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Α. Η πλατωνικι Πολιτεία είναι ζνασ αφθγθμζνοσ διάλογοσ. Αφθγθτισ τθσ είναι ο ίδιοσ ο 

πρωταγωνιςτισ του διαλόγου, ο ωκράτθσ, ο δάςκαλοσ του Πλάτωνα. Ο διάλογοσ τοποκε-

τείται χρονικά (=υποτίκεται πωσ ζλαβε χϊρα) τθν εποχι που θ Ακινα βρίςκεται ςτο από-

γειο τθσ πολιτικισ και πολιτιςτικισ ακμισ τθσ (γφρω ςτο 420 π.Χ.), και ο ωκράτθσ βρίςκεται 

επίςθσ ςτθν θλικιακι του ακμι: είναι περίπου 50 χρονϊν2. 

Ο ωκράτθσ και οι ςυνομιλθτζσ του αναηθτοφν τθ φφςθ τθσ δικαιοςφνθσ3, γι’ αυτό και ο 

διάλογοσ φζρει ςτθν παράδοςθ τον υπότιτλο περὶ δικαίου. Μποροφμε να δεχτοφμε ότι το 

ςφνολο του ζργου απαντά ςτο κεμελιακό ερϊτθμα, που κζτουν ο Γλαφκων και ο Αδείμα-

ντοσ: Σι είναι άραγε το δίκαιο και το άδικο; Για να απαντθκεί το ερϊτθμα, αναηθτοφνται θ 

δικαιοςφνθ και ο δίκαιοσ άνκρωποσ εντόσ μιασ ιδεατισ πολιτείασ που καταςκευάηεται κεω-

ρθτικά ςτο πλαίςιο του διαλόγου (θ απάντθςθ ενόσ ερωτιματοσ προερχόμενου από το πε-

δίο τθσ θκικισ προκφπτει εντόσ των ορίων τθσ πολιτικισ: η αρχαιοελληνική ηθική είναι πο-

λιτική ηθική). Παράλλθλα, θ καταςκευι τθσ ιδεατισ πολιτείασ ςυνεπάγεται εντρφφθςθ των 

ςυνομιλθτϊν -πρωταρχικά του ωκράτθ- ςε κζματα ανατροφισ, παιδείασ, θκικισ, εξουςίασ 

και διακυβζρνθςθσ, κοινωνικισ διαςτρωμάτωςθσ, ψυχολογίασ, τζχνθσ και πάμπολλα άλλα.  

Η πολυπριςματικότθτα, λοιπόν, τθσ Πολιτείασ τθν κακιςτά ζνα πανόραμα του πλατωνι-

κοφ φιλοςοφικοφ προβλθματιςμοφ· και ο ςυγκεκριμζνοσ διάλογοσ αποτελεί ζνα εμβλθμα-

τικό φιλοςοφικό κείμενο, διαχρονικό και παγκόςμιο. 

 

                                                            
1 ε ςυνζχεια του Επιμορφωτικοφ υλικοφ για τθν 1θ Θεματικι Ενότθτα του Φακζλου Τλικοφ παρουςιάηε-

ται εδϊ θ 9θ Διδακτικι Ενότθτα, που επίςθσ πρωτοειςάγεται ςτθ διδακτζα φλθ (ςχ. ζτοσ 2019-2020). Είναι 
αυτονόθτο ότι το επιμορφωτικό αυτό υλικό απευκφνεται αποκλειςτικά και μόνο  ςτουσ διδάςκοντεσ και όχι 
ςτουσ μακθτζσ. Ο δάςκαλοσ, αςφαλϊσ, είναι αυτόσ που πάντα ζχει τον τελευταίο λόγο για το τι (εκ περιουςί-
ασ) κα προςφζρει ςτουσ μακθτζσ του. 

2 Βλ. το κεφ. Πολιτεία ςτθν κλαςικι μελζτθ του Α. Ε. Taylor, Πλάτων, Ο άνκρωποσ και το ζργο του (μετ. Ι. 
Αρηόγλου), ΜΙΕΤ, Ακινα 2003, ςελ. 310-348. 

3 Αξιοςθμείωτεσ ςχετικά με τθν ζννοια τθσ δικαιοςφνθσ είναι οι επιςθμάνςεισ τθσ Julia Annas, Ειςαγωγι 
ςτθν Πολιτεία του Πλάτωνα (μετ. Χρ. Γραμμζνου), Καλζντθσ, Ακινα 2006, ςελ. 23: «Όταν πια ζχουμε φτάςει 
ςτο τζλοσ τθσ Πολιτείασ ζχουμε αποκομίςει περιςςότερα πράγματα από μια κεωρία περί δικαιοςφνθσ υπό τθ 
ςτενι ζννοια. Ζχουμε μάκει αρκετά για τον αγακό βίο εν γζνει. Αυτό ςυμβαίνει διότι ο Πλάτων προτείνει μια 
διαςταλτικι, όπωσ κα μποροφςαμε να τθν αποκαλζςουμε, κεωρία τθσ δικαιοςφνθσ. Δεν κεωρεί ότι τα ηθτιμα-
τα που αφοροφν το τι εςτί δίκαιο και τι άδικο μποροφν να διευκετθκοφν με τζτοιον τρόπο, ϊςτε να μθν κι-
γοφν άλλα βαςικά θκικά ηθτιματα που εγείρονται ςε μια κοινωνία. Θα μποροφςε κανείσ να ιςχυριςτεί ότι θ 
αδικία εμφανίηεται ςε μια κοινωνία μόνον όταν παραβιάηονται τα ςυγκεκριμζνα δικαιϊματα των ατόμων ι 
όταν παραβιάηονται οι πατροπαράδοτοι αναγνωριςμζνοι νόμοι. Μια διαςταλτικι κεωρία, όμωσ, όπωσ αυτι 
του Πλάτωνα, υποςτθρίηει ότι θ κοινωνία κυβερνάται άδικα όταν δεν ανταποκρίνεται ςτα ευρφτερα θκικά 
αιτιματα, όταν, φζρ’ ειπείν, ο πλοφτοσ τιμάται περιςςότερο από όςο του αξίηει. Επομζνωσ, κα υποςτθρίηει ότι 
θ ανάγκθ για δικαιοςφνθ απαιτεί ςυλλιβδθν θκικι αναμόρφωςθ. *…+ Ο δίκαιοσ βίοσ, λοιπόν, αποδεικνφεται 
ότι ιςοδυναμεί με τον θκικό βίο. Η δικαιοςφνθ είναι αρετι που ρυκμίηει τισ ςχζςεισ μασ με τουσ άλλουσ». 

http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/1117
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Β. Ζνταξη του αποςπάςματοσ (Κειμζνου Αναφοράσ) 

 ςτην αλληγορία του ςπηλαίου 

Είναι, βζβαια, γνωςτό ότι ο μφκοσ (αλλθγορία) του ςπθλαίου κίγει όλα τα μεγάλα φιλο-

ςοφικά προβλιματα: 

α) Σο οντολογικό. Δίνεται μια απάντθςθ ςτο ερϊτθμα για το ποιο είναι το αλθκινά υπαρ-

κτό: δεν ταυτίηεται με τα αντικείμενα των αιςκιςεων αλλά με τισ Ιδζεσ4. 

β) Σο γνωςιολογικό. Δίνεται μια απάντθςθ για το ποια είναι θ αλικεια και πϊσ μπορεί να 

τθν προςεγγίςει ο άνκρωποσ: δεν εντοπίηεται αυτι ςτα προϊόντα των αιςκιςεων (αποτε-

λοφν μόνο ψευδαιςκιςεισ), αλλά ςτισ Ιδζεσ. Μόνο μια μακρόχρονθ και επίπονθ πορεία ο-

δθγεί ςε αυτζσ και τθν κορυφαία από αυτζσ (τθν ιδζα του Αγακοφ), θ πορεία του φιλοςό-

φου, θ αλθκινι παιδεία. 

γ) Σο αιςθητικό. Δίνεται μια απάντθςθ για το ωραίο: δεν είναι αυτό που προςδιορίηουν ωσ 

τζτοιο οι υποκειμενικζσ αιςκθτικζσ εμπειρίεσ αλλά ταυτίηεται με το αλθκινά υπαρκτό.  

δ) Σο ηθικό-πολιτικό. Δίνεται μια απάντθςθ για το δζον ςτισ κακθμερινζσ ςχζςεισ των αν-

κρϊπων και ςτθν οργάνωςθ τθσ δθμόςιασ ηωισ τουσ: αυτό δεν κα κακοριςτεί από ςχετικζσ 

και πρόςκαιρεσ αξίεσ αλλά από τθν απόλυτθ γνϊςθ του Αγακοφ, όπωσ τθν παρζχει θ αλθκι-

νι παιδεία, θ φιλοςοφία. 

Είναι προφανζσ ότι τα προθγοφμενα φιλοςοφικά προβλιματα διαπλζκονται μεταξφ τουσ 

και ότι ο μφκοσ του ςπθλαίου αποτελεί μια ζξοχθ προςπάκεια να τα απαντιςει ςυνολικά 

και με μία ενιαία και ςυνεκτικι κεϊρθςθ. 

Σο απόςπαςμα ανικει ςτο Β' μζροσ τθσ αλλθγορίασ του ςπθλαίου: όχι πια ςτθν ίδια τθ 

μυκικι αφιγθςθ5 αλλά ςτθν ερμθνεία τθσ από τον ωκράτθ. Εςτιάηει ςτο πρόβλθμα τθσ 

                                                            
4 Mario Vegetti, Ιςτορία τθσ Αρχαίασ Φιλοςοφίασ (μετ. Γ. Δθμθτρακόπουλοσ), Τραυλόσ, Ακινα 2000, ςελ. 

159: ΙΔΕΑ (ἰδζα, εἶδοσ): τα ελλθνικά οι όροι αυτοί ζχουν τθ ρίηα "ιδ", από τθν οποία παράγονται λζξεισ που 
ςυγγενεφουν με το ὁράω (βλζπω). Αντίκετα με τθ ςφγχρονθ ςκζψθ, όπου θ "ιδζα" υποδθλϊνει, κυρίωσ, το 
περιεχόμενο τθσ υποκειμενικισ δραςτθριότθτασ τθσ ςκζψθσ, ςτθν αρχαία ςκζψθ ο όροσ αναφζρεται 
πρωτίςτωσ ςτθν ορατι πλευρά των πραγμάτων, ςτθ "μορφι" τουσ, με τθν ζννοια του ςχιματόσ τουσ. Εφόςον 
θ μορφι και το ςχζδιο παραμζνουν ςτακερά, ανεξάρτθτα από τθ μεταβολι των ατόμων μζςα ςτο χρόνο (θ 
μορφι του αλόγου είναι αναγνωρίςιμθ ςε οποιοδιποτε επιμζρουσ άλογο, και ανεξάρτθτα από το αν είναι νζο 
ι γζρικο), θ ἰδζα κατζλθξε να ςθμαίνει (κυρίωσ από τον Πλάτωνα και μετά) τθν ουςιαςτικι και αμετάβλθτθ 
μορφι, τθσ οποίασ τα επιμζρουσ άτομα, που γίνονται αντιλθπτά μζςω των αιςκιςεων, είναι αντίγραφα ι 
αναπαραγωγζσ. Αυτι θ ουςιαςτικι μορφι είναι, κατά ςυνζπεια, μθ εμπειρικι (μθ υλικι και, επομζνωσ, μθ α-
ντιλθπτι διά των αιςκιςεων). Σο όργανο που μασ επιτρζπει να τθν αντιλθφκοφμε δεν είναι πλζον, όπωσ ςτθν 
αρχι, θ όραςθ, αλλά θ νόθςθ, που μπορεί να διακρίνει το ουςιαςτικό, το μόνιμο, το αμετάβλθτο, κάτω από τθ 
μεταβολι των αιςκθτϊν ςχθμάτων. Η αρχαία ςκζψθ κα χωριςτεί αργότερα ςε δφο παρατάξεισ: αυτοφσ που 
κεωροφςαν τισ ἰδζεσ αντικείμενα που υπάρχουν αυτόνομα, ανεξάρτθτα τόςο από τθ νόθςθ όςο και από τα 
αντικείμενα που τισ αναπαράγουν εμπειρικά (Πλάτωνασ), και εκείνουσ που τισ κεωροφςαν "μορφζσ" που 
υπάρχουν μόνο μζςα ςτα ίδια τα αντικείμενα, αποτελϊντασ τον κανόνα τουσ και τθν αρχι τθσ τάξθσ τουσ 
(Αριςτοτζλθσ)». 

Βλ. και Wiendelband-Heimsoeth, Εγχειρίδιο ιςτορίασ τθσ φιλοςοφίασ, τόμ. Α’ (μετ. Ν. Μ. κουτερόπου-
λοσ), ΜΙΕΤ, Ακινα 1986, ςελ. 137: «Οι ιδζεσ για τον Πλάτωνα είναι το αςϊματο εἶναι που γίνεται γνωςτό με 
τισ ζννοιεσ. Επειδι δθλαδι οι ζννοιεσ, όπου ο ωκράτθσ είχε βρει τθν ουςία τθσ επιςτιμθσ, δεν είναι κακαυτζσ 
δεδομζνεσ ςτθν πραγματικότθτα που γίνεται αντιλθπτι με τισ αιςκιςεισ, πρζπει να ςυγκροτοφν μια 
ξεχωριςτι, κακαυτι υπάρχουςα «δεφτερθ», «άλλθ» πραγματικότθτα, και αυτι θ άυλθ πραγματικότθτα 
ςχετίηεται με τθν υλικι, όπωσ το είναι με το γίγνεςκαι, όπωσ το παραμζνον με το μεταβαλλόμενο, όπωσ το 
απλό με το πολλαπλό». 

5 Ωσ εξισ αναδιθγείται ςυνοπτικά τον μφκο θ Αnnas, ό.π., ςελ. 315: «Φανταςτείτε, λζει ο ωκράτθσ, κά-
ποιουσ δεςμϊτεσ ςε ζνα υπόγειο ςπιλαιο, με μια φωτιά να καίει πίςω τουσ κι αυτοί να είναι αλυςοδεμζνοι 
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παιδείασ. Η παιδεία δεν αποτελεί ζνα περικωριακό ηθτοφμενο ςτο πλαίςιο τθσ ςυγκεκριμζ-

νθσ αλλθγορίασ αλλά το ίδιο το κεντρικό τθσ κζμα, όπωσ το διλωςε θ ειςαγωγικι πλατωνι-

κι φράςθ: παιδείασ τε πζρι καὶ ἀπαιδευςίασ (α' περίοδοσ, 8θ Δ.Ε.). Σο πρόβλθμα τθσ παι-

δείασ, εξάλλου, αποτελεί κεντρικό κζμα τθσ Πολιτείασ, αφοφ από αυτιν εξαρτάται θ διαχεί-

ριςθ όλων των ηθτθμάτων τα οποία τίκενται ςτο πλαίςιο τθσ ιδεατισ κοινωνίασ που δομοφν 

οι οἰκιςταί τθσ: ο ωκράτθσ και οι ςυνομιλθτζσ του. 

Πριν, όμωσ, μελετιςουμε εκ του ςφνεγγυσ το Κείμενο Αναφοράσ είναι αναγκαίεσ δφο 

προκαταρκτικζσ παρατθριςεισ ωσ ςυνζχεια όςων είδαμε ςτθν 8θ Δ.Ε.: 

α) Οι δεςμϊτεσ είναι όμοιοι με εμάσ, τόνιςε με λιτι/κοφτι ζμφαςθ ο ωκράτθσ (515a). 

Κατά ςυνζπεια, θ αλλθγορία του πθλαίου δεν προτίκεται να μιλιςει για μια παρθκμαςμζ-

νθ κατάςταςθ μιασ κοινωνίασ που δεν λειτουργεί ςωςτά· δεν αποτελεί κριτικι προςζγγιςθ 

μιασ ςυγκεκριμζνθσ κοινωνίασ, μιασ ιςτορικισ αποτυχίασ, μιασ λανκαςμζνθσ παιδείασ, ενόσ 

αποτυχθμζνου εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, κ.λπ. Σο Σπιλαιο αναφζρεται ςτθν ανκρϊπινθ 

κατάςταςθ εν γζνει. «Ακόμθ και ςτθν ιδεωδϊσ δίκαιθ κοινωνία όλοι ξεκινοφμε μζςα από το 

πιλαιο. Δεν τερματίηουμε όλοι εκεί, ωςτόςο· τουλάχιςτον ςτθν ιδεωδϊσ δίκαιθ κοινωνία, 

μερικοί, οι Φφλακεσ, κάνουν το ανθφορικό ταξίδι προσ τθν επίτευξθ τθσ γνϊςθσ και τθσ ςο-

φίασ », τονίηει θ Annas6. 

β) Η φιλοςοφία, που προβάλλεται από τον Πλάτωνα ωσ παιδευτικό πρόταγμα, δεν απο-

τελεί καταρχάσ μια εξειδικευμζνθ, τεχνικι δραςτθριότθτα προοριςμζνθ για αποκλειςτικι 

χριςθ οριςμζνων ειδθμόνων ςε αυτιν. Αςφαλϊσ, οι ολίγοι εκλεκτοί τθσ φιλοςοφίασ κα ε-

ντρυφιςουν ςε αυτιν και κα προχωριςουν εκεί που ίςωσ δεν μποροφν να φτάςουν οι πολ-

λοί. Η φιλοςοφία, όμωσ, ωσ το περιεχόμενο μιασ αλθκινισ παιδείασ, απευκφνεται ςτουσ 

πάντεσ· δεν είναι τίποτε περιςςότερο από τθ χριςθ τθσ λογικισ, του ορκοφ λόγου ακριβζ-

ςτερα, κακϊσ και τθσ επιςτιμθσ (τθσ τεκμθριωμζνθσ και ορκισ γνϊςθσ) ωσ κακοδθγθτικοφ 

παράγοντα τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ. Τπ’ αυτι τθν ζννοια, προςιδιάηει ςε όςα ανζφερε περί 

φιλοςοφίασ ο Αριςτοτζλθσ και είδαμε ςτθν 1θ και 2θ Δ.Ε., αλλά και ο Επίκουροσ ςτθν 3θ. 

Πρόκειται για τθ φιλοςοφικι δραςτθριότθτα που ταυτίηεται με τθν εμπιςτοςφνθ ςτθν αν-

κρϊπινθ λογικι, τθν αναηιτθςθ τθσ αλικειασ, τθν κακολίκευςθ του νοιματοσ, τθν επιςτι-

μθ, αλλά και τθν πρόταξθ ενόσ τελικοφ ςτόχου-υπζρτατθσ αξίασ που κα διζπει κάκε επιμζ-

ρουσ πτυχι τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ. 

 

  

                                                                                                                                                                                          
ζτςι ϊςτε να βλζπουν ςτο τοίχωμα μπροςτά τουσ μόνο τισ ςκιζσ που ρίχνουν ομοιϊματα, τα οποία κάποιοι 
κινοφν πάνω ςε ζνα τειχάκι, από πίςω τουσ. Οι δεςμϊτεσ νομίηουν ότι μόνον αυτά που βλζπουν υπάρχουν· 
εάν όμωσ απαλλαγοφν από τα δεςμά τουσ και αναγκαςτοφν να ςτρζψουν το βλζμμα προσ τθν φωτιά και τα 
ομοιϊματα, τα χάνουν και προτιμοφν να αφεκοφν ςτθν αρχικι τουσ κατάςταςθ. Μάλιςτα, κυμϊνουν αν κά-
ποιοσ προςπακεί να τουσ πει πόςο αξιολφπθτθ είναι θ κζςθ τουσ. Ελάχιςτοι μόνο από αυτοφσ αντζχουν να 
ςυνειδθτοποιιςουν ότι οι ςκιζσ δεν είναι παρά ςκιζσ που τισ ρίχνουν τα ομοιϊματα· αυτοί αρχίηουν, λοιπόν, 
το ταξίδι τθσ απελευκζρωςθσ που οδθγεί πιο πζρα από τθν φωτιά και ζξω από το ςπιλαιο, ςτον πραγματικό 
κόςμο. Εκεί, αρχικά ςτζκονται καμπωμζνοι και τα πραγματικά αντικείμενα αντζχουν να τα βλζπουν μόνο κα-
κρεφτιςμζνα και όχι απ’ ευκείασ, αλλά κατόπιν φτάνουν τα κοιτάηουν απ’ ευκείασ, ςτο φωσ του ιλιου, και 
μποροφν μάλιςτα να ςτρζψουν το βλζμμα τουσ προσ τον ίδιο τον ιλιο». 

6 Ό.π., ςελ. 317. 
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Γ. Σο Κείμενο Αναφοράσ και η φιλοςοφική ερμηνεία του 

Πλάτων, Πολιτεία 518b-519a 
Δεῖ δή, εἶπον, ἡμᾶσ τοιόνδε νομίςαι περὶ αὐτῶν, εἰ ταῦτ’ ἀλθκῆ· τὴν παιδείαν οὐχ οἵαν τινὲσ 

ἐπαγγελλόμενοί φαςιν εἶναι τοιαύτθν καὶ εἶναι. Φαςὶ δέ που οὐκ ἐνούςθσ ἐν τῇ ψυχῇ ἐπιςτήμθσ ςφεῖσ 

ἐντικέναι, οἷον τυφλοῖσ ὀφκαλμοῖσ ὄψιν ἐντικέντεσ. 

Φαςὶ γὰρ οὖν, ἔφθ. 

Ὁ δέ γε νῦν λόγοσ, ἦν δ’ ἐγώ, ςθμαίνει ταύτθν τὴν ἐνοῦςαν ἑκάςτου δύναμιν ἐν τῇ ψυχῇ καὶ τὸ ὄργανον ᾧ 

καταμανκάνει ἕκαςτοσ, οἷον εἰ ὄμμα μὴ δυνατὸν ἦν ἄλλωσ ἢ ςὺν ὅλῳ τῷ ςώματι ςτρέφειν πρὸσ τὸ φανὸν ἐκ 

τοῦ ςκοτώδουσ, οὕτω ςὺν ὅλῃ τῇ ψυχῇ ἐκ τοῦ γιγνομένου περιακτέον εἶναι, ἕωσ ἂν εἰσ τὸ ὂν καὶ τοῦ ὄντοσ τὸ 

φανότατον δυνατὴ γένθται ἀναςχέςκαι κεωμένθ· τοῦτο δ’ εἶναί φαμεν τἀγακόν7. Ἦ γάρ; 

Ναί. 

Τούτου τοίνυν, ἦν δ’ ἐγώ, αὐτοῦ τέχνθ ἂν εἴθ, τῆσ περιαγωγῆσ, τίνα τρόπον ὡσ ῥᾷςτά τε καὶ ἀνυςιμώτατα 

μεταςτραφήςεται, οὐ τοῦ ἐμποιῆςαι αὐτῷ τὸ ὁρᾶν, ἀλλ’ ὡσ ἔχοντι μὲν αὐτό, οὐκ ὀρκῶσ δὲ τετραμμένῳ οὐδὲ 

βλέποντι οἷ ἔδει, τοῦτο διαμθχανήςαςκαι. 

Ἔοικεν γάρ, ἔφθ. 

Αἱ μὲν τοίνυν ἄλλαι ἀρεταὶ καλούμεναι ψυχῆσ κινδυνεύουςιν ἐγγύσ τι εἶναι τῶν τοῦ ςώματοσ—τῷ ὄντι γὰρ 

οὐκ ἐνοῦςαι πρότερον ὕςτερον ἐμποιεῖςκαι ἔκεςι καὶ ἀςκήςεςιν—ἡ δὲ τοῦ φρονῆςαι παντὸσ μᾶλλον 

κειοτέρου τινὸσ τυγχάνει, ὡσ ἔοικεν, οὖςα, ὃ τὴν μὲν δύναμιν οὐδέποτε ἀπόλλυςιν, ὑπὸ δὲ τῆσ περιαγωγῆσ 

χρήςιμόν τε καὶ ὠφέλιμον καὶ ἄχρθςτον αὖ καὶ βλαβερὸν γίγνεται. 

 

Η κεντρικι ιδζα που υποςτθρίηει ο ωκράτθσ ςτο ςυγκεκριμζνο ςθμείο του διαλόγου 

του με τον Γλαφκωνα αναπτφςςεται (=ξετυλίγεται) ανά παράγραφο ωσ εξισ: 

Α’ παράγραφοσ  

Κατανόηςη. Αποφατικι διατφπωςθ: Η παιδεία δεν είναι μια διαδικαςία με τθν οποία θ 

επιςτιμθ, θ ορκι δθλαδι και τεκμθριωμζνθ γνϊςθ, ειςάγεται ζξωκεν ςτθν ψυχι του δζκτθ 

τθσ (μολονότι αυτό ακριβϊσ υποςτθρίηουν οριςμζνοι αυτόκλθτοι επαγγελματίεσ τθσ εκπαί-

δευςθσ). 

Εμβάθυνςη. Ο Πλάτων υποςτθρίηει ότι θ γνϊςθ και θ απόκτθςι τθσ (θ παιδεία) δεν εί-

ναι κάτι εξωτερικό, επιφανειακό· είναι μια εςωτερικι λειτουργία, θ οποία ςτθν πλατωνικι 

φιλοςοφία αποκαλείται ςυμβολικά ἀνάμνθςισ8. Μια πλθροφορία ι ζνα ςφνολο πλθροφο-

ριϊν τα οποία προςλαμβάνει ο άνκρωποσ από εξωτερικζσ πθγζσ (π.χ. εικόνεσ, ακοφςματα, 

ςυμβατικά μακιματα, βιβλία, διαδικτυακζσ πθγζσ -ςιμερα) και τα εςωτερικεφει μζςω των 

αιςκιςεϊν του, δεν ςυνιςτοφν για τον Πλάτωνα αλθκινι γνϊςθ. Ενδεχομζνωσ, μάλιςτα, να 

ςυνιςτοφν και παραπλάνθςθ, να υποςκάπτουν τθν αλθκινι γνϊςθ, κακϊσ δθμιουργοφν τθν 

ψευδαίςκθςθ τθσ κατοχισ τθσ9.  

 

Β’ παράγραφοσ  

Κατανόηςη. Καταφατικι διατφπωςθ: Η γνϊςθ και θ επιςτιμθ γεννιοφνται μζςα ςτον 

άνκρωπο· κατά ςυνζπεια, θ διαδικαςία απόκτθςισ τουσ, θ παιδεία, είναι μια εςωτερικι, 

                                                            
7 Όπωσ ςτον αιςκθτό κόςμο «ο ιλιοσ ενεργεί με δφο τρόπουσ, και δθμιουργεί τα χρϊματα που βλζπουμε 

και αποτελεί τθν πθγι τθσ οπτικισ δφναμθσ του ματιοφ, ζτςι και το Καλό (=το Ἀγακόν): εφοδιάηει όλα τα αντι-
κείμενα τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ με το εἶναι, τθν οὐςίαν τουσ, και ταυτόχρονα τα κακιςτά γνϊριμα» (Taylor, 
ό.π., ςελ. 335). 

8 Για τθν πλατωνικι κεωρία τθσ ανάμνθςθσ βλ. επόμενθ υποςθμείωςθ, Χρ. Γιανναράσ, Σχεδίαςμα Ειςαγω-
γισ ςτθ Φιλοςοφία. 

9 Βλ. τθν απαξίωςθ του γραπτοφ λόγου ςτον Φαῖδρο. 
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ψυχικι, διεργαςία: θ ςταδιακι απομάκρυνςθ από το πρόςκαιρο γίγνεςκαι (ἐκ τοῦ γιγνομζ-

νου),  και θ κζαςθ του Αγακοφ μζςα από μια ολιςτικι (ςὺν ὅλῃ τῇ ψυχῇ) προςζγγιςι του. 

Εμβάθυνςη. Η παράγραφοσ δομείται πάνω ςε μια αναλογία: Όπωσ το μάτι απαιτεί 

ςτροφι όλου του ςϊματοσ για να ζχει ολοκλθρωμζνθ κζαςθ του αντικειμζνου του, ζτςι και 

θ γνϊςθ απαιτεί ψυχικι, δθλαδι βιωματικι10 ςχζςθ του ανκρϊπου με το γνωςτικό αντικεί-

μενο· απαιτεί μια μεταςτροφι τθσ ψυχισ (περιακτζον εἶναι) και επιτυγχάνεται με τθ ςυν-

δρομι ποικίλων δυνάμεϊν τθσ και όχι μόνο με τον νου. Γι’ αυτό και ο Πλάτων χρθςιμοποιεί 

το ριμα κεῶμαι, το οποίο ςυναιρεί τισ αιςκθτθριακζσ και νοθτικζσ γνωςτικζσ δυνατότθτεσ 

του ανκρϊπου, επικυρϊνοντασ τθν άμεςθ ςχζςθ του με τον κόςμο. 

 

Γ’ παράγραφοσ 

Κατανόηςη. Η παιδεία είναι θ τζχνθ που, αναπροςανατολίηοντασ και κακοδθγϊντασ τισ 

δεδομζνεσ γνωςτικζσ δυνατότθτεσ του ανκρϊπου, προάγει τθν ολιςτικι και βακμιαία προ-

ςζγγιςθ του Αγακοφ11. 

Εμβάθυνςη. Η κζαςθ του Αγακοφ προχποκζτει μια ψυχικι μεταςτροφι. Ο ευκολότεροσ 

(ῥᾶςτα) και αποτελεςματικότεροσ (ἀνυςιμϊτατα) τρόποσ για να επζλκει αυτι θ μεταςτρο-

φι είναι θ τζχνθ τθσ παιδείασ. Σο επαναλαμβάνουμε: Δεν κα προςφζρει θ παιδεία κάποιεσ 

εξωτερικζσ πλθροφορίεσ ωσ καινοφργιεσ γνϊςεισ· κα ενεργοποιιςει τισ ίδιεσ τισ γνωςτικζσ 

δυνάμεισ του ανκρϊπου. Μόνο ζτςι μπορεί να παραχκεί μια γνϊςθ ριηωμζνθ μζςα του, βι-

ωμζνθ και ανκεκτικι ςτθ λικθ. 

 

Δ’ παράγραφοσ 

Κατανόηςη. Οι εςωτερικζσ γνωςτικζσ δυνατότθτεσ του ανκρϊπου, θ διανοθτικι του ι-

κανότθτα, το φρονῆςαι, διαφζρει από άλλεσ ικανότθτεσ τθσ ψυχισ του: δεν ριηϊνει ςτθ ςω-

ματικότθτά του αλλά ζχει προζλευςθ περιςςότερο κεϊκι από οτιδιποτε άλλο ζχει ο άν-

κρωποσ (μᾶλλον κειοτζρου τινὸσ τυγχάνει). 

Εμβάθυνςη. Οι υπόλοιπεσ (πζρα από τθ φρόνθςθ) αρετζσ τθσ ψυχισ (ακριβζςτερα, οι 

κεωροφμενεσ ωσ τζτοιεσ -καλοφμεναι) εμφανίηονται και αποκτιοφνται με τθ ςυνικεια και 

τθν άςκθςθ. Πρόκειται, όπωσ κα δοφμε και ςτα Ἠκικὰ Νικομάχεια του Αριςτοτζλθ για τισ 

θκικζσ αρετζσ, π.χ. τθν ανδρεία ι τθν πραότθτα. Είναι, ζτςι, εξθγιςιμεσ, και διδακτζσ. Η α-

ρετι όμωσ τθσ ανκρϊπινθσ διάνοιασ, θ φρόνθςισ (θ λογικι ικανότθτα) είναι καταρχάσ μια 

                                                            
10 Η ψυχι για τουσ αρχαίουσ Ζλλθνεσ είναι θ ζδρα τθσ ηωισ, και όλων των ηωτικϊν λειτουργιϊν, αφετθρι-

ακά των ςωματικϊν αλλά και των γνωςτικϊν, νοθτικϊν. Περιςςότερα, ςτθ μελζτθ μου Ψυχι άρα Ζωι, Αρμόσ, 
Ακινα 2006. 

11 Επιχειρϊ (επιφυλακτικά) ςφνταξθ τθσ περιόδου. Δεν εννοϊ το ἡ παιδεία ωσ υποκείμενο του ἄν εἴθ, ό-
πωσ φαίνεται να κάνουν οι μεταφράςεισ, αλλά κεωρϊντασ ότι εδϊ το εἰμὶ είναι υπαρκτικό, βλζπω ωσ υποκεί-
μενό του το θ τζχνθ). Φυςικά πρόκειται πάλι για τθν τζχνθ τθσ παιδείασ, και δεν υπάρχει νοθματικι απόκλιςθ. 
Σο τοφτου αὐτοῦ νομίηω ότι αναφζρεται ςτο προαναφερκζν ὄργανον τοῦ καταμανκάνειν· θ γενικι τῆσ 
περιαγωγῆσ λειτουργεί ωσ αντικειμενικι ςτο ἡ τζχνθ. Η πλάγια ερϊτθςθ τίνα… επεξθγεί τθν ζκφραςθ τζχνθ 
τῆσ περιαγωγῆσ.  

Με αυτι τθ ςφνταξθ κα μετζφραηα ωσ εξισ τθν περίοδο (χωρίσ, επαναλαμβάνω, να υπάρχει ουςιαςτικι 
νοθματικι απόκλιςθ από τισ δοςμζνεσ μεταφράςεισ): «Γι’ αυτό το όργανο τθσ γνϊςθσ, λοιπόν, κα υπάρχει, 
είπα εγϊ, μια τζχνθ τθσ περιςτροφισ, θ τζχνθ δθλαδι που βρίςκει με ποιο τρόπο κα μεταςτραφεί αυτό ευκο-
λότερα και αποτελεςματικότερα· δεν είναι μια τζχνθ που αποβλζπει ςτο να βάλει μζςα του τθν δφναμθ να 
βλζπει, αλλά παίρνοντασ ωσ δεδομζνο πωσ ιδθ τθν ζχει, πλθν όμωσ δεν είναι ορκά ςτραμμζνο και δεν ςτρζ-
φει το βλζμμα του εκεί που πρζπει, αυτι (θ τζχνθ) ψάχνει το πϊσ κα το καταφζρει απόλυτα αυτό». 
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ζμφυτθ (άρα και ανερμινευτθ) δυνατότθτα. Γι’ αυτό και θ ενφπαρξι τθσ ςτον άνκρωπο (όχι 

ωσ άτομο αλλά ωσ είδοσ) ανάγεται από τον Πλάτωνα (όπωσ και τον Αριςτοτζλθ, και άλλουσ 

αρχαίουσ φιλοςόφουσ) ςτο κεό, ωσ εκείνθ θ ανκρϊπινθ ιδιότθτα που προςεγγίηει περιςςό-

τερο ςτισ κείεσ ιδιότθτεσ. τον άνκρωπο, όμωσ, επαφίεται ο τρόποσ που κα τθ διαχειριςτεί. 

Αν πραγματοποιθκεί θ περιαγωγὴ τῆσ ψυχῆσ, θ μεταςτροφι που προςανατολίηεται από και 

προσ το Αγακό, τότε το ανκρϊπινο λογικό αποβαίνει χριςιμο και ωφζλιμο· χωρίσ τθ ςτροφι 

προσ το Αγακό, το ανκρϊπινο μυαλό αποβαίνει όχι απλά άχρθςτο αλλά και βλαβερό12. 

  

Γενικό ερμθνευτικό ςχόλιο 1ο: Η αντίθεςη φωσ-ςκοτάδι. Η όραςη των ματιϊν και τησ 

ψυχήσ/νου. Ο απελευθερωτικόσ ρόλοσ τησ παιδείασ. 

Είναι δεδομζνο ότι το ςπιλαιο ςυμβολίηει τον ορατό-αιςκθτό κόςμο· με τθ ςειρά του 

αυτόσ (ο κόςμοσ ζξω από τον ςπιλαιο) ςυμβολίηει τον κόςμο τθσ νόθςθσ· με τθν ίδια λογι-

κι, θ αντίκεςθ φωσ-ςκοτάδι υποδθλϊνει επίςθσ μια διπλι (διαδοχικι) ςυμβολικι αντιςτοι-

χία: α) φῶσ πυρόσ-ἥλιοσ και β) ἥλιοσ-Ἀγακόν.  

Εάν το φωσ τθσ φωτιάσ μζςα ςτο πιλαιο επιτρζπει μια ψευδαιςκθτικι όραςθ, κάτι α-

ντίςτοιχο ςυμβαίνει και ςτον κόςμο μασ: εγγυάται μεν ο ιλιοσ και το φωσ του τθ δυνατότθ-

τα τθσ όραςθσ, αυτι όμωσ απζχει από τθν αλικεια13. Σθν αλικεια εγγυάται πραγματικά 

μόνο θ γνϊςθ του Αγακοφ και των Ιδεϊν. 

Είναι ςθμαντικό να απομακρυνκοφμε καταρχιν από τθ ςφγχρονθ κακθμερινι αντίλθψθ 

για τθν όραςθ: τθν κατανοοφμε ωσ μια ανκρϊπινθ αιςκθτικι ικανότθτα που περιλαμβάνει 

μόνο δφο όρουσ: το υποκείμενο που βλζπει και το ορατό αντικείμενο. Για τουσ αρχαίουσ 

Ζλλθνεσ, όμωσ, είναι απαραίτθτοσ και δραςτικόσ ζνασ τρίτοσ, ενδιάμεςοσ, παράγοντασ τθσ 

όραςθσ: το φωσ. Χωρίσ το φωσ δεν υπάρχει ὁρᾶν, δεν γεφυρϊνεται το υποκείμενο και το 

αντικείμενο. Σο ίδιο το μάτι ζχει μια θλιακι φφςθ, εκπζμπει φωσ, και το φωσ αυτό, ενςωμα-

τωμζνο ςτο φωσ του ιλιου, επιτρζπει τθν όραςθ14.  

Ο πρϊτοσ, λοιπόν, απελευκερωτικόσ όροσ για τουσ δεςμϊτεσ είναι να ςυνειδθτοποιι-

ςουν τον ρόλο του θλιακοφ φωτόσ ςτον ορατό κακθμερινό μασ κόςμο. Ζτςι, κα μπορζςουν 

να ςυνειδθτοποιιςουν, ςε δεφτερθ φάςθ, και τον ρόλο του Αγακοφ ςτον κόςμο τθσ νόθςθσ: 

Εάν οι Ιδζεσ επιτρζπουν μια αλθκινι κζαςθ του κόςμου, αυτό γίνεται γιατί υπάρχει το Αγα-

                                                            
12 Πρβλ. Πλάτων, Μενζξενοσ, 246e-247a: πᾶςά τε ἐπιςτήμθ χωριηομένθ δικαιοςύνθσ καὶ τῆσ ἄλλθσ ἀρετῆσ 

πανουργία͵ οὐ ςοφία φαίνεται. 
13 Βλ. Φαίδων, 83a: … ἀπάτθσ μὲν μεςτὴ ἡ διὰ τῶν ὀμμάτων ςκέψισ͵ ἀπάτθσ δὲ ἡ διὰ τῶν ὤτων καὶ τῶν 

ἄλλων αἰςκήςεων. 
14 Πλάτων, Πολιτεία, 507d-e: Ἐνούςθσ που ἐν ὄμμαςιν ὄψεωσ καὶ ἐπιχειροῦντοσ τοῦ ἔχοντοσ χρῆςκαι 

αὐτῇ͵ παρούςθσ δὲ χρόασ ἐν αὐτοῖσ͵ ἐὰν μὴ παραγένθται γένοσ τρίτον ἰδίᾳ ἐπϋ αὐτὸ τοῦτο πεφυκόσ͵ οἶςκα ὅτι 
ἥ τε ὄψισ οὐδὲν ὄψεται͵ τά τε χρώματα ἔςται ἀόρατα. Τίνοσ δὴ λέγεισ͵ ἔφθ͵ τούτου; Ὃ δὴ ςὺ καλεῖσ͵ ἦν δϋ ἐγώ͵ 
φῶσ (μτφρ. κουτερόπουλοσ): Ακόμθ κι αν υπάρχει όραςθ ςτα μάτια και αυτόσ που ζχει τθν όραςθ επιχειρεί 
να τθν χρθςιμοποιιςει, κι επίςθσ χρϊμα ςτα αντικείμενα τθσ όραςθσ, εάν δεν παρεμβλθκεί ζνα τρίτο γζνοσ, 
πλαςμζνο ειδικά για αυτόν το ςκοπό, ξζρεισ καλά ότι και θ όραςθ δεν πρόκειται να διακρίνει τίποτα και τα 
χρϊματα κα είναι αόρατα. Ποιο είναι αυτό το πράγμα; ρϊτθςε. Αυτό, αποκρίκθκα εγϊ, που εςφ το αποκαλείσ 
φωσ). Ο Αριςτοτζλθσ ςτθν Περὶ ψυχῆσ πραγματεία του τονίηει ότι είναι αναγκαία θ φπαρξθ ενόσ μεταξὺ για 
τθν πραγμάτωςθ του ὁρᾶν (419a17-20): πάςχοντοσ γάρ τι τοῦ αἰςκθτικοῦ γίνεται τὸ ὁρᾶν· ὑπϋ αὐτοῦ μὲν οὖν 
τοῦ ὁρωμένου χρώματοσ ἀδύνατον· λείπεται δὴ ὑπὸ τοῦ μεταξύ͵ ὥςτϋ ἀναγκαῖόν τι εἶναι μεταξύ. 

Βλ. ανάλυςθ του ρόλου του φωτόσ ςτθν ερμθνεία του πλατωνικοφ Σπθλαίου ςτο τ. Ράμφοσ, Μφθςθ ςτο 
φωσ. Το όραμα τθσ αλικειασ, Κζδροσ, Ακινα 1978, ςελ. 20-23. 
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κό, που προςανατολίηει ςε ζνα άξιο τελικό ςτόχο τθν ανκρϊπινθ πορεία μζςα ςτον κόςμο 

τθσ νόθςθσ15. 

Με τον μφκο του ςπθλαίου παρουςιάηεται, ζτςι, μια δυναμικι εικόνα για τθν ιςχυρι ι-

κανότθτα που ζχει θ φιλοςοφία να διαφωτίηει και να ελευκερϊνει. Η γνϊςθ του κόςμου, 

του ανκρϊπου και τθσ κοινωνίασ, θ χριςθ τθσ λογικισ για τθ ρφκμιςθ και κακοδιγθςθ τθσ 

ηωισ ςε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο, απεικονίηονται ςτο Σπιλαιο ωσ κάτι βακφτατα απε-

λευκερωτικό. Δεν πρόκειται για μια εξωτερικι και επιφανειακι απο-δζςμευςθ, αλλά για 

ουςιαςτικι, υπαρξιακι μεταςτροφι, μια αλλαγι του όλου ανκρϊπου και τθσ ςχζςθσ του με 

τον κόςμο.  

«Ο άνκρωποσ που αρχίηει να ςτοχάηεται παρουςιάηεται ςαν κάποιοσ που ςπάει τα δε-

ςμά τθσ ςυμμόρφωςθσ ςτθν ςυνθκιςμζνθ εμπειρία και ςτθν παραδεδεγμζνθ γνϊμθ, ενϊ θ 

πρόοδοσ τθσ απαλλαγισ από τισ πλανερζσ αντιλιψεισ απεικονίηεται ςαν ταξίδι από το ςκο-

τάδι προσ το φωσ»16. 

 

Γενικό ερμθνευτικό ςχόλιο 2ο: Ο υπαρξιακόσ χαρακτήρασ τησ γνϊςησ. Ο ολιςτικόσ τησ 

χαρακτήρασ. Η περιαγωγή: ολική, βιωματική θζαςη-θεϊρηςη, μεταςτροφή τησ ψυχήσ.  

Είναι γνωςτι θ πλατωνικι διχοτόμθςθ του κόςμου: Από τθ μία ο αιςκθτόσ κόςμοσ, ο 

κόςμοσ όπωσ τον προςλαμβάνουν οι αιςκιςεισ μασ.  Από τθν άλλθ ο νοθτόσ κόςμοσ, ο κό-

ςμοσ όπωσ τον προςλαμβάνει ο νουσ μασ. «Αυτι θ διάκριςθ ςθμαίνει αμζςωσ τθ διαςτολι 

δφο τρόπων υπάρξεωσ, δφο διαφορετικϊν κόςμων. Γιατί δεν είναι μόνο ο άνκρωποσ που 

αντικατοπτρίηει αυτι τθν αντιδιαςτολι, αλλά κάκε υπαρκτό. Κάκε αντικείμενο τθσ ανκρϊ-

πινθσ εμπειρίασ μετζχει ταυτόχρονα ςτον κόςμο των αιςκθτϊν και ςτον κόςμο των νοθτϊν. 

Ποια είναι θ ςχζςθ ανάμεςα ςτουσ δυο αυτοφσ ξεχωριςτοφσ κόςμουσ; Ο ζνασ είναι ο κό-

ςμοσ των λογικϊν μορφϊν, των αιϊνιων πρωτοτφπων κάκε αιςκθτοφ φαινομζνου, ο κό-

ςμοσ των άφκαρτων και αναλλοίωτων νοθτϊν πραγματικοτιτων και επομζνωσ των όντωσ 

υπαρκτϊν. Ο άλλοσ είναι ο κόςμοσ των παροδικϊν και καταδικαςμζνων ςτον αφανιςμό αι-

ςκθτϊν πραγματικοτιτων, είναι θ αντανάκλαςθ των αιϊνιων λογικϊν πρωτοτφπων ςτθν 

εφιμερθ και φκαρτι φλθ»17.   

                                                            
15 Βλ. και Κωςτισ Παπαγιϊργθσ, Ο νομοκζτθσ που αυτοκτονεί. Μια πολιτικι ανάγνωςθ του πλατωνικοφ 

ζργου, Νεφζλθ, Ακινα 1980, ςελ. 80-81: «Εφόςον το γνωςτικό μζροσ τθσ ψυχισ δε λαμβάνει απζξω τθν ιδζα 
τθσ αρετισ, παρά αφυπνίηεται για να μάκει αυτό που ιδθ γνωρίηει, ο πολίτθσ, υπνοβάτθσ του αιςκθτοφ κό-
ςμου, ζχει ανάγκθ τθν παιδεία τθσ ψυχισ του για ν’ αρχίςει ςυνειδθτά να ςυμμετζχει ςτθ κεϊκι μοίρα, τθ δικι 
του και τθσ πόλθσ. Η ζξοδοσ από τθν άγνοια και θ πορεία προσ τθ γνϊςθ παραςταίνονται με τθν ζξοδο από τθ 
καμπάδα του ςπθλαίου ςτο φωσ. Αυτι θ μεταφορά, κακαυτό ορφικισ εμπνεφςεωσ, κάνει τον ορατό κόςμο 
ςπιλαιο, φυλακι, δεςμωτιριο, κρατθτιριο που το υπομζνει κανείσ με τθν ελπίδα τθσ τελικισ απελευκζρω-
ςθσ. Μζςα ςτα φαντάςματα όπου ηουν οι δεςμϊτεσ του ςπθλαίου βλζπουν τισ ςκιαγραφίεσ πάνω ςτουσ τοί-
χουσ -κζατρο ςκιϊν- ψυχανεμίηονται αυτό που ςυμβαίνει πίςω τουσ, αλλά είναι ανιμποροι τὰ ἄνω ὄψεςκαι. 
Η ιδζα του αγακοφ, το αλθκινό φωσ του ιλιου, θ αιτία των πάντων κα μείνει ςθμείο απρόςιτο αν δεν βρεκεί 
τρόποσ να γιατρευτοφν από τθ ςτζρθςι τουσ, να λυκοφν, ικανοί πια για τθ μεγάλθ πράξθ: βαδίηειν πρὸσ τὸ 
φῶσ. Η παιδεία και το επιςτζγαςμά τθσ, θ διαλεκτικι μζκοδοσ, ζχουν αποκλειςτικό χρζοσ να οδθγιςουν -
ψυχαγωγία- τθν ψυχι ςτθν περιαγωγι τθσ από το ςπιλαιο ςτο φωσ, από τα αιςκθτά ςτα νοθτά, από τθ φφςθ 
ςτισ ιδζεσ, από το άλογο ςτο ζλλογο, από τα πάκθ ςτθν αρετι. τον ξζνο τόπο που κα ταξιδζψει θ ψυχι ξενα-
γό τθσ ζχει τον φιλόςοφο». 

16 Annas, ό.π., ςελ. 318. 
17 Χριςτοσ Γιανναράσ, Σχεδίαςμα Ειςαγωγισ ςτθ Φιλοςοφία, τ. α’, Δόμοσ, Ακινα 1980, ςελ. 66-67. Σο κεί-

μενο του Γιανναρά ςυνεχίηει ωσ εξισ, ερμθνεφοντασ τον πλατωνικό δυαλιςμό: «Ο άνκρωποσ ζχει τθν άμεςθ 
εμπειρία και των δφο κόςμων: Σο ςϊμα του ανικει ςτον κόςμο των αιςκθτϊν, τον κόςμο τθσ φλθσ, και οι αι-
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Για να μπορζςει ο άνκρωποσ να απεγκλωβιςτεί από τθν πρόςδεςθ ςτον παραπλανθτικό 

κόςμο των αιςκιςεων και να αναχκεί, απελευκερωμζνοσ πια, ςε μια νοθτικι κεϊρθςθ του 

κόςμου, είναι απαραίτθτθ μια ψυχικι μεταβολι: θ περιαγωγὴ τῆσ ψυχῆσ. Η λζξθ δθλϊνει 

καταρχάσ τθν απομάκρυνςθ από τθ μία, δεδομζνθ και υποχρεωτικι οπτικι γωνία· ζτςι, θ 

περιαγωγι είναι αρχικά (αλλά όχι πρωταρχικά) μια ςφαιρικι διεφρυνςθ τθσ οπτικισ γωνίασ, 

μια περιςτροφι.  

Δεν αρκεί, όμωσ, αυτι για να απεγκλωβιςτεί ο άνκρωποσ από τθν αποκλειςτικά αιςκθ-

τθριακι πρόςλθψθ του κόςμου. Χρειάηεται θ φιλοςοφικι παιδεία που κα κάνει τθν περια-

γωγι ολικι μεταςτροφι τθσ φπαρξθσ, ϊςτε ο άνκρωποσ να μπορεί να βλζπει, πάνω και πζ-

ρα από τα επιμζρουσ αντικείμενα, τθν ουςία18 του κακενόσ και να νοεί τθν Ιδζα τουσ. 

«Σο να γίνει κανείσ φιλόςοφοσ ςθμαίνει να βιϊςει μια "μεταςτροφι τθσ ψυχισ" θ οποία 

αλλάηει ολόκλθρθ τθ ηωι του (ψυχῆσ περιαγωγι, Πολιτεία, 521c, 518d). Αυτό που κάποιον 

τον κάνει φιλόςοφο είναι μια τελείωσ διαφοροποιθμζνθ ςτάςθ απζναντι ςτθν 

πραγματικότθτα: μόνο αυτόσ είναι ικανόσ για τθ γνϊςθ των Ιδεϊν. Παντοφ, όπου ο Πλάτων 

προςεγγίηει τθν ζννοια του φιλοςόφου, αναφζρεται ςε αυτόν τον οντολογικό 

επαναπροςανατολιςμό»19. 

 

Γενικό ερμθνευτικό ςχόλιο 3ο: Ηθικζσ αρετζσ και φρόνηςη. Η ςωκρατική ταφτιςη αρε-

τήσ και γνϊςησ. Για τον ωκράτθ θ θκικι ςτάςθ ηωισ, όλεσ οι αρετζσ ωσ ςυμπαγζσ ςφνολο 

(= δικαιοςφνθ), είναι αποτζλεςμα γνϊςθσ20. Ο άνκρωποσ γνωρίηει το καλό, και αυτόματα το 

κζτει γνϊμονα ςτθ ηωι του, και το πράττει. Φυςικά δεν πρόκειται για κάποια εξωτερικι, 

επιφανειακι γνϊςθ του τι είναι καλό, μια πλθροφοριακοφ τφπου εκμάκθςθ των θκικϊν α-

ξιϊν21. Είναι μια βιωμζνθ γνϊςθ, κζαςθ του Αγακοφ, θ οποία, εςωτερικευμζνθ πια, απο-

βαίνει αυτόματα πράξθ. Οὐδεὶσ ἑκὼν κακόσ, διακιρυξε ο ωκράτθσ· δεν μπορεί κανείσ να 

είναι ςυνειδθτά, εν πλιρει γνϊςει, κακόσ. Κακόσ είναι μόνο ο βυκιςμζνοσ ςτθν άγνοια22.  

 

  

                                                                                                                                                                                          
ςκιςεισ του ςϊματοσ τον πλθροφοροφν για τα φαινόμενα αυτοφ του υλικοφ κόςμου. Όμωσ θ ψυχι του ανι-
κει ςτον κόςμο των νοθτϊν, οφείλει εκεί τθν φπαρξθ και τθν καταγωγι τθσ, επομζνωσ και προχπιρξε ςε αυτόν 
τον κόςμο προτοφ να ςυνδεκεί με τθν φλθ. Και εκεί που προχπιρξε, με τισ δικζσ τθσ άμεςεσ αιςκιςεισ, θ ψυχι 
είδε τισ άφκαρτεσ και αναλλοίωτεσ μορφζσ των όντωσ υπαρκτϊν -ο άνκρωποσ ζχει αποτυπωμζνεσ ςτθν ψυχι 
του τισ Ιδζεσ των όντων. Ζτςι, ςτισ μορφζσ των εφιμερων και φκαρτϊν αντικειμζνων του υλικοφ κόςμου, θ 
ψυχι (νουσ) του ανκρϊπου αναγνωρίηει -με  μια λειτουργία Ανάμνηςησ- τον αντικατοπτριςμό των αιϊνιων 
πρωτοτφπων, του λόγου των άφκαρτων και αναλλοίωτων νοθτϊν μορφϊν». 

18 Γιανναράσ, ό.π., ςελ. 67: «Οι  ιδζεσ λοιπόν των όντων δεν είναι προϊόντα τθσ φανταςτικισ και κριτικισ 
λειτουργίασ του νου, αλλά είναι οι ουςίεσ των όντων, που κα πει (ετυμολογικά και αφετθριακά): οι λόγοι-
τρόποι μετοχισ των όντων ςτο είναι, ςτθν όντωσ φπαρξθ, πζρα από το χϊρο, το χρόνο, τθ φκορά και το κάνα-
το». 

19 Thomas Slezák, Πϊσ να διαβάηουμε τον Πλάτωνα (μετ. Π. Κοτηιά), Θεςςαλονίκθ 2004, ςελ. 91. 
20 Βλ. Taylor, ό.π., ςελ. 329: «Η διδαςκαλία τθσ υπζρτατθσ αρετισ, που δεν διακρίνεται από τθ γνϊςθ, εί-

ναι τελείωσ απαραίτθτθ ςε κάκε παρουςίαςθ τθσ ςωκρατικισ θκικισ». 
21 Βλ. και Wilhelm Nestle, Από τον μφκο ςτον λόγο (μετ. Α. Γεωργίου), τ. Β', Γνϊςθ, Ακινα 1999, ςελ. 783: 

«Η πράξθ εξαρτάται από τθ γνϊςθ, όχι βζβαια από μιαν εξωτερικά μακθμζνθ γνϊςθ για το τι είναι αγακό, 
αλλά από τον βακμό όπου ο κακζνασ ςυνειδθτοποιεί αφ’ ενόσ τθν ουςία του αγακοφ, αφ’ ετζρου τον ίδιο τον 
εαυτό του, ςφμφωνα με τθν προτροπι του Δελφικοφ κεοφ: Γνῶκι ςαυτόν!». 

22 Για τθν αυςτθρι αριςτοτελικι κριτικι ςτθ διδαςκαλία αυτι βλ. Βαςίλειοσ Μπετςάκοσ, Ἠκικὰ Εὐδιμια, 
Ειςαγωγι, μετάφραςθ, ςχόλια, Ζιτροσ, Θεςςαλονίκθ 2019, ςελ. 18, 86-89. 
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Δ. Επιμζρουσ ςχόλια (πζραν όςων περιλαμβάνονται ςτον Φάκελο Τλικοφ) 

 ἐπαγγελλόμενοί τινεσ  

ωκράτθσ και ςοφιςτζσ: είναι γνωςτι θ εκ διαμζτρου αντικετικι ςτάςθ τουσ α-

πζναντι ςτθν παιδεία. Ο ωκράτθσ δεν άςκθςε επαγγελματικά (επ’ αμοιβι) τθ 

διδαςκαλία. Πίςτευε ότι δεν μεταδίδει γνϊςεισ, απλά βοθκά τον ςυνομιλθτι του 

να τισ ανακαλφψει μζςα του: το παιδί δεν το γεννά θ μαία αλλά θ μθτζρα του. 

Αντίκετα, πολλοί ςοφιςτζσ άςκθςαν επαγγελματικά τθ διδαςκαλία, μεταδίδο-

ντασ ςτουσ μακθτζσ τουσ γνϊςεισ ρθτορικισ, πολιτικισ και άλλεσ. Αντίςτοιχεσ 

προσ τουσ υψθλοφσ ςτόχουσ των πλουςίων και φιλόδοξων μακθτϊν τουσ ιταν 

και οι αμοιβζσ τουσ23. 

 Με τθν τετραπλι χριςθ τθσ αντωνυμίασ ἐν ςτθν α’ παράγραφο ο Πλάτων προ-

ςπακεί να αιςκθτοποιιςει τον εςωτερικό, βιωματικό χαρακτιρα τθσ γνϊςθσ. 

 ςθμαίνει: Σο ριμα επιλζγεται και χρθςιμοποιείται εδϊ με φιλοςοφικά αυςτθρό 

τρόπο. Ο πλατωνικόσ λόγοσ κα αντζφαςκε αν και αυτόσ μασ ζδινε εδϊ ζτοιμεσ 

γνϊςεισ για το πϊσ (πρζπει να) λειτουργεί θ παιδεία. Με το ριμα ςθμαίνω δθ-

λϊνεται εκείνθ θ γνωςτικι διαδικαςία που προχποκζτει να μετάςχει το ίδιο το 

υποκείμενο τθσ γνϊςθσ (ο αναγνϊςτθσ, ο μακθτισ) ςε μια μυθτικι, βιωματικι 

διαδικαςία που κα τον οδθγιςει να ανακαλφψει τα ουςιαςτικά ςθμαινόμενα. 

Θυμίηουμε και τθ ριςθ του Ηρακλείτου για τον κεό του δελφικοφ μαντείου: οὐδὲ 

λζγει, οὐδὲ κρφπτει ἀλλὰ ςθμαίνει. 

 το ὂν και το ἀγακόν: αποτελεί πάγια πλατωνικι διδαςκαλία θ ταφτιςθ του όντοσ 

(του αλθκινά υπαρκτοφ) με το Ἀγακόν. 

 

Ε. Άξονεσ ςυςχζτιςησ των Παράλληλων Κειμζνων με το Κείμενο Αναφοράσ24 

 

Παράλληλο 1: Επίκουροσ, Επιςτολή ςτον Ηρόδοτο, 38 

Ο Επίκουροσ ςτθν επιςτολι του ςυςτινει τον επακριβι οριςμό τθσ ζννοιασ των λζξεων. 

Αυτόσ ανταποκρίνεται αφενόσ ςτθ ςωκρατικι επιμονι να οριςτοφν με αυςτθρότθτα οι α-

φθρθμζνεσ ζννοιεσ, ειδικά μάλιςτα αυτζσ τθσ θκικισ (αρετι, δικαιοςφνθ…)· αφετζρου (και 

εν μζρει) ςτο πλατωνικό αίτθμα (βλ. Κείμενο Αναφοράσ) να διερευνθκεί νοθτικά θ Ιδζα ε-

κάςτου των όντων, να ιχνθλατθκεί βιωματικά θ ςτακερι ουςία του (πζρα από τθ ρευςτότθ-

τα των πρόςκαιρων εκφάνςεϊν του).  

Όμωσ, το αίτθμα του Επίκουρου μοιάηει (ςτο ςυγκεκριμζνο απόςπαςμα) να εξαντλείται 

ςε ζνα επίπεδο κακθμερινισ ςυνεννόθςθσ των ανκρϊπων και όχι ολοςχεροφσ κατάλθψθσ 

τθσ αλικειασ, όπωσ ςυμβαίνει ςτον Πλάτωνα. Γι’ αυτό, εξάλλου, ςυμπλθρϊνεται (ςτο δεφ-

τερο μζροσ του κειμζνου, μετά το Επίςθσ) με τθ ςφςταςθ να εμπιςτευόμαςτε τισ αιςκιςεισ 

και τα αιςκιματα.  

                                                            
23 Βλ. Πλάτων, Σοφιςτισ 223a, Θεάγθσ 127e-128a, Πρωταγόρασ 319a, Γοργίασ 447b-d, Μζνων 95b. 
24 Σα παράλλθλα κείμενα προςφζρονται ςτον μακθτι όχι για μια εξαντλθτικι πραγμάτευςθ του φιλοςο-

φικοφ τουσ περιεχομζνου αλλά για τθν εξάςκθςθ τθσ αναγνωςτικισ του ικανότθτασ και τθσ ανίχνευςθσ των 
κειμενικϊν διαλόγων. Η παρουςία τουσ νομιμοποιείται ςτο βακμό που προάγει τθν κριτικι (ςυγκριτικι, αξιο-
λογικι, δθμιουργικι…) ςκζψθ του μακθτι. 
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Είναι ςαφζσ ότι ο Επίκουροσ προκρίνει μια γνωςτικι διαδικαςία που αφορμάται από τον 

ςεβαςμό ςτισ φυςικζσ διεργαςίεσ (όπωσ οι αιςκιςεισ) και καταλιγει ςτθ ςυνεννόθςθ των 

ανκρϊπων ςε επικοινωνιακό επίπεδο. Αυτοφ του είδουσ θ γνϊςθ ζχει ζναν ζντονα εγκο-

ςμιοκρατικό, ενκαδικό χαρακτιρα, που μοιάηει να αποκλείει τθν πλατωνικι εκδοχι τθσ 

γνϊςθσ: τθν κεωρία του επζκεινα. 

 

Παράλληλο 2: Ρουςό, Αιμίλιοσ ή περί αγωγήσ 

Η βαςικι αρχι που διζπει τθν ςκζψθ του Ρουςό είναι θ εμπιςτοςφνθ ςτισ γνωςτικζσ δυ-

νάμεισ του ίδιου του παιδιοφ, ςτα δικά του γνωςτικά όρια, ςτισ δικζσ του πρωτοβουλίεσ 

μάκθςθσ. Αςφαλϊσ αυτι θ ςτάςθ δεν αφίςταται πολφ από τθ ςωκρατικι εμπιςτοςφνθ ςτισ 

εςωτερικζσ γνωςτικζσ δυνατότθτεσ του ανκρϊπου. Και οι δφο φιλόςοφοι αντιλαμβάνονται 

τθ γνϊςθ ωσ προςωπικι κατάκτθςθ. 

Θα πρζπει, όμωσ, να τονιςτεί και θ ζμφαςθ που (ςτο ςυγκεκριμζνο απόςπαςμα -όχι γε-

νικότερα) δίνει ο Ρουςό ςτθν ανάπτυξθ των λογικϊν ικανοτιτων του παιδιοφ, με ταυτόχρο-

νο αποκλειςμό τθσ φανταςίασ και ζλεγχο των επικυμιϊν του· εδϊ φαίνεται να αποκλίνει 

κάπωσ από τθν ολιςτικό ψυχικό χαρακτιρα τθσ πλατωνικισ γνϊςθσ.  

Ο Ρουςό, ςφμφωνα και με το πνεφμα τθσ εποχισ του, αντιλαμβάνεται τθν εκπαίδευςθ 

των παιδιϊν ωσ μια ιςοβαρι δραςτθριότθτα αφενόσ του δαςκάλου, που αναπλθρϊνει τισ 

ελλείψεισ του παιδιοφ, αφετζρου του ίδιου του παιδιοφ, που ενεργοποιεί δικζσ του γνωςτι-

κζσ δυνάμεισ. Η ςωκρατικι διδαςκαλία, όμωσ, προκρίνει τον ρόλο του ίδιου του μακθτι. 

Φυςικά, πρζπει να λάβουμε υπόψθ ότι ο Ρουςό μιλά για εκπαίδευςθ παιδιϊν, ενϊ ο Πλά-

των εςτιάηει ςε νζουσ ι και ενθλίκουσ. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

(που χρθςιμοποιικθκε) 

Annas Julia, Ειςαγωγι ςτθν Πολιτεία του Πλάτωνα (μετ. Χρ. Γραμμζνου), Καλζντθσ, Ακινα 2006. 

Γιανναράσ Χριςτοσ, Σχεδίαςμα Ειςαγωγισ ςτθ Φιλοςοφία, Δόμοσ, Ακινα 1980. 

Μαυρόπουλοσ Γ. Θεόδωροσ, Πλάτων. Πολιτεία, Ζιτροσ, Θεςςαλονίκθ 2006. 

Μπετςάκοσ Βαςίλειοσ, Ψυχι άρα Ζωι. Ο αποφατικόσ χαρακτιρασ τθσ αριςτοτελικισ κεωρίασ 

τθσ ψυχισ, Αρμόσ, Ακινα 2006. 

Μπετςάκοσ Βαςίλειοσ, Αριςτοτζλθσ, Ἠκικὰ Εὐδιμια, Ειςαγωγι, μετάφραςθ, ςχόλια, Ζιτροσ, 

Θεςςαλονίκθ 2019. 

Nestle Wilhelm, Από τον μφκο ςτον λόγο (μετ. Α. Γεωργίου), Γνϊςθ, Ακινα 1999. 

Παπαγιϊργησ Κωςτισ, Ο νομοκζτθσ που αυτοκτονεί. Μια πολιτικι ανάγνωςθ του πλατωνικοφ 

ζργου, Νεφζλθ, Ακινα 1980. 

Ράμφοσ τζλιοσ, Μφθςθ ςτο φωσ. Το όραμα τθσ αλικειασ, Κζδροσ, Ακινα 1978. 

κουτερόπουλοσ Ν. Μ., Πλάτων. Πολιτεία, Ειςαγωγικό ςθμείωμα, μετάφραςθ, ερμθνευτικά ςθ-

μειϊματα, Πόλισ, Ακινα 2002. 

Slezák Thomas, Πϊσ να διαβάηουμε τον Πλάτωνα (μετ. Π. Κοτηιά), Θεςςαλονίκθ 2004. 

Taylor Α. Ε., Πλάτων, Ο άνκρωποσ και το ζργο του (μετ. Ι. Αρηόγλου), ΜΙΕΤ, Ακινα 2003. 

Vegetti Mario, Ιςτορία τθσ Αρχαίασ Φιλοςοφίασ (μετ. Γ. Δθμθτρακόπουλοσ), Τραυλόσ, Ακινα 

2000. 

Wiendelband-Heimsoeth, Εγχειρίδιο ιςτορίασ τθσ φιλοςοφίασ (μετ. Ν. Μ. κουτερόπουλοσ), ΜΙ-

ΕΤ, Ακινα 1986. 

 


