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Ο Μύθος του Σπηλαίου του Πλάτωνος 

 

Αφού ο Πλάτων κατέθεσε τις προτάσεις του για την διάπλαση του ήθους 

και της γύμνασης του σώματος των νέων ανθρώπων και ιδιαίτερα γι’ αυ-

τούς που προορίζονται ως ηγέτες, ολοκληρώνει τις σκέψεις του για την 

πνευματική μόρφωση αυτών.  

Την αξία, ως επίσης και ποια πρέπει να είναι η μορφή της πνευματικής 

παιδείας αυτών που προορίζονται ως ηγέτες της κοινωνίας, ο Πλάτων, ως 
συνήθως, θα τις αποδώσει με τον περίφημο «μύθο του σπηλαίου», όπως 

επικράτησε να λέγεται.  
 

Κρίνεται επομένως αναγκαίο να γίνει μία συνοπτική, κατά το δυνατόν, 
περιγραφή αυτού, με τις ανάλογες ερμηνείες του και προεκτάσεις καθό-
σον αφορά γενικά την παιδεία των πολιτών, αλλά ποιος πρέπει να είναι ο 

ηγέτης και η υποχρέωσή του προς την κοινωνία.  
 

Ο Πλάτων παριστάνει τις αξίες αυτές με την ακόλουθη περιπετειώδη ει-
κόνα:  

 
Μέσα σε μία υπόγεια σπηλιά, που έχει ένα μακρύ άνοιγμα προς τον 
δρόμο, από τον οποίο έρχεται και το φως, υπάρχουν άνθρωποι από μικρά 

παιδιά δεμένοι με δεσμά σε πόδια και αυχένες, έτσι ώστε να μένουν ακί-
νητοι βλέποντας μόνο κατ’ ευθείαν, χωρίς οι δεσμοί αυτοί να επιτρέπουν 

να γυρίσουν κυκλικά τα κεφάλια τους.  
 

Οπότε οι δεσμώτες αυτοί δεν έχουν άλλες παραστάσεις και εμπειρίες 
παρά μόνο από τα είδωλα των σκιών των πραγματικών ανθρώπων, ζώων 
και αντικειμένων που κινούνται στο δρόμο και οι σκιές τους προβάλλο-

νται στο απέναντι από τους δεσμώτες τοίχο, από τις οποίες επίσης θεω-
ρούν ότι προέρχονται και οι φωνές τους λόγω της αντήχησης.  

 
Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι είναι ολοκληρωτικά αδύνατον να θεωρούν ως 

αλήθεια κάτι άλλο, εκτός από αυτά τα είδωλα τα οποία έχουν γνωρίσει 
από την παιδική τους ηλικία, τονίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τον σκοτα-
δισμό του ανθρώπου, τον οποίο η αμάθειά του μπορεί να τον κρατήσει σε 

όλη του τη ζωή δέσμιο μιας εικονικής πραγματικότητας, όταν και ο ίδιος 
δεν κάνει κάποια προσπάθεια να σπάσει τα δεσμά του σκοταδισμού του 

κινούμενος από την περιέργειά του.  
 

Αυτό συμβαίνει όμως στη συνέχεια του μύθου εξιστορώντας ο Πλάτων τον 
τρόπο της λύτρωσής τους από τα δεσμά και τη θεραπεία αυτών από την 
αφροσύνη τους.  

 
Κάποιος όμως από αυτούς τους δεσμώτες κατόρθωσε και λύθηκε από τα 

δεσμά του, σηκώθηκε όρθιος, γύρισε τον αυχένα του και βάδισε με άλγη, 
λόγω των δεσμών και της ακινησίας του. προς το άνοιγμα του σπηλαίου 
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από όπου ερχόταν το φως. Από τις σκιές που μέχρι τότε έβλεπε ως αλη-
θινές, έρχεται τώρα με καθαρή ματιά σε επαφή με τα πραγματικά αντι-

κείμενα και είναι επόμενο να σε απορεί θεωρώντας ως αληθινότερα αυτά 
που έβλεπε τότε, από την πραγματικότητα που τώρα παρουσιάζεται ενώ-

πιόν του.  
 

Επειδή αισθάνεται και άλγος στα μάτια του, που δεν ήταν εθισμένα στο 
φως, αισθάνεται την ανάγκη να ξαναγυρίσει στο σπήλαιο, όπου θα μπο-
ρούσε άνετα να βλέπει τα είδωλα που θεωρούσε σαφέστερα ως πραγμα-

τικά.  
 

Αλλά και σε αυτές τις περιπτώσεις, όση δύναμη ξεχωριστή από τους άλ-
λους και αν έδειξε ο δεσμώτης, ο οποίος θέλησε να γνωρίσει τη φωτεινή 

αλήθεια, χρειάζεται άλλη τόση -σύμφωνα με την αφήγηση του Πλάτωνα- 
να τον συγκρατήσει στον κόσμο της φωτεινής αλήθειας, όση οδύνη και 
αγανάκτηση να προκαλεί στον απελευθερωμένο δεσμώτη η διαμονή του 

κοντά στη χώρα του φωτός, ώστε να μην επιστρέψει πάλι στον σκοταδισμό 
της αμάθειας και της μικρότητάς του, στον οποίον είχε και εθισθεί.  

 
Έτσι παραμένοντας και εθιζόμενος στον κόσμο της πραγματικότητας μα-

θαίνει προοδευτικά πλέον να διαχωρίζει τα είδωλα των ανθρώπων και των 
άλλων αντικειμένων από τα πραγματικά πρωτότυπά τους.  
 

Ευρισκόμενος δε ο δεσμώτης σε αυτόν τον ωραίο κόσμο της γνώσης με 
την δική του προσπάθεια (αλλά και με το χέρι βοήθειας που θα τύχει από 

κάποιον καλό δάσκαλο) και αναμιμνησκόμενος την προηγούμενη κατοί-
κησή του και τη σοφία των ειδώλων, καλοτυχίζει τον εαυτό του γι’ αυτή 

την ανάβαση, αλλά συγχρόνως ευσπλαχνίζεται και τους συνδεσμώτες του.  
 
Συνεχίζοντας αυτός πλέον ο δεσμώτης τους συλλογισμούς του από τον 

κόσμο του φωτός της γνώσης, δεν μετανόησε για την απόφασή του αυτή, 
παρόλα τα βάσανα που πέρασε για να συναντηθεί με τον επάνω αυτόν 

ωραίο κόσμο και μπροστά σε αυτό το αγαθό της γνώσης που βρέθηκε, 
ουδόλως θα αισθανόταν κάποια επιθυμία να τύχει επαίνων και βραβείων 

και των άλλων τιμών, όπως ήταν θεσπισμένα στον απατηλό κόσμο του 
σπηλαίου για τους πλέον οξυδερκείς και ικανούς από τους δεσμώτες.  
 

Ο άνθρωπος που σκέπτεται και πράττει ειλικρινά για την εξέλιξή του και 
την έντιμη προσφορά του προς τους άλλους, πράγματι δεν αποβλέπει σε 

βραβεία και επαίνους, γι’ αυτό και ο δεσμώτης μας σκέπτεται, από ευ-
σπλαχνία προς τους συνδεσμώτες του, να κατέλθει και πάλι στο σπήλαιο.  

Πλην όμως αναλογίζεται πώς θα μπορέσει να προσαρμοσθεί και πάλι σ’ 
εκείνες τις συνθήκες του σκοταδισμού των συνδεσμωτών του και ποια 
γλώσσα να χρησιμοποιήσει προκειμένου να κατανοήσουν ποια είναι η 

πραγματική αλήθεια των ειδώλων που βλέπουν, ώστε οι ίδιοι να πεισθούν 
και να προσπαθήσουν την ανάβασή τους στον κόσμο του φωτός της γνώ-

σης.  
Διότι εάν δεν συμβεί αυτό υπάρχει πιθανότητα ο λυτρωτής τους να γελοιο-

ποιηθεί, αλλά και ο κίνδυνος, εάν μπορούσαν αληθινά, να τον φονεύσουν. 
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Αυτή δυστυχώς την κατάληξη έχουν οι μεγάλες διάνοιες που θέλησαν να 
ανυψώσουν την ανθρωπότητα σε υψηλότερους ορίζοντες της αλήθειας 

αλλά και της αρετής, για τους οποίους οι συνάνθρωποί τους δεν είχαν 
ακόμα ωριμάσει για να αποδεχθούν και να αφομοιώσουν αυτού του ύ-

ψους τα αγαθά.  
 

Όπως συνέβη και στον δάσκαλο του Πλάτωνος, τον Σωκράτη, αλλά και σε 
άλλους προγενέστερους φιλοσόφους και γι’ αυτό στον μύθο αυτό ο ανυ-
ψωθείς δεσμώτης του συλλογίζεται την κάθοδό του στους άλλους συνδε-

σμώτες του, ώστε να φωτισθούν οι ίδιοι και ν’ αντιληφθούν τον λόγο της 
αλήθειας.  

 
Αυτός ουσιαστικά ήταν ο μύθος των δεσμωτών του σπηλαίου, που ο Πλά-

των διατύπωσε παραβολικά προκειμένου να τονίσει με έμφαση την αξία 
της υψηλής γνώσης, της οποίας η ανάβαση πρέπει απαραίτητα να συν-
δυασθεί και με την άνοδο της ψυχής στον νοητό χώρο του αγαθού.  

 
Όπως εξάλλου και ο ίδιος λέγει ότι μέσα στην περιοχή των εμπειρικών 

γνώσεων πρέπει να θεωρηθεί, ότι υπάρχει και η ιδέα του αγαθού, η οποία 
με μεγάλη δυσκολία γίνεται ορατή, όταν όμως γίνει τότε φωτίζεται ο νους 

και η συνείδηση του ανθρώπου, όπως συνέβη με τον ανυψωθέντα δε-
σμώτη και τότε θα δει, ότι αυτή είναι η αιτία της ορθότητας και της ομορ-
φιάς όλων των όντων.  

 
Αυτή την ικανότητα, να βλέπει μέσα από την πραγματική και τη νοητική 

αλήθεια, πρέπει να έχει ο άνθρωπος ο οποίος σέβεται τον εαυτό του και 
θέλει να συμπεριφέρεται λογικά στην ιδιωτική και στη δημόσια ζωή του. 

  
Επίσης στο γνωσιολογικό ερώτημα, το οποίο εξακολουθεί να υπάρχει μέ-
χρι σήμερα, εάν η αλήθεια υπάρχει στην εμπειρία των αισθήσεων ή είναι 

παραγωγή του νου, ο Πλάτων απαντά, ότι η αλήθεια ενυπάρχει τόσο στην 
ορατή πραγματικότητα όσον και στο νου.  

 
Αλλά σε αυτόν τον χώρο του αγαθού της γνώσης και της αρετής, όπου ο 

άνθρωπος προσεγγίζει με κόπους και με βάσανα, όλη η ύπαρξή του κυ-
ριαρχείται από φως σε σκέψεις και σε συναισθήματα, απελευθερώνεται 
από την αμάθεια και τις κακίες και γενικά από τα «δεσμά του ανθρώπου 

του σπηλαίου».  
 

Εκεί σ’ αυτό το ύψος, όπου έφθασε ο ίδιος, βρίσκει την ουσιαστική ευ-
δαιμονία του και δεν θέλει να ασχολείται με την ανθρώπινη αθλιότητα.  

 
Αλλά εάν, παρόλη αυτή την ευδαιμονία που συνάντησε ο άνθρωπος καλ-
λιεργώντας τη γνώση και την αρετή, θελήσει να κατέλθει στον κόσμο των 

«δεσμωτών», θα διασυρθεί διότι θα είναι αδέξιος να αντιμετωπίσει τις αντι-
λήψεις αυτών για τον δίκαιο και την αλήθεια, αφού αυτές οι έννοιες προ-

έρχονται από τις σκιές των ειδώλων, καθόσον οι «δεσμώτες» ουδέποτε έ-
χουν γνωρίσει την όλη αλήθεια, που αυτός έχει γνωρίσει.  
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Εάν μεν αυτός ο χαρισματικά ευφυής άνθρωπος κάνει το λάθος να παρα-
συρθεί από τα πάθη του, με αποτέλεσμα από τον χώρο του αγαθού να 

πέσει στις οδύνες του απατηλού κόσμου και να γίνει καταγέλαστος, είναι 
άξιος του παθήματός του, θα πει ο Πλάτων.  

 
Αλλά το ίδιο, πλην όμως λιγότερη συμφορά, θα υποστεί και εκείνος ο 

οποίος, αν και δεν έχει τις πνευματικές και ηθικές δυνάμεις, τολμά να 
προχωρήσει σε κορυφές της κοινωνίας, θα γίνει αξιολύπητος λόγω της 
μεγάλης του αμάθειας στους υψηλούς κοινωνικούς ηγετικούς ρόλους για 

τους οποίους δεν είχε τα προσόντα.  
 

Επομένως δεν πρέπει να υπερβαίνονται τα φυσικά μας μέτρα και να δια-
πράττουμε έτσι αδικία έναντι του εαυτού μας, αλλά και της κοινωνίας, με 

όλα τα δυσάρεστα που αυτή η πτώση ή υπερβολή συνεπάγεται, καθόσον 
δίκαιο κατά τον Πλάτωνα είναι ο καθένας να έχει στην πόλη εκείνη 
τη θέση, που στη φύση του ταιριάζει.  

 
Αυτή η έννοια της δικαιοσύνης, κατά Πλάτωνα, εκφράζει βέβαια τον σύγ-

χρονο επαγγελματικό προσανατολισμό, του οποίου η εφαρμογή αρμόζει 
σε κάθε προηγμένη κοινωνία. 

 
Αυτή αποτελεί και σήμερα τη σχολή της Ψυχολογίας του Καρλ Γκούσταβ 
Γιουνγκ, η οποία αποτελεί τη συνέχεια της Πλατωνικής δικαιοσύνης και 

η οποία υποστηρίζει, ότι αν το άτομο δεν ακολουθεί το επάγγελμα 
που ταιριάζει στη φύση του, τότε το άτομο αυτό διακατέχεται από 

νευρο-ψυχωτικές διαταραχές και ψυχοσωματικές ασθένειες. 
 

Αλλά, για να μη στερηθεί η πόλη τους άριστους κυβερνήτες, πρέπει η ίδια 
η πολιτεία να επιλέγει και να παιδεύει τις καλύτερες ευφυίες των φιλοσό-
φων. Αφού λάβουν την κατάλληλη μόρφωση και απολαύσουν το αξίωμά 

τους, πρέπει να θέλουν στη συνέχεια να κατεβαίνουν πάλι στο επίπεδο 
των «δεσμωτών», όχι για να παίρνουν από το μερίδιο των κόπων τους και 

τις αναξιοπρεπείς τιμές τους, αλλά για να ανυψώσουν τους συμπολίτες 
τους «δεσμώτες» στη χώρα του αγαθού, μακριά από το σκότος της αμά-

θειας και τα πάθη της κακίας.  
 
Επομένως ο Πλάτων, χάριν μιας υγειούς κοινωνίας, αλλά και για να απο-

φύγει τον κίνδυνο να εισέλθουν στην διακυβέρνηση της πόλης άτομα α-
μαθή, απαίδευτα και αμφιβόλου ήθους, σε αμφότερα τα πολιτικά του 

έργα, τόσο στην «Πολιτεία» όσο και στους «Νόμους», εισάγει σειρά δοκι-
μασιών στους υποψηφίους που προορίζονται για τα αξιώματα της πόλης. 

 
Σήμερα, η επιστήμη της Ψυχολογίας έχει προοδεύσει, ώστε να προσδιο-
ρίζεται τόσο ο βαθμός ευφυίας κάθε ατόμου όσο και οι ειδικές ικανότητες 

επίσης κάθε ανθρώπου, δηλαδή αν είναι κατάλληλος για ηγέτης, είτε για 
καλλιτέχνης είτε ως χειριστής του λόγου ή ως μηχανικός κλπ. 
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Επί παραδείγματι, βασικό γνώρισμα της ηγετικής προσωπικότη-
τας είναι να έλκει, αλλά και να έλκεται από την κοινωνία, φροντί-

ζοντας για την ανύψωσή της από αγάπη και μόνο προς αυτήν. 
 

Αυτές οι ηγετικές προσωπικότητες αντιμετωπίζουν ευέλικτα και 
με ενθουσιασμό τα τρέχοντα προβλήματα της κοινωνίας, αλλά ταυ-

τοχρόνως και με καινοτόμο αισιόδοξο οραματισμό το μέλλον της. 
 
Έτσι μόνο, άρχοντες και πολίτες θα ζουν μέσα σε μία πόλη όλοι σωστά 

ενημερωμένοι για τα δημόσια πράγματα, χωρίς τον σκοταδισμό της ά-
γνοιας όπως συμβαίνει σε άλλες πόλεις, που διοικούνται από άρχοντες 

οι οποίοι σκιαμαχούν και διχοστατούν ο ένας προς τον άλλον 
ποιος θα πάρει την εξουσία, θεωρώντας αυτή ότι είναι ένα μεγάλο 

αγαθό.  
 
Ο μύθος του σπηλαίου του Πλάτωνος, δεν ερμηνεύει μόνο τον τρόπο α-

νάδειξης και την ποιότητα του ήθους ενός χαρισματικού ηγέτη, αλλά συγ-
χρόνως αποκαλύπτει και την υποχρέωση της πολιτείας, μέσω της παι-

δείας, να απολυτρώνει τον άνθρωπο από τα δεσμά της αμάθειας, αλλά και 
από τα ψευδή «είδωλά» του. 

 
Αν όμως η παιδεία και η καλλιέργεια της επιστήμης απελευθερώνει τον 
άνθρωπο από την άγνοια και τα ψεύδη, αν και η πολιτική από τον Πλά-

τωνα θεωρείται στο έργο του «Πολιτικός» η πρώτη των επιστημών, δυ-
στυχώς παρατηρείται, ότι η πολιτική στην πρακτική της δεν μπορεί να 

διατηρηθεί στο αξιολογικό βάθρο που την έθεσε ο Πλάτων, εξαιτίας της 
παρηκμασμένης πλέον κομματικής δημοκρατίας. 

 
Η πολιτική, αν και είναι η μόνη Επιστήμη φροντίδας και ανύψωσης της 
κοινωνίας, όμως έχει φθάσει να διατυπώνει έναν παραπλανητικό δημόσιο 

λόγο, χάριν κατάκτησης και διατήρησης της εξουσίας, διχάζοντας την κοι-
νωνία. 

 
Όπως λέει και ο Πλάτων, όταν η κοινωνία είναι διχασμένη τότε η πόλη 

έχει περιπέσει σε μεγάλη και βαθειά ασθένεια. 
 
Ένας τέτοιος όμως δημόσιος λόγος πολιτικής επικοινωνίας δεν απελευθε-

ρώνει τις συνειδήσεις των πολιτών, αλλά απεναντίας καθιστά αυτούς πάλι 
«δεσμώτες», γνώστες μόνο των ειδώλων της αλήθειας. Αλλοιώνει έτσι την 

ανθρώπινη υπόσταση, η οποία μάλιστα επικουρείται δυστυχώς και από 
την έννοια του «οπαδού». Ως επίσης, ένας τέτοιος παραπλανητικός πολι-

τικός λόγος αλλοιώνει ακόμη και αυτό το αγαθό της δημοκρατίας. Αλ-
λοιώνει, όχι μόνο το αγαθό της δημοκρατίας ως εννοίας, αλλά και τους 
θεσμούς της λειτουργίας της. Αγαθό είναι η δημοκρατία διότι έχει άμεση 

διασύνδεση με τις ατομικές ελευθερίες και τα δικαιώματα των πολιτών.  
 

Έτσι λοιπόν, υπ’ αυτές τις συνθήκες, στις συνειδήσεις των πολιτών παγιώ-
νεται η κατάσταση του «οπαδού», η οποία μάλιστα μεταφέρεται από γενιά 
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σε γενιά εκφράζοντας, κατά κάποιον τρόπο, μία κατηγορία του «συλλο-
γικού υποσυνειδήτου» του Καρλ Γκούσταβ Γιουνγκ. 

  
Έτσι ώστε να καθιστά τον σύγχρονο πολίτη μιας μορφής του «πλατωνικού 

δεσμώτη», ο οποίος έχει γνωρίσει την πολιτική πραγματικότητα μέσα από 
τον παραμορφωτικό φακό της κομματικής θεωρητικής ιδεολογίας. 

 
Πλην όμως, ο πολίτης και γενικά ο άνθρωπος, έχει ανάγκη από την πα-
γίωση υψηλοτέρων αξιών στο «συλλογικό του υποσυνείδητο», που αναβαθ-

μίζουν και ανυψώνουν την ανθρώπινη υπόσταση, όπως είναι οι εθνικές 
και οι πολιτιστικές μας παραδόσεις και οι ουσιαστικές δημοκρατικές αρ-

χές. 
 

Γενικά όμως, αυτή η συνειδησιακή κατάσταση της οποιασδήποτε μορφής 
«οπαδού» αξίζει επιστημονικής έρευνας, προκειμένου να δοθεί κάποια α-
ποτελεσματική απάντηση, ως ένα κοινωνικό γεγονός που δημιουργεί συ-

γκρούσεις, διότι δυστυχώς αναδεικνύονται ισχυρότερες των άλλων υψη-
λοτέρων αξιών της κοινωνίας. 

 
Τέλος, ο «μύθος του σπηλαίου» του Πλάτωνος σήμερα, αυτήν την εποχή 

της πανδημίας του κορονοϊού, βρίσκει εφαρμογή ως μία εικονική πραγ-
ματικότητα, όπου οι άνθρωποι κλεισμένοι στα σπίτια τους μπορεί να μη 
βλέπουν τις σκιές του σπηλαίου του Πλάτωνος, πλην όμως επικοινωνούν 

ηλεκτρονικά μέσω των διαδικτύων με την εικονική πραγματικότητα των 
ζωντανών υπαρκτών ανθρώπων. 

 
Σήμερα, με την πανδημία του κορονοϊού, αυτή είναι μία αναγκαία κατά-

σταση που εξυπηρετεί τις διανθρώπινες σχέσεις και εν γένει την λειτουρ-
γία της κοινωνίας. Διότι η επικοινωνία των ανθρώπων εκφράζει υπαρξιακή 
ανάγκη, έστω κι αν είναι εικονική. 

 
Διατυπώνεται όμως η ευχή, όπως αυτή η ηλεκτρονική επικοινωνία να μη 

καταστεί μόνιμη κατάσταση και μετά το πέρας της πανδημίας, διότι τότε 
ο άνθρωπος θα καταστεί πραγματικά «δεσμώτης του σπηλαίου» του Πλά-

τωνος. 
 
Η ζωντανή επικοινωνία είναι στην φύση του ανθρώπου και όταν ο άνθρω-

πος απομακρύνεται από την φύση του, η ίδια η φύση τον τιμωρεί.  
 

Δεν μπορούμε ν’ απαρνηθούμε αυτήν την πρόοδο, αλλά μένουμε στο 
βαθμό που εξυπηρετεί και όχι ν’ αντικαθιστά τις ζωντανές διανθρώπινες 

σχέσεις μας. 
 
Είναι αναγκαίο να παραμείνουμε στο «μέτρον» στην «μεσότητα και το 

ορθόν», που λέει ο Αριστοτέλης, ο οποίος όμως λέει και κάτι άλλο στα 
«Πολιτικά» του. 

 
Αισθάνομαι ότι υπάρχω μέσα από την ζωντανή παρουσία του άλ-

λου. 
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Επομένως συμπεραίνεται, ότι ο «Μύθος του Σπηλαίου» του Πλάτωνος εί-
ναι πάντα στην «καιρικότητα των καιρών». 
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