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8η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

Η αλληγορία του σπηλαίου : οι δεσμώτες 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : Πλάτωνος Πολιτεία 514a-515c 

 

 

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Μετὰ ταῦτα δή, εἶπον, ἀπείκασον τοιούτῳ 

πάθει τὴν ἡμετέραν φύσιν1 παιδείας τε 

πέρι καὶ ἀπαιδευσίας. ἰδὲ γὰρ ἀνθρώπους 

οἷον ἐν καταγείῳ οἰκήσει2 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 σκεύη3 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. 

 Ἄτοπον4, ἔφη, λέγεις εἰκόνα καὶ δεσμώτας 

ἀτόπους. 

Ὁμοίους ἡμῖν, ἦν δ’ ἐγώ· τοὺς γὰρ 

τοιούτους πρῶτον μὲν ἑαυτῶν τε καὶ 

ἀλλήλων οἴει ἄν τι ἑωρακέναι ἄλλο πλὴν 

τὰς σκιὰς τὰς ὑπὸ τοῦ πυρὸς εἰς τὸ 

καταντικρὺ αὐτῶν τοῦ σπηλαίου 

προσπιπτούσας; 

Πῶς γάρ, ἔφη, εἰ ἀκινήτους γε τὰς κεφαλὰς 

ἔχειν  ἠναγκασμένοι εἶεν διὰ βίου; 

Τί δὲ τῶν παραφερομένων; οὐ ταὐτὸν 

τοῦτο; 

Τι μην; 

Εἰ οὖν διαλέγεσθαι οἷοί τ᾽ εἶεν πρὸς 

ἀλλήλους, οὐ ταῦτα ἡγῇ ἂν τὰ ὄντα 

αὐτοὺς νομίζειν ἅπερ ὁρῷεν; 

Ἀνάγκη. 

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Ύστερ’ απ’ αυτά, είπα, παράστησε την ανθρώπινή μας 

φύση, σχετικά με την παιδεία και την απαιδευσία, με αυτήν 

εδώ την εικόνα που θα σού πω : φαντάσου μερικούς 

ανθρώπους να κατοικούν σε μία υπόγεια κατοικία όμοια με 

σπηλιά, που έχει την είσοδό της μακριά και ανοιχτή προς 

το φως και απλώνεται σ’ όλο το μήκος της σπηλιάς, και 

τους ανθρώπους αυτούς να βρίσκονται από παιδιά σ’ αυτή 

(την σπηλιά),  αλυσοδεμένοι από τα σκέλη και τους 

αυχένες, ώστε να μένουν ακίνητοι στην ίδια θέση και να 

μπορούν να βλέπουν μόνο μπροστά, χωρίς να μπορούν να 

στρέψουν κυκλικά το κεφάλι τους, εξαιτίας των δεσμών· 

και ένα φως από ψηλά και μακριά να τούς έρχεται, από μία 

αναμμένη φωτιά που βρίσκεται πίσω τους, και μεταξύ της 

φωτιάς και των δεσμωτών, στην επιφάνεια της γης, να 

υπάρχει ένας δρόμος· δίπλα σε αυτόν (τον δρόμο) 

φαντάσου έναν μικρό τοίχο χτισμένο παράλληλα, σαν 

εκείνα τα χαμηλά παραπετάσματα που στήνουν οι 

ταχυδακτυλουργοί μπροστά στους ίδιους, πάνω στα οποία 

δείχνουν τα τεχνάσματά τους.  

Το φαντάζομαι, είπε. 

Φαντάσου, λοιπόν, δίπλα σ’ αυτόν τον μικρό τοίχο 

ανθρώπους να μεταφέρουν κάθε λογής αντικείμενα, τα 

οποία εξέχουν από τον τοίχο : αγάλματα και άλλα 

ομοιώματα ζώων και ανθρώπων, ξύλινα και πέτρινα ή 

φτιαγμένα από οποιοδήποτε υλικό, και άλλοι από τους 

ανθρώπους που κουβαλούν αυτά, όπως είναι φυσικό, να 

μιλούν και άλλοι να είναι σιωπηλοί. 

Περιγράφεις, είπε, μία αλλόκοτη εικόνα, και οι δεσμώτες είναι 

αλλόκοτοι και αυτοί.  

Και όμως, είναι όμοιοι μ’ εμάς, είπα εγώ· γιατί πρώτα-

πρώτα μήπως φαντάζεσαι ότι οι δεσμώτες αυτοί εκτός από 

τον εαυτό τους και τους διπλανούς τους μπορούν να δουν 

τίποτε άλλο εκτός από τις σκιές που ρίχνει το φως στον 

απέναντι τοίχο της σπηλιάς;   

Μα πώς θα ήταν δυνατόν, είπε, αφού σ᾽ όλη τους την ζωή 

είναι αναγκασμένοι να έχουν το κεφάλι τους ακίνητο; 

Και με τα πράγματα που περνούν μπροστά στον τοίχο τί 

γίνεται; Βλέπουν κάτι άλλο από αυτά ή μόνο τις σκιές τους;  

Τι  άλλο θα μπορούσαν να δουν; 

Αν, τώρα, είχαν τη δυνατότητα να μιλούν μεταξύ τους, δεν 

νομίζεις ότι θα πίστευαν πως οι ονομασίες που θα 

χρησιμοποιούσαν αφορούν τις σκιές που έβλεπαν να 

περνούν μπροστά από τα μάτια τους; 
Κατ᾽ ανάγκην, είπε. 
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Θέμα ενότητας : Η εικόνα του σπηλαίου με τους δεσμώτες. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΞΟΝΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΓΙΑ ΜΥΘΟ (πραγματικότητα Ἰδεῶν, οἱ Ἰδέες το μόνο 

αντιστήριγμα στην παρακμή της πολιτικής ζωής) + ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΔΥΪΣΜΟ-

ΙΔΕΑΛΙΣΜΟ ΠΛΑΤΩΝΟΣ (αισθητός και νοητός κόσμος). 

 

Γ. ΑΠΟΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΜΥΘΟΥ.  

 

Δ. ΑΙΤΙΕΣ ΠΟΥ ΗΛΙΟΣ ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΤΟ ΑΓΑΘΟΝ (κοινή λειτουργία, πηγή 

αισθητής ύπαρξης ήλιος και πνευματικής ύπαρξης το Ἀγαθὸν). 

 

Ε. ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ ΓΝΩΣΗΣ (ΣΤΑΔΙΑ ΣΠΗΛΑΙΟΥ) (εἰκασία > πίστις > διάνοια > 

σοφία). 

 

ΣΤ. ΘΕΑΜΑ ΘΑΥΜΑΤΟΠΟΙΩΝ  (παραπέμπει στον σημερινό Καραγκιόζη).  

 

Ζ. ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ Ή ΜΥΘΟΣ ; 

  

Η. ΠΑΝΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ. 

 

Θ. ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ. 


