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Ρολλζσ φορζσ πλανάται το ερϊτθμα μεταξφ ομιλθτοφ και του ακροατθρίου. 
Άραγε τι ζχει να μασ πει αυτόσ ο ομιλθτισ για ζνα κζμα, (που άπτεται τθσ διαηευ-
κτικισ κεωρίασ τθσ αντιλθπτικισ εμπειρίασ,* που αποτελεί ςιμερα τθν επικρατζ-
ςτερθ μορφι του άμεςου ρεαλιςμοφ, θ οποία ςτρζφεται κυρίωσ εναντίον τθσ 
κζςθσ, που βαςίηεται ςτο επιχείρθμα τθσ ψευδαίςκθςθσ) και που ίςωσ δεν υπάρχει 
ςτο γνωςιολογικό του επίπεδο;  
Και από τθν άλλθ πάλι πλευρά ο ομιλθτισ μπορεί να ςκζπτεται : 
Άραγε από αυτοφσ που κα με ακοφςουν, πόςοι κα καταλάβουν κάτι από αυτά που 
κα πω; 
Ωσ φιλοςοφικό ερϊτθμα, όςοι επικυμοφν, μποροφν να πάρουν απαντιςεισ από το 
βιβλίο με τίτλο «ΡΕΛ ΥΨΟΥΣ», που αποδίδεται ςε κάποιον άγνωςτο ςυγγραφζα με 
το ςυμβατικό όνομα ΛΟΓΓΛΝΟΣ. 
Εμείσ απόψε, ασ προςπακιςουμε να ιςορροπιςουμε ςτθν ακμι του ερωτιματοσ, 
ανάμεςα ςτο λευκό και το μαφρο ακολουκϊντασ τα βιματά μου ςε όςα κα ςασ 
περιγράψω παρακάτω ακόμθ και με τθ λογικι τθσ ΛΕΡΛΔΑΣ ΤΟΥ ΟΚΑΜ. 
Εδϊ, με τθν «Αλλθγορία του Σπθλαίου», προςπάκθςα μζςα από διαφορετικζσ ερμ-
θνείεσ του κζματοσ να επιλζξω εκείνεσ, που είχαν κοινζσ αναφορζσ, τοποκετϊντασ 
ζτςι και τισ προςωπικζσ μου προςεγγίςεισ, υπακοφοντασ ςτθν προτροπι του 
Σωκράτθ «Βελτίωςε τον εαυτό ςου διαβάηοντασ τα γραπτά άλλων ανδρϊν, ζτςι 
ϊςτε να κερδίςεισ εφκολα αυτό που οι άλλοι ζχουν κοπιάςει ςκλθρά.» Ράντοτε υπό 
τθν αίρεςθ : ότι ουδζν όριον τίκεται εν τθ αναηθτιςει τθσ Αλθκείασ. 
 
Ειςαγωγι 
Ρριν προςπακιςω να εξθγιςω γιατί οι ανκρϊπινεσ αιςκιςεισ είναι ελαττωματικζσ 
κα παρακζςω κάποιεσ απόψεισ των αρχαίων Ελλινων φιλοςόφων. 
Ο Θράκλειτοσ πίςτευε ότι υπάρχουν 2 όργανα για τθ γνϊςθ τθσ αλθκείασ. Θ 
αίςκθςθ και ο λόγοσ. Από αυτά θ μεν αίςκθςθ είναι ψευδισ, ενϊ ο λόγοσ είναι το 
μόνο αλθκινό κριτιριο. 
Ο Ραρμενίδθσ ιςχυριηόταν ότι θ φιλοςοφία είναι διττι και τθ διαχϊριηε ςτθν 
αλικεια, με κριτιριο το λόγο και ςτθν εικαςία, που προζρχεται από τισ αιςκιςεισ οι 
οποίεσ δεν είναι ακριβι κριτιρια γνϊςθσ.  
Σφμφωνα με τισ απόψεισ του Ραρμενίδθ τα μεταβαλλόμενα πράγματα ςτθ φφςθ 
οφείλονται ςτισ ατελείσ αιςκιςεισ μασ. H νόθςθ ταυτίηεται με το είναι.  



Αυτό ςθμαίνει ότι το ον είναι αντικείμενο τθσ νόθςθσ, ενϊ το μθ ον δεν είναι αντι-
λθπτό, οφτε εκφράηεται με λζξεισ. Kατανοθτι είναι μόνο θ γνϊςθ του αλθκινοφ 
όντοσ.  
Συνεπϊσ ο Ραρμενίδθσ είναι ο ιδρυτισ τθσ κεωρθτικισ οντολογίασ και ο κεμελιωτισ 
τθσ ορκολογιςτικισ φιλοςοφίασ. 
Ο Δθμόκριτοσ ζλεγε πωσ υπάρχουν 2 μορφζσ γνϊςθσ. Θ νόκα και θ γνιςια γνϊςθ. 
Στθ νόκα ανικουν οι 5 αιςκιςεισ ενϊ ςτθ γνιςια ο νουσ και θ ςκζψθ.  
Τζλοσ ο Ρλάτωνασ δίδαςκε πωσ το ςφμπαν φτιάχτθκε ςφμφωνα με το αμετάβλθτο 
πρότυπο, που γίνεται αντιλθπτό μόνο μζςα από τθ ςκζψθ και τθ λογικι. Αφοφ 
λοιπόν δεχόμαςτε όλα αυτά, ζλεγε ο Ρλάτων, αυτόσ ο κόςμοσ μασ, που αντιλαμ-
βανόμαςτε διαμζςου τον αιςκιςεϊν μασ, πρζπει να είναι εικόνα ενόσ άλλου 
πραγματικοφ και μθ αιςκθτοφ κόςμου. Ρερίπου τα ίδια λζει και θ ςφγχρονθ φυςικι. 
Κατά τον Ρλάτωνα υπάρχουν 2 κόςμοι: Ο κόςμοσ τθσ αίςκθςθσ τθσ ανκρϊπινθσ 
γνϊμθσ, τθσ δόξασ (εκ του δοκζω-αντίλθψθσ, γνϊμθσ, ςωςτισ ι λανκαςμζνθσ) και ο 
άλλοσ τθσ νόθςθσ και τθσ αλικειασ. 
Θ μετάβαςθ από τον ζνα ςτον άλλο κόςμο είναι ο δρόμοσ τθσ φιλοςοφίασ, ζνασ 
δρόμοσ που απαιτεί ςκλθρι προςπάκεια και κατάλλθλθ εκπαίδευςθ. 
Θ φιλοςοφικι ηωι είναι αφιερωμζνθ ςτθ νόθςθ και τισ ιδζεσ… 
Το κζμα τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι θ Αλλθγορία του Σπθλαίου του Ρλάτωνα. 
Θ “Ρολιτεία” διαβάηεται ωσ μια απεικόνιςθ του εςωτερικοφ κόςμου του ανκρϊπου, 
θ αρίςτθ πόλισ είναι θ πολιτεία τθσ ανκρϊπινθσ ψυχισ. 
Θ Ρολιτεία περιλαμβάνει τθν Αλλθγορία του ςπθλαίου, με τθν οποία ο Ρλάτων 
εξθγεί τθ Κεωρία των Λδεϊν του.  
Θ ςθμερινι κατάςταςθ του ανκρϊπου, λόγω απαιδευςίασ, μπορεί να αναπαρα-
ςτακεί άψογα από τον περίφθμο μφκο του ςπθλαίου που διθγείται ο Ρλάτωνασ, 
ςτθν αρχι του ζβδομου βιβλίου τθσ Ρολιτείασ του. 

Ο Μφκοσ του πθλαίου ( Με τισ Απατθλζσ παραςτάςεισ ). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ο μφκοσ αυτόσ διθγείται πωσ ςε ζνα ςπιλαιο, κάτω από τθ γθ, βρίςκονται μερικοί 
άνκρωποι αλυςοδεμζνοι με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να μποροφν να δουν μόνο τον απζ-
ναντί τουσ τοίχο. Δεν μποροφν να κοιτάξουν οφτε πίςω, οφτε δεξιά, οφτε αριςτερά. 
Ρίςω τουσ ωςτόςο είναι αναμμζνθ μια φωτιά. Ζτςι οτιδιποτε εκδθλϊνεται πίςω 
από τθν πλάτθ τουσ αναπαριςτάνεται ωσ ςκιά ςτον απζναντί τουσ τοίχο. Επειδι οι 
άνκρωποι αυτοί ςε ολόκλθρθ τθ ηωι τουσ τα μόνα πράγματα που ζχουν δει είναι οι 
ςκιζσ των πραγμάτων, ζχουν τθν εντφπωςθ ότι οι ςκιζσ που βλζπουν πάνω ςτον 
τοίχο είναι θ πραγματικότθτα.  
Εάν όμωσ κάποιοσ από τουσ αλυςοδεμζνουσ ανκρϊπουσ του ςπθλαίου κατορκϊςει 
να ελευκερωκεί, να βγει από τθ ςπθλιά και να ανζβει πάνω ςτθ γθ και κάτω από το 
φωσ του ιλιου πλζον, δει τα πράγματα, κα καταλάβει τθν πλάνθ ςτθν οποία ηοφςε 
όςο ιταν μζςα ςτθ ςπθλιά. Κα αντιλθφκεί τότε ότι οι ςφντροφοί του, που 
εξακολουκοφν να βρίςκονται αλυςοδεμζνοι ςτο ςπιλαιο, ακόμθ ηουν βυκιςμζνοι 
μζςα ςτισ ψευδαιςκιςεισ. 
 
Η ερμθνεία του μφκου από τον μεγάλο μασ φιλόςοφο. 
Κατά τον Ρλάτωνα, ο απελεφκεροσ δεςμϊτθσ είναι ο φιλόςοφοσ, ο οποίοσ βλζπει τα 
ίδια τα όντα, τισ ιδζεσ, και όχι τα είδωλά τουσ. Οι αλυςοδεμζνοι ςφντροφοί του 
είναι οι κοινοί άνκρωποι, που ζχοντασ εκιςκεί ςτισ απατθλζσ παραςτάςεισ των 
αιςκθτϊν πραγμάτων, ηουν χωρίσ να το ξζρουν μζςα ςτο ψζμα. Ράντοτε βζβαια, για 
τον Ρλάτωνα, υπάρχει θ δυνατότθτα απεμπλοκισ των αλυςοδεμζνων ανκρϊπων 
από τισ πλάνεσ τουσ. Για να το πετφχουν αυτό, χρειάηεται να αποδεςμευτοφν από 
τισ αλυςίδεσ τουσ. Αυτζσ ςυμβολίηουν τισ αιςκιςεισ τουσ, που τουσ υποχρεϊνουν να 
παρατθροφν μόνο τα απατθλά είδωλα των ιδεϊν, των αλθκινϊν όντων. Αντί για τισ 
αιςκιςεισ τουσ όμωσ κα πρζπει να εμπιςτευτοφν το νου τουσ. 
 
Ο ρόλοσ του Μφκου και θ κζςθ του Φιλόςοφου ςτθν Πολιτεία του Πλάτωνα 
Θ αλλθγορία του ςπθλαίου είναι μια προςπάκεια τεκμθρίωςθσ τθσ κζςθσ του 
φιλόςοφου ωσ βαςιλιά ςτθν Λδεϊδθ Ρολιτεία. Οι φυλακιςμζνοι αρχίηουν να 
αποδίδουν τα μθ πραγματικά ςχιματα των ςκιϊν με όρουσ και ζννοιεσ, ενϊ πιςτεφ-
ουν ότι οι ςκιζσ αυτζσ είναι θ πραγματικότθτα. 
Το ότι οι φυλακιςμζνοι, ωςτόςο, μποροφν να δουν μόνο τισ ςκιζσ αυτζσ, δεν ςθμ-
αίνει ότι ο υπαρκτόσ κόςμοσ περιορίηεται μόνο μεσ ςτο ςπιλαιο. Αν κάποιοι κατα-
φζρουν να λυκοφν από τισ αλυςίδεσ και να βγουν από το ςπιλαιο, κα τυφλωκοφν 
από τθ λάμψθ του Ιλιου και κα επιςτρζψουν πίςω. Αν, ωςτόςο, ςυνθκίςουν το 
φωσ, κα δουν κακαρά τον Ιλιο, που ςυμβολίηει το Αγακό, και κα καταλάβουν ότι 
όςα ζβλεπαν μεσ ςτο ςπιλαιο ιταν απλά αντίγραφα των αλθκινϊν. Μςωσ ςκεφτοφν 
να επιςτρζψουν πίςω, λυποφμενοι τουσ φυλακιςμζνουσ ςυντρόφουσ τουσ. Ρίςω, 
όμωσ, ςτο ςπιλαιο, δε κα μποροφν να ςυνθκίςουν ςτο ςκοτάδι και προςπακϊντασ 
να διδάξουν ςτουσ υπόλοιπουσ τθν αλικεια, ίςωσ δεχτοφν το μίςοσ και τθν 
αντίδραςι τουσ. 
Ασ ακοφςουμε ζνα διάλογο μεταξφ Σωκράτθ και Γλαφκωνα : 
Σωκράτθσ : « -Και αν κανείσ ικελεν να επιχειριςει να τουσ λφςει από τα δεςμά τουσ 
και να τουσ ανεβάςει, δεν κα ιςαν ικανοί να τον ςκοτϊςουν αν θμποροφςαν να τον 
πιάςουν ςτα χζρια τουσ; Εφόςον κα κεωροφςαν ότι κζλει να τουσ κάνει κακό και να 
τουσ τυφλϊςει, ενϊ αυτόσ κζλει να τουσ δείξει το μόνο αλθκινό Φωσ.»  
 



Γλαφκων : «-Το δίχωσ άλλο ! ».  
Ζχουμε πολλά κλιβερά ιςτορικά παραδείγματα εν προκειμζνω.  
Ο ίδιοσ ο Σωκράτθσ είχε τραγικό τζλοσ, επειδι ειςιγαγε καινά δαιμόνια. 
Ωςτόςο, όςοι ελευκερϊκθκαν, οι φιλόςοφοι, ζχουν χρζοσ να επιςτρζψουν πίςω και 
να διδάξουν και τουσ υπόλοιπουσ. 
Συχνά, ο Ιλιοσ, που ςυμβολίηει το Αγακό, ωκεί ςτθν ερμθνεία του Μφκου του Σπθ-
λαίου από κρθςκευτικισ απόψεωσ: χωρίσ Κεό, οι άνκρωποι ηουν μεσ το ςκοτάδι. 
Ο κόςμοσ μζςα ςτο ςπιλαιο, για ολόκλθρο το ζργο τθσ Ρολιτείασ, εκφράηει τθν 
εμμονι ςτα αιςκθτά πράγματα, όςων μποροφν οι άνκρωποι να αντιλθφκοφν με τισ 
αιςκιςεισ τουσ, ενϊ θ άνοδοσ ςτον πραγματικό κόςμο και θ όραςθ των αλθκινϊν 
Λδεϊν υπό το φωσ του Ιλιου οδθγοφν ςτθν κατά τον Ρλάτωνα απόλυτθ αλικεια : 
Τθν εναρμόνιςθ των τριϊν τμθμάτων τθσ ψυχισ και τθν ενδυνάμωςθ του λογιςτι-
κοφ. (να υπενκυμίςω ποια είναι αυτά) : 

Το ΛΟΓΛΣΤΛΚΟ, Το ΚΥΜΟΕΛΔΕΣ ( ι ΚΥΜΛΚΟ ι ΚΥΜΟΣ ) και Το ΕΡΛΚΥΜΘΤΛΚΟ.  
1.ΤΟ ΛΟΓΛΣΤΛΚΟ αφορά ςτισ λογικζσ λειτουργείεσ του ανκρϊπου.  
2. ΤΟ ΚΥΜΟΕΛΔΕΣ αφορά ςτον ςυναιςκθματικό του κόςμο (δθλαδι ςτον χϊρο τθσ 
κρθςκευτικισ πίςτθσ, τθσ θκικισ, των ςυναιςκθμάτων, των ιδεολογιϊν, του κάρ-
ρουσ, τθσ αρετισ, τθσ ελπίδασ, τθσ οργισ, τθσ ελευκερίασ, τθσ δικαιοςφνθσ κλπ.) 
3.ΤΟ ΕΡΛΚΥΜΘΤΛΚΟ που αφορά ςτισ επικυμίεσ του.  
«ΩΣ ΑΕΤΘ ΤΟΥ ΛΟΓΛΣΤΛΚΟΥ ΜΕΝ Θ ΦΟΝΘΣΛΣ, ΤΟΥ ΚΥΜΛΚΟΥ ΔΕ Θ ΑΝΔΕΛΑ ΚΑΛ 
ΤΟΥ ΕΡΛΚΥΜΘΤΛΚΟΥ Θ ΣΩΦΟΣΥΝΘ. Ο ΝΟΥΣ ΑΧΕΛ ΚΑΛ ΡΟΣΤΑΗΕΛ. ΤΟ ΚΥΜΛΚΟΝ 
ΥΡΑΚΟΥΕΛ ΚΑΛ ΣΥΝΟΔΟΛΡΟΕΛ».  

Κακθλωμζνοι ςτθν ίδια κζςθ οι ζγκλειςτοι βλζπουν μόνο ςκιζσ και, ελλείψει άλλων 
ερεκιςμάτων, κεωροφν αυτονόθτθ τθν αυκεντικότθτά τουσ. Τα δεςμά τουσ ςτεροφν 
κάκε δυνατότθτα κίνθςθσ, αυτενζργειασ και διεφρυνςθσ του οπτικοφ τουσ πεδίου. 
Ρροςωπικι δράςθ δεν υφίςταται. Υπάρχει μόνον όραςθ, αλλά και αυτι δεν είναι 
άλλο από πακθτικι παρατιρθςθ των ςυμβάντων, αναντίρρθτθ αποδοχι των δεδο-
μζνων των αιςκιςεων, άγνοια, πλάνθ. 
Θ ανάβαςθ ςτον κόςμο του φωτόσ ςυνιςτά μια πορεία, θ οποία ξεκινϊντασ από μια 
αρνθτικι γνϊςθ, από τθ γνϊςθ “του τι δεν είναι“, απολιγει ςτθν αυτογνωςία και 
τθν κοςμογνωςία. Ο κόςμοσ του ςπθλαίου απεικονίηει τθν εμμονι τθσ ψυχισ ςτο 
αιςκθτόν, τθν υπερεκτίμθςι του, τθν παντελι κυριαρχία των αιςκιςεων και του 
επικυμθτικοφ τμιματόσ τθσ επί του λογιςτικοφ. Θ προςκόλλθςθ ςτο γίγνεςκαι επι-
φζρει ψυχικι ςφγχυςθ, νόςον, ενϊ θ κζαςθ των όντων εςωτερικι ιςορροπία, τθν 
εναρμόνιςθ των τριϊν τμθμάτων τθσ ψυχισ και τθν ενδυνάμωςθ του λογιςτικοφ 
μζρουσ τθσ. Για τον Ρλάτωνα, το αίτθμα τθσ αυτογνωςίασ είναι πρωταρχικό. Ακόμθ 
και αν δε βρεκεί ποτζ ο φιλόςοφοσ-θγζτθσ, που κα διοικιςει τθν Λδανικι Ρολιτεία, 
κάκε άνκρωποσ χωριςτά κα πρζπει να επιδιϊξει τουλάχιςτον να ρυκμίςει το πολί-
τευμα τθσ ψυχισ του. 
 
Ο άνκρωποσ ηει ςε μια ψευδαίςκθςθ. 
Σφμφωνα με τον αλλθγορικό μφκο οι άνκρωποι ηοφμε ςαν φυλακιςμζνοι μζςα ςτισ 
παραιςκιςεισ και ςτισ αυταπάτεσ μασ και δεν μποροφμε να γνωρίςουμε τθν 
αλικεια γιατί μασ εμποδίηουν τα δεςμά των αιςκιςεων αλλά και τα δεςμά των 
εξουςιαςτϊν, που χειραγωγοφν τισ αιςκιςεισ μασ ζτςι ϊςτε να αντιλαμβανόμαςτε 
μόνο τθν πραγματικότθτα όπωσ τθν κακορίηουν εκείνοι. 



Κάποια ςτιγμι μερικοί «δεςμϊτεσ» απαλλάςςονται επιτζλουσ από τθν επιρροι των 
δογμάτων, χάρθ ςτθν παιδεία και τον ορκό λόγο και επιτζλουσ με κακαρι ςκζψθ 
μποροφν να γνωρίςουν τθν αλικεια βαςιηόμενοι ςε αποδείξεισ.(…⁂Το φωσ το 
αφυπνίηον τασ ανκρωπίνουσ διανοίασ⁂…) 
Και όπωσ αναφζρει ο Νικ. Κουτροφμπασ ςε ςχετικό ςχόλιο:  
Θ εικόνα του Σπθλαίου αποτελεί πολυεπίπεδθ αναπαράςταςθ των µεταφυςικϊν και 
γνωςιολογικϊν αντιλιψεων του Ρλάτωνα, όπωσ αυτζσ διατυπϊνονται ςε ολοκλθ-
ρωµζνθ µορφι ςτθν «Ρολιτεία». 
Ο Ρλάτωνασ ςτθν «Ρολιτεία» εκκζτει τθ κεωρία των ιδεϊν, που είχε διατυπϊςει µε 
ςυςτθµατικό τρόπο για πρϊτθ φορά ςτον «Φαίδωνα», προςκζτοντασ όµωσ τθν ους-
ιαςτικι, κατά τθν άποψι του, από οντολογικι, γνωςιολογικι και θκικι άποψθ, ιδζα 
του Αγακοφ. Αδυνατεί όµωσ να εξθγιςει και να ορίςει αυτιν τθν ιδζα µε το λόγο.  
Εδϊ κζλω να ανοίξω μια παρζνκεςθ για να γίνει κατανοθτι θ ερμθνεία ενόσ 
κζματοσ πζραν από αυτό, που αντιλαμβανόμαςτε με τισ αιςκιςεισ μασ. 
Δεν πρζπει να ξεχνάμε πωσ δεν κατανοοφμε όλα τα γεγονότα μζςω μόνο των 
αιςκιςεϊν μασ. Θ ζννοια τθσ ελευκερίασ, τθσ αγάπθσ είναι ζξω από τθν πειραμα-
τικι διαδικαςία των αιςκιςεϊν μασ. 
Ο νουσ είναι ζξω από τθν ζννοια του χϊρου, είναι ζξω από τισ ζννοιεσ των αιςκιςε-
ων και των τριϊν διαςτάςεων. Άρα ο νουσ είναι ενιαίοσ με το τετραδιάςτατο χωρο-
χρονικό ςυνεχζσ. 
Στο ςφμπαν ιςχφει θ γεωμετρία του Riemann και όχι θ γνωςτι Ευκλείδεια γεωμε-
τρία των 3 διαςτάςεων, τισ οποίεσ αντιλαμβάνονται οι υλικζσ αιςκιςεισ μασ. 
Τελικά εφόςον ο νουσ είναι ενιαίοσ και αδιαίρετοσ με το χωροχρονικό ςυνεχζσ 
ςυνειδθτοποιϊ, πωσ είμαι υπεφκυνοσ για όλα τα γεγονότα, που ςυμβαίνουν γφρω 
μου. Εγϊ και τα όςα ςτο περιβάλλον υπάρχουν δεν είμαςτε ξζχωροι. Είμαςτε μζλθ 
ενόσ πράγματοσ. Συνδζομαι με όλα. Δεν είμαι μόνοσ μου. Γνωρίηοντασ ότι υπάρχει 
αυτι θ διαςφνδεςθ ςτο Σφμπαν, ότι είμαςτε όλοι ςυνδεδεμζνοι μεταξφ μασ και ότι 
ςυνδεόμαςτε με το Σφμπαν ςτο κεμελιϊδεσ επίπεδό του, νομίηω ότι αυτι είναι μια 
πολφ καλι εξιγθςθ για το τι είναι πνευματικότθτα.  
Ρρόςφατα άλλωςτε επιβεβαιϊκθκε και θ φπαρξθ των ΜΛΜΛΔΛΩΝ που παρζχουν 
ςτουσ ανκρϊπουσ τα εργαλεία τθσ ςκζψθσ και όχι μόνο. 
Ασ δοφμε εδϊ ζνα παράδειγμα εξάρτθςθσ τθσ κρίςθσ μασ από τισ αιςκιςεισ. 
Μια φιλοςοφικι ςχολι των Λνδιϊν θ sankhya μεταχειρίηεται ωσ αφοριςμό δυο 
φράςεισ που λζγουν τα εξισ:  
α. Ωσ ςυμπζραςμα δεν ευςτακεί ότι υπιρξε κεόσ Δθμιουργόσ,  
β. Ο κεόσ δεν αποδεικνφεται.  
Εξ αιτίασ των δφο αυτϊν φράςεων θ φιλοςοφία αυτι, κεωρείται από τουσ μελε-
τθτζσ ωσ ακεϊςτικι. Πμωσ κατά μία άλλθ ανάγνωςθ θ ζννοια των δφο φράςεων 
είναι ότι για τον αμόρφωτο άνκρωπο, ( που εξαρτά τθν τελικι του κρίςθ από τισ 
αιςκιςεισ του ), θ απόδειξθ του Κεοφ του μζνει άγνωςτθ και ςυνεπϊσ φρονεί ότι ο 
Κεόσ δεν υπάρχει. 
Ο φωτιςμζνοσ άνκρωποσ είναι εκείνοσ που αφυπνίςκθκε από τθν κανάςιμθ 
αδιαφορία, θ οποία οφείλεται ςτθν «άγνοια» και ειςιλκε ςτθν αιϊνια ηωι τθσ 
«γνϊςθσ». 
Θ πραγματικι ουςία του ανκρϊπου είναι το άνευ μορφισ και πανταχοφ παρόν 
πνεφμα. Οι Λνδικζσ Γραφζσ διδάςκουν ότι θ γζννθςθ και ο κάνατοσ είναι εκδθλϊςεισ 
του Maya, δθλαδι τθσ απατθλότθτασ και τθσ φαινομενικότθτασ μζςα ςτθν φφςθ. 



Γζννθςθ και κάνατοσ δεν ζχουν καμιά ζννοια παρά μόνο ςτον κόςμο τθσ ςχετικό-
τθτασ. 
Ασ επανζλκουμε όμωσ ςτθν κεωρία των Λδεϊν του Ρλάτωνα και ασ εςτιάςουμε ςτθν 
ζννοια του αγακοφ. 
Θ αλικεια τθσ είναι υπερφυςικι και ο ανκρϊπινοσ λόγοσ δεν µπορεί να τθ 
ςυλλάβει. Θ αλικεια τθσ ςθµαίνεται και φανερϊνεται µε µια µορφι µυςτικιςτικισ 
αποκάλυψθσ, αλλά ο Ρλάτωνασ δεν µπορεί να προςδιορίςει µε λόγια τθν πολλαπλι 
ςιµανςθ που ςυµπυκνϊνει. Θ ςκζψθ του τθν αποδζχεται, αλλά δεν µπορεί να τθν 
αποκρυπτογραφιςει. Γι’ αυτό επιχειρεί µε τρεισ εικόνεσ να τθν απεικονίςει και να 
πείςει τελικά τουσ ςυνοµιλθτζσ του για τθν πραγµατικι τθσ φπαρξθ.  
Αποφεφγεται ζτςι ο δοκιµιακόσ λόγοσ και επιλζγεται ο ςυµβολικόσ, µε χαρακτιρα 
αναλογικό και µεταφορικό. Οι εικόνεσ του Ιλιου, τθσ Γραµµισ και του Σπθλαίου 
επινοοφνται από τον Ρλάτωνα για να διαδραµατίςουν αυτό το ρόλο µε επιτυχία, αν 
κρίνουµε από τθ ηωντάνια και τθν εφγλωττθ ςαφινεια των ςυµβολικϊν τουσ ςτοι-
χείων. Οι τρεισ εικόνεσ πρζπει ςτθν ουςία να κεωρθκοφν ςυνολικά, ωσ βακµιαίεσ 
φάςεισ µιασ ολοκλθρωµζνθσ κεωρίασ του Ρλάτωνα για τον κόςµο, τον άνκρωπο και 
τθν κοινωνία του.  
Το οντολογικό ςκζλοσ αυτισ τθσ κεωρίασ εκφράηεται κυρίωσ µε τθν εικόνα του Ιλι-
ου, το γνωςιολογικό µε τθν εικόνα τθσ Γραµµισ και θ ςφνκεςθ αυτϊν των δφο, κακ-
ϊσ και θ αξιοποίθςθ τουσ, ςτθν εφαρµοςµζνθ πολιτικι µε τθν εικόνα του Σπθλαίου. 
Θ ιδζα του Αγακοφ, ωσ «ανυπόκετθ αρχι», δεν ορίηεται, αλλά ςκιαγραφείται µε τθν 
εικόνα του Ιλιου, ο οποίοσ αποτελεί τθν αιςκθτικι απεικόνιςθ του Αγακοφ. Ππωσ ο 
ιλιοσ δίνει το φωσ και κάνει αντιλθπτά ςτθν όραςθ τα αιςκθτά αντικείµενα, ζτςι και 
το Αγακό δίνει τθν αλικεια και τθν αντιλθπτικότθτα ςτισ ιδζεσ και τθ δυνατότθτα 
ςτο νου να τισ ςυλλάβει.  
Το Αγακό αποτελεί τθν «αρχι των πάντων», τθν οντολογικι αρχι ςτθν οποία όλα 
οφείλουν τθν φπαρξι τουσ και ταυτόχρονα κακιςτά δυνατι τθ γνωςτικι τουσ 
προςζγγιςθ. Είναι κάτι πρωταρχικό και περιςςότερο δυνατό από τθν ουςία ωσ 
«ἐπέκεινα τῆσ οὐςίασ πρεςβείᾳ καί δυνάµει ὑπερέχον».  
Στθ ςυνζχεια, µε τθν εικόνα τθσ Γραµµισ προεκτείνει τθν οντολογικι διάκριςθ ανά-
µεςα ςτον αιςκθτό και νοθτό κόςµο και αποδίδει τθ γνωςτικι αξία του κακενόσ από 
αυτοφσ, εµβακφνοντασ και ςε επιµζρουσ διαφοροποιιςεισ. Ζτςι, ςτον αιςκθτό 
κόςµο οι ςκιζσ, οι αντανακλάςεισ των φυςικϊν αντικειµζνων, αντιςτοιχοφν ςτθν 
γνωςτικι κατάςταςθ τθσ εικαςίασ, τα ίδια τα φυςικά αντικείµενα ςτθ γνωςτικι 
κατάςταςθ τθσ πίςτθσ, ενϊ ςτο νοθτό κόςµο τα κατϊτερα αντικείµενα – οι µακθµα-
τικζσ ζννοιεσ– αντιςτοιχοφν ςτθν διάνοια και οι ιδζεσ, τα ανϊτερα νοθτά αντικεί-
µενα, ςτθ νόθςθ.  
Για το Αγακό, που βρίςκεται ςτθν κορυφι των ιδεϊν και ςτθν κορυφι τθσ Γραµµισ, 
κα µποροφςαµε να ποφµε ότι ο Ρλάτωνασ πιςτεφει ότι δε γνωρίηεται αλλά αποκα- 
λφπτεται, ςυνδυάηοντασ κατ’ αυτόν τον τρόπο τθν λογικι µε τον µυςτικιςµό των 
Ρυκαγορείων. 
 
Η ερμθνεία τθσ αλλθγορίασ του ςπθλαίου του Πλάτωνα ςτθ ςφγχρονθ εποχι. 
Ωσ άνκρωποι, από αρχαιότατεσ εποχζσ ωσ ςιμερα, ηοφμε φυλακιςμζνοι ςτα ςϊμα-
τά μασ,  μζςα  ςτισ  παραιςκιςεισ,  τισ ψευδαιςκιςεισ και  τισ αυταπάτεσ μασ,  που 
δθμιουργοφνται από τον εγωκεντριςμό, τθν επικυμία για απόκτθςθ εξουςίασ, τον  



ατομικιςμό, τθν αδιαφορία για τουσ άλλουσ, τθν προςκόλλθςθ μόνο ςτισ ςωματικζσ 
μασ ανάγκεσ και ςε αυτζσ που μασ προςτάηει θ αυτοϊκανοποίθςθ του εαυτοφλθ μασ 
και τθν άκριτθ υπακοι ςε αυτό που μασ παρουςιάηουν ωσ πραγματικό και ωσ τθν 
μοναδικι μασ επιλογι για ηωι. Για να γνωρίςουμε τθν αλικεια, πρζπει ν’ αποτι-
νάξουμε τα δεςμά των αιςκιςεων αλλά και τα δεςμά των ποικίλων εξουςιαςτϊν, 
που αφινουν να αντιλαμβανόμαςτε μόνο τα αντίγραφα και τισ απατθλζσ ςκιζσ τθσ 
πραγματικότθτασ. 
Ζρχεται όμωσ κάποια ςτιγμι, (όπωσ προανζφερα) που κάποιοι δεςμϊτεσ, κατα-
φζρνουν ν’ απαλλαγοφν από τθν επιρροι των αιςκιςεων και των δογμάτων και να 
γνωρίςουν τθν αλικεια, βαςιηόμενοι ςτισ αποδείξεισ, που τουσ παρζχει μόνο ο 
ορκόσ λόγοσ και θ κακαρι ςκζψθ. Οι άνκρωποι αυτοί είναι οι φιλόςοφοι και οι 
«πεπαιδευμζνοι», οι μορφωμζνοι, που θ παιδεία τουσ δείχνει τον τρόπο, πϊσ 
ξεγλιςτρϊντασ μζςα από τα ποικίλα δογματικά δίχτυα, να ξεφφγουν από τθ μοίρα 
των δεςμωτϊν τθσ ςπθλιάσ. 
Άλλωςτε ο κόςμοσ του ςπθλαίου και όςα διαδραματίηονται εντόσ του είναι τόςο 
δεδομζνοσ, ϊςτε να μθ γεννά τθν παραμικρι αμφιβολία για το αν είναι αλθκινόσ. 
Ωςτόςο αυτό ςυμβαίνει και ςτθν δικι μασ πραγματικότθτα, που δεδομζνα και 
αλθκινά κεωροφνται μόνο όςα μασ δείχνουν τα ΜΜΕ, όςα μάκαμε ςτο ςχολείο, 
όςα αντιλαμβανόμαςτε με τισ αιςκιςεισ μασ όχι όμωσ με τον νου μασ, όςεσ επικυ-
μίεσ απορρζουν από τισ ςωματικζσ μασ ανάγκεσ αλλά και τισ ανάγκεσ επιβεβαίωςθσ 
του υπζρμετρου εγϊ μασ, με αποτζλεςμα όλα αυτά να ζχουν οδθγιςει τον 
άνκρωπο ςτθ ψευδαίςκθςθ πωσ είναι μόνοσ του και ο μόνοσ τρόποσ να επιβιϊςει 
είναι εισ βάροσ των άλλων και τθσ φφςθσ. 
Σχετικά με το κζμα των ΜΜΕ για τουσ βιβλιόφιλουσ, για αυτοφσ που δεν κζλουν να 
ξαναδοφν ειδιςεισ ςτθν TV και για όςουσ κζλουν να αλλάξουν τον τρόπο που 
διαβάηουν τα νζα, κα ικελα να τουσ προτείνω να μελετιςουν το τελευταίο βιβλίο 
του αείμνθςτου Ουμπζρτο Ζκο « ΦΥΛΛΟ ΜΘΔΕΝ » με τισ εντυπωςιακζσ ΑΛΘΚΕΛΕΣ. 
Οι ομοιότθτεσ με τθν ταινία Matrix. 
Ο πυρινασ του μφκου του ςπθλαίου παρουςιάςτθκε, ςε ςφγχρονθ εκδοχι, ςτθν 
ταινία το Matrix (1999) των αδερφϊν Andy και Larry Wachowsky (Γουατςόφςκυ). Θ 
ταινία, ωσ γνωςτόν, περιγράφει ζνα μζλλον ςτο οποίο ο κόςμοσ, όπωσ τον ξζρουμε 
εμείσ είναι ουςιαςτικά το Matrix, μια εικονικι πραγματικότθτα, που δθμιουργικθκε 
και ςυντθρείται από νοιμονεσ μθχανζσ προκειμζνου να κατευνάςει, υποτάξει και 
εκμεταλλευτεί τον ανίδεο ανκρϊπινο πλθκυςμό ωσ πθγι ενζργειασ (παραγωγισ και 
κατανάλωςθσ, κα λζγαμε ). 
Ο Σκοτεινόσ, όπωσ τον αποκαλοφςαν, Θράκλειτοσ δθλϊνει χαρακτθριςτικά «ΕΝΑΣ 
ΚΑΛ ΚΟΛΝΟΣ ΕΛΝΑΛ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΓΛΑ ΤΟΥΣ ΞΥΡΝΘΤΟΥΣ. ΟΛ ΚΟΛΜΛΣΜΕΝΟΛ ΗΟΥΝ Ο ΚΑΚ-
ΕΝΑΣ ΣΤΟ ΔΛΚΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟ». 
Δεν μποροφμε να αναγκάςουμε κανζνα να ξυπνιςει με το ηόρι. Αυτό όμωσ που 
ζχουμε υποχρζωςθ είναι να καταςτιςουμε εμφανι και προςβάςιμθ τθν ζξοδο από 
το τοφνελ γι‘ αυτοφσ, που ζχουν κουραςτεί να ηουν ςτο όνειρο-εφιάλτθ και θ ψυχι 
τουσ είναι ζτοιμθ να ανκίςει ςτθ ςυνειδθτότθτα.  
Ο κακζνασ μπορεί, με τθ δικι του προςπάκεια και τθν ςχετικι εξωτερικι βοικεια, 
να γίνει o ςωτιρασ του εαυτοφ του. Τα πράγματα όμωσ δεν είναι και τόςο ηοφερά. 
Αυτι είναι θ μία πλευρά τθσ Σελινθσ, θ ςκοτεινι. Υπάρχει όμωσ και θ άλλθ που μασ 
κάνει να είμαςτε, υπό όρουσ, αιςιόδοξοι….  Είναι θ πλευρά που υπάρχει ςτθν ζξοδο  
του ςπθλαίου… 



ΕΠΙΛΟΓΟ  
 
Δεςμϊτεσ είναι οι ακαλλιζργθτοι, απαίδευτοι, (όχι αμόρφωτοι όπωσ υποςτθρίηουν 
πολλοί, ι αμόρφωτοι με τθν ζννοια αυτϊν που ζχουν μόνο τθν μόρφωςθ του επί-
ςθμου εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, χωρίσ να ζχουν κάνει τισ προςωπικζσ ανα-
ηθτιςεισ), που ζχουν αλυςοδεκεί από τθν παιδικι τουσ θλικία και βλζπουν μόνο το 
βάκοσ τθσ ςπθλιάσ, τίποτε άλλο. 
Με το φωσ τθσ ςπθλιάσ βλζπουν τισ ςκιζσ πάνω ςτα τοιχϊματα και νομίηουν πωσ 
είναι τα ίδια τα πράγματα και όχι οι ςκιζσ τουσ. Αλλά μπορεί να είναι και τα πάκθ 
παραμορφωμζνα, ζτςι όπωσ παραμορφϊνουν και τθν ηωι. 
Γνωρίηουν μόνο τθν γνϊςθ που τουσ ζχουν υποβάλλει. 
Υπάρχουν και οι απελεφκεροι, ι οι φιλόςοφοι, που μποροφν να δουν το φωσ και τθν 
ζξοδο. 
Ζχουν όμωσ να επιλζξουν για το αν κα οδθγιςουν τουσ ςυνανκρϊπουσ τουσ ςτθν 
αφφπνιςθ και ζξω από τθν ςπθλιά, ι κα χρθςιμοποιιςουν τθν αδυναμία τουσ ςτθν 
όραςι τουσ για να τουσ εκμεταλλευτοφν και να γίνουν ιςχυροί. 
Ο Ρλάτωνασ γράφοντασ αυτό το μεγαλειϊδεσ αλλθγορικό ζργο, ακτινογραφεί τθν 
κοινωνία και τον άνκρωπο, τθν φφςθ και τουσ νόμουσ. 
Στουσ αιϊνεσ που πζραςαν, από τότε που γράφτθκε «Θ Ρολιτεία», δόκθκαν 
δεκάδεσ ερμθνείεσ, αλλά αυτό που μζνει κοινό ςε όλεσ είναι το καταναγκαςτικό 
ςκοτάδι, που επιβάλλουν ςτουσ ανκρϊπουσ από τθν ϊρα που γεννιοφνται 
(ενταγμζνοι ςε μια κοινωνία), που ζχει ωσ δεδομζνο τθ ςκλαβιά και τθν υπθρζτθςθ 
των ανωτζρων, οι οποίοι προκφπτουν από μια κάποια ιεραρχία, που κακαγιάηει θ 
κρθςκεία και επιβάλλει ο φόβοσ και με τουσ δφο. 
Ο Νικόλαοσ Σκουτερόπουλοσ ςθμειϊνει, ο Ρλάτων γνωρίηει ότι θ κατάςταςθ, που 
διαμορφϊνεται ςε μια κοινωνία είναι ςυνάρτθςθ του ικουσ, τθσ αρετισ και τθσ 
δικαιοςφνθσ πρωτίςτωσ των αρχόντων (αφοφ τελικά μόνο ατομικά προςδιοριςμζνοι 
άνκρωποι άρχουν και όχι οι νόμοι, οι ιδζεσ ι ο λαόσ), αλλά και τθσ θκικισ ουςίασ, 
που κα υπάρχει ςτουσ αρχομζνουσ. 
Υπό αυτοφσ τουσ όρουσ θ παιδεία προβάλλει ωσ μια ρεαλιςτικι δυνατότθτα και ο 
Ρλάτων ςτθρίηει τα πάντα ςϋ αυτιν, ςτθ διάπλαςθ τθσ θκικισ και πνευματικισ 
προςωπικότθτασ, ζχοντασ τθν τραγικι επίγνωςθ, ότι αυτό που μποροφμε να 
αντιτάξουμε ςαν ανάχωμα ςτθν πλθμμυρίδα του κακοφ είναι θ γνϊςθ, θ αρετι, θ 
ομορφιά. 
Στο τζλοσ του βιβλίου VI τθσ «Ρολιτείασ» γίνεται λόγοσ για τθν κατάλλθλθ 
εκπαίδευςθ που κα πρζπει να τφχουν οι φφλακεσ – άρχοντεσ, οι οποίοι κα κλθκοφν 
να κυβερνιςουν τθν φανταςτικι πολιτεία, που ιδρφουν εκ κεμελίων ο Σωκράτθσ και 
οι ςυνομιλθτζσ του. Αφοφ λοιπόν θ εκπαίδευςι τουσ περάςει από τισ βαςικζσ ςπου-
δζσ και αφοφ αςχολθκοφν για μια δεκαετία με τα μακθματικά, κα ακολουκιςει θ 
πενταετισ εναςχόλθςθ με τθν φιλοςοφία, που μζςω τθσ διαλεκτικισ κα τουσ 
οδθγιςει ςτθν πραγματικι γνϊςθ, που δεν είναι άλλθ από τθ γνϊςθ των ιδεϊν, των 
απολφτων, αιωνίων, αναλλοίωτων και παραδειγματικϊν όντων. Θ γνϊςθ αυτι, που 
ςτθν ουςία είναι ανάμνθςθ, αφοφ θ ψυχι ζχει ιδθ γνωρίςει τισ ιδζεσ πριν να 
ςυνδεκεί με το ςϊμα, κα επιτρζψει ςτουσ φφλακεσ-άρχοντεσ να οπλιςτοφν με τισ 
απαραίτθτεσ αρετζσ, ϊςτε ςτθν ζμπρακτθ άςκθςθ τθσ εξουςίασ να μποροφν να 
διακρίνουν τι είναι δίκαιο και τι άδικο, καλό και κακό, όςιο και ανόςιο και να 
επιλζγουν πάντοτε το ορκό για το γενικό ςυμφζρον τθσ πολιτείασ. 



Και παρά τισ όποιεσ διαφορζσ με τθν Ρλατωνικι φιλοςοφία, εν τζλει ςτθν Αριςτο-
τελικι φιλοςοφία διατθρείται το Ρλατωνικό ιδεϊδεσ περί τθσ παιδευτικισ απο-
ςτολισ τθσ πόλεωσ. Τελικι και φψιςτθ αποςτολι τθσ πολιτείασ είναι θ θκικοποίθςθ 
των μελϊν τθσ ( Αριςτοτζλθσ Ρολιτικά 1253a9 ). 
Εν κατακλείδι κα μποροφςαμε να κατανοιςουμε πολφ καλφτερα και ευκολότερα 
ολόκλθρθ τθ μυκοπλαςία που περιγράφει ο Ρλάτωνασ, αν παρομοιάςουμε τον 
τρόπο τθσ ηωισ εντόσ του ςπθλαίου με μια παράςταςθ του Καραγκιόηθ, δθλαδι 
ενόσ κεάτρου ςκιϊν. 
Ο περιοριςμόσ τθσ όραςισ μασ, που οφείλεται ςτο περιλαίμιο με το οποίο είμαςτε 
δεμζνοι, μπορεί να παρομοιαςτεί καυμάςια με τισ φιγοφρεσ τοφ κεάτρου ςκιϊν, 
που ηουν ςϋ ζνα διςδιάςτατο χϊρο. 
Θ πθγι του φωτόσ του ςπθλαίου δεν είναι παρά θ λάμπα που ρίχνει το φωσ ςτισ 
φιγοφρεσ του Καραγκιόηθ. Το κζατρο ςκιϊν μασ δίνει να καταλάβουμε, πωσ οι φιγ-
οφρεσ και οι ςκιζσ δεν διακζτουν, οφτε δικι τουσ κίνθςθ αλλά οφτε δικι τουσ φωνι. 
Οι φιγοφρεσ κα παραμείνουν για πάντα ΑΚΛΝΘΤΕΣ, αν δεν υπάρχει πίςω από το 
λευκό ςεντόνι ο Καραγκιοηοπαίχτθσ, ο οποίοσ είναι ο αποκλειςτικά υπεφκυνοσ τόςο 
τθσ ΚΛΝΘΣΘΣ τουσ όςο και τθσ ομιλίασ τουσ. 
Ραρατθροφμε λοιπόν ότι για όςο διάςτθμα παραμζνουμε δεςμϊτεσ ς’ ζνα κζατρο 
ςκιϊν, όχι μόνο δεν ζχουμε τον ζλεγχο τθσ ηωισ μασ, αλλά εξαρτόμαςτε απόλυτα 
από τον Καραγκιοηοπαίχτθ, ο οποίοσ όχι μόνο κινεί το ςϊμα μασ, αλλά είναι αυτόσ 
που γράφει το ςενάριο τθσ ηωισ μασ, ζτςι ϊςτε να μασ υποβάλει τισ όποιεσ 
καταςτάςεισ κρίνει αυτόσ ωσ απαραίτθτεσ για να μάκουμε να παίηουμε το ρόλο μασ. 
------------------------------------------------------------------ 
* με κορυφαίουσ εκπροςϊπουσ τον J. M. Hinton,  
τον P. Snowdon, τον J. McDowell και τον F. M. Martin. 
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