι ἡμῶν, ᾧ φαίνεται καὶ ἔστι κακά,
μεταβάλλων ποιήσῃ ἀγαθὰ φαίνεσθαί τε καὶ εἶναι ... (167 b) Ἀλλ' οἶμαι
πονηρᾶς ψυχῆς ἕξει δοξάζοντα συγγενῆ ἑαυτῆς χρηστὴ δοξάσαι ἕτερα
τοιαῦτα, ἃ δή τινες τὰ φαντάσματα ὑπὸ ἀπειρίας ἀληθῆ καλοῦσιν, ἐγὼ δὲ
βελτίω μὲν τὰ ἕτερα γὰρ τῶν ἑτέρων, ἀληθέστερα δὲ οὐδέν. Καὶ τοὺς
σοφοὺς ... κατὰ μὲν τὰ σώματα ἰατροὺς λέγω, κατὰ δὲ τὰ φυτὰ γεωργούς.
Φημὶ γὰρ καὶ τούτους τοῖς φυτοῖς ἀντὶ πονηρῶν αἰσθήσεων, ὅταν τι
αὐτῶν ἀσθενῇ, χρηστὰς καὶ ὑγιεινὰς αἰσθήσεις τε καὶ ἀληθεῖς ἐμποιεῖν,
τοὺς δέ γε σοφούς τε καὶ ἀγαθοὺς ῥήτορας ταῖς πόλεσι τὰ χρηστὰ ἀντὶ
τῶν πονηρῶν δίκαια δοκεῖν εἶναι ποιεῖν. Ἐπεὶ οἷά γ' ἂν ἑκάστῃ πόλει
δίκαια καὶ καλὰ δοκῇ, ταῦτα καὶ εἶναι αὐτῇ, ἕως ἂν αὐτὰ νομίζῃ. Ἀλλ' ὁ
σοφὸς ἀντὶ πονηρῶν ὄντων αὐτοῖς ἑκάστων χρηστὰ ἐποίησεν εἶναι καὶ
δοκεῖ. Κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν λόγον καὶ ὁ σοφιστὴς τοὺς παιδευομένους οὕτω
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δυνάμενος παιδαγωγεῖν σοφός τε καὶ ἄξιος πολλῶν χρημάτων τοῖς
παιδευθεῖσιν. Καὶ οὕτω σοφώτεροί τέ εἰσιν ἕτεροι ἑτέρων καὶ οὐδεὶς
ψευδῆ δοξάζει, καὶ σοί, ἐάν τε βούλῃ ἐάν τε μή, ἀνεκτέον ὄντι μέτρῳ·
σῴζεται γὰρ ἐν τούτοις ὁ λόγος οὗτος.
Πλάτωνος Θεαίτητος, 166 d- 167 b

Μετάφραση
(«Απολογία» ή «Υπεράσπιση» του Πρωταγόρα): Γιατί εγώ υποστηρίζω, βέβαια, ότι η αλήθεια είναι όπως την έχω γράψει, δηλαδή ότι καθένας μας είναι
μέτρο και για όσα υπάρχουν και για όσα δεν υπάρχουν, κι ότι πραγματικά είναι αναρίθμητες οι διαφορές του ενός από τον άλλο ως προς αυτό, αφού άλλα
πράγματα υπάρχουν και φαίνονται σύμφωνα με την άποψη του ενός και άλλα
σύμφωνα με την άποψη του άλλου. Καθόλου δεν ισχυρίζομαι ότι η σοφία και
ο σοφός άνθρωπος είναι πράγματα ανυπόστατα· ως σοφό όμως θεωρώ ακριβώς τον άνθρωπο που όταν σε κάποιον από εμάς ορισμένα πράγματα φαίνονται - και είναι γι' αυτόν - κακά, εκείνος έχει τη δύναμη αλλάζοντάς του τη
γνώμη να τον κάνει να του φαίνονται και να είναι καλά ... (167 b). Όταν κάποιος, εξαιτίας της κακής κατάστασης της ψυχής του, έχει απόψεις με ανάλογα
κακό χαρακτήρα, στον άνθρωπο αυτόν η αγαθή κατάσταση προκαλεί, πιστεύω, άλλες, όμοιες με αυτήν, απόψεις, που ορισμένοι, από άγνοια, τις χαρακτηρίζουν ως αληθινές, ενώ εγώ τις χαρακτηρίζω ως πιο καλές από τις άλλες,
κι όχι - με κανένα τρόπο - ως αληθινές. Και τους σοφούς ... που καταπιάνονται
με τα σώματα τους λέω γιατρούς, ενώ αυτούς που καταπιάνονται με τα φυτά
γεωργούς. Υποστηρίζω λοιπόν ότι και οι γεωργοί, όταν ένα φυτό έχει κάποια
αρρώστια, του γεννούν υγιεινές αισθήσεις αντί για τις αρρωστημένες, κι ότι οι
γνωστικοί και άξιοι ρήτορες κάνουν τους πολίτες να θεωρούν ως δίκαια τα
σωστά πράγματα κι όχι τα ανήθικα. Γιατί ό,τι θεωρεί η καθεμιά πόλη δίκαιο
και καλό, είναι δίκαιο και καλό γι' αυτήν - επί όσο χρόνο το θεωρεί ως τέτοιο. Ο σοφός όμως κάνει τα επιμέρους πράγματα να είναι και να φαίνονται
αντί για ανήθικα σωστά. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με το σοφιστή: Ο σοφιστής που έχει τον τρόπο να καθοδηγεί τους μαθητές του σ' αυτή την κατεύθυνση, είναι σοφός κι αξίζει πολλά χρήματα για όσους μαθητεύουν σ' αυτόν.
Κι έτσι συμβαίνει να είναι ορισμένοι πιο σοφοί από άλλους και συνάμα καμιά
γνώση να μην είναι λαθεμένη· όσο για σένα πρέπει να δεχτείς, είτε το θέλεις
είτε όχι, ότι είσαι μέτρο. Με αυτές τις παρατηρήσεις η διδασκαλία αυτή κρατιέται ακέραιη.
Μετάφραση: Ν. Μ. Σκουτερόπουλος (οι υπογραμμίσεις δικές μας)
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4. Η σοφία είναι το καλό και η αμάθεια το κακό
(...) Συζητούν ο Σωκράτης με τον νεαρό Κλεινία. Έχουν συμφωνήσει ότι
είμαστε ευδαίμονες αν έχουμε αγαθά, αλλά με την προϋπόθεση ότι κάνουμε
καλή χρήση, πράγμα για το οποίο είναι απαραίτητη η επιστήμη. Αυτή φέρνει
σε κάθε κτήση και ενέργειά μας την επιτυχία (εὐτυχίαν) και την ορθή πράξη
(εὐπραγίαν).

Ἐν κεφαλαίῳ, δ' ἔφην, ὦ Κλεινία, κινδυνεύει σύμπαντα ἃ τὸ πρῶτον
ἔφαμεν ἀγαθὰ εἶναι, οὐ περὶ τούτου ὁ λόγος αὐτοῖς εἶναι ὅπως αὐτά γε
καθ' αὑτὰ πέφυκεν ἀγαθά, ἀλλ' ὡς ἔοικεν ὧδ' ἔχει· ἐὰν μὲν αὐτῶν ἡγῆται
ἀμαθία, μείζω κακὰ εἶναι τῶν ἐναντίων, ὅσῳ δυνατώτερα ὑπηρετεῖν τῷ
ἡγουμένῳ κακῷ ὄντι, ἐὰν δὲ φρόνησίς τε καὶ σοφία, μείζω ἀγαθά, αὐτὰ δὲ
καθ' αὑτὰ οὐδέτερα αὐτῶν οὐδενὸς ἄξια εἶναι. - Φαίνεται, ἔφη, ὡς ἔοικεν,
οὕτως, ὡς σὺ λέγεις. - Τί οὖν ἡμῖν συμβαίνει ἐκ τῶν εἰρημένων; Ἄλλο τι ἢ
τῶν μὲν ἄλλων οὐδὲν ὂν οὔτε ἀγαθὸν οὔτε κακόν, τούτοιν δὲ δυοῖν ὄντοιν
ἡ μὲν σοφία ἀγαθόν, ἡ δὲ ἀμαθία κακόν; - Ὡμολόγει.
Πλάτωνος Εὐθύδημος, 281 d-e

Μετάφραση
Δηλαδή, είπα, Κλεινία, πάει να πη πως για όλα, όσα πριν είπαμε αγαθά, το
ζήτημα γι' αυτά δεν είναι ότι από μόνα τους, από τη φύση τους είναι αγαθά,
αλλά, όπως φαίνεται, άλλο είναι· αν έχουν για οδηγό τους την αμάθεια, τότε
είναι μεγαλύτερα κακά από τα αντίθετά τους, όσο με περισσότερη δύναμη
υπηρετούν τον οδηγό τους, που είναι κακός· αν όμως τα οδηγή η φρόνηση και
μαζί της και η σοφία, είναι μεγαλύτερα αγαθά, μα μονάχα τους δεν είναι ούτε
καλά ούτε κακά, και ούτε έχουν καμμιάν αξία. - Έτσι, είπε, αποδείχνεται,
όπως φαίνεται, καθώς εσύ λες.
- Πού καταλήγομε λοιπόν από όσα είπαμε; Όχι σε τούτο, ότι από τα άλλα
τίποτε δεν είναι ούτε καλό, ούτε κακό, και από τούτα δω τα δυό, η σοφία
είναι το καλό και η αμάθεια το κακό; Συμφωνούσε.
Μετάφραση: Ηλ. Λάγιος
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5. Νόμος τύραννος
Μετὰ δὲ τὸν Πρόδικον Ἱππίας ὁ σοφὸς εἶπεν·
Ὦ ἄνδρες, ἔφη, οἱ παρόντες, ἡγοῦμαι ἐγὼ ὑμᾶς 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 βιάζεται. Ἡμᾶς οὖν αἰσχρὸν τὴν μὲν φύσιν τῶν πραγμάτων εἰδέναι,
σοφωτάτους δὲ ὄντας τῶν Ἑλλήνων, καὶ κατ' αὐτὸ τοῦτο νῦν συνελθόντας
τῆς τε Ἑλλάδος εἰς αὐτὸ τὸ πρυτανεῖον τῆς σοφίας καὶ αὐτῆς τῆς πόλεως
εἰς τὸν μέγιστον καὶ ὀλβιώτατον οἶκον τόνδε, μηδὲν τούτου τοῦ
ἀξιώματος ἄξιον ἀποφήνασθαι, ἀλλ' ὥσπερ τοὺς φαυλοτάτους τῶν
ἀνθρώπων διαφέρεσθαι ἀλλήλοις.
Πλάτωνος Πρωταγόρας 337 c-e

Μετάφραση
Μετά τον Πρόδικο πήρε το λόγο ο Ιππίας ο σοφός και είπε: Άνθρωποι της συντροφιάς, εγώ σας θεωρώ όλους συγγενείς και φίλους και συμπολίτες - μας
συνδέει η φύση, όχι ο νόμος· γιατί η φύση συνδέει με συγγένεια το όμοιο με το
όμοιο, ενώ ο νόμος, των ανθρώπων ο δυνάστης, συχνά επιβάλλει με τη βία
σχέσεις, που δεν τις ανέχεται η φύση. Εμείς λοιπόν και τη φύση των πραγμάτων γνωρίζομε και των Ελλήνων οι σοφώτατοι είμαστε - και αυτός ακριβώς
είναι ο λόγος που τώρα βρισκόμαστε συγκεντρωμένοι εδώ, στο πρυτανείο της
σοφίας της Ελλάδος, και μάλιστα σ' αυτό εδώ τ'αρχοντικό, το λαμπρότατο και
πλουσιότατο της πολιτείας. Ντροπή μας λοιπόν να μην παρουσιάζωμε τίποτα
αντάξιο της τιμής αυτής που μας γίνεται, αλλά να λογοφέρνωμε μεταξύ μας,
όπως οι τιποτένιοι των τιποτένιων.
Μετάφραση: Ηλ. Σπυρόπουλος

6. Οι Αθηναίοι πρώτοι στη σοφία ανάμεσα στους Έλληνες
(...) Καθώς ο Πεισίστρατος δέχτηκε την πρόταση (ενν. του Μεγακλή) και
συμφώνησε με τους όρους, για να πετύχη την επιστροφή του στην Αθήνα,
μηχανεύτηκε ένα σχέδιο, που εγώ το βρίσκω πολύ αφελές (όταν μάλιστα
είναι γνωστό ότι οι Έλληνες από παλιότερα ξεχώρισαν από τους βαρβάρους, έτσι που και ευφυέστεροι ήσαν και απαλλαγμένοι από ανόητες
αφέλειες) -αν πραγματικά αυτοί τότε μηχανεύτηκαν να κάνουν κάτι τέτοιο
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στους Αθηναίους που είχαν τη φήμη πως ήσαν πρώτοι στη σοφία ανάμεσα
στους Έλληνες: (...)
Ἡροδότου Ἱστοριῶν, Ι, 60, μτφρ. Δ. Ν. Μαρωνίτης

7. Θορυβώδεις συνελεύσεις της εκκλησίας του δήμου
Ὅταν, εἶπον, συγκαθεζόμενοι ἁθρόοι πολλοὶ εἰς ἐκκλησίας ἢ εἰς
δικαστήρια ἢ θέατρα ἢ στρατόπεδα ἤ τινα ἄλλον κοινὸν πλήθους
σύλλογον σὺν πολλῷ θορύβῳ τὰ μὲν ψέγωσι τῶν λεγομένων ἢ
πραττομένων, τὰ δὲ ἐπαινῶσιν, ὑπερβαλλόντως ἑκάτερα, καὶ ἐκβοῶντες
καὶ κροτοῦντες, πρὸς δ' αὐτοῖς αἵ τε πέτραι καὶ ὁ τόπος ἐν ᾧ ἂν ὦσιν
ἐπηχοῦντες διπλάσιον θόρυβον παρέχωσι τοῦ ψόγου καὶ ἐπαίνου. ἐν δὴ
τῷ τοιούτῳ τὸν νέον λεγόμενον, τίνα οἴει καρδίαν ἴσχειν; ἢ ποίαν [ἂν]
αὐτῷ παιδείαν ἰδιωτικὴν ἀνθέξειν, ἣν οὐ κατακλυσθεῖσαν ὑπὸ τοῦ
τοιούτου ψόγου ἢ ἐπαίνου οἰχήσεσθαι φερομένην κατὰ ῥοῦν ᾗ ἂν οὗτος
φέρῃ, καὶ φήσειν τε τὰ αὐτὰ τούτοις καλὰ καὶ αἰσχρὰ εἶναι, καὶ
ἐπιτηδεύσειν ἅπερ ἂν οὗτοι, καὶ ἔσεσθαι τοιοῦτον;
Πολλή, ἦ δ' ὅς, ὦ Σώκρατες.
Καὶ μήν, ἦν δ' ἐγώ, οὔπω τὴν μεγίστην ἀνάγκην εἰρήκαμεν.
Πλάτωνος Πολιτεία, 492 b5 -d32

Μετάφραση
Όταν, είπα, κάθωνται στοιβαγμένοι όλοι μαζί στις λαϊκές συνελεύσεις ή στα
δικαστήρια ή στα θέατρα ή στα στρατόπεδα ή σε κάποιαν άλλη κοινή ομαδική
σύναξη και σηκώνοντας θόρυβο μεγάλο, εκφράζουν για τα λόγια και για τις
πράξεις, άλλοτε διαμαρτυρίες κι' άλλοτε έπαινο, δείχνοντας και στις δύο τούτες εκδηλώσεις άμετρη υπεβολικότητα, ξεφωνίζοντας γοερές κραυγές και χειροκροτόντας και κοντά σ' αυτούς και οι πέτρες και ο τόπος, όπου έχουν τη
σύναξή τους βγάζοντας αντήχηση παρουσιάζουν το θόρυβο του ψόγου και του
2

(σχόλιο Γεωργούλη, σ. ΧLV: Ο Σωκράτης υποστηρίζει ότι οι περισσότερες φιλοσοφικές
ιδιοφυϊες καταστρέφονται γιατί πέφτουν σε περιβάλλον ακατάλληλο για την ανάπτυξή
τους. Ένα τέτοιο άσχημο περιβάλλον για την ανάπτυξη των φιλοσοφικών φύσεων είναι
το περιβάλλον της πολιτικής ζωής. Οι επιδοκιμασίες, οι κολακείες, οι αποδοκιμασίες, οι
έπαινοι και οι τιμωρίες που αντικρύζει ο φιλόσοφος εκ μέρους της σκοτεινής μάζης του
αμορφώτου πλήθους τον κάνει να τραβήξη σε κατεύθυνση διαμετρικά αντίθετη προς το
δρόμο που έπρεπε να πάρη το φυσικό του. Την ολέθρια τούτη επίδραση του πλήθους
καμιά διδασκαλία δεν μπορεί να την εξουδετερώση.)
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επαίνου διπλάσιο. Μέσα λοιπόν σ' ένα τέτοιο πανηγύρι με ποιο ρυθμό, θαρρείς, πως θα χτυπάη, όπως ο λόγος το λέει, του νέου η καρδούλα του; ή ποια
ατομική του παιδεία θα δείξη αντοχή ώστε να μη την πάρη η πλημμύρα ενός
τέτιου ψόγου ή επαίνου και να μη την κάμη να τρέχη μαζί με το ρεύμα, όπου
κι' αν αυτό πηγαίνη; έτσι δεν θ' αναγκαστή κι' ο ίδιος να έχη όποιες κι' αυτοί
αντιλήψεις σχετικά με τα καλά και τα άσχημα και να παραδοθή σ' όποιες κι'
αυτοί ασχολίες και να γίνη ένας από δαύτους; Είναι, είπε αυτός, απόλυτη ανάγκη, Σωκράτη μου, έτσι να συμβαίνη.
Μετάφραση: Κ. Δ. Γεωργούλης

8. Η αρχαιότερη γλώσσα Ηρόδοτος, ΙΙ, 2
Όσο για τους Αιγυπτίους, πριν γίνει βασιλιάς τους ο Ψαμμήτιχος, πίστευαν
πως πρώτοι αυτοί από όλους τους ανθρώπους φάνηκαν στη γη. Αφότου όμως
ο Ψαμμήτιχος, στα χρόνια της βασιλείας του θέλησε να μάθει ποιοι πράγματι
είναι οι πρώτοι άνθρωποι της γης, από τότε οι Αιγύπτιοι πιστεύουν ότι οι
Φρύγες είναι αρχαιότεροί τους, δεύτερον όμως στη σειρά βάζουν τον εαυτό
τους. Ο Ψαμμήτιχος λοιπόν, επειδή δεν κατάφερνε ρωτώντας και ξαναρωτώντας να βρει μια άκρη στο ερώτημα ποιοι είναι οι πρώτοι άνθρωποι της γης,
σοφίζεται το εξής. Πήρε δύο νεογέννητα μωρά, διαλέγοντάς τα από γονείς έτσι
στην τύχη, και τα έδωσε σ'ένα βοσκό, για να τα πάει στη στάνη του και να τα
αναθρέψει, όπως θα πούμε. Κανείς επρόσταξε να μην προφέρει λέξη μπροστά
τους, παρά να μείνουν τα μωρά μόνα τους σε μια καλύβα έρημη, και μόνον την
ορισμένη ώρα ο βοσκός να τους πηγαίνει τις κατσίκες· και αφού τους δίνει να
χορτάσουν γάλα, να νοιάζεται και για τα άλλα -τα απαραίτητα. Το έκανε
αυτό ο Ψαμμήτιχος κι έδωσε τέτοια προσταγή, γιατί ήθελε να ακούσει από τα
παιδιά, όταν πια πάψουν να βγάζουν άναρθρες κραυγές, ποια λέξη θα
αρθρώσουν πρώτη. Έτσι και έγινε. Είχαν περάσει δηλαδή δύο χρόνια που ο
βοσκός έκανε τη δουλειά αυτή, όταν μια μέρα, την ώρα που άνοιγε την πόρτα
κι έκανε να μπει μέσα στην καλύβα, τα παιδιά-και τα δύο μαζί- σύρθηκαν ως
τα πόδια του, και απλώνοντας τα χέρια τους εφώναξαν "βεκός". Την πρώτη
φορά που το άκουσε ο βοσκός, δεν είπε τίποτε· ύστερα όμως, επειδή η λέξη
αυτή ακούστηκε πολλές φορές - κάθε φορά που εκείνος ερχόταν στα παιδιά
και τα φρόντιζε -, τότε πια φανέρωσε ο βοσκός το πράγμα στον κύριό του. Κι
όταν ο βασιλιάς ζήτησε να τα δει, εκείνος έφερε τα παιδιά μπροστά του. Αφού
και ο ίδιος ο Ψαμμήτιχος τα άκουσε να λεν την ίδια λέξη, ρωτούσε πια να
μάθει ποιοι άνθρωποι λένε "βεκός" και τι σημαίνει η λέξη. Ύστερα από έρευνες
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ανακάλυψε ότι έτσι λένε το ψωμί οι Φρύγες. Μετά λοιπόν από αυτό οι
Αιγύπτιοι, σταθμίζοντας τα πράγματα, αναγνώρισαν ότι οι Φρύγες είναι
αρχαιότεροί τους. Ότι το επεισόδιο έγινε έτσι, το άκουσα από τους ιερείς του
Ηφαίστου στη Μέμφη. Ενώ οι Έλληνες, ανάμεσα σ' άλλες πολλές ανοησίς,
ισχυρίζονται πως ο Ψαμμήτιχος έκοψε τις γλώσσες κάποιων γυναικών κι όρισε
πλάι σ' αυτές να ανατραφούν τα παιδιά.
3

Ἡροδότου Ἱστοριῶν, ΙΙ, 2, μτφρ. Δ. Ν. Μαρωνίτης

9. Θάνατος ή εξορία;
15. Γιατί πραγματικά, αν παραβείς τις υποχρεώσεις σου αυτές και πέσεις σε
κανένα τέτοιο σφάλμα, στοχάσου τι καλό θα κάνεις στον εαυτό σου ή στους
φίλους σου. Ότι φυσικά θα κινδυνέψουν οι φίλοι σου να πάνε κι αυτοί εξορία
και να στερηθούν έτσι την πατρίδα τους ή να χάσουν την περιουσία τους είναι
φανερό. Πρώτα -πρώτα και συ ο ίδιος, Σωκράτη, αν πας σε καμιά από τις πιο
κοντινές Πολιτείες, στη Θήβα ή στα Μέγαρα -γιατί και οι δύο έχουν καλούς
νόμους -θα φτάσεις εκεί ως εχθρός στο πολίτευμά τους· όσοι λοιπόν ενδιαφέρονται για την πατρίδα τους θα σε λοξοκοιτάζουν, γιατί θα σε νομίζουν διαφθορέα των νόμων. (…) θα αποφύγεις και τις Πολιτείες που έχουν καλούς νόμους, και τους πιο χρηστούς ανθρώπους; Κάνοντας όμως αυτό, θα έχει πια για
σένα καμιά αξία η ζωή;4 (…)
Αλλά λες θες να ζήσεις για τα παιδιά σου, για να τα αναθρέψεις και να τα
μορφώσεις. Μα τι; Θα τα πάρεις κι αυτά μαζί σου στη Θεσσαλία κι εκεί θα τα
αναθρέψεις και θα τα μορφώσεις κάνοντάς τα κατοίκους ξένης χώρας, για να
απολαύσουν και τούτο το καλό από σένα; Ή δε θα το κάνεις αυτό, αλλά τα
παιδιά σου θα ανατραφούν και θα μορφωθούν καλύτερα μένοντας εδώ στην
Αθήνα, φτάνει να ζεις εσύ, κι ας μην είσαι κοντά τους; Γιατί οι φίλοι σου, σκέπτεσαι, θα φροντίσουνε γι' αυτά. Ποιο όμως από τα δύο, αν αποδημήσεις στη
Θεσσαλία θα φροντίσουν, κι αν αποδημήσεις στον Άδη δε θα φροντίσουν; (…)
5

Πλάτωνος Κρίτων, κεφ. 15
3
4

5

Ανθολόγιο Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας, Γ. Γιατρομανωλάκης - Ρ. Ζαμάρου, ΟΕΔΒ,
Β΄ Ε.Π.Λ., σσ. 12-13.
Πρβλ. Ἀπολογία (κεφ. 27): ο Σωκράτης μπορούσε να προτείνει ως ποινή, σύμφωνα με το
νόμο, φυλάκιση ή πρόστιμο ή εξορία. Όμως η ζωή του στη φυλακή θα ήταν αφόρητη.
Πρόστιμο δεν μπορεί να πληρώσει γιατί είναι φτωχός. Εξορία δεν προτείνει, γιατί αφού
οι συμπολίτες του δεν ανέχτηκαν τις φιλοσοφικές του συζητήσεις, πολύ περισσότερο δε
θα τις ανέχονται οι ξένοι. Θα τον διώχνουν από τον τόπο τους, με αποτέλεσμα, σε τόσο
μεγάλη ηλικία, να γυρίζει από τη μια πόλη στην άλλη. (Βλ. Φιλοσοφικά Κείμενα, Β. Τόγια - Ε. Ρούσσου, Γ΄ Γυμνασίου, ΟΕΔΒ, Αθήνα 1977, σ. 37).
Βλ. Φιλοσοφικά Κείμενα, ό.π., σσ. 75-77.
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10. Περί παιδείας. Στόχοι της παιδείας κατά τον Ισοκράτη
Τῆς μὲν οὖν παιδείας τῆς ὑπὸ τῶν προγόνων καταλειφθείσης τοσούτου
δέω καταφρονεῖν, ὥστε καὶ τὴν ἐφ' ἡμῶν κατασταθεῖσαν ἐπαινῶ, λέγω δὲ
τήν τε γεωμετρίαν καὶ τὴν ἀστρολογίαν καὶ τοὺς διαλόγους τοὺς
ἐριστικοὺς καλουμένους, οἷς οἱ μὲν νεώτεροι μᾶλλον χαίρουσι τοῦ δέοντος, τῶν δὲ πρεσβυτέρων οὐδεὶς ἔστιν, ὅστις ἂν ἀνεκτοὺς αὐτοὺς εἶναι
φήσειεν. Ἀλλ' ὅμως ἐγὼ τοῖς ὡρμημένοις ἐπὶ ταῦτα παρακελεύομαι πονεῖν
καὶ προσέχειν τὸν νοῦν ἅπασι τούτοις, λέγων, ὡς εἰ καὶ μηδὲν ἄλλο
δύναται τὰ μαθήματα ταῦτα ποιεῖν ἀγαθόν, ἀλλ' οὖν ἀποτρέπει γε τοὺς
νεωτέρους πολλῶν ἄλλων ἁμαρτημάτων. Τοῖς μὲν οὖν τηλικούτοις
οὐδέποτ' ἂν εὑρεθῆναι νομίζω διατριβὰς ὠφελιμωτέρας τούτων οὐδὲ
μᾶλλον πρεπούσας·

τοῖς δὲ πρεσβυτέροις καὶ τοῖς εἰς ἄνδρας δεδοκι-

μασμένοις οὐκέτι φημὶ τὰς μελέτας ταύτας ἁρμόττειν. Ὁρῶ γὰρ ἐνίους τῶν
ἐπὶ τοῖς μαθήμασι τούτοις οὕτως ἀπηκριβωμένων ὥστε καὶ τοὺς ἄλλους
διδάσκειν, οὔτε εὐκαίρως ταῖς ἐπιστήμαις αἷς ἔχουσι χρωμένους, ἔν τε
ταῖς ἄλλαις πραγματείαις ταῖς περὶ τὸν βίον ἀφρονέστερους ὄντας τῶν
μαθητῶν· ὀκνῶ γὰρ εἰπεῖν τῶν οἰκετῶν. Τὴν αὐτὴν δὲ γνώμην ἔχω καὶ
περὶ τῶν δημηγορεῖν δυναμένων καὶ τῶν περὶ τὴν γραφὴν τὴν τῶν λόγων
εὐδοκιμούντων, ὅλως δὲ περὶ ἁπάντων τῶν περὶ τὰς τέχνας καὶ τὰς
ἐπιστήμας καὶ τὰς δυνάμεις διαφερόντων. Οἶδα γὰρ καὶ τούτων τοὺς
πολλοὺς οὔτε τὰ περὶ σφᾶς αὐτοὺς καλῶς διῳκηκότας οὔτ' ἐν ταῖς ἰδίαις
συνουσίαις ἀνεκτοὺς ὄντας, τῆς τε δόξης τῆς τῶν συμπολιτευομένων
ὀλιγωροῦντας, ἄλλων τε πολλῶν καὶ μεγάλων ἁμαρτημάτων γέμοντας·
ὥστ' οὐδὲ τούτους ἡγοῦμαι μετέχειν τῆς ἕξεως, περὶ ἧς ἐγὼ τυγχάνω
διαλεγόμενος. Τίνας οὖν καλῶ πεπαιδευμένους, ἐπειδὴ τὰς τέχνας καὶ τὰς
ἐπιστήμας καὶ τὰς δυνάμεις ἀποδοκιμάζω; Πρῶτον μὲν τοὺς καλῶς
χρωμένους τοῖς πράγμασι τοῖς κατὰ τὴν ἡμέραν ἑκάστην προσπίπτουσι,
καὶ τὴν δόξαν ἐπιτυχῆ τῶν καιρῶν ἔχοντας καὶ δυναμένην ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ
στοχάζεσθαι τοῦ συμφέροντος. Ἔπειτα τοὺς πρεπόντως καὶ δικαίως
ὁμιλοῦντας τοῖς ἀεὶ πλησιάζουσι καὶ τὰς μὲν τῶν ἄλλων ἀηδίας καὶ
βαρύτητας εὐκόλως καὶ ῥᾳδίως φέροντας, σφᾶς δ' αὐτοὺς ὡς δυνατὸν
ἐλαφροτάτους καὶ μετριωτάτους τοῖς συνοῦσι παρέχοντας· ἔτι τοὺς τῶν
μὲν ἡδονῶν ἀεὶ κρατοῦντας, τῶν δὲ συμφορῶν μὴ λίαν ἡττωμένους, ἀλλ'
ἀνδρωδῶς ἐν αὐταῖς διακειμένους καὶ τῆς φύσεως ἀξίως, ἧς μετέχοντες
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τυγχάνομεν· τέταρτον, ὅπερ μέγιστον, τοὺς μὴ διαφθειρομένους ὑπὸ τῶν
εὐπραγιῶν μηδ' ἐξισταμένους αὑτῶν μηδ' ὑπερηφάνους γιγνομένους ἀλλ'
ἐμμένοντας τῇ τάξει τῇ τῶν εὖ φρονούντων, καὶ μὴ μᾶλλον χαίροντας τοῖς
διὰ τύχην ὑπάρξασι ἀγαθοῖς ἢ τοῖς διὰ τὴν αὐτῶν φύσιν καὶ φρόνησιν ἐξ
ἀρχῆς γιγνομένοις. Τοὺς δὲ μὴ μόνον πρὸς ἓν τούτων ἀλλὰ καὶ πρὸς
ἅπαντα ταῦτα τὴν ἕξιν τῆς ψυχῆς εὐάρμοστον ἔχοντας, τούτους φημὶ καὶ
φρονίμους εἶναι καὶ τελείους ἄνδρας καὶ πάσας ἔχειν τὰς ἀρετάς. Περὶ
μὲν οὖν τῶν πεπαιδευμένων τυγχάνω ταῦτα γιγνώσκων. Περὶ δὲ τῆς
Ὁμήρου καὶ τῆς Ἡσιόδου καὶ τῆς τῶν ἄλλων ποιήσεως ἐπιθυμῶ μὲν εἰπεῖν,
οἷμαι γὰρ ἂν παῦσαι τοὺς ἐν τῷ Λυκείῳ ῥαψῳδοῦντας τἀκείνων καὶ
ληροῦντας περὶ αὐτῶν, αἰσθάνομαι δ' ἐμαυτὸν ἔξω φερόμενον τῆς
συμμετρίας τῆς συντεταγμένης τοῖς προοιμίοις. Ἔστι δ' ἀνδρὸς νοῦν ἔχοντος μὴ τὴν εὐπορίαν ἀγαπᾶν, ἢν ἔχῃ τις περὶ τῶν αὐτῶν πλείω τῶν ἄλλων
εἰπεῖν, ἀλλὰ τὴν εὐκαιρίαν διαφυλάττειν, ὑπὲρ ὧν ἂν ἀεὶ τυγχάνῃ
διαλεγόμενος· ὅπερ ἐμοὶ ποιητέον ἐστίν. Περὶ μὲν οὖν τῶν ποιητῶν αὖθις
ἐροῦμεν, ἢν μή με προανέλῃ τὸ γῆρας, ἢ περὶ σπουδαιοτέρων πραγμάτων
ἔχω τι λέγειν ἢ τούτων.
Ισοκράτους Παναθηναϊκός, 26- 34

Μετάφραση
Την παιδεία λοιπόν που μας εκληροδότησαν οι πρόγονοί μας τόσο πολύ απέχω να την περιφρονώ, ώστε εγκρίνω κι αυτήν που εισήχθη στη δική μας εποχή
και εννοώ τη γεωμετρία και την αστρονομία και αυτούς που ονομάζουν εριστικούς διαλόγους, που μ’ αυτούς οι μεν νεώτεροι ευχαριστιούνται περισσότερο απ’ ό,τι πρέπει, από τους πρεσβυτέρους όμως δεν υπάρχει ούτε ένας που να
μην τους βρίσκει ανυπόφορους.
Εγώ όμως σ’ εκείνους που θέλουν να καταγίνουν μ’ αυτά, τους συνιστώ να καταβάλλουν προσπάθειες και πάντα να προσέχουν και προσθέτω, ότι, αν καμιά
άλλη ωφέλεια δεν φέρουν τα μαθήματα αυτά, ασφαλώς αποτρέπουν τουλάχιστον τους νεώτερους από πολλές άλλες παρεκτροπές. Πράγματι στους ανθρώπους αυτής της ηλικίας έχω την ιδέα, ότι δεν μπορούν να βρεθούν μελέτες ωφελιμώτερες απ’ αυτές ούτε να τους ταιριάζουν περισσότερο· εις τους πρεσβυτέρους όμως και εκείνους που έγιναν πλέον άνδρες επιμένω, ότι οι σπουδές αυτές
δεν ταιριάζουν. Βλέπω δηλαδή μερικούς απ’ αυτούς που έχουν τελειοποιηθεί
εις τους κλάδους αυτούς τόσο ώστε να τους διδάσκουν και στους άλλους, ότι
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ούτε χρησιμοποιούν την ειδικότητα που έχουν, όταν πρέπει, και συγχρόνως
στα άλλα ζητήματα της ζωής ότι είναι περισσότερο ανόητοι από τους μαθητάς
των, για να μην ειπώ από τους δούλους των. Την ίδια γνώμη έχω και γι’ αυτούς που είναι εις θέσιν να μιλούν από το βήμα και που είναι μοναδικοί να
συντάσσουν λόγους και γενικά για όλους όσοι διακρίνονται στις επιστήμες
και στις τέχνες και στις άλλες φυσικές ικανότητες. Ξέρω δηλαδή, ότι κι απ’ αυτούς οι περισσότεροι ούτε και τα ιδιωτικά τους ζητήματα τα έχουν χειρισθεί
καλά, ούτε στις ιδιωτικές συναναστροφές είναι ανεκτοί, και ταυτοχρόνως αδιαφορούν για το τι ιδέαν έχουν γι’ αυτούς οι συμπολίτες τους και έχουν ένα
σωρό άλλα ελαττώματα· ώστε ούτε κι αυτοί νομίζω, ότι έχουν τη συνήθεια περί της οποίας μιλώ.
Ποιους λοιπόν ονομάζω μορφωμένους, αφού δεν επιδοκιμάζω τις τέχνες και τις
επιστήμες και τις φυσικές ικανότητες; Πρώτα πρώτα αυτούς που χειρίζονται
καλά τα ζητήματα που τους παρουσιάζονται κάθε μέρα και έχουν τη νοημοσύνη να επωφελούνται των περιστάσεων και να είναι ικανοί να πετυχαίνουν
τις περισσότερες φορές εκείνο που συμφέρει· έπειτα εκείνους που είναι αξιοπρεπείς και δίκαιοι προς αυτούς που τους συναναστρέφονται συχνά και που
ανέχονται ήρεμοι τους δυσάρεστους και οχληρούς τύπους, ενώ οι ίδιοι φέρονται προς τους φίλους των με τη μεγαλύτερη καλωσύνη και ηπιότητα. Επί
πλέον εκείνους που είναι πάντοτε εγκρατείς εις τας ηδονάς, και δεν τους κατασυντρίβουν οι συμφορές, παρά τηρούν ανδρική στάση και αντάξια της φύσεως της ανθρωπίνης· τέταρτον, το και σπουδαιότερο, αυτούς που δεν τους
διαφθείρει της τύχης η εύνοια, που μήτε γίνονται άλλοι άνθρωποι μήτε γίνονται υπερήφανοι, αλλά παραμένουν άνθρωποι λογικοί και που δεν χαίρουν
για τα αγαθά που τους έδωσε η τύχη περισσότερο παρά για τα αγαθά που απέκτησαν εξ αρχής με το φυσικό τους χαρακτήρα και την ορθοφροσύνη τους.
Εκείνοι όμως που εύκολα προσαρμόζουν τον εσωτερικό τους άνθρωπο προς
όλα αυτά γενικώς, αυτοί επιμένω, ότι είναι και συνετοί και τέλειοι άνδρες και
ότι κατέχουν όλες τις αρετές.
Περί των μορφωμένων λοιπόν ανθρώπων αυτή είναι η γνώμη μου.
΄Οσο για τα ποιήματα του Ομήρου και του Ησιόδου και των άλλων ποιητών
θέλω μεν να μιλήσω, διότι φαντάζομαι, ότι μπορώ να αποστομώσω αυτούς
που απαγγέλλουν τα έργα εκείνων εις το Λύκειον και λένε ανοησίες γι’ αυτά,
αλλά νοιώθω τον εαυτό μου να παρασύρεται έξω από τη συμμετρία που ανήκει οργανικά εις τα προοίμια. Χαρακτηριστικό δε του συνετού ανθρώπου είναι όχι ν’ αγαπά την ευχέρεια του λόγου, εάν κανένας είναι εις θέσιν να ειπή
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περισσότερα από τους άλλους για τα ίδια ζητήματα, αλλά να διαλέγει την κατάλληλη στιγμή για ζητήματα περί των οποίων ομιλεί. Κι αυτό ακριβώς έχω
καθήκον να κάνω. Περί των ποιητών λοιπόν θα τα ξαναπούμε, εκτός αν προλάβουν τα γεράματα και με γονατίσουν, ή αν δεν έχω να ειπώ τίποτε για ζητήματα σπουδαιότερα απ’ αυτά.
Μετάφραση: Ευάγ. Πανέτσος

11. Ο μύθος των κοσμικών περιόδων: οι γιοι της γης - ο κόσμος στην εγκατάλειψη - ο άνθρωπος στη φυσική κατάσταση.
ΝΕ. ΣΩ. Γένεσις δὲ δὴ τίς τότ' ἦν, ὦ ξένε, ζῴων; καὶ τίνα τρόπον ἐξ
ἀλλήλων ἐγεννῶντο;
ΞΕ. Δῆλον, ὦ Σώκρατες, ὅτι τὸ μὲν ἐξ ἀλλήλων οὐκ ἦν ἐν τῇ τότε φύσει
γεννώμενον, τὸ δὲ γηγενὲς εἶναί ποτε γένος λεχθὲν τοῦτ' ἦν τὸ κατ' ἐκεῖνον
τὸν χρόνον ἐκ γῆς πάλιν ἀναστρεφόμενον, ἀπεμνημονεύετο δὲ ὑπὸ τῶν
ἡμετέρων προγόνων τῶν πρώτων, οἳ τελευτώσῃ μὲν τῇ προτέρᾳ περιφορᾷ
τὸν ἑξῆς χρόνον ἐγειτόνουν, τῆσδε δὲ κατ' ἀρχὰς ἐφύοντο· τούτων γὰρ
οὗτοι κήρυκες ἐγένονθ' ἡμῖν τῶν λόγων, οἳ νῦν ὑπὸ πολλῶν οὐκ ὀρθῶς
ἀπιστοῦνται. (...)
(ΞΕ.) τότε γὰρ αὐτῆς πρῶτον τῆς κυκλήσεως ἦρχεν ἐπιμελούμενος ὅλης ὁ
θεός (...) ὑπὸ θεῶν ἀρχόντων πάντ' ἦν τὰ τοῦ κόσμου μέρη διειλημμένα·
καὶ δὴ καὶ τὰ ζῷα κατὰ γένη καὶ ἀγέλας οἷον νομῆς θεῖοι διειλήφεσαν
δαίμονες, αὐτάρκης εἰς πάντα ἕκαστος ἑκάστοις ὢν οἷς αὐτὸς ἔνεμεν, ὥστε
οὔτ' ἄγριον ἦν οὐδὲν οὔτε ἀλλήλων ἐδωδαί, πόλεμός τε οὐκ ἐνῆν οὐδὲ
στάσις τὸ παράπαν· (...) τὸ δ' οὖν τῶν ἀνθρώπων λεχθὲν αὐτομάτου πέρι
βίου διὰ τὸ τοιόνδε εἴρηται. θεὸς ἔνεμεν αὐτοὺς αὐτὸς ἐπιστατῶν,
καθάπερ νῦν ἄνθρωποι, ζῷον ὂν ἕτερον θειότερον, ἄλλα γένη φαυλότερα
αὑτῶν νομεύουσι· νέμοντος δὲ ἐκείνου πολιτεῖαί τε οὐκ ἦσαν οὐδὲ κτήσεις
γυναικῶν καὶ παίδων· ἐκ γῆς γὰρ ἀνεβιώσκοντο πάντες, οὐδὲν μεμνημένοι
τῶν πρόσθεν· ἀλλὰ τὰ μὲν τοιαῦτα ἀπῆν πάντα, καρποὺς δὲ ἀφθόνους
εἶχον ἀπό τε δένδρων καὶ πολλῆς ὕλης ἄλλης, οὐχ ὑπὸ γεωργίας
φυομένους, ἀλλ' αὐτομάτης ἀναδιδούσης τῆς γῆς. γυμνοὶ δὲ καὶ ἄστρωτοι
θυραυλοῦντες τὰ πολλὰ ἐνέμοντο· τὸ γὰρ τῶν ὡρῶν αὐτοῖς ἄλυπον
ἐκέκρατο, μαλακὰς δὲ εὐνὰς εἶχον ἀναφυομένης ἐκ γῆς πόας ἀφθόνου. τὸν
δὴ βίον, ὦ Σώκρατες, ἀκούεις μὲν τὸν τῶν ἐπὶ Κρόνου· τόνδε δ' ὃν λόγος
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ἐπὶ Διὸς εἶναι, τὸν νυνί, παρὼν αὐτὸς ᾔσθησαι· κρῖναι δ' αὐτοῖν τὸν
εὐδαιμονέστερον ἆρ' ἂν δύναιό τε καὶ ἐθελήσειας;
(...) ΞΕ. Εἰ μὲν τοίνυν οἱ τρόφιμοι τοῦ Κρόνου, παρούσης αὐτοῖς οὕτω
πολλῆς σχολῆς καὶ δυνάμεως πρὸς τὸ μὴ μόνον ἀνθρώποις ἀλλὰ καὶ
θηρίοις διὰ λόγων δύνασθαι συγγίγνεσθαι, κατεχρῶντο τούτοις σύμπασιν
ἐπὶ φιλοσοφίαν, μετά τε θηρίων καὶ μετ' ἀλλήλων ὁμιλοῦντες, καὶ
πυνθανόμενοι παρὰ πάσης φύσεως εἴ τινά τις ἰδίαν δύναμιν ἔχουσα
ᾔσθετό τι διάφορον τῶν ἄλλων εἰς συναγυρμὸν φρονήσεως, εὔκριτον ὅτι
τῶν νῦν οἱ τότε μυρίῳ πρὸς εὐδαιμονίαν διέφερον· (...) ἐπειδὴ γὰρ πάντων
τούτων χρόνος ἐτελεώθη καὶ μεταβολὴν ἔδει γίγνεσθαι καὶ δὴ τὸ γήινον
ἤδη πᾶν ἀνήλωτο γένος, πάσας ἑκάστης τῆς ψυχῆς τὰς γενέσεις
ἀποδεδωκυίας, ὅσα ἦν ἑκάστῃ προσταχθὲν τοσαῦτα εἰς γῆν σπέρματα
πεσούσης, τότε δὴ τοῦ παντὸς ὁ μὲν κυβερνήτης, οἷον πηδαλίων οἴακος
ἀφέμενος,

εἰς τὴν αὑτοῦ περιωπὴν ἀπέστη, τὸν δὲ δὴ κόσμον πάλιν

ἀνέστρεφεν εἱμαρμένη τε καὶ σύμφυτος ἐπιθυμία. (...) κατ' ἀρχὰς μὲν οὖν
ἀκριβέστερον ἀπετέλει, τελευτῶν δὲ ἀμβλύτερον. (...) (274 b) τῆς γὰρ τοῦ
κεκτημένου καὶ νέμοντος ἡμᾶς δαίμονος ἀπερημωθέντες ἐπιμελείας, τῶν
πολλῶν αὖ θηρίων, ὅσα χαλεπὰ τὰς φύσεις ἦν, ἀπαγριωθέντων, αὐτοὶ δὲ
ἀσθενεῖς ἄνθρωποι καὶ ἀφύλακτοι γεγονότες διηρπάζοντο ὑπ' αὐτῶν, καὶ
ἔτ' ἀμήχανοι καὶ ἄτεχνοι κατὰ τοὺς πρώτους ἦσαν χρόνους, ἅτε τῆς μὲν
αὐτομάτης τροφῆς ἐπιλελοιπυίας, πορίζεσθαι δὲ οὐκ ἐπιστάμενοί πω διὰ
τὸ μηδεμίαν αὐτοὺς χρείαν πρότερον ἀναγκάζειν. ἐκ τούτων πάντων ἐν
μεγάλαις ἀπορίαις ἦσαν. ὅθεν δὴ τὰ πάλαι λεχθέντα παρὰ θεῶν δῶρα ἡμῖν
δεδώρηται μετ' ἀναγκαίας διδαχῆς καὶ παιδεύσεως, πῦρ μὲν παρὰ
Προμηθέως, τέχναι δὲ παρ' Ἡφαίστου καὶ τῆς συντέχνου, σπέρματα δὲ αὖ
καὶ φυτὰ παρ' ἄλλων· καὶ πάνθ' ὁπόσα τὸν ἀνθρώπινον βίον
συγκατεσκεύακεν ἐκ τούτων γέγονεν, ἐπειδὴ τὸ μὲν ἐκ θεῶν, ὅπερ ἐρρήθη
νυνδή, τῆς ἐπιμελείας ἐπέλιπεν ἀνθρώπους, δι' ἑαυτῶν τε ἔδει τήν τε
διαγωγὴν καὶ τὴν ἐπιμέλειαν αὐτοὺς αὑτῶν ἔχειν καθάπερ ὅλος ὁ κόσμος,
ᾧ συμμιμούμενοι καὶ συνεπόμενοι τὸν ἀεὶ χρόνον νῦν μὲν οὕτως, τότε δὲ
ἐκείνως ζῶμέν τε καὶ φυόμεθα.
Πλάτωνος Πολιτικός, 271 a - 274 d
[Ξένος (ΞΕ), Σωκράτης ο νεώτερος (ΝΕ.ΣΩ.)]
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Μετάφραση
ΝΕ. ΣΩ. Και ο τρόπος γεννήσεως, ξένε μου, ποιος ήταν τότε για τα ζώα; Και
κατά ποιον τρόπο γεννήθηκαν το ένα από το άλλο;
ΞΕ. Είναι φανερό, Σωκράτη μου, ότι το να γεννηθούν το ένα από το άλλο δεν
ήταν δυνατόν στην τότε φύση τους, αλλά αυτή η ιστορία που διηγούνται για
μια γενεά πως γεννήθηκε κάποτε από τη γη, αυτό συνέβηκε εκείνον τον καιρό,
όταν οι άνθρωποι ξανάβγαιναν από τη γη, και η ανάμνησή του μεταδόθηκε από τους πρώτους προγόνους μας, που γειτόνευαν τον υπόλοιπο χρόνο με το
τέλος αυτής της αρχαίας κυκλικής περιφοράς και γεννήθηκαν στην αρχή του
τωρινού κύκλου. Αυτοί μας έγιναν κήρυκες αυτών των παραδόσεων για τις οποίες σήμερα πολλοί άνθρωποι χωρίς λόγο αμφιβάλλουν. (…)
Γιατί τότε πρώτα πρώτα αυτή την περιστροφή τη κυβερνούσε και την φρόντιζε όλη ο θεός, … όλα τα μέρη του κόσμου ηταν μοιρασμένα από τους θεούς
τους επιφορτισμένους να τα κυβερνούν … Και μάλιστα και τα ζώα τα είχαν
μοιραστή κατά γένη και αγέλες, σαν βοσκοί, θεία πνεύματα, από τα οποία καθένα, μη έχοντας ανάγκη του άλλου, μόνο προνοούσε για όλες τις ανάγκες
τους, ώστε κανένα δεν ήταν άγριο, ούτε αλληλοτρώγονταν και δεν υπήρχε μεταξύ τους ούτε πόλεμος, ούτε κανενός είδους φιλονικία. (...)
Εκείνο λοιπόν που ειπώθηκε, πως οι άνθρωποι ζούσαν μόνοι τους χωρίς εξωτερική βοήθεια, ειπώθηκε για τον εξής λόγο. Ο ίδιος ο θεός τους εποίμαινε και
ο ίδιος τους κυβερνούσε, καθώς ακριβώς τώρα οι άνθρωποι, που είναι ζώο πιο
θεϊκό, κυβερνούν άλλα είδη ζώων κατώτερα απ' αυτούς. Όταν τους κυβερνούσε εκείνος, δεν υπήρχαν πολιτικά συστήματα ούτε καθένας είχε τις δικές του
γυναίκες και παιδιά. Γιατί από τη γη ξαναγύριζαν στη ζωή όλοι, χωρίς να θυμούνται τίποτα από την προηγούμενη ύπαρξή τους· τέτοια δεν υπήρχαν, είχαν
όμως άφθονους καρπούς από τα καρποφόρα δέντρα και από πολλή άλλη βλάστηση, που δεν φύτρωναν ύστερα από καλλιέργεια, αλλά η γη μόνη της τους
πρόσφερε. Και γυμνοί και χωρίς κρεββάτια, ζώντας στο ύπαιθρο το περισσότερο, τα συγκόμιζαν, γιατί οι εποχές τους ήταν μέτριες, ώστε δεν υπόφεραν,
και είχαν μαλακά κρεββάτια από χλόη που φύτρωνε από τη γη άφθονη. Άκουσες λοιπόν, Σωκράτη, τη ζωή που έκαναν οι άνθρωποι την εποχή της βασιλείας του Κρόνου. Αυτήν που λένε πως είναι κατά την εποχή της βασιλείας του
Δία, την τωρινή, ζώντας ο ίδιος τη γνωρίζεις. Θα μπορούσες τώρα και θα 'θελες
να κρίνης ποια από τις δυο είναι περισσότερο ευτυχισμένη;
(...) οι τρόφιμοι του Κρόνου, έχοντας πόσο πολλή άνεση και ικανότητα για να
μπορούν να συνεννοούνται όχι μόνο με ανθρώπους, αλλά και με θηρία, έκα-
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ναν κατάχρηση όλων αυτών των πλεονεκτημάτων για να ασκούνται στη φιλοσοφία, επικοινωνούσαν με θηρία και μεταξύ τους και ρωτούνταν όλα τα
δημιουργήματα, για να ιδούν αν κανένα προικισμένο με κάποια ιδιαίτερη δύναμη, ένοιωθε κάτι διαφορετικό από τα άλλα θησαυρίζοντας σοφία - εύκολα
καταλαβαίνομε ότι οι άνθρωποι εκείνης της εποχής ξεπερνούσαν απείρως σε
ευτυχία τους τωρινούς.
(…) Όταν πραγματικά συμπληρώθηκε ο χρόνος, ο ωρισμένος σε όλα αυτά τα
πράγματα, και ήρθε πια η ώρα να γίνη μεταβολή, και όταν ακριβώς το γένος,
το φυόμενο από τη γη, εξαφανίστηκε πια ολόκληρο, αφού κάθε ψυχή είχε αποδώσει όλα όσα ήταν να γεννήση και έπεσαν στη γη τόσα σπέρματα, όσα σε
κάθε μια της είχαν καθοριστή, τότε πια ο κυβερνήτης του σύμπαντος, αφήνοντας, να πούμε, το πηδάλιο, ξαναγύρισε στο παρατηρητήριό του και στον κόσμο ξανάδωσε παλινδρομική στροφή το πεπρωμένο και η έμφυτη κλίση. (...)
στην αρχή λοιπόν (ενν. ο κόσμος) εκτελούσε τα έργα του με αρκετή ακρίβεια,
στο τέλος όμως χαλαρώτερα (…) Γιατί στερημένοι τη φροντίδα του δαίμονα,
που μας είχε στην κατοχή του και στη φύλαξή του, αφού τα πολλά θηρία με τη
σειρά τους, όσα από φυσικό τους ήταν άγρια, εξαγριώθηκαν, οι ίδιοι οι άνθρωποι, όντας χωρίς δύναμη και χωρίς προστασία, γίνονταν τότε λεία αυτών
των θηρίων, κι ακόμα ήταν στα πρώτα χρόνια χωρίς μηχανήματα και χωρίς
τέχνη, επειδή η τροφή, που αυτόματα προέρχεται αναβλαστάνοντας από τη
γη, είχεν εκλείψει και δεν ήξεραν ακόμη να την προμηθεύωνται, επειδή καμιά
ανάγκη δεν τους είχε πιέσει πρωτύτερα. Για όλους λοιπόν αυτούς τους λόγους
βρίσκονταν σε μεγάλες στενοχώριες. Από τότε ακριβώς μας έχουν παραχωρηθή, σύμφωνα με τις αρχαίες παραδόσεις, δώρα από τους θεούς μαζί με τ' αναγκαία μαθήματα και την απαραίτητη παιδεία: η φωτιά από τον Προμηθέα, οι
τέχνες από τον ΄Ηφαιστο και από τη σύντροφό του στην τέχνη θεά, οι σπόροι
τέλος και τα φυτά από άλλες θεότητες. Και όλα, όσα εβοήθησαν στην καλυτέρευση του ανθρώπινου βίου, απ' αυτούς έχουν γίνει, αφού, όπως είπαμε τώρα
δα, οι άνθρωποι στερήθηκαν τη φροντίδα των θεών και έπρεπε μόνοι τους να
οδηγούνται και να φροντίζουν οι ίδιοι για τους εαυτούς τους, όπως ολόκληρο
το σύμπαν· αυτό μιμούμενοι και παντοτινά ακολουθώντας, πότε έτσι και πότε
αλλιώς, ζούμε και γεννιόμαστε.
Μετάφραση: Ηλ. Λάγιος
[Ξένος (ΞΕ), Σωκράτης ο νεώτερος (ΝΕ.ΣΩ.)]
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12. Ο Ησίοδος για την παρακμή του ανθρώπινου γένους
Πρώτα-πρώτα τη χρυσή γενιά των λιγόζωων των ανθρώπων έπλασαν οι αθάνατοι που τα Ολύμπι’ ανάχτορα κατέχουν. Υπάρξανε αυτοί την εποχή που
βασίλευε στα ουράνια ο Κρόνος. Εζούσανε καθώς θεοί, με την ψυχήν απείραχτη και βάσανα δεν είχανε και μόχτο δεν εξέραν· μήτε τα μαύρα γερατειά τους
βρίσκανε, μα παλληκάρια πάντα στα ποδάρια και στα χέρια τους, χαίρονταν
σε συμπόσια γιορτινά κι απ’ τα κακά όλα απέξω· και πέθαιναν σα να’ γερναν
σ’ ύπνο γλυκό. Γύρω τους όλα τα καλά: η ζωοδότρα η γη αυτοφύτρωτο καρπόν ανάδινε, πολλή και μπόλικη σοδειά· κι’ εκείνοι πράοι κι’ ειρηνικοί μέσα
στα μύρια τα καλά χαιρόνταν τα έργατά τους. Μα όταν το χώμα σκέπασε
τούτο το γένος, εκείνοι έγιναν πνεύματα θεϊκά, γιατί έτσι ο μέγας Δίας το θέλησε· είναι αγαθοί, γυρνούν στη γη, φύλακες των ανθρώπων των θνητών και
πλούτια εκείνοι δίνουν. Κι’ αυτό είναι το βασιλικό τ’ αξίωμα πώχουν λάχει.
Δεύτερο γένος, μα πολύ χειρότερο κατόπι, το ασημένιο, επλάσανε αυτοί που τα
Ολύμπι’ ανάχτορα κατέχουν· μα ούτε στο σώμα ούτε στο νου με το χρυσό ήταν
όμοιο. Εκατό χρόνια ανατρεφόταν το παιδί πλάι στη σεβάσμια μάννα του, με το
μυαλό θεοπάλαβο, παίζοντας μεσ’ στο σπίτι· κι’ όταν στη νιότην ήσανε να
μπουν, λίγο καιρόν εζούσανε και πέθαιναν κατόπι, πολλά τραβώντας βάσανα
απ’ την ανεμυαλιά τους. Γιατί την καταστρεφτική μανία ν’ απομακρύνουν δεν
μπορούσαν απ’ ανάμεσά τους, και να λατρεύουν τους θεούς δεν θέλανε, μήτε
θυσίες να προσφέρουν στων μακάριων τους βωμούς, ως η συνήθεια το καλεί μεσ’
στους ανθρώπους πώχουν βιός και τάξη. Κι’ έτσι κατόπι ο Δίας τους εξολόθεψε,
του Κρόνου ο γυιός βαθειωργισμένος, γιατί στους μακαρίους τους θεούς, που τα
Ολύμπι’ ανάχτορα κατέχουν, καμμιά τιμή δε δίνανε. Μα σαν το χώμα εσκέπασε
κι’ αυτό το γένος κάτου, αυτοί υποχθόνιοι μάκαρες θνητοί ωνομαστήκαν, βέβαια κατώτεροι, μα μια τιμή και τούτους συντροφεύει πάντα.
Κι’ ο Δίας πατέρας έπειτα τρίτο θνητών ανθρώπων γένος έπλασε, το χάλκινο.
Σε τίποτε δεν έμοιαζε με το ασημένιο τούτο, μα ήταν πλασμένο από τα κονταρόξυλα πολεμικό και φοβερό περίσσια. Άλλο απ’ τις πολυστέναχτες τ’ Άρη
δουλειές και τις καταστροφές αυτοί δεν φρόντιζαν. Ψωμί ποτέ δεν έτρωγαν,
μα σιδερένια μεσ’ στα στήθη τους ψυχή γιγαντοδύναμη είχανε και την τρομάρα σπέρνανε. Μεγάλη είχαν τη δύναμη κι’ ανίκητα τα χέρια τους π’ από τα
ρωμαλέα ξεφύτρωναν κορμιά τους. Χάλκινα ήταν τα όπλα τους και χάλκινα
τα σπίτια τους και κάθε τι από χάλκωμα το φτιάναν· γιατί το μαύρο σίδερο
δεν τώξεραν ακόμα. Μα τέλος από τα ίδια τους κι’ αυτοί τα χέρια αφανισμένοι, στ’ Άδη του κρύου κατέβηκαν το μουχλιασμένο τόπο, χωρίς ν’ αφήσουν ό-

164

νομα στον κόσμο εδώ πάνω. Ήρθεν ο μαύρος Θάνατος, κι’ αν ήταν έξω από τα
όρια φοβεροί, τους πήρε ωστόσο, κι’ αφήσαν το λαμπρό φέγγος του Ήλιου.
Κι’ όταν το χώμα εσκέπασε κι αυτό το γένος, άλλο, τέταρτο γένος έπλασεν ο
Δίας, ο γυιός του Κρόνου, επάνω στην πολύβλαστη τη γη, πιο δίκαιο και πιο
αντρείο, το θείο το γένος των ηρώων που τους λεν ημίθεους, το γένος που ήρθε
πριν εμάς στη γη π’ όρια δεν έχει. Όμως αυτούς ο μαύρος πόλεμος κι’ οι σκληρές μάχες ξολοθρέψανε, άλλους μπροστά στη Θήβα την εφτάπυλη, στη γη του
Κάδμου επάνω, όταν για του Οιδίποδα τα πλούτη πολεμούσανε, κι’ άλλους όταν τους έφερε με τα καράβια ο πόλεμος απ’ τη μεγάλη άβυσσο, της θάλασσας
επάνω, στην Τροία, για τη χάρη της Ελένης της ομορφομάλλας· κι’ εκεί, άλλους
πήρε ο θάνατος, κι’ άλλους ο Δίας πατέρας έφερε, του Κρόνου ο γυιός, στα πέρατα της γης, όπου τους έβαλεν απ’ τους ανθρώπους χωριστά να μένουνε και
βιός τους έδωκε και τάξη. Και ζούνε αυτοί μ’ απίκραντη στα στήθη τους ψυχή
μέσα στων μακαρίων τα νησιά, δίπλα στον βαθυστρόβιλον ωκεανό, μακάριοι
ήρωες αυτοί, που τρεις φορές καρπούς γλυκούς σα μέλι τους ωριμάζει κάθε
χρόνο η γης, η γης η ζωοδότρα.
Ω! Νάθε μη γεννιώμουν τώρα στο πέμπτο γένος εγώ, μα ή πριν να πέθαινα ή ύστερα να ερχόμουν. Τώρα το σιδερένιο πια το γένος είναι. Ούτε πια μέρα ο
κάματος για τους ανθρώπους θα σταθή κι’ ο αγώνας, μήτε νύχτα θα πάψουνε
να τους σαρακοτρώνε οι έγνοιες - οι φοβερές που δίνουνε οι αθάνατοι έγνοιες.
Κάνε θα βρουν κάποια καλά με τα κακά ανακατεμένα. Μα πίσω η ώρα και
θαρθή π’ ο Δίας θα ξολοθρέψη και τούτο το λιγόζωο το γένος των ανθρώπων,
σαν θα γεννιούνται τα παιδιά με τα μαλλιά τους άσπρα. Τότε ο πατέρας δεν
θα μοιάζη των παιδιών μήτε και τα παιδιά με τον πατέρα. Δεν θάναι ο ξένος
πια ακριβός σ’ αυτόν που τον φιλοξενεί, μήτε στο φίλο ο φίλος του κι’ ο αδερφός στον αδερφό του, όπως και πρώτα. Και στους γονιούς τους, μόλις δα γεράσουνε, κανένα σέβας δεν θα δείχνουν οι άνθρωποι και θα τους βρίζουν φαφλατίζοντας αδιάντροπα λόγια, ω! οι κακόμοιροι! - μη βάζοντας στο νου τους
την οργή του θείου. Και τη χρωστούμενη θροφή στους γέρους των γονιούς που
τους ανάθρεψαν, ούτε κι’ αυτή θα δίνουν. Καμμιά τιμή δε θάχη πια το λόγο όποιος κρατάει και μήτε ο δίκηος κι’ ο αγαθός, μα τον κακούργο πιο πολύ και
τον ανήθικο θε να τιμήσουν: το μόνο δίκηο θάναι η δύναμη, και η συναίσθηση
τ’ αληθινού του δίκηου δεν θα υπάρχη. Και θα συντρίβη ο δειλός τον γενναιότερο άνδρα, δόλια λόγια πλέκοντας, κι’ όρκο γι’ αυτά θα παίρνη. Και τους ανθρώπους όλους τους πανάθλιους θα συντροφεύη η Έριδα με την ξετσίπωτη
λαλιά η κακόχαρη, με τη φριχτή την όψη. Και τότε πια απ’ τη γη μας την πλα-
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τύδρομη προς την κορφή του Ολύμπου θα φύγη η Αιδώς και η Νέμεση, κρύβοντας το πανώριο θώρι τους με τα λευκά τους πέπλα, να σμίξουν τους αθάνατους, τον κόσμο παρατηρώντας. Τα θλιβερά τα βάσανα μόνο θα μείνουν πια
για τους ανθρώπους. Και για τις συμφορές αυτές καμμιά γιατρειά δεν είναι.
Ἡσιόδου Ἔργα καὶ Ἡμέραι, στ. 109-201, μτφρ. Π. Λεκατσάς

13. Η πορεία του ανθρώπου προς τον πολιτισμό
ΘΗΣΕΑΣ:

Όμοια συζήτηση έκαμα και με άλλους.
Οι δυστυχίες στον άνθρωπο, είπε κάποιος,
τις ευτυχίες τους ξεπερνούν· όχι, όχι·
το αντίθετο πιστεύω· λέω πως είναι
πιότερα τα καλά απ’ τις συμφορές·
αλλιώς, ούτε θα υπήρχαμε στον κόσμο.
Δοξάζω το θεό, που, ενώ ήταν πρώτα
ζωώδικη η ζωή μας, μπερδεμένη,
τη ρύθμισε· και πρώτα έβαλ’ εντός μας
το λογικό, μας έδωσε κατόπι
του νου μαντατοφόρο, ώστε των άλλων
τη φωνή ν’ απεικάζουμε, τη γλώσσα·
για τροφή τον καρπό· κοντά σ’ εκείνον
τις βρόχινες ουράνιες στάλες·
τούτες τα γεννήματα θρέφουνε της γης
και ποτίζουν κι εμάς τα σωθικά μας·
κοντά σ’ αυτά μας έμαθε απ’ την κάψα
του ηλιού να φυλαγόμαστε, στο κρύο
να στήνουμε οχυρά, και του πελάγου
να σκίζουμε το κύμα, ώστε για κάθε
που λείπει είτε στη μια ή στην άλλη χώρα
ανταλλαγές να γίνονται προϊόντων.
Κι όσα είναι σκοτεινά και δεν τα νιώθεις,
οι μάντηδες, ξετάζοντας τα σπλάχνα
ή τη φωτιά ή πουλιά, τα φανερώνουν.
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Αφού ο θεός λοιπόν έχει αρματώσει
τη ζωή μας με τόσα, είναι μεγάλη
παραξενιά να λες πως δε σου φτάνουν.
Μα η σκέψη ορμά ψηλότερα απ’ το θείο
και μ’ αγέρωχο φρόνημα θαρρούμε
πως τάχα στη σοφία το ξεπερνούμε.
Εὐριπίδου Ἱκέτιδες, στ. 195-218, μτφρ. Θρ. Σταύρου

14. Η Ζ΄ Επιστολή
«Και να ερευνώ βέβαια δεν έπαψα, με ποιον άραγε τρόπο θα ήταν δυνατόν να
διορθωθούν και όλ’ αυτά που ανέφερα και -προπάντων- η πολιτεία γενικά, για
τη δράση όμως περίμενα την κατάλληλη ώρα· και στο τέλος κατάλαβα, ότι κανένα απολύτως από τα σύγχρονά μας κράτη δεν κυβερνάται σωστά – αφού η
νομοθεσία τους βρίσκεται, μπορεί κανείς να πει, σε μια κατάσταση που δεν επιδέχεται καν θεραπεία, χωρίς σοβαρή προετοιμασία μαζί με τη βοήθεια κάποιας
καταπληκτικής τύχης – κι έτσι αναγκάστηκα να κάνω το εγκώμιο της αληθινής
φιλοσοφίας και να λέω ότι μέσ’ απ’ αυτήν είναι δυνατόν να δει κανείς το δίκαιο
παντού, και στης πολιτείας και στων ατόμων τη ζωή, και ότι επομένως οι γενεές
των ανθρώπων δε θα πάψουν να υποφέρουν, παρά όταν, ή εκείνοι που σωστά
και γνήσια φιλοσοφούν, πάρουν στα χέρια τους την πολιτική εξουσία, ή οι πολιτικοί ηγέτες, από μια θεία βουλή, φιλοσοφήσουν αληθινά. (326a)
Έτσι βάρυνε η γνώμη πως αν πρόκειται ποτέ να επιχειρήσει κανείς να εφαρμόσει τις σκέψεις που έγιναν απάνω στους νόμους και την πολιτεία, η δοκιμή
αυτή πρέπει να γίνει τώρα· γιατί, σκέφθηκα, έναν μόνον αν πείσω αρκετά, θα
έχω πραγματοποιήσει όλα τα αγαθά. Μ’ αυτή λοιπόν τη σκέψη κι αυτό το
θάρρος ξεκίνησα από την πατρίδα μου, όχι όπως νόμιζαν μερικοί, αλλά πρώτα
επειδή φοβόμουν μήπως φανώ ποτέ στην ίδια μου την κρίση ότι δεν είμαι παρά μόνον θεωρία κι ότι σε κανένα έργο δε θα καταπιανόμουν ποτέ θεληματικά
- κι αυτό θα μου προξενούσε τη μεγαλύτερη ντροπή απέναντι του ίδιου του εαυτού μου». (328c)
Πλάτωνος Επιστολή Ζ΄, μτφρ. Ηρώ Ε. Κορμπέτη
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7. ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
1. Η φιλοσοφία δημιούργημα των Ελλήνων. Η συνέχεια της ιστορίας της
Φιλοσοφίας
(…) Δεν είναι σήμερα περιττό να τονίζουμε με τον πιο εμφαντικό τρόπο ότι
η φιλοσοφία – το όνομα και το αντικείμενό της – είναι δημιούργημα Ελλήνων και ότι φιλοσοφία με το αυθεντικό νόημα του όρου υπάρχει αποκλειστικά με την παράδοση που ξεκινάει από τους Έλληνες. Βεβαίως, δεν είναι
δυνατό να απαγορέψουμε σε κανένα να χαρακτηρίζει την κινεζική βιοσοφία και τους καθαρά θεωρητικούς διαλογισμούς των Ινδών ως φιλοσοφία⋅
δεν μπορούμε επίσης να απαγορεύσουμε σε κανένα να χρησιμοποιεί την
ελληνική έννοια της δημοκρατίας όπως τον βολεύει. Αν όμως πρόκειται τα
εννοιολογικά εργαλεία μας να διατηρήσουν το νόημά τους, πρέπει να
κρατήσουν το περιεχόμενο που έπλασε και έθεσε στη διάθεσή μας η ιστορία. Δεν θέλουμε να εμποδίσουμε κανένα να τρέφει, από πεποίθηση ή για
λόγους πολιτικής, οσοδήποτε μεγάλη εκτίμηση για τους Ινδούς ή τους Κινέζους κλασικούς. Αλλά με εκείνο, που ύστερα από τον Πλάτωνα και τον
Αριστοτέλη είμαστε ιστορικά υποχρεωμένοι να το ονομάζουμε φιλοσοφία,
δεν έχουν καμία σχέση. (΄Ολοφ Ζιγκόν, σ. 13).
2. Από το μύθο στην έλλογη σκέψη. Η γένεση της φιλοσοφίας στην αρχαία
πόλη
Η σύγχρονη ιστορία της Φιλοσοφίας της αρχαιότητας καθιδρύει μία τάξη
νοητικά ικανοποιητική για κείνους που την επεξεργάζονται. Στην αρχή έχουμε τη θρησκεία, το μύθο, την ποίηση: από τον Όμηρο ως τον Πίνδαρο
(…)· ύστερα έχουμε μια μετάβαση: τους «προσωκρατικούς»⋅ μέσα σ’ αυτό
το μεγάλο «θύλακα» τοποθετούμε τους «φυσικούς», τον Θαλή για παράδειγμα, τους ατομικούς, τους ιατρούς, τους ιστορικούς, τον Ηράκλειτο, τον
Παρμενίδη, τον Αναξαγόρα, τον Εμπεδοκλή, τους σοφιστές· εμφανίζεται ο
Σωκράτης: όλα αλλάζουν, αλλά με έναν τρόπο που δεν είναι ακόμα ριζικός. Με τον Πλάτωνα, με την ίδρυση της Ακαδημίας το 387, εγκαθιδρύεται
επιτέλους η τάξη της ορθολογικότητας· είναι ακόμα πρόσκαιρη κι αδέξια,
και θα υποστεί πολλαπλές τροποποιήσεις, όμως έχει κιόλας καθορίσει τις
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αρχές της. Η σκέψη που υπάκουε στη μυθοποιητική απαίτηση υποκαθίσταται από μια νέα λογική, η οποία, χάρη σε μια αυστηρή πειθαρχία του
λόγου, δίνει όλα τα δικαιώματα στην αληθινή λαλιά, δηλαδή στην αποτελεσματική.
Μια τέτοια ερμηνεία δεν είναι κακή. Αναμφίβολα η ελληνική αντίληψη
περί ανθρώπου και κόσμου προοδευτικά «εκκοσμικεύθηκε» ή «λαϊκοποιήθηκε» και το σύμπαν των θεών εξαφανίστηκε σιγά – σιγά μπροστά στις
πράξεις των ανθρώπων. (…) Ο τόπος όπου επιτελείται αυτή η μετατροπή
είναι η Πόλις. Αυτή διαμορφώνεται στις αποικιακές πολιτείες, κυρίως στη
Μικρά Ασία· κατόπιν φτάνει στη μητρόπολη, και η Αθήνα θα γίνει τόπος
μιας εξέλιξης που στη συνέχεια θα θεωρηθεί παραδειγματική. (…) Ένα
πρώτο στάδιο συνιστά η πολιτική κατάκτηση των αστικών δικαιωμάτων
και της ιδιότητας του πολίτη. (…) η μοίρα του καθενός καθορίζεται (…) από τη σχέση του με αυτή την αφηρημένη αρχή που είναι ο νόμος. Η δεύτερη φάση είναι η εγκαθίδρυση της δημοκρατίας (…) πολίτευμα στο οποίο η
κυβέρνηση είναι εκτεθειμένη σε «μέση αγορά» και κάθε πολίτης, τυπικά
και ουσιαστικά, έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει σ’αυτή. Στην αταξία
των μακρινών βαρβάρων και στην παράλογη τάξη των πολύ κοντινών
βαρβάρων – περσική αυτοκρατορία – αντιπαρατάσσεται μια έλλογη οργάνωση, που αντιστοιχεί στη θέση που κατέχει ο άνθρωπος μέσα στην κοσμική τάξη.
(…) Όλα συμβαίνουν σάμπως η φιλοσοφία, καθώς πετυχαίνει ολοένα και
περισσότερο να οριοθετεί την πρωτοτυπία του έλλογου πεδίου της, να επαναλαμβάνει, ενσωματώνοντάς τες, αρχέγονες στάσεις της ζωής. (…) Από
το μύθο στην έλλογη σκέψη; Βέβαια. Ωστόσο ο μύθος δεν είναι μια άτακτη
φαντασία και η έλλογη σκέψη τείνει να επιβληθεί σαν ένας νέος μύθος.
(Fr.Châtelet, σσ. 20-22, 23, 25).
3. Ο Πλάτων και οι σοφιστές
Ο αιώνας μας υπήρξε μάρτυρας μιας ιδιαίτερα σφοδρής διένεξης σχετικά
με το αν είναι αμερόληπτα ή όχι όσα λέει ο Πλάτων (…)
Ως σχετικά πρόσφατα η επικρατέστερη άποψη, με την οποία μεγάλωσαν
οι επιστήμονες της γενιάς μου, ήταν ότι στη διένεξή του με τους Σοφιστές ο
Πλάτων είχε το δίκιο με το μέρος του. Ήταν ό,τι ισχυριζόταν πως είναι, ο
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πραγματικός φιλόσοφος ή λάτρης της σοφίας, ενώ οι Σοφιστές ήταν ρηχοί,
επιβλαβείς

και, στη

χειρότερη

περίπτωση, συνειδητοί απατεώνες,

άνθρωποι που ασκούσαν τη σοφιστεία με τη σύγχρονη σημασία αυτού του
όρου. Από τη δεκαετία του '30 όμως παρατηρήθηκε μια ισχυρή κίνηση να
αποκατασταθούν οι Σοφιστές και οι όμοιοί τους ως υπέρμαχοι της προόδου και του διαφωτισμού, και μια αντίδραση κατά του Πλάτωνα, ο οποίος
θεωρήθηκε μισαλλόδοξος, αντιδραστικός και αυταρχικός, αμαύρωσε την
υπόληψη των Σοφιστών και προκάλεσε τον παραγκωνισμό των έργων
τους. (W. K. C. Guthrie, 1, σσ. 23- 27).
4. Πλάτων και σοφιστές
Όπως είναι γνωστό, για πολλά χρόνια επικράτησε η αντίληψη ότι οι
Σοφιστές υπονομεύουν τη δυνατότητα μιας γνώσης που να ελέγχεται σύμφωνα με τις διαδικασίες της απόδειξης ή της επαλήθευσης. (...) Η εικόνα
αυτή για τη Σοφιστική πηγάζει από τα χωρία εκείνα των διαλόγων στα
οποία ο Πλάτωνας αντιδρά συγκινησιακά στη Σοφιστική. Δεν επιβεβαιώνεται από τα χωρία του Πλάτωνα όπου η Σοφιστική εξετάζεται με μια πιο
αυστηρή μέθοδο εννοιολογικής ανάλυσης, όπως π.χ. είναι η γνωστή
«απολογία»1 του Πρωταγόρα στο Θεαίτητο. (Α. Μπαγιόνας, 5, σ. 32).
5. Η διδασκαλία των σοφιστών. Νόμῳ και φύσει
(...) Σοφιστής αρχικά είναι αυτός που έχει πρακτική ιδίως σοφία και
μπορεί χάρη σ' αυτή να επιτύχει κάποιο αποτέλεσμα. Από τον Πρωταγόρα
και ύστερα Σοφιστής είναι όποιος έχει την ικανότητα να διδάξει την
πολιτική τέχνη (Πλατ. Πρωτ. 319a), να κάνει δηλαδή τους μαθητές του
ικανούς πολιτικούς.
Ο Γοργίας και οι μαθητές του φαίνεται να αντιλαμβάνονται την Σοφιστική σαν την τέχνη με την οποία διδάσκεται η ρητορική. Ο Σοφιστής είναι
ιδίως Rhetor, δηλαδή ρητοδιδάσκαλος. (…)
Οι ηθικές αναλύσεις των Σοφιστών προσδιορίζονται από τις κατηγορίες
του «νόμῳ» και του «φύσει» όπως χρησιμοποιούνται κατά το δεύτερο μισό
του πέμπτου αιώνα.
1

Βλ. Παράλληλα κείμενα, αρ. 3.
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«Νόμῳ» είναι κάθε τι το συμβατικό, που είναι αποτέλεσμα κοινής αποδοχής συνειδητής ή έμμεσης. «Νόμῳ» είναι η γλώσσα, οι νόμοι, οι ηθικές αξίες
και οι λογικές κατηγορίες. «Νόμῳ» είναι και ό,τι επικαλούμαστε με τα
λόγια μας σε αντιδιαστολή προς τους κανόνες που εφαρμόζουμε «έργῳ».
«Φύσει» είναι ό,τι ανταποκρίνεται προς τις βιολογικές λειτουργίες και
ανάγκες του ανθρώπου, ό,τι ο άνθρωπος θα υιοθετούσε αυθόρμητα αν δεν
δεσμεύονταν από τις κοινωνικές συμβάσεις, ό,τι κάνει ο άνθρωπος
(«έργῳ») σε αντιδιαστολή μ' αυτό που λέει.
Ορισμένοι από τους Σοφιστές και ιδίως ο Πρωταγόρας τονίζουν την υπεροχή της «νόμῳ» κατάστασης σε σχέση με τη «φύσει» κατάσταση. Η
«νόμῳ» κατάσταση είναι αποτέλεσμα της πολιτιστικής εξέλιξης που έχει
προοδευτικό χαρακτήρα. Ο «νόμῳ» άνθρωπος, αυτός δηλαδή που έχει
διαμορφωθή από την εξέλιξη του πολιτισμού, υπερτερεί σε σχέση με τον
φυσικό άνθρωπο, που ζει σύμφωνα με τα ένστικτά του, όσο ένας πολιτισμένος Αθηναίος του πέμπτου αιώνα σε σχέση με τους αγρίους, όπως περιγράφονται από τον κωμικό Φερεκράτη. Αντίθετα η «νόμῳ» κατάσταση
για τον Ιππία και τον Αντιφώντα είναι συνυφασμένη με την παραβίαση
των ηθικών αξιών που θεμελιώνονται στην ισότητα και που σέβεται ο
άνθρωπος όταν ζει «κατὰ φύσιν». Για τον Καλλικλή η «νόμῳ» κατάσταση
αντίθετα διασφαλίζει την εφαρμογή των μη αυθεντικών ηθικών αξιών που
θεμελιώνονται πάνω στην απόλυτη ελευθερία και ανταποκρίνονται προς
το συμφέρον και τις αναζητήσεις του πιο «δυνατού» βιολογικά και του πιο
ικανού νοητικά. Πάντως η συσχέτιση των ηθικών αξιών με την αντίθεση
του «νόμῳ» και του «φύσει» δείχνει ότι κανένας a priori καθορισμός τους
δεν είναι δυνατός. (Α. Μπαγιόνας, 1, σσ. 43- 46).
6. Οὐδεὶς ἑκὼν κακός - ευδαιμονιστική ηθική
Η αρχαία ελληνική ηθική είναι γενικά ευδαιμονιστική. Ξεκινάει από την
αντίληψη ότι κάθε ζωντανός οργανισμός τείνει προς μια φυσική τελειότητα ή «ακμή». (...) Η τελειότητα του ανθρώπου συνίσταται στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη των νοητικών και ψυχοφυσιολογικών λειτουργιών του.
Όταν συνειδητοποιεί ότι την έχει πραγματοποιήσει ή έστω πλησιάσει, ο
άνθρωπος είναι ευδαίμων. Η ευδαιμονία λοιπόν είναι η συνείδηση ότι έχουμε πραγματοποιήσει ή πλησιάσει προς την τελειότητά μας. Η συνείδη-
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ση αυτή, εκφράζεται με ένα συναίσθημα χαράς ή ευχαρίστησης, δηλαδή
διαρκούς ηδονής. Σύμφωνα λοιπόν με τους Αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους
ο άνθρωπος γυρεύει την ευδαιμονία του. Οι αντιλήψεις τους διαφέρουν ως
προς τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος μπορεί να την επιτύχει ή να την
πλησιάσει. Ειδικώτερα οι αντιλήψεις τους διαφέρουν ως προς τη σχέση
ευδαιμονίας και ηδονής και ως προς τη σχέση ευδαιμονίας και «ευτυχίας».
Η «ευτυχία» υπάρχει όταν οι εξωτερικές συνθήκες, όπως ο πλούτος, η
υγεία ή η πολιτική δύναμη ευνοούν τις προθέσεις μας.
Ο Σωκράτης ξεκινάει και αυτός από αυτή την ευδαιμονιστική και κατά
κάποιο τρόπο εγωκεντρική ηθική. Δέχεται ότι ο κάθε άνθρωπος γυρεύει την
ευδαιμονία του σύμφωνα με την αντίληψη που έχει γι' αυτή. Πράττει ό,τι
του είναι ωφέλιμο δηλαδή ό,τι τον φέρνει κοντύτερα προς την κατάσταση
που θεωρεί σαν ευδαιμονία του. Σύμφωνα με τον Σωκράτη «ἐπί γε τὰ κακὰ
οὐδεὶς ἑκὼν ἔρχεται οὐδὲ ἐπὶ ἃ οἴεται κακὰ εἶναι, οὐδ' ἔστι τοῦτο, ὡς
ἔοικεν, ἐν ἀνθρώπου φύσει, ἐπὶ ἃ οἴεται κακὰ εἶναι ἐθέλειν ἰέναι ἀντὶ τῶν
ἀγαθῶν» (Πρωταγόρας, 358 d). Ο Σωκράτης φαίνεται να πιστεύει ότι τόσο
ο ήρωας ή ο άγιος όσο και ο κακοποιός αναζητούν σε κάθε πράξη τους ένα
τελικό σκοπό που θεωρούν σαν αγαθό και για τον οποίο πιστεύουν πως, αν
τον πραγματοποιήσουν, θα τους κάνει ευδαίμονες. Η διαφορά ανάμεσά τους
συνίσταται στο γεγονός ότι ο άγιος αναζητεί το πραγματικό αγαθό, ενώ ο
κακοποιός αναζητεί το φαινομενικό αγαθό.
(...) Το πραγματικό αγαθό είναι η κανονική κατάσταση ή η «ὑγιεία» της
ψυχής και απορρέει από τη φύση του ανθρώπου. Το πραγματικό αγαθό εξασφαλίζεται όταν η ψυχή «κυβερνάει» ή αποφασίζει, το σώμα ικανοποιείται, τα εξωτερικά αγαθά χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις εντολές
της ψυχής για την ικανοποίηση του σώματος. Ωφέλιμο είναι ό,τι οδηγεί
στο αγαθό.
Το αγαθό για τον Σωκράτη δεν χωρίζεται από την ηδoνή. (...) Με το αγαθό
όμως μπορούμε να υπολογίσουμε ή να «μετρήσουμε» σωστά τις ηδονές. Το
αγαθό λοιπόν θα ήταν δυνατό να χαρακτηριστή σαν «μέτρο» των ηδονών.
(...) Από την αντίληψη του Σωκράτη για το αγαθό συνάγεται ότι όλοι οι
άνθρωποι το επιδιώκουν εφ' όσον το γνωρίζουν. Κανείς δεν βλάπτει τον
εαυτό του ζητώντας το κακό, αν γνωρίζει πως είναι κακό. Κανείς δεν
πράττει με τη θέλησή του ό,τι οδηγεί στη νοσηρή κατάσταση της ψυχής
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του (Πρωταγόρας 354 a). Κατά παρόμοιο τρόπο ο γιατρός σαν γιατρός
δεν εφαρμόζει θεραπευτική μέθοδο που δεν ωφελεί τον άρρωστο. Όταν το
κάνει δεν πράττει σαν γιατρός αλλά σαν έμπορος ή τύραννος. Οι κακοί
λοιπόν είναι αμαθείς. Πράττουν το κακό γιατί δεν γνωρίζουν το αγαθό όπως ένα μικρό παιδί που καταπίνει χάπια νομίζοντας πως είναι καραμέλες.
Οι κακοί αφού πράττουν από αμάθεια ή άγνοια πράττουν και ακούσια,
χωρίς τη θέλησή τους, όπως το μικρό παιδί πράττει χωρίς τη θέλησή του,
όταν καταπίνει χάπια αντί για καραμέλες. (Α. Μπαγιόνας, 1, σσ. 87- 90).
7. Σωκράτης και σοφιστές - αντικείμενο διδασκαλίας- μέθοδος
Σοφιστές και Σωκράτης διαφέρουν αλλά και προσεγγίζουν ως προς το
θέμα ή το αντικείμενο της έρευνας και της διδασκαλίας τους. Η Σοφιστική
είναι περισσότερο φιλοσοφία του πολιτισμού, με τα δικά μας κριτήρια,
και πολιτική φιλοσοφία. Επειδή ακριβώς είναι αποτέλεσμα κοινωνικών
διεργασιών και έκφραση μιας βαθιάς κοινωνικής αλλαγής, αυτής που
συντελείται στο δεύτερο μισό του 5ου αι. π.Χ., γι'αυτό το ενδιαφέρον των
εκπροσώπων της, δηλ. των σοφιστών, στρέφεται στην έρευνα και εξέταση
κοινωνικών κυρίως θεμάτων και θεσμών, δηλ. του κοινωνικού γίγνεσθαι
στην πρώτη γραμμή. Διαφέρουν, λοιπόν, πρώτα απ' όλα από την
παλαιότερη (και τη σύγχρονη) φιλοσοφία της φύσεως. (...) Το ενδιαφέρον
των σοφιστών - και του Σωκράτη - συγκεντρώνει ἡ χρήσιμος ἀρετὴ καὶ ἡ
πολιτική, όπως εύστοχα παρατήρησε ο Αριστοτέλης.
Τα προβλήματα όμως που συναρτώνται με την αρετή και την πολιτική είναι διαφορετικά για τον Σωκράτη και τους σοφιστές, γι'αυτό ακριβώς
διαφέρουν και ως προς τη μέθοδο με την οποία αντιμετωπίζουν τα
προβλήματα αυτά, και τους σκοπούς που επιδιώκουν από τη λύση τους. Η
μέθοδος του Σωκράτη είναι η μαιευτική, δηλ. η διαλεκτική συζήτηση και η
εξαγωγή συμπερασμάτων με την επαγωγική μέθοδο. Ο Αριστοτέλης
επισήμανε και την καινοτομία αυτή της σωκρατικής μεθόδου, που συνίσταται στην προσπάθεια αυστηρής οριοθέτησης των εννοιών (τὸ
ὁρίζεσθαι καθόλου), δηλ. στους ορισμούς γενικών εννοιών, και στην
επαγωγή (ἐπακτικοὶ λόγοι). (Βασ. Κύρκος, σσ. 121- 123, 149- 150).

173

8. Σοφιστική παιδεία - λόγῳ καὶ ἔργῳ
Οι στόχοι της νέας παιδευτικής δραστηριότητας είναι στην πρώτη γραμμή
πολιτικοί για τους σοφιστές, όπως τους διατυπώνει ο Πρωταγόρας στην
αντιπαράθεσή του προς τον Σωκράτη: εὐβουλία περὶ τῶν οἰκείων ...
Στη διατύπωση αυτή του σκοπού της σοφιστικής παιδείας το βάρος πέφτει
στην αγωγή περὶ τῶν τῆς πόλεως, δηλ. στην πολιτική τέχνη, όπως την
αντιλαμβάνεται ο Σωκράτης και συμφωνεί απολύτως ο Πρωταγόρας στη
συνέχεια του διαλόγου (319 a3-7). Όπως έχουμε επισημάνει, το νέο αυτό
παιδευτικό ιδεώδες, που συναρτάται άμεσα με την πολιτική πράξη,
αποβλέπει στη διαμόρφωση ενός νέου πολιτικού ήθους, χωρίς όμως να
αφίσταται, στην πραγματικότητα, πολύ από την παιδευτική παράδοση
των Ελλήνων, ακόμα και από το παιδευτικό ιδεώδες της ομηρικής
κοινωνίας· στο ομηρικό: μύθων τε ῥητῆρ' ἔμμεναι πρηκτῆρά τε ἔργων αντιστοιχείται τὸ πράττειν καὶ λέγειν της σοφιστικής παιδείας. Σαφέστερα
βλέπουμε τη συνέχεια της παράδοσης αλλά και την ανανέωσή της στα
σημεία, όπου ο Πρωταγόρας στον ομώνυμο διάλογο του Πλάτωνα αναπτύσσει τη διαδικασία του παιδευτικού έργου και καταλήγει ἵνα ...
χρήσιμοι ὦσιν εἰς τὸ λέγειν τε καὶ πράττειν (325 c- 326 e).
Η παράδοση βέβαια συμμορφώνεται στα νέα κοινωνικά δεδομένα: η δημοκρατική ζωή και η ανοιχτή κοινωνία της Αθήνας απαιτεί ανάλογα
προσόντα από τους πολίτες, ιδιαίτερα ασφαλώς από αυτούς που θέλουν
να ασκήσουν εξουσία και να διακριθούν. (…) Η δημοκρατική σκηνή απαιτεί την καλλιέργεια του λόγου, αφού στη δημοκρατία μόνο με την πειθώ
μπορεί να επιβάλει τις απόψεις του. (…) Προπάντων όμως η ρητορική
τέχνη εξασφάλιζε απεριόριστες δυνατότητες στους επίδοξους πολιτικούς,
αλλά βέβαια εγκυμονούσε και απεριόριστους κινδύνους η κακή χρήση
τους, όπως σωστά παρατηρεί ο Γοργίας (Γοργ. 475 a : ... οὔκουν οἱ
διδάξαντες πονηροί, οὐδὲ ἡ τέχνη ... ἀλλ' οἱ μὴ χρώμενοι οἶμαι ὀρθῶς. Ο
Πλάτων όμως αμφιβάλλει ακριβώς για την ορθή χρήση της ρητορικής,
φοβάται ότι χωρίς φιλοσοφική παιδεία - τη μόνη ορθή παιδεία γι' αυτόν, η
οποία μας μαθαίνει και την ορθή χρήση όλων των πραγμάτων ο άνθρωπος
θα κάνει κακή χρήση της ρητορικής. (Βασ. Κύρκος, σσ. 185-187).
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9. Προοδευτική και κυκλική αντίληψη για την ιστορία
Πολλοί νεώτεροι ερμηνευτές της φιλοσοφίας της ιστορίας (…) ταυτίζουν τη
φιλοσοφία της ιστορίας των αρχαίων με την κυκλική αντίληψη για την ιστορία. Η άποψη αυτή δεν είναι εντελώς ακριβής. Στον Ξενοφάνη, στο
Μικρό Διάκοσμο του Δημοκρίτου, στο Περὶ τῆς ἐν Ἀρχῇ καταστάσεως
έργο του Πρωταγόρα και στις Κύριες Δόξες του Επίκουρου, βρίσκουμε
την απήχηση μιας διαφορετικής θεώρησης της ιστορίας. Στα κείμενα αυτά
που συνδέθηκαν άμεσα ή έμμεσα με τη Σοφιστική, και γενικότερα με ό,τι
θα ήταν δυνατόν να ονομαστεί Αρχαίος Ελληνικός Διαφωτισμός, εξετάζεται η γένεση και η εξέλιξη του πολιτισμού. Εκφράζεται η άποψη ότι η εξέλιξη αυτή έχει προοδευτικό χαρακτήρα. Κάθε μεταγενέστερη φάση της έχει τη δυνατότητα να λύσει τα προβλήματα που δεν μπορούσε να λύσει η
προγενέστερη.
Σύμφωνα π.χ. με το μύθο που διηγείται ο Πρωταγόρας στον ομώνυμο διάλογο του Πλάτωνα θα ήταν δυνατόν να διακρίνουμε τρεις φάσεις (...)
[φάση του Επιμηθέα... φάση του Προμηθέα ... φάση του σχηματισμού πόλεων] (...) Χαρακτηριστικό γνώρισμα των θεωριών αυτών για τη γένεση
και την εξέλιξη του πολιτισμού είναι ότι δεν οδηγούν σε συνολική θεώρηση της ιστορίας, όπως οι κυκλικές θεωρίες. (…)
Παρά την ύπαρξη θεωριών για τον πολιτισμό και την πρόοδο, μπορούμε
να δεχτούμε ότι αντίληψη που επικρατεί κατά την αρχαιότητα για την ιστορική εξέλιξη είναι η κυκλική. (…)
Οι θεωρίες για τη γένεση του πολιτισμού και για τον προοδευτικό χαρακτήρα της εξέλιξής του πρέπει να θεωρηθούν ως εκφράσεις κάποιας πολεμικής
εναντίον απόψεων, που βρίσκουμε στον Ησίοδο, στον Πλάτωνα και σε άλλους συγγραφείς. Σύμφωνα με τις απαισιόδοξες αυτές απόψεις, η ιστορία της
ανθρωπότητας αποτελεί παρακμή. Οι άνθρωποι ήσαν μακάριοι την εποχή
που κυβερνούσε ο Κρόνος, πριν από την εποχή του Δία. Τότε ζούσαν όπως
οι Κύκλωπες. Έχασαν την αφελή μακαριότητά τους ύστερα είτε γιατί έπαψαν να είναι αφελείς και «εὐήθεις» όπως οι πρώτοι άνθρωποι, είτε γιατί απομακρύνθηκαν από τα παραδοσιακά έθιμα που εκφράζονται με τη «θέμιδα» και συνοψίζουν την βούληση των θεών. Οι θεωρίες για την εξέλιξη του
πολιτισμού, όπως του Ξενοφάνη, Δημοκρίτου και Πρωταγόρα, δείχνουν αντίθετα ότι οι άνθρωποι με την πάροδο του χρόνου ζουν καλύτερα από υλι-
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κή άποψη και βελτιώνονται από ηθική άποψη. ΄Ετσι δικαιώνεται η Αθηναϊκή δημοκρατία που αποτελεί την κατάληξη της πολιτιστικής αυτής εξέλιξης.
Ανασκευάζονται απόψεις, όπως του Σωκράτη στο Γοργία του Πλάτωνα,
που συνέδεε την Αθηναϊκή δημοκρατία του Περικλή με μια κατάσταση ηθικής παρακμής. (Α. Μπαγιόνας, 3, σσ. 90-93).
10. Πρωταγόρας- δημοκρατικές αντιλήψεις- μέτρον άνθρωπος
Σ' αυτές λοιπόν τις μαρτυρίες, που επειδή προέρχονται από έναν πολέμιο,
έχουν μεγαλύτερη αξία, βλέπουμε ότι ο Πρωταγόρας εκφράζει δημοκρατικές θέσεις, που βρίσκονται μέσα στο πνεύμα τόσο του διαφωτισμού όσο
και του θετικισμού. Όχι μόνο γιατί έβαλε για «μέτρο» των πραγμάτων
τον άνθρωπο, όχι μόνο γιατί διατύπωσε τη «δισσότητα» των λόγων (δύο
λόγοι εἰσὶν ἀντικείμενοι ἀλλήλοις -φράση που ο Χιουμ θεωρεί πιο
σημαντική απ' όλο το έργο του Πλάτωνα), όχι μόνο γιατί έθεσε για τελικό
κριτή της σχετικής αλήθειας του το «κοινῇ δόξαν» (Θεαίτ. 172b) για
σήμερα- αύριο καλύτερα, ένα «καλύτερα» βασισμένο στο διορθωτικό ρόλο
που ασκεί στις «δόξες» και στις διαθέσεις ο δάσκαλος - σοφιστής με το
λόγο του κατά τρόπο ανάλογο με το γιατρό και το γεωργό (Θεαίτ. 167b-c)
- αλλά κυρίως γιατί στο «μύθο» και στο «λόγο» του, ιδιαίτερα, δίνει χαρακτηριστικές ιδέες για την ιστορικότητα της ερμηνευτικής προοπτικής
του. Μιλάει εκεί τόσο για την εξέλιξη της ανθρωπότητας κάτω από το νόμο της αδήριτης ανάγκης όσο και για το ρόλο των πολιτών στις διαδικασίες της εξέλιξης επί τα βελτίω. (Κ. Μπαλάσκας, 1, σσ. 4- 5).
11. Ο μύθος στους σοφιστές και στον Πλάτωνα
Ο μύθος δεν είναι επινόηση των σοφιστών. Ήδη στον Όμηρο προβάλλεται
και για διδακτικούς σκοπούς. Οι σοφιστές τον δανείστηκαν από την παράδοση, αλλά τόνισαν ιδιαίτερα το διδακτικό του μέρος, ενώ από την περιοχή της φανταστικής περιπέτειας κράτησαν μόνο στοιχεία που δεν
συγκρούονται βίαια με τη λογική. (...) Ως όργανο λογικής έρευνας ο μύθος
παρουσιάζει σοβαρά μειονεκτήματα: τον χαρακτηρίζουν ο εμπειρικός
δογματισμός και η τάση προς την απλούστευση (...) ο Πλάτων συχνά χρησιμοποίησε το μύθο, αλλά (...) στον Πλάτωνα ο μύθος ποτέ δεν διεκδικεί
ισοτιμία με τη διαλεκτική· εμφανίζεται είτε για να μας προδιαθέση συναι-
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σθηματικά για την συζήτηση που θ' ακολουθήση είτε για να ντύση ποιητικά μιαν αλήθεια που ήδη αποδείχτηκε ή θεωρείται αυταπόδεικτη, και
μόνο σε περιοχές όπου ο ανθρώπινος νους δεν μπορεί να εισχωρήση
(κοσμογονία -μεταφυσική) αποκτά μεγαλύτερη σημασία. Ο σοφιστής όμως
επιχειρεί να στηρίξη την αλήθεια των απόψεών του πάνω στο μύθο· υπάρχουν σημεία, όπου ο μύθος παρατίθεται σε ισοτιμία με το «λόγο» (323c,
328c, 329c, 361 c). (Ηλ. Σπυρόπουλος, σ. 19).
12. Αἰδὼς καὶ δίκη : πολιτισμοί ντροπής και πολιτισμοί ενοχής
(…) Η συνηθισμένη απόδοση της αρχαίας λέξης «αἰδώς» με τη νεοελληνική
λέξη «ντροπή» δεν είναι ικανοποιητική. Κι αν ακόμα τη μεταχειριστούμε,
πρέπει να της δώσουμε συνθετότερη σημασία από τη συνηθισμένη. Ας θυμηθούμε ότι σύγχρονοι ανθρωπολόγοι διδάσκουν πως πρέπει να διακρίνουμε «πολιτισμούς ντροπής» από «πολιτισμούς ενοχής»2. Παράδειγμα του
πρώτου είδους μας δίνει η κοινωνία που περιγράφεται από τον Όμηρο. Το
υψηλότερο αγαθό για τον ομηρικό άνθρωπο δεν είναι η απαλλαγή από
συναισθήματα ενοχής, που δε φαίνεται καν να τα γνωρίζει, αλλά η απόλαυση της τιμής, του έπαινου και της δημόσιας εκτίμησης. Η ισχυρότερη
ηθική δύναμη που γνωρίζει ο ομηρικός άνθρωπος δεν είναι ο φόβος απέναντι στο θεό, αλλά ο σεβασμός απέναντι στη δημόσια γνώμη. Αυτή είναι
η «αἰδώς». Ο Έκτορας θα πει «αἰδέομαι Τρῶας» πάνω στην πιο κρίσιμη
ώρα της ζωής του και θα πορευτεί με τα μάτια του ανοιχτά στο θάνατο. Οι
καταναγκασμοί της κοινωνικής εκτίμησης είναι αφόρητοι σε έναν πολιτισμό «ντροπής». Σε μια τέτοια κοινωνία, καθετί που εκθέτει έναν άντρα
στην περιφρόνηση ή στον περίγελο των συνανθρώπων τού είναι αρκετό
για να χάσει το σεβασμό στον εαυτό του και καταλήγει να είναι η μεγαλύτερη τιμωρία. Έτσι, «αἰδώς» θα πρέπει να ερμηνεύεται «σεβασμός ανθρώπου σε άνθρωπο» και «αυτοσεβασμός». Όλα αυτά μετασχηματίστηκαν
βαθμιαία σε αντίστοιχα συναισθήματα ενοχής, φόβου τιμωρίας, αγωνίας
για τις ευθύνες, σ'αυτό που λέμε τύψεις της συνείδησης, όταν από την
κοινωνία ντροπής, «αἰδοῦς» καλύτερα, έγινε μετάβαση στην κοινωνία
ενοχής. Οι ιδιότητες, οι καταστάσεις αυτής της δεύτερης μας είναι πολύ πιο
2

E. R. Dodds, Οι Έλληνες και το παράλογο, Αθήνα 1978, σ. 34.
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γνώριμες. Σ' αυτή την ανθρωπολογική διάκριση ανταποκρίνονται οι δυο
σοφά διαλεγμένοι όροι του Πρωταγόρα, «αἰδώς» και «δίκη», που αυτούσιους τους βρίσκουμε και στον Ἡσίοδο (Ἔργα καὶ Ἡμέραι, στ. 190- 201):
δίκη δ' ἐν χερσί καὶ αἰδὼς οὐκ ἔσται. (Κ. Ν. Πετρόπουλος, σσ. 338-339).
13. Άτομο - σύνολο
Γιατί το άτομο μέσα στο σύνολο - από, με και για το σύνολο - χάνει τελικά
τη στενή έννοια της ατομικότητας μέσα σ’ αυτή τη multi-subjectivite
(=πολύ-υποκειμενικότητα) το υποκειμενικό γίνεται αντικειμενικό και κατά συνέπεια το «μέτρο» δεν έχει το στενό υποκειμενισμό που θέλησε να
του δώσει ο Πλάτωνας ή τουλάχιστο δε μένει σ’ αυτόν. Γιατί κάθε φορά
που αλλάζει πλαταίνοντας ο άνθρωπος - και αλλάζει συνεχώς κατά τον
Πρωταγόρα - το μέτρο αλλάζει μαζί του πλαταίνοντας. Η δημοκρατική
οργάνωση διασφαλίζει την ορθή απόφαση, αφού στις διαφορές των σοφών ως τελικό κριτήριο τίθεται το κοινῇ δόξαν, αυτό δηλαδή που θα φανεί καλύτερο στους πολλούς - συνειδητούς όμως - πολίτες. Έτσι, το κράτος
γίνεται μια μεγάλη παιδευτική κοινότητα, βασισμένη στην ηθική και τη
δικαιοσύνη (αἰδώς + δίκη), που αποβλέπει με τη συμμετοχή όλων στην ωφέλεια όλων. Με τη νομοθεσία του, που είναι η πιο υψηλή έκφραση της
παιδευτικής πράξης, είναι υπεύθυνο για τον πολίτη και αυτός με τη σειρά
του υπεύθυνος για τη νομοθεσία. (Κ. Μπαλάσκας, 2, σσ. 360-361).
14. Νόμος ηγεμών και νόμος τύραννος
(...) Όλοι τους (ενν. οι σοφιστές) δέχονται ότι ο νόμος δεν είναι κάτι
δοσμένο άνωθεν ή έξωθεν, αλλά δόγμα ἀνθρώπων φρονίμων, ἐγγυητὴς
ἀλλήλοις τῶν δικαίων, δηλ. συμφωνία των πολιτών αναμεταξύ τους για το
καλό και το κακό, το δίκαιο και το άδικο. Ο νόμος είναι για τους σοφιστές
από τα ὁμολογηθέντα μεταξύ των ανθρώπων και όχι τα φύντα, είναι θέσει
και όχι φύσει. Είναι κι αυτός ανθρώπινο δημιούργημα, όπως η γλώσσα, η
θρησκεία και όλα τα άλλα κατορθώματα του πολιτισμού. Δεν είναι ούτε
θεϊκής προελεύσεως ούτε αιωνίου κύρους. Ο νόμος τίθεται ή γράφεται,
ποτέ δεν εἶναι. Τέλος ο νόμος αλλάζει. (...) Ακριβώς όμως το στοιχείο αυτό,
η δυνατότητα αλλαγής του νόμου, θεωρήθηκε από πολλούς αρνητικό
στοιχείο. Ο Ιππίας για παράδειγμα, σε μια συζήτηση με το Σωκράτη που
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την παραδίδει ο Ξενοφώντας, αφού μόλις και μετά βίας πεισθεί ότι νόμιμο
και δίκαιο ταυτίζονται, εκφράζει επιφυλάξεις γενικά για το αν αξίζουν οι
νόμοι, και ιδιαίτερα τὸ πείθεσθαι αὐτοῖς. Πώς μπορεί, λέει ο Ιππίας, να
αξίζει ένα πράγμα το οποίο οι ίδιοι οἱ θέμενοι ἀποδοκιμάσαντες
μετατίθενται;
(...) : Με τον Αντιφώντα φτάνουμε στην αντίπερα όχθη, όπου βασιλεύει ο
νόμος τύραννος. Ο Αντιφώντας όχι μόνο υποτιμάει το νόμο αλλά και τον
θεωρεί υπεύθυνο για όλες σχεδόν τις ανθρώπινες δυστυχίες. Κατ'αρχήν
δέχεται κι αυτός ότι δικαιοσύνη είναι το να μην παραβαίνει κανείς τὰ τῆς
πόλεως νόμιμα. Μόνο όμως όταν βρίσκεται με άλλους αξίζει να το κάνει,
από φόβο μήπως οι άλλοι τον προδώσουν. Όταν είναι μόνος του,
μονούμενος όπως λέει, μπορεί και πρέπει να τα παραβαίνει, γιατί πολλά
από τὰ κατὰ νόμον δίκαια πολεμίως τῇ φύσει κεῖται, αντιστρατεύονται τη
φύση. Αντίθετα τὰ τῆς φύσεως νόμιμα πρέπει ο άνθρωπος να τα τηρεί.
Μόνον αυτά αν παραβεί θα ζημιωθεί ουσιαστικά. (...)
(…) Το πρόβλημα που παραμένει (...) είναι πώς ο καλός και ορθολογικός
ηγεμών του βίου νόμος καταντάει τύραννος. Ήδη στις απόψεις του
Πρωταγόρα, που δίκαια θεωρήθηκε ο αρχαιότερος θεωρητικός της
δημοκρατίας, μπορεί κανείς να βρει τα σημεία εκείνα που αποτελούν τις
προϋποθέσεις ή τις δικλείδες, θα έλεγα, για την αποφυγή της μετάπτωσης
του νόμου από ηγεμόνα σε τύραννο. (...)
Το οἷα ἑκάστῃ πόλει δίκαια καὶ καλὰ δοκεῖ, ταῦτα καὶ εἶναι αὐτῇ, ἕως ἂν
αὐτὰ νομίζῃ, (…) συνεπάγεται, τουλάχιστον ως προς το δεύτερο μέρος του
συνεχή επαγρύπνηση και αυτέλεγχο εκ μέρους του κοινωνικού συνόλου. Ο
νόμος ισχύει μόνον όσον καιρό η πόλη τον νομίζει, δηλ. τον δέχεται ως
ισχύοντα. Αν και όταν η κοινότητα αλλάξει γνώμη, νομίσει ότι κακώς
ίσχυε, ή ότι έπαψε να υπάρχει ο λόγος για τον οποίο είχε τεθεί σε ισχύ, η
ίδια η κοινότητα που τον θέσπισε μπορεί να τον παροπλίσει. Το ἕως ἂν
αὐτὰ νομίζῃ λειτουργεί ως ασφαλιστική δικλείδα (...). Αν δεν λειτουργήσει, υπάρχει κίνδυνος για το αντίθετο: ο νόμος καταντάει τύραννος, γιατί
δεν ανταποκρίνεται «πια» στις ανάγκες, στις ιδέες, στη ζωή γενικά του
κοινωνικού συνόλου, δεν εκφράζει «πια» το οἷα τῇ πόλει δοκῇ, ή όπως
λέει αλλού ο Πλάτωνας (Θεαίτητος 172 b), τὸ κοινῇ δόξαν.
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Αλλά και τὸ κοινῇ δόξαν ή το οἷα τῇ πόλει δοκεῖ που σημαίνει τη συναπόφαση και συναποδοχή του νόμου εκ μέρους του κοινωνικού συνόλου,
είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί, τουλάχιστον στα πλαίσια μιας ταξικής
δημοκρατίας, όπως η αρχαία αθηναϊκή. (...) Ο νόμος τότε μόνο είναι αγαθός ηγεμών των πολιτών, όταν αυτοί πετύχουν να βρουν και να εκφράσουν το κοινῇ δόξαν, δηλ. το λεπτό σημείο ισορροπίας, τη χρυσή τομή ή τη
συνισταμένη των συμφερόντων και πεποιθήσεών τους, μένοντας σύμφωνοι
ότι την αποδέχονται. Πάντοτε ελλοχεύει ο κίνδυνος να μην εκφράζει το
κοινῇ δόξαν τη συνισταμένη αυτή (...) τότε ο νόμος, ως εκφραστής του,
κινδυνεύει να γίνει νόμος τύραννος.
Τέλος γίνεται σίγουρα τύραννος, όταν η πλειοψηφία ή μειοψηφία που,
αγνοώντας το συμφέρον των υπολοίπων νομοθέτησε, δεν πείσει αυτούς
τους υπόλοιπους ότι δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς, ότι ήταν ανάγκη να
γίνει έτσι. (...) Η πειθώ λοιπόν στην περίπτωση αυτή λειτουργεί επίσης ως
ασφαλιστική δικλείδα. Εξασφαλίζει τη συναποδοχή του νόμου από το
κοινωνικό σύνολο, κι αν ακόμα δεν υπήρξε συναπόφαση. (...)
Έτσι καταλήγουμε ότι οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρηθούν ή οι δικλείδες που πρέπει να λειτουργήσουν, ώστε ο νόμος ηγεμών να μη καταντήσει νόμος τύραννος, είναι τρεις: τὸ κοινῇ δόξαν, δηλ. η συναπόφαση
και συναποδοχή του νόμου από το σύνολο των πολιτών, ἡ πειθώ, που
εξασφαλίζει τη συναποδοχή κι όταν ακόμα δεν υπάρχει συναπόφαση, και
το σπουδαιότερο, το ἕως ἂν αὐτὰ ἡ πόλις νομίζῃ, η ανάγκη αναθεώρησης
του νόμου, που θα εξασφαλίζει εκάστοτε την ανταπόκριση νόμου και
κοινωνικής πραγματικότητας. (Γ. Αλατζόγλου-Θέμελη, σσ. 187- 193).
15. Η γένεση της πόλης. Η ικανοποίηση της «χρείας» και ο καταμερισμός
των έργων
Ο Πλάτων εξηγεί τη γένεση της κοινωνίας από το γεγονός ότι ο άνθρωπος
δεν είναι αυτάρκης (369b). Ο άνθρωπος έχει πολλές ανάγκες αρχικά φυσιολογικές, τροφής, ενδυμασίας και κατοικίας. Δεν είναι σε θέση να τις ικανοποιήσει μόνος του. Οι άνθρωποι έρχονται σε επικοινωνία μεταξύ τους
για να ικανοποιήσουν πιο εύκολα τις φυσιολογικές τους ανάγκες. Είναι αξιοσημείωτο ότι παρόμοια εξήγηση της γένεσης των κοινωνιών από την
«χρείαν» των ανθρώπων διατυπώνει και ο Πρωταγόρας στον μύθο του
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στον ομώνυμο διάλογο του Πλάτωνος. Για να ικανοποιηθούν πληρέστερα
οι ανάγκες των ανθρώπων επιβάλλεται κατά τον Πλάτωνα ο καταμερισμός των έργων (369e). Ο καταμερισμός των έργων επιβάλλεται ειδικώτερα γιατί οι άνθρωποι είναι πλασμένοι απ’ τη φύση τους για ένα μόνο έργο
(370b). Αν ειδικευτεί κανείς σε ένα έργο το κάνει καλύτερα. Κάθε έργο
πρέπει να γίνεται στον «καιρό» του, δηλαδή την κατάλληλη στιγμή, ούτε
πριν ούτε μετά. Πρέπει λοιπόν να μην είναι κανείς απασχολημένος με κάτι
άλλο τη στιγμή αυτή. Η πρώτη και απλούστερη κοινωνία γεννιέται από
την ανάγκη να ικανοποιηθούν οι πιο στοιχειώδεις φυσιολογικές ανάγκες
του ανθρώπου και από την ανάγκη καταμερισμού της εργασίας. (Α. Μπαγιόνας, 1, σσ. 183-184).
16. Οι τρεις τάξεις. Οι τάξεις της πολιτείας και οι δυνάμεις της ψυχής
Όπως η πολιτεία σε μεγαλογραφία παρουσιάζει τις τρεις λειτουργίες – τάξεις, την τάξη των αρχόντων, την τάξη των φυλάκων, την τάξη των δημιουργών (χρηματιστών), έτσι και η ψυχή σε μικρογραφία παρουσιάζει
μια πολιτεία με τρεις δυνάμεις : το λογιστικό, το θυμοειδές και το επιθυμητικό.
Οι αρετές της ψυχής είναι ίδιες με τις αρετές της πολιτείας (…) Η τριχοτόμηση της ψυχής, όπως και η τριχοτόμηση της πολιτείας και η ανάθεση σε
κάθε μέρος μιας λειτουργίας, που δεν επιτρέπεται να παρεμβαίνει στην
άλλη, κινδυνεύει να αφαιρέσει από τις δύο τη ζωντάνια και την ευελιξία
τους, να τις στερήσει από την ελευθερία τους και να τις καθυποτάξει σ’ έναν προκαθορισμένο μηχανισμό. Και γι’ αυτό έχει κατηγορηθεί ο Πλάτων
ότι παρουσιάζει στο σημείο αυτό ένα ανελεύθερο πολιτικό σύστημα.
Ο Πλάτων, ωστόσο, θέλει να μας πει ότι η πολιτεία είναι μια πολυδιάστατη, διαχωρισμένη σε πολλές τάξεις ή λειτουργίες ενότητα. Γι’ αυτό και ζει
υπό τη συνεχή απειλή της ανατροπής του συσχετισμού και της ιεραρχίας
των λειτουργιών αυτών και της διαμόρφωσης μιας κάθε φορά νέας ισορροπίας ή ανισορροπίας ανάμεσά τους. Το ίδιο συμβαίνει και με την ψυχή.
(…) Ο καθένας καλείται να ορθώσει μέσα του την αρετή που προσιδιάζει
περισσότερο σ’ αυτόν. Όλο τον αγώνα της πόλης για σωστή ιεράρχηση και
συναρμογή θα τον πάρει επάνω του, για να γίνει δίκαιος πολίτης.
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Εδώ λοιπόν είναι το κέντρο βάρους της πλατωνικής πολιτείας, ο άνθρωπος
– πολίτης και ο βίος του. Η κρίση και η ελευθερία για τη διαμόρφωσή του
είναι δική του ευθύνη, όπως θα δηλώσει ο εσχατολογικός μύθος της Πολιτείας που θα ακολουθήσει. (Κ. Π. Μιχαηλίδης, σσ. 69-71).
17. Το γενναῖον ψεῦδος
Στην εποχή μας κατηγορήθηκε (ο Πλάτων) ότι συγχέει τα ηθικά αιτήματα
με την καθαρή πολιτική σκοπιμότητα. Τις πιο πολλές αντιρρήσεις και επικρίσεις προκάλεσε η αντίληψή του για το “γενναῖον ψεῦδος”. (…) Το
“γενναῖον ψεῦδος” που δικαιούνται να χρησιμοποιούν οι άρχοντες μπορεί
να θεωρηθεί ως αναγνώριση του γεγονότος ότι η δίκαιη πόλη είναι στέρεα
θεμελιωμένη, όταν όλοι έχουν πειστεί για την αναγκαιότητά της και όταν
δεν στηρίζεται πάνω στην ωμή βία. Εξάλλου με το “γενναῖον ψεῦδος” εκφράζονται απόψεις που είναι προς όφελος του συνόλου. Η χρήση του δεν
είναι λοιπόν κατ’ ανάγκην επιλήψιμη. Το ερώτημα που θα έπρεπε να τεθεί,
όπως σωστά το θέτει ο Αριστοτέλης στο δεύτερο βιβλίο του των Πολιτικών, είναι αν τα μέτρα που εκφράζονται μυθικά με το “γενναῖον ψεῦδος”
εδραιώνουν πραγματικά την ενότητα της δίκαιης πολιτείας.
(...) Το “ψεῦδος” ως μέθοδος διακυβερνήσεως είναι ένα σύνολο προτάσεων
που εκφράζονται μυθικά και δεν είναι δυνατόν να θεμελιωθούν πάνω σε
βέβαιες αρχές ή να επαληθευτούν εμπειρικά (…) Σκοπός των προτάσεων
αυτών είναι να πεισθούν οι αρχόμενοι να πράξουν, προς όφελος της πόλεως, κάτι που δεν τους είναι ελκυστικό από συναισθηματική άποψη, π.χ.
να παραδώσουν τα παιδιά τους στην πόλη για να τα αναθρέψει. Η αποδοχή αυτή του “ψεύδους” σαν μεθόδου άσκησης της εξουσίας δείχνει ότι ο
Πλάτων δίνει πολύ μεγάλη σημασία στην ανάγκη να πειστούν οι πολίτες
να πράξουν σύμφωνα με το δίκαιο. Δεν πιστεύει ότι η δίκαιη πολιτεία είναι δυνατόν να επιβληθεί αναγκαστικά με νόμους ή δικαστήρια. Πρέπει το
δίκαιο να είναι “οικείο” στη συνείδηση των αρχομένων και όχι να επιβάλλεται εξωτερικά και δια της βίας, όπως ο δεσπότης επιβάλλει στους δούλους του τις αποφάσεις του (405a-b). Οι νόμοι θα έχουν το χαρακτήρα των
“τύπων” ή “υφηγήσεων”, δηλαδή γενικών αρχών που θα κατευθύνουν τους
αρχόμενους στις αποφάσεις και τις πράξεις τους. (Α. Μπαγιόνας, 1,
σσ. 196-197).
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18. Δικαιοσύνη. Οργανωτική αρχή της πολιτείας
Θέλοντας ο Πλάτων συγκεκριμένα να εκφράση τις αρετές της πολιτείας
και να ορίση τη διάρθρωση της ζωής της, παίρνει το σχήμα της ψυχής και
το τετράπτυχο των αρετών της και το εφαρμόζει στον οργανισμό της πολιτείας. Η δικαιοσύνη, η εναρμονίζουσα δύναμη των τριών άλλων αρετών
της ατομικής ψυχής, της σοφίας, της ανδρείας, της σωφροσύνης, αυτή η ίδια είναι και η κεντρική οργανωτική αρχή της πολιτείας και η βασική αρετή της⋅ αυτή δημιουργεί την ενότητά της⋅ αυτή μόνη τη μορφώνει σε πολιτεία.
Είναι ανάγκη και στην πολιτεία το κάθε στοιχείο να ταχθή στη θέση που
του πρέπει, να πράττη ό,τι του ταιριάζει⋅ «τὰ ἑαυτοῦ πράττειν καὶ μὴ
πολυπραγμονεῖν δικαιοσύνη ἐστί» (433 a). Στοιχείο της πολιτείας είναι
κάθε άτομο· και κάθε άτομο πρέπει να κάνη τη δική του τη δουλειά⋅ όχι
πολλά και αλλότρια έργα, αλλά ό,τι του ορίζει η ορισμένη του τοποθέτηση. Ο Πλάτων πιστεύει, πως όποιος μείνη πιστός στη φυσική του κλίση,
που αυτή πρέπει να διατηρηθή και στην κοινωνική του τοποθέτηση, θα
δώση στην κοινωνία ό,τι έχει καλύτερο να δώση. Αλλά το σημαντικώτερο
είναι, όπως σκέπτεται ο Πλάτων, ότι έτσι εναρμονίζονται αυτόματα αναμεταξύ τους και πραγματοποιούνται άρτια οι λειτουργίες της κοινωνίας.
«Τὰ ἑαυτοῦ πράττειν» σημαίνει, έτσι, την υποταγή του ατόμου στη συνθετική τάξη του όλου και έτσι την υποταγή του υποκειμένου, του υποκειμενικού στοιχείου σε μιαν αρχή υπερατομική και αντικειμενική, στην αρχή
του πρακτικού λόγου, στο Λόγο.
Η πολιτεία έχει αποστολή να φέρη στην κοινωνία των ανθρώπων την ίδια
εσωτερική τάξη και αρμονία, που η δικαιοσύνη, η αρετή του υποκειμένου,
φέρνει στις λειτουργίες της ατομικής ψυχής. Γι’ αυτό, είναι το πρόβλημα
της πολιτείας πρόβλημα πραγματοποίησης της δικαιοσύνης, και η δικαιοσύνη αρχή και μέθοδος για τη ζωή της πολιτείας. (Κ. Τσάτσος, σ. 132).
19. Κριτική της πλατωνικής Πολιτείας
Η Πολιτεία του Πλάτωνος προκαλεί την απελπισία τόσο εκείνων που τον
μισούν όσο και εκείνων που τον θαυμάζουν (…) Μπορούμε να βρούμε στην
Πολιτεία την άδεια να προπαγανδίσουμε την κοινωνική επανάσταση, την
ανατροπή της κεφαλαιοκρατίας και της δύναμης του χρήματος⋅ αλλά μπο183

ρούμε να βρούμε εκεί επίσης την δικαιολόγηση της υπάρξεως δύο διαφορετικών συστημάτων εκπαιδεύσεως, του ενός για την αριστοκρατία και
του άλλου για τον λαό, και μιας κληρονομικής ηγετικής τάξεως. Οι πολιτικές αρχές του Ρουσσώ, του Μπορκ και του Μάρξ διαγκωνίζονται μέσα σ’
αυτές τις σελίδες. Μπορούμε να την επικαλεσθούμε για να υποστηρίξουμε
δύο όλως αντίθετες κυβερνητικές θεωρίες: μια κυβέρνησι αποτελουμένη από μέλη επαγγελματικώς εξησκημένα στην εκτέλεσι των καθηκόντων τους,
ή μία κυβέρνησι αποτελουμένη από ερασιτέχνες προερχομένους από μία
πανεπιστημιακή κοινωνία ρητόρων. Η εκτίμησις του Πλάτωνος απέναντι
του ανθρωπίνου γένους είναι ταυτοχρόνως απίστευτα χαμηλή και απίστευτα υψηλή: το άνθος των ανδρών και των γυναικών μιας χώρας βλέπει
να διευθύνεται η ζωή και οι έρωτές τους ως την τελευταία λεπτομέρεια από μία “επιτροπή εμπειρογνωμόνων”, ενώ η πλειονότης των πολιτών οφείλει να ζη την απερίσκεπτη ζωή των προβάτων. Ανάμεσα στην σοφία μερικών και την δουλικότητα των λοιπών, η φυλή των ανθρώπων ουδέποτε επηνέθη τόσο πολύ κι ουδέποτε εταπεινώθη σε τέτοιο βαθμό. (...) Αλλ’ η
πιο ισχυρή αντίρρησις στις πολιτικές θεωρίες της Πολιτείας βασίζεται ίσως
στην ιδέα μιας απόλυτης κυβερνήσεως από μέρους μιας κατηγορίας προσώπων, τα οποία διεκδικούν, χωρίς να μπορή κανείς να τα θέση υπό αμφισβήτησι, την υπερτάτη σοφία και την αλάθητη γνώσι. (T. A. Sinclair,
σσ. 236-237).
20. Ο μύθος στον Πλάτωνα
Η πλατωνική μέθοδος είναι αποδεικτική και το εργαλείο της είναι η διαλεκτική "τέχνη". (...) Εντούτοις, η λογική ανάλυση συχνά στηρίζεται σε εικόνες ή σε άλληγορίες. Συχνά επίσης καταλήγει σε μυθικές διηγήσεις. Συνεπώς στην επαγωγική και στην απαγωγική τεχνική προστίθενται προσεγγίσεις που βασίζονται στην εκφραστική αξία της αναλογίας ή της μεταφοράς. (…) Ορισμένοι ερμηνευτές θέλησαν να ενοποιήσουν πάση θυσία την
πλατωνική μέθοδο, άλλοι ανάγοντας τον μύθο στη διαλεκτική και άλλοι
εμμένοντες στον μυθικό χαρακτήρα της ίδιας της διαλεκτικής. (...)
Στην πραγματικότητα η προσφυγή στη μυθική παράδοση (...) εξηγείται με
το γεγονός ότι ο φιλόσοφος είναι εν μέρει φιλόσοφος για τον εαυτό του
και απευθύνεται σε μη φιλοσόφους. Στην αλληγορία του Σπηλαίου ο δε-
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σμώτης που έχει ελευθερωθεί από τα δεσμά του και φτάνει στη θέαση της
αληθινής πραγματικότητας θαμπώνεται από τον μεγάλο ήλιο του Αγαθού.
Και όταν ξανακατεβαίνει κοντά στους συντρόφους του, αυτό που τον ενοχλεί και τον κάνει τόσο αδέξιο στο να εκφραστεί και να συμπεριφερθεί
είναι το σκοτάδι που ξαναβρίσκει. Και στις δυο περιπτώσεις η γλώσσα της
γνώσης είναι κι αυτή επίσης εν μέρει ανήμπορη να πει αυτό που είναι. Κι
είναι διπλά ανήμπορη: όταν είναι υπερβολικά δεσμευμένη από το αισθητό
δεν καταφέρνει να διατυπώσει στην εντέλεια την πιο υψηλή πραγματικότητα. Όταν πάλι είναι υπερβολικά αποδεσμευμένη από το αισθητό, κοπιάζει πολύ να μεταδώσει εκείνο που συνέλαβε στον «υπερουράνιο τόπο». Η
εικόνα κι ο μύθος αντισταθμίζουν αυτή την ανεπάρκεια. Την αντισταθμίζουν αλλά με τρόπο θετικό, με άλλα λόγια: η μυθική αφήγηση εμπλουτίζει
τη διαλεκτική, αυξάνει την αυστηρότητά της και την εκφραστικότητά της.
Δεν εναντιώνεται στη λογική, παρά προσθέτει μια μεταφορική λογική στη
λογική της απόδειξης. (Fr. Châtelet, σσ. 87-88).
21. Ο πλατωνικός μύθος –αυθύπαρκτη αισθητική μορφή –όχι αλληγορία
Ο μύθος δεν είναι αλληγορία, όπως νομίζουν μερικοί, αλλά αυθύπαρκτη
αισθητική μορφή, που έχει τις ρίζες της στην ψυχή και στην προσπάθειά
της να συλλάβει την ιδέα. Η αλληγορία έχει την τάση να προσωποποιεί εκείνο που θέλει να παραστήσει, την αγάπη, τη θρησκεία κτλ. Τα μεταβάλλει σε πρόσωπα, σε αντικείμενα. Είναι έργο της επινόησης όχι έργο της
φαντασίας. Ο μύθος δεν είναι επινόημα, είναι ποίημα με οργανική αυτάρκεια και όραμα με εσωτερική ευδαιμονία. Και εκεί όπου η αλληγορία δεν
χρησιμοποιεί την προσωποποίηση πάλι τα αντικείμενα δεν είναι σύμφυτα
με το νόημα της αλληγορίας αλλά συμβατικά ταιριασμένα με το σκοπό
της. Πρέπει κάποιος να μας τα εξηγήσει για να τα καταλάβουμε. Στο μύθο
τα σύμβολα μιλούν μόνα τους, είναι τόσο σύμφυτα με το νόημα του μύθου,
που είτε τα ερμηνεύουμε είτε όχι, μας συγκινούν. Δεύτερος λόγος που ο
μύθος δεν είναι αλληγορία : η αλληγορία είναι κάτι ξένο στην κλασική εποχή και στην τέχνη της, ανήκει πιο πολύ στη μεσαιωνική και χριστιανική
τέχνη. Η αρχαία τέχνη έχει απόλυτη αυτάρκεια, δεν είναι αλλού αυτή κι
αλλού το νόημά της.

185

(…) Ο πλατωνικός μύθος έχει βαθιά συγγένεια με την πλατωνική ειρωνεία,
είναι και ο ίδιος μια μορφή μεταφυσικής ειρωνείας, την ίδια δηλαδή στιγμή που νομίζουμε πως φανερώνει κάτι, την ίδια στιγμή το σκεπάζει. Μας
αποκαλύπτει κάτι που είναι επέκεινα από τη λογική, χωρίς να μας βυθίζει
στην άβυσσο της δογματικής μεταφυσικής. Όσο η διαλεκτική βαθαίνει, τόσο ο μύθος ομορφαίνει. Η διαλεκτική και ο μύθος είναι αντίθετα μεταξύ
τους, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει οργανική σχέση ανάμεσά τους. Η ποίηση
είναι εδώ οργανικά δεμένη με τη λογική. Η γνώση γυρίζει εδώ σε τέχνη.
Ο μύθος εκφράζει με χρονικά μέσα κάτι άχρονο και υπερούσιο. Αν η πλατωνική Πολιτεία έχει σκοπό να φανερώσει, ότι όλη η ζωή της κοινωνίας
των ανθρώπων είναι πάλη ανάμεσα στην ελευθερία και την ανάγκη, και
ότι κάθε πράξη του πολίτη και της πολιτείας πρέπει να είναι και υπερνίκηση της ανάγκης, την ίδια πάλη έρχεται να παραστήσει ανάγλυφα ο μύθος της Πολιτείας. Οι μεγάλοι μύθοι του Πλάτωνα παριστάνουν θέματα
που στην ουσία τους μένουν λογικά ανερμήνευτα. (Ι. Ν. Θεοδωρακόπουλος, σσ. 283-288).
22. Κοινωνικό συμβόλαιο
Οι γνώμες διαφέρουν σχετικά με το βαθμό που η θεωρία του κοινωνικού
συμβολαίου, όπως το αντιλαμβάνονταν στον 17ο και 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’ αυτό τον όρο.
(…) Όταν ρωτούμε αν οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν στη θεωρία του κοινωνικού συμβολαίου, τους 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. (W. K. C. Guthrie, 1, σσ. 173, 185).
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23. Οδός άνω και οδός κάτω
Επιβλητική εικόνα για τον δρόμο του ανθρώπου ο οποίος προχωρεί για να
γνωρίση την αλήθεια της ύπαρξης, η παρομοίωση της σπηλιάς. Διακρίνονται 5 βαθμίδες. Οι τέσσερις πρώτες είναι παράλληλες με τους αναβαθμούς
της γνώσης του ΣΤ΄ βιβλίου (εικασία, πίστις, διάνοια, νόησις) – α) μέσα
στη σπηλιά βλέπουν μόνο σκιές - δόξα, β) απελευθέρωση από τα δεσμά βλέπουν τη φωτιά, γ) έξω από τη σπηλιά βλέπουν τα πράγματα στο φως
του ήλιου, δ) θέαση του ήλιου, της ιδέας του αγαθού, ε) ξαναγυρνούν φωτισμένοι στη σπηλιά για να απελευθερώσουν τους άλλους. Η επιστροφή αντιστοιχεί στην ηθική αναγκαιότητα, που αναγκάζει το φιλόσοφο να περάσει από την ευτυχία του θεωρητικού βίου στον ενεργητικό βίο της πολιτικής ζωής. Οι δύο έννοιες που είναι αυστηρά χωρισμένες στη διανόηση
του 5ου αιώνα, εμφανίζονται στον Πλάτωνα σε μιαν καινούρια ιδιότυπη
σύνδεση. (Α. Lesky, σ. 733).
24. Η εικόνα του σπηλαίου
Η εικόνα του σπηλαίου συμπυκνώνει το νόημα του αγώνα του ανθρώπου
να λυτρωθεί από τα δεσμά της φαινομενικότητας, που τον κρατούν εγκλωβισμένο στην άγνοια και την πλάνη, και να ορθωθεί στο φως της αλήθειας. Η λύτρωσή του είναι δύσκολη, είναι μια συνεχής, ανοδική και επίμοχθη πορεία γεμάτη δυσυπέρβλητα εμπόδια και αναγκασμούς. Σ’ αυτήν, ωστόσο, ο φωτισμένος άνθρωπος γίνεται παιδευτής και συμπαραστάτης του άλλου στον αγώνα της απελευθέρωσής του. Ο φωτισμένος, αυτός
που κατορθώνει να φτάσει στο φως της αλήθειας, αισθάνεται το χρέος να
κατέβει και πάλι στο χώρο του δεσμωτηρίου, για να γίνει με κίνδυνο της
ζωής του ελευθερωτής των άλλων. Η πολιτεία είναι αυτός ο δεσμός, το
χρέος της κατάβασης, ώστε οι δεσμώτες συμπολίτες να μπορέσουν να γίνουν κι αυτοί πολίτες της άνω πολιτείας, που τη φωτίζει το φως της αλήθειας. (Κ. Π. Μιχαηλίδης, σσ. 82-83).
25. Ο μύθος του Ηρός - Ο κλήρος της ζωής - Τύχη και ελευθερία
Η εκλογή του κλήρου γίνεται κατά το λέγειν του μύθου έπειτα από το θάνατο και προτού ακόμα η ψυχή λάβει καινούργια μορφή ζωής, προτού δηλαδή ξαναέρθει στη χρονικότητα. Η μετατόπιση αυτή του προβλήματος από τη χρονικότητα στην αιωνιότητα, από τούτη τη ζωή σε μιαν άλλη, με187

ταφυσική ζωή, είναι χαρακτηριστική για το μύθο. Καθένας διαλέγει ελεύθερα τον τύπο της ζωής που θέλει αλλά αυτός έπειτα θα είναι εδώ, στη γη,
ανάλλαχτος για τον καθένα. Ό,τι προτίμησε τότε μ’ ελευθερία, τούτο θα το
έχει πια τώρα με αναγκαιότητα. Η ελευθερία και η ανάγκη γίνονται έτσι
οι δύο πόλοι της προσωπικότητας κάθε ανθρώπου. Ο άνθρωπος που αληθινά μάχεται για την ενότητά του και δουλεύει γόνιμα τον κλήρο της ζωής
του, αυτός έχει τη δυνατότητα να υπερνικάει το διχασμό της ελευθερίας
και της ανάγκης και να φιλιώνεται με την υπέρτατη νομοτέλεια, που λέγεται ιδέα του αγαθού.
Ο γνωστικός πόθος της ψυχής που θέλει να κατεβεί στη γένεση είναι πολύ
μεγάλος και θέλει να σφιχτοδέσει μέσα του τη γνώση για όλα. Οι ψυχές
ρωτάνε η μία την άλλη, θέλουν να μάθουν τι είδαν στη γη κτλ. Είναι σαν
να γίνεται διάλογος, που σκοπός του είναι να μεταδώσει η μια ψυχή στην
άλλη την πείρα της. Κάθε ψυχή έχει ανάμνηση της πείρας της ζωής και της
γνώσης που είχε για την ιδέα. (…). Ο Πλάτων θέλει να ενώσει τον κόσμο
της πείρας με τον κόσμο της ιδέας, το φαινόμενο με την ουσία (…). Όπως ο
μύθος του Έρωτα συνδέει τη θνητή με την αθάνατη φύση, όμοια και ο μύθος της Ανάμνησης ενώνει τη θνητή με την αθάνατη γνώση, τη χρονική
πείρα με την πανεύτυχη όραση της Ιδέας. Ούτε τη χρονικότητα ούτε την
αιωνιότητα πρέπει να λησμονεί ο άνθρωπος, αλλιώς γίνεται λειψός.
Ο λόγος της Μοίρας που με τόση απάθεια και απονιά εξαγγέλλει ο προφήτης, τονίζει την ελευθερία της εκλογής και θέλει να δηλώσει τη μεταφυσική
ευθύνη που έχει κάθε άνθρωπος για τη ζωή του. ΄Ολοι πρέπει να κρίνουν
ελεύθερα, αλλά όλοι διατρέχουν τον κίνδυνο της τύχης, γιατί η ελευθερία
έχει πάντα αντίμαχη την τύχη. Την τύχη όμως ο άνθρωπος, τούτο είναι το
χρέος του, πρέπει να την περιορίζει όσο γίνεται πιο πολύ με την ελευθερία
του. Για τούτο και ο μύθος της Πολιτείας τονίζει πιο πολύ την προσωπική
ευθύνη της ψυχής, που διαλέγει το δαίμονά της. Η θέση του ανθρώπου είναι δραματική, γιατί δεν έχει καμιά βοήθεια ούτε από το θεό ούτε από τις
μοίρες στην πάλη του με την τύχη. Μόνη βοήθεια η ανάμνηση που φέρνει η
ψυχή του μαζί της από την προηγούμενη ζωή της, δηλαδή η υπεύθυνη κρίση του. (…) Ο λόγος που απευθύνει ο Σωκράτης στον Γλαύκωνα δείχνει τη
σημασία του μεγίστου μαθήματος, του αγαθού. (Ι. Ν. Θεοδωρακόπουλος,
σσ. 265-281).
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26. Προορισμός ή ελευθερία της βούλησης
Την απάντησή του στο ζήτημα “προορισμός ή ελευθερία της βούλησης;” ο
Πλάτων την έδωσε με τη μορφή ενός μύθου στο δέκατο βιβλίο της Πολιτείας. Κάθε ψυχή, πριν μπει στη γήινη ύπαρξη, διαλέγει με κλήρο τον επί
γης βίο της. Αρνιέται αποφασιστικά ότι κάποιο “θεϊκό κεντρί” (“κέντρον
θείον” Σοφοκλής, Φιλοκτήτης 1039) κεντάει την ανθρώπινη βούληση και
τη σπρώχνει προς την κακή πράξη.
“’Αρετήν αδέσποτον” (618b) και κάθε άνθρωπος μπορεί να την πάρει στην
κατοχή του εάν έχει δυνατή θέληση και φρόνηση. Δεν καθορίζονται από
την παρέμβαση του θεού, αλλά ελεύθεροι και αυτοτελείς είναι οι άνθρωποι στις αποφάσεις τους (ἀφῆκε ταῖς βουλήσεσιν ἡμῶν τὰς αἰτίας, Νόμοι,
Ι 904c), για τούτο η ευθύνη για το ηθικό τους φρόνημα βρίσκεται καθολοκληρίαν απάνω στους δικούς των ώμους. Η ελευθερία της βούλησης συνεπάγεται καταλογισμό της ευθύνης: ο κακός τιμωρείται μετά θάνατο υποβιβαζόμενος σε μια κατώτερη μορφή ύπαρξης για να πληρώσει την οφειλή
του. Αντίθετα ο ενάρετος αμείβεται, έρχεται πιο κοντά στην τελειωτική
του αποκατάσταση. Τις γνώμες του αυτές τις ντύνει με το φόρεμα του μύθου και, όπως γίνεται με τις μυθικές εικόνες, δίνει παραστάσεις της «κρίσης» στους ουρανούς. Πώς εναρμονίζεται η άποψη αυτή για 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; Αν ο άνθρωπος είναι από τη φύση του καλός, πώς μπορεί η
τάση προς το κακό να έχει τις ρίζες της μέσα του; Μια απάντηση που μπορεί να δοθεί από το έργο του Πλάτωνα είναι ότι η εσωτερική αρμονία του
ανθρώπου υπονομεύεται από το δυισμό ψυχής και σώματος. Ο Πλάτων
παραμένει σταθερός και στην Πολιτεία (379c) στην άποψή του ότι αίτιος
του κακού δεν είναι ο θεός. Η πηγή του κακού πρέπει να αναζητηθεί αλλού. (…) Η πηγή του βρίσκεται μέσα μας, στην ελαττωματική μας κατασκευή, σε τελευταίαν ανάλυση, στη μοιραία, αλλά φυσική και αναπόφευκτη υλικότητα του κόσμου. Η μοίρα σκόρπισε πάνω στο σύμπαν το κακό
(Νόμοι Χ 906a), αλλά ο θεός αγωνίζεται για να βοηθήσει το καλό να επικρατήσει (Φαίδων 114c). (Ε. Παπανούτσος, 2, σσ. 141-145).
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27. Η τριάδα των μύθων της πλατωνικής ωριμότητας
Οι εικόνες του κόσμου διαφέρουν, όμως η διαφορά δε στηρίζεται στην αλλαγή των πηγών τους ούτε στην εξέλιξη θεωρητικών γνώσεων αλλά στη
διαφορά των δυνάμεων, τη μορφή των οποίων παρουσιάζουν. Η τριάδα
που δημιουργεί το μύθο και πρωταγωνιστεί στο έργο της πλατωνικής ωριμότητας είναι ο Θάνατος (Φαίδων), ο Έρωτας (Συμπόσιο) και η Δίκη (Πολιτεία). Τελευταία δύναμη της τριάδας η Δίκη, πλάθει κι εκείνη την κοσμοεικόνα της στο μύθο της Πολιτείας. (…) Η έρευνα στην Πολιτεία περνάει αρχικά από τη δικαιοσύνη στη θεμελίωση της ιδεώδους πολιτείας.
΄Ο,τι δεν κατάφερε να αποκρυπτογραφηθεί στην ψυχή, αποκρυπτογραφείται στην Πολιτεία. Η δικαιοσύνη δεν μπορεί να βρεθεί ως προς τις λεπτομέρειές της εκτός κι αν βρεθεί συνάμα στην πολιτεία. Ούτε όμως στην
πολιτεία μπορεί να βρεθεί εκτός κι αν βρεθεί συνάμα στην ψυχή. Στα τρία
τμήματα της ψυχής – λογιστικό, θυμοειδές, επιθυμητικό – αντιστοιχούν
στην πολιτεία οι τρεις τάξεις που τη συγκροτούν, χωρισμένες αυστηρά αλλά συνάμα οργανικά δεμένες μεταξύ τους: άρχοντες, φύλακες και δημιουργοί. Μέσα στην οργανωμένη, μορφοποιημένη, αρμονική τους σχέση
διακρίνεται, σε τούτο το επίπεδο, η δικαιοσύνη. Η εξίσωση αυτή έχει και
μια συμβολική, μυθική δηλαδή σημασία: η πολιτεία δεν θα κατατμηθεί, δεν
θα διερευνηθεί, θα δημιουργηθεί, όπως ο κόσμος στον Τίμαιο. Και η δημιουργία δεν πηγάζει απλώς από την ψυχή. Μορφώνεται ως ψυχή που με
κάθε τι που δημιουργεί παίρνει το σχήμα της. (…)
Η αρχή του δεύτερου βιβλίου και το τέλος του δέκατου, η τεράστια παρατήρηση που αρνείται την ύπαρξη της δικαιοσύνης και η τρανή νίκη κατ’
αυτής της αντίληψης, είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι του όλου οικοδομήματος. Η επικράτηση της Δίκης, οι ανταμοιβές και οι ποινές της, πιάνουν από
το ενθάδε στο επέκεινα. Η ψυχή είναι αιώνια και η αδικία στην αιωνιότητα βλάβη για την ψυχή.
Η ειρωνική αξιοπιστία του μύθου ετούτη τη φορά διαλέγει το δημοφιλές
γένος της εσχατολογικής διηγήσεως θαυμασίων, με ακριβέστατη δήλωση
του ονόματος, του φύλου, της κατάστασης του μάρτυρα, όπως δηλώνονται
και τα κατατόπια και οι μέρες της περιπλάνησής του. (…).
Το δικαστήριο των νεκρών φαίνεται όμοιο με του Γοργία μόνο που εδώ έχουν όλα ενταχθεί περισσότερο μέσα στο χώρο, έχουν γίνει πιο εποπτικά
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και προσδιορισμένα κι όμως περισσότερο ξένα και ακατάληπτα. Ακόμη
και το τρέχον, το “της Παμφυλίας” υποδαυλίζει αυτή την ακαταληψία. Και
πάλι το οικείο,“ορφικό”, συνδέεται με στοιχεία μιας επιστημονικής κοσμολογίας. (…) Ο κόσμος σαν μια δέσμη φωτός που προεξέχει από έναν άξονα.
Οι σφαίρες των πλανητών μπλέκονται σ’ένα αδράχτι και την περιφορά
τους κλώθουνε οι Μοίρες (…) Μέσα στο σφοντύλι αυτό, μέσα δηλαδή στο
στερέωμα, περιστρέφονται βαλμένα στο κέντρο εφτά μικρότερα σφοντύλια ή δαχτυλίδια, οι πλανήτες. (…) Η περιγραφή για το τεράστιο ανώφλι,
που στον Παρμενίδη χωρίζει τους δυο κόσμους της γνώσης, είναι με την εποπτικότητά της πολύ συγγενική στην περιγραφή του αδραχτιού του κόσμου και της σφαιρικής του κατασκευής. (…) Όπως στο βασίλειο του θανάτου εμφανίζονται ο ένας απέναντι στον άλλο, ένας Πάνω κι ένας Κάτω
κόσμος, υπάρχει αυτός ο χωρισμός και στο βασίλειο της Δίκης. Και εδώ
αυτή η αντίθεση του σκηνικού: εκεί η κρίση, εδώ η εκλογή. Εκεί το βάραθρο με τα ουρλιαχτά του, εδώ η δέσμη του φωτός. Εκεί ο Αρδιαίος και τα
πνεύματα των κολασμένων, εδώ η Λάχεση και ο προφήτης. Πάνω από τη
δικαιοσύνη της τιμωρίας, της ανταπόδοσης, της άρνησης, υψώνεται η κινητική, η δικαιοσύνη που κυκλώνει τα πάντα. Έτσι το ερώτημα για τη
φύση της δικαιοσύνης βγάζει στην πολιτεία κι από εκεί οδηγεί στην ψυχή.
Από αυτή τη δικαιοσύνη που κυκλώνει τα πάντα προέκυψε η δικαιοσύνη
του ατόμου : το αίτημα της οικειοπραγίας. (…) Έχοντας βρει αποδοχή στην
ψυχή, οδηγεί αυτή η δικαιοσύνη στη συμφωνία της τύχης με την εκλογή,
της μοίρας με την ελευθερία. Ό,τι διδάσκει ο λόγος, το αποκαλύπτει ο μύθος, όχι επειδή τάχα είναι ομοίωμα, απείκασμα, αλληγορία του λόγου, αλλά γιατί υπάρχει μια αρχέγονη πηγή απ’ όπου αντλούν κι οι δύο. (Κ.
Reinhardt, σσ. 74-81).
28. Ελευθερία βούλησης
Κατά το μέτρο που οι πράξεις μας εξωτερικεύουν τις κρίσεις του λογιστικού μας για το αγαθό και το κακό, είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι πράττουμε εκούσια και ότι είμαστε υπεύθυνοι γι’αυτές. Η άποψη αυτή προϋποθέτει ότι οι κρίσεις του λογιστικού δεν προσδιορίζονται από τις λειτουργίες του σώματος και ότι η ψυχή είναι μια υπόσταση ξεχωριστή από το σώμα. Συνεπώς η θεωρία για την αθανασία της ψυχής θεμελιώνει την ηθική
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ευθύνη σύμφωνα με τον Πλάτωνα. Στη συσχέτιση αυτή θα μπορούσε κανείς να αντιτείνει ότι ο άνθρωπος έχει απλώς την δυνατότητα να είναι ηθικά υπεύθυνος. Η δυνατότητα αυτή μεταβάλλεται σε πραγματικότητα με
την ψυχοβιολογική εξέλιξη του ανθρώπου, την παιδεία και την επίδραση
του κοινωνικού περιβάλλοντος. Η δυνατότητα να είναι κανείς υπεύθυνος
για τις πράξεις του γίνεται πραγματικότητα σε ορισμένες εποχές. Ορισμένα κοινωνικοπολιτικά συστήματα ευνοούν τη δυνατότητα αυτή περισσότερο από άλλα. Ο Πλάτων ανέλυσε τους κοινωνικοπολιτικούς όρους και
τους όρους για την ύπαρξη της ηθικής ευθύνης. Δεν αναρωτήθηκε όμως αν
οι όροι αυτοί δεν αρκούν για να εξηγηθεί η ηθική ευθύνη και αν είναι απαραίτητο να δεχτούμε ότι η ψυχή είναι μια υπόσταση ξεχωριστή από το
σώμα για να παραδεχτούμε την ύπαρξη ηθικής ευθύνης.
Περισσότερο αναγκαία είναι η υπόθεση ότι η ψυχή είναι ξεχωριστή υπόσταση και ότι είναι αθάνατη για να λυθεί το πρόβλημα της Θεοδικίας. Το
πρόβλημα όπως τίθεται από την πλατωνική σκοπιά ανάγεται στο εξής ερώτημα. Πώς είναι δυνατό να εξηγηθή η ύπαρξη του κακού αν δεχθούμε
ότι ο κόσμος είναι «τεταγμένος» σύμφωνα με την τάξη των ιδεών: Ειδικότερα πώς δικαιολογείται η υπόθεση ότι υπάρχει ή μπορεί να υπάρξει δικαιοσύνη στον κόσμο αν οι κακοί, όπως συχνά συμβαίνει, μένουν ατιμώρητοι, πράγμα πού και ο Πλάτων διαπιστώνει. Αν ο θάνατος εσήμαινε
εξαφάνιση της ψυχής, θα ήταν κέρδος για τους κακούς (Φαίδων 107 c - d).
Η πίστη ότι οι ψυχές των ανθρώπων θα κριθούν στον Άδη επιβεβαιώνει
την υπόθεση ότι υπάρχει δικαιοσύνη στον κόσμο και ότι τελικά οι αγαθοί
αμείβονται ενώ οι κακοί τιμωρούνται. Θα ήταν δυνατόν να παρατηρηθεί
ότι η πίστη ότι η ψυχή είναι αθάνατη και ότι θα κριθεί σε κάποια μέλλουσα ζωή είναι αναγκαία συνέπεια της πανανθρώπινης ίσως πεποίθησης ότι η δικαιοσύνη δεν είναι ένα εξωπραγματικό ιδανικό. Όσο ο άνθρωπος δεν είναι σε θέση να την πραγματοποιήσει με τις δικές του δυνάμεις και στην παρούσα ζωή, είναι φυσικό να ελπίζει ότι θα πραγματοποιηθεί στη μέλλουσα ζωή. Αυτό ακριβώς το αίσθημα της ελπίδας εκφράζουν
τα εσχατολογικά κείμενα των διαλόγων του Πλάτωνος, π.χ. του Γοργία,
του Φαίδωνος ή της Πολιτείας. (…)
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 συνδέ-
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εται 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 (Ι 617b κ.ε.) 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 (618b κ.ε.). Ο
Πλάτων τελικά φαίνεται να εκφράζει με μυθικά σχήματα την άποψη ότι ο
άνθρωπος μπορεί να διαλέξει ανάμεσα σε πολλές δυνατότητες πριν διαμορφωθεί ο χαρακτήρας του από τον τρόπο ζωής που διάλεξε (ἀναγκαῖον
ἄλλον ἑλομένην βίον ἀλλοίαν γενέσθαι τήν ψυχήν). Θα μπορούσε κανείς
να συγκρίνει την άποψη αυτή με την άποψη που αναπτύχθηκε από ορισμένα νεώτερα 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 (…). ΄Ισως δεν είναι τυχαίο ότι η
άποψη ότι η ελευθερία εκλογής, όπως την δέχεται ο Πλάτων, ξεκινάει από
μυθικές προϋποθέσεις, την μετενσωμάτωση, και εκφράζεται με μυθικά
σχήματα. Αν ήταν διαρκής και απεριόριστη, θα ερχόταν σε αντίθεση με
την 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. (Βλ. Α. Μπαγιόνας, 1, σσ. 174-177.
Οι υπογραμμίσεις στο κείμενο δικές μας).
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