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Διδαγμένο κείμενο 

Πλάτωνος Πολιτεία 514Α- 515Β ( 11Η Ενότητα) 

Μετὰ ταῦτα δή, εἶπον, ἀπείκασον τοιούτῳ πάθει τὴν ἡμετέραν φύσιν παιδείας τε πέρι καὶ 

ἀπαιδευσίας. Ἰδὲ γὰρ ἀνθρώπους οἷον ἐν καταγείῳ οἰκήσει σπηλαιώδει, ἀναπεπταμένην πρὸς 

τὸ φῶς τὴν εἴσοδον ἐχούσῃ μακρὰν παρὰ πᾶν τὸ σπήλαιον, ἐν ταύτῃ ἐκ παίδων ὄντας ἐν 

δεσμοῖς καὶ τὰ σκέλη καὶ τοὺς αὐχένας, ὥστε μένειν τε αὐτοὺς εἴς τε τὸ πρόσθεν μόνον ὁρᾶν, 

κύκλῳ δὲ τὰς κεφαλὰς ὑπὸ τοῦ δεσμοῦ ἀδυνάτους περιάγειν, φῶς δὲ αὐτοῖς πυρὸς ἄνωθεν 

καὶ πόρρωθεν καόμενον ὄπισθεν αὐτῶν, μεταξὺ δὲ τοῦ πυρὸς καὶ τῶν δεσμωτῶν ἐπάνω ὁδόν, 

παρ’ ἣν ἰδὲ τειχίον παρῳκοδομημένον, ὥσπερ τοῖς θαυματοποιοῖς πρὸ τῶν ἀνθρώπων 

πρόκειται τὰ παραφράγματα, ὑπὲρ ὧν τὰ θαύματα δεικνύασιν. 

Ὁρῶ, ἔφη. 

Ὅρα τοίνυν παρὰ τοῦτο τὸ τειχίον φέροντας ἀνθρώπους σκεύη τε παντοδαπὰ ὑπερέχοντα 

τοῦ τειχίου καὶ ἀνδριάντας καὶ ἄλλα ζῷα λίθινά τε καὶ ξύλινα καὶ παντοῖα εἰργασμένα, οἷον 

εἰκὸς τοὺς μὲν φθεγγομένους, τοὺς δὲ σιγῶντας των παραφερόντων. 

Ἄτοπον, ἔφη, λέγεις εἰκόνα καὶ δεσμώτας ἀτόπους. 

Ὁμοίους ἡμῖν, ἦν δ’ ἐγώ. 

 

Παρατηρήσεις 

Α1. Να αποδοθεί νοηματικά το  περιεχόμενο του αποσπάσματος. 

Μονάδες 10 

 

Β.1. Πώς δικαιολογείται η χρήση του μύθου από τον Πλάτωνα; Ποια εκφραστικά μέσα 

χρησιμοποιεί ο Πλάτωνας; Να εξηγήσετε τη γλώσσα και το ύφος του φιλοσόφου. 

Μονάδες 10 

 

Β.2. Ποιος είναι ο ρόλος του τοιχίου στη σκηνοθεσία του Πλάτωνα: Γιατί δεν πρέπει να 

φαίνονται οι άνθρωποι αλλά τα αντικείμενα;    

Μονάδες 10 

ΑΡΦΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 
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Β.3.  Ποιες είναι οι βαθμίδες Γνώσης στην Πολιτεία σε συσχετισμό με την ενότητα αυτή;  Στη 

συνέχεια να σχολιάσετε το παράθεμα του Δημόκριτου που ακολουθεί:  (Δημόκριτος, απόσπ. 

11, Σέξτος, Προς Μαθηματικούς VII, 138)... « Αλλά στους Κανόνες λέγει ότι υπάρχουν δύο είδη 

γνώσης, η μία μέσω των αισθήσεων και η άλλη μέσω της διάνοιας. Από αυτές, εκείνη που 

αποκτάται μέσω της διάνοιας την αποκαλεί γνήσια, αποδίδοντας της αξιοπιστία για την εκφορά 

σωστής κρίσης, ενώ εκείνη που αποκτάται μέσω των αισθήσεων την ονομάζει νόθα, μην 

αναγνωρίζοντάς της το αλάθητο για τη διάγνωση του αληθινού. Λέγει κατά λέξη, "υπάρχουν 

δύο μορφές γνώσης, μία γνήσια και μία νόθα. Στη νόθα ανήκουν όλα τα παρακάτω, η όραση, η 

ακοή, η οσμή, η γεύση, η αφή. Η άλλη μορφή γνώσης είναι γνήσια, που είναι ξέχωρη από αυτή». 

Μονάδες 10 

 

Β4.α. Να συμπληρωθούν οι φράσεις: 

α. Οι φύλακες- επίκουροι επωμίζονται _______________ ____ _______________ 

καθήκοντα. 

β. Το ενδιαφέρον του νομοθέτη επικεντρώνεται στην ______  ________ των φυλάκων 

που έχουν επιλεγεί με κριτήρια την καλή ______  τους ________ και την  ______  

γ. Η μοναδική ελπίδα κατά τον Πλάτωνα ήταν είτε _______________ είτε 

_______________ 

Μονάδες 3  

Β.4.β. Να γίνει η  αντιστοίχιση:  

Μονάδες 7 

 

1. ανδρεία  Α. εξόφληση στα χρέη 

2. πλούσιος  Β. δικαιοσύνη είδος αρμονίας 

3. γνῶθι σαυτόν και αυτοπεριορισμός  Γ. Δημοκρατία 

4. ανάπηρο πολίτευμα Δ. Τιμοκρατία  

5. δημιουργοί  Ε. εδαφική ακεραιότητα 

6. λατρεία χρήματος, περιφρόνηση 

πατρίδας  
ΣΤ. συντήρηση άλλων τάξεων 

      7. θυμοειδές στοιχείο Ζ. Ολιγαρχία 



 

 

 

 

Β.5.α.Να φτιάξετε από ένα τύπο (απλό ή σύνθετο) στα νέα ελληνικά με τη λέξη παιδεία, όπου 

θα καταδεικνύετε: 

α. πρόσωπο 

β. τόπο 

γ. ενέργεια 

δ. κατάσταση 

ε. υποκοριστικό 

 

Μονάδες 5 

 

Β.5.β.Να γράψετε από ένα αντώνυμο των παρακάτω λέξεων: 

εἶπον, ἄνωθεν, δεικνύασιν, δεσμοῖς, εἰκός 

Μονάδες 5 

 

 

Αδίδακτο κείμενο 

Ο Ξενοφώντας δίνει μεγάλη σημασία στα πολεμικά γεγονότα του Πελοποννησιακού πολέμου, ωστόσο δεν 

παραλείπει να τονίσει και περιπτώσεις μεμονωμένες που αφορούν προσωπικότητες. Εδώ περιγράφεται η 

πολύκροτη δίκη και καταδίκη των έξι Αθηναίων στρατηγών, οι οποίοι , ενώ νίκησαν στις Αργινούσες το 

406 π.Χ , δεν περισυνέλεξαν τους ναυαγούς από τη θάλασσα.  

μὴ τοίνυν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἀντὶ μὲν τῆς νίκης καὶ τῆς εὐτυχίας ὅμοια ποιήσητε τοῖς 

ἡττημένοις τε καὶ ἀτυχοῦσιν, ἀντὶ δὲ τῶν ἐκ θεοῦ ἀναγκαίων ἀγνωμονεῖν δόξητε, προδοσίαν 

καταγνόντες ἀντὶ τῆς ἀδυναμίας *οὐχ ἱκανοὺς γενομένους διὰ τὸν χειμῶνα πρᾶξαι τὰ 

προσταχθέντα+: ἀλλὰ πολὺ δικαιότερον στεφάνοις γεραίρειν τοὺς νικῶντας ἢ θανάτῳ 

ζημιοῦν πονηροῖς ἀνθρώποις πειθομένους. Ταῦτ᾽ εἰπὼν Εὐρυπτόλεμος ἔγραψε γνώμην κατὰ 

τὸ Καννωνοῦ ψήφισμα κρίνεσθαι τοὺς ἄνδρας δίχα ἕκαστον· ἡ δὲ τῆς βουλῆς ἦν μιᾷ ψήφῳ 

ἅπαντας κρίνειν. τούτων δὲ διαχειροτονουμένων τὸ μὲν πρῶτον ἔκριναν τὴν Εὐρυπτολέμου· 

ὑπομοσαμένου δὲ Μενεκλέους καὶ πάλιν διαχειροτονίας γενομένης ἔκριναν τὴν τῆς βουλῆς. 

καὶ μετὰ ταῦτα κατεψηφίσαντο τῶν ναυμαχησάντων στρατηγῶν ὀκτὼ ὄντων· ἀπέθανον δὲ οἱ 

παρόντες ἕξ. καὶ οὐ πολλῷ χρόνῳ ὕστερον μετέμελε τοῖς Ἀθηναίοις, καὶ ἐψηφίσαντο, οἵτινες 

τὸν δῆμον ἐξηπάτησαν, προβολὰς αὐτῶν εἶναι, καὶ ἐγγυητὰς καταστῆσαι, ἕως ἂν κριθῶσιν,  
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εἶναι δὲ καὶ Καλλίξενον τούτων. προυβλήθησαν δὲ καὶ ἄλλοι τέτταρες, καὶ ἐδέθησαν ὑπὸ τῶν 

ἐγγυησαμένων, ὕστερον δὲ στάσεώς τινος γενομένης, ἐν ᾗ Κλεοφῶν ἀπέθανεν, ἀπέδρασαν 

οὗτοι, πρὶν κριθῆναι· Καλλίξενος δὲ κατελθὼν ὅτε καὶ οἱ ἐκ Πειραιῶς εἰς τὸ ἄστυ, μισούμενος 

ὑπὸ πάντων λιμῷ ἀπέθανεν. 

Ξενοφῶν  Ἑλληνικά, Α΄, 7, 33-35 

 

Παρατηρήσεις: 

Γ.1. Να μεταφράσετε το απόσπασμα : «Ταῦτ᾽ εἰπὼν… ἕξ». 

Μονάδες 10 

  

Γ.2. Να περιγράψετε και να  σχολιάσετε τις βασικές ενέργειες που έγιναν για τη δίκη, αλλά 

και  τη στάση των Αθηναίων για την καταδικαστική απόφαση των έξι στρατηγών.  

Μονάδες 10 

  

Γ.3. Να γραφούν οι τύποι εκεί, όπου ζητούνται: 

ψήφισμα:  δοτική πληθυντικού 

ἄνδρας: γενική πληθυντικού 

κρίνειν : ευκτική μέλλοντα ίδιας φωνής, γ΄πληθυντικό πρόσωπο 

κατεψηφίσαντο : προστακτική β΄ ενικό του ίδιου χρόνου, ίδιας φωνής 

παρόντες: γενική ενικού στο ίδιο γένος στον αόριστο 

οἵτινες: δοτική ενικού 

καταστῆσαι: β΄ενικό οριστικής παρατατικού, ίδιας φωνής 

κριθῆναι: γ΄ενικό υποτακτικής ίδιου χρόνου, ίδιας φωνής 

ἀπέδρασαν: απαρέμφατο ίδιου χρόνου, ίδιας φωνής 

ἄστυ: αιτιατική πληθυντικού  

Μονάδες 10 

 



 

 

Γ.4.α.  Να αναγνωριστούν συντακτικά οι όροι: 

ἅπαντας, διαχειροτονουμένων, χρόνῳ, τούτων. 

Μονάδες 4 

 

Γ.4.β «καί ἐδέθησαν ὑπό τῶν ἐγγυησαμένων»: Να γίνει μετατροπή της σύνταξης από 

παθητική σε ενεργητική 

Μονάδες 2 

  

Γ.5.α.  «πρίν κριθῆναι»: να αναγνωριστεί πλήρως η δευτερεύουσα πρόταση (είδος, εκφορά, 

συντακτική θέση) 

Μονάδες 2 

 

Γ.5.β. «γενομένης»: να αναλυθεί η μετοχή σε ισοδύναμη δευτερεύουσα πρόταση  

Μονάδες 2 

 

Απαντήσεις 

Α.1.Στο συγκεκριμένο απόσπασμα ο Σωκράτης συζητάει με τον Γλαύκωνα και επιχειρεί να 

του εξηγήσει τη σημασία ης παιδείας. Περιγράφει μια σπηλιά στην οποία κατοικούν 

άνθρωποι αλυσοδεμένοι στα πόδια και στον λαιμό ήδη από πολύ μικρή ηλικία. Παραμένουν 

ακίνητοι και το μόνο που αντικρύζουν είναι ένας τοίχος. Δεν φτάνει μέσα το φως του ήλιου, 

γιατί η είσοδος είναι μακριά. Πίσω, ψηλά και μακριά καίει φως , που προέρχεται, όμως, από 

φωτιά. Μάλιστα, μεταξύ των δεσμωτών και της φωτιάς υπάρχει ένας δρόμος και κατά μήκος 

του έχει χτιστεί ένας τοίχος. Στη συνέχεια περιγράφεται παράλληλα σε αυτό τον τοίχο να 

περπατάνε άνθρωποι, τους οποίους ακούνε οι δεσμώτες να συζητούν μεταφέροντας 

αντικείμενα είτε να περπατούν σιωπηλοί. Σαφώς αυτό που παρακολουθούν οι αλυσοδεμένοι 

είναι σκιές στον τοίχο και τις συνδέουν με τις αντίστοιχες φωνές που ακούνε. Παρακάτω, 

σχολιάζει ο Γλαύκων θεωρώντας αλλόκοτη την εν λόγω εικόνα, όπως και τους δεσμώτες. 

Όμως, ο Σωκράτης τον διαβεβαιώνει ότι είναι το ίδιο περίεργοι με αυτούς. 

 

Β.1. Είναι γνωστό ότι ο Πλάτωνας προτιμάει μέσα από τον λόγο να θέσει τους φιλοσοφικούς 

του προβληματισμούς και να υποστηρίξει τις απόψεις του. Η διαλεκτική είναι αυτή που 

δυναμιτίζει τις συζητήσεις των προσώπων και οδηγεί προς την εύρεση της αλήθειας. Δεν 

πρόκειται για έναν δογματικό φιλόσοφο, αλλά σταδιακά αφήνει να φανεί ποια ιδέα είναι η 

επικρατέστερη μέσω των αντικρουόμενων απόψεων. Δεν είναι λίγες οι φορές που ο μαθητής  
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του Σωκράτη με σεβασμό και καθόλου ειρωνικό ύφος παραθέτει στα έργα του τον μύθο. 

Τυπικά πρόκειται για μορφή λόγου που χρησιμοποιείτο από τους σοφιστές σε μία 

προσπάθειά τους να ερμηνεύσουν μυθολογικά τον κόσμο. Όπως σε αυτούς έτσι και στον 

Πλάτωνα ο μύθος έπεται της επιχειρηματολογίας και την ολοκληρώνει νοηματικά. Έτσι και 

σε αυτήν εδώ την περίπτωση το πρωταρχικό μέσο που χρησιμοποιείται σε αυτή την ενότητα 

είναι η αλληγορική περιγραφή του σπηλαίου. Πρωταρχικά ο φιλόσοφος στηρίζεται στον μύθο 

και απευθύνεται σε ανθρώπους απλοϊκούς που δεν είναι φιλόσοφοι. Το ακροατήριο 

χαρακτηρίζεται από ανομοιογένεια ως προς την ηλικία και το μορφωτικό επίπεδο. Επομένως, 

τα όσα περιγράφονται πρέπει να είναι εύληπτα, ευχάριστα και κατανοητά από όλους. 

Μάλιστα προσομοιάζει με τους γέροντες, τους σοφούς που με την πείρα και τη σοφία τους 

προσέλκυαν τα πλήθη και τα όσα ακούγονταν ήταν μεγάλα και σοφά. Ο Πλάτωνας 

αποφεύγει την αυστηρά οργανωμένη δομή της διαλεκτικής διατηρώντας παράλληλα την 

επισημότητα και το κύρος του.  Είναι ευκολότερο, λοιπόν, να μεταδώσει μηνύματα χωρίς να 

αντιτίθεται στη λογική και να προβάλει βασικούς άξονες στηριγμένους στις υψιπετείς 

αναζητήσεις του. Σαφέστατα τα όσα παραθέτει δεν αντικρούουν τη λογική, αφού επί 

παραδείγματι δεν βλέπουμε τερατοειδείς μορφές. Αναμφισβήτητα ο μύθος χαλαρώνει το 

ακροατήριο του φιλοσόφου και διεγείρει την φαντασία του, ενώ αμείωτο παραμένει το 

ενδιαφέρον. Σαγηνεύει και αποφορτίζει το κλίμα, καθώς η ένταση είναι συχνή, ιδίως στους 

διαλόγους των έργων του. Να τονιστεί ότι ο Πλάτωνας με εφευρετικότητα βρίσκει τρόπο να 

καταστήσει σαφή αυτά που θέλει να πει και με τον μύθο δε θα ξεχαστούν εύκολά. Είναι το 

μέσο για να «περάσουν» ως παραμύθι στη συνείδηση του κοινού, διατηρώντας την επαφή με 

την παράδοση. Έχει διδακτικό στόχο και με αναλογική συλλογιστική πορεία νοηματοδοτεί το 

θεωρητικό του πολιτικό  οικοδόμημα. Ο ίδιος , μην ξεχνάμε, υπήρξε ποιητής και τώρα του 

δίνεται η ευκαιρία να αναδείξει αυτό του το ταλέντο. «Στην περίπτωση αυτή ο μύθος είναι μία 

διήγηση που εκφράζει ό,τι θα μπορούσε να εκφραστεί με αφηρημένες έννοιες» ( Α. Μπαγιόνας, 

ο.π., σς. 134-135). Πρόκειται, δηλαδή, για εκφραστικό τρόπο που με αλληγορία άλλα λέει και 

άλλα εννοεί « φράσις ἕτερον μέν τι δηλοῦσα, ἑτέρου δε ἔννοιαν παριστῶσα».  Μάλιστα, ο μύθος 

και η εικόνα που περιγράφoνται έχουν άμεσο συσχετισμό με τα Ορφικά (σπέος ἠεροειδές»), 

δηλαδή η ζωή είναι στη φυλακή. Εντοπίζεται και επίδραση σύμφωνα με μελετητές και από 

τον Εμπεδοκλή, όπου η επιφάνεια της γης παρουσιάζεται ως σπήλαιο «τόδε ὑπ΄ ἄντρον 

ὑπόστεγοι» και ο συσχετισμός με τους Πυθαγορείους είναι εμφανής. Ενώ και ο Προμηθέας 

Δεσμώτης έχει κοινά στοιχεία κυρίως στο σπήλαιο που μάλλον είχε προκαλέσει μεγάλη 

εντύπωση στον φιλόσοφο παραπέμποντάς μας στην περιοχή της Βάρης στην Αττική. 

Καταφέρνει να περιγράψει με αλληγορική διήγηση ανθρώπους δεμένους σε ένα σπήλαιο 

μέσα από μεταφορική διήγηση.  Μάλιστα, μέσα από την παρομοίωση  και τη μεταφορά 

διαφοροποιείται το σημαίνον από το σημαινόμενον. Αυτό το καταφέρνει με το ρ. ἀπείκασον. 

Διακρίνει ακόμα τις αισθητές από τις νοητές έννοιες. Η γλώσσα και το ύφος του είναι όχι 

φιλοσοφικά αλλά ποιητικά περισσότερο και με γλαφυρότητα.  



 

 

 

Υπάρχει το διαλογικό στοιχείο (β΄ενικό) σε προστακτική έγκλιση ( ἀπείκασον, ἰδέ, ὅρα) και η 

ζωντάνια στα νοήματα με μια ευχάριστη αφήγηση.  Ακόμα έχουμε επιρρηματικούς 

προσδιορισμούς του τόπου π.χ. μακράν, εἰς τό πρόσθεν, ἐν δεσμοῖς, ἄνωθεν πόρρωθεν, 

ὄπισθεν, ἐπάνω, παρ΄ ἥν, παρά τοῦτο τό  τειχίον. Επίσης, βλέπουμε και τη στάση μέσα από 

ρηματικούς τύπους, όπως ὄντας, μένειν, περιάγειν, ὁρᾶν. Υπάρχει και η κίνηση ως εικόνα 

(ὅρα….εἰργασμένα) και η ακουστική (οἷον….τῶν παραφερόντων).  Στόχος είναι να φτάσει στην 

αλήθεια και το κάνει με λεπτομερή περιγραφή. Τα επίθετα « κατάγειος, σπηλαιώδης» 

δηλώνουν τον εσωτερικό χώρο. Τα σύνθετα «καταμένειν, περιάγειν, παρῳκοδομημένον, 

ὑπερέχοντα παραφερόντων» έχουν πληθώρα νοημάτων όπως και η παρομοίωση «ὥσπερ 

θαυματοποιοῖς». Έχουμε παρατακτική σύνδεση με διάχυτη την αντίθεση νοητού–αισθητού 

κόσμου και παιδείας-απαιδευσίας. Τέλος, η επανάληψη στο ἄτοπον δίνει τη απαιτούμενη 

έμφαση ώστε να εξηγήσει ο φιλόσοφος απαλλαγμένος από φιλοσοφικές έννοιες στον 

Γλαύκωνα αυτά που εννοεί. Όλα αυτά συσχετίζονται άμεσα με την αδυναμία του ανθρώπου 

στην πολιτική κοινωνία να δει την αληθινή γνώση και να αντιμετωπίσει την 

πραγματικότητα. Η πλάνη και η αμάθεια είναι καταλυτικοί παράγοντες για τους δεσμώτες-

πολίτες. Απουσιάζει η παιδεία και κατ’ επέκταση η δικαιοσύνη ως πρωταρχική αρετή. Έτσι 

καταδεικνύεται το μεγαλείο συγγραφικής ικανότητας του Πλάτωνα. 

 

Β.2.  Στην εικόνα του σπηλαίου βλέπουμε αρχικά τους δεσμώτες να βρίσκονται στο επίπεδο 

της «εικασίας». Δεν αντιλαμβάνονται γιατί υπάρχουν οι αισθήσεις ούτε τι τους προσφέρουν. 

Ο φιλόσοφος βάζει στη σκηνοθεσία του έναν τοίχο που τους  διαχωρίζει από τη φωτιά που 

καίει πίσω τους. Μάλιστα η εικόνα αυτή ήταν οικεία στο ακροατήριο ( ὥσπερ θαυματοποιοῖς). 

Είναι γνωστό ότι εκείνη την εποχή ήδη διεξάγονταν παραστάσεις θεάτρου σκιών ή 

νευροσπαστών. Ο παίκτης κινούσε με χορδές ή σπάγγους τις μαριονέτες ( νευροσπάστες ή 

πλαγγόνες). Με αυτή την ακριβή παραστατικότητα γίνεται παρομοίωση του μικρού αυτού 

τοίχου με τις παραστάσεις που έδιναν οι θαυματοποιοί. Αναμφίβολα θυμίζει το θέατρο σκιών 

του Καραγκιόζη. Τώρα, όπως τα παιδιά βλέπουν την παράσταση χωρίς να τα ενδιαφέρει πώς 

και ποιος δημιουργεί αυτό που έχουν μπροστά τους, το ίδιο κάνουν και ο δεσμώτες Κανείς 

από τους θεατές, όταν παρακολουθεί κάτι τέτοιο, δεν διερωτάται ποια είναι η πηγή της 

γνώσης. Σε περίπτωση απουσίας των παραπετασμάτων θα ήταν ορατός ο 

ταχυδακτυλουργός. Θα ήταν δυνατόν να δουν  «σκεύη παντοδαπὰ καὶ ἀνδριάντας». 

Αντίστοιχα στη δική μας αλληγορία οι δεσμώτες θα μετέβαιναν κατευθείαν στο επόμενο 

επίπεδο γνώσης, αφού θα αντίκρυζαν άμεσα τους ίδιους τους ανθρώπους που μεταφέρουν τα 

αντικείμενα. Αυτός, λοιπόν, ο τοίχος έχει ρόλο σημαντικό, μια και δίνει έμφαση στο κατώτερο 

επίπεδο γνώσης και τονίζει την αδυναμία των δεσμωτών να συνειδητοποιήσουν την 

πραγματική αιτία για όλο αυτό που βλέπουν. Σε περίπτωση που απελευθερώνονταν θα 

μπορούσαν να δουν ότι οι σκιές είναι τα ομοιώματα των πραγμάτων που και αυτά ανήκουν 

στον κόσμο των αισθήσεων αλλά το επίπεδό τους είναι ανώτερο. Δεν μπορούν να διανοηθούν  
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ότι όλο αυτό που παρακολουθούν είναι μια ψευδής και ουτοπική  κατάσταση. Ακόμα, κανείς 

από αυτούς δεν επιθυμεί να δει τα ομοιώματα των τεχνητών αντικειμένων.  Αφενός 

φανερώνεται η μεγάλη άγνοια ,η πλάνη και η έλλειψη δυνατότητας να σκεφτούν και να δουν 

την πραγματικότητα. Αφετέρου ο τοίχος εμποδίζει την άμεση μετάβαση στην «πίστιν». 

Διαφορετικά θα έβλεπαν τα αντίγραφα των όντων  και θα συνειδητοποιούσαν πιο γρήγορα 

ότι ακόμα και γι’ αυτές τις σκιές προϋποτίθενται οι αισθήσεις. Θα έπαυαν με αυτό τον τρόπο 

να πιστεύουν στις σκιές και θα ανακάλυπταν ότι αυτά που έχουν μπροστά τους προέρχονται 

από τεχνητό φως της φωτιάς.  Τέλος, τα μᾶλλον ὄντα, δηλαδή τα αντίγραφα θεωρούνται 

μεταβατικό στάδιο. Οι άνθρωποι αυτοί  βρίσκονται σε μια παθητική  κατάσταση και αδρανή. 

Ο «αφελής εμπειρισμός» τους θα προκαλέσει επιθετικότητα ενδεχομένως, όταν επιχειρήσει ο 

φιλόσοφος να τους αποδεσμεύσει. Η απομάκρυνση από την άγνοια γίνεται σταδιακά αλλά 

και επίπονα.  

 

Β.3. Το βασικό θέμα της αλληγορίας του σπηλαίου είναι η παιδεία- απαιδευσία του ανθρώπου 

και πώς η παιδεία επηρεάζει στο να δει ο άνθρωπος το Ἀγαθόν. Πάνω σε αυτή τη βάση 

κινείται ο  φιλόσοφος και διακρίνει  οντολογικά το σύμπαν σε αισθητό και νοητό κόσμο. Η 

αλληγορία του σπηλαίου σε γενικά πλαίσια δείχνει ότι χάρη στη θέαση του αληθινού φωτός 

που πηγάζει από τον Ήλιο επιτρέπεται σε κάποιον να αντικρίσει τη πραγματική αλήθεια. Οι 

σκιές αποτελούν είδωλα των πραγμάτων και τεχνητών κατασκευών. Τα αντικείμενα αυτά 

που ανήκουν στον αισθητό κόσμο είναι με τη σειρά τους τα είδωλα των Ιδεών. Η πλατωνική 

πολιτεία θέλει να καταλήξει ότι μόνο ο σωστά πεπαιδευμένος δύναται να κυβερνήσει ορθά 

ένα πολιτικό οικοδόμημα. Είναι αυτός που σαν φιλόσοφος-βασιλιάς θα διαθέτει την 

βελτίστην φύσιν. Έτσι, προκύπτουν στον Πλάτωνα με βάση την αλληγορία του σπηλαίου 

τέσσερις αναβαθμίδες Γνώσης. Αρχικά πρόκειται για τη «δόξα», όπου οι δεσμώτες ατενίζουν 

τις σκιές. Εδώ βλέπουμε τους αλυσοδεμένους να έχουν μπροστά τους σκιές. Είναι σε 

κατάσταση πλάνης και δεν μπορούν να σκεφτούν ούτε από πού προέρχονται αυτά που 

βλέπουν ούτε μπορούν να διανοηθούν ότι δεν είναι αληθινά. Πρόκειται για το κατώτερο 

επίπεδο γνώσης (δοκῶ: έχω την εντύπωση). Η «δόξα» διακρίνεται  γνωσιολογικά σε δύο 

επίπεδα, την «εἰκασίαν» και την «πίστιν».  Το πρώτο είναι από το εἰκάζω που σημαίνει 

υποθέτω. Σχετίζεται με τις σκιές και την εμπιστοσύνη που έχουν στα ψευδή και απατηλά, τα 

« μᾶλλον ὄντα».Στη συνέχεια υπάρχει η «πίστις», δηλαδή ο απελευθερωμένος πια δεσμώτης 

μπορεί να δει τα αισθητά πράγματα και φυσικά επικρατεί αβεβαιότητα. Η γνώση του είναι 

ακόμα ανύπαρκτη, ενώ ο δεσμώτης έχει απελευθερωθεί και βλέπει την τεχνητή φωτιά, τα 

πεπερασμένα, τα υλικά και τα μεταβλητά. 

Ακολουθεί η  «Νόησις» που και αυτή γνωσιολογικά διακρίνεται στην «διάνοιαν». Εδώ γίνεται 

λόγος για μετάβαση στο χώρο της επιστημονικής γνώσης. Ο δεσμώτης προχωράει προς την 

έξοδο της σπηλιάς και αρχίζει να κάνει λογικές διεργασίες με τη βοήθεια των πρώην  



 

 

 

συνδεσμωτών. Σε αυτό το σημείο η γεωμετρία είναι κυρίαρχο μέσο για τη σύλληψη των 

νοητών μορφών. Τέλος, η  ανώτερη βαθμίδα γνώσης είναι  η «νόησις»,  η πηγή του φωτός, η 

θέαση της Ιδέας του Αγαθού. Η «νόησις» άπτεται της φιλοσοφίας και της διαλεκτικής. Ήδη 

από το 7ο βιβλίο του ο φιλόσοφος κάνει αισθητές αυτές τις διακρίσεις που αντιστοιχούν με τις 

παραπάνω. Πιο συγκεκριμένα οι δεσμώτες καθώς έχουν στρέψει τις πλάτες τους στην έξοδο, 

το μόνο που αντικρίζουν είναι οι σκιές των αντικειμένων. Με την απελευθέρωση  βλέπουν 

και την ίδια τη φωτιά. Η ανάβαση μπορεί να είναι επίμοχθη αλλά το φως του Ήλιου συντελεί 

πια στο τέταρτο επίπεδο Γνώσης, στη θέαση του φωτός. Πρόκειται  για την Ιδέα του Αγαθού 

που αφορά στην πραγματική ιδέα της ύπαρξης. Αυτή η Ιδέα είναι που συνδέεται ακόμα και με 

θεϊκή υπόσταση και έτσι γίνεται διακριτό ότι ανήκει καθαρά στον κόσμο τον πνευματικό. 

Σύμφωνα με τον Lesky ο κάθε κόσμος υποδιαιρείται σε δύο μέρη και γι’ αυτό προκύπτουν οι 

τέσσερις αναβαθμοί.  Συμπληρωματικά, εντοπίζεται ένα πέμπτο και τελευταίο επίπεδο που 

δεν είναι άλλο από την επιστροφή στην σπηλιά. Η επιτέλεση αυτού του καθήκοντος των 

πρώην δεσμωτών και νυν φιλοσόφων είναι και η ηθική τους αναγκαιότητα. Η πραγμάτωση 

του χρέους αναλογεί με το πέρασμα από το θεωρητικό στάδιο (vita contemplativa) στο 

πρακτικό (vita activa) ως προς τις κοινωνικές εκφάνσεις της ζωής. Έτσι, η εἰκασία είναι η 

δοξασία , ο ίσκιος και με βάση αυτή παρουσιάζεται η αισθητική αντίληψη, πίστις. Πρόκειται 

για τα πιο υψηλά επίπεδα που απευθύνονται στους λίγους αλλά εκλεκτούς. Σχετικά με το 

πέμπτο στάδιο ο Πλάτωνας τονίζει σε παρακάτω ενότητες την επιτακτικότητα της ανάγκης 

να επιτελέσουν το χρέος τους οι φιλόσοφοι. 

 Ανάλογη προσέγγιση με αυτή του Πλάτωνα κάνει ο προσωκρατικός φιλόσοφος Δημόκριτος 

σύμφωνα με το παράθεμα. Αναγνωρίζει τη γνώση που προκύπτει από τις αισθήσεις ως νόθα 

και αυτή που πηγάζει από τη γνώση και τη διάνοια ως γνήσια. Η γνήσια είναι αυτή που μας 

κάνει να δούμε την αλήθεια και έχει να κάνει με το πνεύμα. Από την άλλη πλευρά εκφράζει 

δυσπιστία προς τις αισθήσεις , τις οποίες και κατονομάζει. Μάλιστα «κατά συνθήκη» θεωρεί 

τα υλικά ως αληθινά χωρίς να απορρίπτει τις αισθήσεις ως μέσο γνώσης. Επίσης,  οι 

προσωκρατικοί συμπεριλαμβανομένου και του Δημόκριτου αναφέρουν τη νόηση και τη 

θεωρούν ως μια έκτη αίσθηση μέσω της οποίας έχουμε τη δυνατότητα να αντιληφθούμε την 

πραγματικότητα. Δεν είναι, όμως, αισθητή μέσα στον φυσικό κόσμο. Αυτή η προσέγγιση στη 

σύγχρονη επιστήμη βοηθάει να κατανοήσουμε το σύμπαν. Είναι γεγονός ότι οι απόψεις του 

Δημόκριτου διαφοροποιούνται από αυτές του Πλάτωνα, αλλά η γενική του σύλληψη ως ιδέα 

έχει την ίδια βάση. 

 

Β.4.α.α) Οι φύλακες- επίκουροι επωμίζονται στρατιωτικά και διοικητικά καθήκοντα. 

β) Το ενδιαφέρον του νομοθέτη επικεντρώνεται στην ορθή αγωγή των φυλάκων που 

έχουν επιλεγεί με κριτήρια την καλή σωματική τους διάπλαση και την  οξύνοια  
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γ) Η μοναδική ελπίδα κατά τον Πλάτωνα ήταν είτε να αναλάβουν την εξουσία του 

κράτους οι φιλόσοφοι είτε να αρχίσουν να φιλοσοφούν οι ηγεμόνες 

 

Β.4.β.  1 Ε , 2 Α, 3 Β, 4 Γ, 5 ΣΤ, 6 Ζ, 7 Δ.  

Β.5.α.  

α. πρόσωπο: παιδαγωγός 

β. τόπο: εκπαιδευτήριο 

γ. ενέργεια:  διαπαιδαγώγηση 

δ. κατάσταση: απαιδευσία 

ε. υποκοριστικό: παιδάκι 

 

Β.5.β.  

εἶπον: ἐσιώπησαν 

ἄνωθεν: κάτωθεν 

δεικνύασιν: κρύπτουσιν 

δεσμοῖς: λύσεσι(ν) 

εἰκός:  ἄτοπον 

 

Γ.1. Μετάφραση 

Αφού αυτά είπε ο Ευρυπτόλεμος, πρότεινε εγγράφως να δικαστούν οι άντρες, χωριστά ο 

καθένας, με βάση το ψήφισμα του Καννωνού· η άποψη , όμως, της βουλής ήταν να τους 

δικάσουν όλους γενικά με μία ψηφοφορία· και όταν αυτά τέθηκαν σε ψηφοφορία με ανάταση 

του χεριού, αρχικά ενέκριναν την πρόταση του Ευρυπτόλεμου· αλλά αφού ο Μενεκλής έκανε 

ένσταση και αφού πάλι έγινε ψηφοφορία με ανάταση των χειρών, ενέκριναν την πρόταση της 

βουλής. Και μετά από αυτά καταδίκασαν τους στρατηγούς που πήραν μέρος στη ναυμαχία, οι 

οποίοι ήταν οχτώ· θανατώθηκαν, όμως, οι έξι που ήταν παρόντες.  

 

Γ.2. Πρόκειται για μία δίκη παρωδία, καθώς αντιλαμβανόμαστε ότι η σωφροσύνη και η σωστή 

κρίση του αθηναϊκού λαού έχει χαθεί. Ο Καλλίξεινος είναι ένας δημαγωγός και μέλος της 

Βουλής, που στο απόσπασμα βλέπουμε να προτείνει την άρση της μυστικής ψηφοφορίας,  



 

 

 

ώστε να αποφανθεί η Βουλή για το αν θα καταδικαστούν οι στρατηγοί μετά την παράλειψή 

τους να περισυλλέξουν τους ναυαγούς στο τέλος της ναυμαχίας. Συγκεκριμένα, οι στρατηγοί 

ήταν οχτώ αλλά μόλις οι έξι συνελήφθησαν. Μπορεί οι Αθηναίοι να νίκησαν το 406 π.Χ., 

ωστόσο μέσα στην πόλη η δημαγωγία και ο λαϊκισμός ήταν φαινόμενα που κατέλυαν ολοένα 

και πιο πολύ τις δημοκρατικές διαδικασίες και τους θεσμούς. Φαινομενικά, ο τρόπος λήψης 

αποφάσεων δείχνει καθόλα νόμιμος, όπως η ανάταση της χείρας και μυστική ψηφοφορία. 

Αρχικά ο Ευρυπτόλεμος είχε καταλάβει τις προθέσεις των πολιτικών  αντιπάλων του και 

έπεισε τη Βουλή να γίνει μυστικά η ψηφοφορία. Ο λόγος του προς τους συμπολίτες του 

τελειώνει με το να τους προτρέπει να αποδώσουν τιμές στους στρατηγούς αφού υπερνίκησαν 

όλες τις δυσκολίες και έφεραν σε πέρας την αποστολή. Ήταν ανθρωπίνως αδύνατη η 

περισυλλογή των νεκρών καθώς υπήρχε τρικυμία. Σύμφωνα με τις παραδόσεις και τα έθιμα 

οφείλουν να βάλουν στεφάνια και να μην τους αντιμετωπίσουν σαν να είναι εχθροί τα 

πατρίδας.  Με τέχνασμα ο Μενεκλής παρεμπόδισε τη νομιμότητα, παρόλο που ο 

Ευρυπτόλεμος με σύνεση και λογική αντέκρουσε την αρχική πρόταση του Καλλίξεινου.  Η 

κατηγορία των στρατηγών αρχικά βασίστηκε σε θέματα που αφορούν την ασέβεια σε ιερά 

πρόσωπα ( ναυαγοί) και το ηθικό τους χρέος να πάρουν πίσω τους πεσόντες και 

συμπατριώτες που θυσιάστηκαν για το καθήκον της πατρίδας. Εντούτοις, τα πραγματικά 

κίνητρα ήταν πολιτικά και γι’ αυτό οι πολιτικοί αντίπαλοι αντέστρεψαν τις αρχικές 

εντυπώσεις διαβάλλοντάς τους. Τέλος, οι ίδιοι οι Αθηναίοι μετάνιωσαν για την 

καταδικαστική τους αυτή απόφαση, όταν ήταν πια αργά. Μάλιστα ο ίδιος ο Καλλίξεινος είχε 

τραγικό τέλος, καθώς αρχικά διέφυγε και όταν επέστρεψε κανείς δεν τον ήθελε και πέθανε 

από την πείνα μισητός από όλους. Η έλλειψη διαυγούς πνεύματος είναι πρόδηλη σε 

περιόδους που ο λαός μετατρέπεται σε όχλο. Μέσα στα πλαίσια του Πελοποννησιακού 

πολέμου είναι εύκολη η φαλκίδευση της δημοκρατίας.  Επικρατούν οι   εμπάθειες και τα 

πολιτικά πάθη. Η διαχρονικότητα του φαινομένου αποδεικνύει την αναγκαιότητα 

ψυχραιμίας και λογικής για τη δικαιοσύνη. Εξάλλου, οι Αθηναίοι απέδειξαν για άλλη μία 

φορά ότι, όταν δεν είχαν έναν ποδηγέτη να τους κατευθύνει, η σοφία απουσίαζε από τον 

τρόπο που αποφάσιζαν.   

 

Γ.3.  

ψήφισμα:  δοτική πληθυντικού: ψηφίσμασι(ν) 

ἄνδρας: γενική πληθυντικού: ἀνδρῶν 

κρίνειν : ευκτική μέλλοντα γ΄ πληθυντικό,ίδιας φωνής : κρινοῖεν 

κατεψηφίσαντο : προστακτική β΄ ενικό του ίδιου χρόνου, ίδιας φωνής: καταφήφισαι 

παρόντες: γενική ενικού στο ίδιο γένος στον αόριστο: παραγενομένου 
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οἵτινες: δοτική ενικού: ᾧτινι / ὅτῳ 

καταστῆσαι: β΄ ενικό οριστικής παρατατικού ίδιας φωνής: καθίστης 

κριθῆναι: γ΄ ενικό υποτακτικής ίδιου χρόνου, ίδιας φωνής: κριθῇ 

ἀπέδρασαν: απαρέμφατο ίδιου χρόνου ίδιας φωνής,: ἀποδρᾶναι 

ἄστυ: αιτιατική πληθυντικού :  ἄστη  

 

Γ.4.α. 

ἅπαντας: αντικείμενο στο τελικό απαρέμφατο «κρίνειν». 

διαχειροτονουμένων: χρονική μετοχή, γενική απόλυτη. Υποκείμενο της μετοχής το 

«τούτων». Λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ρήμα ἔκριναν και 

εκφράζει το σύγχρονο, γιατί είναι χρόνου ενεστώτα. 

χρόνῳ: επιρρηματικός προσδιορισμός και συγκεκριμένα δοτική του ποσού /του μέτρου ή της 

διαφοράς και αναφέρεται στο « ὕστερον». 

 τούτων: γενική κατηγορηματική διαιρετική από το συνδετικό «εἶναι».   

 

Γ.4.β : «καί ἔδησαν τούτους οἱ ἐγγυησάμενοι». 

 

Γ.5.α. «πρίν κριθῆναι»:  Είναι δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση. Εισάγεται με 

τον χρονικό σύνδεσμο πρίν και εκφέρεται με απαρέμφατο, το οποίο λειτουργεί σε θέση 

ρήματος, καθώς η κύρια πρόταση είναι καταφατική. Εκφράζει το υστερόχρονο και έχουμε 

ετεροπροσωπία, υποκείμενο απαρεμφάτου το τούτους. Η πρόταση λειτουργεί ως 

επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ρήμα ἀπέδρασαν. 

Γ.5.β. «γενομένης»:  ἐπεί ἐγένετο ἡ στάσις. 

 

Από τον κλασικό τομέα του φιλολογικού τμήματος των  

Υροντιστηρίων ΠΟΤΚΑΜΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ συνεργάστηκαν: 

                                                                         Ε. Αποστολάκη, Ε. Μαζοκοπάκη, Μ. Παγωμένου,Μ.φακιανάκη 

 

 


