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Κείμενο 1 

Η πλατωνική αλληγορία του ςπηλαίου και ΜΜΕ 

Το παρακάτω διαςκευαςμζνο κείμενο προζρχεται από το βιβλίο του Αλζξθ Παπάηογλου, Κακθμερινι 

Φιλοςοφία 5 Μακιματα από τθν εποχι μασ (Κλιματικι αλλαγι, fakenews, λαϊκιςμόσ,  κεωρίεσ 

ςυνωμοςίασ, Brexit) εκδόςεισ Παπαδόπουλοσ, 2020,  ςελ 11-14.  

 

H πιο γνωςτι αλλθγορία ςτθν ιςτορία τθσ φιλοςοφίασ,  θ αλλθγορία ςτο Ζϋ βιβλίο τθσ 

Πολιτείασ αποτελεί κάτι ςαν τον ιδρυτικό μφκο τθσ Δυτικισ φιλοςοφίασ. Η αλλθγορία του 

Πλάτωνα για τθ φιλοςοφία είναι ιδιαίτερα κολακευτικι για τουσ φιλοςόφουσ που 

εμφανίηονται απελευκερωμζνοι από τισ ψευδαιςκιςεισ τθσ κακθμερινισ ηωισ. Παρά το 

γεγονόσ πωσ λίγοι ςφγχρονοι φιλόςοφοι ενςτερνίηονται τθ κεωρία του Πλάτωνα περί 

απατθλισ φφςθσ του κόςμου τθσ κακθμερινότθτασ, θ πεποίκθςθ πωσ θ φιλοςοφία μπορεί 

και βλζπει τον κόςμο υπό ζνα διαφορετικό φωσ εξακολουκεί να δεςπόηει. 

Ο τοίχοσ του δικοφ μασ ςπθλαίου είναι οι οκόνεσ των υπολογιςτϊν 

κινθτϊν/τθλεοράςεων, ςτισ οποίεσ κοιτάμε ςαν δεςμϊτεσ πολλζσ ϊρεσ κάκε μζρα αυτιν 

τθν ακατάπαυςτθ ροι ειδιςεων, τθ ςυνεχι παροχι πλθροφοριϊν. Αυτι θ διαρκισ 

εναλλαγι εικόνων ζκανε τον Πλάτωνα να πιςτεφει πωσ ο κόςμοσ τθσ κακθμερινότθτασ δεν 

ιταν πεδίο γνϊςθσ, αλλά μόνο γνϊμθσ.  

Η φιλοςοφία, όμωσ, ιςχυριηόταν ο Πλάτωνασ, δεν προςφζρει μια ακόμθ άποψθ 

περί του κόςμου, αλλά κάτι πολφ περιςςότερο: μάσ βοθκά να τον κατανοιςουμε 

πραγματικά. Η επικαιρότθτα μπορεί να μθν φαντάηει εκ πρϊτθσ όψεωσ ωσ πρζπον 

αντικείμενο φιλοςοφικισ αναηιτθςθσ· ζχουμε ςυνθκίςει να ςκεφτόμαςτε ότι θ φιλοςοφία 

ζχει να κάνει με οικουμενικζσ και αιϊνιεσ αλικειεσ για τον κόςμο και τον άνκρωπο.  

Όμωσ, υπάρχει και θ άλλθ κεϊρθςθ τθσ φιλοςοφίασ: αυτι που δεν τθ κζλει 

αποκομμζνθ από το γίγνεςκαι τθσ ιςτορίασ, αλλά ωσ το κάτοπτρο μζςα από το οποίο 

μποροφμε να κατανοιςουμε τθν εποχι μασ. Σφμφωνα με τον Χζγκελ, Γερμανό φιλόςοφο 

του 19ου αιϊνα, θ φιλοςοφία αποτελεί τθν αποκρυςτάλλωςθ κάκε ιςτορικισ περιόδου ςτο 

πεδίο τθσ ςκζψθσ. Τα γεγονότα τθσ επικαιρότθτασ κρφβουν πίςω τουσ φιλοςοφικά 

ερωτιματα, θ εξερεφνθςθ των οποίων μασ επιτρζπει να κατανοιςουμε καλφτερα τθν 

κακθμερινότθτά μασ. Η φιλοςοφία ζχει κάτι ενδιαφζρον και ςθμαντικό να μασ πει για τθ 

ηωι που ηοφμε κακθμερινά, για αυτά που διαδραματίηονται μπροςτά ςτισ οκόνεσ μασ.   

 



Τθ ςυμβολικι αξία τθσ εικόνασ για τθ ςθμερινι εποχι γλαφυρά απεικονίηουν τα 

λόγια του Πορτογάλου ςυγγραφζα Ζοηζ Σαραµάγκου, τιμθμζνου µε το Νόμπελ Λογοτεχνίασ 

1998, ςε ςυνζντευξθ που ζδωςε ςτθν εφθμερίδα «ΒΗΜΑ», «βιβλία», Κυριακι, 18 

Οκτωβρίου 1998, απαντϊντασ ςτθν ερϊτθςθ δθμοςιογράφου για το ποφ εντοπίηει τθν 

επικαιρότθτα τθσ εικόνασ τθσ Σπθλιάσ ςιμερα, εφόςον τθν ζχει επιλζξει ωσ βάςθ ενόσ 

μυκιςτοριματόσ του: «Στον μφκο τθσ ςπθλιάσ του Πλάτωνα ανακάλυψα κάτι που ςτθ 

ςθμερινι κοινωνία είναι ςχεδόν αυταπόδεικτο: ποτζ, µα ποτζ, από τθν εποχι του Πλάτωνα 

ωσ ςιμερα, θ ανκρωπότθτα δε ηοφςε τόςο κοντά ςε αυτό που περιζγραψε ο Έλλθνασ 

φιλόςοφοσ. Φανταςτείτε τι κα ζγραφε ςιμερα ο Πλάτωνασ, αν ζβλεπε ότι βλζπουμε 

ολοζνα και λιγότερο τθν πραγματικότθτα και αφοςιωνόμαςτε περιςςότερο ςτισ εικόνεσ τθσ 

πραγματικότθτασ ι, ακόμθ χειρότερα, ςε αυτό που ςιμερα αποκαλείται εικονικι 

πραγματικότθτα. Σιμερα, μάλιςτα, βριςκόμαςτε ςε ςπθλιά. Ο Πλάτωνασ ζλεγε ότι πρζπει 

να βγοφμε από τθ ςπθλιά και να αντιμετωπίςουμε τθν πραγματικότθτα». 

 

Κείμενο 2 

Άςπρα καράβια 

Το ποίθμα είναι του Σωτιρθ Σκίπθ (1881-1952),  ζχει μελοποιθκεί ςε μουςικι Γιάννθ Σπανοφ, πρϊτθ 

εκτζλεςθ: Καίτθ Χωματά & Μιχάλθσ Βιολάρθσ (Δίςκοσ «Ανκολογία», 1967). 

 

Άςπρα καράβια τα όνειρά μασ 

για κάποιο ρόδινο γιαλό 

άςπρα καράβια τα όνειρά μασ 

κα κόβουν δρόμο κι ζνα δρόμο 

μυριςτικό κι ευωδιαςτό 

κα κόβουν δρόμο κι ζνα δρόμο 

Κι από ψθλά κα μασ φωτίηει 

το φεγγαράκι το χλωμό 

κι από ψθλά κα μασ φωτίηει 

και κ’ αρμενίηουν, ω χαρά μασ 

ίςα ςτο ρόδινο γιαλό 

άςπρα καράβια τα όνειρά μασ. 

  



 

ΘΕΜΑΣΑ 

 

ΘΕΜΑ 1 (μονάδεσ 35) 

 

1ουποερώτημα (μονάδεσ 10). 

Σε 50-60 λζξεισ να εντοπίςεισ τθν αναλογία ανάμεςα ςτθν αλλθγορία του πλατωνικοφ 

ςπθλαίου και ςτθν κακθμερινι ηωι του ςφγχρονου ανκρϊπου και να παρακζςεισ τουσ 

λόγουσ για τουσ οποίουσ θ φιλοςοφία ςυμβάλλει ςτθν κατανόθςθ τθσ δεφτερθσ, ςφμφωνα 

με τον ςυγγραφζα του Κειμζνου 1. 

Μονάδεσ 10  

2ουποερώτημα (μονάδεσ 10). 

Ποιο ρόλο διαδραματίηει ο πρόλογοσ και ο επίλογοσ ςτο Κείμενο 1, όςον αφορά τον 

επικοινωνιακό ςτόχο και ςτθν ανάδειξθ του κζματόσ του;  

Μονάδεσ 10 

3ουποερώτημα (μονάδεσ 15) 

Να εντοπίςεισ ςτο Κείμενο 1 πζντε λζξεισ ι φράςεισ ςτισ οποίεσ θ λειτουργία τθσ γλϊςςασ 

είναι μεταφορικι/ςυνυποδθλωτικι (μονάδεσ 10) και να δικαιολογιςεισ ςυνολικά τθν 

επιλογι τουσ (μονάδεσ 5). 

Μονάδεσ 15 

 

ΘΕΜΑ 4 (μονάδεσ 15) 

Να περιγράψεισ με ςτοιχεία του Κειμζνου 2 το ςυναιςκθματικό κλίμα που κυριαρχεί και να 

εκφράςεισ τα ςυναιςκιματα που ςου γεννά θ ανάγνωςθ του κειμζνου ι το τραγοφδι, αν το 

ζχεισ ακοφςει. Να αναπτφξεισ τθν απάντθςι ςου ςε 100-150 λζξεισ. 

Μονάδεσ 15 


