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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ……………………………………………..……..…………………………… Τμήμα: Γ΄ ΘΡ….… 
 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ  ΠΟΛΙΤΕΙΑ 492 b-c 
 

 

      Συγκαθεζόμενοι ἁθρόοι πολλοὶ εἰς 
ἐκκλησίας ἢ εἰς δικαστήρια ἢ θέατρα ἢ 
στρατόπεδα ἤ τινα ἄλλον κοινὸν πλήθους 
σύλλογον σὺν πολλῷ θορύβῳ τὰ μὲν 
ψέγουσι τῶν λεγομένων ἢ πραττομένων, 
τὰ δὲ ἐπαινοῦσιν, ὑπερβαλλόντως 
ἑκάτερα, καὶ ἐκβοῶντες καὶ κροτοῦντες. 

Πρὸς δ’ αὐτοῖς αἵ τε πέτραι καὶ ὁ τόπος, ἐν ᾧ ἂν ὦσιν, ἐπηχοῦντες διπλάσιον 
θόρυβον παρέχουσι.  

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

συγκαθέζομαι = κάθομαι μαζί με άλλον, συνεδριάζω, παίρνω μέρος σε συνέλευση ή δημόσια συνάθροιση 
ἁθρόος,-α,-ον = όλος, ολόκληρος,  συνολικός, συλλογικός, πολυπληθής.  
ἁθρόως= μαζικά, σωρηδόν, πληθώρα, μπουλούκια-μπουλούκια 
ἐκκλησία (τοῦ δήμου) = τακτική συνάθροιση, συνέλευση του λαού - τόπος συνέλευσης   
κοινὸς = δημόσιος, γενικός, κοινόχρηστος, λαϊκός, μαζικός  
σύλλογος = συνάθροιση, συναγωγή, συνέλευση, σύναξη - τόπος συνάθροισης 
κοινὸς σύλλογος = κοινή ομαδική σύναξη, δημόσια συνάθροιση - σύλλογος πλήθους = συλλέγεται τὸ πλῆθος=Γεν. ……….. ;  

θόρυβος = φωνές πολλών ανθρώπων, βοή, πανδαιμόνιο, φασαρία, χλαπαταγή, χλαλοή 
τὰ μὲν - τὰ δὲ = άλλα μεν  - άλλα δε 
ψέγω = μέμφομαι,  κατηγορώ, κατακρίνω, αποδοκιμάζω 
ἐπαινέω, -ῶ = επευφημώ, εγκρίνω, επιδοκιμάζω, επικροτώ, εγκωμιάζω, εκθειάζω 
ὑπερβαλλόντως ἑκάτερα= υπέρμετρα και το ένα και το άλλο 
ἑκάτερος, ἑκατέρα, ἑκάτερον = έκαστος εκ των δύο, έκαστος χωριστά λαμβανόμενος 
ἐκβοάω, -ῶ = φωνάζω δυνατά, ανακράζω, κραυγάζω, στριγκλίζω, τσιρίζω, ξεφωνίζω  
κροτέω, -ῶ = κτυπώ τα πόδια μου στο δάπεδο και δημιουργώ κρότο, ποδο-κροτώ  
πρὸς δ’ αὐτοῖς = έτι, προσέτι, προς τούτοις, ακόμη, κοντά σ’ αυτά, επιπλέον αυτών, εκτός αυτών  
αἱ πέτραι = οι πέτρες, τα βράχια,  βραχώδης-πετρώδης τόπος 
ἐπ-ηχέω, -ῶ = αντ-ηχώ, αντιλαλώ, αντιβουίζω,  ἐπηχοῦντες = αντανακλώντας τον ήχο 
αντ-ήχηση: το φαινόμενο κατά το οποίο ο ήχος προσκρούει σε εμπόδιο, ανακλάται και επιστρέφει δυνατότερος 
διπλάσιον θόρυβον παρέχω = προξενώ διπλάσιο θ., διπλασιάζω-πολλαπλασιάζω τον θόρυβο, τον κάνω άλλον τόσο 
θόρυβος τοῦ ψόγου καὶ τοῦ ἐπαίνου =Γεν. ……….. ; =φασαρία από επιδοκιμασίες και αποδοκιμασίες 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

①Συγκαθεζόμενοι ἁθρόοι πολλοὶ  
      εἰς ἐκκλησίας ἢ εἰς δικαστήρια ἢ θέατρα ἢ στρατόπεδα  
      ἤ τινα ἄλλον κοινὸν πλήθους σύλλογον  
      σὺν πολλῷ θορύβῳ τὰ μὲν ψέγουσι τῶν λεγομένων ἢ πραττομένων,  
 
②τὰ δὲ ἐπαινοῦσιν,  
     ὑπερβαλλόντως ἑκάτερα,  
     καὶ ἐκβοῶντες καὶ κροτοῦντες. 
 
③Πρὸς δ’ αὐτοῖς αἵ τε πέτραι καὶ ὁ τόπος,  
 

        ❹ ἐν ᾧ ἂν ὦσιν, 
 

     ἐπηχοῦντες διπλάσιον θόρυβον παρέχουσι. 
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Να συμπληρωθούν οι κατωτέρω Πίνακες με τους ζητούμενους τύπους: 

Α΄     Γ  Ρ  Α  Μ  Μ  Α  Τ  Ι  Κ  Η 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ (Να κλιθούν) 
 ΕΝΙΚΟΣ        ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ 

ΟΝΟΜΑΣΤ.     
ΓΕΝΙΚΗ πλήθους    
ΔΟΤΙΚΗ     
ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ  σύλλογον   
ΚΛΗΤΙΚΗ     

ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ (Να κλιθούν) 
 ΕΝΙΚΟΣ        ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ 

ΟΝΟΜΑΣΤ.     
ΓΕΝΙΚΗ     
ΔΟΤΙΚΗ  ᾧ   
ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ τινα     
ΚΛΗΤΙΚΗ ---------- ---------- ---------- ---------- 

ΡΗΜΑΤΑ (Να γίνει Χρονική Αντικατάσταση) 
Α/Α ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛ. 

1 λεγομένων       
2 πραττομένων      
3 παρέχουσι      

ἐκβοῶντες : Να κλιθεί ο Χρόνος στον οποίον βρίσκεται ο τύπος που σας δίδεται: 
 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤ. ΤΥΠΟΙ 

α΄ ἐκβοάω - ἐκβοῶ   ---------- ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ   
β΄      
γ΄     ΜΕΤΟΧΗ 
α΄    ---------- ἐκβοῶν 
β΄      
γ΄      

Β΄    Σ  Υ  Ν  Τ  Α  Κ  Τ  Ι  Κ  Ο 

Να χαρακτηρισθούν συντακτικώς οι όροι: 

        

ἁθρόοι πλήθους πραττομένων ἐκβοῶντες πρὸς αὐτοῖς εἰς ἐκκλησίας σὺν θορύβῳ ἐπηχοῦντες 

 

Γ΄    Μ  Ε  Τ  Α  Φ  Ρ  Α  Σ  Η 

Να μεταφράσετε τις κατωτέρω φράσεις: 
1) «Ἐν τῇ παλάμῃ καὶ οὕτω βοήσωμεν» (Για κείνους πού για να πάρουν μία δουλειά ζητούν προκαταβολικά την αμοιβή) 

2) «Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ» (μεταφορ.: δεν ακούει κανένας, δεν υπάρχει καμιά ανταπόκριση) 

1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 
2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 

∆΄    Ε  Τ  Υ  Μ  Ο  Λ  Ο  Γ  Ι  Α 

        α)Δώστε τη σημασία των κατωτέρω παροιμιωδών φράσεων (σχετικά με τη λέξη πέτρα): 

1) Συμπληγάδες πέτρες  2) Έριξε μαύρη  ~  πίσω του      3) Όποια  ~  κι αν σηκώσεις από κάτω θα τον βρεις  
4) Η   ~  του σκανδάλου   5) Τον ξέρουν κι οι πέτρες         6)  ~  που κυλά  χόρτο δεν πιάνει  
7) Δεν έμεινε  ~  πάνω στην  ~             8) Πέτρινα χρόνια   9) «Σταγόνες ὕδατος πέτρας κοιλαίνουσιν» 
 

        β)Παρατηρήστε τα  ΣΥΝΩΝΥΜΑ της λέξεως θόρυβος» : 
αίσθηση, αναστάτωση, αναταραχή, αντάρα, αχολογή, αχολόγημα, βαβούρα, Βαβυλωνία, βοή, βόμβος, βουή, 
βουητό, βούισμα, βρόντος, γδούπος, ήχος, κακό, κλαγγή, κοσμοβοή, κοσμοχαλασιά, κρότημα, κρότος, μουρμουρητό,  
νταβαντούρι, ντεσιμπέλ (decibel), ντόρος, οχλοβοή, πανδαιμόνιο, πάταγος, πατιρντί, ποδοβολητό, σάλαγος, σάλος, 
σαματάς, σούσουρο, ταραχή, τύρβη, φασαρία, φήμες, φωνές, χάβρα. 

 
 



Σκούρας Νικόλαος, ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ, Γ΄ Τάξη–Θεωρητική Κατεύθυνση 

 

Πλάτωνος Πολιτεία Πλάτωνος Πολιτεία Πλάτωνος Πολιτεία Πλάτωνος Πολιτεία 492b 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

1) Συγκαθεζόμενοι ἁθρόοι πολλοὶ  

   εἰς ἐκκλησίας  

   ἢ εἰς δικαστήρια  

   ἢ θέατρα  

   ἢ στρατόπεδα  

   ἤ τινα ἄλλον κοινὸν πλήθους σύλλογον  

    σὺν πολλῷ θορύβῳ  

    τὰ μὲν ψέγψέγψέγψέγουουουουσισισισι τῶν λεγομένων ἢ πραττομένων,  

2) τὰ δὲ ἐπαινἐπαινἐπαινἐπαινοῦσοῦσοῦσοῦσινινινιν,  

    ὑπερβαλλόντως ἑκάτερα,  

    καὶ ἐκβοῶντες καὶ κροτοῦντες,  

3) Πρὸς δ’ αὐτοῖς αἵ τε πέτραι καὶ ὁ τόπος  

    4) ἐν ᾧ ἂνᾧ ἂνᾧ ἂνᾧ ἂν ὦσινὦσινὦσινὦσιν  

    ἐπηχοῦντες  

   διπλάσιον θόρυβον παρέχπαρέχπαρέχπαρέχουουουουσισισισι  

   τοῦ ψόγου καὶ ἐπαίνου.     

1)Κάθε φορά που συνεδριάζουν μαζικά οι πολλοὶ  

   στις λαϊκές συνελεύσεις  

   ή στα δικαστήρια  

   ή στα θέατρα  

   ή σε στρατόπεδα  

    ή  σε όποια άλλη δημόσια συνάθροιση του πλήθους  

    με πολλή φασαρία  

    άλλα μεν από αυτά που λέγονται ή πράττονται τα κατακρίνουν,  

2) άλλα δε τα επαινούν,  

    σε υπερβολικό βαθμό και το ένα και το άλλο,  

    δηλ. και ξεφωνίζοντας και χειροκροτώντας.  

3) Και επιπλέον αυτών και τα βράχια και το τοπίο (το βραχώδες τοπίο) 

    4) όπου κι αν βρίσκονται (συνεδριάζουν)  

    αντανακλώντας τον ήχο 

    προξενούν διπλάσιο θόρυβο  

    από αποδοκιμασίες και επιδοκιμασίες.     

ΕΡΩΤΗΣΗ: Θεωρείτε νηφάλια την κριτική που ασκεί ο Πλάτων για τους «πολλούς» ή θα μπορούσαμε να του καταλογίσουμε 
προκατάληψη και μεροληψία; (Βλέπε σελ. 92 του σχολικού βιβλίου: «εκ καταγωγής και εκ πεποιθήσεως αριστοκράτης») 

 


