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Πλάτων, Πολιτεία 514a-515c 

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 
τῶν παραφερόντων. Ἄτοπον, ἔφη, λέγεις εἰκόνα καὶ δεσμώτας ἀτόπους. Ὁμοίους ἡμῖν, 
ἦν δ’ ἐγώ· τοὺς γὰρ τοιούτους πρῶτον μὲν ἑαυτῶν τε καὶ ἀλλήλων οἴει ἄν τι ἑωρακέναι 
ἄλλο πλὴν τὰς σκιὰς τὰς ὑπὸ τοῦ πυρὸς εἰς τὸ καταντικρὺ αὐτῶν τοῦ σπηλαίου 
προσπιπτούσας; Πῶς γάρ, ἔφη, εἰ ἀκινήτους γε τὰς κεφαλὰς ἔχειν ἠναγκασμένοι εἶεν 
διὰ βίου; Τί δὲ τῶν παραφερομένων; οὐ ταὐτὸν τοῦτο; Τί μήν; Εἰ οὖν διαλέγεσθαι οἷοί τ’ 
εἶεν πρὸς ἀλλήλους, οὐ ταῦτα ἡγῇ ἂν τὰ ὄντα αὐτοὺς νομίζειν ἅπερ ὁρῷεν; Ἀνάγκη. Τί δ’ 
εἰ καὶ ἠχὼ τὸ δεσμωτήριον ἐκ τοῦ καταντικρὺ ἔχοι; ὁπότε τις τῶν παριόντων φθέγξαιτο, 
οἴει ἂν ἄλλο τι αὐτοὺς ἡγεῖσθαι τὸ φθεγγόμενον ἢ τὴν παριοῦσαν σκιάν; Μὰ Δί’ οὐκ 
ἔγωγ’, ἔφη. Παντάπασι δή, ἦν δ’ ἐγώ, οἱ τοιοῦτοι οὐκ ἂν ἄλλο τι νομίζοιεν τὸ ἀληθὲς ἢ 
τὰς τῶν σκευαστῶν σκιάς. Πολλὴ ἀνάγκη, ἔφη. 
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 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 
1. Ο Σωκράτης ζητάει από τον Γλαύκωνα : 

α. να φανταστεί ότι είναι ελεύθερος. 
β. να παρομοιάσει τη δική τους φύση. 
γ. να αρνηθεί την ανθρώπινη φύση. 
 

2. Κοντά στον μικρό τοίχο υπήρχαν: 
α. άνθρωποι που τον ζωγράφιζαν. 
β. ζώα που έψαχναν την τροφή τους. 
γ. άνθρωποι που μετέφεραν κάθε λογής αντικείμενα. 
 

3. Από τον τοίχο προεξείχαν:  
α. αγάλματα, άλλα ομοιώματα, μαρμάρινα και χάλκινα αντικείμενα. 
β. ομοιώματα ανθρώπων, άλλα ομοιώματα και πέτρινες και ξύλινες  κατασκευές. 
γ. ομοιώματα θεών που κρατούσαν πέτρινες και ξύλινες κατασκευές. 
 

4. Ο Γλαύκωνας λέει στον Σωκράτη ότι η εικόνα που περιγράφει: 
α. είναι παράξενη 
β. την είχε φανταστεί και αυτός. 
γ.  την είχε ακούσει από έναν σοφιστή. 
 

5. Οι δεσμώτες: 
α. απελευθερώνονται όποτε το ζητήσουν. 
β θεωρούν ως αληθινό τις σκιές των κατασκευασμάτων. 
γ. προσπαθούν να απελευθερωθούν. 

                                                                                                                                      
 

 Να εντοπίσετε τους ρηματικούς τύπους που φανερώνουν ότι:  

α. Ο Σωκράτης αναδιηγείται την αφήγηση στον Γλαύκωνα. 

β. Ο Σωκράτης καλεί τον Γλαύκωνα να παρομοιάσει τον κόσμο με σπηλιά. 

γ. Η είσοδος της σπηλιάς είναι ανοιχτή ψηλά. 

δ. Οι άνθρωποι μεταφέρουν κάθε είδους αντικείμενα. 

ε. Τα αντικείμενα προεξέχουν από τον μικρό τοίχο. 
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 «Ὅρα τοίνυν παρὰ τοῦτο τὸ τειχίον σκεύη τε παντοδαπὰ ὑπερέχοντα τοῦ τειχίου καὶ 
ἀνδριάντας καὶ ἄλλα ζῷα λίθινά τε καὶ ξύλινα καὶ παντοῖα εἰργασμένα» :  

α) Να εξηγήσετε τα σκεύη, τοὺς ἀνδριάντας και τὰ ζῷα στην αλληγορική διήγηση.  

β) Να κάνετε τον συσχετισμό με το αντίστοιχο επίπεδο γνώσης σύμφωνα με τον 
Πλάτωνα.                                                                                                                                                           

  

 Αφού μελετήσετε το απόσπασμα από τον διάλογο του Σωκράτη με τον νεαρό 
Θεαίτητο, να το συσχετίσετε με την κατάσταση των δεσμωτών στην πλατωνική 
Πολιτεία. 

ΣΩ. Άρα, στις εντυπώσεις μας δεν βρίσκεται η γνώση, αλλά στο συλλογισμό γύρω από 
αυτές· διότι, όπως φαίνεται, με το συλλογισμό είναι δυνατό να αγγίξουμε την ουσία και 
την αλήθεια, ενώ με τις εντυπώσεις είναι αδύνατο. 

 ΘΕΑΙΤ. Φανερά.  

ΣΩ. Αλήθεια, λοιπόν, θα ονομάσεις και τα δύο με το ίδιο όνομα, αν και έχουν τόσο 
μεγάλη διαφορά;  

ΘΕΑΙΤ. ∆εν θα ήταν σωστό, βέβαια.  

ΣΩ. Τι όνομα, λοιπόν, αποδίδεις σε εκείνο, δηλαδή στο ότι βλέπεις, ακούς, οσμίζεσαι, 
κρυώνεις, ζεσταίνεσαι;  

ΘΕΑΙΤ. Το ότι αισθάνομαι βέβαια, τι άλλο; 

ΣΩ. Άρα, όλο αυτό το καλείς αίσθηση; 

 ΘΕΑΙΤ. Είναι απαραίτητο να το κάνω.  

ΣΩ. Με την οποία, όμως, υποστηρίζουμε ότι δεν δίνεται η δυνατότητα να αγγίξει την 
αλήθεια, διότι δεν αγγίζει και την ουσία. 

ΘΕΑΙΤ. Όχι βέβαια.  

Ω. Άρα, ούτε και τη γνώση.  

ΘΕΑΙΤ. Όχι.  

ΣΩ. ∆εν θα ήταν συνεπώς, Θεαίτητε, ποτέ το ίδιο αίσθηση και γνώση. 

ΘΕΑΙΤ. ∆εν φαίνεται να ήταν, Σωκράτη. Και μάλιστα έχει γίνει καταφανέστατο ότι 
κάτι άλλο είναι η γνώση από την αίσθηση.  
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ΣΩ. Αλλά εξαιτίας αυτού δεν αρχίσαμε τη συζήτηση, όχι, δηλαδή, για να βρούμε τι δεν 
είναι γνώση, αλλά τι είναι. 

Όμως, προχωρήσαμε τόσο, ώστε να μην την αναζητούμε καθόλου στην αίσθηση, αλλά 
σ’εκείνη την ικανότητα της ψυχής, όποιο όνομα κι αν έχει, όταν αυτή καθαυτήν 
πραγματεύεται περί των όντων. 

 
 Πλάτωνος  Θεαίτητος, 186d2-187a6, Μετάφραση: Κερασένια Σ. Παπαλεξίου 
                                                    

  

 Να συμπληρώσετε τις περιόδους μονολεκτικά ή με ονοματικές φράσεις, για να 
ολοκληρωθεί το νόημά τους. :  

1. Ο ίδιος Πλάτωνας ομολογεί στην ……….. ότι φιλοδοξούσε να ασχοληθεί με την 
πολιτική. 

2. Ο Σωκράτης καταδικάστηκε για ………….. και διαφθορά των νέων σε θάνατο. 

3. Πλάτωνας αποκόμισε αρνητική εμπειρία από την παραμονή του στην αυλή του 
τυράννου των Συρακουσών ………………. 

4. Πυρήνας της πολιτικής σκέψης του Πλάτωνα είναι η………………… 

5. Τις απόψεις για την ιδεώδη πολιτεία, την …………., που διασφαλίζει στον 
πολίτη τον άριστον βίον, εκθέτει ο Πλάτων στον διάλογό του Πολιτεία ἤ περὶ 
δικαίου. 

                                 

 Να εντοπίσετε το λάθος σε καθεμία από τις περιόδους και να το αντικαταστήσετε 
με το σωστό.

1. Μητέρα του Πλάτωνα ήταν η Περικτιόνη, από αρχοντική γενιά που έφτανε μέχρι 
τον Κύλωνα.  

2. Στα χρόνια 399- 390, ο Πλάτωνας ταξιδεύει στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία.  

3. Ο Σωκράτης και ο Γλαύκωνας, ο μεγαλύτερος αδελφός του Πλάτωνα είχαν 
κατέβει στα Μεγαρα για να παρακολουθήσουν τη γιορτή της Βενδίδας, μιας 
θρακικής θεότητας που ταυτιζόταν με την Άρτεμη. 
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4. Σε μια δραματική αλληγορία παρουσιάζεται το σκάφος της πολιτείας να ταξιδεύει 
με κυβερνήτη-φιλόσοφο.   

5. Η κατώτερη τάξη (επίκουροι), που είναι η πολυπληθέστερη, συγκροτείται από τους 
γεωργούς, τους τεχνίτες, τους εμπόρους και γενικά τους χειρώνακτες. 

 Να σχηματίσετε παράγωγες λέξεις, απλές ή σύνθετες, στα νέα ελληνικά για 
καθεμία από τις παρακάτω λέξεις της αρχαίας ελληνικής και στη συνέχεια να τις 
χρησιμοποιήσετε σε ονοματικές φράσεις –ονοματικά σύνολα: 

α. πρῶτον 

β. ἀλλήλων 

γ. νομίζειν 

δ. τῶν σκευαστῶν 

ε. πολλὴ 

 Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της Α στήλης με τις ομόρριζές τους από τη Β στήλη. 
Δύο λέξεις από τη Β στήλη περισσεύουν.                                                                      

               Α    Β 

1. ἰδὲ α. εγγενής 

2. καταγείῳ β. προσόν 

3. πᾶν γ. ναυπηγείο 

4. ὄντας δ. ειδύλλιο 

5. περιάγειν ε. κείμενο 

 ζ. πασίγνωστος 
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Μετά την εκδίωξη των Τριάκοντα τυράννων και την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην 
Αθήνα  ο Ξενοφώντας έρχεται να ρίξει φως στις σχέσεις μεταξύ της Σπάρτης και των 
Περσών. Συγκεκριμένα, οι Πέρσες προσέφεραν τεράστια χρηματική βοήθεια στους 
Σπαρτιάτες κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου. Στην παρούσα χρονική 
περίοδο  ο Κύρος έχει εκστρατεύσει εναντίον του αδερφού του , Αρταξέρξη, προκειμένου να 
αποκαταστήσει την συκοφαντία που έχει δεχτεί, όπως και να επανακτήσει την εξουσία. 
Παράλληλα,  ο σατράπης Τισσαφέρνης έχοντας ταχθεί στο πλευρό του Αρταξέρξη απειλεί 
τις ιωνικές πόλεις, οι οποίες ακολούθως ζητούν τη βοήθεια των Σπαρτιατών.  

Ἡ μὲν δὴ Ἀθήνησι στάσις οὕτως ἐτελεύτησεν. ἐκ δὲ τούτου πέμψας Κῦρος ἀγγέλους εἰς 
Λακεδαίμονα ἠξίου, οἷόσπερ αὐτὸς Λακεδαιμονίοις ἦν ἐν τῷ πρὸς Ἀθηναίους πολέμῳ, 
τοιούτους καὶ Λακεδαιμονίους αὐτῷ γίγνεσθαι. οἱ δ᾽ ἔφοροι δίκαια νομίσαντες λέγειν 
αὐτόν, Σαμίῳ τῷ τότε ναυάρχῳ ἐπέστειλαν ὑπηρετεῖν Κύρῳ, εἴ τι δέοιτο. κἀκεῖνος μέντοι 
προθύμως ὅπερ ἐδεήθη ὁ Κῦρος ἔπραξεν· ἔχων γὰρ τὸ ἑαυτοῦ ναυτικὸν σὺν τῷ Κύρου 
περιέπλευσεν εἰς Κιλικίαν, καὶ ἐποίησε τὸν τῆς Κιλικίας ἄρχοντα Συέννεσιν μὴ δύνασθαι 
κατὰ γῆν ἐναντιοῦσθαι Κύρῳ πορευομένῳ ἐπὶ βασιλέα. ὡς μὲν οὖν Κῦρος στράτευμά τε 
συνέλεξε καὶ τοῦτ᾽ ἔχων ἀνέβη ἐπὶ τὸν ἀδελφόν, καὶ ὡς ἡ μάχη ἐγένετο, καὶ ὡς ἀπέθανε, 
καὶ ὡς ἐκ τούτου ἀπεσώθησαν οἱ Ἕλληνες ἐπὶ θάλατταν, Θεμιστογένει τῷ Συρακοσίῳ 
γέγραπται. Ἐπεὶ μέντοι Τισσαφέρνης, πολλοῦ ἄξιος βασιλεῖ δόξας γεγενῆσθαι ἐν τῷ πρὸς 
τὸν ἀδελφὸν πολέμῳ, σατράπης κατεπέμφθη ὧν τε αὐτὸς πρόσθεν ἦρχε καὶ ὧν Κῦρος, 
εὐθὺς ἠξίου τὰς Ἰωνικὰς πόλεις ἁπάσας ἑαυτῷ ὑπηκόους εἶναι.                    
                                                                                                      Ξενοφῶντος Ἑλληνικά Γ΄, 1,1-3 
Λεξιλόγιο:  

 ἀξιόω/-ῶ= προβάλλω την αξίωση 
 ἐπιστέλλω= διατάζω 
 περιπλέω= πλέω κοντά στην ακτή 

 

 

Ἡ μὲν δὴ Ἀθήνησι στάσις οὕτως ἐτελεύτησεν. ἐκ δὲ τούτου πέμψας Κῦρος ἀγγέλους εἰς 
Λακεδαίμονα ἠξίου, οἷόσπερ αὐτὸς Λακεδαιμονίοις ἦν ἐν τῷ πρὸς Ἀθηναίους πολέμῳ, 
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τοιούτους καὶ Λακεδαιμονίους αὐτῷ γίγνεσθαι. οἱ δ᾽ ἔφοροι δίκαια νομίσαντες λέγειν αὐτόν, 
Σαμίῳ τῷ τότε ναυάρχῳ ἐπέστειλαν ὑπηρετεῖν Κύρῳ, εἴ τι δέοιτο. κἀκεῖνος μέντοι προθύμως 
ὅπερ ἐδεήθη ὁ Κῦρος ἔπραξεν· ἔχων γὰρ τὸ ἑαυτοῦ ναυτικὸν σὺν τῷ Κύρου περιέπλευσεν εἰς 
Κιλικίαν, καὶ ἐποίησε τὸν τῆς Κιλικίας ἄρχοντα Συέννεσιν μὴ δύνασθαι κατὰ γῆν 
ἐναντιοῦσθαι Κύρῳ πορευομένῳ ἐπὶ βασιλέα. ὡς μὲν οὖν Κῦρος στράτευμά τε συνέλεξε καὶ 
τοῦτ᾽ ἔχων ἀνέβη ἐπὶ τὸν ἀδελφόν, καὶ ὡς ἡ μάχη ἐγένετο, καὶ ὡς ἀπέθανε, καὶ ὡς ἐκ τούτου 
ἀπεσώθησαν οἱ Ἕλληνες ἐπὶ θάλατταν, Θεμιστογένει τῷ Συρακοσίῳ γέγραπται. 
 

 

  Πώς αξιολογείτε την απαίτηση του Κύρου , αλλά και τον τρόπο που ανταποκρίθηκαν 
οι Λακεδαιμόνιοι.  

 Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι:  

στάσις: γενική πληθυντικού 

ἐπέστειλαν: β΄ενικό πρόσωπο ευκτικής Μέλλοντα στην ενεργητική φωνή 

προθύμως: αιτιατική ενικού θηλυκού στον υπερθετικό βαθμό επιθέτου 

περιέπλευσεν: γ΄ενικό πρόσωπο οριστικής Ενεστώτα στην ενεργητική φωνή 

ἄρχοντα: δοτική πληθυντικού 

συνέλεξε: γ ΄πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής Αορίστου στην παθητική φωνή 

τούτου: αιτιατική πληθυντικού ουδετέρου  

Ἕλληνες: γενική  ενικού 

Θεμιστογένει: κλητική ενικού       

ἑαυτῷ: γενική  ενικου α΄πρόσωπο αρσενικό                                                                                                                          

  Να αναγνωριστούν συντακτικά οι παρακάτω όροι: 
       τῷ ναυάρχῳ, μή δύνασθαι, στράτευμά 
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.  «Ἀθήνησι»:  

α. Να δηλώσετε την επιρρηματική λειτουργία του τύπου.        
 β. να επιλέξετε ποια από τις παρακάτω είναι ισοδύναμη μορφή: 
  
α. εἰς Ἀθήνας β. ἐξ Ἀθηνῶν γ. ἐν Ἀθήναις 
 

 
 «οἱ δ᾽ ἔφοροι δίκαια νομίσαντες λέγειν αὐτόν»: Να τραπεί η περίοδος στον ευθύ 

λόγο. (2 Μονάδες) 
 

 «κἀκεῖνος μέντοι προθύμως ὅπερ ἐδεήθη ὁ Κῦρος ἔπραξεν» να γίνει εξάρτηση από 
το «Στρατιῶται ἔφασαν». ( 3 Μονάδες) 
 

                                                                                                             
                                         

1-β 
2-γ 
3-β 
4-α 
5-β  
                                                                                                                                       

 α. εἶπον  

β. ἀπείκασον 

γ. ἀναπεπταμένην  

δ. φέροντας 

ε. ὑπερέχοντα
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 Στο συγκεκριμένο σημείο της αφήγησης γίνεται λόγος για τα ομοιώματα των 
αληθινών υπάρξεων τα οποία βρίσκονται επάνω από τον κόσμο του σπηλαίου και τα 
μεταφέρουν άνθρωποι πίσω από το τοιχίο. Αντιστοιχούν με τοπικές και χρονικές 
εκφάνσεις. Πρόκειται για τα σκεύη, τα είδωλα δηλαδή, τα ομοιώματα, τα αντίγραφα των 
Ἰδεῶν. Τα αντικείμενα αυτά φαίνονται ολόκληρα, καθώς υπερέχουν του τοιχίου 
(ὑπερέχοντα τοῦ τειχίου). Μάλιστα, ο φιλόσοφος τονίζει με το ὅρα πως το χαμηλό τειχίο 
που διαχωρίζει τους δεσμώτες από το πῦρ αποκρύπτει τις σκιές από τους φέροντας 
ἀνθρώπους. Τα σκεύη πάνω από τα κεφάλια τους υπερβαίνουν το τειχίο και ρίχνουν τις 
σκιές τους στο τοίχωμα της σπηλιάς απέναντι στους δεσμώτες. Αφορούν απομιμήσεις των 
ανθρώπων και των ζώων. Αναπαριστούν τους ανθρώπους, αλλά να σημειώσουμε ότι δεν 
συμπεριλαμβάνονται αυτοί που κάνουν τις μεταφορές και οι δεσμώτες που βρίσκονται 
μέσα στο σπήλαιο.  Αναπαριστούν , επίσης, οποιοδήποτε κατασκεύασμα, δημιούργημα, το 
οποίο έχει δεχτεί κάποια επεξεργασία και αποτελείται από πέτρινο, ξύλινο ή άλλο υλικό 
(λίθινά τε καὶ ξύλινα καὶ παντοῖα εἰργασμένα).  
Ακολούθως, σχετικά με τους ἀνδριάντας πρόκειται για εικόνες φυσικών αντικειμένων που 
προέρχονται από το ανώτερο ὁρατόν. Ό,τι υπάρχει στη σπηλιά (με την εξαίρεση των φε- 
ρόντων και των ίδιων των δεσμωτών), είτε είναι σκεύη είτε σκιές, θα πρέπει 
να θεωρηθούν ως λιγότερο φωτεινά και αληθή από τα ορατά που βρίσκονται 
εκτός σπηλιάς. Ο λόγος είναι ότι δεν αντλούν το φως και την αλήθεια τους 
από τον ήλιο αλλά από το φως του πυρός. Τα απεικάσματα αυτά οι δεσμώτες τα 
αντιλαμβάνονται μόνο με τις αισθήσεις τους. Αντιγράφουν τις αυθεντικές οντότητες και 
δεν είναι στην τέλεια κατάσταση, είναι σε ατελή μορφή.. Επομένως, δεν προσφέρουν 
γνώση αντιγράφοντας τα πρότυπα, που δεν είναι άλλα από τις Ἰδέες. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα  για σαφέστερη κατανόηση αποτελεί η ονομασία του «ωραίου», καθώς έτσι 
ονοματίζουμε τους ανθρώπους, μία ιδεολογία, μία έννοια, κατάσταση ή πράξη. Την Ἰδέα 
του ωραίου δεν την βλέπουμε, την συλλαμβάνουμε μόνο με την νόηση. Συνεκδοχικά, οι 
μαθηματικές ιδέες αφορούν σε αλγεβρικές σχέσεις, σύμβολα και γεωμετρικά μεγέθη. 
Ωστόσο, μέσω των αισθήσεων κανείς δε δύναται να τις εμπεδώσει. Οι εικόνες των φυσικών 
αντικειμένων προέρχονται από το ἀνώτερον ὁρατὸν και θεωρούνται λιγότερο φωτεινά, άρα 
μη αληθινά. Αυτό συμβαίνει, διότι το φως τους δεν το αντλούν από τον ήλιο, αλλά από το 
φως της φωτιάς. Δημιουργήθηκαν, φθείρονται, καταστρέφονται, καθώς φτιάχτηκαν 
αρχικά με σκοπό να θυμίζουν τις Ἰδέες και όχι, γιατί είναι οι Ἰδέες. Οι τελευταίες είναι 
άυλες, απρόσιτες από τις αισθήσεις, αμετάβλητες και τέλος είναι αυθύπαρκτες. Ακόμα και 
αν καταστραφεί  εντελώς ο κόσμος των αισθήσεων, οι Ἰδέες πάντα θα υπάρχουν για να τις 
ατενίζουμε. Με λίγα λόγια η απαιδευσία είναι ακόμα ίδιον του ανθρώπου, ο οποίος 
αποδέχεται αυτό που βλέπει και το θεωρεί αληθινό.  
β) Το επίπεδο γνώσης, στο οποίο ανήκουν οι δεσμώτες είναι η Πίστις. Το υποκείμενο 
εμπιστεύεται την αίσθηση. Είναι, χωρίς αμφιβολία, η πρώτη φορά που οι σκιές έχουν
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προσπελαστεί και οι δεσμώτες απελευθερώθηκαν από τα δεσμά τους. Αυτό που 
συνειδητοποιούν για πρώτη φορά είναι πως ό,τι έβλεπαν μέχρι τώρα ήταν απατηλό. Δεν 
αποτελούσε το αληθινό ὄν. Στέκονται  ένα βήμα πριν μεταβούν στο πεδίο της νοήσεως σε 
οντολογικό επίπεδο. Όσοι απελευθερώθηκαν κατάφεραν να αντικρίσουν τα αντικείμενα 
που μεταφέρονται, όπως επίσης και την ίδια την φωτιά. Είναι μεγάλη κατάκτηση θα 
λέγαμε το γεγονός ότι έχουν επίγνωση της ύπαρξης των αισθήσεων και το ότι με γνώμονα 
αυτές αντιλαμβάνονται τον κόσμο μέχρι τώρα. Στρέφονται στα μᾶλλον ὄντα και η 
κατάσταση της πίστης ωθεί τους δεσμώτες να καταλάβουν ότι η πηγή του φωτός τους είναι 
η φωτιά ( τὸ πῦρ) και όχι ο ήλιος.  Έχουν ξεφύγει από τις σκιές και έχουν μεταβεί στην 
αίσθηση της φωτιάς. Είναι, βέβαια, δυσχερής η κατάστασή τους ακόμα, μια και βλέπουν 
ακόμα την πραγματικότητα της σπηλιάς και δεν έχουν περάσει στην ανώτερη βαθμίδα 
γνώσης. Σαφέστατα, ο δρόμος προς την πλήρη γνώση είναι μακρύς, δύσβατος και 
ανηφορικός. Η Θέαση του Ἀγαθοῦ θα καταστεί εφικτή μόνο, όταν εξέλθουν του σπηλαίου 
και δουν το φως του ήλιου, αυτό της αλήθειας.  
 
 
Β2. Στον διάλογο μεταξύ του Σωκράτη και του Θεαίτητου υπάρχει η διαπίστωση ότι στη 
γνώση δεν οδηγούμαστε  μέσω των εντυπώσεων, αλλά μέσω του συλλογισμού (Άρα, στις 
εντυπώσεις μας δεν βρίσκεται η γνώση, αλλά στο συλλογισμό γύρω από αυτές·) 

Πρόδηλα συμφωνεί ο νεαρός Θεαίτητος και η συζήτηση προχωράει με σκοπό να 
διασαφηνιστεί τι όνομα θα δοθεί σε ό, τι βλέπει, ακούει, οσμίζεται, πώς λέγεται η 
κατάσταση όταν κρυώνει και ζεσταίνεται κάποιος (Τι όνομα, λοιπόν, αποδίδεις σε εκείνο, 
δηλαδή στο ότι βλέπεις, ακούς, οσμίζεσαι, κρυώνεις, ζεσταίνεσαι;) Στα ερωτήματα αυτά 
που θέτει ο Σωκράτης μέσα από την μαιευτική μέθοδο χρησιμοποιείται ο όρος « αίσθηση» 
ώστε να γίνει σαφής διαχωρισμός από αυτόν της «γνώσης» (Με την οποία, όμως, 
υποστηρίζουμε ότι δεν δίνεται η δυνατότητα να αγγίξει την αλήθεια, διότι δεν αγγίζει και 
την ουσία). Συγκεκριμένα, πρόκειται για δύο έννοιες που δεν ταυτίζονται, , αλλά είναι  εκ 
δια μέτρου είναι αντίθετες. Ο αρχικός σκοπός της συζήτησης ήταν να αναζητηθεί όχι τι 
δεν είναι γνώση, αλλά ποια είναι η ουσία της και μέσω ποιών διαδικασιών μπορεί ο 
άνθρωπος να την επιζητήσει και εν συνεχεία να την κατακτήσει.(Αλλά εξαιτίας αυτού 
δεν αρχίσαμε τη συζήτηση, όχι, δηλαδή, για να βρούμε τι δεν είναι γνώση, αλλά τι  

είναι). Ομόφωνα διαπιστώνεται ότι η γνώση θεωρείται η ικανότητα που διαθέτει η ψυχή να 
επαφίεται στην ουσία των όντων. Αυτή η διαδικασία αφορά στην αλήθεια και μόνο δια της 
λογικής καθίσταται εφικτή η κατάκτηση της γνώσης. Ο κόσμος, δηλαδή, των αισθήσεων 
δεν είναι συνυφασμένος με την αλήθεια. Για τον Σωκράτη και τον συνομιλητή του είναι 
ξεκάθαρο ότι ο άνθρωπος με τις αισθήσεις δεν καταφέρνει να ανακαλύψει τη νόηση. 
Γνωσιολογικά, λοιπόν, υπάρχει άγνοια και μία κατάσταση πλάνης.  
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Στο κείμενο αναφοράς οι δεσμώτες βρίσκονται σε κατάσταση άγνοιας, άμεσα 
εξαρτώμενοι από την αισθητηριακή τους αντίληψη. Βρίσκονται σε σπήλαιο υπόγειο και 
σε κατάσταση ακινησίας έχοντας δεσμά (οἷον ἐν καταγείῳ οἰκήσει σπηλαιώδει, ἐν 
δεσμοῖς). Δεν έχουν την δυνατότητα να αντιληφθούν και να κατανοήσουν οτιδήποτε 
συμβαίνει στην πραγματική του διάσταση. Όλη η περιγραφή του μύθου του σπηλαίου 
που ακολουθεί κρύβει συμβολισμούς, όπως οι ίδιοι οι δεσμώτες, τα δεσμά αυτών, η φωτιά, 
το τοιχίο,τα παραπετάσματα,τα διάφορα αντικείμενα που μεταφέρονται πάνω από το 
τοιχίο καθώς και τα ζώα, οι ήχοι που ακούγονται, οι σκιές,  (ὑπὸ τοῦ δεσμοῦ, φῶς, τειχίον, 
τὰ παραφράγματα, σκεύη, ζῷα, τοὺς μὲν φθεγγομένους-τοὺς δὲ σιγῶντας ,τὰς σκιὰς). Η 
αλληγορική διήγηση στοχεύει να καταστήσει σαφές ότι οι αισθήσεις προσδίδουν και 
ενισχύουν την εντύπωση ότι είναι αληθινό αυτό που φαίνεται χωρίς, όμως, να είναι στην 
πραγματικότητα (Εἰ οὖν διαλέγεσθαι οἷοί τ’ εἶεν πρὸς ἀλλήλους, οὐ ταῦτα ἡγῇ ἂν τὰ ὄντα 
αὐτοὺς νομίζειν ἅπερ ὁρῷεν;).Βυθισμένοι στην πλάνη του οι δεσμώτες δεν μπορούν να 
συνειδητοποιήσουν ότι απέχουν παρασάγγας  από την αλήθεια και την Ιδέα του Αγαθού. 
Είναι παγιδευμένοι στις ψευδαισθήσεις τους (Παντάπασι δή, ἦν δ’ ἐγώ, οἱ τοιοῦτοι οὐκ ἂν 
ἄλλο τι νομίζοιεν τὸ ἀληθὲς ἢ τὰς τῶν σκευαστῶν σκιάς). 

Γίνεται, επομένως, εύλογα αντιληπτό πως τόσο στον Θεαίτητο όσο και στην αλληγορία 
του σπηλαίου ο φιλόσοφος επιχειρεί να καταδείξει την κατάσταση που βρίσκεται 
κάποιος ευρισκόμενος σε πλάνη και καθοδηγούμενος από τις αισθήσεις του. Μόνο με την 
λογική κρίση οφείλει να επιζητά την διάνοια, μια και αυτό είναι το ζητούμενο στη ζωή 
του. Προκύπτει αναμφίβολα η ανάγκη να διαχωριστούν οι αισθήσεις από τις Ιδέες. Να 
μπορέσει ο άνθρωπος να διαπιστώσει ποια είναι η ορθή κατεύθυνση που θα εξασφαλίσει 
την αληθινή υπόσταση όλων των εκφάνσεων του βίου του.          

 

1. Ο ίδιος Πλάτωνας ομολογεί στην 7η Επιστολή ότι φιλοδοξούσε να ασχοληθεί με την 
πολιτική. 

2. Ο Σωκράτης καταδικάστηκε για αθεΐα και διαφθορά των νέων σε θάνατο. 

3. Πλάτωνας αποκόμισε αρνητική εμπειρία από την παραμονή του στην αυλή του 
τυράννου των Συρακουσών Διονύσιο Α΄. 

4. Πυρήνας της πολιτικής σκέψης του Πλάτωνα είναι η ιδέα της δικαιοσύνης.  

5. Τις απόψεις για την ιδεώδη πολιτεία, την καλλίπολιν , που διασφαλίζει στον πολίτη τον 
άριστον βίον, εκθέτει ο Πλάτων στον διάλογό του Πολιτεία ἤ περὶ δικαίου. 
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1. Μητέρα του Πλάτωνα ήταν η Περικτιόνη, από αρχοντική γενιά που έφτανε μέχρι 
τον Σόλωνα .  

2. Στα χρόνια 398- 390, ο Πλάτωνας ταξιδεύει στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία.  

3. Ο Σωκράτης και ο Γλαύκωνας, ο μεγαλύτερος αδελφός του Πλάτωνα είχαν 
κατέβει στον Πειραιά για να παρακολουθήσουν τη γιορτή της Βενδίδας, μιας 
θρακικής θεότητας που ταυτιζόταν με την Άρτεμη. 

4. Σε μια δραματική αλληγορία παρουσιάζεται το σκάφος της πολιτείας να ταξιδεύει 
ακυβέρνητο.   

5. Η κατώτερη τάξη (δημιουργοί), που είναι η πολυπληθέστερη, συγκροτείται από 
τους γεωργούς, τους τεχνίτες, τους εμπόρους και γενικά τους χειρώνακτες. 

 

 α. πρῶτον: α) παράγωγη λέξη πρωτάθλημα 

                             β) Ονοματική φράση παγκόσμιο πρωτάθλημα 

β. ἀλλήλων :  α) παράγωγη λέξη  αλληλεγγύη 

                          β) Ονοματική φράση συναδελφική αλληλεγγύη 

γ. νομίζειν: :  α) παράγωγη λέξη   νομοθετική                  

                         β) Ονοματική φράση νομοθετική μεταρρύθμιση 

δ. τῶν σκευαστῶν: α) παράγωγη λέξη   συσκευασία 

                                   β) Ονοματική φράση  αεροστεγής συσκευασία 

ε. πολλὴ: α) παράγωγη λέξη   πλειοψηφία 

                  β) Ονοματική φράση  πλειοψηφία πολιτών 

 

. 1-δ, 2-α, 3 –ζ, 4-β, 5-γ. 
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 Η επανάσταση στην Αθήνα, λοιπόν, έτσι τελείωσε. Και μετά από αυτά, ο Κύρος αφού 
έστειλε αγγελιαφόρους στην Λακεδαίμονα, προέβαλε την αξίωση, όπως ακριβώς ο ίδιος 
φερόταν στους Λακεδαιμονίους κατά τη διάρκεια του πολέμου, με τον ίδιο τρόπο και 
αυτοί να (φέρονται) σε αυτόν. Από την άλλη, οι έφοροί, επειδή θεώρησαν ότι αυτός 
προέβαλε δίκαιες αξιώσεις, διέταξαν τον Σάμιο, ο οποίος ήταν τότε ναύαρχος, να 
βοηθάει τον Κύρο, αν χρειάζεται κάτι. Και πραγματικά, εκείνος έκανε με προθυμία ό,τι 
ακριβώς τον παρακάλεσε ο Κύρος΄   δηλαδή, με το να έχει το ναυτικό του ενωμένο με το 
ναυτικό του Κύρου έπλευσε κοντά στην ακτή προς την Κιλικία, και έκανε τον διοικητή 
της Κιλικίας, Συέννεση, ώστε να μην μπορεί να εμποδίσει από ξηράς τον Κύρο, όταν 
πορευόταν εναντίον του βασιλιά. Πώς , λοιπόν, ο Κύρος και το στράτευμά του 
συγκέντρωσε και εκστράτευσε με αυτό εναντίον του αδερφού του, πώς έγινε η μάχη, και 
πώς πέθανε, και πώς  έφτασαν μετά από αυτά οι έλληνες ζωντανοί μέχρι την θάλασσα, 
έχουν γραφτεί από τον Θεμιστογένη τον Συρακόσιο.  

 
 Βρισκόμαστε στα 401 π. Χ, όπου η παράταξη των δημοκρατικών στην Αθήνα με 

αρχηγό τον Θρασύβουλο, κατάφερε μετά από μάχες να εκδιώξει τους Τριάκοντα από την 
πόλη και να σηματοδοτήσει την πτώση του ολιγαρχικού πολιτεύματος. Στο σημείο αυτό 
ξεκινάει μια περίοδος αλλαγών και συνεχών εξελίξεων στον ελλαδικό χώρο, αλλά και 
στην Ασία, καθώς επηρεάζονται οι ελληνικές ιωνικές πόλεις. Ο Κύρος, ο νεώτερος και 
σατράπης της Λυδίας,  έχει ξεκινήσει εκστρατεία εναντίον του Αρταξέρξη, του αδερφού 
του, προκειμένου να τον εκδιώξει από τον θρόνο.  
Αξιοσημείωτο είναι ότι κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου, η παροχή 
βοήθειας από πλευράς του Κύρου προς την Σπάρτη ήταν πολύτιμη και καθοριστικής 
σημασίας. Ο στρατός και αργότερα στόλος των Λακεδαιμονίων επανδρώθηκε και 
ενδυνάμωσε, ώστε να καταφέρει να νικήσει την Αθήνα. Επομένως, χωρίς αμφιβολία οι 
σχέσεις ανάμεσα στην Σπάρτη και τον Κύρο έχουν συσφιχθεί. Γενικότερα δε ο Κύρος 
είχε καταφέρει να οικοδομήσει με Έλληνες στρατηγούς προσωπικές σχέσεις και στενούς 
δεσμούς φιλίας. Η αναγκαιότητα της κατάστασης στην παρούσα χρονική περίοδο λόγω 
της εκστρατείας επιβάλλει να ζητήσει βοήθεια από τους «συμμάχους» του. Τους 
υποστήριξε στο παρελθόν και τώρα ήρθε η στιγμή να ανταποδοθεί η ευγνωμοσύνη. 
Έστειλε αγγελιαφόρους στην Σπάρτη ζητώντας να σταλεί στρατιωτική βοήθεια στην 
Κιλικία, όπου ήδη βρισκόταν εκεί ο δικός του στρατός. Αντίστοιχα, οι πέντε έφοροι 
έκριναν και αξιολόγησαν ότι ήταν εύλογο να ανταποκριθούν στην ζητούμενη βοήθεια. 
Έτσι, αποφάσισαν να στείλουν τον Σάμιο με την ναυτική του δύναμη, για να ενωθεί με 
αυτή του Κύρου. Μάλιστα, η εντολή που τού έδωσαν ήταν να ακολουθήσει όλες τις 
οδηγίες του σατράπη χωρίς να φέρει αντίρρηση ή να δράσει αυτοβούλως και να 
αποκοπεί από αυτόν.  
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Αναφανδόν καταλαβαίνουμε ότι η αλληλεγγύη και η συμμαχία μεταξύ των δύο δεν 
χαρακτηριζόταν από επιβολή, ούτε και λειτουργούσε με απειλητικά μέσα. Θα ήταν άρνηση 
της πραγματικότητας αν λέγαμε ότι δεν υπάρχουν, παρά τις πολιτικές και κοινωνικές 
διαφορές  μεταξύ των ελληνικών πόλεων. Ακόμη μεγαλύτερες είναι, όμως, αυτές με τα 
περσικά φύλλα. Φαίνεται, εντούτοις, να επικρατεί ιδεολογικά, ηθικά και πολιτισμικά μια 
κοινή βάση, κοινή πεποίθηση. Η παραβίαση συνθηκών, νόμων, επίσημων συμμαχιών θα 
μπορούσε να αποτελέσει αφορμή πολέμου. Εύκολα ξεσπούσε διαμάχη προκειμένου να 
εδραιωθεί μία επίσημη συμφωνία. Σε αυτήν, όμως, την περίπτωση ο Ξενοφώντας τονίζει 
ότι ο Κύρος ζήτησε την βοήθεια και οι έφοροι θεώρησαν ότι δικαίως είχε αυτή την αξίωση. 
Όφειλαν βάσει του άγραφου νόμου να ανταποκριθούν στο αίτημα και μάλιστα διέταξαν 
τον απεσταλμένο ναύαρχο να ενεργεί με προθυμία στο πλευρό του Πέρση στρατηγού. 
Αξίζει να τονιστεί ότι οι Σπαρτιάτες όντας δεινοί στρατιώτες στάθηκαν με σθένος και 
έδωσαν και αυτή την μάχη με αξιοπρέπεια.Σύμφωνα με ιστορικές πληροφορίες ο 
Συέννεσης μόλις πληροφορήθηκε ότι κατέφτασαν οι Σπαρτιάτες στην περιοχή, 
απομακρύνθηκε. Από αυτό προκύπτει ότι ο ίδιος ο Κύρος γνώριζε ότι η παρουσία των 
Ελλήνων ήταν καθοριστικής σημασίας. Είχε δίπλα του μια υπολογίσιμη στρατιωτική 
δύναμη, αλλά και έναν σύμμαχο που σεβόταν και εκτιμούσε.Μέσα στην παραφροσύνη 
οποιουδήποτε πολέμου προβάλλονται ο σεβασμός, η αναγνώριση, αλλά και η αλληλεγγύη. 
Ενδεχομένως, είναι μία οπτική που πιστοποιεί ότι μέσα στην δίνη και την ωμότητα, ο 
άνθρωπος διακατέχεται από χαρακτηριστικό που τον διαφοροποιεί. 

Το ηθικό δίκαιο και οι άγραφοι νόμοι είναι αυτοί που διαμορφώνουν την συνείδηση των 
πολιτών εν καιρώ ειρήνης, όπως και των στρατιωτών εν καιρώ πολέμου. Οι 
διαχρονικότητα των αξιών πρέπει να στέκεται περήφανα στο πέρασμα των αιώνων. Η 
ανταπόδοση ευγνωμοσύνης ήταν ηθικό χρέος για τους Σπαρτιάτες. 
 

στάσις στάσεως 

ἐπέστειλανἐπιστελοῖς/ ἐπιστελοίης 

προθύμως προθυμοτάτην 

περιέπλευσεν περιπλεῖ 

ἄρχοντα ἄρχουσι(ν) 

συνέλεξε συλλεχθῶσι(ν) / συλλεγῶσι(ν) 

τούτου  ταῦτα 
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Ἕλληνες Ἕλληνος 

Θεμιστογένει  Θεμιστόγενες 

ἑαυτῷ ἐμαυτοῦ 

 

  τῷ ναυάρχῳ ομοιόπτωτος προσδιορισμός, παράθεση στο Σαμίῳ 

         μή δύνασθαι απαρέμφατο του αποτελέσματος από το ρήμα ἐποίησε (ρήμα             
σκόπιμης ενέργειας) 

         στράτευμά αντικείμενο στο ρήμα συνέλεξε 

 α) Ἀθήνησι: τοπικό επίρρημα που δηλώνει στάση σε τόπο.  
         β) Σωστή απάντηση το   γ. ἐν Ἀθήναις                                                                                                               
 

α) Αὐτὸς δίκαια λέγει. 
 

  β). Στρατιῶται ἔφασαν κἀκεῖνον (μέντοι) προθύμως ὅπερ δεηθείη ὁ Κῦρος πρᾶξαι. 
 

 

 


