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ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Πλάτωνος Πολιτεία 519 B – D 

Α1. 
 

ΜΕΣΑΦΡΑΗ 
 

Τότε; Δεν είναι φυςικό, είπα εγϊ, και δεν ςυνάγεται αναγκαςτικά από όςα ζχουμε πει 
ότι άνκρωποι αμόρφωτοι, δίχωσ καμιά εμπειρία τθσ αλικειασ, δεν κα ιταν ποτζ 
δυνατόν να διοικιςουν ικανοποιθτικά μια πολιτεία οφτε, επίςθσ, άνκρωποι αφθμζνοι 
να περνοφν ωσ το τζλοσ τθ ηωι τουσ μελετϊντασ; Οι πρϊτοι επειδι δεν ζχουν κζςει ζνα 
ςτόχο προσ τον οποίο κα πρζπει να κατατείνουν όλεσ οι πράξεισ τουσ, οι ιδιωτικζσ και 
οι δθμόςιεσ, οι δεφτεροι επειδι από δικι τουσ προαίρεςθ δεν πρόκειται να 
αςχολθκοφν με τίποτε πρακτικό, κακϊσ κα νομίηουν ότι ζχουν μεταφερκεί, ηωντανοί 
ακόμθ, και ηουν ςτα νθςιά των μακάρων!  
Δίκιο ζχεισ, είπε.  
Το ζργο λοιπόν, είπα εγϊ, που ζχουμε να επιτελζςουμε εμείσ, οι κεμελιωτζσ τθσ πόλθσ, 
είναι να υποχρεϊςουμε όςουσ από τθ φφςθ τουσ είναι προικιςμζνοι κατά τον καλφτερο 
τρόπο να προςεγγίςουν εκείνο το μάκθμα που προθγουμζνωσ το χαρακτθρίςαμε ωσ το 
μζγιςτο: να αντικρφςουν το Αγακό και να βγάλουν εκείνθ τθν ανθφοριά, και ςαν 
ανζβουν και το κοιτάξουν αρκετά, να μθν τουσ επιτρζψουμε αυτό που τϊρα 
επιτρζπεται.  
Δθλαδι ποιο;  
Το να μζνουν, είπα εγϊ, εκεί και να μθ κζλουν να κατζβουν πάλι δίπλα ς' εκείνουσ τουσ 
δεςμϊτεσ και να μοιραςτοφν μαηί τουσ τοφσ κόπουσ και τισ τιμζσ, είτε αυτζσ είναι 
τιποτζνιεσ είτε ςπουδαιότερεσ.  
Μα τότε, είπε, δεν κα τουσ αδικιςουμε και δεν κα τουσ κάνουμε να ηουν χειρότερα, 
ενϊ μποροφν να ηιςουν καλφτερα; 
 

Β1. 
 

 ἐν παιδείᾳ: 
Σχόλιο ςχολικοφ βιβλίου ςελίδα 119: 

 Η παιδεία ςτοχεφει ςτθν απόλυτθ γνϊςθ, τθν ενατζνιςθ του Αγακοφ. 
 

 ἀναβῆναι ἐκείνην την ἀνάβασιν 
 Οι προικιςμζνοι και χαριςματικοί άνκρωποι («βελτίςτασ φφςεισ») ζχουν 

χρζοσ να ανυψωκοφν πνευματικά, να ανζβουν τθν ανθφορικι οδό που 
οδθγεί ςτο φϊσ τθσ αλικειασ και τθσ γνϊςθσ και ςτθ κζαςθ του 
Αγακοφ. 

 Η πορεία αυτι είναι ανθφορικι, αφοφ θ κατάκτθςθ τθσ παιδείασ είναι 
επίπονθ και δφςκολθ. 

 Πολφ ςυχνά ςτον Πλάτωνα λζξεισ που ςθμαίνουν το «ἄνω» και τθν  
ανάβαςθ χρθςιμοποιοφνται μεταφορικά για τθν παιδεία και τα αγακά 
που προςφζρει (ςχόλιο ςχολικοφ βιβλίου ςελίδα 120) 
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Σημείωση: Ο μακθτισ μπορεί να αναφερκεί ςυνοπτικά και ςτθν ανϊτερθ παιδεία 
που προςφζρεται ςτουσ φφλακεσ από τισ ςελίδεσ 97-98 τθσ ειςαγωγισ. 

 

Β2. 
 

Τθν πολιτικι εξουςία αςκοφν οι πολιτικοί. Αυτοί ωςτόςο είναι ακατάλλθλοι γιατί είναι 
«ἀπαίδευτοι» και «ἄπειροι ἀλθκείασ». Οι πολιτικοί αυτοί δεν ζχουν ζναν υψθλό ςτόχο 
ςτθσ ηωι τουσ (όπωσ π.χ, οι φφλακεσ-βαςιλείσ τθσ ιδανικισ πολιτείασ) αλλά 
αναμειγνφονται ςτθν πολιτικι και επιδίδονται ςτο παιχνίδι κατάκτθςθσ τθσ εξουςίασ 
όχι για τον «ἐν ςκοπὸν», δθλαδι τθ ςυνολικι ευθμερία τθσ πολιτείασ, όπωσ κα ικελε ο 
Πλάτων, αλλά για εξυπθρζτθςθ ταπεινϊν φιλοδοξιϊν, ποταπϊν επικυμιϊν, απόκτθςθ 
πλοφτου, δφναμθσ, επιρροισ.  
 
Από τθν άλλθ πικανοί φορείσ εξουςίασ μποροφν να γίνουν «οἱ ἐν παιδείᾳ ἐϊμενοι 
διατρίβειν διὰ τζλουσ», αφοφ είναι «πεπαιδευμζνοι» και «ζμπειροι ἀλθκείασ, ζχουν 
δθλαδι ό,τι ςτεροφνται οι πολιτικοί. Ωςτόςο και αυτοί είναι ακατάλλθλοι, γιατί 
απουςιάηει θ κζλθςθ τθσ εναςχόλθςθσ με τα κοινά, θ κζλθςθ ςοβαρισ ανάμειξθσ τουσ 
για τθν ορκι διοίκθςθ τθσ πολιτείασ και τθ ςυνολικι ευθμερία τθσ. Ζϊντασ οι ίδιοι τθν 
ευδαιμονία αρνοφνται να αγωνιςτοφν και για τουσ άλλουσ.  
 

Β3. 
 

Από το ςχολικό βιβλίο, ςελίδα 102, οι δφο τελευταίεσ παράγραφοι: 
 «οι κθφινεσ ςυνεχϊσ πλθκφνονται … κάκε είδουσ ανοςιοφργθμα» 

 
Β4. 
 

 
απόρρθτοσ  προειρθμζνων 

ντροπαλόσ ἐπιτροπεῦςαι 

αντιβιοτικό βίῳ 

αποχι  ἒχουςιν 

δυςπραγία πράττουςιν, πράξουςιν 

Μονοκατοικία ἀπῳκίςκαι 

προφιτθσ  ἒφθ 

είδωλο ἰδεῖν, ἴδωςιν 

βάκρο  ἀναβάντεσ, ἀναβῆναι, ἀνάβαςιν 

ανυπόμονοσ   καταμζνειν 
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AΔΙΔΑKTΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Ξενοφῶντος υμπόσιον I, 11 – 12 

 
Γ1. 
 

ΜΕΣΑΦΡΑΗ 
 

Εκείνοι λοιπόν, δειπνοφςαν ςιωπθλά, ςαν να τουσ είχε αυτό επιβλθκεί από κάποιον 
ανϊτερο. Και ο Φίλιπποσ ο γελωτοποιόσ, αφοφ κτφπθςε τθν πόρτα, είπε ςε αυτόν που 
προςζτρεξε να ανακοινϊςει και ποιοσ ιταν και για ποιο λόγο επικυμοφςε να τον 
οδθγιςουν μζςα και είπε ότι ζρχεται, αφοφ ετοίμαςε όλα τα απαραίτθτα, ϊςτε να 
δειπνιςουν με ξζνεσ προμικειεσ. Και ο υπθρζτθσ είπε ότι ιταν πολφ ςτενοχωρθμζνοσ 
γιατί δεν ζφερε τίποτε και επειδι ιταν νθςτικόσ. Ο Καλλίασ λοιπόν, αφοφ άκουςε αυτά 
είπε αλλά όμωσ, φίλοι, είναι ντροπι να (του) αρνθκοφμε τθν είςοδο· ασ ειςζλκει 
λοιπόν. Και ςυγχρόνωσ ζςτρεψε το βλζμμα του ςτον Αυτόλυκο, ολοφάνερα 
εξετάηοντασ πϊσ φάνθκε ςε εκείνον το αςτείο. 

 
Γ2. 
 

κρείττονοσ κρείττονασ, κρείττουσ 

ὅ,τι οὕτινοσ, ὅτου 

ἔφθ φαίθ 

πάντα πᾶςι(ν) 

φζρειν ἐνεγκεῖν 

ταῦτα αὗται 

ἂνδρεσ ἂνερ 

αἰςχρόν αἰςχίονι 

εἰςίτω εἴςικι 

δόξειε ἔδοξε 

 
Γ3. 
 

α) 
 

 αὐτοῖσ αντικείμενο ςτο ἐπιτεταγμζνον 

 τῷ ὑπακοφςαντι επικετικι μετοχι, ζμμεςο αντικείμενο ςτο ριμα εἶπε 

 διά το φζρειν εμπρόκετοσ προςδιοριςμόσ τθσ αιτίασ ςτο πιζηεςκαι 
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 ἀνάριςτον κατθγοροφμενο ςτο παῖδα μζςω του ςυνδετικοφ εἶναι 

 φκονῆςαι 
τελικό απαρζμφατο, υποκείμενο ςτθν απρόςωπθ 
ζκφραςθ αἰςχρόν (ἐςτί), ετεροπροςωπία 

 ἐκείνῳ 
δοτικι προςωπικι του κρίνοντοσ προςϊπου ςτο ριμα 
δόξειε 

 
 
β) 
 

 Πλάγιος λόγος: εἶπε τῷ ὑπακοφςαντι εἰςαγγεῖλαι ὅςτισ εἴθ 

 Ευθυς λόγος:   (ὦ ὑπακοφςασ) εἰςάγγειλον ὅςτισ εἰμί 
   ή  

(ὦ ὑπακοφςασ) εἰςάγγειλον ὅςτισ ἐςτί 
 


