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Το πρόβληµα που έχει να αντιµετωπίσει κάθε φιλόλογος, όταν καλείται να διδάξει το
«Φιλοσοφικό Λόγο» στην Γ΄ Λυκείου είναι πώς να οργανώσει το µάθηµά του έτσι, ώστε να
δώσει όλα εκείνα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που χρειάζεται ο µαθητής για το µάθηµα
και για τις Γενικές

Εξετάσεις. Πρέπει να επιλέξει µέσα από ένα πλήθος βιβλίων,

βοηθηµάτων, δικών του σηµειώσεων και να είναι µάλιστα σε τέτοια µορφή, ώστε να δοθούν
ολοκληρωµένα στους µαθητές του στην τάξη.
Αυτό το πρόβληµα µε απασχολούσε συνέχεια όσο δίδασκα εδώ και 28 χρόνια στο
λύκειο και σχεδόν ανελλιπώς στη θεωρητική κατεύθυνση. Άρχισα να οργανώνω το µάθηµά
µου στην αρχή µε την παραδοσιακή µορφή των σηµειώσεων και των φωτοτυπιών και
αργότερα µε την ηλεκτρονική του και να διαπιστώνω πόσο πιο εύκολα ήταν και στην
παρουσίαση όλων των πληροφοριών αλλά και στις ερωτήσεις που γινόταν στην τάξη είτε
δινόταν ως εργασία στο σπίτι.
Ο καθηγητής, εάν έχει τη δυνατότητα ενός Η/Υ και ενός βιντεοπροβολέα (projector),
µπορεί να προβάλλει όλο το υλικό του, όπως εµφανίζεται στο ηλεκτρονικό βιβλίο, και έτσι
µπορεί πιο εύκολα να επικοινωνεί και να παρουσιάζει στους µαθητές του ό,τι θέλει.
Οι ίδιοι οι µαθητές, επίσης, εξοικειωµένοι µε τους Η/Υ, πιο ευχάριστα και πιο
ελκυστικά δέχονται όλες τις νέες δυνατότητες της τεχνολογίας.
Έτσι, κατέληξα στη συγκεκριµένη µορφή του ηλεκτρονικού αυτού βιβλίου,
προσπαθώντας να δώσω µια ολοκληρωµένη πρόταση διδασκαλίας για κάθε ενότητα του
µαθήµατος.

Η δοµή του βιβλίου ΙΙ. Πλάτων – Πολιτεία είναι η ακόλουθη:
α) Αναλυτικό διάγραµµα της Εισαγωγής.
β) Κείµενα διαρθρωµένα ως εξής:

Ι. Κείµενο της ενότητας µε σχολιασµό όλων των σηµείων που κρίνονται αναγκαία.
Στηρίχθηκα στο υποστηρικτικό υλικό που παρέχει το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας
[σχόλια βιβλίου, ερωτήσεις ΚΕΕ (Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας), βιβλίο του καθηγητή]
και είναι λίγο πολύ προσιτό σε όλους τους καθηγητές. Αν παρατηρήσουµε τις ερωτήσεις
των θεµάτων στις Γενικές Εξετάσεις, θα δούµε ότι αυτές στηρίζονται κατά κύριο λόγο σ’
όλο αυτό το πληροφοριακό υλικό. Έτσι, καθιστούν σχεδόν περιττή κάθε άλλη
πληροφορία που υπάρχει σε διάφορα βιβλία ή βοηθήµατα.
ΙΙ. ∆ιάγραµµα.
ΙΙΙ. Μετάφραση.
IV. Ερωτήσεις είτε µε τη µορφή ανοιχτών ερωτήσεων είτε µε συνδυασµό ερωτήσεων
κλειστού και ανοιχτού τύπου καθώς και λεξιλογικές ασκήσεις του ίδιου του ΚΕΕ.
Όλα αυτά µε τις αντίστοιχες απαντήσεις τους.
Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου.
V. Θέµατα Γενικών Εξετάσεων (2000 – 2010) (ΓΕΛ, ∆΄ Τάξης Εσπερινού, Οµογενών καθώς και τα επαναληπτικά αυτών) µε τις απαντήσεις τους χωρισµένα σε
κάθε ενότητα του µαθήµατος.
Όλα αυτά είναι σε προσιτή µορφή PDF, ώστε ο καθηγητής να µπορεί να επιλέξει
εύκολα ό,τι χρειάζεται για τη διδακτική πράξη.
Αλλά και ο µαθητής θα µπορέσει να βρει αρκετά στοιχεία που θα τον βοηθήσουν για
µια σωστή και πλήρη προετοιµασία για τις Γενικές Εξετάσεις.
Το κείµενο και τα σχόλια είναι συγκεντρωµένα σε ενιαία σελίδα µε τις παραποµπές
σε κάθε λέξη του κειµένου που αναφέρονται. Μ’ αυτόν τον τρόπο δε θα χάνεται σε πλήθος
πληροφοριών και δε θα δυσκολεύεται να ξέρει σε ποιο συγκεκριµένο σηµείο του κειµένου
αναφέρονται.

Η µετάφραση

του κειµένου είναι µε αντιστοιχία κατά λέξη για πιο εύκολη

εκµάθηση.
Μέσα από τις ερωτήσεις (ανοιχτού –κλειστού τύπου) θα µπορέσει να κατανοήσει το
κείµενο αλλά και να «µπει στο πνεύµα» των ερωτήσεων των Γενικών Εξετάσεων, αφού
αυτές στηρίζονται στα σχόλια του βιβλίου και στις ερωτήσεις του ΚΕΕ.
Για τις ερωτήσεις της εισαγωγής µπορεί να ανατρέξει στις αναλυτικές σηµειώσεις
που υπάρχουν στην αρχή του βιβλίου.
Για τις λεξιλογικές ασκήσεις θα βρει µια µεγάλη ποικιλία ερωτήσεων του ΚΕΕ µε τις
απαντήσεις τους.
Τέλος, µε τα θέµατα των Γενικών Εξετάσεων και τις απαντήσεις αυτών µπορεί να
ελέγχει τις γνώσεις του σε κάθε ενότητα και να γνωρίσει τη µορφή των θεµάτων στα οποία
θα εξεταστεί.
Για να έχετε µια πιο συγκεκριµένη εικόνα του ηλεκτρονικού αυτού βιβλίου παραθέτω
πίνακα περιεχοµένων και µια σελίδα από κάθε θεµατική ενότητα (Πολιτεία, Ενότητα 11η).

Θεσσαλονίκη
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Εισαγωγή

7

ΚΕΙΜΕΝΑ
Ενότητα 11η

21

Ενότητα 12η

47

Ενότητα 13η

72

Ο µύθος του Ηρός

86

Ενότητα 14η

93

Ενότητα 15η

116

Ερωτήσεις για όλο το µύθο

138

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
6. Οι τρεις τάξεις
α) ∆ηµιουργοί (κατώτερη τάξη)
Γεωργοί, τεχνίτες, έµποροι, δηλ. χειρώνακτες.

• Μέλη:

• Πολιτική: Αποκλεισµός από την εξουσία.
• Εργασία:

Μπορεί να πλουτίσει ως ένα σηµείο.

• Οικονοµία: ∆εν επιτρέπονται µεγάλες οικονοµικές διαφορές.
• Στόχος:

Να συντηρεί τις άλλες δύο τάξεις.

• Παιδιά:

∆υνατότητα κοινωνικής ανόδου (κοινωνική κινητικότητα).
β) Φύλακες - επίκουροι

• Ρόλος: Στρατιωτικά – διοικητικά καθήκοντα.
• Στόχος: Αφοσιωµένοι στην υπηρεσία του κράτους.
γ) Φύλακες – παντελείς (µετά τα 50 τους)
• Ρόλος: ∆ιακυβέρνηση. Αριστοκρατία του πνεύµατος
• Στόχος: Η ευδαιµονία ολόκληρης της πολιτείας.

8. Η αγωγή των φυλάκων
• Επιλογή: Κριτήριο η καλή σωµατική τους διάπλαση και η οξύνοια.
• Αγωγή: Α΄ κύκλος: Εξισορρόπηση γυµναστικής - µουσικής αγωγής.
Β΄ κύκλος: (20 -30 ετών). Μαθηµατικές επιστήµες (αριθµητική, γεωµετρία
στερεοµετρία, αστρονοµία, αρµονική)
Γ΄ κύκλος: (30 – 35 ετών). Φιλοσοφία (διαλεκτική).
Οδηγεί: α) Στην αναζήτηση της ουσίας όλων των πραγµάτων
β) Στη θέαση του Αγαθού.

ΕΝΟΤΗΤΑ 11η
Η αλληγορία του σπηλαίου
Ι. ΚΕΙΜΕΝΟ  ΣΧΟΛΙΑ
Σωκράτησ: Μετὰ ταῦτα δὴ, εἶπον(1), ἀπείκασον τοιούτῳ πάθει τὴν ἡµετέραν φύσιν
παιδείασ τε πέρι καὶ ἀπαιδευσίασ.
Α΄ Περιγραφή εικόνασ του σπηλαίου
Ἰδὲ γὰρ(2) ἀνθρώπουσ οἷον ἐν καταγείῳ οἰκήσει σπηλαιώδει, ἀναπεπταµένην(3)
πρὸσ τὸ φῶσ τὴν εἲσοδον ἐχούσῃ µακρὰν παρὰ πᾶν τὸ σπήλαιον,
Β΄ Περιγραφή εικόνασ των δεσµωτών
ἐν ταύτῃ ἐκ παίδων ὂντασ ἐν δεσµοῖσ καὶ τὰ σκέλη καὶ τοὺσ αὐχένασ, ὣστε µένειν τε
αὐτοὺσ(4) εἲσ τε τὸ πρόσθεν µόνον ὁρᾶν(5), κύκλῳ δὲ τὰσ κεφαλὰσ ὑπὸ τοῦ δεσµοῦ
ἀδυνάτουσ(6) περιάγειν, φῶσ δὲ αὐτοῖσ πυρὸσ ἂνωθεν καὶ πόρρωθεν καόµενον
ὂπισθεν αὐτῶν,
Γ΄ Περιγραφή του τοίχου
µεταξὺ δὲ τοῦ πυρὸσ καὶ τῶν δεσµωτῶν ἐπάνω ὁδὸν(7), παρ’ ἣν ἰδὲ τειχίον
παρῳκοδοµηµένον, ὣσπερ τοῖσ θαυµατοποιοῖσ(8)(31) πρὸ τῶν ἀνθρώπων(9)
πρόκεινται τὰ παραφράγµατα, ὑπὲρ ὧν τὰ θαύµατα δεικνύασιν.
31. Φαίνεται ότι ο Πλάτων είχε υπόψη του κάποια τέτοια θεάµατα. Ο W. K. C. Guthrie (3), σ. 518
πιστεύει ότι η Ελλάδα τησ εποχήσ του Πλάτωνα φαίνεται πωσ ήταν συνηθισµένη σε παραστάσεισ
ανάλογεσ µε του «Καραγκιόζη». Βλ. και Κ. ∆. Γεωργούλησ (2), σ. 472.
*
Σηµείωση: Οι αριθµοί µε µαύρο χρώµα (1,2. . . ) παραπέµπουν στα
σχόλια του σχολικού βιβλίου.

ερµηνευτικά

ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

«Ο Πλατωνικός Μύθος του Σπηλαίου – Ιδεαλισµός
Η εµπειρική Πραγµατικότητα ως Είδωλο
της Πραγµατικότητας των Ιδεών
Ο Πλάτων (περ. 427 – 347 π.Χ.) δεν θεωρούσε τον κόσµο µας τον καλύτερο δυνατό,
κάθε άλλο: Είναι ένα είδος φυλακής, γράφει, µέσα στην οποία είµαστε κλεισµένοι, δεµένοι
και βυθισµένοι στο σκοτάδι. Αλλά έξω από τη φυλακή απλώνεται ένας φωτεινός και
ελπιδοφόρος κόσµος αληθειών, τις οποίες ονόµασε ιδέες ή ιδεατά – εξ ου και ο
χαρακτηρισµός του δόγµατος ως «ιδεαλισµού».
Ο Πλάτων αναπτύσσει τις ιδεαλιστικές του απόψεις κατά τρόπο ιδιαιτέρως
αξιοµνηµόνευτο στην Πολιτεία, όπου εκπρόσωπός του, όπως συνήθως, είναι ο µέντοράς του
Σωκράτης. (Σε ποιο βαθµό ο Σωκράτης πρέσβευε όντως τις απόψεις που του αποδίδει ο
Πλάτων είναι άγνωστο).
Ο Σωκράτης συγκρίνει τον καθηµερινό κόσµο µε «υπόγειο καταφύγιο» ή σπήλαιο,
όπου είµαστε αλυσοδεµένοι επί τόπου. Μπροστά µας υψώνεται ένας τοίχος και πίσω µας
υπάρχει µια φωτιά· ανίκανοι να στρέψουµε το κεφάλι µας, βλέπουµε µόνο τις σκιές που
προβάλλει η φωτιά επάνω στον τοίχο. Οπότε µοιραίως εκλαµβάνουµε τις σκιές αυτές ως
«πραγµατικότητα».
Εάν όµως µπορούσαµε να ελευθερωθούµε από τα δεσµά µας, ή, έστω να στρέψουµε
το βλέµµα µας προς το στόµιο της σπηλιάς, θα συνειδητοποιήσαµε τελικά το σφάλµα µας.
Κατ’ αρχάς, το ξαφνικό φως θα ήταν επώδυνο και αποπροσανατολιστικό. Αλλά, σύντοµα,
θα προσαρµοζόµασταν και θ’ αρχίζαµε να αντιλαµβανόµαστε τα πραγµατικά πρόσωπα και
αντικείµενα, που κάποτε γνωρίζαµε µόνο ως σκιές. Κι όµως· ακόµη και τότε, θα
προσκολλούµεθα από συνήθεια στις σκιές, συνεχίζοντας να θεωρούµε µόνο αυτές
πραγµατικές και τις πηγές τους απλές παραισθήσεις. Εάν, όµως, µας τραβούσαν έξω από τη
σπηλιά και προς το φως, τότε αργά ή γρήγορα θα αντιλαµβανόµασταν την ορθή εικόνα των
πραγµάτων και θα οικτίραµε την προηγούµενη άγνοιά µας.

ΙΙ. ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ

1. Περιγραφή εικόνασ του σπηλαίου
2. Περιγραφή εικόνασ των δεσµωτών
3. Περιγραφή του τοίχου

Εικόνα: Εκπαιδευτικοί προβληµατισµοί, τ. 12, εκδόσεις ΖΗΤΗ

ΙΙΙ. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
ΚΕΙΜΕΝΟ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Σωκράτησ: Μετὰ ταῦτα δὴ, εἶπον, Σωκράτησ: Ύστερα απ’ αυτά λοιπόν, είπα,
ἀπείκασον

τοιούτῳ

πάθει

τὴν παροµοίασε µε την ακόλουθη εικόνα την

ἡµετέραν φύσιν παιδείασ τε πέρι καὶ ανθρώπινη φύση, σχετικά µε την παιδεία και
ἀπαιδευσίασ.
Ἰδὲ

γὰρ

καταγείῳ

την απαιδευσία.
ἀνθρώπουσ
οἰκήσει

οἷον

ἐν Φαντάσου δηλαδή σαν µέσα σε µια υπόγεια

σπηλαιώδει, κατοικία που µοιάζει µε σπήλαιο, που να έχει

ἀναπεπταµένην πρὸσ τὸ φῶσ τὴν την είσοδό του ανοιχτή προσ το φωσ σε όλο το
εἲσοδον ἐχούσῃ µακρὰν παρὰ πᾶν µάκροσ τησ,
τὸ σπήλαιον,

ΙV. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ερµηνευτικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου
(ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης)
1. Με βάση την εισαγωγή του βιβλίου σασ, να συνδέσετε την ενότητα µε τα
προηγούµενα και µε το θέµα όλου του έργου.
2. Με ποια φράση δηλώνεται το θέµα τησ ενότητασ και ποια µέθοδο ακολουθεί ο
Πλάτων στην ανάπτυξή του;
3. Να περιγράψετε µε λίγα λόγια την εικόνα του σπηλαίου ή να τη δώσετε µε σχέδιο.
4. Τι νοµίζετε ότι συµβολίζουν τα δεσµά και η υποχρεωτική καθήλωση f ακινησία των
ανθρώπων του σπηλαίου;
5. Ποιοσ είναι ο ρόλοσ του τειχίου στη σκηνοθεσία του Πλάτωνα; Γιατί δεν πρέπει να
φαίνονται οι άνθρωποι αλλά τα αντικείµενα;
6. α) Να εντοπίσετε τα σηµεία του κειµένου που µασ επιτρέπουν να θεωρήσουµε ότι η
κοινωνία των δεσµωτών είναι η πολιτική κοινωνία και ότι ο κόσµοσ του
σπηλαίου είναι ο αισθητόσ κόσµοσ.
β) Ποια είναι η κατάσταση τησ πολιτικήσ κοινωνίασ (την οποία συµβολίζει η κοιf
30

νωνία των δεσµωτών) και πώσ περιγράφεται ο αισθητόσ κόσµοσ ;
7. ὥσπερ τοῖσ θαυµατοποιοῖσ: Ο Αριστοτέλησ (Περὶ κόσµου 398b16) γράφει: οἱ
νευροσπάσται µίαν µήρινθον ἐπισπασάµενοι ποιοῦσι καὶ αὐχένα κινεῖσθαι καὶ
χεῖρα ζῴου καὶ ὦµον καὶ ὀφθαλµόν. Να συσχετίσετε το χωρίο αυτό µε την
31

πλατωνική παροµοίωση .
8. Να συγκρίνετε το ευαγγελικό ἐγὼ εἰµὶ τὸ φῶσ τοῦ κόσµου· ὁ ἀκολουθῶν ἐµοὶ οὐ µὴ
περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ’ ἕξει τὸ φῶσ τῆσ ζωῆσ (Κατὰ Ἰωάννην, Η΄, 12f 13) µε
την εικόνα του ἀγαθοῦ στην πλατωνική αλληγορία του σπηλαίου.
9. Με ποιουσ εκφραστικούσ τρόπουσ αισθητοποιείται η εικόνα του σπηλαίου και των
δεσµωτών και ποιοσ είναι ο λειτουργικόσ ρόλοσ καθενόσ;

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
1. Τα παράθυρα, Τείχη
Άµεσα σχόλια του ίδιου του ποιητή στα Κ.Π. Καβάφης, Ανέκδοτα πεζά κείµενα,
Εισαγωγή και µετάφραση Μ. Περίδης, Αθήνα (εκδ. Φέξης) 1963, σ. 50.
Κ.Π. Καβάφης, Πεζά, Παρουσίαση, σχολ. Γ.Α. Παπουτσάκης, Αθήνα (εκδ. Φέξης) 1963,
σς.237 και 239. Βλ. και Γ.Π. Σαββίδης, Εφήµερον σπέρµα, Αθήνα (Ερµής) 1978, σ. 206.
Για τη βιβλιογραφία (µελέτες, άρθρα, σχόλια) ως το 1984, βλ. Diana Hass - Μιχ.
Πιερής, Βιβλιογραφικός οδηγός στα 151 ποιήµατα του Καβάφη, Αθήνα (Ερµής) 1984, σς.
259 – 261 (Τα παράθυρα), σς. 262 – 265 (Τείχη).
Τα σχόλια που έχει γράψει ο ίδιος ο ποιητής για την διάνοιαν των ποιηµάτων του
δεν είναι δεσµευτικά για την ερµηνεία.

Ο Σωκράτης υποστηρίζει µεταξύ σοβαρού και

αστείου στην Ἀπολογία (22 a-c) ότι ρωτούσε τους ποιητές για το νόηµα των ποιηµάτων
που είχαν οι ίδιοι συνθέσει και από τις απαντήσεις τους είχε συναγάγει το συµπέρασµα
πως και οι ίδιοι δεν µπορούσαν να ερµηνεύσουν σωστά τα έργα τους.
Συσχέτισε το στίχο «Ίσως το φως θάναι µια νέα τυραννία» από τα Παράθυρα µε
την Πολιτεία 515 e - 516 a: «Εἰ δὲ, ἦν δ’ ἐγώ, ἐντεῦθεν ἕλκοι τις αὐτόν βίᾳ διά τραχείας τῆς
ἀναβάσεως καὶ ἀνάντους (ανηφορικής), καὶ µὴ ἀνείη πρὶν ἐξελκύσειεν εἰς τὸ τοῦ ἡλίου
φῶς, ἆρα οὐχί ὀδυνᾶσθαί τε ἄν καὶ ἀγανακτεῖν ἑλκόµενον, καὶ ἐπειδή πρὸς τὸ φῶς ἔλθοι,
αὐγῆς ἄν ἔχοντα τὰ ὄµµατα µεστά ὁρᾶν οὐδ’ ἄν ἕν δύνασθαι τῶν νῦν λεγοµένων ἀληθῶν;».
Στο ποίηµα Τείχη παράβαλε τον εγκλεισµό του ποιητικού υποκειµένου µέσα στα τείχη,
που ισοδυναµεί µε τον αποκλεισµό του από τον κόσµο της πραγµατικής ζωής, µε τους
δεσµώτες της πλατωνικής σπηλιάς.
Ο καθηλωµένος µπροστά στη συσκευή της τηλεόρασης θεατής θυµίζει βέβαια τον
δεσµώτη του πλατωνικού σπηλαίου. Ο θεατής δέχεται έναν καταιγισµό από σπασµένες
εικόνες που είναι δύσκολο να συνενωθούν. Για τις αναλογίες ανάµεσα στην µιµητική
τέχνη που καταδικάζει ο Πλάτων και στα προϊόντα των σηµερινών µαζικών µέσων
πληροφόρησης ο καθηγητής Αλέξανδρος Νεχαµάς έχει γράψει ένα βαθυστόχαστο δοκ

V. ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. α) κατάγειοσ, β) θαυµατοποιόσ: Να γράψετε στη νέα ελληνική τέσσερα σύνθετα
για καθεµία από τισ λέξεισ µε το ίδιο δεύτερο συνθετικό (fγειοσ, ποιόσ) και να
δώσετε τη σηµασία τουσ.
3. παραφερόντων: Ποια σηµασία έχει το ρήµα στη µέση φωνή (στην αρχαία και τη
νέα ελληνική);
4. Να γράψετε (στην αρχαία ελληνική) ένα αντώνυµο για καθεµία από τισ λέξεισ :
ἄτοπον, σιγῶ, πόρρω, φῶσ, κατάγειοσ.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.
κατάγειοσ

επίγειοσ, ισόγειοσ, υπόγειοσ, µεσόγειοσ

θαυµατοποιόσ

τραγουδοποιόσ, αρτοποιόσ, θαυµατοποιόσ, ειρηνοποιόσ

3. Παραφέροµαι:
α) Αρχαία: κινούµαι σε λάθοσ κατεύθυνση, παρασύροµαι, παρεκτρέποµαι,
πλανώµαι.
Το ενεργ. στην αρχαία: προσκοµίζω, προσφέρω, αποτρέπω, αποµακρύνω.
β) Νέα ελληνική: φέροµαι άσχηµα, βίαια, ανεξέλεγκτα, παρεκτρέποµαι παραf
συρµένοσ από έντονο συναίσθηµα.
4.

ἄτοπον

λογικόν

σιγῶ

ὁµιλῶ

πόρρω

ἐγγύσ

φῶσ

σκότοσ

κατάγειοσ

ἐπίγειοσ

VΙ. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ʹ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 8 IOYΛIOY 2003
∆Ι∆ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Πλάτωνοσ Πολιτεία (514Α f 515Α)
11. Μετὰ ταῦτα δὴ, 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.
Α. Από το κείµενο που σασ δόθηκε να µεταφράσετε στο τετράδιό σασ το τµήµα:
"Μετὰ ταῦτα δὴ ... δεικνύασιν".
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Β. Να γράψετε στο τετράδιό σασ τισ απαντήσεισ των παρακάτω ερωτήσεων:

1. Με ποια φράση του κειµένου δηλώνεται το θέµα τησ ενότητασ, ποια µέθοδο
ανάπτυξησ ακολουθεί ο Πλάτωνασ και τι επιτυγχάνει µε τη µέθοδο αυτή; Μονάδεσ 15
2. "... ἐν ταύτῃ ἐκ παίδων ὄντασ ἐν δεσµοῖσ καὶ τὰ σκέλη καὶ τοὺσ αὐχένασ, ὥστε
µένειν τε αὐτοὺσ εἴσ τε τὸ πρόσθεν µόνον ὁρᾶν...": Με βάση το παραπάνω
απόσπασµα, να παραβάλετε τισ συνθήκεσ ζωήσ των δεσµωτών του σπηλαίου µε
συνήθειεσ τησ καθηµερινήσ ζωήσ του σύγχρονου ανθρώπου.
3. Ποιο είναι το θέµα του πλατωνικού διαλόγου "Πολιτεία" ;

Μονάδεσ 5
Μονάδεσ 10

4. Να γράψετε στο τετράδιό σασ δύο οµόρριζεσ λέξεισ τησ νέασ ελληνικήσ γλώσσασ
(απλέσ ή σύνθετεσ) για καθεµιά από τισ παρακάτω λέξεισ:
παιδείασ, οἰκήσει, ὁρᾶν, πυρὸσ, δεικνύασιν.

Μονάδεσ 10

Γ. Α∆Ι∆ΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἀριστοτέλουσ Ἀθηναίων Πολιτεία (16, 1f4)
Ἡ µὲν οὖν Πεισιστράτου τυραννὶσ ἐξ ἀρχῆσ τε κατέστη τοῦτον τὸν τρόπον καὶ
µεταβολὰσ ἔσχεν τοσαύτασ. διῴκει δ' ὁ Πεισίστρατοσ, ὥσπερ εἴρηται, τὰ περὶ τὴν
πόλιν µετρίωσ καὶ µᾶλλον πολιτικῶσ ἢ τυραννικῶσ· ἔν τε γὰρ τοῖσ ἄλλοισ
φιλάνθρωποσ ἦν καὶ πρᾷοσ καὶ τοῖσ ἁµαρτάνουσι συγγνωµονικόσ, καὶ δὴ καὶ τοῖσ
ἀπόροισ προεδάνειζε χρήµατα πρὸσ τὰσ ἐργασίασ, ὥστε διατρέφεσθαι γεωργοῦντασ.
τοῦτο δ' ἐποίει δυοῖν χάριν, ἵνα µήτε ἐν τῷ ἄστει διατρίβωσιν ἀλλὰ διεσπαρµένοι
κατὰ τὴν χώραν, καὶ ὅπωσ... µήτ' ἐπιθυµῶσι µήτε σχολάζωσιν ἐπιµελεῖσθαι τῶν
κοινῶν.
διῴκει = παρατατικόσ του ρήµατοσ διοικέωfῶ , δυοῖν χάριν = για δύο λόγουσ
διατρίβω = περνώ τον καιρό µου, χάνω την ώρα µου, σχολάζω = ευκαιρώ, έχω χρόνο

1. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σασ το παραπάνω κείµενο.

Μονάδεσ 20

2. Να γράψετε στο τετράδιό σασ τουσ τύπουσ που ζητούνται για καθεµιά από τισ
παρακάτω λέξεισ:
τυραννὶσ: την αιτιατική του ενικού αριθµού.

ἔσχεν: το απαρέµφατο του ίδιου χρόνου.
τὴν πόλιν: την ονοµαστική του πληθυντικού αριθµού.
ἦν: το γ΄ ενικό πρόσωπο τησ οριστικήσ του µέλλοντα.
φιλάνθρωποσ: τη γενική του πληθυντικού αριθµού στο ίδιο γένοσ.
προεδάνειζε: το ίδιο πρόσ. στον ίδιο αριθ. τησ οριστ. του ενεστ. τησ ίδιασ φωνήσ.
τοῦτο: την αιτιατική του πληθυντικού αριθµού στο ίδιο γένοσ.
ἐποίει: το ίδιο πρόσωπο στον ίδιο αριθµό τησ οριστικήσ του παρακειµένου τησ
ίδιασ φωνήσ.
ἄστει: τη γενική του ενικού αριθµού.
ἐπιθυµῶσι: το α΄ πρόσωπο του ενικού αριθµού τησ οριστικήσ του παρατατικού
τησ ίδιασ φωνήσ.

Μονάδεσ 10

3. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σασ την παρακάτω άσκηση συµπληρώνοντασ τα κενά,
ώστε να χαρακτηρίζεται πλήρωσ η συντακτική λειτουργία των εξήσ λέξεων του
κειµένου:
τυραννὶσ: είναι .......................... στο ...............
τοῦτον: είναι .............................. στο ...............
φιλάνθρωποσ: είναι ................ στο ...............
ἐπιµελεῖσθαι: είναι ................. στο ...............
τῶν κοινῶν: είναι ..................... στο ...............

Μονάδεσ 10

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
∆Ι∆ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Β. 1. : Φράση: ἀπείκαζον.
Μέθοδοσ: αλληγορία
Επιτυγχάνει: Γίνεται πιο κατανοητόσ
Β. 2. : Ερώτηση 2 του σχολικού βιβλίου. Τα διαµερίσµατα, η τηλεόραση, ο Η/Υ (µια
εικονική πραγµατικότητα)
Β. 3. : ∆εσ σχολικό βιβλίο σ. 93.
Β. 4.
παιδείασ

παιδαγωγόσ, παιδί

οἰκήσεισ

οικία, οικισµόσ

ὁρᾶν

όραση, διορατικόσ

πυρόσ

πυρκαγιά, πυροσβέστησ

δεικνύασιν

δείγµα, παράδειγµα

Α∆Ι∆ΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Η τυραννία λοιπόν του Πεισίστρατου µ’ αυτόν τον τρόπο εγκαθιδρύθηκε και
είχε τέτοιεσ µεταβολέσ. ∆ιοικούσε δε ο Πεισίστρατοσ, όπωσ ακριβώσ έχει λεχθεί, σε
σχέση µε την πόλη συνετά και περισσότερο όπωσ ταιριάζει σε ελεύθερουσ πολίτεσ
παρά τυραννικά· και στουσ άλλουσ βέβαια ήταν φιλάνθρωποσ και ήπιοσ και
µεγαλόψυχοσ (συγχωρούσε) σ’ όσουσ έσφαλαν, και ακόµη δάνειζε από πριν χρήµατα
στουσ άπορουσ για τισ εργασίεσ (τουσ), µε αποτέλεσµα να ζουν καλλιεργώντασ τη γη.
Και αυτό έκανε για δύο λόγουσ, για να µην περνούν τον καιρό τουσ στην πόλη, αλλά

να είναι διασκορπισµένοι σ’ όλη τη χώρα, και για να µην επιθυµούν να ασχολούνται
µε τα κοινά (δηµόσια πράγµατα).
Γ. 2.
τυρανίσ

τυρανίδα

ἔσχεν

σχεῖν

τὴν πόλιν

πόλεισ

ἦν

ἒσται

φιλάνθρωποσ

φιλανθρώπων

προεδάνειζε

προδανείζει

τοῦτο

ταῦτα

ἐποίει

πεποίηκε

ἂστυ

ἂστεωσ

ἐπιθυµῶσι

ἐπεθύµων

Γ. 3.
τυραννίσ

υποκείµενο στο ρήµα κατέστη

τοῦτον

κατηγορούµενο στη λέξη τὸν τρόπον

φιλάνθρωποσ κατηγορούµενο στη λέξη Πεισίστρατοσ
ἐπιµελεῖσθαι

τελικό απαρέµφατο, αντικείµενο στο ρήµα σχολάζωσιν

τῶν κοινῶν

αντικείµενο στο απαρέµφατο ἐπιµελεῖσθαι

