
 

 

Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ  

 

Ἡμέτερον δὴ ἔργον , ἦν δ’ ἐγώ , τῶν οἰκιστῶν τάς τε βελτίστας φύσεις 
ἀναγκάσαι ἀφικέσθαι πρὸς τὸ μάθημα  ὃ ἐν τῷ πρόσθεν ἔφαμεν εἶναι 
μέγιστον, ἰδεῖν τε τὸ ἀγαθὸν καὶ ἀναβῆναι ἐκείνην τὴν ἀνάβασιν , καὶ ἐπειδὰν 
ἀναβάντες ἱκανῶς ἴδωσι   

Τὸ ποῖον δή ; 

Τὸ αὐτοῦ, ἦν δ’ἐγώ , καταμένειν καὶ μὴ ἐθέλειν πάλιν καταβαίνειν παρ’ 
ἐκείνους τοὺς δεσμώτας μηδὲ μετέχειν τῶν παρ’ ἐκείνοις πόνων τε καὶ τιμῶν , 
εἴτε φαυλότεραι εἴτε σπουδαιότεραι. 

Ἔπειτ’ , ἔφη , ἀδικήσομεν αὐτούς , καὶ ποιήσομεν χεῖρον ζῆν , δυνατὸν 
αὐτοῖς ὂν ἄμεινον ; 

Ἐπελάθου , ἦν δ’ ἐγώ , πάλιν , ὦ φίλε , ὅτι νόμῳ οὐ τοῦτο μέλει , ὅπως 
ἕν τι γένος ἐν πόλει διαφερόντως εὖ πράξει , ἀλλ’ ἐν ὅλῃ τῇ πόλει τοῦτο 
μηχανᾶται ἐγγενέσθαι , συναρμόττων τοὺς πολίτας πειθοῖ τε καὶ ἀνάγκῃ , 
ποιῶν μεταδιδόναι ἀλλήλοις τῆς ὠφελίας ἣν ἂν ἕκαστοι τὸ κοινὸν δυνατοὶ 
ὦσιν ὠφελεῖν καὶ αὐτὸς ἐμποιῶν τοιούτους ἄνδρας ἐν τῇ πόλει , οὐχ ἵνα ἀφιῇ 
τρέπεσθαι ὅπῃ ἕκαστος βούλεται , ἀλλ’ ἵνα καταχρῆται αὐτὸς αὐτοῖς ἐπὶ τὸν 
σύνδεσμον τῆς πόλεως .  

Ἀληθῆ, ἔφη ∙ἐπελαθόμην γάρ .  

Σκέψαι , τοίνυν , εἶπον , ὦ Γλαύκων , ὅτι οὐδ’ ἀδικήσομεν τοὺς παρ’ 
ἡμῖν φιλοσόφους γιγνομένους , ἀλλὰ δίκαια πρὸς αὐτοὺς ἐροῦμεν , 
προσαναγκάζοντες τῶν ἄλλων ἐπιμελεῖσθαί τε καὶ φυλάττειν . 



 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

1. Να μεταφραστεί το απόσπασμα : « Ἔπειτ’ , ἔφη ,... καὶ φυλάττειν »  
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2. Ποια είναι η ένσταση που υποβάλλει ο Γλαύκων και πώς απαντά ο 
Σωκράτης ; 
Πώς κρίνετε το επιχείρημα του Σωκράτη ; 
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3.   Ποιες είναι οι σχέσεις μεταξύ των πολιτών και μεταξύ του νόμου και 
πολιτών σύμφωνα με το κείμενο;   
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       4.  Ποιο είναι το θέμα της « Πολιτείας » και πώς το διερευνά ο Σωκράτης;  
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       5.   ἐπελάθου , μηχανᾶται , συναρμόττων , μεταδιδόναι , ἐμποιῶν 
Να γράψετε  από ένα ουσιαστικό και  ένα επίθετο με ετυμολογική 

συγγένεια.                                                                                                                                                                                             
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Α. Αδίδακτο κείμενο 
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Τίς γάρ οὐκ ἄν ἀγάσαιτο τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων τῆς ἀρετῆς, οἳ καί τήν 
χώραν καί τήν πόλιν ἐκλιπεῖν ὑπέμειναν εἰς τάς τριήρεις ἐμβάντες ὑπέρ τοῦ μή 
τό κελευόμενον ποιῆσαι, τόν μέν ταῦτα συμβουλεύσαντα Θεμιστοκλεα 
στρατηγόν ἑλόμενοι, τόν δ’ ὑπακούειν ἀποφηνάμενον τοῖς ἐπιταττομένοις 
Κυρσίλον καταλιθώσαντες, οὐ μόνον αὐτόν, ἀλλά καί αἱ γυναῖκες αἱ ὑμέτεραι 
τήν γυναῖκ’ αὐτοῦ. Οὐ γάρ ἐζήτουν οἱ τότε Ἀθηναῖοι οὔτε ρήτορα 
οὔτε  στρατηγόν δι’ ὅτου δουλεύσουσι εὐτυχῶς, ἀλλά οὐδέ ἠξίουν, εἰ μή μετ’ 
ἐλευθερίας ἐξέσται τοῦτο ποιεῖν. Ἡγεῖτο γάρ αὐτῶν ἕκαστος οὐχί τῷ πατρί καί 
τῇ μητρί μόνον γεγενῆσθαι, ἀλλά καί τῇ πατρίδι. Διαφέρει δέ τί;  ὅτι ὁ μέν τοῖς 
γονεῦσιν μόνον γεγενῆσθαι νομίζων τόν τῆς εἱμαρμένης καί τόν αὐτόματον 
θάνατον περιμένει, ὁ δέ καί τῇ πατρίδι, ὑπέρ τοῦ μή ταύτην ἐπιδεῖν 
δουλεύουσαν ἀποθνῄσκειν ἐθελήσει καί φοβερωτέρας ἡγήσεται τάς ὕβρεις καί 
τάς ἀτιμίας, ἅς ἐν δουλευούσῃ τῇ πόλει φέρειν ἀνάγκη, τοῦ θανάτου. 

 

 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

ἄγαμαι – θαυμάζω κάποιον γιά κάτι.- ἀρετή - ανδρεία.- χώρα- η ύπαιθρος 
χώρα.- ἐκλείπω -ἐγκαταλείπω.- ὑπομένω = ἀνέχομαι.- ἀποφαίνομαι = 
προτείνω.- ἐπιτάττω = διατάζω.- καταλιθῶ - λιθοβολῶ.-.- δουλεύω 
εὐτυχῶς – ζω άνετα ως δούλος.- ἀξιῶ = θεωρώ άξιο.- εἱμαρμένη = μοίρα.- 
ἐφορῶ – βλέπω.- δουλεύω /  ὑποδουλωνομαι.- ὕβρις . προσβολή.- ἀτιμία = 
ἐξευτελισμός.- 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α1. Να μεταφράσετε το παραπάνω απόσπασμα 
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Β1. Να γράψετε τον ζητούμενο τύπο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις : 

ἐκλιπεῖν : β΄ενικό προστακτικής του ίδιου χρόνου 

ταῦτα : ίδιος τύπος στον άλλο αριθμό 

γυναῖκες : κλητική ενικού 

ἐζήτουν : γ΄ πληθυντικό ευκτικής ενεστώτα στη ίδια φωνή 



εὐτυχῶς : ίδιος τύπος στον συγκριτικό και υπερθετικό βαθμό 

πατρί : κλητική ενικού και δοτική πληθυντικού 

γεγενῆσθαι : γ΄ ενικό οριστικής υπερσυντελίκου ενεργητικής φωνής  

φέρειν : απαρέμφατο αορίστου β΄ μέσης φωνής 
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Γ1. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση του παρακάτω χωρίου : « Οὐ 
γάρ ἐζήτουν οἱ τότε Ἀθηναῖοι οὔτε ρήτορα οὔτε  στρατηγόν δι’ ὅτου 
δουλεύσουσι εὐτυχῶς, ἀλλά οὐδέ ἠξίουν, εἰ μή μετ’ ἐλευθερίας ἐξέσται τοῦτο 
ποιεῖν. » 
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