
Δημήτρης Νάτσης Σελίδα 1 
 

10η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

Η αλληγορία του σπηλαίου : οι φιλόσοφοι 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : Πλάτωνος, Πολιτεία 519b-520a 

 

 

  

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Τί δέ; τόδε οὐκ εἰκός, ἦν δ’ ἐγώ, καὶ 

ἀνάγκη ἐκ τῶν προειρημένων, μήτε τοὺς 

ἀπαιδεύτους καὶ ἀληθείας ἀπείρους 

ἱκανῶς ἄν ποτε πόλιν ἐπιτροπεῦσαι, 

μήτε τοὺς ἐν παιδείᾳ ἐωμένους 

διατρίβειν διὰ τέλους, τοὺς μὲν ὅτι 

σκοπὸν ἐν τῷ βίῳ οὐκ ἔχουσιν ἕνα, οὗ 

στοχαζομένους δεῖ ἅπαντα πράττειν ἃ 

ἂν πράττωσιν ἰδίᾳ τε καὶ δημοσίᾳ, τοὺς 

δὲ ὅτι ἑκόντες εἶναι οὐ πράξουσιν, 

ἡγούμενοι ἐν μακάρων νήσοις ζῶντες 

ἔτι ἀπῳκίσθαι; 

 Ἀληθῆ, ἔφη. 

Ἡμέτερον δὴ ἔργον, ἦν δ’ ἐγώ, τῶν 

οἰκιστῶν τάς τε βελτίστας φύσεις 

ἀναγκάσαι ἀφικέσθαι πρὸς τὸ μάθημα ὃ 

ἐν τῷ πρόσθεν ἔφαμεν εἶναι μέγιστον, 

ἰδεῖν τε τὸ ἀγαθὸν καὶ ἀναβῆναι ἐκείνην 

τὴν ἀνάβασιν, καὶ ἐπειδὰν ἀναβάντες 

ἱκανῶς ἴδωσι, μὴ ἐπιτρέπειν αὐτοῖς ὃ νῦν 

ἐπιτρέπεται. 

Τὸ ποῖον δή; 

Τὸ αὐτοῦ, ἦν δ’ ἐγώ, καταμένειν καὶ μὴ 

ἐθέλειν πάλιν καταβαίνειν παρ’ ἐκείνους 

τοὺς δεσμώτας μηδὲ μετέχειν τῶν παρ’ 

ἐκείνοις πόνων τε καὶ τιμῶν, εἴτε 

φαυλότεραι εἴτε σπουδαιότεραι. 

Ἔπειτ’, ἔφη, ἀδικήσομεν αὐτούς, καὶ 

ποιήσομεν χεῖρον ζῆν, δυνατὸν αὐτοῖς ὂν 

ἄμεινον; 

Ἐπελάθου, ἦν δ’ ἐγώ, πάλιν, ὦ φίλε, ὅτι 

νόμῳ οὐ τοῦτο μέλει, ὅπως ἕν τι γένος ἐν 

πόλει διαφερόντως εὖ πράξει, ἀλλ’ ἐν 

ὅλῃ τῇ πόλει τοῦτο μηχανᾶται 

ἐγγενέσθαι, συναρμόττων τοὺς πολίτας 

πειθοῖ τε καὶ ἀνάγκῃ, ποιῶν μεταδιδόναι 

ἀλλήλοις  τῆς ὠφελίας  ἣν ἂν ἕκαστοι τὸ 

κοινὸν δυνατοὶ 

ὦσιν ὠφελεῖν καὶ αὐτὸς ἐμποιῶν 

τοιούτους  ἄνδρας  ἐν τῇ πόλει,  οὐχ ἵνα 

ἀφιῇ τρέπεσθαι ὅπῃ ἕκαστος βούλεται, 

ἀλλ’ ἵνα καταχρῆται αὐτὸς αὐτοῖς ἐπὶ 

τὸν σύνδεσμον τῆς πόλεως. 

Ἀληθῆ, ἔφη· ἐπελαθόμην γάρ.  

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Τι λες, λοιπόν; Δεν είναι αυτό φυσικό, είπα εγώ, και 

αναπόφευκτο απ’ όσα έχουμε πει ως τώρα, ότι και οι 

απαίδευτοι, οι οποίοι δεν έχουν καμία εμπειρία της 

αλήθειας, και βέβαια όσοι επιδίδονται μόνο σε 

πνευματικές ενασχολήσεις ως το τέλος της ζωής τους, 

δεν θα μπορέσουν να διοικήσουν ικανά μία πολιτεία; Οι 

πρώτοι, επειδή δεν έχουν θέσει έναν στόχο στην ζωή 

τους, προς τον οποίο πρέπει, επιδιώκοντάς τον, να 

κατατείνουν όλες τις πράξεις τους στον ιδιωτικό και 

στον δημόσιο βίο, ενώ οι δεύτεροι, επειδή από 

συνειδητά δεν πρόκειται να στραφούν σε πρακτικές 

δραστηριότητες, καθώς νομίζουν ότι έχουν μεταφερθεί 

-ζωντανοί ακόμα- στα νησιά των μακάρων!  

Δίκιο έχεις, είπε. 

Δικό μας έργο είναι, είπα εγώ, εμείς, οι ιδρυτές της 

πολιτείας, αρχικά να υποχρεώσουμε τους από την φύση 

περισσότερο προικισμένους να επιδοθούν στο μάθημα 

που προηγουμένως τό χαρακτηρίσαμε ως το μέγιστο, 

δηλαδή να αντικρύσουν τὸ Ἀγαθὸ και να βαδίσουν 

εκείνον τον ανηφορικό δρόμο, και έπειτα, όταν ανέβουν 

και τό δουν αρκετά, να μη τούς επιτρέψουμε να κάνουν 

αυτό που τώρα επιτρέπεται.   

Ποιο είναι αυτό δηλαδή; 

Τό να μένουν, είπα εγώ, εκει διαρκώς, και να μη θέλουν 

να κατέβουν πάλι πίσω σ’ εκείνους τους δεσμώτες ούτε 

να πάρουν μέρος στους κόπους και τιμές κοντά σ’ 

αυτούς, είτε αυτές είναι τιποτένιες είτε σπουδαιότερες.      

Μα τότε, είπε, δεν θα τούς αδικήσουμε τους ανθρώπους 

αυτούς και δεν  θα τούς κάνουμε να ζουν χειρότερα, ενώ 

μπορούν να ζουν καλύτερα;  

Ξέχασες  πάλι,  φίλε μου,  είπα εγώ, ότι τον νόμο δεν τόν 

ενδιαφέρει αυτό, πώς δηλαδή μία ορισμένη κοινωνική 

ομάδα στην πόλη θα ευτυχήσει υπέρμετρα, αλλά 

αναζητεί τρόπους η ευτυχία αυτή να ισχύσει σε 

ολόκληρη την πόλη,  συνενώνοντας αρμονικά τους 

πολίτες  με την πειθώ και τον εξαναγκασμό, κάνοντας 

τούς να μοιράζονται μεταξύ τους την ωφέλεια που ο 

καθένας απ’ αυτούς μπορεί να προσφέρει στο σύνολο, 

και πλάθοντας ο ίδιος ο νόμος τέτοιους πολίτες στην 

πόλη, όχι για να τούς αφήνει να τραβούν κατά ‘κει που 

θέλει ο καθένας, αλλά για να τούς χρησιμοποιεί ο ίδιος 

για να δέσει σε μία ενότητα την πόλη. 

Σωστά, είπε· πραγματικά, μού διέφυγε. 
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 Θέμα : Η απροθυμία των φιλοσόφων να διαφωτίσουν τους υπόλοιπους 

ανθρώπους, αλλά και η υποχρέωση που έχουν εν τέλει να κυβερνήσουν τους 

άλλους ανθρώπους και να τούς φωτίσουν με την παιδεία τους. Ο ηθικός 

εξαναγκασμός των φιλοσόφων από τον νόμο για την ανάληψη πολιτικής 

εξουσίας και καθηκόντων. 
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