
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. Σπυρόπου-

λο63 «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, 

                                                           
60   Βλ. Κείµενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 28. 
61   Βλ. Κείµενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 27. 
62   Βλ. Κείµενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 28. 
63  Βλ. Ηλ. Σπυρόπουλος, σ. 29.  
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να 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 πεζο-

γράφο: 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. 


