
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2017 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: 

1. Σωκράτης: Μετά από αυτά λοιπόν, είπα, παράστησε τη δική μας φύση μας ως προς την 

παιδεία και την απαιδευσία με μια τέτοια εικόνα. Φαντάσου, δηλαδή, μέσα σε μια υπόγεια 

κατοικία όμοια με σπηλιά, η οποία έχει την είσοδο ανοιχτή προς το φως σε όλο το μάκρος της 

σπηλιάς, μέσα σ’ αυτή να βρίσκονται άνθρωποι από την παιδική τους ηλικία δεμένοι με 

δεσμά και στα πόδια και στον αυχένα, ώστε να μένουν καθηλωμένοι και να βλέπουν μόνο 

μπροστά τους, χωρίς να μπορούν να στρέφουν γύρω το κεφάλι τους λόγω των δεσμών τους. 

Ακόμη (φαντάσου) ένα φως από φωτιά να καίει γι’ αυτούς από ψηλά και μακριά και πίσω 

τους. Και ανάμεσα στη φωτιά και τους δεσμώτες να περνά ψηλά ένας δρόμος, παράλληλα 

στον οποίο φαντάσου να έχει χτιστεί ένας μικρός τοίχος, όπως ακριβώς έχουν τοποθετηθεί 

από τους ταχυδακτυλουργούς μπροστά τους τα παραπετάσματα, πάνω στα οποία δείχνουν 

τις ταχυδακτυλουργίες τους.  

2. Ο Σωκράτης μάς καλεί να φανταστούμε μαζί με τον Γλαύκωνα την εικόνα που ακολουθεί.  

Σύμφωνα με το μύθο του σπηλαίου  ζουν  μέσα σ’ ένα σπήλαιο  από την παιδική τους ηλικία  

άνθρωποι αλυσοδεμένοι στα πόδια και στον λαιμό, έτσι ώστε να μένουν ακίνητοι και να 

κοιτούν μόνο μπροστά. Μέσα στη σπηλιά, αλλά ψηλότερα από τους αλυσοδεμένους και πίσω 

τους καίει μια φωτιά. Μεταξύ της φωτιάς και των δεσμωτών υπάρχει δρόμος, παράλληλα 

στον οποίο είναι χτισμένος ένας μικρός τοίχος. Πίσω από αυτόν κινούνται άνθρωποι 

φορτωμένοι με διάφορα αντικείμενα, που προεξέχουν από τον τοίχο. Στο τέλος του κειμένου, 

ο Σωκράτης παραλληλίζει τον κόσμο των δεσμωτών με τη σύγχρονη πολιτική κοινωνία. 

 Στην παραστατική εικόνα των αλυσοδεμένων μέσα στην υπόγεια σπηλιά, 

παρουσιάζεται ο άνθρωπος της δόξας, της πλάνης που αγνοεί την αλήθεια και είναι 

ανίκανος για ουσιαστική βοήθεια προς το σύνολο. Τα στοιχεία που δηλώνουν τον εγκλεισμό 

και αποτελούν συμβολισμούς είναι:  

• Η σπηλιά :αισθητή πραγματικότητα, η πολιτική κοινωνία, στην οποία δεν κυβερνούν 

οι πεπαιδευμένοι, οι φιλόσοφοι. Μέσα σ’ αυτήν οι δεσμώτες συμβολίζουν τους 

ανθρώπους που ζουν μέσα στο σκοτάδι της αμάθειας και θεωρούν ότι οι σκιές είναι τα 

πραγματικά όντα. 

• Οι αλυσίδες: είναι οι αισθήσεις που μας κρατούν δέσμιους και δεν μας αφήνουν να 

αντιληφθούμε την πραγματικότητα με τη βοήθεια της λογικής και υπό το φως του 

ορθού λόγου.  



• Η τεχνητή φωτιά: πρόκειται για την αίσθηση, την οποία ο άνθρωπος συνειδητοποιεί 

ως πηγή γνώσης, δηλαδή τη δυνατότητα που δίνει η αίσθηση στον άνθρωπο να 

αντιλαμβάνεται τον κόσμο. Η φωτιά που καίει μέσα στη σπηλιά αποτελεί την πηγή 

του τεχνητού φωτός, από το οποίο φωτίζονται τα αντικείμενα μέσα στη σπηλιά και 

δημιουργούνται και οι σκιές. Έτσι, η φωτιά αυτή συμβολίζει την αίσθηση ως πηγή 

γνώσης. 

• Οι άνθρωποι που βρίσκονται ανάμεσα στη τεχνητή φωτιά και στους δεσμώτες - 

τα αντικείμενα που μεταφέρουν – οι ήχοι: πρόκειται για εικόνες 

φυσικών αντικειμένων που προέρχονται από το ανώτερο ορατόν. Δεν πρόκειται 

δηλαδή για τις σκιές, αλλά για τα αισθητά αντικείμενα στα οποία οφείλονται οι σκιές, 

και φωτίζονται από το τεχνητό φως της φωτιάς. Ο άνθρωπος αυτά τα συλλαμβάνει με 

την αίσθηση, είναι «πρὸς μᾶλλον ὄντα τετραμμένος» και βρίσκεται στη γνωστική 

κατάσταση της «πίστεως». Ό,τι υπάρχει στη σπηλιά (με την εξαίρεση των φερόντων 

και των ίδιων των δεσμωτών) είτε είναι σκεύη είτε σκιές, θα πρέπει να θεωρηθούν 

λιγότερο φωτεινά και αληθή από τα ορατά που βρίσκονται εκτός σπηλιάς.  

 

3.«τὰς βελτίστας φύσεις»: Με τον όρο «φύσις» αρχικά εννοείται αυτό που ο άνθρωπος δεν 

μπορεί να κατασκευάσει ο ίδιος, αλλά το βρίσκει να προϋπάρχει. Μπορεί βέβαια με την 

τέχνη να το συμπληρώσει, αλλά δεν είναι σε θέση να το αλλάξει 

ουσιωδώς. Φύσις επομένως σε σχέση με τον άνθρωπο είναι τα χαρίσματα και τα 

ελαττώματα που έχει ως κτήμα του. Για τον Πλάτωνα η φύση παίζει καθοριστικό ρόλο 

στην εκλογή του άριστου βίου. 

Συγκεκριμένα, με τον όρο «βελτίστας φύσεις» ο Πλάτων εννοεί τους ανθρώπους με 

φυσικά χαρίσματα, όπως υψηλή ευφυΐα, οξύτητα πνεύματος, ψυχικές δυνάμεις κ.ά.  

«ἐν μακάρων νήσοις»: Σύμφωνα με τις λαϊκές δοξασίες τα νησιά των μακαρίων 

βρίσκονταν πέρα από τις στήλες του Ηρακλή, στη Δύση (πέρα από το σημερινό Γιβραλτάρ), 

στο ρεύμα του Ωκεανού. Εκεί κατοικούσαν μετά τον θάνατό τους οι ήρωες, οι άνθρωποι της 

πρώτης γενιάς του ανθρώπινου γένους (της χρυσής εποχής) και οι ευσεβείς, μέσα σε 

απόλυτη ευτυχία και γαλήνη. Τα νησιά αυτά προσομοιάζουν στον Παράδεισο της 

χριστιανικής θρησκείας. Οι πεπαιδευμένοι, όμως, πιστεύουν ότι κατοικούν εκεί, ενώ είναι 

ακόμα ζωντανοί. 

«ἐν παιδείᾳ» Αρχική σημασία της λέξης είναι αυτό που πρέπει να μάθει το παιδί, η 

ανατροφή, η διαπαιδαγώγηση του παιδιού. Από τον 5ο, όμως, αιώνα και εξής ως όρος της 

παιδαγωγικής δηλώνει τη γενική καλλιέργεια (σωματική και πνευματική), που αποτελεί 

προνόμιο μόνο του ανθρώπου (γι’ αυτό άλλωστε και στα λατινικά αποδίδεται με τον όρο 

humanitas). Βάση της παιδείας είναι για τον Πλάτωνα η μουσική (λογοτεχνία, τραγούδι, 

καλλιέργεια της καλλιτεχνικής ευαισθησίας) και γυμναστική. Παίδευση είναι η πορεία 

προς την παιδεία (Πλατ. Όροι 410: παίδευσις παιδείας παράδοσις). Συγκεκριμένα, για τον 

Πλάτωνα παιδεία είναι η στροφή της ψυχής προς την ιδέα του αγαθού, η δύσκολη πορεία 

από την άγνοια στη γνώση. Σε άλλο σημείο της Πολιτείας ο Πλάτωνας αναφέρει ότι η 

παιδεία παρέχεται για το σώμα με τη γυμναστική και για την ψυχή με τη μουσική.Από τα 



παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι η παιδεία έχει τεράστια σημασία για τον φιλόσοφο και 

αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσει σωστά η πολιτεία. 

 

4. Σελίδα 90: Η ιδεώδης πολιτεία … το έργο που του έχει ανατεθεί και δεν πολυπραγμονεί 

5. εικόνα: ἀπείκασον 

 πεταλούδα: ἀναπεπταμένην 

κάτοπτρο: ὁρᾶν 

κειμήλιο: πρόκειται 

οργανικός: εἰργασμένα 

οισοφάγος: παραφερόντων.  

συντριπτικός: διατρίβειν 

αφήγηση: ἡγούμενοι 

ανέφικτος: ἀφικέσθαι 

βάθρο: ἀναβῆναι 

  



 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2017 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: 

 

Α] Εγώ νομίζω ότι κοινός εχθρός όλων γενικά των Ελλήνων είναι ο Πέρσης βασιλιάς, αλλά 

δεν θα σας συμβούλευα για αυτό το λόγο να ξεκινήσετε μόνοι από τους άλλους πόλεμο 

ενάντια σ’ αυτόν˙ γιατί βλέπω ότι ούτε οι ίδιοι οι Έλληνες είναι κοινοί φίλοι μεταξύ τους, 

αλλά μερικοί εμπιστεύονται περισσότερο εκείνον παρά κάποιους από αυτούς τους ίδιους. 

Επειδή λοιπόν η κατάσταση είναι τέτοια, νομίζω ότι σας συμφέρει να προσέξετε η αρχή του 

πολέμου πώς θα γίνει εξίσου από όλους και δίκαιη, να κάνετε όλες τις αναγκαίες 

προετοιμασίες και αυτό να έχετε βασικά υπόψη. Νομίζω δηλαδή, Αθηναίοι ότι οι Έλληνες αν 

γινόταν κάπως φανερό και σαφές ότι ο βασιλιάς σκέφτεται να επιτεθεί ενάντια σ’ αυτούς, 

και θα συμμαχούσαν και μεγάλη χάρη θα χρωστούσαν σ’ αυτούς που τον αποκρούουν  πριν 

απ’ αυτούς και μαζί μ’ αυτούς. Αν όμως ενώ αυτό ακόμα δεν έχει γίνει φανερό, εμείς γίνουμε 

μισητοί εκ των προτέρων, φοβάμαι Αθηναίοι, μήπως αναγκαστούμε να πολεμήσουμε μαζί μ’ 

εκείνον ενάντια σ’ αυτούς, για τους οποίους ενδιαφερόμαστε. 

 

Β] ἅπασι τοῖς Ἕλλησι(ν), βασιλεῦ, ὦ ἄνερ Ἀθηναῖε, σαφεῖ, χάριτος μεγάλης, εἶδες, ἡγῶνται, 

γενοῦ, σχεῖν, ἠναγκάσθησαν. 

 

Γ] 1. βασιλέα= υποκείμενο του ειδικού απαρεμφάτου εἶναι (ετεροπροσωπια)  

διὰ τοῦτο= εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας στο παραινέσαιμ’ ἄν  

φίλους= κατηγορούμενο στο Ἕλληνας από το συνδετικό ὄντας 

αὐτοῖς= αντικείμενο στο ἐπιχειρεῖ 

τοὺτου= υποκείμενο της απόλυτης μετοχής καθεστηκότος. 

 

2. οὐδὲ γὰρ ὁρῶ ὅτι αὐτοὶ οἱ Ἕλληνες κοινοὶ ἀλλήλοις εἰσὶ φίλοι. 

 
 


