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 ΚΕΙΜΕΝΟ 

 
Πλάτωνος Πολιτεία (519b-d) 

 
Τὶ δέ; Τόδε οὐκ εἰκός, ἦν δ᾽ ἐγώ, καὶ ἀνάγκη ἐκ τῶν προειρημένων, μήτε 

τοὺς ἀπαιδεύτους καὶ ἀληθείας ἀπείρους ἱκανῶς ἄν ποτε πόλιν 

ἐπιτροπεῦσαι, μήτε τοὺς ἐν παιδείᾳ ἐωμένους διατρίβειν διὰ τέλους, τοὺς 

μὲν ὅτι σκοπὸν ἐν τῷ  βίῳ οὐκ ἔχουσιν ἕνα, οὗ  στοχαζόμενους δεῖ  ἅπαντα 

πράττειν ἃ  ἂν πράττωσιν ἰδίᾳ  τε καὶ  δημοσίᾳ, τοὺς δὲ ὅτι ἑκόντες εἶναι 

οὐ πράξουσιν, ἡγούμενοι ἐν μακάρων νήσοις ζῶντες ἔτι ἀπῳκίσθαι;  

Ἀληθῆ, ἔφη.  

Ἡμέτερον δὴ ἔργον, ἦν δ᾽ ἐγώ, τῶν οἰκιστῶν τὰς 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, μὴ ἐπιτρέπειν αὐτοῖς ὃ νῦν 

ἐπιτρέπεται.  

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.  

 
 

 

 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 2 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

 
Α. Από  το κείμενο που σας δίνεται να γράψετε τη μετάφραση του αποσπάσματος: 

«Τὶ  δέ; …ὃ  νῦν ἐπιτρέπεται.»  
 

Μονάδες 10  
 
Β1. Ποιους θεωρεί ο Πλάτωνας ακατάλληλους να διοικήσουν μια πολιτεία και για 

ποιους λόγους;  
Μονάδες 10  

Β2. α)  Να δώσετε τον ορισμό του αγαθού ,  σύμφωνα με τον Πλάτωνα.  

      β)  Ποιους χαρακτηρισμούς δίνει ο Πλάτωνας στο αγαθό  δια στόματος του 
Σωκράτη; Να απαντήσετε με παραπομπές από το κείμενο που σας δίνεται.  

Μονάδες 15   

 

Β3. Τι ήταν, σύμφωνα με τις λαϊκές δοξασίες, τα νησιά των μακαρίων και πώς 
αυτά συνδέονται με τους πεπαιδευμένους;  

Μονάδες 5   

Β4.  

α) Να ετυμολογήσετε τις λέξεις: ἀπείρους, μάθημα, ἀνάβασιν, ἐπιτρέπεται,  
καταμένειν.  

β)  Να βρείτε με ποιες λέξεις του κειμένου σχετίζονται ετυμολογικά οι λέξεις:  
διαμονή, οικισμός, βηματισμός,  αβελτηρία , προίκα.  

Μονάδες 10  

 
 
Β5.  Ποιο είναι το θέμα του διαλόγου και τι σημαίνουν οι όροι πόλις  και 

πολιτεία ; 
Μονάδες 10  

 

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  


