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Α. Ω: Γηθό καο ινηπόλ έξγν, είπα εγώ, ησλ ηδξπηώλ ηεο πόιεο, (είλαη)λα 
αλαγθάζνπκε ηηο εμαηξεηηθέο θύζεηο  λα θηάζνπλ ζην κάζεκα πνπ αλαγλσ-
ξίζακε πξηλ όηη είλαη ην αλώηεξν, δειαδή λα δνπλ ην αγαζό θαη λα αλεβνύλ 
εθείλε ηελ αλεθνξηθή νδό, θαη, αθνύ αλεβνύλ, θαη δνπλ αξθεηά (ην αγαζό),λα 
κελ ηνπο επηηξέςνπκε λα θάλνπλ απηό πνπ ηώξα επηηξέπεηαη. 
ΓΛΑΤΚ: Πνην δειαδή;  
Ω: Τν λα κέλνπλ ζπλερώο ζηνλ ίδην ηόπν, είπα εγώ, θαη λα κε ζέινπλ λα 
θαηέβνπλ πάιη θνληά ζε εθείλνπο ηνπο δεζκώηεο νύηε λα ζπκκεηέρνπλ καδί κε 
εθείλνπο θαη ζηνπο θόπνπο θαη ζηηο ηηκέο, είηε είλαη ηαπεηλόηεξεο 
είηε ζπνπδαηόηεξεο. 
ΓΛΑΤΚ: Μα ζα αδηθήζνπκε απηνύο, είπε, θαη ζα ηνπο θάλνπκε λα δνπλ 
ρεηξόηεξα, ελώ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα δνπλ θαιύηεξα; 

Β.1. Με ηε θξάζε απηή ν Πιάησλαο κε ην ζηόκα ηνπ Σσθξάηε  αλαθέξεηαη ζηνπο 
θηινζόθνπο ηεο επνρήο ηνπ, ηνπο νπνίνπο σζηόζν ζεσξεί αθαηάιιεινπο γηα ηε 
δηαθπβέξλεζε ηεο Πνιηηείαο. Ο ιόγνο απηήο ηεο αδπλακίαο έγθεηηαη ζην όηη είλαη 
απνξξνθεκέλνη ζηηο πλεπκαηηθέο ηνπο αλαδεηήζεηο θαη γη' απηό δείρλνπλ απξνζπκία 
γηα πνιηηηθή δξάζε. Η πνιηηηθή δξάζε δελ εκπίπηεη ζηα ελδηαθέξνληά ηνπο, 
αδηαθνξνύλ γηα ηελ εμνπζία, γηα ηηο ηηκέο, γηα ην ζεβαζκό θαη ηελ αγάπε ησλ 
ζπκπνιηηώλ ηνπο. Πξνηηκνύλ λα δνπλ ζηε καθαξηόηεηά ηνπο θαη λα απνιακβάλνπλ 
ηελ επδαηκνλία πνπ ηνπο πξνζθέξεη ε ελόξαζε ηνπ αγαζνύ, αδηάθνξνη γηα ηνπο 
άιινπο. Γεηιηάδνπλ κπξνζηά ζηηο επζύλεο ηνπ έξγνπ ηεο δηαθπβέξλεζεο, κπξνζηά 
ζηηο δπζθνιίεο. Τξνκάδνπλ κπξνζηά ζηε καλία ηνπ πιήζνπο, ζην πέιαγνο ηεο 
αλνκίαο. Γελ έρνπλ δηάζεζε, επηζπκία γηα πξνζθνξά ζηελ πόιε. 
Η δηαπίζησζε απηή νδεγεί ην Σσθξάηε ζ’ απηό πνπ θαηεμνρήλ ζέιεη λα 
ηνλίζεη, δειαδή ην ρξένο ησλ «οἰκιζηῶν», ησλ ζεκειησηώλ απηήο πνιηηείαο 
(πνπ είλαη ν Σσθξάηεο θαη νη ζπλνκηιεηέο ηνπ [Γιαύθσλ, Αδείκαληνο, 
Κέθαινο, Θξαζύκαρνο, Πνιέκαξρνο θαη Κιεηηνθώλ]). Χξένο ηνπο ινηπόλ είλαη 
λα εμαλαγθάζνπλ ηηο «πξνηθηζκέλεο θύζεηο» (βεληίζηας θύζεις) λα 
νδεγεζνύλ πξνο ην «μέγιζηον μάθημα», δειαδή ζηε ζέαζε θαη ζηελ ηδέα 
ηνπ Αγαζνύ θαη, ηειηθά, ζηελ ηειείσζή ηνπο. Όηαλ ινηπόλ νη 
«πεπαιδεσμένοι», νη θηιόζνθνη, αλπςσζνύλ πλεπκαηηθά θαη αλεβνύλ ηνλ 
αλεθνξηθό δξόκν πνπ ηνπο νδεγεί έμσ από ην ζπήιαην, ηόηε, επεηδή ζα 
ζέινπλ λα παξακείλνπλ εθεί γηα πάληα, δελ πξέπεη απηό λα ηνπο επηηξαπεί, 
αιιά λα ππνρξεσζνύλ λα θαηέβνπλ ζην ζπήιαην θνληά ζηνπο δεζκώηεο, λα 
αζρνιεζνύλ κε ηα πξαθηηθά πξνβιήκαηα κεηέρνληαο ζηνπο θόπνπο θαη ηηο 
ηηκέο, θαη λα γίλνπλ άξρνληεο ηεο πνιηηείαο. 



 

 

 
 
Β.2. Η αιιεγνξία είλαη έλαο εθθξαζηηθόο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ν ζπγγξαθέαο 
άιια ιέεη θαη άιια ελλνεί. Πξόθεηηαη ζπλεπώο γηα ζπλερή κεηαθνξά ή 
παξνκνίσζε. Η αιιεγνξία ηνπ ζπειαίνπ αλαθέξεηαη ζηελ επίδξαζε πνπ αζθεί 
ε παηδεία ζηελ αλζξώπηλε θύζε, ζηελ ππνρξέσζε πνπ έρεη ν νξζώο 
πεπαηδεπκέλνο , δειαδή ν θηιόζνθνο , λα θσηίζεη ηνπο ζπλαλζξώπνπο ηνπ, 
αιιά θαη γεληθόηεξα ζηελ αληίζεζε αλάκεζα ζηνλ θόζκν πνπ ζπιιακβάλνπκε 
κε ηηο αηζζήζεηο καο θαη ζηνλ θόζκν ηεο λόεζεο.  

Μέζα ζε απηό ην πιαίζην ηεο αιιεγνξίαο ινηπόλ ,ρξεζηκνπνηνύληαη 
ζπκβνιηζκνί όπσο νη ιέμεηο «ἀλαβῆλαη», «θαηαβαίλεηλ» θαη «δεζκώηαο».  
Απνζπκβνιίδνληαο ινηπόλ ην πεξηερόκελν ηνπο αληηιακβαλόκαζηε πσο ε 
αλάβαζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ν Πιάησλαο είλαη ε δύζθνιε θαη ζηαδηαθή 
κεηάβαζε από ηελ άγλνηα ζηε γλώζε. Η πξνηθηζκέλε θύζε, αθνύ 
ειεπζεξσζεί από ηα δεζκά ηεο, αθνινπζεί ηελ αλνδηθή πνξεία πνπ νδεγεί έμσ 
από ην ζπήιαην, ζηελ ζέαζε ηνπ Αγαζνύ- δειαδή ζηελ θαηάθηεζε ηεο 
γλώζεο.  

Μόιηο γίλεη θάηνρνο ηεο γλώζεο όκσο ν πεπαηδεπκέλνο πηα άλζξσπνο ζα 
πξέπεη λα μαλαθαηέβεη ζηνλ θόζκν ησλ αηζζήζεσλ- κε θίλδπλν γηα ηνλ ίδην- 
πξνθεηκέλνπ λα απειεπζεξώζεη θαη ηνπο ππόινηπνπο δεζκώηεο, δειαδή ηνπο 
απαίδεπηνπο αλζξώπνπο πνπ είλαη εγθισβηζκέλνη ζην ζπήιαην. Η θαηάβαζε 
είλαη ζεκαληηθή θαζώο ζπλεπάγεηαη ηελ πξνζέγγηζε ησλ ππνινίπσλ θαηνίθσλ 
ηεο Πνιηηείαο θαη ηελ άκεζε επαθή κε απηνύο, ηηο ζπλήζεηεο ηνπο θαη ηηο 
πξαθηηθέο ηνπο. Έηζη, θαη νη ππόινηπνη πνιίηεο σθεινύληαη θαζώο ζπάλε ηα 
δεζκά ηεο άγλνηαο, αιά θαη νη θηιόζνθνη παύνπλ λα είλαη απνζηαζηνπνηεκέλνη 
θαη απνθηνύλ πξαθηηθή εκπεηξία, πνπ ζα ηνπο βνεζήζεη ζηελ ελαζρόιεζεο 
ηνπο κε ηελ δηνίθεζε ηεο πόιεο. 

 
Β.3. Βι. ζρνιηθό βηβιίν ζει. 100 : « Δθόζνλ ινηπόλ....ηνπ αξκόδεη» 
 
Β.4.   
ἀλάγθε: εμαλαγθαζκόο, πεηζαλαγθαζκόο 
παηδεία:  παηδόηνπνο, παηδίαηξνο 
βίῳ: βηνινγηθόο, έκβηνο 
πξάηηεηλ: έκπξαθηνο, δηάπξαμε 
ηηκῶλ: ηηκνθξαηία, έληηκνο 



 

 

ΑΓΝΩΣΟ ΕΠΕΡΙΝΑ 2004 (Αιζτίνοσ, Περί παραπρεζβείας &145) 
 
Γ1. 
Γλσξίδεηε πνιύ θαιά, Αζελαίνη, όηη πάξα πνιύ δηαθέξεη ε θήκε από ηε 
ζπθνθαληία. Γηαηί ε θήκε δε ζρεηίδεηαη κε ηε δηαβνιή, ε δηαβνιή όκσο είλαη 
αδειθηθή (ζπγγελήο) κε ηε ζπθνθαληία. Θα θαζνξίζσ θαζέλα από απηά κε 
ζαθήλεηα. Φήκε είλαη, όηαλ ην πιήζνο ησλ πνιηηώλ κε ηε ζέιεζή ηνπ, ρσξίο 
θακία αηηία (αθνξκή) ιέεη (παξνπζηάδεη) θάηη σο κηα πξάμε πνπ έρεη 
ζπληειεζηεί. Σπθνθαληία είλαη, όηαλ έλαο άλδξαο ζηνπο πνιινύο, αθνύ βάιεη 
ζην κπαιό ηνπ κία θαηεγνξία, ζε όιεο ηηο ζπλειεύζεηο ηνπ δήκνπ κπξνζηά 
ζηνπο βνπιεπηέο ζπθνθαληεί θάπνηνλ. Καη γηα ηε θήκε κε δεκνζία δαπάλε 
ζπζηάδνπκε ζην ζεό, θαηαγγέινπκε όκσο δεκόζηα ηνπο ζπθνθάληεο σο 
θαθνύξγνπο. Με ινηπόλ ζπκπεξαίλεηο ηα θαιύηεξα ην ίδην κε ηνπο πνιύ 
θαθνύο. 
 
Γ2.  

δαηθέξεη → δηαθέξνηελ 

δηαβνιῇ → δηαβνιαῖο 

πξνθάζεσο → πξόθαζηλ 

γεγελσκέλελ → ἐγεγέλελην 

πξᾶμηλ → πξάμεζη(λ) 

εἷο → ἑλί 

ἐκβαιώλ → ἐλέβαιεο 

ἁπάζαηο → ἁπαζῶλ 

πνηνύκεζα → ἐπνηεῖζζε 

ζύλαγε → ζπλαγάγῃο 
 
Γ3. 
α.  
ὅηη … ζπθνθαληία: νλνκαηηθή εηδηθή πξόηαζε σο αληηθείκελν ζην εὖ ἲζηε 
ὅηαλ … πξᾶμηλ: επηξξ. ρξνληθνϋπνζεηηθή πξόηαζε (αόξ. επαλ. ζην παξόλ-
κέιινλ) 
ὅηαλ … ηηλά: επηξξ. ρξνληθνϋπνζεηηθή πξόηαζε (αόξ. επαλ. ζην παξόλ-
κέιινλ) 
 
β.  
εὖ: επηξξ. πξζνδ. ηξόπνπ ζην ξήκα «ἲζηε» 
δηαβνιῇ: αληηθείκελν ζην ξήκα «θνηλσλεῖ» 
ἀδειθόλ: θαηεγνξνύκελν ζην ππνθείκελν «δηαβνιή» κέζσ ηνπ ζπλδεηηθνύ 
ξήκαηνο «ἐζηίλ» 
ἁπάζαηο: νκνηόπησηνο νλνκαηηθόο θαηεγνξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην 
«ἐθθιεζίαηο» 
 
 


