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Γιδαγμένο κείμενο
Πλάηωνορ Πολιηεία 519 B – D
Mεηάθπαζη
Ση ινηπφλ; Απηφ εδψ δελ είλαη θπζηθφ, είπα εγψ, θαη δελ πξνθχπηεη αλαγθαζηηθά απφ φζα έρνπλ
εηπσζεί πξνεγνπκέλσο, φηη δειαδή νχηε νη απαίδεπηνη θαη φζνη δελ έρνπλ γλσξίζεη ηελ αιήζεηα ζα
κπνξνχζαλ πνηέ λα θπβεξλήζνπλ κε ηθαλνπνηεηηθφ ηξφπν ηελ πφιε νχηε εθείλνη πνπ αθήλνληαη λα
απαζρνινχληαη σο ην ηέινο ηεο δσήο ηνπο κε ηελ παηδεία, νη πξψηνη επεηδή δελ έρνπλ ζηε δσή ηνπο έλα
ζθνπφ, ζηνλ νπνίν ζηνρεχνληαο πξέπεη λα θάλνπλ φια αλεμαηξέησο φζα ηπρφλ θάλνπλ θαη ζηελ ηδησηηθή θαη
ζηε δεκφζηα δσή, νη δεχηεξνη επεηδή δε ζα αλακεηρζνχλ ζηελ πξαθηηθή δσή κε ηε ζέιεζή ηνπο, επεηδή
λνκίδνπλ φηη είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηα λεζηά ησλ καθάξσλ, ελψ αθφκα είλαη δσληαλνί;
Αιήζεηα (ιεο), είπε (ν Γιαχθσλ).
Γηθφ καο έξγν, ινηπφλ, είλαη είπα εγψ, εκείο νη ηδξπηέο ηεο πφιεο θαη λα αλαγθάζνπκε ηηο θαιχηεξεο
θχζεηο λα θηάζνπλ ζην κάζεκα ην νπνίν πξνεγνπκέλσο παξαδερηήθακε πσο είλαη ην αλψηαην, λα δνπλ
δειαδή ην αγαζφ θαη λα αλέβνπλ εθείλε ηελ αλεθνξηθή νδφ, θαη αθνχ αλέβνπλ, φηαλ ην δνπλ αξθεηά, λα
κελ ηνπο επηηξέπνπκε απηφ πνπ ηψξα ηνπο επηηξέπεηαη.
B1. Σν ζέκα ηεο αιιεγνξίαο ηνπ ζπειαίνπ είλαη ε παηδεία σο ζηξνθή ηεο ςπρήο πξνο ην θσο, δειαδή πξνο
ηελ ηδέα ηνπ αγαζνχ, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε επίδξαζε ηελ νπνία αζθεί ε παηδεία ζηε θχζε ηνπ αλζξψπνπ,
ε ππνρξέσζε πνπ έρνπλ νη νξζά πεπαηδεπκέλνη λα θσηίδνπλ κε ηελ παηδεία θαη ηνπο άιινπο αλζξψπνπο θαη
νη δηαθνξέο ηνπ αηζζεηνχ θαη ηνπ λνεηνχ θφζκνπ. Σα ζέκαηα, βέβαηα, απηά εμεηάδνληαη ζην πιαίζην ηεο
νξζήο πνιηηείαο ε νπνία πξνυπνζέηεη νξζή παηδεία.
Αξρηθά, ε ιέμε “παιδεία” ζεκαίλεη απηφ πνπ πξέπεη λα κάζεη ην παηδί. Ήδε απφ ηνλ 5ν αη. σο φξνο
ηεο παηδαγσγηθήο δειψλεη ηε γεληθή θαιιηέξγεηα πνπ είλαη πξνλφκην κφλν ηνπ αλζξψπνπ – γη’ απηφ ζηα
ιαηηληθά ν φξνο απνδίδεηαη σο humanitas-. Παίδεςζη είλαη ε πνξεία πξνο ηελ παηδεία. Βάζε ηεο παηδείαο γηα
ηνλ Πιάησλα ήηαλ ε κνπζηθή θαη ε γπκλαζηηθή. Ζ κνπζηθή εμεπγελίδεη ηελ ςπρή, θαζψο πεξηιακβάλεη ηε
κνπζηθή, ην ρνξφ, ην ηξαγνχδη θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο θαιιηηερληθήο επαηζζεζίαο θαη, γεληθφηεξα,
ηαπηίδεηαη κε ηε γεληθφηεξε πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα. Ζ γπκλαζηηθή ζπλίζηαηαη ζε απιέο αζθήζεηο θαη ζε
έλαλ πγηεηλφ ηξφπν δηαβίσζεο πνπ εμαζθάιηδε επεμία θαη αλδξεία. Ζ νινθιεξσκέλε, φκσο, παηδεία
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ζπκπιεξψλνληαλ θαη απφ ηε γλψζε ησλ καζεκαηηθψλ επηζηεκψλ, δειαδή ηεο αξηζκεηηθήο, ηεο γεσκεηξίαο,
ηεο ζηεξενκεηξίαο, ηεο αζηξνλνκίαο θαη ηεο αξκνληθήο (“διάνοια”), θαη ηέινο απφ ηε γλψζε ηεο δηαιεθηηθήο
θαη ηεο θηινζνθίαο πνπ ζα νδεγήζεη ηηο βέιηηζηεο θχζεηο ζηε ζέαζε ηνπ Αγαζνχ (“νόηζιρ”).
Παηδεία γηα ηνλ Πιάησλα είλαη ε ζηξνθή ησλ νθζαικψλ ηεο ςπρήο πξνο ηε γλψζε, είλαη ε ηέρλε
“ηνπ πεξηάγεηλ”. Δίλαη εθείλνο ν αλεθνξηθφο δξφκνο κεηάβαζεο απφ ηνλ απαηειφ θφζκν ησλ αηζζήζεσλ
πξνο ην λνεηφ θφζκν θαη πξνο ηελ χςηζηε ηδέα, ηελ ηδέα ηνπ αγαζνχ, πνπ είλαη ην μέγιζηον μάθημα. Ζ
παηδεία είλαη ελλνεκέλε ζηνλ Πιάησλα φρη ζχκθσλα κε ηηο ζνθηζηηθέο αληηιήςεηο, πνπ ηελ παξίζηαλαλ ζαλ
κηα απφ ην ηίπνηε εκθχηεπζε θαηλνχξγησλ δπλάκεσλ κέζα ζηελ αλζξψπηλε ςπρή, αιιά ζαλ ζηξνθή ησλ
καηηψλ ηεο ςπρήο πξνο ηε γλψζε θαη πξνο ην είναι. Δίλαη ε θαζνδήγεζε ηνπ ζείνπ ζηνηρείνπ πνπ ελππάξρεη
ζηνλ άλζξσπν πξνο ηελ αιεζηλή πεξηνρή ηνπ φληνο θαη πξνυπνζέηεη ηελ θάζαξζε ηεο ςπρήο απφ ηηο γήηλεο
ηεο επηζπκίεο θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ινγηζηηθνχ κέξνπο ηεο ςπρήο.
Ζ παηδεία είλαη ν χςηζηνο ζηφρνο πνπ επηδηψθεη ν αιεζηλφο θηιφζνθνο, πνηέ φκσο δελ είλαη
απηνζθνπφο, αιιά έρεη απψηεξν ζθνπφ ηελ θνηλσληθή επδαηκνλία θη φρη ηελ πξνζσπηθή ηνπ καθαξηφηεηα.
Δμάιινπ, ε γλψζε θαηαμηψλεηαη ζην βαζκφ πνπ πξνζαλαηνιίδεηαη ζε ρξήζηκε πξάμε, ηδησηηθή θαη δεκφζηα.
Αιιά θαη ε πξάμε αμηνινγείηαη ρξήζηκε, φηαλ θαηεπζχλεηαη απφ γλψζε θαη απνζαθεληζκέλν ζθνπφ. Γη’
απηφ θαη ν σθξάηεο εηξσλεχεηαη φζνπο θηινζφθνπο ζέινπλ λα κέλνπλ ζηηο απνιαχζεηο ηνπ ζεσξεηηθνχ
ηνπο βίνπ, ππνδειψλνληαο φηη ε ειεπζέξσζε ηνπ αλζξψπνπ απφ ηα δεζκά ηεο ακαζείαο θαη ε έμνδφο ηνπ
απφ ην ζθνηάδη έγηλε γηα θάπνην ιφγν θαη κε θάπνην ζθνπφ. Ο ιφγνο είλαη φηη παηδεία πξνζθέξεηαη απφ ηελ
πνιηηεία κφλν ζηηο βέιηηζηεο θχζεηο, ζε εθείλεο δειαδή ηηο πξνηθηζκέλεο θπζηνγλσκίεο, ηηο ραξηζκαηηθέο
πξνζσπηθφηεηεο πνπ είλαη πξννξηζκέλεο λα ηε δερηνχλ θαη κε ηνλ πξνζσπηθφ ηνπο αγψλα λα θηάζνπλ ζην
αλψηαην κάζεκα, δειαδή ζηε ζέαζε ηνπ Αγαζνχ. Ο ζθνπφο, φκσο, ηεο πνιηηείαο είλαη λα ζέζεη απηνχο
ηνπο αλζξψπνπο ζηελ ππεξεζία ηεο θνηλσλίαο, λα ηνπο ππνρξεψζεη λα γίλνπλ άξρνληεο ηεο πνιηηείαο
ππαθνχνληαο ζην θαζήθνλ θαη ηε ζπλείδεζε ηεο αλψηεξεο απνζηνιήο ηνπο.
Ζ πνξεία, βέβαηα, απφ ηελ απαηδεπζία θαη ηελ άγλνηα ηεο αιήζεηαο πξνο ηελ νινθιήξσζε είλαη
ηξαρεία θαη γεκάηε δπζθνιίεο. Γη’ απηφ θαη ν Πιάησλ ηελ παξνκνηάδεη κε ην αλέβαζκα απφ ην βάζνο ηνπ
ζπειαίνπ ζηνλ έμσ θφζκν ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ιέμεηο ἀναβῆναι, ἀνάβασιν, ἀναβάντες. Είναι δχζθνιε,
ινηπφλ, ε πνξεία πξνο ηελ πξνζέγγηζε ηνπ κέγηζηνπ καζήκαηνο, ηνπ Αγαζνχ, επεηδή απηή πξνυπνζέηεη θαη
θπζηθέο αξεηέο θαη πξνζσπηθφ αγψλα, επηκνλή θαη πξνζήισζε ζηελ ηδέα απηή. Ο Πιάησλαο, φκσο, δελ
εθθξάδεη κφλν ηελ αλνδηθή θαη επίκνλε πνξεία, ηε γεκάηε δπζππέξβιεηα εκπφδηα θαη αλαγθαζκνχο, αιιά
θαη ηνλ πξννξηζκφ, ην ηέινο. Έηζη, ην ἀθικέζθαι δειψλεη ηελ άθημε ζηνλ θφζκν ησλ Ηδεψλ, ηνπ Ζιίνπ θαη
ηνπ θσηφο, ελψ ηα ἴδωζι, ἰδεῖν δειψλνπλ ηε ζέαζε ηνπ αγαζνχ, θαη ηα αγαζά πνπ πξνζθέξεη ε παηδεία. Σν
αλέβαζκα απηφ ζπκβνιίδεη θαη ηελ αλνδηθή πνξεία ηεο ςπρήο, πνπ δελ πξνζθνκίδεη κφλν γλψζεηο, αιιά
ηαπηφρξνλα κεηαπιάζεη ηνλ άλζξσπν θαη ηνλ κνξθνπνηεί .
Καηαιήγνληαο, γηα ηνλ Πιάησλα κφλν κε ηελ νπζηαζηηθή παηδεία ζα απνηξαπνχλ νη πνιίηεο απφ
ηελ αδηθία θαη ζα εδξαησζεί ε Πνιηηεία ηεο δηθαηνζχλεο. Δμάιινπ, θάζε πνιηηηθή θαη εζηθή κεηαξξχζκηζε
ηεο Πνιηηείαο πξνυπνζέηεη θαη ππνδειψλεη ηελ, εθ πξννηκίνπ, εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε. Οη θηιφζνθνη,
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ινηπφλ, σο άξρνληεο - βαζηιείο ζα κπνξνχλ λα αλεβαίλνπλ δηαξθψο ςειφηεξα, γηα λα βιέπνπλ φιν θαη
θαζαξφηεξα ην Αγαζφλ, φκσο ε άξηζηε πνιηηεία ζα επηβιέπεη θαη ζα δηεπθνιχλεη ηελ πξναγσγή ηεο
θηινζνθηθήο ηνπο ηδηνθπίαο. Γη’ απηφ θαη φζνη θαηέρνπλ νπζηαζηηθή παηδεία ζα ππνρξεψλνληαη απφ ην λφκν
λα ελδηαθέξνληαη γηα ην θσηηζκφ, άξα θαη ηελ επδαηκνλία (εὖ ππάηηειν), φισλ θαη λα βνεζνχλ θαη ηνπο
απαίδεπηνπο ζηελ νδφ πξνο ην κέγηζην κάζεκα, ηε ζέα ηνπ αγαζνχ.
Β2.
Ο σθξάηεο ζηα πιαίζηα ηνπ δηαιφγνπ ηνπ κε ην Γιαχθσλα δηεξεπλά πνηνη είλαη νη θαηάιιεινη
άξρνληεο γηα ηε δηαθπβέξλεζε ηεο Πνιηηείαο, ψζηε λα ιεηηνπξγεί ε δηθαηνζχλε κέζα ζ’ απηή ηε ζπιινγηθή
ςπρή. Καηά ην σθξάηε, ινηπφλ, αθαηάιιεινη λα αλαιάβνπλ πνιηηηθά θαζήθνληα θαη λα δηνηθήζνπλ
“ἱθαλῶο” ηελ Πνιηηεία είλαη εμίζνπ θαη νη απαίδεπηνη θαη νη αζρνινχκελνη απνθιεηζηηθά κε ηα πλεπκαηηθά
έξγα.
Oη “απαίδεπηνη” είλαη “άπεηξνη αιεζείαο”, επεηδή, εθφζνλ ζηεξνχληαη ηε γλψζε, ζηεξνχληαη θαη ηελ
αξεηή, ε νπνία ηαπηίδεηαη κε ηε γλψζε. Γελ έρνπλ, ινηπφλ, πςεινχο ζηφρνπο νχηε ην αλάινγν ήζνο. Οη
απαίδεπηνη ηαπηίδνληαη κε ηνπο δεζκψηεο, ηνπο εγθισβηζκέλνπο ζηνλ θφζκν ησλ αηζζήζεσλ, κε απηνχο
δειαδή πνπ βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο “πίζηεσο” ή ηεο “εηθαζίαο” θαη άξα δελ έρνπλ αλαπηχμεη ην
αλψηεξν κέξνο ηεο ςπρήο, ην ινγηζηηθφλ, ε ιεηηνπξγία ηνπ νπνίνπ παξεκπνδίδεηαη απφ ην αιφγηζηνλ ή
επηζπκεηηθφλ. Δίλαη απηνί πνπ δελ έρνπλ γλσξίζεη ην “εἶλαη” θαη φ,ηη ην δηαηεξεί, ηελ ηάμε, ηελ ελφηεηα θαη
ηνλ θφζκν πνπ ζπλέρεη θαη δηαπεξλά ηελ πνιιαπιφηεηα νχηε ηελ αιεζηλή γλψζε θαη ηελ επηζηήκε, επεηδή
απηά πεγάδνπλ κφλν απφ ηε ζέαζε ηνπ Αγαζνχ, ηεο θσηνπεγήο θαη ηεο κφλεο απζεληηθήο Ηδέαο. Γελ
κπνξνχλ, ινηπφλ, λα μερσξίζνπλ ην θαιφ απφ ην θαθφ νχηε ην αιεζηλφ απφ ην απαηειφ θαη, άξα, δελ
κπνξνχλ νχηε λα ππεξεηήζνπλ έλαλ πςειφ, έλαλ απνθξπζηαιισκέλν ζθνπφ, πέξα απφ ην πξνζσπηθφ ηνπο
ζπκθέξνλ, νχηε λα ζηξέςνπλ ηελ Πνιηηεία πξνο ηα πξφηππα ηεο αξκνλίαο θαη ηεο νκνξθηάο πνπ κφλν ε
ζέαζε ηνπ αγαζνχ πξνζθέξεη.
Δμάιινπ, αλ δερηνχκε φηη ν θαηαιιειφηεξνο πνιηηηθφο είλαη ν απξφζπκνο λα αλαιάβεη ηελ εμνπζία,
γίλεηαη θαλεξή ε αθαηαιιειφηεηα ησλ απαηδεχησλ νη νπνίνη ηελ επηζπκνχλ ρσξίο λα γλσξίδνπλ ηηο
δπζθνιίεο ηεο αιιά επεηδή πξνζδνθνχλ αηνκηθά νθέιε απφ ηα αμηψκαηα θαη ηθαλνπνίεζε ηεο θηινδνμίαο
ηνπο κέζσ ησλ ηηκψλ θαη ησλ δηαθξίζεσλ. Δίλαη αλεπαξθείο, ινηπφλ, σο εγέηεο θαη θξίλνληαη αθαηάιιεινη
λα αλαιάβνπλ ηε δηνίθεζε ηεο Πνιηηείαο, επεηδή ν επαξθήο εγέηεο είλαη απηφο πνπ δηαζέηεη δηνηθεηηθέο
ηθαλφηεηεο, ζπλζεηηθή ζθέςε θαη, θπξίσο, αδακάληηλν ραξαθηήξα, είλαη απηφο πνπ ζπλδπάδνληαο
εμεπγεληζκέλν ήζνο θαη πςειή πλεπκαηηθφηεηα, κπνξεί λα αξζεί ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ θηινδνμηψλ θαη λα
ηεζεί επηθεθαιήο ησλ πνιηηεηψλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο Ηδέαο, δειαδή ηεο θνηλήο επδαηκνλίαο θαη ηεο
δηθαηνζχλεο.
Ο Πιάησλαο κε ηνλ φξν “απαηδεχηνπο” ελλνεί θαη ηνπο πνιινχο αιιά θαη ηνπο ηπραίνπο θαη
αθηινζφθεηνπο πνιηηηθνχο ζηνπο νπνίνπο, κάιηζηα, ζπγθαηαιέγεη θαη ηνπο πνιηηηθνχο εγέηεο ηεο Αζήλαο,
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αθφκα θαη ην Θεκηζηνθιή θαη ηνλ Πεξηθιή, νη νπνίνη αληί λα πξνζαλαηνιίζνπλ ηε δξάζε ηνπο ζηελ
επηθξάηεζε ηεο δηθαηνζχλεο, επεδίσμαλ ηελ νηθνλνκηθή θαη ζηξαηησηηθή αλάπηπμε ηεο πφιεο.
Αιιά θαη νη δεχηεξνη, δειαδή απηνί πνπ επηιέγνπλ λα αλάγνπλ ηελ παηδεία ζε απηνζθνπφ, είλαη
αθαηάιιεινη, επεηδή είλαη απνζηαζηνπνηεκέλνη απφ φ,ηη ζπκβαίλεη γχξσ ηνπο. Απηή ε θαηεγνξία αλζξψπσλ
είλαη φζνη έθηαζαλ ζηε ζέαζε ηνπ αγαζνχ, φκσο ε γλψζε ηνπο δε ζπλδπάδεηαη κε ην αλάινγν αίζζεκα
επζχλεο απέλαληη ζηελ θνηλσλία πνπ ηνπο έζξεςε θαη ηνπο εθπαίδεπζε. Ενπλ, ινηπφλ, ζηε καθαξηφηεηα ησλ
πλεπκαηηθψλ ηνπο ελαζρνιήζεσλ θαη αξθνχληαη ζηηο απνιαχζεηο ηνπ ζεσξεηηθνχ βίνπ ρσξίο λα
εθδειψλνπλ θακία δηάζεζε ζπλδπαζκνχ ζεσξεηηθνχ θαη πξαθηηθνχ πνιηηηθνχ βίνπ, θνβνχκελνη φηη ην
πέξαζκα απφ ην ζεσξεηηθφ ζηνλ πνιηηηθφ βίν ζεκαίλεη πέξαζκα απφ ηελ επηπρία ζηε δπζηπρία, απψιεηα
ησλ απνιαχζεσλ ηνπ ζεσξεηηθνχ βίνπ, απνπξνζαλαηνιηζκφο ηνπο απφ ην πλεπκαηηθφ ηνπο έξγν, επαθή κε
ηνπο θηλδχλνπο δηαθζνξάο θαη αιινηξίσζεο ηεο πνιηηηθήο δσήο θαη θίλδπλνο απνγνήηεπζεο, αλ δελ
αληαπνθξηζνχλ ζηηο πξνζδνθίεο ησλ ζπκπνιηηψλ ηνπο. Όζνη θηιφζνθνη αξλνχληαη ηελ “θαηάβαζε” ζηνλ
θφζκν ηεο ζθιεξήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη θνβνχληαη λα εθηεζνχλ ζηελ “θαηαθξφληα” ησλ απαηδεχησλ δελ
κπνξνχλ λα κεηαηξέςνπλ ηε ζεσξία ζε πξάμε απαμηψλνληαο έηζη ηε γλψζε πνπ θαηέρνπλ.
Ο σθξάηεο, ινηπφλ, αλαθεξφκελνο εηξσληθά ζηνπο θηινζφθνπο πνπ αξλνχληαη λα αληαπνθξηζνχλ
ζηελ θνηλσληθή απνζηνιή ηνπο παξνπζηάδεη εγθαηεζηεκέλνπο ζηα λεζηά ησλ καθάξσλ, εθεί, φπνπ ζχκθσλα
κε ηηο ιατθέο δνμαζίεο, πήγαηλαλ νη ςπρέο ησλ εξψσλ, ησλ επζεβψλ θαη ησλ αλζξψπσλ ηεο ρξπζήο επνρήο
θαη ζπλέρηδαλ ηε δσή ηνπο κέζα ζε απφιπηε επηπρία, γαιήλε θαη ακεξηκλεζία. Βαζίιεπαλ ν Κξφλνο, ν
Ραδάκαλζπο, ν Μίλσο θαη ν Αηαθφο θαη ηνπνζεηνχληαλ θάπνπ δπηηθά, πέξα απφ ηηο ζηήιεο ηνπ Ζξαθιένπο
(πέξα απφ ην ζεκεξηλφ Γηβξαιηάξ), ζην ξεχκα ηνπ Ωθεαλνχ. Καηά ηνλ Πιάησλα εθεί πήγαηλαλ κεηά
ζάλαηνλ θαη νη απειεπζεξσκέλνη δεζκψηεο ηνπ ζπειαίνπ, νη θηιφζνθνη.
Ο σθξάηεο ινηπφλ, απνθιείνληαο θαη ηηο δχν παξαπάλσ θαηεγνξίεο απφ ηελ άζθεζε ηεο εμνπζίαο
θαλεξψλεη κε εληνλφηεξν ηξφπν ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ ζσζηνχ πνιηηηθνχ, ηνπ θηινζφθνπ-πνιηηηθνχ δειαδή,
ν νπνίνο ζα ζπλδπάδεη ζεσξία θαη πξάμε, πςειή πλεπκαηηθφηεηα θαη εμεπγεληζκέλν ήζνο θαη
απνζαθεληζκέλνπο ζθνπνχο πνπ εθπνξεχνληαη κφλν απφ ηελ χςηζηε κνξθή γλψζεο, δειαδή ηε ζέαζε ηνπ
αγαζνχ. Γίλεηαη, έηζη θαλεξή θαη ε ζέζε ηνπ Πιάησλα γηα ην ξφιν ηεο νξζήο παηδείαο ζηε δεκηνπξγία ηεο
δίθαηεο πνιηηείαο, παηδείαο, φκσο, πνπ δελ αλάγεηαη ζε απηνζθνπφ αιιά πξέπεη λα κεηαηξαπεί ζε ρξήζηκε
πξάμε, δειαδή ζε πνιηηηθή πξάμε, ψζηε λα δηνρεηεπζεί κέζσ ηεο λνκνζεζίαο ζηελ θνηλσλία
αλαβαζκίδνληάο ηελ.

B3. Ζ απάληεζε βξίζθεηαη ζην ζρνιηθφ βηβιίν (ζειίδα 102): “Οη θεθήλεο (νη νπνίνη πξνθχπηνπλ απφ ην
νιηγαξρηθφ πνιίηεπκα) ζπλερψο πιεζχλνληαη … θάζε είδνπο αλνζηνχξγεκα”.
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B4.

απφξξεηνο

: πποειπημένων

ληξνπαιφο

: ἐπιηποπεῦζαι, ἐπιηπέπειν, ἐπιηπέπεηαι

αληηβηνηηθφ

: βίῳ

απνρή

: ἔσοςζιν, μεηέσειν

δπζπξαγία

: ππάηηειν, ππάηηωζιν, ππάξωζιν

κνλνθαηνηθία : ἀπῳκίζθαι, οἰκιζηῶν
πξνθήηεο

: ἔθη, ἔθαμεν

είδσιν

: ἰδίᾳ, ἰδεῖν, ἴδωζιν

βάζξν

: καηαβῆναι, ἀνάβαζιν, ἀναβάνηερ, καηαβαίνειν

αλππφκνλνο

: καηαμένειν

Γ. Αδίδακηο κείμενο
Ξενοθῶνηορ Σςμπόζιον Ι, 11 – 12
Γ1. Μεηάθπαζη
Δθείλνη, ινηπφλ, δεηπλνχζαλ ζησπειά, ζαλ απηφ λα είρε επηβιεζεί ζε απηνχο απφ θάπνηνλ πην ηζρπξφ (ή
αλψηεξν). Ο Φίιηππνο, φκσο, ν γεισηνπνηφο, αθνχ ρηχπεζε ηελ πφξηα, είπε ζε απηφλ πνπ ηνπ απάληεζε θαη
ηνπ άλνημε ηελ πφξηα (ή ζην ζπξσξφ) λα αλαγγείιεη θαη πνηνο ήηαλ θαη γηα πνην ιφγν ήζειε λα κπεη κέζα θαη
λα κείλεη πξνζσξηλά, (ή λα θαηαιχζεη ζην ζπίηη), θαη παξάιιεια ππνζηήξημε φηη βξίζθεηαη εθεί έρνληαο
ζπζθεπάζεη (ή πάξεη καδί ηνπ) φια ηα απαξαίηεηα (ηξφθηκα), ψζηε λα πάξεη κέξνο ζε μέλν δείπλν (ή ψζηε
λα δεηπλεί κε μέλα θαγεηά), θαη επίζεο ππνζηήξημε φηη ην παηδί δπζαλαζρεηνχζε (ή ήηαλ ζηελαρσξεκέλν)
πνιχ θαη επεηδή δελ έθεξε ηίπνηα καδί ηνπ θαη επεηδή ήηαλ λεζηηθφ. Ο Καιιίαο, ινηπφλ, αθνχ άθνπζε απηά
είπε˙ Αιιά φκσο, θίινη κνπ, είλαη ληξνπή, βέβαηα, λα ληψζεη θζφλν (ή δήιεηα) γηα ην ζπίηη˙ Αο πεξάζεη
κέζα, ινηπφλ. Καη ηελ ίδηα ζηηγκή (ή ζπλάκα) έζηξεςε ην βιέκκα ηνπ πξνο ηνλ Απηφιπθν εμεηάδνληαο
νινθάλεξα ηη θάλεθε ζ’ εθείλνλ φηη ήηαλ ην αζηείν (ή ν πεξηπαηρηηθφο ιφγνο).
Γ2.

θξείηηνλνο

: ηάρ κπείηη(ζζ)οναρ (ηάρ κπείηη(ζζ)οςρ)

ὅ ηη

: οὗηινορ (ὅηος)

ἔθε

: θαίη

πάληα

: ηοῖρ πᾶζι(ν)

θέξεηλ

: ἐνεγκεῖν

ηαῦηα

: αὗηαι

ἄλδξεο

: (ὦ) ἄνεπ

αἰζρξφλ

: ηῷ αἰζσίονι

εἰζίησ

: εἴζιθι

δφμεηε

: ἔδοξε(ν)
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Γ3α. αὐηοῖρ

: έκκεζν αληηθείκελν ζηε κεηνρή “ἐπιηεηαγμένον”

ηῷ ὑπακούζανηι : επηζεηηθή κεηνρή σο έκκεζν αληηθείκελν ζην ξήκα “εἶπε”
(Τπνθείκελν κεηνρήο: ηῷ)
διά ηό θέπειν

: έλαξζξν εηδηθφ απαξέκθαην πνπ καδί κε ηελ πξφζεζε “διά”
ζρεκαηίδεη επηξξεκαηηθφ εκπξφζεην πξνζδηνξηζκφ ηεο αηηίαο ζην
ξεκαηηθφ ηχπν ςπρηθνχ πάζνπο “πιέζεζθαι”
(Τπνθείκελν απαξεκθάηνπ: ηόν παῖδα, ζρέζε ηαπηνπξνζσπίαο)

ἀνάπιζηον

: (απιφ) θαηεγνξνχκελν πνπ αλαθέξεηαη ζην ππνθείκελν “ηόν
παῖδα” κέζσ ηνπ ζπλδεηηθνχ ξεκαηηθνχ ηχπνπ “εἶναι”

θθονῆζαι

: ηειηθφ απαξέκθαην σο ππνθείκελν ζηελ απξφζσπε έθθξαζε
“αἰζσπόν (ἐζηί)”
(Τπνθείκελν απαξεκθάηνπ: ηόν παῖδα, ζρέζε αλαγθαζηηθήο
εηεξνπξνζσπίαο ιφγσ απξφζσπεο ζχληαμεο)

ἐκείνῳ

: δνηηθή πξνζσπηθή θξίλνληνο πξνζψπνπ ζην δνμαζηηθφ ξήκα
“δόξειε”

Γ3β. Δπζχο ιφγνο: Δἰζάγγειλον (ή εἰζαγγείλῃρ) ὅζηιρ εἰμί.
Γηεπθξηλίζεηο: α) Σν ηειηθφ απαξέκθαην “εἰζαγγεῖλαι” κεηαηξέπεηαη ζηνλ επζχ ιφγν
ζε Κχξηα πξφηαζε επηζπκίαο ε νπνία εθθέξεηαη κε Πξνζηαθηηθή (ή
κε Βνπιεηηθή Πξνηξεπηηθή Τπνηαθηηθή).
β) Ζ πιάγηα εξσηεκαηηθή πξφηαζε “ὅζηιρ εἴη” δηαηεξείηαη σο πξνο ην
είδνο ηεο, εθθέξεηαη, φκσο, κε Οξηζηηθή ηνπ επζένο ιφγνπ αληί ηεο
Δπθηηθήο ηνπ πιαγίνπ ιφγνπ, επεηδή ηψξα εμαξηάηαη απφ ξήκα
αξθηηθνχ ρξφλνπ (εἰζάγγειλον ή εἰζαγγείλῃρ).

Επιμέλεια: Γεωπγία Αναζηαζάκη
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