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Διδαγμένο κείμενο 

Α. Οι δεσμώτες βρίσκονται μέσα στο σπήλαιο έγκλειστοι από την παιδική τους ηλικία δεμένοι 
στα πόδια και στον αυχένα (ἐν δεσμοῖς καὶ τὰ σκέλη καὶ τοὺς αὐχένας) έτσι αδυνατούν να 
κινηθούν, δεν μπορούν να γυρίσουν τα κεφάλια τους κυκλικά (κύκλῳ περάγειν) και είναι 
αναγκασμένοι να κοιτάζουν μόνο μπροστά. 
Διατηρούν την αίσθηση της όρασης «εἰς τὸ πρόσθεν μόνον ὁρᾶν» άρα βλέπουν εξαιτίας των 
δεσμών τους μόνο μπροστά «τοὺς γὰρ τοιούτους πρῶτον … προσπιπτούσας» τους εαυτούς 
τους, τους διπλανούς τους και τις σκιές των αντικειμένων που εμφανίζονται απέναντι τους 
εξαιτίας του φωτός από τη φωτιά που πέφτει από ψηλά. «Τὶ δὲ τῶν παραφερομένων … τὶ μὴν;». 
Άρα λοιπόν εξαιτίας της θέσης τους και καθώς είναι έγκλειστοι από την παιδική τους ηλικία 
νομίζουν ότι οι σκιές είναι τα πραγματικά αντικείμενα, ζουν δηλαδή σε μία πλάνη, καθώς δεν 
έχουν αντιληφθεί ότι πρόκειται για σκιές και όχι για πραγματικά αντικείμενα. Σε σχέση με 
την αίσθηση της ακοής εντοπίζουμε τα ακόλουθα χωρία: «Εἰ οὖν διαλέγεσθαι … ὁρῷν». Οι 
δεσμώτες έχουν τη δυνατότητα να μιλούν μεταξύ τους και να ακούν ο ένας τη φωνή του άλλου. 
«Τὶ δ’ εἰ καὶ ἠχὼ ... ἔχοι;». Ως αντίλαλος φτάνει στους δεσμώτες οι συνομιλίες των ανθρώπων 
που μεταφέρουν τα αντικείμενα «ὁπότε τις τῶν παριόντων … σκιὰν;». Αναμενόμενο είναι οι 
δεσμώτες να θεωρούν πως η σκιά είναι αυτή που μιλά, καθώς δεν έβλεπαν τους ανθρώπους 
που μετέφεραν τα αντικείμενα. 

 
Β1. Με τη χρήση του ρήματος «ἀπείκασον» σηματοδοτείται η έναρξη ενός λόγου αλληγορικού. 
Μια αλληγορία συνεπάγεται πως όσα λέγονται έχουν και ένα άλλο επίπεδο σημασιών, πως οι 
λέξεις, οι έννοιες και οι περιγραφές έχουν πέρα από την κυριολεκτική τους και μια συμβολική 
σημασία. Απόσυμβολίζοντας λοιπόν τις έννοιες διαπιστώνουμε πως το σπήλαιο αποτελεί την 
αισθητή πραγματικότητα την οποία οι δεσμώτες θεωρούν ως μόνη πραγματικότητα. Το 
σπήλαιο συμβολίζει τον κόσμο που αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις μας (αισθητός 
κόσμος), τον κόσμο των φαινομένων που δεν είναι ο πραγματικός αλλά ένα απείκασμά του, 
άρα ένας κόσμος πλάνης και ψευδαισθήσεων, μια αλλόκοτη στέρηση της λογικής. Πρόκειται 
για την πολιτική κοινωνία στην οποία οι φιλόσοφοι δεν ασκούν την εξουσία τους. Οι αλυσίδες, 
τα δεσμά συμβολίζουν τις αισθήσεις του ανθρώπου. Οι αισθήσεις δεν μπορούν να βοηθήσουν 
τον άνθρωπο να γνωρίσει την αληθινή πραγματικότητα δηλαδή τον κόσμο των Ιδεών και την 
Ιδέα του Αγαθού, καθώς αυτές είναι έννοιες που μόνο με τη λογική μπορούμε να 



προσεγγίσουμε. Οι αισθήσεις κρατούν τους ανθρώπους δέσμιους, καθώς τους κάνουν να 
θεωρούν αληθινό μόνο ό,τι μπορούν αντιληφθούν με αυτές π.χ. με τη βοήθεια της όρασης ή 
της ακοής. Δεν τους αφήνουν να απελευθερωθούν και μέσω της νόησης να γνωρίσουν τον 
αληθινό κόσμο. Γενικότερα τα δεσμά / οι αλυσίδες θα μπορούσαν να συμβολίζουν 
προκαταλήψεις και πεποιθήσεις που απομακρύνουν τον άνθρωπο από το νοητό κόσμο των 
Ιδεών. 

 
Β2. Ο Γλαύκωνας χαρακτηρίζει αλλόκοτους τους ανθρώπους που περιγράφει ο Σωκράτης και 
αλλόκοτη τη γενικότερη εικόνα που παρουσιάζουν. Μέσα από αυτή τη λογοτεχνική χρήση της 
γλώσσας, ο Πλάτων επιδιώκει να προωθήσει το φιλοσοφικό του στοχασμό. Στην προκειμένη 
περίπτωση υποβάλλεται η θέση πως η τόσο αυτονόητη ένταξη των ανθρώπων στο κόσμο των 
αισθήσεων είναι άτοπος αποτελεί μια αλλόκοτη στέρηση της λογικής. Αυτή η λέξη (ἄτοπος) 
παραπέμπει σε κάτι ανύπαρκτο χρησιμοποιείται για να προετοιμάσει τον επερχόμενο 
αιφνιδιασμό της απόφανσης του Σωκράτη: οι αλλόκοτοι δεσμώτες είναι όμοιοι με εμάς. Με τη 
φράση ὁμοίους ἡμῖν ο φιλόσοφος παραλληλίζει τους δεσμώτες με τη σύγχρονη πολιτική 
κοινωνία και τον κόσμο του σπηλαίου με τον αισθητό κόσμο. Στην πολιτική κοινωνία 
κυριαρχεί η αδικία και η αναξιοκρατία, οι δημαγωγοί ασκούν την εξουσία και όχι οι φιλόσοφοι, 
ενώ οι άνθρωποι ζουν στο σκοτάδι της αμάθειας, δεσμώτες των παθών τους, των 
προκαταλήψεων, των ψευδαισθήσεων, μακριά από την αλήθεια. Θεωρεί λοιπόν, ότι στην 
κοινωνία της εποχής του κυριαρχεί το ψεύδος, το σκοτάδι και η αμάθεια. Οι συμπολίτες του, οι 
Αθηναίοι δεν εμφορούναι από τις αρετές της δικαιοσύνης και της σωφροσύνης, αλλά δέσμιοι 
των προλήψεων και της απαιδευσίας, παραμένουν αδρανείς παθητικοί δέκτες των γεγονότων, 
χειραγωγούνται και παρασύρονται από τους δημαγωγούς. 

 
Β3. 1. Σ 
2. Λ 
3. Σ 
4. Λ 
5. Σ 
 
Β4.  αντιπάθεια  πάθει 
 φαεινός  φῶς 
 εξουσία  ὄντας 
 άσχετος  ἐχούσῃ 
 σιγαστήρας  σιγῶντας 
 διορατικός  ὁρᾶν 
 πυρίμαχος  πυρός 
 διαφορά  φέροντας 
 εργασία  εἰργασμένα 
 προσομοίωση  ὁμοίους 
 



 
Β5. Το ἀγαθόν σύμφωνα με τον Πλάτωνα είναι το ἀληθές, το αληθινά υπαρκτό. Το ἀληθές δει 
λανθάνει, έρχεται στο φως, όντως υπάρχει. Για τους δεσμώτες που αντλούν τη γνώση από τις 
περιορισμένες αισθήσεις τους, το αληθινά υπαρκτό είναι οι σκιές. Άρα ζουν σε μια 
ψευδαίσθηση. Η επιδίωξη του θέασης του Αγαθού, της μεταστροφής από το σκοτάδι στο φως 
(από την απαιδευσία στην παιδεία) είναι ο στόχος του ανθρώπου και πρόκειται για μέγα 
ζητούμενο στην φιλοσοφία. Αυτή η Ανώτερη Ιδέα θα επιτρέψει στον άνθρωπο να ξεφύγει από 
τα πρότυπα των αισθητών αντικειμένων που είναι φθαρτά και μεταβλητά και θα τον οδηγήσει 
στην Ιδέα του Αγαθού η οποία και είναι η πραγματική αιτία της ύπαρξης και επιτρέπει στον 
άνθρωπο να αντιληφθεί τις νοητές οντότητες. 
 Αρκετές ομοιότητες με την αλληγορία του σπηλαίου εντοπίζουμε και στο Ευαγγέλιο του 
Ιωάννη. Παρεμφερώς προς τον Πλάτωνα και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης παρουσιάζει τη θεία 
οντότητα του Λόγου του Χριστού υπερβατική, άϋλη, άχρονη και ταυτίζει το φως με την ζωοποιό 
πηγή γνώσης όπως ο Πλάτωνας. Τόσο ο φιλόσοφος όσο και ο Ιησούς έχουν επιφορτιστεί να 
λυτρώσουν τους ανθρώπους από το σκοτάδι της αμάθειας και να τους οδηγήσουν στο φως 
δηλαδή στην αλήθεια, στη θέαση του Αγαθού. 
 

 
Γ. Αδίδακτο κείμενο 
 

Γ1. Βλέπεις λοιπόν, όταν έλεγα ότι είναι επικίνδυνη η απόκτηση των άλλων γνώσεων, αν 
κανείς την έχει κατακτήσει χωρίς τη γνώση του βελτίστου, λίγες φορές να ωφελεί αλλά τις πιο 
πολλές φορές να βλάπτει εκείνον που την έχει, δεν φαίνομαι λοιπόν, ότι το έλεγα σωστά; 
 
Γ2. Ο άνθρωπος που δεν κατέχει την γνώση του βελτίστου αλλά διακρίνεται από πολυμάθεια 
καθοδηγείται από τη καθεμιά από αυτές τις επιμέρους γνώσεις κατά συνέπεια θα πέσει σε 
βαρυχειμωνία, αφού αρμενίζει σαν καράβι στην ανοιχτή θάλασσα χωρίς κυβερνήτη. Αντίθετα 
όπως ο ασθενής πρέπει να προσκολλάται στον γιατρό και ο ταξιδιώτης στον κυβερνήτη, έτσι ο 
νοήμων πρέπει να προσκολλάται στη γνώση του βελτίστου, διαφορετικά θα προκύψουν πολλά 
σφάλματα. 

 
Γ3. α)  κτήματος – κτημάτων 
 ψυχῆς – ψυχῶν 
 κυβερνήτου – κυβερνητῶν 
 κτήσεως – κτήσεων 

χειμῶνος - χειμώνων 
 

β) ὠφελεῖς – ὠφελῇς – ὠφελοῖς / οίης – ὠφέλει 
κτᾷ – κτᾷ – κτῷο – κτῶ 
πλεῖς – πλέῃς – πλέοις - πλεῖ 
 



Γ4. α) οὗτος, ὅς δὲ δὴ τὴν καλουμένην … κτᾶται 
διότι διατελεῖ 

 
β) ἀντέχεσθαι= υποκείμενο στο απρόσωπο ρήμα δεῖ, τελικό απαρέμφατο  
περὶ κτῆσιν= εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός της αναφοράς στο ἐπουρίσῃ 
γίγνεσθαι= υποκείμενο στην απρόσωπη έκφραση ἀναγκαῖόν ἐστιν, τελικό απαρέμφατο 
τῆς ἐπιστήμης= ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός, γενική αντικειμενική στο ὀρφανὸς 
χειμῶνι= αντικείμενο στο χρήσεται. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 


