
È
Å

Ì
Å

Ë
ÉÏ

Å
Ë

Å
Õ

Ó
ÉÍ

Á

Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 4

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

1. Μετάφραση 

Αν λοιπόν υπήρχαν δύο δακτυλίδια και το ένα το φορούσε ο δίκαι-
ος και το άλλο ο άδικος, κανείς δεν θα ήταν, όπως πιστεύουν, τόσο 
ακέραιος (χαλύβδινος), ώστε να µπορεί να παραµείνει (πιστός) στη 
δικαιοσύνη και να έχει την τόλµη να µένει µακριά από τα ξένα 
πράγµατα και να µην τα αγγίζει, ενώ θα του ήταν δυνατό και να 
παίρνει άφοβα από την αγορά ό,τι ήθελε, και µπαίνοντας στα σπί-
τια να δηµιουργεί ερωτικές σχέσεις µε όποιον θα ήθελε, και να 
σκοτώνει και να βγάζει από τη φυλακή όποιους ήθελε και τα άλλα 

να τα πράττει ανάµεσα στους ανθρώπους, σαν να είναι ισοδύναµος 
µε το θεό. Έτσι βέβαια ενεργώντας (ενν. ο δίκαιος), δεν θα έκανε 
τίποτε διαφορετικό από τον άλλο (ενν. τον άδικο), αλλά και οι δύο 
θα βάδιζαν τον ίδιο δρόµο. Και βέβαια θα µπορούσε να ισχυριστεί 
κάποιος ότι αυτό (είναι) µεγάλη (ολοφάνερη) απόδειξη, για το ότι 
κανείς δεν είναι δίκαιος µε τη θέλησή του αλλά επειδή αναγκάζε-
ται, επειδή (ενν. το να είναι κανείς δίκαιος) στην ιδιωτική ζωή (ή 
από την άποψη του ατοµικού συµφέροντος) δεν είναι αγαθό, αφού, 
όπου ο καθένας νοµίζει πως είναι σε θέση να αδικεί, αδικεί.  

 

Παρατηρήσεις 

Β 1. Η χρήση της λέξης ισόθεον είναι ειρωνική, όπως φαίνεται 

από το είδος των δραστηριοτήτων που περιγράφονται. Ο 
Γλαύκων εξισώνει µε τους θεούς τον άνθρωπο που, έχοντας 
στην κατοχή του το µαγικό δακτυλίδι του Γύγη, θα µπορού-
σε να ικανοποιεί όλες τις επιθυµίες του. Με τη φράση αυτή 
αίρει οποιοδήποτε περιορισµό στη δράση του ανθρώπου. 

Σύµφωνα µε τις λαϊκές αντιλήψεις του αρχαίου κόσµου οι 
θεοί µπορούσαν να πράττουν τα πάντα. Έτσι για παράδειγ-
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µα, ο ∆ίας έσµιξε ως χρυσή βροχή ερωτικά µε τη ∆ανάη, ο 
∆ιόνυσος απελευθέρωσε τις Βάκχες που είχε φυλακίσει ο 
Πενθέας κ.τ.λ. Με ανάλογο τρόπο, ο άνθρωπος που έχει γί-
νει κάτοχος µιας τόσο µεγάλης δύναµης, ενεργεί χωρίς το 
φόβο της τιµωρίας. Τα ¨κατορθώµατα¨ του, όµως, είναι πρά-
ξεις άδικες και ανήθικες, που γίνονται σε βάρος των συναν-
θρώπων του και από ιδιοτέλεια. 

Ο Πλάτων χρησιµοποιώντας ειρωνικά τη λέξη ισόθεον για 

τον κάτοχο του δακτυλιδιού στηλιτεύει µια κατηγορία αν-
θρώπων που µπορούσε να πράττει ό,τι επιθυµούσε, τους τυ-
ράννους. Η απόλυτη και ανεξέλεγκτη εξουσία που κατείχαν 
, τους διέφθειρε, µε αποτέλεσµα να διαπράττουν κάθε είδους 
ανοσιούργηµα και να πιστεύουν ότι βρίσκονται πάνω από 
τους θεσµούς και τους νόµους και ότι θα παραµείνουν ατι-
µώρητοι ως το τέλος για τις ανόσιες και ιδιοτελείς πράξεις 
τους. 

Β 2. Με βάση το µύθο καταλήγει στην επιγραµµατική διατύπωση 

«οὐδεί̋ ἑκών δίκαιο̋», που συνοψίζει τη θεωρία του σοφι-

στή Θρασύµαχου ( το συµφέρον του ισχυρού καθορίζει το τι 
είναι δίκαιο) και παρουσιάζει, στην πραγµατικότητα, τις α-
πόψεις των αριστοκρατικών κύκλων της Αθήνας. Από αυτό 
το συµπέρασµα φαίνεται ότι δεν αναγνωρίζει σε κανέναν 
άνθρωπο τη δυνατότητα να είναι πράγµατι δίκαιος και να ε-
πιλέγει τη δικαιοσύνη ως τρόπο ζωής. Ισχυρίζεται ότι ο άν-
θρωπος εφαρµόζει τους κανόνες του δικαίου όχι από προτί-
µηση αλλά επειδή δεν έχει άλλη επιλογή και έχει φυσική 
ροπή προς την αδικία. Μεταφέρει τις αριστοκρατικές αντι-
λήψεις της εποχής του για τη θεµελίωση της κοινωνίας των 
ανθρώπων σ΄ ένα κοινωνικό συµβόλαιο, δηλ. στην υποκρι-

τική σύµβαση «µήτε ἀδικεῖν µήτε ἀδικεῖσθαι», που ανα-

γκάζει τον άνθρωπο να συµµορφώνεται µε τη "συµβατική 
ηθική", όταν η συµπεριφορά του εκτίθεται στη θέα των συ-
νανθρώπων του. Σύµφωνα µε τη θεωρία του Γλ., όταν ο άν-
θρωπος είναι βέβαιος ότι µπορεί να αδικεί χωρίς να υφίστα-
ται τις συνέπειες, τότε µεταπίπτει στην ηθική της "φύσης", 
παραδίδεται δηλ. στη φυσική ροπή του, την πλεονεξία. 
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Η άποψη του Γλ. έρχεται σε αντίθεση µε την αισιόδοξη σω-

κρατική άποψη, που δέχεται και ο Πλάτωνας ¨οὐδεί̋ ἑκών 
κακό̋¨, δηλ. ότι κανείς δεν διαπράττει το κακό µε τη θέλησή 

του . Η θέση αυτή του Σωκράτη για την ηθική συµπεριφορά 
του ανθρώπου είναι προέκταση της θεωρίας του για τη γνώ-

ση. Η αρετή είναι γνώση. Είµαστε σε θέση να επιτελέσουµε 
το καλό εφόσον ξέρουµε τι είναι καλό. Ο Σωκράτης λοιπόν 
πιστεύει ότι η γνώση του καλού ανοίγει το δρόµο για τη σω-
στή πράξη, άρα και την ευδαιµονία. Αν η αρετή µπορεί να 
διδαχτεί, είναι µια µορφή γνώσης. Αρκεί βέβαια να γνωρίζει 
κανείς την αρετή, το αγαθό για να το πράξει. Και επειδή ο 
άνθρωπος από τη µια επιθυµεί ό,τι τον ευχαριστεί και τον 
οδηγεί στην ευδαιµονία, το αγαθό από την άλλη οδηγεί στην 
ευδαιµονία, άρα όλοι οι άνθρωποι πράττουν το αγαθό, εφό-
σον το γνωρίζουν. Κανείς δεν είναι τόσο επιπόλαιος , ώστε 
να πράττει εκούσια το κακό όταν βέβαια γνωρίζει ότι είναι 
κακό, και να προτιµά τη νόσο από την υγεία της ψυχής. Ε-
ποµένως οι κακοί είναι αµαθείς και παρασύρονται στο κακό 

εξαιτίας της άγνοιας τους και όχι της διάθεσής τους να το 
πράξουν. Σε αυτό το συλλογισµό φαίνεται η νοησιαρχική 
βάση της αρετής κατά το Σωκράτη. 

Ο Γλ. αντίθετα, θεωρεί ότι η αρετή είναι προϊόν εξαναγκα-
σµού και φόβου, βιασµός της ανθρώπινης φύσης. Κατά την 
άποψη του Σωκράτη η αρετή και το δίκαιο είναι προϊόν της 
ελεύθερης βούλησης του ανθρώπου και εποµένως µε την 
κατάλληλη αγωγή και τη σωστή παιδεία οι άνθρωποι µπο-
ρούν να κατακτήσουν την αρετή και να δηµιουργήσουν κοι-
νωνίες δικαίου. 

Ο Γλ. για να τεκµηριώσει τη θέση του ισχυρίζεται ότι: 

α) η δικαιοσύνη είναι ασυµβίβαστη µε το προσωπικό συµ-

φέρον ,επειδή 

β) ο καθένας όπου µπορεί να αδικήσει και να αποφύγει την 
τιµωρία, αδικεί, επειδή 

γ) κάθε άνθρωπος πιστεύει ότι η αδικία τον ωφελεί ατοµικά 
πολύ περισσότερο από τη δικαιοσύνη, επειδή 
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δ) αν κάποιος αποκτούσε τη δύναµη να αδικεί ατιµώρητα 
και δεν την χρησιµοποιούσε, θα φαινόταν ανόητος και α-
θλιότατος στους "έξυπνους". Και ο έπαινος µάλιστα του δί-
καιου ανθρώπου µπροστά στους άλλους είναι υποκριτικός 
και γίνεται από φόβο µήπως αδικήσει και αυτούς. 

Ολόκληρος ο υποστηρικτικός συλλογισµός του Γλ. δοµείται 
σε αιτιολογικές κρίσεις που καταλήγουν στη γνώµη των 

πολλών, την κοινή αντίληψη, η οποία σύµφωνα µε το Σω-
κράτη και τον Πλάτωνα, δεν είναι επαρκής αποδεικτικός 
όρος. 

Β 3. Η απάντηση βρίσκεται στην εισαγωγή του σχολικού βιβλίου 
σελ. 100, ενότητα 13 , ¨Η δικαιοσύνη¨. « Η ιδεώδης πολιτεία 
… και δεν πολυπραγµονεί» 

Β 4. Βούλοµαι: ἐθέλω (ἐπιθυµῶ, γλίχοµαι, µαστεύω, ἐφίεµαι) 
Φηµί: λέγω (φράζω, ἀγορεύω, φάσκω) 
Οἴοµαι: νοµίζω (δοκῶ, ἡγοῦµαι , ὑπολαµβάνω) 
Φόβο̋: δέο̋ 
∆ρῶ: πράττω (ποιῶ, ἐργάζοµαι) 

 

2 Μετάφραση Αγνώστου Κειµένου 

Ότι όµως ταιριαστά (νόµιµα) κατέχουµε την εξουσία, ο λόγος γι’ 
αυτό (το θέµα) είναι πολύ πιο σύντοµος και περισσότερο δεδοµέ-
νος (αποδεκτός). Γιατί ποιός δε γνωρίζει ότι ο Τεύκρος από τη µια, 
ο αρχηγός του γένους µας, αφού πήρε µαζί του τους προγόνους 
των άλλων πολιτών, αφού έπλευσε εδώ και έκτισε την πόλη γι’ αυ-
τούς και τη χώρα µοίρασε, ο πατέρας Ευαγόρας από την άλλη, α-
φού άλλοι έχασαν την εξουσία, την ανέκτησε (την πήρε πίσω) πά-
λι, αφού υπέστη τους πιο µεγάλους κινδύνους, και τόσο πολύ µε-

τέβαλε την κατάσταση, ώστε να µην εξουσιάζουν πλέον τυραννικά 
οι Φοίνικες τους Σαλαµινίους, αλλά όποιων ακριβώς ήταν (η βασι-
λεία) αρχικά , αυτοί και τώρα να κατέχουν τη βασιλεία; 
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Γ 2  α) ὁµολογούµενο̋: ὁµολογουµένη  
πλεύσα̋:  πλεύσασα 
ἀπολεσάντων:  ἀπολεσασῶν 
ὑποστά̋: ὑποστᾶσα  

β)  Ρήµατα   Ενεστώτας   Μέλλοντας 

Κατένειµεν    κατανέµει   κατανεµεῖ 
Ἀνέλαβεν    ἀναλαµβάνει   ἀναλήψεται 
Μετέστησεν    µεθίστησι(ν)   µεταστήσει 

Γ 3     Ἀπολεσάντων: επιρρηµατική χρονική µετοχή, δηλώνει το 

προτερόχρονο σε σχέση µε το ρήµα που προσδιο-
ρίζει, γενική απόλυτη, µε υποκείµενο της το 

"ἑτέρων" (Σηµ. Η µετοχή θα µπορούσε να θεωρηθεί 

και εναντιωµατική). 
Τοσοῦτον:  αιτιατική ως επιρρηµατικός προσδιορισµός του 

ποσού στο ρήµα ¨µετέστησεν ¨. 

Σαλαµινίων:  αντικείµενο του απαρεµφάτου ¨τυραννεῖν¨ 

που λαµβάνεται ως ρήµα της συµπερασµατικής 
απαρεµφατικής πρότασης.  

Ὧνπερ: γενική κατηγορηµατική κτητική µέσω του συνδετι-

κού ρήµατος  ἦν  στο εννοούµενο υποκείµενο του 

ρήµατος η ¨βασιλεία¨. 

Τήν ἀρχήν: αιτιατική ως επιρρηµατικός προσδιορισµός του 

χρόνου στο ρήµα ¨ἦν¨ 


