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Πρωταγόρας 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η     Μπορεί η αρετή να γίνει αντικείμενο διδασκαλίας; 

Θεματικοί άξονες   και 2η ερώτηση: 
Το αντικείμενο της διδασκαλίας του Πρωταγόρα = ευβουλία, δηλαδή ορθή σκέψη και σωστή 
διοίκηση του σπιτιού και της πόλης. 
 
Ο Σωκράτης αμφιβάλλει για το αν ο Πρωταγόρας μπορεί να διδάξει την πολιτική αρετή και γι’ 
αυτό χρησιμοποιεί τα εξής επιχειρήματα: 
 

 Σε θέματα διοίκησης της πόλης οι Αθηναίοι δέχονται ν’ ακούσουν τη γνώμη κάθε πολίτη 
ανεξάρτητα από την ιδιότητα ή το επάγγελμά του. 

 

 Μεγάλοι πολιτικοί άνδρες, όπως ο Περικλής δεν μπορούν να μεταλαμπαδεύσουν στα παιδιά 
τους την πολιτική τέχνη. 

 

 Από τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα πως η πολιτική αρετή δε διδάσκεται. 
 

Ο Πρωταγόρας δηλώνει πως θ’ αποδείξει το διδακτό της αρετής με μύθο. 

  Θέματα για συζήτηση 

1) Πώς κρίνετε τη στάση του αθηναϊκού δήμου, όπως την περιγράφει ο Σωκράτης, απέναντι 
στους ειδικούς πάνω σε κάποια συγκεκριμένα ζητήματα και απέναντι στους πολίτες που, σε 
γενικά θέματα, θέλουν να δώσουν τη γνώμη τους στην πολιτική συνέλευση; Ποια θεωρείτε 
ότι είναι η στάση των σημερινών πολιτικών κοινωνιών απέναντι στο θέμα; 
 
Στην Εκκλησία του Δήμου, όταν οι Αθηναίοι συζητούσαν για θέματα που απαιτούσαν 
ιδιαίτερη τεχνογνωσία, θεωρούσαν σωστό να δέχονται τη γνώμη μόνο των ειδικών. Η στάση 
αυτή των Αθηναίων κρίνεται σωστή, γιατί μόνο οι ειδικοί είναι αρμόδιοι να δώσουν σωστές 
συμβουλές για θέματα της ειδικότητάς τους.  
Από την άλλη, το δικαίωμα και το χρέος όλων των πολιτών να εκφράζουν ελεύθερα τις 
απόψεις τους (ισηγορία, παρρησία) για θέματα που αφορούσαν την πόλη αποτελούσε 
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απαραίτητη και αναγκαία προϋπόθεση για την ομαλή και σωστή λειτουργία της άμεσης 
δημοκρατίας που υπήρχε τότε στην Αθήνα. Καθώς οι Αθηναίοι διέθεταν σε μεγάλο βαθμό 
πολιτική ωριμότητα, φωτίζονταν ολόπλευρα τα θέματα και όλοι μαζί οδηγούνταν στη λήψη 
μιας ορθής απόφασης. 
 
Στις σημερινές κοινωνίες ζητείται επίσης η γνώμη των ειδικών για θέματα που απαιτούν 
ειδικές γνώσεις. Έτσι, οι αποφάσεις λαμβάνονται έπειτα από εμπεριστατωμένες μελέτες 
εξειδικευμένων προσώπων. 
 
Όμως, στα πολιτικά ζητήματα δεν μπορεί να ισχύσει ό,τι ίσχυε στην αρχαία Αθήνα. Η 
τεράστια αύξηση του πληθυσμού εμποδίζει την έκφραση πολιτικού λόγου στη Βουλή από το 
σύνολο των πολιτών.  

 
2) Συνοψίστε και συζητήστε τους λόγους για τους οποίους ο Σωκράτης ισχυρίζεται πως η αρετή 

δεν μπορεί να μεταδοθεί  δες  στην ανάλυση. 
 

 
Ο Σωκράτης αμφιβάλλει για το αν ο Πρωταγόρας μπορεί να διδάξει την πολιτική αρετή και γι’ 
αυτό χρησιμοποιεί τα εξής επιχειρήματα: 
 

 Σε θέματα διοίκησης της πόλης οι Αθηναίοι δέχονται ν’ ακούσουν τη γνώμη κάθε πολίτη 
ανεξάρτητα από την ιδιότητα ή το επάγγελμά του. 

 

 Μεγάλοι πολιτικοί άνδρες, όπως ο Περικλής δεν μπορούν να μεταλαμπαδεύσουν στα παιδιά 
τους την πολιτική τέχνη. 

 

 Από τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα πως η πολιτική αρετή δε διδάσκεται. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η   Η αρχή της δημιουργίας του ανθρώπου  

Θέμα 

Μετά από εντολή των θεών ο Επιμηθέας μοιράζει ιδιότητες στα διάφορα ζώα με κύριο στόχο την 
εξασφάλιση της επιβίωσης του κάθε είδους. 

Θεματικοί άξονες 

 Τα θνητά γένη πλάστηκαν από τους θεούς 

 Ο Επιμηθέας, αφού έπεισε τον Προμηθέα να παραιτηθεί από τη νομή, αναλαμβάνει να 
μοιράσει ιδιότητες στα διάφορα πλάσματα 

 Η νομή έχει σκοπό να εξασφαλίσει την ισορροπία και την επιβίωση όλων των όντων του 
ζωικού βασιλείου. 

Θέματα για συζήτηση 

***Στον μύθο του Πρωταγόρα, ο άνθρωπος παρουσιάζεται ως το πιο αδύναμο και λιγότερο 
προικισμένο βιολογικά ον. Συζητήστε αυτή την παρουσίαση και αναζητήστε τα χαρακτηριστικά εκείνα 
του ανθρώπου που του επέτρεψαν να επιβιώσει, να διαφοροποιηθεί από τα άλλα θηλαστικά και να 
αναπτύξει πολιτισμό. 

Ο  Επιμηθέας  σύμφωνα  με  τον μύθο  χρησιμοποίησε  ασυλλόγιστα  όλες  τις  ιδιότητες  στα  άλλα  
θνητά  γένη  και  άφησε  τον  άνθρωπο  ατελή.  Αυτές  οι  ατέλειες αντισταθμίστηκαν  με  την  
παρέμβαση  του  Προμηθέα,  ο  οποίος  έκλεψε  θεϊκά  στοιχεία  από  τον  Όλυμπο  και  τα  χάρισε  
στον  άνθρωπο 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3η  Η κλοπή της φωτιάς 

Θέμα: 
Ο Προμηθέας, μετά το λάθος του Επιμηθέα να αφήσει τον άνθρωπο χωρίς κανένα εφόδιο, 
αναγκάζεται να κλέψει από τους θεούς την έντεχνη σοφία και τη φωτιά. 
 
Θεματικοί άξονες: 
 

 Ο άνθρωπος από λάθος του Επιμηθέα μένει απροίκιστος και αδύναμος 

 Ο Προμηθέας δίνει λύση κλέβοντας από τους θεούς την έντεχνη σοφία και τη φωτιά 

 Οι συνέπειες της πράξης αυτής: 

 για τους ανθρώπους 

 για τον Προμηθέα 

Θέματα για συζήτηση 

Παρατηρήστε πώς χαρακτηρίζονται μέσα στο κείμενο του Πρωταγόρα οι δραστηριότητες που σήμερα 
ονομάζουμε "τεχνολογία". Σχολιάστε αυτούς τους χαρακτηρισμούς. 

 
1) Μέσα  στο κείμενο  αναφέρονται  με  τις  λέξεις  « έντεχνος  σοφία  συν  πυρί»,  «έμπυρος  τέχνη». 
Αρχικά  η  λέξη  έντεχνος  σημαίνει  επιδέξιος,  έμπειρος και  έντεχνη  σοφία είναι  η  σοφία  που  
ενυπάρχει  με  την  τέχνη,  η  επιδεξιότητα  στις  τέχνες.  Ο  σοφιστής ξεκαθαρίζει  ότι  δεν πρόκειται  
για  τη  σοφία  που  συνδέεται  με  επιστήμες  και  τη  φιλοσοφία. Με  την έντεχνο  σοφία  συν  πυρί  
χαρίζει  ο  τιτάνας στον  άνθρωπο  τη  δυνατότητα επιβίωσης  και  υπεροχής  πάνω  στα   τα  άλλα  
πλάσματα. Τονίζεται  ότι  έχει  λογική  αλλά  και  κατασκευαστικές  ικανότητες,  δηλαδή  φτιάχνει  
τον  εαυτό  του  και  τον  κόσμο  του. Ο  Προμηθέας επίσης  δείχνει  έξοχο  ανθρωπισμό  και  
αντιπροσωπεύει  τα  αιτήματα  του  ανθρωπισμού.. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4η  Η πολιτική αρετή, κοινό δώρο του Δία στους ανθρώπους, απαραίτητη ιδιότητα για τη 
συγκρότηση κοινωνιών 

Θέματα για συζήτηση 

1) Ποια είναι η συνεισφορά του Δία στον πολιτισμό, σύμφωνα με τον μύθο του Πρωταγόρα; Σε τι 
διαφέρει η προσφορά του Δία από το δώρο της φωτιάς του Προμηθέα; 

Ο Δίας, για να διασφαλίσει την προοπτική επιβίωσης των ανθρώπων που διέτρεχαν άμεσο κίνδυνο 
αφανισμού, αποφασίζει να τους προσφέρει την αἰδῶ καί την δίκην.  

Αἰδώς: είναι ο σεβασμός, το αίσθημα ντροπής του κοινωνικού ανθρώπου για κάθε πράξη που 
προσκρούει στον καθιερωμένο ηθικό κώδικα του κοινωνικού περιβάλλοντος.  

Δίκη: είναι το συναίσθημα της δικαιοσύνης, ο σεβασμός των γραπτών και άγραφων νόμων και των 
δικαιωμάτων των άλλων, καθώς και οι ενέργειες για την αποκατάσταση αυτών των δικαιωμάτων, 
όταν καταστρατηγούνται βάναυσα από κάποιον .  

β) Ειδικότερα, τα «δώρα του Προμηθέα», (ἔντεχνος σοφία καὶ πῦρ), προϊόν κλοπής από την Αθηνά 
και τον Ήφαιστο, βοήθησαν τον άνθρωπο να προφυλαχθεί από τη φύση και παράλληλα έθεσαν τα 
θεμέλια του υλικού και τεχνικού πολιτισμού.  
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Αντίθετα, τα δώρα του Δία, που ήταν προσφορά του ίδιου, έσωσαν τον άνθρωπο από τον αφανισμό, 
αλλά κυρίως τον βοήθησαν να αποκτήσει την πολιτική αρετή, να δημιουργήσει κοινωνίες και να 
αναπτύξει υψηλό επίπεδο πολιτισμού.  

Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι ο Δίας δεν δώρισε στον άνθρωπο την πολιτική τέχνη, αν και την 
κατείχε, αλλά την αιδώ και τη δίκη, με τις οποίες ο άνθρωπος είναι σε θέση να κατακτήσει την 
πολιτική τέχνη.  

2) Πώς βλέπετε να ορίζεται η πολιτική αρετή μέσα στο απόσπασμα; 
 
Την πολιτική αρετή με βάση τον τρόπο, με τον οποίο χρησιμοποιείται στο απόσπασμα, θα την 
χαρακτηρίζαμε περιεκτική έννοια, επειδή ο Πρωταγόρας τη συνδέει με τις έννοιες της αιδούς, της 
δίκης και της σωφροσύνης που συνιστούν συστατικά της.  

Χρειάζεται βέβαια να διευκρινισθεί ότι οι αξίες αυτές δόθηκαν ως πρότυπα που έπρεπε να 
κατακτηθούν από τους ανθρώπους με τη λογική και τον προσωπικό αγώνα. Άλλωστε ο Δίας, αν και 
κατείχε την πολιτική αρετή, δεν την δώρισε στον άνθρωπο.  

3) Πώς βλέπετε να διαρθρώνονται, μέσα στον μύθο του Πρωταγόρα, τα στάδια της εξέλιξης του 
πολιτισμού που κατακτά ο άνθρωπος; 
1ο Στάδιο 
Ανυπαρξία θνητών όντων 
(῏Ην γάρ ποτε χρόνος ὅτε θεοὶ μὲν ἦσαν, θνητά δὲ γένη οὐκ ἦν) 
 
2ο Το Επιμηθεϊκό Στάδιο 
Δημιουργία θνητών όντων και του ανθρώπου 
 
3ο Το Προμηθεϊκό Στάδιο 
Δημιουργία υλικοτεχνικού πολιτισμού 

βωμοί καὶ ἀγάλματα θεῶν 

φωνὴν καὶ ὀνόματα 

οἰκήσεις 

ἐσθῆτας 

ὑποδέσεις 

στρωμνὰς 

ἐκ γῆς τροφὰς 

 
4ο Το Στάδιο των δώρων του Δία 
Η συγκρότηση πολιτικών κοινωνιών στη βάση ηθικών αρχών συνύπαρξης. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5
η 

  Η πολιτική αρετή ως κοινή και φυσική ιδιότητα όλων των ανθρώπων
 

Θέμα: α) § 1: Όλοι οι άνθρωποι συμμετέχουν στην πολιτική αρετή. 
           β) § 2: Η πολιτική αρετή διδάσκεται. 
 
Θεματικοί άξονες: 
Ο Πρωταγόρας αποδεικνύει τη συμμετοχή όλων των ανθρώπων στην πολιτική αρετή με τα εξής 
επιχειρήματα: 
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 α) στην Αθήνα, όταν κάποιος πει ότι είναι ειδικός τεχνίτης και δεν είναι, γίνεται αντικείμενο 
χλευασμού και  
β) Αν κάποιος καταμαρτυρήσει ότι είναι άδικος, επειδή στην πραγματικότητα είναι, οι άλλοι τον 
βλέπουν σαν τρελό και δεν τον πιστεύουν, διότι όλοι πρέπει να μετέχουν στην πολιτική αρετή, 
διαφορετικά δεν μπορεί να είναι μέλη των ανθρώπινων κοινωνιών. 
 
Για το διδακτό της πολιτικής αρετής ο Πρωταγόρας υποστηρίζει: 
 α) η πολιτική αρετή δεν υπάρχει εκ φύσεως, αλλά διδάσκεται και  
β) Κανείς δεν κατηγορεί τους άσχημους, τους αδύναμους ή τους μικρόσωμους για την αδυναμία 
τους. Αντίθετα τον άδικο και τον ασεβή όλοι τον κατηγορούν και τον συμβουλεύουν, γιατί πιστεύουν 
ότι μπορεί να γίνει ευσεβής και δίκαιος. 
 

2) Πώς προσπαθούν οι άνθρωποι να καλλιεργήσουν την ιδιότητα της δικαιοσύνης και της 
πολιτικής αρετής.AEΠ 

 
Η καλλιέργεια της πολιτικής αρετής επιτυγχάνεται μέσω: α) της επιμέλειας, με την οποία επιλέγονται 
όλα εκείνα που είναι σκόπιμο να προσφερθούν, β) της άσκησης, με την οποία εξασφαλίζονται 
πραγματικές συνθήκες αγωγής και εξοικείωση με τη γνώση και γ) της διδασκαλίας, με την οποία 
επιδιώκεται η θεωρητική κατάρτιση και εμπλουτισμός των γνώσεων. Μ’ άλλα λόγια η παιδεία είναι 
ο τρόπος μέσω του οποίου ο άνθρωπος μετατρέπεται σε πολιτικό ον (= κοινωνός και μέτοχος στην 
πολιτική αρετή). 

ΕΝΟΤΗΤΑ 6η    Η παιδευτική σημασία της τιμωρίας ως απόδειξη του διδακτού της αρετής 

Θέμα: Η επιβολή της τιμωρίας στους άδικους αποδεικνύει από μόνη της ότι η αρετή είναι διδακτή. 
 
Θεματικοί άξονες: 

1. Οι ποινές δεν επιβάλλονται για την αποκατάσταση της αδικίας. Αυτό άλλωστε θα ήταν κάτι 
το αδύνατο. 

 
2. Οι ποινές επιβάλλονται α) για να εμποδίσουν την επανάληψη της αδικίας από τον ίδιο τον 

αδικούντα και β) για τον παραδειγματισμό των άλλων 
 
== Η αρετή διδάσκεται και για αυτό όλοι οι Αθηναίοι μιλούν για τα πολιτικά θέματα 
 
αρχή Ερ.  1 
 
Σκοπός της τιμωρίας που γίνεται με σύνεση, είναι ο σωφρονισμός του ίδιου του δράστη και ο 
παραδειγματισμός των υπολοίπων. Η ποινή έχει λοιπόν παιδευτικό και παραδειγματικό χαρακτήρα 
και όχι κατασταλτικό και εκδικητικό χαρακτήρα.  
 
Επομένως, αφού η τιμωρία πιστεύεται ότι μπορεί να διδάξει (να αποτρέψει και να διαπαιδαγωγήσει) 
το σωστό και το δίκαιο, σημαίνει ότι οι άνθρωποι πιστεύουν πως η αρετή διδάσκεται. 
 
Αξιολόγηση επιχειρήματος: Ο σοφιστής χρησιμοποιεί και πάλι το τέχνασμα λήψης του αιτουμένου 
καθώς βασίζεται στην αυθαίρετη αρχή ότι η ποινή επιβάλλεται μόνο για σωφρονισμό και 
παραδειγματισμό, κάτι που για εκείνη τουλάχιστον την εποχή δεν ίσχυε. Χρησιμοποιείται δηλαδή 
ως αποδεικτικό στοιχείο κάτι που χρειάζεται απόδειξη. 
 
Είναι αλήθεια πως οι απόψεις αυτές του Πρωταγόρα είναι ρηξικέλευθες, καινοτόμες για την εποχή 
του  
Ανάλογες με του Πρωταγόρα απόψεις για την ποινή συναντάμε μόνο κατά την εποχή του 
Διαφωτισμού, όταν ο Ιταλός Cesare Beccaria στο έργο του «Περί των εγκλημάτων και των ποινών» 
υποστηρίζει ότι σκοπός της ποινής δεν είναι η εξόντωση αλλά ο σωφρονισμός αυτού που διέπραξε 
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το αδίκημα και ο παραδειγματισμός των άλλων. Οι απόψεις προώθησαν τον εξανθρωπισμό της 
δικαιοσύνης και οδήγησαν στη νεότερη θεωρία της δικαιοσύνης. 
τελος  ερ 1 
----------------------- 
Ο Πρωταγόρας αναφέρεται τέλος στη συμπεριφορά των Αθηναίων απαντώντας έτσι στο επιχείρημα 
του Σωκράτη, ο οποίος είχε χρησιμοποιήσει τη συμπεριφορά των συμπολιτών του για να αποδείξει 
το μη διδακτό της αρετής. Διακρίνεται μάλιστα ένας ελαφρά ειρωνικός τόνος προς τον συνομιλητή 
του στη διατύπωση αυτής της διαπίστωσης. 

 Θέματα για συζήτηση 

1. Πώς παρουσιάζει εδώ την έννοια της τιμωρίας ο Πρωταγόρας; Αναλύστε τη θέση του όπως 
παρουσιάζεται στον λόγο του, στις δύο τελευταίες ενότητες. 

1)  Δες  πιο πάνω 

2. Με ποιο πνεύμα νομίζετε ότι θα πρέπει μια κοινωνία να εφαρμόζει τον νόμο και τις ποινές 
στους παραβάτες;  

Ως  γνωστόν  η  κοινωνία  στηρίζεται  στην  ύπαρξη  γραπτών  και  άγραφων  κανόνων  δικαίου  για  
τη  σωστή  λειτουργία  της.  Κυρίως  χρειάζεται  να  θεραπευτούν  οι  αιτίες  της  παραβατικής  
συμπεριφοράς. Οι  ποινές  να  είναι  αυστηρές  αλλά  όχι  εξοντωτικές  ώστε οι  παραβάτες  να  
συνειδητοποιήσουν  τα  λάθη  τους  και  να  ανανήψουν.  Ο  νόμος  πρέπει  να  μην  λειτουργεί  
εκδικητικά  και  το  σωφρονιστικό  σύστημα να  δίνει  κάποια  επαγγελματική  κατάρτιση  στους  
φυλακισμένους,  ώστε  να  ζήσουν  έντιμα μετά  την  αποφυλάκισή  τους.   

ΕΝΟΤΗΤΑ 7η  Η διδασκαλία της αρετής από την οικογένεια και την κοινωνία 

Θέμα:  
1η Ενότητα: Η διδασκαλία της πολιτικής αρετής θεωρείται κάτι το αναγκαίο. 
2

η
 Ενότητα: Απόδειξη του διδακτού της αρετής θεωρείται και η αγωγή των νέων στην Αθήνα 

 
Θεματικοί άξονες: 
Οι ενάρετοι άνδρες στην Αθήνα διδάσκουν στα παιδιά τους την αρετή και μάλιστα αυτό είναι 
σημαντικότατη φροντίδα τους.  
Το αντίθετο, το οποίο υποστήριξε στην επιχειρηματολογία του ο Σωκράτης θα ήταν τουλάχιστον 
παράξενο, αφού αυτή θεωρείται το θεμέλιο της πόλης κι ο πολίτης που δε μετέχει σ’ αυτή εξορίζεται 
ή θανατώνεται. 
Η ιδιαίτερη επιμέλεια που επιδεικνύεται για την απόκτηση της αρετής τόσο στον ιδιωτικό, όσο και 
στο δημόσιο βίο, αποδεικνύουν το διδακτό της αρετής. 

Θέματα για συζήτηση 

1. Συγκρίνετε τη στάση του Σωκράτη, όταν στην φυλακή αρνήθηκε να πειστεί στις προτάσεις 
των φίλων του για απόδραση (δες Εισαγωγή, σελ. 37 επ.), με τις απόψεις του Πρωταγόρα 
περί τιμωρίας. 

Η  στάση  του  Σωκράτη  και  η  άρνησή  του  για  απόδραση  συμφωνούν  απόλυτα  με  τα  λεγόμενα  
από  τον Πρωταγόρα. Ο  φιλόσοφος  πίστευε  ότι  αδικήθηκε  από  τους  Αθηναίους,  αλλά  αυτό δε  
σημαίνει  ότι  θα  παραβεί  τους  νόμους   και  θα  αποδράσει  για  μην  πιει  το  κώνειο. Ο  άνθρωπος  
που  ζει  σε  μια  οργανωμένη  κοινωνία  την  καταστρέφει,  αν  απειθαρχήσει  σε  νόμους. 
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2. Συγκρίνετε την άποψη του Σωκράτη για την αδυναμία των πολιτών να διδάξουν την αρετή 
στα παιδιά τους με τη διαφορετική θέση του Πρωταγόρα. 

2)  Ο  Σωκράτης  πίστευε  ότι  η  αρετή  δεν  μπορεί  να  διδαχθεί,  αλλά  ενυπάρχει  στον  καθένα. 
Ανέφερε  μάλιστα   έξοχους  πολιτικούς  που  δεν μετέδωσαν  την  πολιτική  αρετή  στα  παιδιά  τους.  
Δεν  μπορούν  όλα  να  διδαχθούν  και  να  δοθούν  ως  κληρονομιά. Εξάλλου  υπάρχουν  και  μερικοί  
με  πολύ  μειωμένο  δείκτη  νοημοσύνης. Θα  έπρεπε  και  αυτοί  να  αποβληθούν  από  την κοινωνία  
με  τις  εξοντωτικές  ποινές  που  προτείνει  ο  σοφιστής;  Σε  αυτήν  την  περίπτωση  η  ευθύνη  δεν  
βαραίνει  τους  γονείς,  την  πολιτεία  και  τους  δασκάλους; Τελικά  μέσα  στη  ζωή  ξεχωρίζουν  οι  
ικανοί  και οι  μη.    
H ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΡΕΤΗ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΟΦΙΣΤΕΣ 

3. Ποια μέσα θεωρείτε ότι έχουν στη διάθεσή τους η οικογένεια και η κοινωνία προκειμένου να 
διδάξουν στους νέους την πολιτική αρετή. 

3) Η  οικογένεια σήμερα  δεν  έχει  τόσα  πολλά  μέσα  για  να  μάθει  στους  νέους  την  πολιτική  
αρετή.  Και  οι  δυο  γονείς  εργάζονται  και  διαθέτουν περιορισμένο  χρόνο  για  τα  παιδιά  τους. 
Χρειάζονται  συζήτηση,  διάλογος,  επικοινωνία,  προσωπικό  παράδειγμα.  Οι  σκληρές  τιμωρίες  
εξαγριώνουν  τους  νέους.  Όσον  αφορά  την  κοινωνία  κατακρίνεται  για  την  ανηθικότητά  της.  Με  
την  απόρριψη  των  παραβατών  δεν  λύνονται  τα  προβλήματα.  Ο φόβος  της ποινής  θα  μπορούσε  
κάπως  να  αντιμετωπίσει  την  απουσία  πολιτικής  αρετής. 

4. Οι αρχαίοι Έλληνες ταύτιζαν απολύτως την πολιτική και την ιδιωτική αρετή. Θεωρείτε πως 
πράγματι πρέπει να τις ταυτίζουμε ή πως πρόκειται για ξεχωριστές ιδιότητες; 

4)  Πολιτική  και  ιδιωτική  αρετή  δεν  ξεχωρίζονται.  Ή  έχεις  αρετή  ή  δεν  έχεις. Οι  πολιτικοί  
άνδρες  πρέπει  να  είναι  και  να  φαίνονται  άψογοι.  Η  συνέπεια  λόγων  και  έργων   απαραίτητη  
περισσότερο  από  ποτέ. Στις μέρες μας θα μπορούσαν να ταυτιστούν με το εξής σκεπτικό: η πολιτική 
αρετή ενός άνδρα σχετίζεται με τη στάση του στα δημόσια πράγματα, η οποία επιδρά στο σύνολο 
των ανθρώπων με τους οποίους συμβιώνει. 
Η προσωπική του αρετή έχει να κάνει με τη συμπεριφορά του προς ένα ή κάποια από αυτά τα 
άτομα.  
Οι δύο αυτές έννοιες ταυτίζονται,  λοιπόν,  αφού ρυθμίζουν τη συμπεριφορά ενός ατόμου προς τα 
υπόλοιπα. Αλλά κι αν ακόμα μιλήσουμε για την αρετή ενός πολιτικού άνδρα, θα διαπιστώσουμε ότι 
κι εκεί υπάρχει ταύτιση, καθώς οι προσωπικές του αρετές ρυθμίζουν τη στάση του και τη δράση του 
ως πολιτικού άνδρα. 
 
5) Ποιο είναι το επιχείρημα που χρησιμοποιεί ο Πρωταγόρας για να αποδείξει ότι η πολιτική αρετή 
διδάσκεται; Αξιολογήστε το. 
 

Yποστηρίζει ότι δεν είναι δυνατόν να μη διδάσκεται η πολιτική αρετή, εφόσον καταβάλλονται τόσες 

προσπάθειες από τους ανθρώπους και σε ιδιωτικό και σε δημόσιο επίπεδο για τη μετάδοσή της.  

Ο Πρωταγόρας θεωρεί ότι η πολιτική αρετή διδάσκεται, επειδή γίνονται προσπάθειες να διδαχθεί 

και σε ιδιωτικό και σε δημόσιο επίπεδο. Η θέση αυτή, όμως δεν έχει αποδειχθεί (σόφισμα λήψεως 

του ζητουμένου). 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 11

η 
  Η αλληγορία του σπηλαίου 
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Θεματικοί άξονες: 
 

- η  επίδραση  που  ασκεί  η  παιδεία  στην  ανθρώπινη  ψυχή 
- πρέπει  οι  ορθἀ  μορφωμένοι  να  φωτίζουν  με  την  παιδεία  τους  όλους  τους  άλλους  

ανθρώπους. 
 
Ο  Ήλιος  σημαίνει  το  αγαθό,  
 
Ο  φωτεινός  χώρος = ο  κόσμος  των  ιδεών,  η  αληθινή  πραγματικότητα  που  την  
αντιλαμβανόμαστε μόνο  με  τη  νόηση. Άλλωστε  η  ταύτιση  του  φωτός  με  το  θείο  εμφανίζεται  
στον  Χριστιανισμό  ( « εγώ  ειμί  το  φως  του  κόσμου»),  
 
η  σκιά  σημαίνει  την  πραγματικότητα  που  αντιλαμβάνομαστε. 
 
Η  επίθεση  στους  ελευθερωτές  των  δεσμωτών  γίνεται  γιατί  δεν  πιστεύουν  οι  έγκλειστοι  στον  
κόσμο  των  ιδεών. 
 
Άτοπον... είη = ο  Γλαύκων  θεωρεί  παράξενη  την  άποψη  ότι  υπάρχει  ένας  κόσμος  που  δεν  
μπορεί  να  αντιληφθεί  ο  άνθρωπος.  Ο  Σωκράτης  αντίθετα  εξηγεί  το  «παράλογο»  του  παρόντος  
κόσμου. 
 
Εκφραστικά  μέσα 

 
-πλην  της  αλληγορίας  παρατηρούμε  διάλογο, για  να  αποφευχθεί  η  μονοτονία  της  
αφήγησης,  και  μάλιστα  σε  β΄ ενικό  πρόσωπο  για  προτροπή. 
 

- εικόνες = οπτικές,  κινητικές, μια  ακουστική  ( τους  μέν  φθεγγομένους),  
-  παρομοίωση  (ώσπερ  πρόκειται). 

Θέματα για συζήτηση 

Ποια συνήθεια της καθημερινής ζωής του σύγχρονου ανθρώπου προσομοιάζει με την κατάσταση 
των πλατωνικών δεσμωτών 
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2)  Υπάρχουν  συνήθειες  της  καθημερινής  ζωής  μας  που  μοιάζουν  με  την  κατάσταση  των  
πλατωνικών  δεσμωτών.   
Στην  πολιτική,  ηθική,  κοινωνική  και  πνευματική  μας  ζωή  παρατηρούμε  δυστυχώς  πως  σήμερα 
παρουσιάζονται  ανελεύθερα  καθεστώτα,  τα  Μ.ΜΕ.  ασκούν  πολύ  μεγάλο  έλεγχο  στους  
περισσότερους  από  μας.   
Το  άγχος,  η  μοναξιά  μέσα  στις  απρόσωπες  μεγαλουπόλεις  και  η  απομάκρυσή  μας  από  τη  
Φύση  καταντούν  τους ανθρώπους  δεσμώτες  χωρίς  να  διαβλέπεται  τρόπος  λύτρωσης.   
Η  παιδεία  σφαιρική  και  πολύπλευρη,  η  ορθή   αγωγή  αλλά   και  η  ευαισθητοποίηση  του  
καθενός  μπορούν  να  επιλύσουν  αυτά  τα  προβλήματα. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 12η  Η αλληγορία του σπηλαίου. Η απροθυμία των φιλοσόφων 

Θεματικοί άξονες  
Α) «Τί δέ;… Ἀληθῆ, ἔφη.» Η εξουσία δεν είναι δυνατόν να ασκηθεί ούτε από τους αμόρφωτους ούτε 
από τους θιασώτες  της μόρφωσης που απέχουν από την πράξη. 
 
Β) «Ἡμέτερον δὴ ἔργον… εἴτε σπουδαιότεραι.» Οι θεασάμενο (‘οσοι έχουν δει)  το φως της γνώσης 
έχουν χρέος να επιστρέψουν στους αλυσοδεμένους του σπηλαίου. 
 
Εκφραστικά  μέσα 
 
Παρομοίωση: 
«ἡγούμενοι ἐν μακάρων νήσοις ζῶντες ἔτι ἀπῳκίσθαι» (= σαν να ζουν στα νησιά των μακαρίων) 
 
Πολυσύνδετα σχήματα: 
«μήτε τοὺς ἀπαιδεύτους … μήτε τοὺς ἐν παιδείᾳ …» 
«τάς τε βελτίστας φύσεις … ἰδεῖν τε τὸ ἀγαθὸν καὶ ἀναβῆναι …» 
«μὴ ἐθέλειν … μηδὲ μετέχειν …» -> διπλή άρνηση, δηλωτική της απροθυμίας των ορθά 
πεπαιδευμένων να ασχοληθούν με τα κοινά 
«εἴτε φαυλότεραι … εἴτε σπουδαιότεραι» 
 
Παρατακτική σύνδεση: 
Παρατηρείται ευρεία χρήση παρατακτικών συνδέσμων : καὶ, μήτε … μήτε, μὲν … δέ, τε … καί, εἴτε … 
εἴτε. 
 
Αντιθέσεις: 
«τοὺς ἀπαιδεύτους» ≠ «τοὺς ἐν παιδείᾳ»,  
«ἃ πράττωσιν» ≠ «οὐ πράξουσιν»,  
«ἑκόντες» ≠ «ἀναγκάσαι», 
«ἔτι ἀπῳκίσθαι» ≠ «μὴ ἐπιτρέπειν», 
 
Οι παραπάνω αντιθέσεις υποδηλώνουν τη διαφορά: 

 όσων δεν έχουν παιδεία και όσων έχουν λάβει παιδεία, 

 την ενασχόληση με τα κοινά των πρώτων και την απροθυμία των δεύτερων 

 την πολιτική πραγματικότητα της εποχής του Πλάτωνα με την ιδεατή πολιτεία 

Θέματα για συζήτηση 

1. Σχολιάστε το χωρίο «Τὸ αὐτοῦ... σπουδαιότεραι» σε σχέση με τη ζωή του ίδιου του 
Πλάτωνα. 
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        Ο  φιλόσοφος  στη  νεότητά  του  θέλησε  να  ασχοληθεί  με  την  πολιτική.  Είχε  αριστοκρατικές  
πεποιθήσεις  και  ήλπισε  πως  με  την  ολιγαρχική  κυβέρνηση  της  Αθήνας  το  404  θα  λύνονταν  τα  
προβλήματα  που  είχαν  δημιουργήσει  οι  δημαγωγοί.  Δεν  συνέβη  τίποτα  από  αυτά  και  μετά  τη  
θανατική  καταδίκη  του  Σωκράτη   από  το  νεοπαγές  δημοκρατικό  πολίτευμα  απογοητεύτηκε  και  
πήγε  στον  τύραννο  των  Συρακουσών  Διονύσιο.  Τα  γεγονότα  που  ακολούθησαν  τον  έπεισαν  
πως  δεν  έπρεπε  να  ασχοληθεί  πλέον  με  την  ενεργό  πολιτική  ζωή.  Είχε  άλλωστε  την  
πεποίθηση  πως  μόνον  αν  οι  φιλόσοφοι  κυβερνήσουν  ή  οι  βασιλείς  αρχίσουν  να   φιλοσοφούν,  
θα  βελτιωθεί  η  πολιτική  κατάσταση.   Πάντως  δεν  έχει  δίκιο  να  αξιώνει  από  τους  φιλοσόφους  
να  ασχοληθούν  με  την  ενεργό  πολιτική,  αφού  ο  ίδιος - ίσως  κατόπιν  κακών  συγκυριών-  δεν  το  
εφάρμοσε. 

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

Ο  πολίτης  υποχρεωτικά  συμμετείχε  στα  πολιτικά  και  η  μη  συμμετοχή  εθεωρείτο  όνειδος.  Ο  
Σόλων  έγινε  νομοθέτης,  επώνυμος  άρχων  και  «διαλλακτής».  Μετά  όμως  από την  καταγραφή  
των  νόμων  του  πήγε  στην  Αίγυπτο  για  να  μην  αναγκαστεί  να  αλλάξει  τους  νόμους  του.  Κάτι  
ανάλογο  έγινε  με  τον   Λάκωνα  νομοθέτη     Λυκούργο  που  εγκατέλειψε  την  εξουσία  για   να  
μην  τροποποιήσει  τους  νόμους  του. 
 
        Αλλά  και  στη  σύγχρονη  εποχή  πολλά  προικισμένα  άτομα  απέχουν   από  την  ενεργό  
πολιτική  δράση.   Οι  λόγοι  για   αυτό  πιθανόν  να  είναι  οι  παρακάτω: 
- επιθυμούν  να  αποφύγουν  τις  πικρίες  που  δίνει  η  ζωή  του  πολιτικού  από  τις  επιθέσεις  

των  πολιτικών  του  αντιπάλων  και  την  αχαριστία  των  πολιτών. 
- Φοβούνται  μήπως  τους   κατηγορήσουν  για  ιδιοτέλεια,  ηθική  διαφθορά  και  θέλουν  να  

μείνει  καθαρή  η  αξιοπρέπειά  τους. 
- Θέλουν  να  ζήσουν  ήσυχα  και  διακριτικά.  Δεν  τους  αρέσει  η  έντονη  ζωή  του  πολιτικού   

και  έχουν  άλλο  έργο  ζωής. 

ΕΝΟΤΗΤΑ  13η  Η αλληγορία του σπηλαίου. Ο ηθικός εξαναγκασμός των φιλοσόφων 

Ο νόμος, με άλλα λόγια, είναι η αναγκαιότητα που επιβάλλει την εναρμόνιση της ατομικότητας και 
της συλλογικότητας μέσα στην κοινωνία. Εγγυητής και διεκπεραιωτής αυτής της αναγκαιότητας 
καθίσταται ο φιλόσοφος. 
 Παρουσιάζεται, δηλαδή, ως ιδανικός ηγέτης της ιδανικής πολιτείας. 

1   Θεματικοί άξονες: 
Α) «Ἔπειτ', ἔφη, … ὂν ἄμεινον;» Η αντίρρηση του Γλαύκωνα: είναι άδικο οι φιλόσοφοι να γίνουν 
«υπηρέτες» των δεσμωτών. 
Β) «Ἐπελάθου, ἦν δ' ἐγώ,… ἐπελαθόμην γάρ.» Ο σκοπός του Νόμου στην πόλη είναι η ευτυχία του 
συνόλου. 
Γ) «Σκέψαι τοίνυν,… ἐπιμελεῖσθαί τε καὶ φυλάττειν.» Δικαιολογημένος ο ηθικός εξαναγκασμός των 
φιλοσόφων. 
 
2  Σχόλια   
Α) «Ἔπειτ', ἔφη, … ὂν ἄμεινον;» Η αντίρρηση του Γλαύκωνα: είναι άδικο οι φιλόσοφοι να γίνουν 
«υπηρέτες» των δεσμωτών. 

Ο Γλαύκωνας αναρωτιέται με έντονη έκπληξη αν είναι δίκαιο για τους φιλοσόφους να 

εξαναγκαστούν να ασκήσουν την εξουσία στην πόλη, ενώ δεν το επιθυμούν. Κατά τη γνώμη του, 

αυτό δεν είναι δίκαιο, γιατί, αν απαρνηθούν τις φιλοσοφικές τους αναζητήσεις και τη γαλήνια ζωή 

τους για να ασχοληθούν με τα κοινά, θα γίνουν δυστυχισμένοι. Ο Γλαύκων, λοιπόν, βλέπει το δίκαιο 
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από τη σκοπιά του ατομικού συμφέροντος και θεωρεί ότι είναι άδικο να παραγνωρίζεται η 

επιθυμία του ατόμου υπέρ της δικαιοσύνης. 
 
Β) «Ἐπελάθου, ἦν δ' ἐγώ,… ἐπελαθόμην γάρ.» Ο σκοπός του Νόμου στην πόλη είναι η ευτυχία του 
συνόλου. 

1. «Ἐπελάθου πάλιν, ὦ φίλε» Ο Σωκράτης αναφέρεται σε προηγούμενο σημείο του διαλόγου 

(466α), όπου συζήτησαν την κατηγορία του Αδείμαντου (419α), ότι δηλαδή οι φύλακες αν και 

θα κατέχουν την εξουσία στην πολιτεία δεν θα απολαμβάνουν αγαθά, όπως σπίτια, κτήματα 

και πλούτη, ούτε θα μπορούν να φιλοξενούν φίλους ούτε να απολαμβάνουν διασκεδάσεις. 

Εκεί, ο Γλαύκων είχε δεχτεί ότι σκοπός της ιδεώδους πολιτείας δεν είναι να κάνει μόνο μία 

τάξη ευτυχισμένη, αλλά ολόκληρη την πόλη 

2. «ὅτι νόμῳ … ἐγγενέσθαι»: η θέση του Σωκράτη Ο Σωκράτης αντικρούει την άποψη του 

Γλαύκωνα και του υπενθυμίζει ότι τελικός και κορυφαίος σκοπός του νόμου, τον οποίο 

προσωποποιεί, είναι η ευδαιμονία όλης της πόλης και όχι μόνο μιας κοινωνικής ομάδας.  

Σ’ αυτό το σημείο πρέπει να επισημανθεί η πολύ μεγάλη σημασία που είχε ο νόμος για τον 

Πλάτωνα, κάτι που φαίνεται και στον διάλογο Κρίτων. Εκεί, ο νόμος προσωποποιείται και 

συνδιαλέγεται με τον Σωκράτη. Ο μύθος αυτός εκφράζει τη θεμελιώδη θεωρία του 

«Κοινωνικού συμβολαίου». Σύμφωνα με αυτό, κάθε πολίτης που νοιάζεται για την πόλη του 

οφείλει να τηρεί τους νόμους και να παραμερίζει το προσωπικό του συμφέρον, για να 

εξασφαλίσει τη συνοχή και την ομαλή συμβίωση μέσα σ’ αυτή.  

3. Η τριπλή λειτουργία του Νόμου για την επίτευξη της ευδαιμονίας του συνόλου 

Ο Σωκράτης στην απάντησή του στην ένσταση του Γλαύκωνα προσωποποιεί τον Νόμο και του 

αποδίδει τρεις βασικές λειτουργίες του με τις οποίες επιδιώκεται η ευδαιμονία της πόλης. 

Χρησιμοποιεί τρεις μετοχές «συναρμόττων, ποιῶν και ἐμποιῶν» για να καταδείξει τρεις 

αδιαπραγμάτευτες λειτουργίες – προϋποθέσεις για την ύπαρξη και την ευδαιμονία της 

πόλης. 

α. «συναρμόττων τοὺς πολίτας πειθοῖ τε καὶ ἀνάγκῃ» 

Με το πρώτο μετοχικό σύνολο ο Πλάτωνας προβάλλει την κοινωνική λειτουργία του Νόμου, 

καθώς επιδιώκεται η κοινωνική συναρμογή των πολιτών. 

Έτσι, ο νόμος, προκειμένου να πείσει τους πολίτες να υπακούουν σ’ αυτόν, ώστε να επέλθει η 

κοινωνική αρμονία, χρησιμοποιεί την πειθώ και τη βία (Πλάτων, Νόμοι, 722b: ο άριστος 

νομοθέτης συνδυάζει την πειθώ με τη βία). Ο νόμος εναρμονίζει τους πολίτες 

χρησιμοποιώντας την πειθώ, την εκούσια δηλαδή υπακοή των πολιτών στις επιταγές του, και 

τον εξαναγκασμό, δηλαδή τη δύναμη των κυρώσεων που διαθέτει. 

Με την πειθώ, με τη χρήση, δηλαδή, λογικών επιχειρημάτων, την προβολή υγιών προτύπων 

και με την παιδεία οφείλουν οι πολίτες να συνειδητοποιήσουν τον κοινωνικό τους ρόλο, να 

παραμερίσουν το προσωπικό τους συμφέρον και να προσφέρουν αλληλοβοηθούμενοι ό,τι 

είναι δυνατόν στην πολιτεία. Η μέθοδος αυτή απευθύνεται κυρίως στους πεπαιδευμένους 

http://www.mariafilologos.gr/
http://www.mariafilologos.gr/


12                                            www.mariafilologos.gr 

 

 

ΠΛΑΤΩΝΑΣ  Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

www.mariafilologos.gr 

 

πολίτες. 

Υπάρχουν, όμως, πολίτες και μέλη της κοινωνίας, οι οποίοι δεν πείθονται με τον λόγο. Σ’ 

αυτούς επιβάλλεται η βία.  

β. «ποιῶν μεταδιδόναι … ὠφελεῖν» 

Με το δεύτερο μετοχικό σύνολο ο Σωκράτης αποδίδει στον Νόμο οικονομική λειτουργία. Ο 

Νόμος κατοχυρώνει μια από τις βασικές ιδρυτικές αρχές της πόλης, τον καταμερισμό της 

εργασίας, με τον οποίο κατακτάται η αυτάρκεια. Έτσι, αν το άτομο είναι φύσει ενδεές, με την 

κοινωνική του συναρμογή γίνεται αύταρκες χάρη στην αυτάρκεια που αποκτά η κοινότητα με 

τον καταμερισμό της εργασίας. Έτσι, μεταξύ των πολιτών καλλιεργούνται σχέσεις 

συνεργασίας, αλληλοβοήθειας, αλληλοπροσφοράς και αλληλεγγύης. 

γ. «καὶ αὐτὸς ἐμποιῶν … ἐπὶ τὸν σύνδεσμον τῆς πόλεως» 

Με το τρίτο μετοχικό σύνολο δηλώνεται η παιδαγωγική και πολιτική λειτουργία του Νόμου, ο 

οποίος έχει χρέος να διαπλάθει ανθρώπους ικανούς και άξιους να διατηρούν τη συνοχή της 

πόλης. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται ο Συνεπώς, ο Νόμος υπηρετεί τον τελικό σκοπό της 

ευδαιμονίας του συνόλου και επιχειρώντας να υπαγάγει την ατομική επιθυμία (υποταγη το 

κοινο καλο) στην αναγκαιότητα της κοινωνικής συναρμογής και της πολιτικής ευταξίας.  

 

3  Γενικός χαρακτηρισμός του νόμου 

Ο νόμος παρουσιάζεται ως βασική αρχή της πολιτικής συμβίωσης, προκειμένου να 

αποκλειστεί ο κίνδυνος της αταξίας και του χάους που αναιρεί τις δυνατότητες της δίκαιης 

πολιτείας.. Ο νόμος, με άλλα λόγια, είναι η αναγκαιότητα που επιβάλλει την εναρμόνιση της 

ατομικότητας και της συλλογικότητας μέσα στην κοινωνία. Εγγυητής και διεκπεραιωτής 

αυτής της αναγκαιότητας καθίσταται ο φιλόσοφος. 

Επίσης, δεν πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός ότι για τον Πλάτωνα ευδαιμονία δεν είναι η 

προσωπική ευτυχία στη ζωή, αλλά η συναίσθηση ότι με τις ενέργειές του ο πολίτης καθιστά 

τους άλλους ευδαίμονες. Ο νόμος, Παρουσιάζεται, δηλαδή, ως ιδανικός ηγέτης της ιδανικής 

πολιτείας. 

Γ) «Σκέψαι τοίνυν,… ἐπιμελεῖσθαί τε καὶ φυλάττειν.» Δικαιολογημένος ο ηθικός 

εξαναγκασμός των φιλοσόφων. Σ’ αυτό το σημείο, διατυπώνεται το συμπέρασμα του 

Σωκράτη. Δικαιολογεί την άποψή του ότι οι φιλόσοφοι δεν πρέπει να αφήνονται να κάνουν 

τη ζωή που έχουν επιλέξει, μένοντας μακριά από τα κοινά: έχουν καθήκον, εφόσον έχουν 

εκπαιδευτεί κατάλληλα γι’ αυτό, να θυσιάσουν την προσωπική τους ευτυχία και να 

προσφέρουν ό,τι είναι δυνατόν για το καλό ολόκληρης της πολιτείας. Κατά συνέπεια, οι 

φιλόσοφοι έχουν ηθικό και σύννομο χρέος να υπηρετήσουν το σύνολο. 

 

4  Κριτική της επιχειρηματολογίας του Σωκράτη 

Α) Από τη μια η σωκρατική θέση και επιχειρηματολογία δικαιώνεται με την οπτική εκείνων 

που θεωρούν ότι η ευδαιμονία και η πληρότητα του ανθρώπου δεν συνδέεται αναγκαστικά 
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με τον άνετο, ανέμελο και χωρίς ευθύνες βίο. Αντίθετα, αποδέχονται ότι για όσους 

δοκίμασαν την ευδαιμονία της Ιδέας και της αλήθειας, η άσκηση πολιτικής ηγεσίας, η 

κάθοδος στις σκιές της σπηλιάς, είναι θυσία και πόνος. Παρόλα αυτά όμως δέχονται την 

πολιτική ηγεσία και την μοιράζονται με τους άξιους, όχι από πάθος, ματαιοδοξία και 

συμφέρον, αλλά από βαθιά συναίσθηση καθήκοντος και αποστολής.  

Β) Από την άλλη η άποψή του ότι πρέπει να εξαναγκαστούν οι φιλόσοφοι να αναλάβουν τα 

ηνία της πόλης με στόχο το συμφέρον του συνόλου δεν μπορεί να θεωρηθεί δίκαιη, αφού, 

αν εφαρμοστεί, δεν γίνεται σεβαστή η βούληση μιας μερίδας πολιτών, των φιλοσόφων. 

Πρώτος ο Αριστοτέλης παρατήρησε ότι ο σωκρατικός συλλογισμός χαρακτηρίζεται από 

αντίφαση, καθώς δεν είναι δυνατόν η ιδανική πολιτεία να ευαγγελίζεται (μιλάει) την 

ευδαιμονία όλων των πολιτών και την ίδια στιγμή να κάνει τους φιλοσόφους 

δυστυχισμένους. 

5  Eκφραστικά  μέσα 

Αντιθέσεις 
«χεῖρον ≠ ἄμεινον»: η χρήση αυτής της αντίθεσης (όπως και η εναντιωματική μετοχή «δυνατὸν 
ὂν») εκφράζει την έντονη αντίδραση του Γλαύκωνα. 
«ἕν τι γένος ≠ ἐν ὅλῃ τῇ πόλει»: υπογραμμίζεται η μέριμνα του νόμου για το όφελος και την 
ευδαιμονία όλων των πολιτών. 
 
Σχήμα κατ’ άρση και θέση 
«ὅτι νόμῳ οὐ τοῦτο μέλει ≠ ἀλλ’ ἐν ὅλῃ τῇ πόλει … ἐγγενέσθαι»: υπογραμμίζεται ο ρόλος του 
νόμου να επιφέρει ισορροπία στην πόλη. 
«οὐχ ἵνα ἀφιῇ … ≠ ἀλλ’ ἵνα καταχρῆται …»: τονίζεται ο ρόλος του νόμου να χρησιμοποιεί τους 
πολίτες ως ενωτικό δεσμό της πόλης. 
«οὐδ’ ἀδικήσομεν … ≠ ἀλλὰ δίκαια …»: απαντά στην ευθεία δισκελή ερώτηση του Γλαύκωνα:  
 
Παρατακτική σύνδεση των προτάσεων 
«ἀδικήσομεν αὐτούς, καὶ ποιήσομεν χεῖρον ζῆν» 
«πειθοῖ τε καὶ ἀνάγκῃ» 
«ποιῶν μεταδιδόναι … καὶ αὐτὸς ἐμποιῶν …» 
«ἐπιμελεῖσθαί τε καὶ φυλάττειν» 
 
Προσωποποίηση 
Στο κείμενο παρατηρούμε την προσωποποίηση του νόμου, ώστε να φανεί ο ρόλος του, που 
σχολιάστηκε προηγουμένως: 
«μέλει» 
«μηχανᾶται» 
«συναρμόττων» 
«ποιῶν» 
«ἐμποιῶν» 
«ἀφιῇ» 
«καταχρῆται» 
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